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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
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Bestuur
A.J. Bothenius Brouwer Voorz. 1931
H.T. Damsté Secretaris 1931
Dr J. Heinsius Penningmeester 1931
Dr A.A. van Rijnbach Bibliothec. 1931
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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 toekent, is een * geplaatst.
Aalberse, Mr P.J.M., Johan-van-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, Gentsche str. 104, Scheveningen - 1896
Acquoy, Mr J., Nieuw Krakestein, Eefde, bij Zutfen - 1907
Alberdingk Thijm, K.J.L., Zijlweg 123, Haarlem - 1895
Andel, Dr M.A. van, Groote Markt 11, Gorinchem - 1930
André de la Porte, Mr. G., Johan-van-Oldenbarneveltlaan 34, 's-Gravenhage
- 1923
Anema, Seerp, Marnixstraat 22, Haarlem - 1915
Antoniades, Dr Sophie, Zoeterw. Singel 108, Leiden - 1933
Apeldoorn, Dr L.J. van, Koninginneweg 13, Amsterdam Z. - 1930
Arendonk, Dr C. van, Hooigracht 58, Leiden - 1924
Asselbergs, W.J.M.A., Valeriusstr. 282, Amsterdam Z. - 1932
Baader, Dr Th., Groesbeeksche weg 181, Nijmegen - 1927
Baard, C.W.H., Stedelijk Museum, Amsterdam Z. - 1914
Baart de la Faille, Dr S., Laan-Copes-van-Cattenburg 58, 's-Gravenhage - 1930
Baart de la Faille-Wichers Hoeth, Mevr. H., Laan-Copes-van Cattenburg 58,
's-Gravenhage - 1930
Baas Becking, Dr L.G.M., Oestgeest - 1932
Backer, Franz de, Sterrewachtlaan 30, Ukkel (Brussel) - 1932
* 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
Baudet, Mej. Dr F.E.J.M., Suezkade 187, 's-Gravenhage - 1912
Baur, Dr Frank, Nederpolder 10, Gent - 1929
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., Bazarstraat 13, 's-Gravenhage - 1901
Beelaerts van Blokland, Jhr Mr W.A., Wassenaarsche weg 18, 's-Gravenhage
- 1911
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IX
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, Mr J.M. van, Oestgeesterlaan 26, Leiden - 1932
Bemmelen, Dr W. van, Schiefbaanstr. 27, 's-Gravenhage - 1921
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 79, Amsterdam W. - 1914
Berg, Dr J., Vondelstraat 79, Amsterdam W. - 1919
Bergsma, Dr J., Frankenslag 15, 's-Gravenhage - 1895
Berlage, Dr H.P., Violenweg 14, 's-Gravenhage - 1916
Besselaar, Dr G., Fasantplein 4, 's-Gravenhage - 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., Prinse-Vinkenpark 14, 's-Gravenhage - 1915
Bijvanck, Dr A.W., Witte Singel 17, Leiden - 1919
Blancquaert, Dr E., Merelbekestr. 113, Merelbeke (bij Gent) - 1927
Blankenstein, Dr M. van, Stevinstraat 179, Scheveningen - 1913
Blécourt, Mr A.S. de, Witte Singel 20, Leiden - 1915
Bloem, Mr J.C., ‘De Zwaluw’, Breukelen - 1922
Blom, Mr D. van, Oude Vest 105, Leiden - 1910
Boas, Dr M., Den-Texstraat 35, Amsterdam C. - 1918
Boeke, Dr J.H., Morschsingel 9, Leiden - 1930
Boeles, Mr P.C.J.A., Harlingerstraatweg 75, Leeuwarden - 1906
Boer, Dr Tj. de, Zuidwerflaan 19 (Marlot), 's-Gravenhage - 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., Moreelsestraat 37, Amsterdam Z. - 1919
* Bom, Emm. de, Leeuw-van-Vlaanderenstraat 1, Antwerpen - 1903
Bonger, A., Gabriël-Metsustraat 13, Amsterdam Z. - 1928
Bonthuis Tonkes, Ir Dirk, Appingedam - 1933
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
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X
Botermans, Dr A.J., Zwolle - 1904
* Botha, C. Graham, Kaapstad - 1924
Bothenius Brouwer, A.J., Groothertoginnelaan 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
Braak, Dr S., Garstestraat 14a, Winschoten - 1924
Brandsma O. Carm., Dr Titus, ‘Carmel’, Doddendaal 8, Nijmegen - 1931
Bredius, Dr A., Monte Carlo - 1884
Briët, Mr P.E., Rapenburg 36, Leiden - 1932
Brinkerink, D.A., Prümelaan 68, Arnhem - 1905
* Broekhuizen, Dr H.D. van, 's-Gravenhage - 1911
Broersma, Dr R., Suezkade 136, 's-Gravenhage - 1932
Brom, Ed. Th. J., Vondelstraat 83, Amsterdam W. - 1918
Brom, Dr Gerard B., St.-Annastraat 185, Nijmegen - 1912
b

Brown, Dr J. Irwin, Schoonebergerweg 110 , Rotterdam - 1921
Bruggencate, Dr H.G. ten, Purmerend - 1933.
Brugmans, Dr H., Prinsengracht 650, Amsterdam C. - 1896
Brugmans, Dr I.J., Kebonsirih 89, Batavia - 1933
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, Dr H., Keizersgracht 317, Amsterdam C. - 1920
Bussy, Mr A. le Cosquino de, Oranje-Nassaulaan 23, Amsterdam Z. - 1919
Callenbach, Dr J.R., Maasstraat 11, Rotterdam - 1914
Capel, W.C., Suezkade 66, 's-Gravenhage - 1887
Casimir, R., Wassenaarscheweg 28, 's-Gravenhage - 1916
Celliers, J.F.E., ‘Veredic’, Agter Leeuwenhof, Kloofstraat-Terminus, Kaapstad
- 1911
Clay, Dr J., Prinsengracht 1011, Amsterdam C. - 1921
Cleveringa, Mr R.P., Rijnsburgerweg 29, Leiden - 1931
Cock, Dr J.K. de, Haus Morosani, Davos-Platz - 1917
Coert, A., ‘De Lakenhal’, Leiden - 1933
Coeverden, Jhr F.W.W.H. van, Goeman Borgesiusstraat 7, Goor - 1933
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
Cool, Ir Wouter, Prinsessegr. 23, 's-Gravenhage - 1933
Coolen, Antoon, Deurne, N. Br. - 1931
Cornette, Mr A.H., Desguinlei 14, Antwerpen - 1928
Coster, Dirk, Kennemerbeekweg, Bennebroek - 1915
Coster, Dr. H.P., St.-Lucasstraat 8a, Groningen - 1917
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XI
Craigie, Sir William A., L.L.D., D. LITT., University of Chicago Departm. of English
U.S.A., Chicago - 1916
Cramer, Dr J.A., Nassaulaan 34, Bilthoven - 1925
Crommelin, Dr C.A., Wasstraat 60, Leiden - 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, Mr W.A.C. van, Bierhaven 36, Rotterdam - 1932
Dam van Isselt, W.E. van, Van-Blankenburgstraat 12, 's-Gravenhage - 1909
Dambre, Dr O., Brusselsche Steenweg 551, Gentbrugge - 1932
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
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., Sophialaan, '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
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., Lammerschansweg 5, Leiden - 1931
Duyvendak, Dr J.J.L., Lange Kerklaan 100, Wassenaar - 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
Eerdbeek-Claasen, Mevr. M.L.H., Zeeweg, Katwijk a/d Rijn - 1930
Eerde, J.C. van, Oosterpark 75, Amsterdam O. - 1918.
Eggen van Terlan, Dr J.L.M., Poppelsdorfer Allee 24, Bonn - 1909
Eijkman, L.P.H., Adelheidstr. 90, 's-Gravenhage - 1931
Elst, Dr J. van der, Jacob van Lennepl. 1, Haarlem - 1921
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XII
Empel, M. van, Molstraat 94F, Middelburg - 1928
Endepols, Dr H.J.E., St.-Hubertuslaan 11, Maastricht - 1911
Endt, Dr P., Crayenesterlaan 34, Haarlem - 1928
Engelenburg, Dr F.V., Postbus 389, Pretoria - 1900
Engels, Dr G., Roelofsstr. 59, 's-Gravenhage - 1923
Enk, Dr P.J., Kraneweg 39, Groningen - 1917
Enklaar, Dr D. Th., Baronielaan 120, Breda - 1933
Eringa, Dr S., Bergsche laan 168, Rotterdam - 1922
Erp, Th. van, Albertinestr. 12, 's-Gravenhage - 1933
Erven Dorens, A.A.G. van, Utrechtsche weg 40, Arnhem - 1924
Escher, Dr B.G., Dorpstr. 15, Oestgeest - 1933
* Essen, L. van der, Maria-Theresiastraat 36, Leuven - 1915
Euwens O.P., P.A., Willemstad (Curaçao) - 1931
Eysinga, Jhr Mr W.J.M. van, Rijnsburgerweg 100, Leiden - 1913
Fabricius, Jan, 170 Worple Road, Wimbledon, London S.W. 20 - 1916
Fabricius, Johan, Haviklaan 19, 's-Gravenhage - 1932
Feber, Ir L.J.M., Joh.-v.-Oldenbarneveltl. 115, 's-Gravenhage - 1932
Feen, A.H. van der, Lomanstraat 8, Amsterdam Z. - 1919
Feenstra Jr, P., Van-Breestraat 59, Amsterdam Z. - 1905
Fetter, Dr J.C.A., Balistraat 95, 's-Gravenhage - 1927
Fijn van Draat, Dr P., Ramstraat 9, Utrecht - 1911
Fockema Andreae, Mr J.P., Kromme Nieuwegr. 58, Utrecht - 1911
Fockema Andreae, Mr S.J., Breestraat 35a, Leiden - 1930
* Foncke, Dr Rob., Prudent-Bolslaan 126, Laken, Brussel - 1921
Franken, Dr J.L.M., Universiteit, Stellenbosch - 1931
Franquinet, Mr E., Rijksweg C 125, Gulpen - 1933
Frenkel-De Jong van Beek en Donk, Mevr. C., Méréville Courcelles, S. et O.,
Frankrijk - 1898
Frings, Dr Th., Monthéstrasse 31 II, Leipzig - 1920
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 41, Amsterdam Z. - 1926
Geers, Dr G.I., Suezkade 148, 's-Gravenhage - 1928
Gelder, Dr J.J. de, ‘Schoutenburg’, Wyttenbachweg 21, Oestgeest - 1922
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
Ghijsen, Mej. Dr H.C.M., Weststraat, Domburg - 1921
Gielen, Dr Jos. J., Hulst - 1933
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XIII
Giffen, Dr A.E. van, Poststraat 6, Groningen - 1923
Gijselaar, Jhr Mr N.C. de, Stoeplaan 1, Wassenaar - 1910
Gils, Dr P.J.M. van, Zwartbroek 26, Roermond - 1908
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.S., Essenburg bij Harderwijk - 1906
Goemans, Dr L., Bondgenootenstraat 216, Vorst-Brussel - 1902
Gogh-Kaulbach, Mevr. A. van, Daniël-Willinkplein 381, 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., Sloterweg 782, Sloten (N.-H.) - 1920
Gosses, Dr G., Burnierstraat 5, 's-Gravenhage - 1932
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
Graswinckel, Jhr Mr D.P.M., Beaulieustr. 4, Arnhem - 1932
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., Bonistraat 33, 's-Gravenhage - 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, Joh. de Wittstr. 18, Leiden - 1929
* Grootaers, Dr L., Naamsche Steenweg 158, Heverlee, Leuven - 1923
Guarnieri, R., Amstellaan 181, Amsterdam Z. - 1921
Gunning, Dr C.P., Valeriusplein 13, Amsterdam Z. - 1927
Gunning J. Hz., Dr J.H., Rusthuis Koninginneweg 34, Amsterdam Z. - 1888
Gunning Wz., Dr J.H., Hilversum - 1904
Haak, Dr S.P., Bakenbergsche weg 52A, Arnhem - 1909
Haan, Dr J.C. de, Poerwosari 354, Solo - 1931
Haantjes, Dr J., Zutphenschestraat 13, Apeldoorn - 1930
Haeringen, Dr C.B. van, Sportlaan 167, 's-Gravenhage - 1923
Ham, Dr J. van, Bilderdijkstraat 3, Leiden - 1932.
Hamel, Dr A.G. van, Prins-Hendriklaan 19, Utrecht - 1916
Hans, D., Laan van Nieuw Oost-Indië 156, 's-Gravenhage - 1927
Harting, Dr P.N.U., Mr Moddermanlaan 18, Groningen - 1926
Haslinghuis, Dr E.J., Van-Boetzelaerlaan 185,'s-Gravenhage - 1915
Heering, Dr G.J., Witte Singel 96, Leiden - 1917
Heinsius, Dr J., Santhorstlaan 21, Wassenaar - 1900
Hemessen, O.C. van, Huyze Ter-Aer, Woubrugge - 1921
* Hertzog, Dr J.B.M., ‘Groote Schuur’, Kaapprovincie - 1910
Hesseling, Dr D.C., Koninginneweg 10, Wassenaar - 1893
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XIV
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
Holkema, A.B. van, Emmastr. 32, Amsterdam - 1933
Holtrop-Van Gelder, Mevr. E. Ph., Koningin-Emmakade 161, 's-Gravenhage 1920
Honig, G.J., Zaandijk - 1904
Hooft, C.G. 't, Van-Eeghenstraat 81, Amsterdam Z. - 1914
Hoogewerff, Dr G.J., Istituto Storico Olandese, Valle Giulia, Roma,
(Alb.-Perklaan 36, Hilversum) - 1913
Hoop, Dr A.N.J. Thomassen à Thuessink van der, Batavia - 1933
Hoop, Mr E.J. Thomassen à Thuessink van der, Sweelinckstraat 50,
's-Gravenhage - 1924
Hooykaas, Dr J., Sweerts-de-Landasstraat 103, Arnhem - 1922
Horrëus de Haas, Dr G., Zwolle - 1930
Horst, A. van der, Van-Baerlestraat 150, Amsterdam Z. - 1924
Houck, Dr M.E., Ceintuurbaan 394, Deventer - 1910
Houtsma, Dr M. Th., Maliestraat 6, Utrecht - 1882
Hoven, Mevr. Thérèse, Dunklerstraat 7, 's-Gravenhage - 1896
Hüffer, Mej. M., Sterreschansweg 77, Nijmegen - 1923
Huizenga-Onnekes, Mevr. E.J., TenBoer (Gr.) - 1930
Huizinga, Dr J., Witte Singel 32, Leiden - 1903
* Hullebroek, Em., Woudlaan 177, post Boschvoorde, Brussel - 1913
Hulsman, G., Drempt (Gelderland) - 1903
Hunger, Dr F.W.T., Veursche Weg 54, Voorschoten - 1932
Idema, Mr H.A., Cronesteinkade 2, Leiden - 1933
Idenburg, Mr P.J., Warmonderweg 3, Leiden - 1931
IJssel de Schepper-Becker, Mevr. J.M., 's-Gravendijkwal 115, Rotterdam 1921
Jaarsma, D. Th., Oranje Nassaulaan 54, Zeist - 1927
Jacob, Dr Anton, Van Daelstr. 65, Borgerhout - 1933
Jacobsen, Dr R., Claes-de-Vrieselaan 148B, Rotterdam - 1907
Japikse, Dr N., Vivienstraat 70, 's-Gravenhage - 1903
Jaspar, Mr E.J.H., H.-Servaasklooster, Maastricht - 1928
* Jolles, Dr A., Am Bogen 27, Leipzig - 1921
Jong, Dr K.H.E. de, Beeklaan 356, 's-Gravenhage - 1916
Jong van Beek en Donk, Jhr Mr B. de, Quai du Mont Blanc 31, Genève - 1914
* Joos, Am., Mageleinstraat 26, Gent - 1908
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Visscher, Mej. R., Harlingersingel 13a, Leeuwarden - 1923
Visser, Ph. C., Consul-General for the Netherlands, Calcutta - 1923
Vissering, Mej. C.M., Anna-Paulownastraat 115, 's-Gravenhage - 1915
Vissering, Mr G., Hooge Duin-en-Daalsche weg, Bloemendaal - 1913
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Vogel, Dr J. Ph., Noordeindsplein 4a, Leiden - Vogel, L.A., Frankenslag 300,
's-Gravenhage - 1905
Vogelsang, Dr W., Admiraal-Van-Gentstraat 35, Utrecht - 1906
Vooys, Dr C.G.N. de, Van-Hogendorpstraat 27, Utrecht - 1902
Vooys, Ir I.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, Mr A.T., Appingedam - 1932
Vreese, Dr W.L. de, Spoorsingel 37, Rotterdam - 1893
Vries, Dr A.G.C. de, Singel 146, Amsterdam C. - 1901
Vries, Mr F. de, Van-Vollenhovenstr. 11c, Rotterdam - 1931
Vries, Dr J. de, Haagweg 22, Leiden - 1922
Vries, Theun de, Kleinzand 24, neek - 1932
Vries, Dr W. de, Korreweg 114, Groningen - 1910
Vriesland, Victor E. van, Postbus 824, Rotterdam - 1932
* Waal, J.H.H. de, Doornik Belle Ombre road, Kaapstad - 1908
Wageningen-Salomons, Mevr. A. van, Johan-van-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
Warnsinck, J.C.M., Breitnerlaan 130, 's-Gravenhage - 1933
Waszink, Mr M.A.M., Swalmerstr. 12, Roermond - 1927
* Wattez, Omer, Ooststraat 49, Schaarbeek - 1905
Welcker, Mej. C.J., IJselkade 22, Kampen - 1926
Werumeus Buning, J.W.F., Okeghemstr. 23, Amsterdam Z. - 1923
Wieder, Dr F.C., Gooweg, Noordwijk-Binnen - 1909
Wiedijk, P., Jacob Marisstr. 22 III, Amsterdam W. - 1931
Wiersum, Dr E., 's-Gravendijkwal 143c, Rotterdam - 1904
Wijhe-Smeding, Mevr. Alie van, Vught (N. Br.) - 1929
Wijk, Dr N. van, Nieuwstraat 36, Leiden - 1907
Wijk, Dr. W.E. van, Rochussenstr. 363b, 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
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XXIV
Wrangel, Dr E.H.G., Universitetet, Lund, (Zweden) - 1898
Wyer, Dr H.J. van de, Schreursvest 29, Leuven - 1929
Zeggelen, Mevr. M.C. van, Valeriuspl. 5, Amsterdam Z. - 1912
Zijderveld, Dr A., Pieter-Lastmankade 33, Amsterdam Z. - 1928
Zimmerman, Dr A.R., Boulevard 8, Velp (G.) - 1909
Zoetmulder, A.J., Parklaan 23, Eindhoven - 1927
Zuidema, Dr W., St-Pieterstraat A65, 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
Bergmans, Dr P., Smisstraat, Gent - 1909
Bolte, Dr Joh., Elisabeth Ufer 37, Berlijn S.O. - 1893
Borchling, Dr C., Rondeel 43 I, 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
Daae, L., Christiania - 1885
Degering, Dr H., Riehlstrasse 11, Charlottenburg - 1911
Derudder, Dr G., Avenue de la Tourelle 20, Valenciennes - 1899
Dülberg, Dr Fr., Pfalzburgerstr. 82, Gartenhaus III Treppen, Berlin - 1924
Duproix, I.I., Rue Breteuil 111, Marseille - 1907
Edmundson, G., Chelsea Hans Place 7, London S.W. 11 - 1886
Ehrle, Dr F., Via G. Belli 3, Rome 26 - 1910
Eyquem, P., Impasse Ronsin 4, Parijs XVe - 1926
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. 40 II, Bonn - 1915
Gore, Dr J.H., Columbia University, Washington - 1902
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XXV
Hammerich, L.L., Hellerup, Juul Steens Allee 8, Kopenhagen - 1931
Hammerich-Flensborg, Clara, Hellerup, Juul Steens Allee 8, Kopenhagen 1933
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
Ipsen, Alf., Kopenhagen - 1905
Jellinghaus, Dr H., Böhmerstr. 22 II, 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
Nachod, Dr O., Arndtstrasse 2, Dresden N. - 1905
Nippold, Dr W.C.A., Cassel - 1901
Noppen, Leonard Charles van, Brooklyn (N.-Y.) - 1900
Olsen, Dr Magnus, Nedre Skogvei 16, Bestun ved Oslo - 1932
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., London - 1899
Psilander, Dr H., Uppsala - 1905.
Putnam, Mej. Ruth, c.o. Library of Congress, Washington - 1896
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XXVI
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 53 II, 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
Wadstein, Dr Elis, Uppsala - 1929
Walzel, Dr Oskar, Reuterstrasse 114, Bonn a. Rh. - 1932
Wätjen, Dr H., Münster - 1931
Wellander, Dr Erik, Västmannagatan 4, Stockholm - 1932
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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Handelingen
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Verslag van de jaarlijksche vergadering gehouden te Leiden op
den
den 14 Juni 1933
De Beschrijvingsbrief luidde:
den

LEIDEN, den 5

Mei 1933.

M.
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 14 Juni 1933 klokke
elf, 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 PH. S. VAN RONKEL, met
een toespraak.

II.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar 1932/1933.

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.
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Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
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VII.
Verslag der Commissie voor Schoone Letteren.

VIII.
Bekendmaking van het werk, dat het Bestuur der Maatschappij voor het
vereenigingsjaar 1932-1933, 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.

IX.
Bekendmaking van de wijze, waarop het Bestuur, op advies van de Commissie voor
Schoone Letteren, den nieuwen jaarlijkschen ‘Mei-prijs’, groot ƒ 1000, ditmaal besteed
heeft.

X.
Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitengewone leden (zie blz. 7-8).

XI.
Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Vaste Fonds
ƒ 100 beschikbaar te stellen als honorarium aan Mej. Dr H.J.A. RUYS voor het nazien
de

der drukproeven van het door haar bewerkte 4 deel (1921-1930) van het
‘Repertorium der Verhandelingen en Bijdragen betreffende de Geschiedenis des
Vaderlands in Mengelwerken en Tijdschriften tot op 1930 verschenen’.

XII.
Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Vaste Fonds
ƒ 400 beschikbaar te stellen, te verdeelen over vijf jaar, voor door de Commissie
voor het Folkloristisch Archief te verzamelen afschriften van sprookjesvarianten.

XIII.
Voorstel van Dr J.B. SCHEPERS om in art. 59 der Wet achter ‘Nederlandsch’ en vóór
‘of Afrikaansch’ in te lasschen het woord ‘Friesch’.
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T o e l i c h t i n g van Dr J.B. SCHEPERS:
ij

In de Jaarlikse Vergadering van de M van 9 Junie 1926 hebben Prof. R. CASIMIR
en Dr A.A. VERDENIUS gepleit voor het scheppen van de mogelikheid, dat ook Friese
ij

Letterkundigen zouden kunnen dingen naar de prijzen, door de M uitgeloofd, zonder
gedwongen te zijn hun Fries werk eerst in het Nederlands te vertalen. Hun voorstel
ij

daartoe werd verworpen als strijdig met de Wet der M .
de

Op de 18

Febr. 1930 heeft zich de Provinciale Onderwijsraad van Friesland
ij

nogmaals tot de M gericht met een voorstel, dat die mogelikheid zou kunnen
scheppen. Hier is toen een briefwisseling
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op gevolgd waaruit bleek dat ons Bestuur de Friese schrijvers, als dat mogelik was,
wel ter wille zou willen zijn, maar zelf dit voorstel tot wetswijziging, waarop het de
genoemde Raad wees, niet wou doen uit ‘een overweging van practischen aard’,
nl. deze: ‘hoe zal het mogelijk zijn, de Commissie voor Schoone Letteren zoo samen
te stellen, dat zij beschikt over een kennis van het Friesch grondig genoeg, om in
die taal geschreven werken naar inhoud en vorm behoorlijk te beoordeelen?’ Het
Bestuur zou dit bezwaar vóór de indiening eerst gaarne ontzenuwd willen zien.
Daartoe is in de Maandelikse Vergadering van 13 Jan. 1933 door de spreker een
1
poging gedaan . Hij wees er toen op, dat ditzelfde bezwaar volmaakt gelijk kon
luiden als in plaats van ‘Friesch’ ‘Afrikaansch’ gelezen werd, want de gemiddelde
Nederlander kent Zuid-Afrika niet, noch zijn sfeer, zijn natuur, zijn taal, enz. Komt
er dus een Afrikaans boek ter beoordeling in, dan is de genoemde Kommissie
gedwongen om hulptroepen uit de Afrikaanse leden op te roepen. Maar dan kan
dat toch ook met het Fries en zijn kunst. En er zullen allicht onder onze leden meer
tweetaligen met Friese taalkennis als met kennis van het Afrikaans gevonden worden.
Men kan er bij de keuze van de leden der gen. kommissie al dadelik rekening mee
houden en het verder aan haar inzicht overlaten, hoe zij de beoordeling behoorlik
wil verrichten. Laat deze technische regeling, die toch ook voor de beoordeling van
een Vlaams werk, of een in het Gronings geldt en ook daarbij op moeilikheden moet
stuiten, doch een Vlaams kunstwerk niet van de prijs zou uitsluiten, niet beletten,
dat er in Nederland tenminste één plek is, waar alles wat hier leeft, òf van hier stamt,
in de edele wedijver der schone letteren tonen kan wat het vermag te geven in Diets
òf Fries. Friesland heeft in de laatste eeuw (sedert 1821) getoond, dat de schoonheid
in letterkunde er nog kan ontluiken en vooral het laatste deel dier eeuw is zo rijk
aan kunst geweest, dat het jammer zou zijn, wanneer deze geen aanmoediging kon
krijgen, wat in Friesland zelf echter om allerlei redenen niet wel mogelik is. Moge
zij die van ons verkrijgen!
A d v i e s van het Bestuur:
Het Bestuur meent na ernstige overweging aanneming van het voorstel-SCHEPERS
te moeten ontraden, op de volgende gronden:
ij

Art. 1 van de Wet der M omschrijft haar doel in de woorden: bevordering der
Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Andere talen, zoo die in Nederland gesproken
werden, zouden daar buiten vallen; dit geldt dus ook van het Friesch, zeker een
stamverwante taal, maar zóó verschillend van het Nederlandsch dat ze voor
Nederlanders onverstaanbaar is, èn als gesproken taal èn in geschriften. Friesche
litteratuur kan dus ook door Nederlandsche litteratoren, die geen Friesch kennen,
niet beoordeeld worden. Indien men den V.D. HOOGT-prijs ook voor Friesch
schrijvende litérateurs wil bestemmen, komt men in conflict met Art. I. Indien men
in dat art. de woorden: en

1

Het Bestuur stemde erin toe, dat de rede ‘Het Fries in Nederland’, welke in bundel ‘Handelingen
en Levensberichten 1932/1933’ zal worden opgenomen, van te voren afzonderlijk zou
uitkomen. Sinds is ze verschenen bij de firma E.J. BRILL te Leiden.
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ij

Friesche wil invoegen, zoude men eischen dat de M haar veld van werkzaamheid
ging uitstrekken over een gebied waarop meer dan ééne Friesche organisatie arbeidt,
wat onnoodig en onpractisch zou zijn. Het noemen van het Afrikaansch in art. 2 en
59 was niet in alle opzichten noodzakelijk, wellicht bedoelde men met die vermelding
het opheffen of voorkomen van twijfel. Ten aanzien van Afrikaansch litérair werk
kan eene commissie van beoordeeling zich laten voorlichten over eenige
eigenaardige uitdrukkingen, doch voor het beoordeelen van Friesch werk zoude
een afzonderlijke commissie moeten optreden, wat in de practijk slechts bij
uitzondering zoude mogelijk zijn. Dualisme van commissies zoude buitendien in
menig opzicht ongewenscht zijn.
Het komt der meerderheid van het bestuur voor dat de practische bezwaren door
het voorstel-SCHEPERS niet ondervangen zijn.
Als men het overdreven formalistisch noemt zich te houden aan de letterlijke
opvatting der bestemming van den V.D. HOOGT-prijs, en wil uitgaan van de
veronderstelling dat de Stichter van den prijs deze legalistische uitlegging niet zoude
gewenscht hebben, worden toch de bovengenoemde bezwaren niet opgeheven.
De meerderheid van het Bestuur handhaaft dus haar standpunt, en legt er den
nadruk op dat het woord ‘Nederlandsch’ niet in geografischen, doch in taalkundigen
zin moet opgevat worden.

XIV.
Voorstel van het Bestuur:
1. Om in artikel 58 het cijfer 1000, de beide malen dat het er wordt genoemd, te
vervangen door 500, zoodat het artikel gaat luiden:
den

‘Elke drie jaren kan één der Commissiën vóór den 15 Maart aan het Bestuur
een met redenen omkleede schriftelijke voordracht doen tot toekenning van een
Prijs voor Meesterschap, ten bedrage van ƒ 500.
Het Bestuur brengt de voordracht ter kennis van de Jaarlijksche Vergadering en
dient deze van bericht en raad. De Jaarlijksche Vergadering kent den prijs toe. Zij
is bevoegd de toekenning af te wijzen, doch niet, voor een door de Commissie
voorgedragene een ander in de plaats te stellen. Blijft de Commissie in gebreke
den

haar voordracht vóór den 15 Maart in te dienen, of raadt zij den Prijs niet uit te
reiken, dan heeft geen toekenning plaats. In dat geval wordt een bedrag van ƒ 500
gestort in het Fonds, bijeengebracht bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan
der Maatschappij. De Commissie of het Bestuur is niet bevoegd verdeeling van den
Prijs voor te stellen’.
2. Om artikel 84, luidende: ‘Een vierde der jaarlijksche interessen strekt tot
vermeerdering van het kapitaal’ aldus te wijzigen:
‘Een vierde der ontvangen renten van het Grootboek en 2% der bijdragen van de
leden strekken tot vermeerdering van het kapitaal’.
Toelichting:
De tegenwoordige toestand van de financiën der Maatschappij maakt het bezwarend
om elke drie jaar een schenking van ƒ 1000, volgens art. 58 der Wet, te
verantwoorden.
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De in den vorm dier bekroning van meesters geschiedende ‘aanmoediging’, - een
van de in art. 2 genoemde wegen, waarlangs
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het doel ‘bevordering der Nederlandsche Taal- en Letter-, Geschied- en
Oudheidkunde en Schoone Letteren’ moet worden nagestreefd -, eischt te veel van
de financieele krachten, om voldoende gelegenheid over te laten voor de toepassing
der andere middelen: uitgeven, of geldelijk ondersteunen der uitgave van werken
en geschriften; instandhouden en uitbreiden van onze boek- e.a. verzamelingen;
en instandhouden van het Fonds, bijeengebracht bij gelegenheid van het 100-jarig
bestaan der Maatschappij, en van andere ten bate van haar doel strekkende fondsen.
Het Bestuur is van oordeel, dat éénerzijds de druk der schenkingen volgens artikel
58 moet worden verlicht, terwijl anderzijds maatregelen dienen te worden genomen
om een sneller aanwas van het Vaste Fonds te bevorderen.
Dit Fonds is niet zóó gegroeid als bij de stichting in 1868 gewenscht werd. Het
bedraagt thans nog slechts ƒ 25000 nominaal op het Grootboek der Nationale Schuld
of reëel ƒ 15000, en werpt af ƒ 600 renten 's jaars.
Een vierde gedeelte dier interessen strekt volgens artikel 84 tot vermeerdering
van het kapitaal.
De kapitaalkracht onzer Maatschappij is dus nog maar gering; die te bevorderen
ware wel zeer gewenscht.

XV.
Verkiezing van een Bestuurslid ter vervanging van Dr J.L. WALCH, die tusschentijds
uittrad en wiens plaats in opdracht van de Maandelijksche Vergadering van 7,
October 1932 voorloopig werd ingenomen door den Heer A.J. BOTHENIUS BROUWER,
en van twee Bestuursleden in de plaats van Mr G. ANDRÉ DE LA PORTE en Dr A.A.
VAN SCHELVEN, die aan de beurt van aftreden en niet herkiesbaar zijn. De
Maandelijksche Vergadering stelt voor de dubbeltallen:
1. a. A.J. BOTHENIUS BROUWER
b. Dr J.H. BOEKE
2. a. Dr W.A. VAN BEMMELEN
b. Dr J.A.J. BARGE
3. a. Dr J. DE VRIES
b. Dr N.J. KROM

XVI.
Verkiezing van leden in de drie vaste Commissiën.
1. Commissie voor Taal- en Letterkunde.
Verkiezing van twee leden in de plaats van de aftredende leden Dr A. BEETS en Dr
A.A. VAN RIJNBACH, die herkiesbaar zijn. De Commissie stelt voor de dubbeltallen:
1. a. Dr A. BEETS
b. Dr D.C. TINBERGEN
2. a. A.A. VAN RIJNBACH
b. Dr K.H. DE RAAF
2. Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
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Verkiezing van twee leden in de plaats van de aftredende leden Mr E.M. MEIJERS
en J. KLEIJNTJENS. De Commissie stelt voor de dubbeltallen:
1. a. Mr E.M. MEYERS
b. Dr N.J. KROM
2. a. J. KLEIJNTJENS
b. Dr J.A.J. BARGE
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3. Commissie voor Schoone Letteren.
Verkiezing van drie leden in de plaats van Mevr. J. VAN DULLEMEN-DE WIT, die aan
de beurt van aftreden doch herkiesbaar is en van Mej. F. DE MEYIER en Mej. E.
ZERNIKE, die zijn uitgetreden. De Commissie stelt voor de dubbeltallen:
1. a. Mevr. J. VAN DULLEMEN-DE WIT
b. Mevr. M. VERHOEVEN-SCHMITZ
2. a. W.J.M.A. ASSELBERGS
b. VICTOR E. VAN VRIESLAND
3. a. Mevr. T. VAN RHIJN-NAEFF
b. Mr H.J.W.M. KEULS

XVII.
Voordracht van Dr WILLEM L. DE VREESE: ‘Paradox over den grooten nood der
Nederlandsche philologie’.

XVIII.
Rondvraag.
NAMENS HET BESTUUR, H.T. DAMSTÉ, Secretaris.
Tegenwoordig zijn de Bestuursleden: Ph. S. van Ronkel, Voorzitter, J. Heinsius,
Penningmeester, A.A. van Rijnbach, Bibliothecaris, D. van Blom, J.J.C. Bijleveld,
A.J. Bothenius Brouwer, Loco-Secretaris; en de gewone leden: M. Mees-Verwey,
J. Wille, J.W. Muller, L. Knappert, F.W. Stapel, M.C. van Zeggelen, A.G. de Leeuw
(G. Carelsen), W.L. Boldingh-Goemans, Christine Doorman, E. van Nispen tot
Sevenaer, J.J. de Gelder, Z. Stokvis, W. Wijnaendts Francken, M.L.H.
Eerdbeek-Claasen, S.J. Fockema Andreae, P.E. Briët, D.A.H. van Eck, Waldie van
Eck, J.H. van Lessen, Chr. Kroes-Ligtenberg, P. Verdoes, E.M. Rogge, M.E.
Kronenberg, A.S. de Blécourt, R.P. Cleveringa, R.A. Kern, Albert Vogel, O.C. van
Hemessen, D.C. Hesseling, F.K.H. Kossmann, C.B. van Haeringen, J.B. Schepers,
H.W.J. Kroes, A.W. Bijvanck, W. Moll, J.J. van Bolhuis, J.J.L. Duijvendak, Alb. C.
Kruyt, F.D.E. van Ossenbruggen, L.W.A.M. Lasonder, W.M.C. Regt, F.H.A. Driessen,
C. Peltenburg, J. van Ham, D. Wouters, J. Haantjes, J. de Vries, K.R. Gallas, J.E.
Kroon, F.W.T. Hunger, J.P. de Bie, S.W.F. Margadant, C.J. Wijnaendts Francken,
C. van Son, B.A. van Dam, C. Snouck Hurgronje, A. van Wageningen-Salomons,
W.L. de Vreese, P.J.M. van Gils, J. Tielrooy, W. van Eeden, G. Besselaar, F.C.
Dominicus, J.H. Kramers, J.A.J. Barge, J. Kleijntjens, J.C.H. de Pater, N. van der
Laan, M. Nijhoff, Fenna de Meyier, W.G. van der Tak, C.A. Crommelin, W. van
Bemmelen, Ed. Th. J. Brom, Cornelis Veth, P. Endt,
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H.D. Tjeenk Willink, A. Zijderveld, V.E. van Vriesland, G. Gosses.
I. De Voorzitter Prof. Dr Ph. S. van Ronkel opent te elf ure de vergadering met in
enkele gevoelvolle woorden de aanleiding te bespreken, die den Secretaris
verhindert, op dezen voor de Maatschappij gewichtigen dag aanwezig te zijn en
richt zich daarna tot Mej. Geertruida Carelsen, om haar nog eens geluk te wenschen
met haar jeugdigen ouderdom, die de negentig levensjaren trotseert. Vervolgens
wendt hij zich tot de Vergadering, heet de aanwezigen welkom en houdt een
toespraak, waarvan de tekst te vinden is in Bijlage I.
II-III. De Loco-Secretaris en de Bibliothecaris brengen hunnen jaarverslagen uit.
(Bijlage III en IV).
IV. Namens de uit den heer H.T. Damsté en mej. Dr J.H. van Lessen bestaande
Commissie voor het nazien der rekening en verantwoording van den Penningmeester
(Bijlage V) doet mej. van Lessen mededeeling van de bevinding dier Commissie en
stelt voor den Penningmeester met dank voor zijn nauwkeurig en keurig beheer te
dechargeeren; waartoe met applaus besloten wordt.
V-VII. Achtereenvolgens worden nu uitgebracht de verslagen van de Commissie
voor Taal- en Letterkunde (J. Heinsius), der Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde (J.J. de Gelder) en het verslag der Commissie voor Schoone Letteren
(M. Nijhoff). (Bijlagen VI-VIII).
VIII. Bij monde van den heer Nijhoff wordt medegedeeld - nadat de Voorzitter de
vergadering in kennis had gesteld met het toekennen van den ‘C.W. van der
Hoogt-prijs’ aan den schrijver Anton van Duinkerken voor zijn werk Dichters der
Contra-Reformatie - op welke gronden de Commissie voor Schoone Letteren
gemeend heeft het Bestuur in dien zin te mogen adviseeren. Mr. Nijhoff verbindt
daaraan de vermelding van de beslissing in zake punt
IX der Agenda, luidende dat het Bestuur in overleg met de Commissie voor
Schoone Letteren en na afzonderlijk daarover met haar vergaderd te hebben, van
meening is, dat dit jaar de ‘Mei-prijs’ niet kan worden toegekend.
X. Namens de daartoe aangewezen Commissie voor Stemopneming deelt hierop
de heer W.J.J.C. Bijleveld den uitslag mede der stemming over de ingevolge besluit
der Maandvergadering te benoemen 45 gewone en 2 buitengewone leden.
Waar de Wet in Art. 9 den eisch stelt dat de candidaat een stemmenaantal op
zich vereenigt, gelijk aan ten minste een vierde van het aantal ingekomen
stembriefjes, zoo konden slechts worden benoemd 42 gewone en 2 buitengewone
leden:
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Gewone Leden:
Dr S. Antoniades.
Ir Dirk Bonthuis Tonkes.
Dr H.G. ten Bruggencate.
Dr I.J. Brugmans.
Jhr F.W.W.H. van Coeverden.
Ir Wouter Cool.
Dr D. Th. Enklaar.
Th. van Erp.
Dr B.G. Escher.
Mr E. Franquinet.
Dr Jos. J. Gielen.
Dr A.W. de Groot.
A.B. van Holkema.
Mr H.A. Idema.
Dr Anton Jacob.
Dr M. de Jong Hzn.
Dr C.J. van der Klaauw.
Dr F.W.A. Korff.
Dr H. Kraemer.
Dr E.H. ter Kuile.
Dr G.C. Labouchere.
A.J. Lievegoed.
Dr J.B. Manger Jr.
P.J. Meertens.
Hendrik Mulder.
Dr Martha J. Muusses.
J.W. van Nouhuys.
Dr A.J. Portengen.
Dr G.S. Preller.
Dr E. van Raalte.
Dr F. Roels.
Dr F.L.R. Sassen.
Dr H. Schneider.
Dr Ir D.F. Slothouwer.
Dr A. Smijers.
Mr D. Spanjaard.
Jan P. Strijbos.
Mr J. Terpstra.
Dr A.N.J. Thomassen a Thuessink van der Hoop.
F.A.J. Vermeulen.
Dr G.M. Verrijn Stuart.
J.C.M. Warnsinck.

Buitengewone Leden:
Clara Hammerich en Dr Kaarle Krohn.
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Het Bestuur heeft tot Gewoon Lid benoemd: A. Coert.
XI. Het voorstel van de Maandelijksche Vergadering, vervat in punt XI, wordt met
algemeene stemmen aangenomen. Eveneens dat, vervat in punt
XII, hetwelk als een zeer bescheiden begin wordt aangemerkt.
XIII. Dit punt ontlokt eenig debat. De Voorzitter stelt in het licht, dat aangezien
zoowel de heer Schepers als het Bestuur hun standpunt over het punt aan de orde
hebben uiteengezet, hij nu het woord geeft aan de leden van de Vergadering, die
zich dus nog niet daarover hebben geuit.
De heer Haantjes richt een paar opmerkingen tot het Bestuur. Het Bestuur zegt:
‘Er zijn genootschappen in Friesland, waarmede we in conflict zouden komen’. Maar
hoe dan in Zuid-Afrika? Daar is wel een Hertzog-genootschap, dat prijzen uitlooft.
Dit geschiedt n i e t in Friesland. Friesland heeft meer steun noodig. Het Friesch
beweegt zich naar ons toe. Het Afrikaansch beweegt zich van ons af.
Prof. Knappert wil het voorstel-Schepers eenigszins verdedigen. Het Friesch wordt
binnen onze grenzen gesproken, door menschen,
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die ook Nederlandsch spreken. Zou niet aan de Commissie, die advies uitbrengt
over de te bekronen werken, een element kunnen worden toegevoegd, waarin het
Friesch zich vertegenwoordigd voelt?
De heer Besselaar is van oordeel, dat de heer Haentjes te veel gezegd heeft van
het Afrikaansch. Er is een Hertzog-prijs, maar tweemaal is deze niet toegekend,
omdat de werken de belooning niet verdienden. Maar .... het vooruitzicht op een
prijs werkt aanmoedigend. Dit zou ook voor het Friesch het geval kunnen zijn.
De heer Van Son vraagt of het besluit van het Bestuur met algemeene stemmen
aangenomen is, dan wel of er een minderheid vóór het voorstel-Schepers was.
De Voorzitter meent daarop geen antwoord te moeten geven.
Prof. Muller herinnert er aan, dat in 1926 de zaak ook aan de orde is geweest.
Het Friesch is wel genaderd tot het Nederlandsch maar het is meer verwant met
het Engelsch. Z.i. gaat het niet aan, in de Maatschappij der N e d e r l a n d s c h e
Letterkunde een prijs uit te loven voor het Friesch. De Friezen zijn terecht trotsch
op hun taal. Welnu, laten nu de F r i e s c h e genootschappen prijzen uitloven.
Prof. van Blom behoorde tot de meerderheid van het Bestuur, die het
voorstel-Schepers ernstig betreurde. Hij acht het ongelukkig voor het Friesch èn
voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Wordt het
aangenomen, dan wordt het Friesch geplaatst in artikel I, waarin het doel der
Maatschappij is uitgesproken. Ook groote vrienden van het Friesch, zooals Kalma,
waren er tegen. Het voorstel is principieel foutief; practisch is het onmogelijk. Eene
aanvulling van de Commissie door Friezen, die speciaal er voor het Friesch inkomen,
maakt de Commissie onmogelijk. De Friezen vinden het Friesche werk veel mooier
dan het Nederlandsche. Wat is dan de positie der Commissie?
Wat de toenadering van het Friesch tot het Nederlandsch. betreft, deze is
v e r b a s t e r i n g . De Jong-Friezen willen nu juist weer z u i v e r Friesch spreken.
Er zijn dus in Friesland twee stroomingen: naar het Nederlandsch toe en van het
Nederlandsch af. De heer Schepers had moeten voorstellen, om de zoo- en zooveel
jaar een prijs uit te loven voor een Friesch werk. Dan zou daarvoor een afzonderlijke
Commissie gevormd kunnen worden.
Prof. van Blom wil echter erkennen, dat de heer Schepers en zijne vrienden terecht
trotsch kunnen zijn op hun zich ontwikkelende letterkunde. De ‘short story’ is veel
beter in het Friesch dan in het Nederlandsch. Op het Congres te Leeuwarden is
echter geklaagd over gebrek aan staatvormende kracht, d.w.z. gebrek aan
organisatievermogen. In Friesland is t e v e e l georganiseerd, dus versnipperd.
De heer Dominicus herinnert aan een vraag van Prof. de
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Blécourt, gedaan in de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’, wat onder ‘het Friesch’
wordt verstaan. Wat verstaat de heer Schepers er onder?
De Voorzitter wijst er op, dat de heer Schepers zich tweemaal over het onderwerp
heeft uitgesproken: eenmaal in een Maandvergadering en nu pas in den
Beschrijvingsbrief. Hij wenscht daarom, dat de heer Schepers niet meer t o e l i c h t e
- dit is reeds geschied - maar een korte verdediging geve van zijn voorstel.
De heer Schepers: Ik krijg dus alleen de kans van mij af te slaan. Maar mag ik
het advies van het Bestuur bestrijden?
De Voorzitter: In het kort - zeker!
De heer Schepers acht het onmogelijk de Friesche taal hier uit te sluiten. De
uitsluitend op F r i e s c h e verdiensten gekozen leden hebben toch de cultureele
belangen van F r i e s l a n d gediend. Daarom moet de Maatschappij den tekst van
artikel 1 niet te eng toepassen. A l l e Nederlandsche taaluitingen: Afrikaansch,
Vlaamsch, Groningsch, Limburgsch enz. geven moeite. Waarom dan alleen het
Friesch n i e t toelaten? Friesche leden voor eene Commissie zijn gemakkelijk te
vinden. Er zijn hier in de Maatschappij groote verschillen van meening. Maar komt
het Friesch in het Reglement: dan komt er een nieuwe steun voor de Maatschappij.
We doen alles om het Nederlandsch Staatsverband bijeen te brengen en bijeen te
houden. Waarom dat dan óók niet gedaan voor de Friezen in deze Maatschappij?
Wat ‘het Friesch’ eigenlijk is? Laat de heer Dominicus beginnen met zijn, Dr
Schepers' rede, te lezen. Het is even moeilijk te zeggen, wat precies Friesch is en
wat precies Nederlandsch.
De heer Gosses breekt een lans voor het voorstel-Schepers.
Er zijn principieele en practische bezwaren. Het Friesch is geen Nederlandsch.
Dat is juist. Maar het Afrikaansch is toch niet hetzelfde als Nederlandsch. Waarom
anders zou het in het Reglement luiden: ‘Nederlandsch of Afrikaansch’? Moet het
Friesch niet toegelaten, dan moet het Afrikaansch er uit. Er zijn leden der
Maatschappij, die uitsluitend om hunne Friesche verdiensten gekozen zijn. Wat de
practische bezwaren betreft, de Commissie zou aangevuld kunnen worden. Men
zegge dan niet ‘en’ Friesch, maar ‘ook’ Friesch in het Reglement. Er is bitterheid bij
vele Friezen. Laat de Maatschappij van Letterkunde trachten de Nederlanders en
de Friezen tot elkaar te brengen.
De Voorzitter: Welk is het standpunt van de Commissie voor Schoone Letteren
in deze?
Mr Nijhoff verklaart zich en zijne medeleden der Commissie niet competent,
Friesche boeken te beoordeelen. Het door Prof. van Blom geopperde denkbeeld
lijkt haar echter niet kwaad toe.
Prof. de Vries acht het voorstel-Schepers practisch onuitvoerbaar. Maar laat een
Commissie benoemd worden om de mogelijkheid te onderzoeken het Friesch in
onze Wet onder te brengen en om de beoefening op eenigerlei wijze aan te moedigen
en
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den bloei te bevorderen, door periodieke prijzen uit te loven als anderszins. Spreker
zou gaarne het Friesche element in onze cultuur erkend zien. Hij bedoelt thans met
zijn voorstel echter alleen te komen tot een begin van voorbereiding van een nieuwen
staat van zaken.
De heer Schepers vindt het voorstel van Prof. de Vries een aardig surrogaat,
maar hij vindt toch zijn eigen voorstel oneindig beter, verreweg het beste.
Alzoo wordt het voorstel-De Vries in stemming gebracht, nadat eerst de heer
Schepers het zijne had teruggenomen en daarna weer ter tafel had gebracht.
De uitslag van de stemming over het voorstel-De Vries is, dat 62 stemmen zich
vóór en 19 zich tegen verklaren.
De heer Schepers trekt thans zijn voorstel in.
Na pauzeering, in welken tusschentijd de traditioneele koffietafel de aandacht der
leden had en de in den tegenwoordigen tijd onvermijdelijke photographische opname
van een groep der aanwezigen plaats vond, deelde de Voorzitter na heropening
van de Vergadering mede, dat in de eerstvolgende Bestuursvergadering zal worden
gehandeld over de Friesche Commissie en hoe die ware te constitueeren.
XIV geeft aanleiding tot eenige discussie. Op verzoek van Prof. Bijvanck wordt
het voorstel van het Bestuur gesplitst naar de punten 1 en 2. Hoofdelijke stemming,
door Prof. Bijvanck gevraagd, brengt wel eene meerderheid voor het Bestuur voor
beide punten, doch niet de vereischte 2/3, zoodat èn punt 1 èn punt 2 zijn verworpen.
(De uitslag der stemmingen was: punt 1: 31 vóór, 25 tegen, 1 blanco; punt 2 : 36
vóór, 19 tegen, 7 blanco).
Dr Wijnaendts Francken vraagt nog even terug te mogen komen op punt IX van
de Agenda. Hij zou wel graag eenige nadere inlichting daaromtrent ontvangen.
Hoewel, zooals Dr Stapel opmerkt, dat besluit eene zaak is van het Bestuur en
de Commissie van Schoone Letteren, deelt de Voorzitter mede, dat het besluit om
den Mei-prijs n i e t toe te kennen, genomen is met volkomen eensgezindheid van
Bestuur en Commissie. Van de door de Commissie beoordeelde werken was géén
boek tijdig genoemd als voldoende aan de voorwaarden, waaraan het toekennen
van den prijs verbonden is.
o

XV. De drie als n . 1 voorgestelde Bestuursleden worden met algemeene stemmen
verkozen en nemen hunne benoeming aan.
XVI. Hetzelfde geschiedt, ten opzichte der verkiezing, met de leden, voorgesteld
voor de vaste Commissiën. Hun zal, voor zoover zij niet aanwezig zijn, van hunne
benoeming kennis worden gegeven.
XVII. Daarna heeft plaats de voordracht van Dr Willem L. de Vreese, die tot
onderwerp heeft: ‘Paradox over den grooten nood der Nederlandsche philologie’.
De Voorzitter dankt den spreker voor zijn groot stuk arbeid,
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dat hij in zijn resultaten der Maatschappij heeft aangeboden. (Toejuiching).
XVIII. Bij de Rondvraag stelt de heer Bijleveld voor, de candidaten, die men gaarne
voor het lidmaatschap der Maatschappij zou willen voordragen, vooraf te polsen,
of zulk eene benoeming hun aangenaam zou zijn.
Mej. Kronenberg vraagt, waarom in de candidatenlijst dit jaar niet meer dan zes
voorstellers worden genoemd achter de namen der voorgedragen candidaten.
De Voorzitter zet uiteen op welke gronden dat berust.
De heer Van Bolhuis brengt hulde, in d e z e stad en in d e z e n k r i n g , aan de
studenten en hoogleeraren van Leiden en aan den geest waarvan zij in deze kwade
dagen blijk geven te zijn doortrokken.
Niemand meer het woord vragende, sluit de Voorzitter met dank aan de
ste

aanwezigen voor hunne tegenwoordigheid deze 168
Maatschappij.

Jaarvergadering der
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Bijlage I
Toespraak van den voorzitter
Dames en Heeren, leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde!
Naar oud gebruik roept de Voorzitter U allen, te dezer stede en in andere plaatsen
van Nederland woonachtig, voor de traditioneele Jaarvergadering herwaarts
gekomen, een hartelijk welkom toe. Het jaar dat achter ons ligt was voor ieder onzer
verschillend van indrukken en nagelaten herinneringen; wat voorbijgegaan is, zoowel
onvermeld, in ieders eigen gemoed stil beleefd, als algemeen bekend gemaakt,
gevierd, wereldkundig geworden, wordt gevoegd bij het verleden, waarvan gewoonlijk
niet alles van blijvende nawerking is.
Over de eerste soort der herinneringen spreken wij niet, ieder onzer bewaart zijne
persoonlijke indrukken en gevoelens liefst voor zich zelf. Maar van de tweede: het
openlijk herdachte en gevierde, mogen wij niet zwijgen; Gij begrijpt dat ik doel op
de herdenking van de groote figuur die terecht als Vader des Vaderlands beschouwd
wordt. Met vele woorden hem voor U te doen herleven is onnoodig, doch over hem
zwijgen konden wij niet. Zijne gestalte en beteekenis in betrekking te willen brengen
met doel en strekking onzer maatschappij is te ver gezocht. Ook in de geschiedenis
onzer maatschappij vinden wij ten deze geen aansluiting. Het derde eeuwfeest is
niet in bestuur, maand- of jaarvergadering herdacht. Het was 1833, de Staat was
vol zorgen over hetgeen drie jaren te voren was aangevangen, voor vreugdevolle
herdenkingen was de tijd niet geschikt, buitendien was in die jaren, het jubilaea
houden niet zoozeer in gebruik als later. Thans is veel veranderd, en niets weerhoudt
ons, ja alles noopt ons, om aan het begin onzer jaarvergadering van de groote
historische persoonlijkheid eerbiedig te gewagen.
Het persoonlijke in ieders leven, wij mogen er niet van spreken. Alleen waar dat
samenvalt met ons medebeleven van hetgeen onze leden en hunne betrekkingen
heeft geroerd, daar dwingt èn oude gewoonte èn menschelijk gevoel ons tot uiting
en herdenking.
Evenals in de maandvergaderingen aangevangen wordt met
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de vermelding van hen die ons ontvielen, zoo begint ook deze bijeenkomst met het
noemen van de leden die onze maatschappij in het afgeloopen vereenigingsjaar
heeft verloren door den dood.
De volgende leden hebben ons op de dadelijk te vermelden data verlaten:
den

Den 12 Juni: R e n é D e C l e r c q , strijder voor de Vlaamsche zaak, voorzitter
van den Raad van Vlaanderen, volksdichter en bezinger der natuur, een lyricus die
het verstond tot het volk te spreken.
Op dienzelfden dag overleed de vermaarde staatsman Mr T h . H e e m s k e r k .
Jurist, wethouder, minister, redenaar vol geest en van weêrgaloos talent, kenner
van ons staatsrecht, raadsman der Kroon, op internationaal gebied eene
Europeesche figuur, is hij tijdens zijn werkzaam leven door allen bewonderd, na zijn
dood alom met eerbied herdacht.
den

Tachtig jaren oud stierf den 17 Juni de gewezen Inspecteur van den
Rijkswaterstaat J.C. R a m a e r , bekend als ontwerper van groote waterstaatswerken,
en als schrijver van belangrijke bijdragen op zijn gebied, o.a. een werk over de
geografische geschiedenis van Nederland.
In Dr A.J. K r o n e n b e r g , overleden op 25 Juli, betreuren zijne talrijke
oud-leerlingen den strengen, eerlijken con-rector, de scholen in het arrondissement
Deventer den bekwamen schoolopziener, voor wiens groote werkkracht niets te
veel was.
sten

C y r i e l B u y s s e , de populaire, onuitputtelijke verteller, is den 25
Juli aan
de gevolgen eener beroerte bezweken. Ongelooflijk veel heeft hij geschreven, een
letterkundigen levensarbeid heeft hij verricht; een kunstenaar, wiens verdienste
‘zich verder uitstrekte dan tot het gebied der literatuur, die rechtstreeks tot de cultuur
van zijn land leidde!’
den

Een veelbewogen leven had J a n d e G r u y t e r , die den 14 Augustus
heenging na langdurig lijden; bestuursambtenaar in Indië en handelsman is hij
geweest, doch in de letterkunde heeft hij zijne roeping gevonden, waarin hij de
schoonheid èn de kameraadschap heeft gediend.
den

Den 19 September ging V i n c e n t L o o s j e s ter ruste, oud-Doopsgezind
predikant, schrijver van verscheidene werken van een eigen stempel.
den

Bij welke groep wij een man als Dr J.W. I J z e r m a n , die den 10 October uit
het leven scheidde, zouden moeten indeelen, is niet gemakkelijk te zeggen.
Onverschrokken pionier, doortastend aanlegger van bewonderenswaardige
spoorwegwerken, scherpzinnig oudheidkundige, invloedrijk kamerlid, machtig
financier, onvermoeid geschiedvorscher, stichter van Koloniaal Instituut en technische
hoogeschool, maecénas, behoorde hij tot in hoogen ouderdom tot de groote
Nederlanders, die alles wat zij aanvatten tot een schitterend einde brengen.
den

Dr A.H.L. H e n s e n , die den 4

Dec. zijn levenswerk
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nederlegde, was dé geschiedschrijver van het Katholieke Nederland te noemen;
zeer veel is door dezen hoogleeraar aan het Seminarie te Warmond voor onderwijs
en historie gewrocht.
sten

In Dr H.D. B e n j a m i n s , den 23
Januari gestorven, verloor Suriname haren
besten kenner, en den uitnemendsten bevorderaar harer belangen, gedurende zijne
ambtelijke werkzaamheid als Inspecteur van het onderwijs, en in de jaren daarna
bij hem in de beste handen.
sten

Den 25
Januari bracht de dood het einde van een welbesteed, werkzaam
leven: dat van den Ingenieur R.A. v a n S a n d i c k . Als Secretaris van het Kon.
Instituut van Ingenieurs nagenoeg onvervangbaar, als medebestuurder van gemeente
en provincie voor niemand in toewijding onderdoend, laat hij eene uiterst moeilijk
te vervullen ledige plaats achter.
den

Den 6 Februari ontsliep Dr N. M a n s v e l t , oud-superintendent van Onderwijs
der Zuid-Afrikaansche Republiek. Nadat de Boerenoorlog een deel van zijn
vruchtbaar werk voor de Zuid-Afrikaansche cultuur had vernietigd, is hij onverdroten
hier te lande voor de goede zaak werkzaam gebleven, en mocht velen tot hulp en
zegen zijn.
den

Den 18 Februari ging met H e n r i V i o t t a eene voor de muziekwereld, vooral
voor de vereerders van Wagner's scheppingen, belangrijke leidersfiguur henen. De
epitheta aan hem gegeven als: Stichter van Wagnervereeniging en Residentie-orkest,
veelzijdig paedagoog en kunstenaar, onbaatzuchtig idealist, wiens naam voor altijd
aan de geschiedenis van het Nederlandsche muziekleven verbonden blijft, kwamen
zulk een voorganger ten volle toe.
Op denzelfden dag moest de stad Leiden een van haar bekendste medeburgers
missen, nl. Mr E g b e r t d e V r i e s , oud-Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap
van Rijnland, die eene lange reeks van jaren gemeente en waterschap met alle
krachten heeft gediend.
Een stoere werker, als zoodanig een voorbeeldig vertegenwoordiger van den
leerarenstand en van den Frieschen stam, was Dr S.S. H o o g s t r a , wiens leven
op 13 Maart werd afgesloten. Als paedagoog en H.B.S. Directeur, is hij voor Gouda
en voor het Middelbaar onderwijs een der mannen van bijzondere beteekenis
geweest.
sten

Den 23
Maart werd de Leidsche Hoogleeraar Dr A. E e k h o f afgeroepen.
Zijne beteekenis als beoefenaar der Kerkgeschiedenis, als academisch docent en
als mede-redacteur van het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis wordt
voor ons nog in 't bijzonder verhoogd door de herinnering aan hetgeen hij voor onze
maatschappij en hare historische commissie is geweest.
Uit het lager onderwijs tot de summi honores in de Letteren en tot hooge archief
den

betrekking opgeklommen was Dr H.A. P o e l m a n , wiens werkzaamheid den 3
April werd afgebroken.
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Veel heeft hij voor het archiefwezen in 't algemeen, veel voor dat in drie Noordelijke
provinciën gedaan.
den

Den 11 April is ons buitengewoon lid H e n r y V a n d i j k e ons ontvallen. Als
gezant der Vereenigde Staten in de uiterst moeilijke jaren 1913-1917 en ook daarna
heeft hij al wat in zijn vermogen lag gedaan om de banden tusschen zijn land en
zijn oorspronkelijk land van herkomst te versterken. Wat hij voor de Belgische
bevolking heeft verricht zal ginds niet licht vergeten worden.
sten

Den 29
April bracht het bericht van C. v a n V o l l e n h o v e n ' s dood
algemeene ontsteltenis. Van dezen edelen mensch, genialen ontdekker eener
nieuwe wetenschap, en onnavolgbaren leermeester kan niet te veel gezegd worden;
ik voor mij gevoel dat mijn lof hem niet in zijne indrukwekkende beteekenis kan
bereiken; ik tracht geen woorden van eerbiedsbetuiging te vinden, doch zwijg bij
het vermelden van zijnen naam met huiverend ontzag.
sten

Den 1
Mei werd de oud-Directeur van het Museum van Oudheden te Rotterdam
A. H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t aan zijne betrekkingen en talrijke vrienden
ontrukt; èn in het museumwezen op zijn bijzonder gebied, èn in het vereenigingsleven
zijner stad van inwoning heeft hij eene voorname plaats ingenomen.
den

Den 11 Mei verliet ons Mr A. v a n G i j n , Oud-Minister van Financiën,
Oud-Kamerlid, gewezen academisch docent, kenner van het financie-wezen als
weinig anderen; dat en nog veel meer was hij, en bij dat alles bleef hij voorganger
op sociaal terrein.
Na meer dan éénmaal aan den rand van het graf te zijn geweest, is na een leven
van lijden de jonge, populaire Vlaamsche dichteres, die door hare zachte, eenvoudige
sten

poëzie bemind en gevierd was, A l i c e N a h o n , den 21
ingegaan.

Mei de eeuwige rust

sten

Op den 25
Mei was het verscheiden van den genealoog C.H. v a n F e n e m a ,
schrijver van boeken over oud gemeente-recht te Kampen, en het academiegebouw
te Groningen, oud-conservator aan de Bibliotheek aldaar.
sten

Den 1
Juni gaf onverwacht de eerste Zuid-Afrikaansche gezant in Nederland,
D.J. d e V i l l i e r s , den geest. Oud-ambtenaar in den Oranje-Vrijstaat, was deze
Zuid-Afrikaander met hart en verstand aan het taalverwante volk en het hem dierbaar
geworden Holland verbonden.
Eergisteren is de predikant bij de Remonstrantsche gemeente te Rotterdam, Dr.
C.E. H o o y k a a s , uit langdurig lijden verlost. In de jaren van zijne kracht heeft hij
de vrijzinnige godsdienstige beweging helpen oprichten, onderhouden en uitbreiden.
Vijfentwintig namen hebben wij genoemd.
Onze gestorven leden, requiescant in pace!
Mocht ik deze woorden gebruiken? In alle kringen zijn er voor wie deze Latijnsche
vocabelen, en de grafische voorstelling
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daarvan, niets beduiden; voor anderen echter zijn ze heilig, althans vol ernstige
beteekenis. Met zulke door geloofsovertuiging of gewijd gebruik geijkte termen mag
nooit gespot worden; misbruik, zelfs gedachteloos gebruik ervan, kan ergernis
wekken, doch waar men ze zonder oppervlakkigheid uitspreekt, ze beschouwt als
symbool voor alle ernstig denkenden, en daarbij let op den ouden, Oosterschen
oorsprong, ze dus erkent en waardeert als eene der uit het Oosten tot ons gekomene
schoone uitdrukkingen, kan en mag men ze toch bezigen zonder ontstemming te
weeg te brengen.
Ja, wèl uit het Oosten is de bede om vrede, de aanroeping van den vrede, de
wensch van vrede over onze vrienden en ons zelven hèrkomstig. Een ieder die zich
in het Mohammedaansche Oosten ophoudt, hoort dien vredewensch als groet uiten:
Als men in oude Mohammedaansche geschriften namen van verheven personen
leest, zal men achter die namen letters aantreffen die beduiden: over hem de vrede.
Van dooden èn van levenden geldt dus deze wensch; men vraagt zich af of ons
woord VREDE wel de goede vertaling is. Trouwens bij zoovele vertolkingen van
aloude Oostersche termen is het dikwijls moeilijk het juiste woord te vinden in onze
Westersche taal, vele, vele eeuwen na het in gebruik komen er van, ginds in het
Oosten.
Is het Oostersche woord uit de Oud-Testamentische sfeer door het Latijnsche
PAX goed weergegeven? Tal van malen zien we het gebruikt: pax vobiscum, pax
intrantibus, pax huic domui, en in de bovengenoemde gewijde formule; is dat woord
altijd met ons algemeene woord VREDE te vertalen? Het Oude Testament, het
Mohammedanisme, het Latijnsche Christendom, hoe verschillende sferen, hoe
verscheidene culturen, dus ook: hoe andere uitdrukkingswijzen, ander woordgebruik,
andere zin, dus: hoe moeilijk weêr te geven met één Nederlandsch, door klank noch
historie geheiligd, woord van dagelijksch gebruik! Trouwens, hoe vele oude
Oostersche boeken zijn moeilijk overtebrengen, ja onvertaalbaar in moderne talen;
anders was de zin van het woord in de oudheid dan tegenwoordig, niet altijd vast
van beteekenis was elk woord, somtijds is opzettelijk een woord gekozen of een
volzin gebruikt, niet voor vertaling vatbaar, ja gewild onduidelijk, en opzettelijk van
dubbelen zin. Edoch, deze beschouwing te ver drijvende, zoude men bijna niet meer
durven vertalen van oud-Oostersch in nieuw-Westersch. Met voorzichtigheid, zonder
bovenvermelde beperking der mogelijkheid uit het oog te verliezen, k a n men toch
trachten de culturen van het Oosten in het gewaad onzer taal aan de onzen bekend
te maken, al gevoelt men telkenmale het echte niet te kunnen weêrgeven.
Of aan de genoemde uitdrukking door het Nederlandsche woord is recht gedaan
moeten wij thans in het midden laten; dat ze uit het Oosten stamt is zeker, en dien
oorsprong - het is algemeen bekend - heeft ze met vele andere, zoowel verhevene
als gewone, zegswijzen gemeen.
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In verband met deze inleidende beschouwingen wensch ik u korten tijd bezig te
houden met: iets over het Oostersche in onze taal.
Het Oostersche, 't woort zoo verschillend gebruikt! Men spreekt van Oosterschen
gloed naast Oostersche soberheid; men schrijft over Oostersche mildheid nevens
Oostersche gierigheid; men gewaagt van Oostersche wijsheid tegenover Oostersche
oppervlakkigheid, men leest over Oostersche lijdzaamheid en geduld benevens
Oostersche opvliegendheid en drift, men verhaalt van Oostersche weelde mitsgaders
1
Oostersche schrielheid .
Zoo zouden er meer antinomieën te noemen zijn, en geenszins overbodig is dan
ook de vraag: wat verstaat men eigenlijk onder Oostersch? Blijkbaar is de term zóó
algemeen, en het Oosten is zóó uitgebreid, dat men er vrijwel alles onder verstaan
kan. Daarbij komt dat de een alleen het Oude Oosten bedoelt, de ander slechts
Arabië op het oog heeft, weêr een ander China of Japan wil aanduiden, en nog een
ander met dezen term al wat niet Europeesch, of zelfs niet Nederlandsch, of niet
modern is beoogt te omschrijven.
Vast staat dat onze taal, en ook onze literatuur, veel uit het Oosten ontvangen
heeft. Daarover thans uitvoerig te handelen is niet mijn doel want over deze zaken
is zeer veel geschreven; ik wensch slechts enkele tijdperken en richtlijnen aan te
geven, en daarbij voor eenzijdigheid en overdrijving te waarschuwen.
Wanneer heeft onze taal voor het eerst woorden uit de taal van het Oosten: het
Arabisch, overgenomen? Ik meen: in de Middeneeuwen, na de Kruistochten. Met
etymologiseeren zij men voorzichtig; immers het feit dat een woord in een Arabisch
woordenboek voorkomt is niet voldoende, ook de beteekenisverandering moet in
acht genomen worden, en de wegen waarlangs het woord tot ons gekomen is moet
2
men nauwlettend nagaan . Buitendien is de uitdrukking: ‘in onze taal’ niet juist, daar
meestal de bedoelde woorden ook in Romaansche talen voorkomen, ja zelfs voor
het meerendeel daaruit ontleend zijn. De ontleening aan het Arabisch is dus
grootendeels tweedehandsch.
Het aantal is intusschen aanzienlijk; de kennismaking met nieuwe zaken in het
Oosten betrof blijkbaar allerlei artikelen en instellingen. Ook zonder deze vreemde
oosterlingen zoude onze taal kunnen bestaan; maar ze heeft er iets
orientalisch-uitheemsch door gekregen, zij 't in bescheiden omvang. Met de literatuur
is het evenzoo gesteld; grooten invloed van het Moslimsche Oosten vertoont zij niet,
en van inwerking, door den Koerān geoefend, is geen sprake. In dit verband is het
niet overbodig optemerken dat het

1

2

In het Nederl. Wdbk, s.v. Oostersch: oostersche pracht en oostersche gastvrijheid zijn
spreekwoordelijk geworden, voorts: oostersche beeldspraak, waarmede men dan ook vaak
overdrijving of grootsprekerij bestempelt.
Zie R. Dozy, Oosterlingen, Inleiding.
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heilige boek der Mohammedanen reeds in 1641 in het Nederlandsch is vertaald,
en later door J.H. G l a z e m a k e r , van welke vertaling zeven drukken zijn
1
verschenen . De eenige sporen van invloed op literaire gedachteuiting vindt men in
de onjuiste beschouwing dat er spreuken in den Koerān staan, of dat het een boek
van wijsheid is, of dat de geheele Mohammedaansche Wet er in is neêrgelegd.
Neen, dit alles is de Koerān niet, doch wat hij wél is, dat behoeft zeker in deze stad
en in dezen kring niet als iets nieuws verkondigd te worden. Romans over het
Moslimsche Oosten zijn er wel, maar niet in zoo grooten getale dat onze letterkunde
eene eigen afdeeling in die richting zoude bezitten; als merkwaardig type mag V a n
L i m b u r g B r o u w e r ' s vroeger veel meer dan thans gelezen roman Akbar
genoemd worden.
Een genre op zich zelf vormt bij ons de 1001 Nacht, die wij echter niet uit het
oorspronkelijke, maar uit het Fransch hebben leeren kennen. Van die Nachten is
inderdaad werking op zegswijze, literatuur en teekenkunst uitgegaan. Men spreekt
en schrijft van 1001-Nacht-sfeer, 1001-Nacht-tafereelen, -scènes, -entourage, en
andere ‘Hollandsche’ woorden, doch men weet niet algemeen dat die verhalen bij
de echte Arabische literateurs niet in tel zijn, hoogstens als ontspanningslectuur
van gering gehalte gelden. Trouwens die ‘Arabische nachtvertellingen’ zijn niet
Arabisch van oorsprong, wel Perzisch en Indisch, maar genoemde uitdrukking heeft
nu eenmaal ingang gevonden, en er blijft bekoring, zelfs betoovering van uitgaan.
Dat onze taal, zooals reeds werd gezegd, door den Arabischen toevloed van
woorden iets uitheemsch heeft gekregen, hoewel sommige dier woorden hun afkomst
niet meer verraden, moge U blijken uit het volgende: een Oostersche Schets.
‘Een sultan, van eene razzia teruggekomen, verveelde zich in zijn harem, hij was
met amuletten behangen, droeg damast, geen katoen; alkohol, alle elixer en arak
waren hem verboden, hij gaf niet om alchemie of algebra, azimut en zenith lieten
hem onverschillig, noch a(d)miraal noch emier ontving hij, in arsenaal of magazijn
kwam hij niet, noch moskee noch minaret betrad hij, van cijfers over averij of tarief
wilde hij niet weten, luit noch maskerade vermaakten hem, hij lag maar in zijn alkoof,
op zijn sofa, dronk sorbet of siroop, karaffen vol, dan weêr koffie of mocca, met wat
suiker, at abrikozen en artisjokken; zoo lag hij dan op zijn divan, leefde van hetgeen
de douane opbracht, feitelijk niets dan een mummie, in den heeten moesson.’
Dit stukje is niet ontleend aan een onzer schrijvers, doch door

1

De titels zijn: De Arabische Alkoran door de Zarazijnsche ende Turksche Prophete Mahometh.
Uit de Arabische sprake nu nieuwelijcks int Hoochduytsch getranslateert ... door Salomon
Swigger ... ende nu wederom uyt de Hooghduytsche in onse Nederlantsche spraecke
overgheset, Hamburgh, 1641; Mahomets Alkoran door de Hr. Du Ryer uit d'Arabische in de
Franse Taal gestelt ... alles van nieuws door J.H. Glasemaker vertaalt en te zamen gebracht,
e

7 druk. Leyden, 1734.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

20
mij getrokken, gefabriceerd zou ik bijna zeggen, uit de lijst van Arabische woorden
in R. D o z y ' s Oosterlingen, 1867; alle substantieven er in zijn Arabische woorden,
en toch maakt het m.i. geen àl te exotischen indruk. Doch dit is een questie van
smaak, en daarover valt nu eenmaal niet te redetwisten.
Van enkele Perzische woorden als tulp, tulband, derwisj geen gewag makende
ga ik over tot mijn tweede afdeeling: de invloed op onze taal en literatuur van het
Oud-Testamentische Oosten uitgegaan.
Nieuwe dingen kan ik daarover niet vermelden. Zeker is dit bestanddeel onzer
taal van ouderen oorsprong dan het voorgaande, maar de overname van woorden
is later geschied, immers door en na de onnavolgbare Statenvertaling der Heilige
Schrift. Wat zou het Nederlandsch zijn zonder die vertaling, wat het Hoogduitsch
zonder Luthers overzetting? Hoeveel boeken zijn er niet geschreven over woorden
en spreekwijzen in onze taal, ontleend aan het Boek der Boeken, dat in deze
benaming met een Hebraïsme, dus met iets van Oosterschen vorm, wordt aangeduid!
Inderdaad moeilijk te tellen zijn de sporen van dien invloed in onze taal en literatuur,
we maken gebruik van woorden en beelden uit die sfeer, dikwijls onbewust van
hunne bijbelsche herkomst, maar toch, als men het vraagstuk zuiver stelt, moet
men erkennen dat hier de invloed niet direct is, doch ontsproten uit eene vertaling
van gewijde boeken des Oostens. Hoe 't zij de invloed is er, en blijft bestaan, en
maar al te dikwijls vindt men gebruik gemaakt van steeds herhaalde, afgezaagde,
zegswijzen, zooals o.a. de woorden: tot in lengte van dagen die worden benut,
1
zoowel bij jubilaea van eenvoudige lieden die 25 of 40 of 50 jaren in een bedrijf of
nering hun bescheiden dagelijksch werk hebben verricht, als in plechtige toespraken,
zelfs bij herdenking van eeuwfeesten van roemruchte instellingen.
Door het Oude Testament, en in mindere mate ook door het Nieuwe Verbond,
zijn de Hebreeuwsche woorden en Hebraïstische uitdrukkingen in onze taal zeer
talrijk, als getuigenis, zij 't ook secundair, van onvergankelijken Oosterschen invloed.
In dit verband moeten ook de joodsche woorden genoemd worden. Zeker zijn
ook die van tweedehandsch Oosterschen oorsprong, daar ze behooren tot de
omgangstaal van onze Joodsche medeburgers in enkele bijzondere kringen. Ten
deze heeft zich in de laatste halve eeuw eene eigenaardige verandering voorgedaan.
Immers de intrede van Joodsche woorden in meer algemeen spraakgebruik, die,
als ik goed zie, het gevolg is van het opkomen eener in Joodsch leven zich
bewegende literatuur, is van de laatste jaren der voorgaande eeuw. Schrijvers als
Heyermans, Canter, Querido hebben Joodsche levensuiting op verschillende

1

Of dit Latijnsche woord inderdaad van Hebreeuwschen oorsprong is, zooals wordt gegist,
durf ik niet te beslissen.
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wijze literair behandeld, en daarmede eene uitbreiding gegeven aan het bestanddeel
van Joodsche woorden, dat tot omstreeks 1890 voornamelijk bestond uit termen
van het marktwezen, den kleinen handel, de beurs, het geld. Laatstbedoelde woorden
maakten dus deel uit van eene Hollandsche groeptaal, als beperkte sociale geleding.
Dat ook uit dat deel in de laatste jaren veel meer woorden dan vroeger in de
spreektaal, die men als algemeen beschaafd gelieft aan te duiden, zijn overgenomen
is mijns inziens te verklaren uit de neiging van dezen tijd om gebruik te maken van
hetgeen men in het Engelsch en Fransch slang en argot zoude noemen, en waarvoor
ik geen goed Hollandsch woord ken. Zonder die neiging geheel te willen
veroordeelen, meen ik toch te mogen zeggen dat ze verband houdt met de
eigenaardige verandering die de vaderlandsche jeugd in de laatste decaden
kenmerkt.
Over een ander deel van het Oosten, nl. de landen van het Hindoeïsme, en den
invloed daarvan op onze taal, kan ik kort zijn, daar het aantal der ontleeningen
gering is. Woorden als pagode en lama voor tempel en monnik zijn wel bekend, en
in de laatste jaren is het woord bonze, hoogepriester, vooral bekend geworden in
den zin van chef-de-parti, 'n baas in de partij, vooral als aanduiding van groote
mannen in bepaalde, niet door een ieder met volle sympathie bejegende, politieke
partijen, dus eenigermate als lichte hoon of scherts. Onzen weg door het Oosten
voortzettend moeten we melding maken van leenen uit het Uiterste Oosten: Japan
en China. Over eerstgenoemd land kan onze literatuur geen boek aanwijzen als
Loti's Madame Chrysanthème; uit boeken is weinig ontleend, het Japansche deel
is in onze taal dus tot eenige woorden beperkt. De reden van het populair worden
van enkele woorden is niet altijd op te geven. Waarom bv. het woord harakiri(-plegen)
algemeen bekend is, kan niemand zeggen, misschien omdat het sterk op de
verbeelding werkt, hoewel deze verklaring niet zoo zeer geldt van een woord als
geisha, dat ook populair is. Met ontleeningen uit China is het eenigszins anders
gesteld. Uit boeken is er weinig directe opneming in het Hollandsch - ik geloof niet
dat hetgeen in het begin dezer eeuw over wijsheid en schoonheid uit China
geschreven is, van blijvenden invloed is geweest - maar er is vrij wat overgenomen
uit de Chineesche talen, van namen voor ambten, en ook van termen voor producten
en handelsartikelen, ons allen wel bij name bekend. Buitendien heeft het
Chineezendom, zeer onverdiend naar het mij voorkomt, wegens zijn ouderwetschen
bouw, en zijne afwijking van het Westen in bijna alles, in onze taal iets lachwekkends
verkregen. Een geestig Duitsch schrijver uit de voorgaande eeuw noemde zeker
naburig volk: die Chinesen Europa's, en bij ons uit zich het bespotten nog steeds
in uitdrukkingen als: ‘'n rare Chinees’, of: ‘net 'n water-Chinees’ e.d. lieflijkheden
meer.
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Buitendien zijn enkele Chineesche woorden, zooals kongsi, voor vennootschap, in
de laatste jaren algemeen in gebruik gekomen, doch niet direct, maar als een der
in Oost-Indië alom gebezigde Chineesche termen.
Deze overneming is dus indirect, en behoort tot het grootere gebied der ontleening
uit Indië, het derde, en laatste, der groote stroomen van ontleende woorden die ik
heden kortelijk wilde behandelen.
Dus nu: Nederlandsch Oost-Indië in onze taal en onze letteren. De vraag wanneer
Indische woorden in onze taal kwamen is niet moeilijk te beantwoorden; ongetwijfeld
na de eerste kennismaking met Indische landen en producten. Reeds zeer vroeg
komen Indische termen in de bescheiden der Ver. O.-I. Compagnie voor.
Hoe onderhielden de eerste Oost-Indië-vaarders zich met de inboorlingen, en
hoe stonden zij tegenover de inheemsche talen? Gemakshalve eerst de tweede
vraag beantwoordende, kunnen wij ze beter stellen: hoe stonden zij tegenover het
Maleisch? Immers die taal was 't die zij in het emporium Malaka in zuiveren vorm voor zoover zij zulks opmerkten - en in vele andere havens, tot in de Molukken toe,
in verbasterden vorm, aantroffen, en die zij als een handelsidioom beschouwden.
Aan beoefening van dat hulpmiddel der gedachtenwisseling, of beter:
producten-verruiling, deden zij niet, en met bestudeering van den meer literairen,
dus moeilijkeren, vorm der Maleische taal hebben zij zich niet bezig gehouden. Zij
hebben zich wat Maleisch, soms ook 'n weinig Javaansch, eigen gemaakt, blijkens
de oudste woordenlijsten, op de onmogelijkste wijze uitgesproken, en meenden er
genoeg van te kennen om met voorname grooten te kunnen ‘discoureeren’. Maar
hoe hebben zij die kennis opgedaan? In oude verslagen leest men van diensten
door tolken bewezen, doch dan vragen wij weer; hoe kwamen die tolken aan hunne
taalkenais? We moeten niet vergeten dat een ander Europeesch volk ons in Indië
vóór geweest is, nl. de Portugeezen; van overloopers of handlangers uit hunne
schepen kunnen Hollandsche kapiteins woorden geleerd hebben, doch dan verplaatst
zich eenvoudig naar hen onze vraag: hoe kwamen húnne tolken aan kennis der
Maleische haventaal?
Niet bij machte deze questie aan de bronnen op te lossen, vergenoeg ik mij met
eene verwijzing naar eene deskundige studie, en wel naar een opstel van P.A.
T i e l e (De Gids, 1875), getiteld De vestiging der Portugeezen in Indië 1498-1506.
Ook daar is sprake van tolken. Uit enkele gegevens, aldaar vermeld, mogen we
opmaken dat er eene derde taal dienst moet hebben gedaan, welke zoowel den
Portugeeschen kapiteins als den inlandschen machthebbers en handelaren bekend
was; zoodra dit het geval was, kon díe taal als intermédiaire dienst doen, en door
en met haar konden de twee belanghebbenden ‘zaken doen’, en
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gaandeweg genoeg van elkander's spraak leeren, om die, in vereenvoudigden vorm,
met elkaar te bezigen.
Ter staving van bovengenoemde beschouwing eenige aanhalingen!
Toen Alfonso d'Albuquerque in 1504 te Lissabon terugkwam, ‘vergezelde hem
een Venetiaansch koopman ... die voor twee en twintig jaren over Kaīro naar het
oosten vertrokken, zich een geruimen tijd te Malakka had opgehouden (vanwaar
hij eene vrouw medebracht)..... Zijne inlichtingen omtrent den handel waren hun in
't vervolg van veel dienst’ (bl. 207).
En deze: ‘De kapitein, meenende dat deze kust het eerst door hem ontdekt was
(nl. Oost-Madagascar) nam een paar inboorlingen mede en zeilde toen naar
Mozambique, waar hij de vloot aantrof. Een Mohammedaansche tolk, die de taal
der Malagasen verstond, gaf voor van deze mannen vernomen te hebben, dat hun
eiland niet alleen kruidnagelen, maar ook gember, zilver en was in groote hoeveelheid
opleverde, en meer was er niet noodig, om den onderzoekingslust der Portugeezen
op te wekken’. (bl. 231).
Nog sprekender is het volgende relaas, dat ik, om de eigenaardige locale kleur,
sten

U in zijn geheel wil voorlezen: ‘Het was op den 20
Mei 1498 dat het eskader van
Vasco da Gama voor Kalikut de ankers liet vallen. Visschers uit den omtrek kwamen
met hunne barken aan boord van de schepen om hun koopwaar aan te bieden, en
met een van hen liet de admiraal een bekeerden Jood of Moor die Arabisch verstond,
een zoogenaamd ‘nieuw-Christen’ aan land gaan. De visschers ..... brachten hem
naar twee Mooren van Tunis die Castiliaansch en Genueesch konden spreken, en
de eerste groet dien zij hem gaven was: Loop naar den duivel die je hierheen
gebrachtheeft! Daarop vroegen zij hem wat wij zoo ver kwamen zoeken, en hij
antwoordde hun: wij komen Christenen zoeken en specerijen. Zij zeiden: waarom
zendt de Koning van Castilië en de Koning van Frankrijk, en de Signoria van Venetië
niemand hierheen? Het, antwoord was dat de koning van Portugal niet wilde toestaan
dat zij iemand zonden; zij zeiden dat hij daar wel aan deed. Hierop heetten zij hem
welkom en onthaalden hem op wittebrood en honing, en toen hij gegeten had, ging
een der beide Mooren met hem naar de schepen terug, en toen hij aan boord kwam
waren de eerste woorden, die hij sprak: Welkom, Welkom. Veel robijnen! Veel
smaragden! Veel dank zijt gij aan God verschuldigd, dat hij u in een land heeft
gebracht waar zooveel rijkdom is. Wij waren vol verbazing toen wij hem hoorden
spreken, en konden niet gelooven dat een man die zoo ver van Portugal woonde
onze taal verstond. Het bleek dat de man een Spanjaard was, geboortig van Sevilla,
en misschien, zooals hij voorgaf, uit Christen-ouders gesproten en door de Mooren
als kind gevangen genomen en opgevoed. Hoe dit zij, zeker is dat

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

24
hij de Portugeezen in het vervolg gewichtige diensten bewees’.
Wat te Kalikut geschiedde kan ook te Malaka hebben plaats gevonden, immers
daar waren zeker Oosterlingen die behalve het Maleisch eene andere Oostersche
taal kenden, waarvan de Portugeezen iets wisten, of die voldoende met Portugeesch
of Spaansch bekend waren om door de kapiteins begrepen te worden. Van hen
kunnen dezen wat Maleisch geleerd hebben, en daar er door overloopers,
gevangenen, vluchtelingen, aanraking tusschen Portugeesche en Hollandsche
zeevaarders moet zijn tot stand gekomen, kunnen ook van die lieden de Hollanders
eenig Maleisch hebben overgenomen.
Over de diensten van ‘tolcken’ vinden we in de oude berichten der
Oost-Indië-vaarders verscheidene berichten. We putten uit een merkwaardig boek,
waarover we gaarne uitvoeriger zouden willen zijn, een boek vol informaties op
verscheiden gebied, over reizen en vestigingen, met excursen over talen en volkeren,
en welks titel ik u, eenigermate verkort, niet mag onthouden, nl. Begin ende
Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische
Compagnie, vervatende De voornaemste Reysen, by de Inwoonderen derselver
Provincien derwaerts gedaen, alles Nevens de beschrijvinghen der Rijcken,
Eylanden, Havenen, Revieren, Stroomen, Rheeden, Winden, Diepten en Ondiepten,
Mitsgaders Religien, Manieren, Aerdt, Politie ende Regeeringhe der Volckeren, ook
meede haerder Specerijen, Drooghen, Geldt ende andere koopmanschappen, met
veele Discoursen verrijckt .... nut ende dienstigh alle Curieuse, ende andere
Zee-varende Liefhebbers .... gedruckt in den Jaere 1646.
Uit dit rijke, volle boek haal ik enkele plaatsen aan.
We lezen daar (bl. 38 der eerste reis), van de komst aan boord van den Sjahbandar
uit Bantam mèt eenige Portugeezen, die vele diensten bewezen. Aan deze
vermelding gaat die der aankomst op de vloot van den Bantamschen ‘Admirael van
der Zee’ vooraf, die de Hollanders bezocht ‘hun door seeckeren Tolck
verspreeckende ....’ Later (bl. 47) is sprake van een ‘Tolck met Portugeesche slaven’.
Op bl. 11 van het verhaal der Schipvaerdt in den jare 1598 onder 't beleyd van
den Admirael Jacob Corneliszoon van Neck en de Vice-Admirael Wybrandt van
Warwijck is sprake van den koningh van Toeban, die ‘ondervraeghde haar wat sy
voor een Prins ofte Heer hadden, 'twelck sy hem door een Tolck wijd ende breed
vertelden’; zoo onderhoudt zich de Gouverneur van Bantam (bl. 40) met den
Hollandschen kapitein ‘door zijnen Tolck’. Voorts (bl. 58) vinden wij, reeds op 2 Dec.
1596 melding gemaakt van iemand die gezonden werd ‘vergheselschapt met den
voornoemden Guzerate Abdul, ‘die goed Portugijs, goed Javaans ende goed Malays
sprack’, een merkwaardig getuigenis!
In het verhaal van Pieter Both vinden wij zelfs den naam van een tolk, nl. Treuoer
Jan (bl. 3) en in dat van Van Neck (bl. 78)
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een naam Gerrit Klomp Loukay, die ten deele Hollandsch, ten deel iets anders zijn.
In Steven Verhaghen's relaas (bl. 8) is sprake van ‘een uit Bantam die goet
Portugees sprack’. Volgens het bericht in Van Warwijck's reis (bl. 47), vertoefde in
Bantam een Persiaen, en in Van Spilbergen's relaas (bl. 55) wordt verzekerd dat
Bantam's koning in Goa is geweest.
Er zouden meer plaatsen aangehaald kunnen worden, doch het bovenstaande
is voldoende om aantetoonen van welk belang, ja hoe onmisbaar eene ‘derde taal’
als tusschenschakel is geweest.
Met behulp van verscheidene talen sprekende Oosterlingen en van Portugeesche
‘vrienden’, zoo zullen we de vrijwillige of gedwongen helpers maar noemen, hebben
de Hollandsche kapiteins een weinig Maleisch en Javaansch geleerd, en zoo
eenigermate voldoende taalkennis, als men dat minimum zoo noemen mag,
opgedaan om zich aan inheemsche potentaten verstaanbaar te maken. Allengs
vermeerderde hunne woordenvoorraad - copia verborum lijkt mij een te mooi woord
-, er kwamen vestigingen, min of meer blijvende aanrakingen, de vertrouwdheid
met de Indische lingua franca, een vereenvoudigd, beperkt, bijna onideomatisch
geworden Maleisch, nam toe, allerlei inlandsche termen werden in
verantwoordingsstukken en vele andere geschriften gebruikt, en de invloed van het
Maleisch op het Hollandsch, aanvankelijk in geschreven bescheiden, later zeker
ook in minder officieele stukken, was geboren. Men schreef uit Indië naar het
moederland met andere termen, en sprak ginds over andere zaken dus met gebruik
van andere woorden, dan in Holland. Indische voornamelijk Maleische, woorden
komen al vroeg in de papieren der Ver. O.-Ind. Compagnie voor; sommige daarvan
zijn voor onze generatie niet meer duidelijk.
Volksetymologieën hebben zich al spoedig gevormd, als bewijs eenerzijds van
opneming van de vreemde woorden in de dagelijksche taal, andererzijds van neiging
en poging tot aanpassing der vreemde elementen aan de nederlandsche uitspraak
en woordvorming. Gelukt kunnen wij die pogingen tot inlijving der vreemde termen
in onze taal niet altijd noemen, maar op de fantasie hebben ze wel gewerkt, zooals
b.v. blijkt uit verhaspelingen als soesoehoenan tot snoeshaan, van Diponingrat tot
De Penninghraadt, van den schoonen Perzischen koningsnaam Aurang Zib, die
Sieraad des Troons beteekent, tot orang Zeep en orang chef. Deze en andere
volksetymologieën vermeldt Dr F. d e H a a n in zijn onvergelijkelijk boek Priangan,
deel II, bl. 744 e.v., waar hij nog herinnert aan: het bandieteneiland voor: het eiland
Penida, de Boezeroens voor het eiland Boegeroen; voorts: voor den titel Agoes:
August, voor den naam der Indische stad ‘Tutecorijn’: Zoete Krijn; evenzoo voor
Sidokari (in het Soerabajasche): Soete kerry, en voor het Ternataansche geslacht
Tomagola: Tamme Mongolen.
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Dat in Indië de inheemschen van Hollandsche woorden, vooral van eigennamen en
titels dikwijls eigenaardige verbasteringen maken, mag in het voorbijgaan slechts
even aangestipt worden. Het verschil in de uitspraak der klinkers, en het ontbreken
van medeklinkers als de F, de V, de Z kan soms tot vreemde uitspraak onzer
woorden leiden. Volksetymologieën komen natuurlijk telkens voor; als twee
merkwaardige noem ik het Atjèhsche talòëphōn, eigenlijk boomentouw, voor ons
1
telefoon, die vroeger over boomstammen werd aangelegd , en in Centraal Celebes
kontoro voor ons kantoor, wat gevoeld wordt als stam van het woord kontoroloro,
wat ons controleur is, waaruit de gevolgtrekking werd gemaakt dat loro iets met
2
belastingen te maken had . Trouwens onze, alle uit het Fransch ontleende,
ambtstitels zijn zeer geschikt voor populaire verhaspeling en afkorting, zooals toean
setatoer voor: toean administrateur, en ook voor generaliseering zooals parapèso,
ter Sumatra's Westkust, voor geleerde man of vrouw, uit ons professor, blijkbaar
stammende uit den tijd dat die titel ten onzent nog eene zeldzame onderscheiding
was. Van verbasteringen onzer eigennamen zouden wij grappige voorbeelden
ij.

kunnen geven, maar zooiets ligt, dunkt mij, niet in de lijn van de M der
Nederlandsche Letterkunde.
Over Indische woorden in het Nederlandsch en over onze taal in Indië is heel wat
geschreven. Daarover handelde ik toen ik de eerste maal als Uw voorzittet in de
jaarvergadering sprak, en hoewel ik niet mag verwachten dat zij die toen aanwezig
waren daarvan veel zullen onthouden hebben, en begrijp dat de later toegetreden
leden die toespraak niet kennen, acht ik het niet gepast daarover nog eens te
handelen, en volsta ik met naar die jaarrede (1925) te verwijzen.
Er wordt wel eens verwezen naar een uitvoerig opstel in De Gids van 1875, bl.
428-469, van een schrijver bekend als kloek auteur over Indische zaken, als
magistraat en als entomoloog, nl. Mr M.C. P i e p e r s . Hij wijst op wijzigingen in
vorm én in beteekenis, op het feit dat de omkeering der volgorde bij samengestelde
termen, en het toevoegen van Hollandsche uitgangen aan Indische woorden eene
innige vergroeiing met het Nederlandsche taaleigen beduidt; zijne critiek op vroegere
verzamelaars en uitleggers is zelfstandig en oorspronkelijk. Evenwel, tegenover
zijne critiek staan wij nu en dan sceptisch, zoo, bij voorbeeld, in zake de etymologie
van het woord baviaan. Tegenover Mr W.A. E n g e l b r e c h t , die in den
Nederlandschen Spectator, 3 Aug. 1867, genoemd woord aldus verklaarde: ‘...wordt
als scheldnaam tegen alle uit Indië gekomen personen door Hollandsche
straatjongens gebezigd. De oorsprong van dat woord moet m.i. in het Maleisch babi
gezocht worden en de vervorming in baviaan ook wel baffi

1
2

Mededeeling van Dr C. Snouck Hurgronje.
Mededeeling van wijlen Dr N. Adriani.
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aan de matrozen geweten worden’, zegt P i e p e r s (bl. 435): ‘ik kan echter niet
gelooven dat ooit in de hersens ook van den meest baarschen Hollandschen zeeman
.... tusschen een varken en een aap assimilatie heeft plaats gevonden, eerder zou
ik dan nog aan eene afleiding van het Mal. baboe, kindermeid, kunnen denken. Het
fransche babouin geeft daartoe eenig recht. Doch een baviaan is nu eenmaal noch
een varken, noch eene kindermeid, maar een aap, en daar apen nergens in Insulinde
bavianen worden genoemd, geloof ik dat men dan ook daar den oorsprong van dat
woord niet moet zoeken. Waar dan? Ik weet het niet .....’.
In enkele dingen faalde hij, en hij was veel te uitvoerig, maar daartegenover staat
dat hij een paar honderd woorden ijverig heeft nagevorscht, en vrij wat nieuws heeft
geleverd. Doch het geheel wordt voor mij bedorven door het gebrek aan billijkheid
in beschouwing en aan ethischen zin, zelfs voor dien tijd, dat blijkt uit zijne opmerking
over het woord pinter (bl. 442, noot 1): ‘'t Is een eigenaardig voorbeeld van het gemis
aan ware moraliteit bij den inlander, dat hij slechts één woord, pinter, kent om het
bezit van goede geestesgaven uit te drukken zonder dat hij het min of meer moreele
gebruik daarvan schijnt te kunnen onderscheiden: knap, verstandig, goed overlegd,
listig, glad, 't is alles pinter.’
Neen, met zulke beschouwingen mag de onbevangen vorscher naar etymologieën
zich niet ophouden; objectief-wetenschappelijk moet hij zijn, zooals P.J. V e t h die
in Uit Oost en West, 1889, elk hem bekend Indisch, in onze taal voorkomend, woord
op degelijke wijze taalkundig-historisch heeft onderzocht.
Intusschen zijn we veertig jaren verder gekomen, en de stand van het vraagstuk
is een andere geworden: verscheidene Indische woorden zijn buiten gebruik geraakt,
ook in Indië, en eene groote toename van Indische termen, meer nog: eene veel
sterkere uitbreiding van het gebruik er van in alle kringen der bevolking, is in
Nederland te constateeren.
De reden van dat verschijnsel is m.i. de ontzaglijke toeneming in de laatste jaren
van het verkeer tusschen Nederland en Indië, de vestiging ginds van veel meer
Hollanders dan vroeger, de uitbreiding der betrekkingen op elk gebied, waardoor
Indië dichter bij is gekomen, de Indische sfeer, dus ook veel uit den Indischen
spreektrant, meer algemeen bekend is geworden. Was eertijds, tot voor eenige
jaren, het gebruik van Indische woorden beperkt tot de zgn. Indische kringen, tot
de naaste omgeving van verlofgangers en voor goed uit Indië teruggekeerden, waar
ze dikwijls spoedig in onbruik raakten, en geen invloed op de samenleving, in
ruimeren zin des woords, konden oefenen, thans hoort men allerwege Indische
woorden gebruiken, en niet alleen voor namen van koopwaren of producten.
Èn in gesprekken èn in couranten treft men onophoudelijk
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Indische termen aan. Men leest en hoort van een bandjir (eigenlijk geen Maleisch)
van stukken, van een melk-bandjir, van kampoeng-of nog erger: van
rimboe-manieren, van rimboe-leven, van een rimboe van rechtsregelen in den zin
van een chaos. Was het woord kasian in kasianstelsel reeds lang bekend en hier
en daar in gebruik, thans hoort men het woordje kasian, vooral als uit-drukking van
deernis, allerwege, ja zelfs als stopwoord, in navolging van het Indisch gebruik in
bepaalde kringen, en dan veelal niet juist uitgesproken, maar tot een gewrocht van
twee, of zelfs van ééne lettergreep verworden, wat als het bv. met 'n
Amsterdamschen variant der A in gesloten lettergreep wordt uitgesproken, verre
van echt en welluidend klinkt.
In de laatste jaren is de Indische invloed nóg meer doorgedrongen, ja geheel in
de dagelijksche taal verwerkt. Immers dit wordt onbetwijfelbaar, zoodra zulke
woorden naar Hollandsche, dialectische, uitspraak fonetisch worden aangepast aan
de gemeenzame wijze van spreken. Het woord soesah, vroeger tot Indische kringen
beperkt, is algemeen geworden, ja het past zich fonetisch aan door medialiseering
der tenuis tusschen de twee klinkers, en, de derde fase, het wordt met een
goed-Hollandsch voorvoegsel voorzien in den vorm: wat 'n gesoesah! Zoo het
oorspronkelijk Arabische woord pikir. In Indië is het werkwoord piekeren algemeen;
hier, in de laatste jaren, maakt men er van: gepieker, en: iets bepiekeren.
Nog sterker is de algemeenwording, als consonantische variatie het woord
dialectisch wijzigt, zooals geschiedt met het Javaansche woord pinter, dat men als
piender, hoort uitspreken, en waarvan, met een eufonische D, als in meerder, verder,
helderder, de comparatief pienderder gemaakt wordt.
We zouden nog meer voorbeelden kunnen aanhalen, maar het voorafgaande kan
voldoende aanwijzing zijn van de vermeerdering van het aantal, en vooral van de
versterking van den graad der inburgering, van Maleische en voor Maleisch
doorgaande woorden. Of dit proces voortgang zal hebben valt niet te voorspellen;
dat hangt natuurlijk samen met den stand der aanrakingen, van het verkeer, van
de uitwisseling, die van economische factoren afhangt, maar .... over de crisis willen
wij hier niet spreken, dus ook niet over haren invloed op de samenstelling der
spreektaal, hoewel dat geen oninteressant onderwerp zoude zijn.
Titels hebben de neiging tot daling in waarde, en evenzoo de vreemde, dus ook
de Indische, woorden in de Nederlandsche taal. Een Sanskrit woord, verlengd met
een Maleisch voorvoegsel, vinden we terug in den niet verheven term bakkeleiën,
eene samenvoeging van twee Maleische woorden in de ordinaire klasseaanduiding:
sjappitauërs, verkort tot sjappie's en dit wederom verkort tot sjaps, en een litteraire
Sanskrit verbaal-vorm in een tegenwoordig in allerlei kringen gebezigd slangwoord
voor: gegroet, bonjour, nl. het wanproduct tabé, met deszelfs familiare Hollandsche
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entourage nou tabé dan. In dit woord vooral is én aan den vorm én aan de beteekenis
1
geweld gedaan , maar het is een exponent van bovenbedoeld verschijnsel.
Er is meer te zeggen over het leven van Indische woorden in onze taal, maar ik
mag daarover niet uitvoerig worden; buitendien heb ik bij eene voorgaande
gelegenheid getracht daarover enkele wetenswaardige zaken voor de toen ter
jaarvergadering aanwezigen te behandelen. Om diezelfde reden zal ik niet uitweiden
over, neen zie ik af van behandeling van, het andere deel der Indische invloeden,
nl. dat der literatuur, dus van Nederlandsch Indië in de Nederlandsche letterkunde,
de Indische roman, de Nederlandsche dichtkunst in Indië; immers ten vorigen male
mocht ik daarover, wat het oudere gedeelte betreft puttende voornamelijk uit
bovengenoemd werk van F. D e H a a n , eenigszins in den breede spreken. Met
verwijzing naar het gedrukte verslag van 1925 zal ik dus kunnen volstaan.
Het Mohammedaansche Oosten, de Levant, het Oud- en Nieuwtestamentische,
het Hindoeïstische, en het uiterste Oosten, ten slotte ‘de Oost’. d.i.
Nederlandsch-Indië, al die oriëntalische taalgebieden en cultuursferen hebben
invloed op onze taal geoefend. Van dat orientaalsche bestanddeel trachtte ik U een
beknopt overzicht, eigenlijk een vluchtig beeld, te geven.
Dit onderwerp is vakmatig en wel wat speciaal, zonder twijfel. Edoch, ieder die
geen vreemdeling is in dit Jerusalem, weet wel dat Leiden, de zetel onzer
maatschappij, het Mekka is der oriëntalisten. Nu uw voorzitter, zij 't op beperkt gebied
en voor zijn bescheiden deel, tot die groep gerekend moet worden, moge het hem
niet euvel worden geduid dat hij wederom uit het Oosten zijn onderwerp voor de
jaarrede ontleende.
Ik kom terug tot mijn uitgangspunt: de uit het Oosten ontvangen uitdrukkingen die
den wensch tot vrede, het afsmeeken van den vrede over menschen en maatschap
in zich sluiten.
Belangrijke besprekingen, waarbij meeningsverschillen niet uitgesloten zullen
zijn, wachten ons. Moge na afloop onzer gedachtenwisselingen worden getuigd dat
ze, in vredelievende bedoeling ontstaan, in vollen vrede zijn gehouden, en tot vrede
hebben geleid. Met het uitspreken dezer stellige verwachting, beëindig ik mijne
ste

toespraak, en verklaar de 167 jaarvergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde voor geopend.

1

e

De sanskritvorm is ksjantavyam, d.i. worde vergeven; in de 17 eeuw luidde de ontleende
c

term santabé, later werd het tabé, eigenlijk tabi , in den zin van: 't zij mij vergund, vraag
excuus, veel later werd het een verkeerd begrepen begroetingsterm.
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Bijlage II
Paradox over den grooten nood der Nederlandsche philologie.
C o s i j n , die onder de grammatici en linguisten van zijn tijd allesbehalve de minste
was, placht te beweren, dat er met het Middel-nederlandsch niets aan te vangen is.
Dat oordeel, beter gezegd: deze uitval, was juist en minder juist te gelijk, al naar
het standpunt: juist, ten opzichte van de vergelijkende taalkunde; minder juist, ten
opzichte van het Nederlandsch op zich zelf. Toch kon C o s i j n nauwlijks anders
spreken: hij was een scherp aanvoelend, ja een groot grammaticus, die in alles
behoefte had aan een absolute accuratesse, juist aan datgene dus, dat in het
materiaal der Nederlandsche philologie niet te vinden was, noch - is.
Onder, den druk van diezelfde ondervinding gekomen, heeft mijn nietigheid zich
verstout en vermeten, nu reeds een halven menschenleeftijd geleden, zoo ongeveer
te beweren, dat er althans met onze Middelnederlandsche t e k s t u i t g a v e n niets
te beginnen was, ‘omdat ze ons niet geven wat in de handschriften staat.’ Dat die
jammerklacht als een stem in de woestijn is verklonken, zal niemand mogen noch
willen volhouden.Integendeel: met voldoening dient erkend, dat sedert meer dan
één uitgave verschenen is, waaruit groote eerbied voor het oorspronkelijk document
en helder besef van de eischen der wetenschap spreken. Maar daarnaast zijn
sommige Nederlandsche philologen en historici, of die zich zelven daarvoor houden,
voortgegaan met het afleveren van uitgaven, die alle gezond verstand en allen
wetenschappelijken zin trotseeren, en in elk geval zitten we nog altijd opgescheept,
ja, opgescheept! met het werk uit vroeger jaren en tijden. De arbeid aan de
Bouwstoffen van het Middelnederlandsch Woordenboek is een onafgebroken contact:
aanraking, voeling en omgang met het materiaal der Nederlandsche philologie, en
heeft den druk der oude ondervinding, dat een zeer groot percentage onder
tekstuitgaven onbruikbaar zijn voor het wetenschappelijk onderzoek, waarbij het
waar en het wanneer van zulk uitnemend belang en groot gewicht zijn, - dat
onafgebroken contact heeft dien druk tot een centenaarslast verzwaard, zoodat
men het als een
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plicht tegenover wetenschap en vaderland gevoelt, wellicht ten koste van een
omziens teleurstelling of zelfs ergernis, de gemoederen wakker te schudden en op
te wekken tot pogingen, den Nederlandschen taalwagen uit het moeras te trekken.
V e r d a m 's Tekstcritiek in het Middelnederlandsch Woordenboek en de tot enkele
of weinig woorden beperkte waardeering der tekstuitgaven in de Bouwstoffen van
zijn werk zullen waarschijnlijk al menigeen bedenkelijk het hoofd hebben doen
schudden. Maar zelfs deze bijna 24 duizend emendaties en de aanteekeningen bij
de Bouwstoffen, hoe duidelijk ook geformuleerd, geven nog maar een flauw
denkbeeld van wat men, zonder overdrijving, den desolaten boedel der
Nederlandsche philologie noemen kan. Het is veel erger, dan men uit die lange
lijsten afleiden zou. Het is een waarheid als een koe, dat, om een tekstuitgave te
kunnen maken, toch op zijn minst twee dingen noodig zijn: men moet de taal kennen,
en men moet de handschriften kunnen lezen. Het meestendeel onzer tekstuitgevers
hebben noch de eene gekend noch het andere gekund - de wél bekwame onder
hen niet te na gesproken. Van de dwaalwegen, waarop hun arbeid onze grammatici
en lexicographen heeft gebracht, zou men U heden eenige staaltjes willen
meedeelen, in de hoop dat de revolutionaire overtuiging, die mij bezit en bezielt,
ook over U vaardig moge worden.
Onze handschriften-, auctie- en tentoonstellingscatalogi, ook nog de allernieuwste
en de allerjongste, de inleidingen tot onze tekstuitgaven, de geschiedenissen onzer
de

letterkunde, alle staan vol met dateeringen als: handschrift uit de 12

de

-, uit de 13

de

-, uit de 14 eeuw, alsof een eeuw niet duurde van het jaar één tot het jaar honderd:
a long way to Tipperary. De tijd is toch al lang voorbij, sedert men het niet verder
brengen kon, dan het noemen van de eeuw, waarin een handschrift zou geschreven
zijn, - althans wat Nederlandsche handschriften betreft.
De gevolgen daarvan zijn pernicieus: wat we als ‘wetenschap’ opdisschen is vaak
nauwelijks meer dan een aaneenschakeling van valsche voorstellingen.
De oudste Nederlandsche litteraire handschriften die, voor zoover mij bekend,
nog aanwezig zijn, zijn de volgende.
In de allereerste plaats de fragmenten van den roman van Aiol, op de
Universiteitsbibliotheek te Leiden, in de allereerste jaren van de dertiende eeuw in
1
Limburg geschreven .
de

Iets jonger, ongeveer uit het midden der 13 eeuw, zal zijn het bekende Luiksche
2
handschrift van het Leven van Jezus, uitgegeven door G.J. M e i j e r .

1
2

Verg. de Bouwstoffen van het Middelnederlandsch Woordenboek, artt. 8 en 9.
Zie b.v. L o u i s D. P e t i t , Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde
(Leiden, 1888), nr. 908.
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Daarna:
de fragmenten, nauwelijks meer dan enkele snippers, van de berijmde
Sint-Servatiuslegende, te München, Bayerische Staatsbibliothek, en te Leipzig,
1
Bibliotheek van het ‘Reichsgericht’ ;
de fragmenten, eveneens een paar snippers, van den Renout van Montalbaen,
2
te Riga, Stadsbibliotheek ;
een en ander uit handschriften, die stellig al een halve eeuw jonger zijn dan dat
van den Aiol: de geringheid der fragmenten maant echter tot groote voorzichtigheid.
In elk geval ontbreekt de d met loodrechte schacht.
Omstreeks 1280, wellicht zelfs in de allerlaatste jaren van de dertiende eeuw
lijken geschreven te zijn: het handschrift van het Leven van St. Lutgardis, op de
Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen, ontdekt en uitgegeven door F. v a n
3
Veerdeghem ;
hs. 369 van de voormalige Koninklijke Bibliotheek te Hannover, dat o.a. bevat de
‘middelnederfrankische’ vertaling van R i c h a r d d e F o u r n i v a l 's Bestiaire
d'amour en van het Moralium Dogma van G u i l l a u m e d e C o n c h e s , beide
4
uitgegeven door J o h n H o l m b e r g ;
de fragmenten van de Wrake van Ragisel, op de Landesbibliothek te Düsseldorf,
5
uitgegeven door H.E. M o l t z e r ;
de fragmenten van het Leven van S. Cristina, thans op de universiteitsbibliotheek
6
te Amsterdam, uitgegeven door B o r m a n s ;
de ‘Darmstädter Fragmente’ van Reinaert I (fragment E), uitgegeven door E r n s t
7
Martin ;
het handschrift van de Middelnederlandsche vertaling van de Apocalypsis, op de
Bibliothèque Nationale te Parijs, fonds néerlandais nr. 3, lang niet onberispelijk
8
uitgegeven door O. B e h a g h e l ;
een ander handschrift van denzelfden tekst, ontdekt boven op een vijf meter
hooge kast van de Academie van Wetenschappen te Leningrad;
het zoogenaamde Boec der Minnen, dat is Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
9
73 G 30, door V e r d a m geëxcerpeerd voor het Middelnederlandsch Woordenboek ;

1
2
3
4

5
6
7
8
9

Het laatst uitgegeven door L. S c h a r p é in de Leuvensche Bijdragen, dl. 3 (1899), blz. 12
vlgg.
Uitgegeven door L e o n i d A r b u s o w in het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en
Letterkunde, dl. 41 (1922), blz. 24 vlgg.
Zie b.v. L o u i s D. P e t i t , Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
Tweede Deel (Leiden, 1910), nr. 1481.
Eine mittelniederfränkische Übertragung des Bestiaire d'amour, sprachlich untersucht und
mit altfranzösischem Paralleltext herausgegeben von J o h n H o l m b e r g . Uppsala, A.-B.
Lundequistska Bokhandeln. 1925.
Das Moralium Dogma Philosophorum des Guillaume de Conches Lateinisch, Altfranzösisch
und Mittelniederfränkisch herausgegeben von J o h n H o l m b e r g . Uppsala, Almqvist &
Wiksells. 1929.
Zie P e t i t , a.w., Tweede Deel, nr. 1445.
Zie P e t i t , a.w., nr. 490.
P e t i t , a.w., Tweede Deel, nr. 1463, II, d.
In Zeitschrift für deutsches Altertum. Neue Folge, X (1878), blz. 98-128.
Zie de Bouwstoffen v.h. Mnl. Wdb., art. 93.
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de bekende fragmenten van het Nevelingenlied, thans ms. Egerton 2323 in het
1
British Museum te Londen ;
fragmenten van een receptenboek, voorafgegaan door de inleiding tot het eerste
boek van J a c o b v a n M a e r l a n t ' s Naturen Bloeme, in de Preussische
Staatsbibliothek te Berlijn.
Omstreeks 1300 zullen geschreven zijn:
de fragmenten van den Bere Wisselau, thans ms. Egerton 2323 in het British
2
Museum te Londen ;
de fragmenten van een handschrift met minneliederen, in 1926 door E r i k R o o t h
3
in de universiteitsbibliotheek te Lund gevonden ;
een fragment van Maerlant's Alexanders Geesten, nr. 1196 van de handschriften
4
onzer Maatschappij ;
en waarschijnlijk ook reeds de verloren geraakte, althans nog niet weer voor den
dag gekomen fragmenten van Floris ende Blanchefloer, die door Jos. A l b e r d i n g k
T h i j m in het eerste deel van zijn Dietsche Warande zijn uitgegeven: het daarbij
gevoegde facsimile, dat voor zijn tijd tamelijk goed was, laat daaromtrent weinig
twijfel over.
de

Uit het begin der 14 eeuw zouden verder reeds een aantal handschriften te
noemen zijn, in de eerste plaats de zoogenaamde Limburgsche Sermoenen en
5
handschrift F van Reinaert I; omstreeks 1330-1340 het zoogenaamde Comburgsche
6
en het Zutphensch-Groningsche handschrift .
Intusschen - hoe zeker van zijn zaak een palaeograaf van professie zich ook
voelen moge - deze en dergelijke dateeringen zijn en blijven gissingen. Geheel en
de

al vasten bodem onder de voeten hebben we in de 13 eeuw slechts met een paar
handschriften.
Het oudste g e d a t e e r d e Nederlandsche handschrift dat nog bestaat, is
waarschijnlijk de codex Junianus 83 van de Bodleiana te Oxford, die een kalender,
dd. 1252 bevat, en daarbij, door dezelfde hand in margine geschreven, een aantal
7
Middelnederlandsche dieetregelen .
Daarna vallen we onmiddellijk op het jaar 1294 met de fragmenten van het
zoogenaamde ‘Oudenaardsche handschrift’, eerst uitgegeven door D.J. V a n d e r
8
M e e r s c h , en later opnieuw, en volstrekt niet beter door N a p . d e P a u w .

1
2
3
4
5
6
7
8

Zie P e t i t , a.w., nr. 419.
Zie P e t i t , a.w., nr. 420.
Zie E r i k R o o t h , Ein neuentdeckter Niederländischer Minnesänger aus dem 13.
Jahrhundert. Lund, C.W.K. Kleerup. 1928.
Zie de Bouwstoffen v.h. Mnl. Wdb., art. 16.
Zie de Bouwstoffen v.h. Mnl. Wdb., art. 248.
Zie W i l l e m d e V r e e s e in het Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal
en Letterkunde voor 1907, blz. 382-388.
Zie d e z e l f d e in het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, dl. 51, blz. 161
vlgg., inzonderheid blz. 172 vlgg.
Zie P e t i t , nos. 478 d, 499, 500, 552 b, 552 h, 560 b, 563, 1384, 1544 f, 1548, 1551, enz.
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de

Het jaartal 1270 van handschrift E van M a e r l a n t 's Rijmbijbel, dat de geheele 18
eeuw met dat etiket van hand tot hand is gegaan, is een mythe gebleken.
de

de

In de 14 eeuw en in de 15 , vooral na 1450, zijn we om gedateerde
handschriften minder verlegen, zoo weinig, dat het ons te ver voeren zou, ze alle
op te noemen. Maar hier wacht ons een nieuwe teleurstelling. Nu worden we nl.
overstroomd met apocriefe dateeringen. Zonder angstvallig onderzoek vindt men:
van 1213 tot en met 1400, 56 handschriften met valsche of vervalschte dateeringen;
van 1401 tot en met 1425: 19; van 1426 tot en met 1430, een tiental; daarna, tot en
met 1450: een half dozijntje. De meeste der aldus ouder gemaakte codices zijn
tusschen 1460 en 1480 geschreven; er zijn er echter nog jongere bij. Wilt Ge niet
eenige voorbeelden?
Hs. Straatsburg, Bisschoppelijk Seminarie 16, gedateerd 1213, is juist drie honderd
jaar jonger.
Hs. München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. germ. 137, is gedateerd 1283;
lees 1483.
Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 133 F 18, gedateerd 1307, is omstreeks
1450 geschreven.
Hs. Burgsteinfurt, J a c o b v a n M a e r l a n t 's Merlijn is niet geschreven in 1326,
maar ca. 1420.
Hs. Nijmegen, Ignatiuskerk, gedateerd 1357, is geschreven in 1458.
Hs. Leiden, Letterkunde 252, is niet geschreven in 1361, maar in 1461.
o

Hs. Den Haag, Museum Westreenianum 23, 8 , gedateerd 1404, is pas ca. 1510
geschreven.
Hs. Zaltbommel, Coll. B e c k e r i n g V i n c k e r s , gedateerd 1405, is geschreven
1
omstreeks 1510 .
Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Verslag 1910, nr. 11, dat in 1408 heet
geschreven, dateert zeker ongeveer uit het jaar 1530.
Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek lI 2409, zoogenaamd uit 1412, en door
L e l o n g , K o n i n g , V. D r u t e n enz. met dat jaartal versleten, is uit 1491.
Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 131 F 24, gedateerd 1420, is eigenlijk uit
1520.
Hs. Leiden, Letterkunde 234, zoogenaamd gedateerd 1423, is 60 jaar jonger.
o

Hs. Kopenhagen, Koninklijke Bibliotheek Thott 131, 8 , gedagteekend 1429, werd
geschreven in 1529.
Hs. Dresden, Sächsische Staatsbibl. M 255, gedateerd 1450, werd geschreven
in 1482.
Enz. Enz.

1

Zie de tiende aanvullingslijst der bronnen van het Mnl. Wdb., en verg. daarmede de
Bouwstoffen, art. 72.
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Hoe dergelijke apocriefe dateeringen in de wereld gekomen zijn?
Sommige zijn het gevolg van een vergissing onzer geleerden. Velen hunner waren
of zijn, b.v., niet goed bekend met den voor moderne oogen eigenaardigen vorm
van de middeleeuwsche Arabische 5, en hebben dit cijfer volkomen te goeder trouw
voor een 4 genomen.
Maar de meeste apocriefe dateeringen, die hier bedoeld worden, staan in de
handschriften zelf en zijn - kort en goed: vervalschingen.
Hoe die vervalschingen tot stand kwamen?
Het is zonder meer duidelijk, dat het een klein kunstje is, een of twee c-tjes of een
x-je weg te krassen, een c-tje tot een x of tot een i-tje te vervormen, er een paar
i-tjes bij te fabriceeren en dergelijke - zooals o.a. het geval is met Hs. Brussel, Kon.
Bibl. II 2409, boven genoemd. Maar er is nog iets anders, om niet te zeggen: iets
ergers.
In een aantal onzer handschriften vindt men namelijk, meestal op de laatste
bladzijde, desnoods op een andere waar de ruimte er voor was, een jaartal, meestal
zelfs een uitgebreide aanteekening, geschreven door een hand, die met minder of
meer handigheid - in dit geval meest altijd minder dan meer! - het oude schrift trachtte
of wist na te bootsen. Die aanteekening schrijft dan het handschrift aan de librije
van een of ander klooster toe, met een dateering die het boekje in eens een of twee
eeuwen ouder maakt dan het werkelijk is.
Vandaar dan ook, dat de valsche dateeringen omstreeks met 1425-1430 vrijwel
hun grens bereikt hebben; een jongere datum loonde de moeite niet meer.
Voor 't oogenblik zullen we ons in het onderzoek dezer aanteekeningen niet verder
verdiepen; laten we volstaan met de vermelding, dat de meeste hoogst waarschijnlijk
uit dezelfde ‘officine’ herkomstig zijn, welke officine, tot haar straf wel eens zal
ontmaskerd worden, - tot haar straf, want ze heeft heel wat schade aangericht. Niet
alleen haar tijdgenooten heeft zij beetgenomen, maar ook dezer nakomelingen,
geleerden en ongeleerden. Dat sommige handschriften, op grond van dergelijke
aanteekeningen, te goeder trouw, al is het dan in strijd met artikel zooveel van de
bekende Handleiding, ingelijfd zijn in het archiefdepôt van een stad waar ze heeten
geschreven te zijn, een depôt, waar niemand - tenzij dan met één uitzondering - ze
zoeken zal, is wel verkeerd, maar nog geen doodwonde. Erger is, dat de geheele
wetenschappelijke wereld, voor zoover ze zich dan voor die handschriften
interesseert, in die jaartallen reeds twee eeuwen lang heeft geloofd en dat ze,
dientengevolge, met dien ouderdom, zou men haast zeggen, in het
Middelnederlandsch Woordenboek staan aangehaald. Ziehier enkele voorbeelden
van zulke handschriften, die in het Middelnederlandsch Woordenboek v e e l v u l d i g
aangehaald worden:
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Het Bijbel (Hs.) van 1360, dat wordt aangehaald naar en bij C l i g n e t t , is geschreven
1
omstreeks 1470 .
Het Bijbelhs. op perkament van 1405, is gebleken een lectionarium te zijn,
2
geschreven omstreeks 1510 .
3
De Bijbel v. 1360 is geschreven omstreeks 1425 .
De Bijbel van 1357 is geschreven ca. 1460, in weerwil van een aanteekening aan
het slot, waarin het hs. 1358 (niet 1357) gedateerd is: schrift én taal zijn met een
datum als 1358 in strijd. De aanteekening is blijkbaar slaafsch uit het voorbeeld
4
overgenomen .
Zoo iets overkomt ons echter niet alleen met handschriften.
In de twee laatste deelen van het Middelnederlandsch Woordenboek kan men
een aantal, zeer welkome citaten lezen met de opgave: ‘Sermoenen, 1520’.
Daarmede wordt verwezen naar den door wijlen A c q u o y bezorgden herdruk van
de Sermonen oft wtlegghingen op alle de Euangelien vander Vasten metter Passien...
Gheprint int Jaer ons Heeren. M.D. xx. Ende ghemaect by den deuoten Pater Broeder
Niclaes Peeters Minnebroeder ende Gardiaen.
Hetzij men deze sermoenen afkomstig acht van de pers van S t e v e n
M i e r d m a n , of van die van N i c l a e s v a n O l d e n b o r c h en den eersten als
een mythe beschouwt, één ding is zeker: deze bundel, mét zijn vervolg, is in géén
geval in 1520 gedrukt; waarschijnlijk zelfs niet vóór 1540, zoogoed als zeker pas
tien of een kleine tien jaar later. Daarenboven is dat geen uitgave van sermoenen
die uit vroeger tijd in handschrift overgeleverd waren, neen: het zijn sermoenen die
geschreven zijn in het jaar waarin ze gedrukt werden, d.w.z. om en bij het jaar 1550!
Uit de Bouwstoffen van het Middelnederlandsch Woordenboek blijkt overduidelijk,
dat talrijke handschriften, gedateerde en ongedateerde, veel jonger te dateeren zijn,
dan in V e r d a m ' s ‘bronnenlijsten’ geschied is, en waarin, overigens, de algemeen
heerschende meening tot uiting kwam. Verder blijkt uit diezelfde Bouwstoffen dat
de

de

de teksten uit de 16 en 17 eeuwen die in 't Middelnederlandsch Woordenboek
aangehaald worden, veel, véél talrijker zijn, dan men uit diezelfde bronnenlijsten en
uit de opgaven in het Woordenboek zelf kan opmaken. Daar komt nog bij, dat zeer
vele oorkonden en andere officieele stukken slechts in een minder of meer
gemoderniseerde redactie tot onzen dienst staan. Dit is o.a. het geval met alle
handvesten, privilegies en costumen, die na 1548 op last van Keizer K a r e l V
moesten gehomologeerd worden. Daarmee zijn jaren gemoeid geweest - niet zelden
tengevolge van den onwil der steden -, zoodat menige homologatie pas onder Albert
en Isabella, na

1
2
3
4

Zie de Bouwstoffen v.h. Mnl. Wdb., art. 73.
Ibidem, art. 72.
Ibidem, art. 75.
Ibidem, art. 147.
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1

1611 en zelfs nà 1618, haar beslag gekregen heeft . Als men dat alles kalm en
zakelijk overweegt, dan komt men tot het eenigszins teleurstellende besluit, dat ons
Middelnederlandsch Woordenboek slechts voor een zeker percentage zijn naam
verdient: de meeste teksten, die er de bouwstoffen voor geleverd hebben, zijn, strikt
genomen, geen zuiver Middelnederlandsch meer, maar een mengsel van drie stadia:
de

Nederlandsch uit de 13

de

en 14

de

eeuw, uit de 15

de

en uit de 16 .

Welbekend is V e r d a m 's proefschrift, waarin deze een aantal ‘bedorven’ plaatsen
behandelt en de fouten palaeographisch tracht te ordenen en te verklaren:
verwisseling van c en t, van r en t, van n met andere medeklinkers, verwisseling
van klinkers, verwarring van meer dan een letter, fouten ontstaan door een verkorting,
door 't wegvallen van een of meer letters, door het uitvallen of invoegen van een
woord, door het uiteenvallen van een woord, minder gewone verwarring van
medeklinkers, verkeerde volgorde der woorden, enz.: 't zijn een zevental
hoofdstukken, die echter nog bij lange geen nauwkeurig denkbeeld van den toestand
kunnen geven.
Wie, V e r d a m 's voorbeeld volgende, de duizenden en duizenden fouten van
dien aard die in onze tekstuitgaven te vinden zijn, onder dergelijke rubrieken tracht
te ordenen, ontdekt dat hij het tot vér boven de honderd zulke discordances brengen
kan, neen: brengen moet, en komt daarbij de grappigste, maar niet zelden ook de
bedroevendste en belachelijkste vergissingen tegen.
Zoo zijn ontstaan, bij de vleet, lezingen als de volgende:

om slapen gaen

voor

en slapen gaen

terntijt

voor

tercitijt

in cargeheide

voor

montange, heide

wekeloos

voor

roekeloos

wuiven

voor

rouwen

craet

voor

etaet

sauentenduuc

voor

sauue conduut

rechtscuwige

voor

rechtsculdige

in weder tale

voor

in waerder tale

samsch

voor

scuusch

suvetcleet

voor

sweetcleet

vincture

voor

iuncture

cuene

voor

evene

flavine

voor

slavinne

cute

voor

cnien

siin

voor

suuer

duvel

voor

penninc

1
2

2

Zie b.v. de Bouwstoffen v.h. Mnl. Wdb., artt. 260-296.
Verg. Mnl. Wdb. 2, 123 i.v. d e n i e r ; 2, 482, i.v. d u v e l , Aanm.
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vervaden

voor

verraden

woekereere

voor

dobbeleere

lien

voor

men

zwerende

voor

zuverende

merleke

voor

innerlike

1

Enz. Enz. Enz.
Er zou weinig of niets aan gelezen zijn, indien deze en dergelijke ‘misvattingen’
maar niet au sérieux waren genomen, zooals, eilacy! het geval is geweest. Zoo b.v.
hebben én F r a n c k én V a n H e l t e n én V e r d a m zich alle drie druk gemaakt
over een werkwoord driscen, doordien J o n c k b l o e t in zijn Walewein-uitgave, vs.
546, heeft gedrukt dreesc in plaats van creesc (van crischen), een fout, wellicht
maar een drukfout, die pas na een halve eeuw door Penon ontdekt en aan het licht
2
werd gebracht .
Zelfs de bekwaamste en waakzaamste lexicograaf moest er wel eens in loopen.
Daaraan hebben we in 't Mnl. Wdb. het artikel Alembijt te danken. Het woord is
immers alembijc, waarnaast een vorm op t onmogelijk is.
Vooral verkortingen en ligaturen speelden en spelen de minder ervaren
tekstuitgevers parten. Daaraan dankt het Mnl. Wdb. zijn artikel aenscuren, doordien
2

in Lett. N.W. 5 , 100 te lezen staat: aie edel aren, die hoech aenscuert enz. Het
handschrift heeft - natuurlijk - aenstaert.
Op welke dwaalwegen de Nederlandsche philologie nog verder gestuwd is, moge
uit de volgende voorbeelden blijken.
‘De in de fragmenten van den Ogier (Belg. Mus. 2, 337, 93) genoemde Avelanse
zijn zonder twijfel ook Nederlanders. Daar de rijmregel ontbreekt, is het onzeker of
ook Aveloise moet worden gelezen, dan wel of Avelans een gewijzigde vorm van
Avelois is.’
Aldus het Mnl. Wdb. 1, 486.
Avelans is echter heelemaal geen ‘gewijzigde vorm’ van Aveloise en 't is heelemaal
niet onzeker ‘of ook Aveloise moet worden gelezen’. Het handschrift hééft immers
Aveloyse.
Het laken uit de Fransche stad Bernay schijnt in een reglement van scheepvaart
o

en tolheffing op het Zwin, a 1252, bedoeld te zijn en heet daar eenmaal baynais,
3
een ander maal veinais . Er is een groote kans dat dit veinais beinais moet luiden,
en dat zoowel baynais als beinais verkeerde lezingen zijn van bar-, bernais. Maar
het Mnl. Woordenboek vermeldt ook een ‘nog sterker verbasterde’ vorm binees, op
grond van een voorbeeld uit het Boek met den knoop (waar het bewuste reglement
in voorkomt),

1
2
3

In het Mnl. Wdb. 9, 185 i.v. V e r v a d e n wordt ten onrechte gezegd, dat het handschrift
versmaden heeft.
Zie het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, dl. 9 (1890), blz. 3-4, en
V e r d a m in het Mnl. Wdb. i.v. c r i s c e n .
‘een rolle baynais’, Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van
Zeeuwsch-Vlaanderen, dl. 5 (1860), blz. 35; ‘j. rolle veinays’, ibid. blz. 64.
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1

berustende op het gemeentearchief te Aardenburg Daar is nl. sprake van moreit,
dat al in waerpe ghelijc brunette moet zijn, sonder binesen, d.i., zegt het Mnl. Wdb.,
‘uitgezonderd Bernaylakens’. Er staat echter in het handschrift sonder bivelen.
Het Mnl. Wdb. 1, 891 heeft een art. *benunne (met een starretje!), bij deze twee
verzen uit een gedicht gedrukt bij W. M o l l , Johannes Brugman en het godsdienstig
leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, dl. 2 (1854), blz. 288:
Een yeghelic neme dat hi vermach ende can,
ende benunne also vele als hem god gav.

V e r d a m heeft heel goed ingezien, dat dit benunne geen zin heeft, en zegt ten
slotte: ‘men leze beminne’. Men verwondert er zich lichtelijk over, dat het daarbij
blijft en geen woord gewijd wordt aan gav (met een v!). Het rijm schreeuwt immers
om gan.
Het handschrift heeft én beminne én gan.
Dat is geen alleenstaand geval: de tekstuitgaven van M o l l zijn over 't algemeen
niet zeer nauwkeurig, en hij weet het vaak beter dan het handschrift. Daarom voegt
hij bij bidden een voorzetsel tot in (2, 152), verandert ontsach in ontstack (2, 156),
daer in daerin (2, 159), visiert in versiert (2, 351), Inden eersten in Ten - (2, 329),
moderniseert spelling en verbuiging en laat weg wat hém overbodig dunkt, leest
verbeteren inplaats van verteren (2, 258), of zet zijn lezer raadseltjes als 't volgende
voor: Daer ghinghen sitten mannen bi ghetale bina vm. In 't handschrift staat duidelijk:
v.M. = 5000.
Het Mnl. Wdb. 1, 1169 heeft een art. betwerf, ‘van bet in den zin van meer ... en
w e r f , d.i. maal, meermalen, herhaaldelijk’. Voorbeeld: ‘Hoe wi korts ende b e t t w e r f
... gesent hebben ... Jan van Mersen’, Charter aangehaald bij P.H. V a n d e W a l l ,
Handvesten, Privilegien, Vrijheden, Voorregten, Octrooijen en Costumen ... der stad
Dordrecht. Eerste Deel (Dordrecht, 1790), blz. 468 noot. Dat is op zich zelf geen
onzin, en toch - het hs. heeft lestwerf!!
Het Mnl. Wdb. 1, 1421 heeft een artikel brantwake = brandwacht, terwille van den
volgenden tekst: ‘Item sullen wesen twaelf brantwake te Briele ende sesse te
Maerland’, Verslagen en mededeelingen [van de] Vereeniging tot uitgave der bronnen
van het oude vaderlandsche Recht, dl. 1 (1885), blz. 356.
Wie ooit in Den Briel geweest is, zal zich nog wel kunnen voorstellen, dat er in
de stad 12 brandwachten waren, al zouden er dat vrij veel geweest zijn, en
aangenomen dat elke brandwacht één man zou geweest zijn; maar dat er op het
Maerland zes zulke brandwachten zouden noodig geweest zijn, lijkt toch heelemaal
onmogelijk: dan zouden ze wel op 30 passen van elkaar hebben moeten staan. De
magistraat van Den Briel is dan ook niet zoo gek geweest, dat te ‘verordonneeren’:
in het hand-

1

Zie de Bouwstoffen v.h. Mnl. Wdb., art. 98.
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schrift staat branthake, en dát laat zich hooren: ook in het Keurboek van Leiden 7,
25 en in de Friesche Stadrechten 37, 99 is er sprake van branthaecken: ‘sesthien
ladderen ende acht brandthaecken’ voor de geheele stad Leeuwarden!
Het Mnl. Wdb. 1, 1497 heeft een artikel chermaelge, met een vraagteeken. Aan
een verklaring hebben V e r w i j s en V e r d a m zich niet gewaagd; ze bepalen zich
bij het aanhalen van D i e r i c x , Mémoires sur la ville de Gand, dl. 2 (Gand, 1815),
blz. 256: ‘de croene ende thaer van finen gaude, ende de t'sermaelgen, tsweert
ende dwiel’ enz. Er is nl. kwestie van een schilderij, die de H. Katharina zou
voorstellen. Dit t'sermaelgen heeft onze lexicografen begrijpelijkerwijs van de wijs
gebracht: D i e r i c x heeft ts gelezen in plaats van f: in het oorspronkelijke, het
1
Jaerregister vander Keure van Gent over 1434 , blz. 22 b, staat te lezen, duidelijk
2
en ontwijfelbaar: ende de fermaelgen. Een fermaelge, fransch fermail , is een gesp,
synoniem met mnl, broke, hecsel, span, vestele, vestelkijn, vestelinc. Bij J a n
3
B o t t e l g i e r , Summe Rurael, cap. 180 , leest men dan ook: een habite ... den trou
4
rinck ende een fremale .
Het Mnl. Wdb. 3, 417/8 heeft een artikel h e v e w e c h waarbij een vraagteeken
weer van V e r d a m ' s twijfelingen getuigt. Er is sprake van herewegen.
Het Mnl. Wdb. 3, 806 heeft een art. *ifst (yfst) ter wille van den volgenden tekst:
‘Present ooc van dien van Curtrike J. Stutin ende J. Scake yfste van Curtrike ende
5
andre hare ghesellen van der wet’ enz., Cout. v. Brugge 1, 427 .
V e r d a m teekent daarbij aan:
‘Het woord wordt in de fransche vertaling weergegeven door prévôts, doch het
blijkt niet waarop deze vertaling steunt. Misschien is scake yfste een verkeerd
overgeleverde familienaam: de betrekking der genoemde heeren volgt in ‘gesellen
van der wet’.
De man, die yfste door prévôts heeft vertaald, heeft waarlijk een genialen inval
gehad, en 't verbaast dat deze vertaling én den uitgever dezer costume én V e r d a m
niet op het goede spoor heeft gebracht. De uitgever heeft zijn handschrift verkeerd
gelezen: wat hij voor een y heeft aangezien, is ongetwijfeld een p met een
abbreviatuur: het oog verlengd naar rechts en dan weer door

1
2
3
4

5

Zie V. V a n d e r H a e g h e n , Inventaire des archives de la ville de Gand (Gand, 1896),
blz. 168-170.
Zie G o d e f r o y , Dictionnaire de l'ancienne langue française; A. G a y , Dictionnaire
archéologique du moyen age; i.v.
Zie de Bouwstoffen v.h. Mnl. Wdb., art. 109.
Sedert dit geschreven werd, is het me gelukkig weer ingevallen, dat ook L e o n . W i l l e m s
A z . deze fout reeds aan 't licht heeft gebracht. Zie, in het Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal- en Letterkunde, dl. 27, blz. 186-224, zijn Middelnederlandsche lexicographische Noten,
die nog meer gevallen als dit behandelen, waardoor de hier voorgedragen denkbeelden
gesteund worden.
Zie de Bouwstoffen v.h. Mnl. Wdb., art. 291.
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de schacht getrokken: = pro- Er staat dus ongetwijfeld in het hs.: ffte - profste wat alles opheldert!
In J a c o b v a n M a e r l a n t ' s Spiegel Historiael, uitgave van E e l c o V e r w i j s
5

en M. D e V r i e s II , 34, 13 kan men de volgende verzen lezen:
Desen heiligen man
wies die gracie Gods so an,
dat miracleren bi hem gescieden.

Dit heeft V e r d a m 4, 1643 i.v. mirakele de volgende woorden in de pen gegeven:
‘in dezelfde bet. komt bij U t e n b r o e k e voor miraclere, dat misschien komt van
een mlat. miracularium, hetwelk evenwel bij Ducange niet staat opgeteekend. De
uitgevers hebben het op twee plaatsen veranderd, doch op de derde laten staan’.
2

Inderdaad: II , 29, 20 en 22 heeft de uitgave: miracle. Maar het Mnl. Wdb. stelt
den gang van zaken verkeerd voor: ‘de uitgevers’ hebben de lezing van het hs. op
die twee plaatsen n i e t veranderd, ze hebben dit op twee plaatsen goed gelezen
en op de derde verkeerd: ze hebben dit teeken, waartoe de gesuscribeerde u allengs
verbasterd is, aangezien voor het verkortingsteeken voor -er-. In het handschrift zal
staan: miracl'e = miracule, dat verkeerd gelezen is als miraclere. Ook L e l o n g
heeft in zijn uitgave van L o d e w i j k v a n V e l t h e m ' s Rijmkroniek 8, 16, 13
miraclere gelezen en gedrukt, maar ter eere van V e r d a m moet gezegd worden
dat hij, die plaats uit V e l t h e m in dl. 8, 1354 van het Mnl. Wdb. aanhalende,
1
L e l o n g ' s verkeerde lezing naar den eisch geëmendeerd heeft .
Het Mnl. Wdb. 4, 2571 heeft een art. ‘N u y t ... andere vorm voor u y t ’, ten behoeve
van vs. 1065 van de Eerste Bliscap van Maria, waar Gherechticheit zegt:
na dat ghi sprect
Soe soude de mensce van sinen mesdaden
Ongecorrigeert bliven, en bi genaden
Nuyt gaen van dat hi mesdoet.

welke plaats i.v. u t e g a e n nogmaals geciteerd wordt, met de n tusschen haakjes,
wat volgens de gewoonten van V e r d a m zoowel kan beteekenen, dat de n, als
zijnde foutief gelezen, moet wegvallen, als dat nuytgaen een ongewone, z.i.
‘abnormale’ vorm is.
Wat V e r d a m er zich ook bij moge gedacht hebben, één ding is zeker: dat
utegaen van dat hi mesdoet geen taal is, geen Middelnederlandsch en ook geen
Nieuwnederlandsch, al maakt het de gedachte aan ‘vrij uitgaan’ wakker. Maar J.F.
W i l l e m s had Nuyt gelezen, en M o l t z e r had daar geen graten in gevonden,
ofschoon die er beslist wel in zaten. Inderdaad: het handschrift heeft Quyt gaen.

1

Daarentegen wordt in het Mnl. Wdb. 7, 2390 i.v. s u b l i m e r e n zonder protest een vorm
ghesblumert aangehaald, die ‘elders sblimeren geschreven’ zou zijn. Het handschrift heeft
telkens een - zeer duidelijke - verkorting voor sub-.
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Het Mnl. Wdb. vermeldt, als een staande uitdrukking, naast der naturen scout betalen,
ook der werelt scout gelden en beroept zich daarbij - tot tweemaal toe: zie 4, 2198
en 7, 712 - op V e l t h e m I, 66 = I, 2, 16, maar in 't handschrift staat:
der doot scout
1

wat immers dé uitdrukking is .
Doordien S t a l l a e r t op een gegeven oogenblik een vijftiendeeuwsche S niet
heeft weten te onderscheiden van een B, en slandereel heeft gelezen in plaats van
2
blandereel , is dit ware woord n i e t , en het monstrum w é l in het Mnl. Wdb.
3
gekomen .
Hoe 't mogelijk geweest is, dat de uitgever van een fragment van den Spiegel
Historiael gelezen heeft Ysydorius van Machedone, terwijl in het handschrift, zooals
trouwens te verwachten was, zeer duidelijk staat philippus (alleen de uitgang -us is
afgekort), is duister en palaeographisch moeilijk verklaarbaar. De verkorting voor
de slotlettergreep -us moet dezen geleerde niet goed bekend geweest zijn, want hij
9

heeft in denzelfden tekst herhaaldelijk daer gedrukt waar het hs. d = dus heeft.
Een andere merkwaardigheid is de volgende plaats:
Int selve iaer Jan van bleven,
Die grave, is te coninge verheven
Te Jherusalem in die stede,
Ende zijn wijf gravent mede.

Dat gravent heeft den uitgever blijkbaar toch wel hoofdbreken bezorgd, want hij
heeft achter 't vers een vraagteeken gezet. Hij zal gedacht hebben aan gravinne,
of, eer nog, aan den specifiek Vlaamschen vorm gravenede. Edoch: als een man
koning wordt, dan wordt zijn vrouw toch niet gravin, maar koningin. Er staat in 't
handschrift echter noch gravinne, noch gravenede, noch coninginne, maar:
Ende zijn wijf g e c r o e n t mede.

Nu begrijpt Gij wat er gebeurd is. De uitgever van het fragment heeft de cr van
gecroent allereerst voor een a aangezien, en eenmaal op 't verkeerde pad, is hij de
4
eerste -e- als een -r- en de -o- als een -v- gaan lezen .
Men moet erkennen, dat de fout zéér, zéér - niet voor de hand, maar voor het
oog ligt. In een eenigszins compres geschreven gothische hand lijken cr en a althans op het eerste gezicht en voor een onervaren blik - als twee druppelen waters
op elkaar.
Hetzelfde is het geval met ci, zoodat b.v. feliciaen er uitziet

1
2
3
4

Dit was te veel gezegd. In de Vl. Rijmkr. 5042 leest men wel degelijk der weerelt scout gelden,
ook in het hs.! - Noot bij de correctie.
Zie de Dietsche Warande, dl. 1 (1855), blz. 236.
Verg. het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, dl. 52 (1933), blz. 113, noot
4).
Twee nieuwe fragmenten van den Spieghel Historiael medegedeeld door K. D e F l o u , in
de Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie, 1902, blz. 399-467.
Deze uitgave vertoont nog ettelijke andere verkeerde lezingen.
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als feliaaen, zooals dan ook afgeschreven en gedrukt werd. Vandaar ook foutieve
lezingen als:

sacken

voor

scicken, V. A l k e m a d e ,
Priv. v.d. Briel 1, 242.

salt

voor

scilt, Jan Yp. 37.

besacken

voor

bescicken, Diepenv. 155.

saltcnecht

voor

sciltcnecht, Grimb. I 245.

uutsaecten

voor

uutscieten, Oude R.v.
Dordr. 2, 190, 5.

2

Welke parten dit ci een ander geleerde gespeeld heeft, zullen we weldra zien.
de

In het ronde schrift van de dertig eerste jaren van de 15 eeuw lijken twee
opeenvolgende bb's voor een ongeoefend oog zéér op een w, en omgekeerd.
Foutieve lezingen als verscuwet in plaats van verscubbet (Rijmbijbel vs. 34745),
wederstuwighe in plaats van wederstubbighe (Nederlandsch Proza van ... 1229 tot
1
1476, blz. 112), hewinge in plaats van hebbinge (M e y l i n k , Delfland, Bijl. blz. 161
zijn dan ook niet zeldzaam.
Een ligatuur die tot nóg veel gekker fouten aanleiding gegeven heeft is lb. Gij
herinnert U ongetwijfeld allen lezingen als iseme pech gelezen voor tsente peters
bij V e l t h e m 5, 34, 23; als het beruchte culbangelistic bij J a n Y p e r m a n ,
Chirurgie, blz. 35, gelezen voor ewangeliste; dare na ulbe, ibidem, blz. 36, voor
dorenauwe. Maar in de Oorkonden van Helmond, blz. 44, leest men toch ook met
alinghen ghelborigen segelen in plaats van ghewarigen segelen, en S t a l l a e r t is
er in geslaagd een woord cussenwaderen te ontdekken, terwijl in het handschrift
staat cussenbladeren, d.z. kussensloopen. In de Vlaamsche Rijmkronijk, vs. 10549
wordt verteld, dat te Brugghe in de santelbarie drie jonghe kindre versmachtten;
verkeerde lezing voor santewarie = sanctuarium, sacramentskapel. Als variant van
Naturen Bloem. III, 3 wordt opgegeven swallbe. In het handschrift staat ongetwijfeld
swalwe. Wie nog meer voorbeelden verlangt, kan er bij de vleet vinden in de uitgave
van het Cartularium van Lodewijk van Male (2 dll., 1898, 1901).
Een ander geval met w vertoont het art. Wanlijc, Mnl. Wdb. 9, 1700, met een
vraagteeken, naar aanleiding van:
Een wanlijc wesen mijn oogskins saghen
wien ic ghetrauwicheit moet thoescriven.
2

Anzeiger f. Kunde der teutschen Vorzeit, dl. 5 (1836); kol. 352 .
V e r d a m constateert dat ‘de beteekenis waenlijc hier niet past; misschien moet
men lezen wandelijc, ‘veranderlijk, wispelturig’.
Maar dat wandelijc past hier toch al evenmin: de minnaar die een lofrede op zijn
geliefde houdt, zal toch niet beginnen met haar wispelturig te noemen. Neen zeker
niet; in 't handschrift staat dan ook alleen maar een vraulijc wesen.
Niet alleen de bekende uitdrukking alse gers ende griet is tot

1
2

Zie de Bouwstoffen van het Mnl. Wdb., art. 327.
Zie de Bouwstoffen v.h. Mnl. Wdb., art. 98.
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1

een verbinding van twee eigennamen verheven ; ook aan het bijwoord altehant is
2
die eer te beurt gevallen : Holland en Vlaanderen zijn daarmee quitte.
Als we de Oude Nederlandsche Spreuken en Spreekwoorden, in 1836 uitgegeven
door G.J. M e i j e r ter hand nemen, doen we andersoortige ervaringen op. Vele
dezer spreuken bestaan, zooals bekend, uit twee gedeelten, waarvan het een het
ander opheldert; bij een aantal staat dan nog een nadere verklaring, die wellicht
afkomstig is van den drukker P e t e r W a r n e r s e n te Campen, die dese Gemeene
3
Duytsche Spreckwoorden in 1550 voor 't eerst heeft uitgegeven . Wat doet nu de
negentiendeeuwsche uitgever? Hij laat in een aantal gevallen de tweede helft van
de spreuk weg, en verbindt de eerste met de verklaring van P e t e r W a r n e r s e n .
Klaar is Kees: zóó worden de spreekwoorden door H a r r e b o m m é , V e r d a m ,
S t o e t t , A l f . d e C o c k en hun af- en naschrijvers de goe gemeente weer
opgedischt. Een paar voorbeelden uit vele:
Tis een vrendeloes jaer | elck eete eer hy wtgae wat weinig zegt; maar 't origineel
luidt:
Tis een vrendeloes jaer | elck sie wel toe | dat hy selfs wat hebbe. en dáárop volgt
de verklaring: Elck eete eer hy wtgae.
Sijn onschult beschuttet hem, gelyck een yseren wandt ende bolwerck.
Maar M e i j e r heeft weggelaten: gelijck een stalen muyre.
Der moet gegeten sijn, al weren alle bomen galghen in plaats van:
Der moet gegeten sijn, al stonde die galghe voer die doere.
Vele malen heeft M e i j e r twee verschillende spreukjes tot ééne vereenigd. In
een aantal andere gevallen heeft hij zich eenvoudig ‘miszien’, zoodat hij het eerste
gedeelte van een spreuk verbindt met het tweede van een andere, die een paar of
eenige regels verder staat. Een paar zijner vele andere fouten zijn de lezingen
ieveldaet en teerrer, waaraan wij de artikelen ieveldaet en terer in het Mnl. Wdb. te
danken hebben: het oorspronkelijke heeft oeueldaet en verterer. Hoe hij aan den
tekst gekomen is:
Wat hy anslaet, tis al mit hem achter die hant
terwijl Warnersen gedrukt heeft:
Wat hy anslaet, tis al mit hem v o e r d e n w i n d t is niet op te helderen.
In de Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, dl. 30 (1906),
zijn extracten uit de rekeningen der kerkmeesters van de Sint-Pieterskerk te Leiden
4
over de jaren 1398-1428 uitgegeven . In 264 regels kan men zonder moeite 72
fouten

1
2
3
4

Door C.P. S e r r u r e . Zie Taalgids, dl. 7 (1865), blz. 52.
In de Rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche Huis, uitgegeven
door H.G. H a m a k e r (Utrecht, 1875-78) dl. 3, blz. 174. Verg. het Mnl. Wdb. 1, 378.
Zie de Bouwstoffen v.h. Mnl. Wdb., art. 150.
J.C. O v e r v o o r d e , Rekeningen uit de bouwperiode van de St. Pieterskerk te Leiden.
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1

ontdekken, waaronder er zijn die den tekst tot klinkklaren onzin maken .
In deel 33, blz. 43 vlgg. van dezelfde Bijdragen zijn door dezelfde hand extracten
uit het memorieboek van het cistercienserklooster Marienhaven te Warmond
uitgegeven. Die extracten beslaan 599 regels, daaronder zijn er 161 met een of
meer ernstige fouten, b.v.

Item

in plaats van

Is

Obiit

in plaats van

Anniversarius

Jaricheyt

in plaats van

Anniversarius

broeder

in plaats van

bruer

Jaricheyt

in plaats van

jarichtijt

marckganger

in plaats van

marct-

canonic

in plaats van

monic

vieren 30 loot

in plaats van

vj ende 30 loot

wilde ontfancster

in plaats van

milde -

overblodich

in plaats van

overvl-

wissen

in plaats van

wijsen

in Niedardi episcopi

in plaats van

voor Medardi e-

fundamentoers

in plaats van

fundatoers

dwairde van 27 Rg.

in plaats van

in wair de

mandelwerck in der vasten in plaats van
die broeders te geven

mandelmelck enz.

waer

in plaats van

want

pr. n...

in plaats van

outste monick priester
ende

Want

in plaats van

An

voert meer

in plaats van

overt meer

angaen

in plaats van

ontgaen

Bij dat alles zijn dan nog de noodige onmisbare woorden overgeslagen en de
overbodige ingevoegd.
In deel 35 van dezelfde Bijdragen, in 1913, zijn uitgegeven: de statuten van de
Zeven Getijden in de Sint-Janskerk te Gouda, een contract van dat college met
schepenen dezer stad, een rentebrief en 41 voerwaerden, d.z. arbeidscontracten
2
met zangers en zangmeesters . Het zijn voor geschiedenis en taalkunde inderdaad
hoogst belangwekkende oorkonden, loopende van 1453 tot en met 1554, voor wier
publicatie men niet dankbaar genoeg zijn kan. Maar: alle samen beslaan ze 1139

1
2

In deze en volgende statistieken is geen rekening gehouden met de interpunctie, noch met
het vervangen van u door v, i door j, het aanbrengen van hoofdletters en dergelijke.
De Zeven Getijden in de St. Jans-kerk te Gouda, door C h r . S. D e s s i n g . - Bijdragen voor
de geschiedenis van het bisdom van Haarlem, dl. 35 (1913), blz. 141-223, 347-372.
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regels, waarvan er slechts 589 zonder fouten zijn. Daaronder verkeerde lezingen
als de volgende:

gesongen

in plaats van

gefungeert

hebben

in plaats van

mogen

supplicie

in plaats van

superplicie
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hun

in plaats van

him

metten

in plaats van

hoechmisse

voren

in plaats van

voirnoemt

hij

in plaats van

zijn

voerschuven

in plaats van

waerschuwden

gesloten

in plaats van

gestolen

eerstcomende

in plaats van

naestcomende

ende

in plaats van

anno

doen

in plaats van

gaen

by aldien

in plaats van

bi dien

eersten

in plaats van

eerstcomende

en verder talrijke foutjes waardoor het Hollandsche karakter dezer stukken
volkomen teloorgaat.
Bij een contract dd. 10 Juni 1548 leest men als opschrift: Voerwaerde van Mr.
Nicasius Amala. Er staat echter: Mr. Nicasius b a s c o n t e r .
Een ander opschrift luidt: Voerwaerde van Maerten Fransz Moel. Er staat in het
handschrift: Maerten Franssen c o r a e l .
Nóg een ander opschrift luidt: voorwaarde van Symen Corneliszoon Kralle den
blyden sien soen. De uitgever betuigt in een noot niet te hebben kunnen achterhalen,
‘wat met dit woord ‘den blyden’ bedoeld mag zijn’. ‘Kan wellicht een der lezers mij
daaromtrent een oplossing aan de hand doen? Mgr. Graaf had reeds de
welwillendheid ... als zijn meening te uiten, dat dit wellicht een bijnaam was, om 's
mans vroolijken aard te kennen te geven’. Die oplossing heeft niets onmogelijks,
maar de ware oplossing is toch nóg natuurlijker en nóg eenvoudiger: in het
handschrift staat: Symen Corneliszoon Kralle den blynden sien soen.
In een dezer voorwaarden staat een der meest verbijsterende verkeerde lezingen
- déroutant zeggen de Fransozen in zulk geval - die men zich voorstellen kan. Men
leest nl.:
en

‘Op huyden desen 28 Octobris anno 48 is Ariaen Willemssen voerseit weder
op een meritten angenomen in manieren als boven’.
De uitgever zet er een geleerd nootje bij: ‘meritten’ van 't Lat. ‘meritum’ ‘verdienste’.
Men wrijft toch even zijn oogen uit: het oude Fransche woord merite, in zijn oude
beteekenis van belooning, loon, in dit Nederlandsche stuk? Maar de bepaling van
het loon volgt hier pas later. Misschien in de jongere beteekenis van: practische en
geestelijke verdienste? Maar Ariaen Willemssen is nog een kind, een ‘coraeltje’, dat
‘sal winnen een oertgen daechs’. En dan dat ‘w e d e r op een meritten’. De jongen
is dus al een keer vroeger ‘op een meritten’ aangenomen geweest? Inderdaad: den
1 Nov. 1547 was Ariaen Willemssen als coraal aangenomen voor den tijd van één
jaar, voor al de kerkelijke diensten van den dag, ‘waer voer de zelve Arien niet
winnen en sal’. Dat lijkt dus wel een sterke tegenspraak met ‘wédér op een meritten’.
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Laten we ophouden. Er staat in het hs. eenvoudig op een nieuwen, en dát sluit als
een bus.
Een uitgave die de aandacht onzer grammatici, maar niet die van V e r w i j s en
V e r d a m is ontgaan, is die der Bewijsstukken behoorende bij de Geschiedenis
van het Hoog-Heemraadschap en der lagere Waterbesturen van Delfland door Mr.
1
A.A.J. M e y l i n k . Aan den eenen kant is de vergetelheid, waarin dit onvoltooid
gebleven werk verzonken is, te betreuren: het behelst talrijke stukken, waarvan de
taal zeer dialectisch, i.c. Noordhollandsch, gekleurd is; aan den anderen kant wellicht
niet, vanwege zijn volkomen onbetrouwbaarheid. Het bevat een groot aantal
oorkonden, die overgenomen zijn uit oudere publicatiën, als H o y n c k v.
P a p e n d r e c h t , F. v a n M i e r i s , L a m s , S. v a n L e e u w e n , O u d e n h o v e n ,
V a n d e W a l l , V a n d e r E y c k en anderen, wier nauwkeurigheid slechts
betrekkelijk is. Een collatie van 40 stukken, die naar de origineelen uitgegeven
heeten en samen 717 regels druks beslaan, heeft aan 't licht gebracht, dat daaronder
slechts 424 zonder fouten zijn; de overige regels hebben alle een of - meestal meer fouten. Ziehier een bloemlezingetje uit de allervoornaamste:
blz.

6

en dese

in plaats van

ende se

blz.

59

mire hoeg
manne

in plaats van

hoegher

blz.

60

poirten

in plaats van

poirteren

huerwaren

in plaats van

huerwaert

blz.

65

alsoe diepe

in plaats van

alsoe dicke

blz.

66

onbetoogen

in plaats van

onvertogen

blz.

68

noottorpp
poirthuys

in plaats van

noottorpper -

blz.

76

poirten

in plaats van

poirteren

blz.

77

bepalen

in plaats van

betalen

blz.

77

hem
eenelycken

in plaats van

gemeenlijcken

blz.

79

St. Jans dag de in plaats van
Coll.

- decollatio

blz.

80

scoutambt

in plaats van

scoutambacht

dires

in plaats van

ducs

here dire

in plaats van

here duc

myrs

in plaats van

mijns

den

in plaats van

dez (= des)

mit dezer
brieue

in plaats van

desen

van ons wegen in plaats van
1

- onsen -

Van dit werk, dat ‘Voor Rekening van den Schrijver’ werd uitgegeven te ‘'s-Gravenhage, bij
Gebr. J. en H. van Langenhuysen’, zijn slechts twee afleveringen verschenen, de eerste in
1847, de tweede in 1851.
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blz.

81

goot golts

in plaats van

goet gelts

genen cort

in plaats van

genen cost

dat

in plaats van

des

voirt aen

in plaats van

voirnoemt

furneren

in plaats van

finieren

wter dienste

in plaats van

wten -
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blz.

blz.

82

83

dal ende al

in plaats van

vol ende al

tween

in plaats van

twien

om onser sake in plaats van
oerlof

om onser sake
wil

der

in plaats van

dez

verhalen

in plaats van

virhalen

met siere
brieuen

in plaats van

- sinen -

manieren

in plaats van

maten

van sinent
wegen

in plaats van

- sijnre -

kerstant

in plaats van

korstant

beuelen

in plaats van

beuelinghe

in plaats van

airnt iacobs

blz.

85

airnt nicols

blz.

86

hoirer ... vande in plaats van

hoiren ...
vander

tot ons eren

in plaats van

- onser -

van ons wegen in plaats van

- onser -

om ons saken
wille

in plaats van

- onser -

elkes dag

in plaats van

elkes dages

verdrach

in plaats van

virdrach

tot myne heren in plaats van

- mijns -

tot ons behoef in plaats van

- onsen -

van onsen
wegen

- onser -

blz.

blz.

87

90

in plaats van

blz.

108

clays vastraede in plaats van
sone

- vastraeds -

blz.

124

megen
scouwen

in plaats van

meyen -

blz.

120

des dinsdagh

in plaats van

des dinsdaghes

blz.

125

van onsen
in plaats van
ouder weghen

- onser -

bure

in plaats van

brieue

besterfe

in plaats van

besterft

des
dinxendaghe

in plaats van

- dinxendaghes

gheheuen

in plaats van

ghegheuen

blz.

127
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blz.

140

dieric

in plaats van

dierix

diesten

in plaats van

dieften

niet

in plaats van

wiet (= wij het)

besenghen

in plaats van

besinghen

blz.

140

sine ofganc

in plaats van

sinen -

blz.

142

tusschen

in plaats van

tusken

blz.

blz.

149

150

in sine dienste in plaats van

in sinen -

Alle

in plaats van

Alze

hun

in plaats van

him

dagh

in plaats van

daghen

hun

in plaats van

him, hem

ongehoorigh

in plaats van

overhorich

blz.

164

onen
Zijdewinde

in plaats van

overen -

blz.

168

behouffe

in plaats van

behoufte

hoeven
zijtwinde

in plaats van

hoeren -

tot onsen
neuen oirbair

in plaats van

tot onsen eren

blz.

190

ende oerbair
elc jaers

in plaats van

elx jaers

dien

in plaats van

diez

andere

in plaats van

anders
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blz.

321

die

in plaats van

des

geduende na

in plaats van

gedueren daer
na

daen tenden

in plaats van

daren tenden

hietet

in plaats van

heitet

ende

in plaats van

die

scendeldyc

in plaats van

scenkeldyc

ense

in plaats van

ensi

blz.

325

Rommanie

in plaats van

Rommaine

blz.

326

jofelwair

in plaats van

jof el naer

blz.

382

die ghene

in plaats van

die ghere

beneden

in plaats van

bouen

tot ons eren

in plaats van

- onser -

van onsen
wege

in plaats van

- wegen

van sinen wege in plaats van

- wegen

dair en tende

- tenden

blz.

blz.

414

415

in plaats van

des woensdage in plaats van

-- s

Daarenboven zijn op 24 plaatsen een of meer woorden overgeslagen. Voeg
daarbij tallooze c's voor e's, o's voor a's, z's voor s's, i's voor ij's en omgekeerd, g's
voor ch's, e's, h's, n's en t's te veel of te weinig, verkeerd aaneengeschreven of
gescheiden woorden, en Gij zult er U een voorstelling van kunnen maken, hoe deze
en dergelijke collaties er uit zien.
Uit een te Zutphen in 1537 geschreven liederboek, op welks buitengewoon belang
voor de kennis van het Zutphensch dialect ‘men’ juist hier te Leiden, op het
Nederlandsch taal- en letterkundig Congres in 1908 gehouden, de aandacht
gevestigd had, zijn in het Tijdschrift onzer Maatschappij, deel 38, jaargang 1919,
een zeker getal liederen uitgegeven, al te samen 522 verzen. Daarvan zijn er niet
meer dan 331 zonder fouten. Tweemaal is een geheele strophe overgeslagen;
eenmaal een geheel vers; het slotwoord van een vers is voor 't eerste van het
volgende genomen.
En dan fouten als de volgende:
Het ‘kleines Zeichen’ op het titelblad en aan 't slot van de meeste gedichten,
waarmee de uitgeefster verklaart geen weg te weten, en dat door H o f f m a n n v.
F a l l e r s l e b e n ‘als J.C. erklärt’ werd, is de gewone, welbekende afkorting van
etcetera; beschaeffen in plaats van beschreffen, terwijl beschreben volgt!

schneidt en tauwe

in plaats van

enn twie

ghien geltt nun hab

in plaats van

enn hab

selbeffte

in plaats van

selbesste

wat

in plaats van

wal
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schitt

in plaats van

schlütt

freborghen

in plaats van

ferborghen

kann

in plaats van

kam

Dar sprack

in plaats van

Doe -

augskens die luchtt also
klar

in plaats van

luchten

bin ich

in plaats van

sin ich

wierwatt

in plaats van

wienratt
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So wralt den saedel op
pertt

in plaats van

werbt

Dar hie

in plaats van

Doe hie

Ihr ist

in plaats van

Then ist

wrede

in plaats van

werde

feruidens wich

in plaats van

freuidens reich

verwontt

in plaats van

Derwonntt (= dorwont)

sums trurich

in plaats van

suus -

sie binnen

in plaats van

fan binnen

Fraw fenis prixken

in plaats van

- peirken

Bis my gebertt

in plaats van

Tis my gelertt

Geb ick

in plaats van

Heb ick

spreken

in plaats van

vergeten

ritter holde

in plaats van

bolde

Ww

in plaats van

Wee

auch

in plaats van

ander

Den kwaren

in plaats van

Denk warum

intt heyll

in plaats van

intt seyll

Die erste karcke dar wy
komen

in plaats van

konnen

Ick trw v day
De rest wil u zeker wel geschonken!
Hebt Gij nooit opgemerkt, dat er in 't Mnl. Wdb. aanhalingen staan, waarin de zoon
Gods de z o u t e Jhesus wordt genoemd (1, 1466; 9, 1950)? Of ook nog die zoute
coninc alre zoutster weilde (9, 314)? Of ook nog de goude loonare (4, 772)? Of ook
nog van zijn goude godlike werke (2, 59)? Zoo ja, dan zult Ge allicht gedacht hebben,
nadat Ge van uw eerste verbazing, schrik of ergernis bekomen zijt: nou ja, ou is
immers ook een spelling van oe, en volgens ‘F r a n c k ’ en ‘V. H e l t e n ’ kan dat
alleen voor gutturalen en labialen; maar kom: l'exception confirme la règle, en in 't
Middelnederlandsch is immers alles mogelijk? Als Ge nu in een andere aanhaling
leest: om tgout van arderike (5, 792), dan zult ge, tout l'or du monde, al het goud
van de wereld indachtig, daar waarschijnlijk heelemaal niet over vallen. En toch is
het eene even fout als het andere. Deze en dergelijke aanhalingen zijn nl. ontleend
aan een handschrift, waarin de oe geregeld wordt voorgesteld door wat wij een u
noemen met een gesuscribeerde o. Er is dus geen sprake van het gout der aarde,
maar van het goed, evenals er sprake is van de goede godlike werken, van den
zoeten Jhesus en zijn allerzoetste weelde; evenals er sprake is van wedermoet,
niet van wedermout. V e r d a m , die van dit handschrift schreef, dat het ‘een duitsch
tintje heeft’, heeft nl. de ů van het origineel nu eens met ou, dan eens met oe, ja
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zelfs met oo getranscribeerd, en moest, zoo doende, tot de zonderlingste dingen
komen.
In het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis is in 1908, blz. 49-120, een
uitgave verschenen van de Statuten der susteren
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1

regularissen des Capittels van Hollant , voor de taalkunde, speciaal voor de kennis
van het Noordhollandsch dialect, als voor de kerkgeschiedenis van groot belang.
Het handschrift is omstreeks 1460 in het Maria-Magdalena Convent te Amsterdam
geschreven; het vertoont een merkwaardige mengeling van oudere en jongere
taalvormen. De uitgave beslaat 2669 regels, waarvan er slechts 1633 zonder fouten
zijn, d.w.z. dus: 40% der regels met een, meestal met verschillende fouten! Fouten
uit onachtzaamheid, fouten uit gebrek aan taalkundige, palaeographische, historische
en allerlei andere kennis. Het getal der n's, die weggelaten of bijgevoegd zijn, der
a's die door e's, der s's die door r's vervangenzijn, der s's door f, der l's door s's, der
u's door v's, is in den meest letterlijken zin van het woord legio, zoodat enkelvoudsen meervoudsvormen, sterke en zwakke verbuigingen geheel en al door elkander
gehaspeld zijn, de oude uitgangen door de moderne vervangen en de dialectische
eigenaardigheden geheel teloorgegaan zijn. Men houdt zijn hart vast, als men
bedenkt wat er van terecht zou komen, als deze tekst gebruikt werd voor een deeltje
van J.v. G i n n e k e n ' s dialectgrammatica's! De verbinding -ci- is, op enkele
uitzonderingen na, telkens gelezen als a:
blz.

56

ghesachtheit

in plaats van

ghescichtheit

blz.

61, 88

sacken

in plaats van

scicken

blz.

67

besackinc

in plaats van

bescickine

blz.

83, 104

bescacke[n]

in plaats van

bescicke[n]

blz.

108

ghesacket

in plaats van

gescicket

blz.

59bis

absolva

in plaats van

absoluci.

Eenmaal, blz. 68 soecken in plaats van scicken. Slechts op twee plaatsen, blz.
2
55, r. 14 v.o. en blz. 63, r. 20 v.o. is scicken goed gelezen .
Het woord maert is geregeld vervangen door waert in:

kelremaert

(blzz. 67bis, 69),

reventermaert

(blzz. 67, 68, 106),

siecmaert

(blzz. 67, 68, 69),

vesteryemaert

(blzz. 63, 71),

kokenmaert

(blz. 97).

schijfmaert

(blz. 107).

Overal is gelezen de outste prior, i.p.v. de ouerste prior; woorddeelen die
aangeschreven hooren, zijn gescheiden, en omgekeerd: vandaar blz. 72 gheuer
wet > gheuerwet; blz. 58 van den wisinghe in plaats van: van aeuwisinghe; blzz.
77, 78 nedes in plaats van Ne des; blz. 81 overmits ofwerpinghe wordt overmits of
verwerpinghe; blz. 87 euangeli wordt ende Augeli, nog wel in een opsomming der
verschillende onderdeelen van de mis.
blz.

52

daer

in plaats van

dat

blz.

53

over

in plaats van

voer

blz.

59

na

in plaats van

an

blz.

63

dienich

in plaats van

dieuich

1
2

‘Medegedeeld door B.J.M. de B o n t ’.
Verg. in het Mnl. Wdb. 7, 83, de Aanm. 2 op s a c k e n .
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officien

in plaats van

officium
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blz.

65

admitorium

in plaats van

adiutorium

nut

in plaats van

mit

blz.

72

vermenghet

in plaats van

ghemenget

blz.

73

hoeftelic

in plaats van

haestelic

blz.

75

gheyndigdet

in plaats van

gheeyndet

blz.

76

alles

in plaats van

altoes

blz.

77, 78

ter requiem
eternae

in plaats van

requiem
eternam

blz.

78

is

in plaats van

si

blz.

79

se

in plaats van

si

blz.

81

fastmoedich

in plaats van

saftmoedich

scadelic

in plaats van

scandelic

setten

in plaats van

sitten;

utrecken

in plaats van

vertrecken

laetste

in plaats van

laechste

blz.

89

blz.

92

dat
communium

in plaats van

dat commuun

blz.

94

ghebreckeke

in plaats van

ghebreçkelic

niet

in plaats van

mit

dat

in plaats van

daer

blz.

95

ordinen

in plaats van

ordůůn

blz.

99

ende

in plaats van

in

blz.

100

oversceydelic

in plaats van

onversceydelic

blz.

101

middendach

in plaats van

middach

blz.

103, 108

tusschen

in plaats van

twisschen

blz.

102

olien

in plaats van

oleum

blz.

104

mer

in plaats van

niet

blz.

105

toestaet

in plaats van

toeslaet

(‘die tafellaken
en sellen si niet
toeslaen eer
die priorinne
het haer
toeslaet’).
blz.

106

misericordis

in plaats van

misericors
Dominus

blz.

107

geen merrinc of in plaats van
vertoeninc

vertoeuinc
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blz.

108

dat

in plaats van

die

blz.

111

mit

in plaats van

int

blz.

114

datthem

in plaats van

daghen

blz.

116

boeflike

in plaats van

boeslike

blz.

118

bliven ende
comen

in plaats van

inden convent
bliven

blz.

119

ontfermhtigheit in plaats van

ontfermherticheit

verbanct

in plaats van

verbannet

ut

in plaats van

nut

obedienten

in plaats van

obediencien

De uitdrukking veniam bidden, die haast op elke bladzijde voorkomt, wordt telkens
venia bidden. Daaraan ziet men, hoe hoogst belangrijke vormen en woorden als
orduun, twisschen, vertoeving, toeslaen enz. eenvoudig verdonkeremaand worden.
Hetzelfde geschiedt met de geslachten en de getallen, waar de moderne
taalvormen den uitgever door het hoofd spelen:
blz.

52

heiligher

wordt

heiligen

blz.

62

der personen

wordt

des personen

den convente

wordt

den convents
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53

blz.

63 quater, 80,
112, 119

goede

wordt

goederen

blz.

64

der priorinne

wordt

den priorinne

blz.

63, 67

des procuratrix wordt

der procuratrix

der rectoers

wordt

des rectoers

blz.

73, 75

in der kercken wordt

in de kercke

blz.

80

priesters

wordt

priesteren

blz.

95

visitierres

wordt

visitierers

sel

wordt

sal

passim

Palaeographisch niet te verklaren is, blz. 105 binnen i.p.v. buten en een ander
maal, blz. 113 i.p.v. boven.
25 maal is een woord ingevoegd, dat niet in het hs. staat en dan ook overbodig
is.
54 maal is een

geheel woord

overgeslagen.

2 maal zijn 2

woorden

overgeslagen.

1 maal zijn 6

woorden

overgeslagen.

2 maal zijn 7

woorden

overgeslagen.

3 maal zijn 8

woorden

overgeslagen.

1 maal zijn 11

woorden

overgeslagen.

1 maal zijn 12

woorden

overgeslagen.

Het wordt tijd dat we van deze beschamende opsommingen, die zonder eenige
moeite nog met tientallen dergelijke te vermeerderen zijn, afstappen: zooals deze
betreurenswaardige uitgaven zijn er immers eenige honderden. Het is zelfs kunnen
voorkomen, dat een onzer philologen, die de ‘Middelnederlandsche epische
Fragmenten’ opnieuw zou uitgeven, gemeend heeft te ‘mogen afzien’ van het
opsporen en collationneeren van de handschriften van de groote meerderheid zijner
1
teksten - geen geringe vergissing! .
Met dit en dergelijk materiaal - waarvan niet het minst grappige is, dat sommige
uitgevers éérst hun tekst verkeerd lezen, en dán als verbetering voorstellen wat
feitelijk in hun handschrift staat; noch het minst verbijsterende, dat sommige andere
eerst een tekst A laten drukken, en hun proefbladen naar een tekst B verbeteren met dit en dergelijk materiaal zijn de onderzoekingen van de beste kenners van hét
Middelnederlandsch, van F r a n c k , V. H e l t e n , V e r d a m , J.W. M u l l e r , S t o e t t
en zoovele anderen ondernomen; op dit naar ruwe schatting 80 procent
onbetrouwbaar, vaak geheel onbruikbaar materiaal is wat we onze kennis van het
oudere Nederlandsch blieven te noemen, gebaseerd. Sedert vijftig jaar - F r a n c k 's

1

Verg. b.v. de uitgave van Loyhier en Malaert door J.W. M u l l e r (in het Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde, dl. 46 (1927), blz. 138 vlgg., met die van G. K a l f f ,
Middelnederlandsche Epische Fragmenten (Groningen, 1885), blz. 261 vlgg.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

1

Mnl. Grammatik is in 1883, V. H e l t e n 's Mnl. Spraakkunst in 1887 verschenen markeeren we den pas: noch over de chronologie noch over de

1

Verg. b.v. de uitgave van Loyhier en Malaert door J.W. M u l l e r (in het Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde, dl. 46 (1927), blz. 138 vlgg., met die van G. K a l f f ,
Middelnederlandsche Epische Fragmenten (Groningen, 1885), blz. 261 vlgg.
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topographie der taalverschijnselen zijn we in deze halve eeuw veel wijzer geworden.
In Het Westvlaamsch van J. J a c o b s , is, o n d e r a n d e r e , verwerkt de uitgave
1
van Ypre jeghen Poperinghe , een der lang niet weinige teksten waarvan geen
enkele regel, ja geen enkel woord zonder fouten is. Straks zal men het Oóstvlaamsch
beschrijven, waarbij de uitgave van de Rekeningen van Gent uit het tijdvak van
2
Jacob van Artevelde , waarvan de afleveringen, ‘verzorgd’ door N a p . d e P a u w
- met wien alleen V a n V l o t e n kan wedijveren - van hetzelfde allooi zijn, een
3
groote rol zullen spelen, evenals het cartularium van L o d e w i j k v a n M a l e ,
waarin een weinig minder schromelijke verwarring heerscht. Of men beschrijft het
Brabantsch of het Hollandsch, steeds onder denzelfden ban.
Is dat geen paskwil? Mag, kán dat zoo doorgaan?
Laten we verder bedenken, dat ook op ander gebied dan dat der taalkunde in
engeren zin foutieve lezingen beklagenswaardige, ja verderfelijke gevolgen kunnen
hebben en - hebben. Of is het bij de beoordeeling van een litterair kunstwerk
onverschillig als de uitgever, een expungeering niet herkennende, den dichter glad
4
het tegenovergestelde laat zeggen van wat hij bedoelt? of als de uitgever, de
interpunctie der handschriften niet kennende, negeerende of versmadende, ons
5
een tekst uit zijn eigen koker opdischt? of als de uitgever niet alleen een of

1

2

3

e

Ypre jeghen Poperinghe angaende den Verbonden. Gedingstukken der XIV eeuw nopens
het laken uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. N a p o l e o n d e P a u w . Gent, A. Siffer,
1899. Uitgave der Koninklijke Academie voor Taal en Letterkunde te Gent.
De Rekeningen der Stad Gent. Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349. Uitgegeven op
last der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde en Geschiedenis de Taal is gansch
het Volk, te Gent door N a p . d e P a u w e n J u l i u s V u y l s t e k e . Gent, Ad. Hoste.
1874-1888. 3 dll. (in het Mnl. Wdb. aangehaald als R.v. Gent). Het eerste deel, bevattende
de rekeningen over 1336-1339, is bezorgd door J. V u y l s t e k e . Het tweede deel omvat de
jaren 1340-1345. Daarvan zijn de rekeningen over 1340 en 1342 (blz. 1-92 en 155-264)
bezorgd door J. V u y l s t e k e ; die over 1341, 1343, 1344 en 1345 (blz. 93-155, 265-560)
door N a p . d e P a u w , die ook verantwoordelijk is voor het geheele derde deel, dat de
rekeningen over de jaren 1346-1349 bevat.
Geen enkele der uitgaven, die door N a p . d e P a u w heeten bezorgd te zijn, kunnen zonder
collatie gebruikt worden.
Cartulaire de Louis de Male Comte de Flandre. Decreten van den grave Lodewijck van
Vlaenderen 1348 à 1358. Edité par le Comte T h i e r r y d e L i m b u r g -S t i r u m . Bruges,
o

4

5

Louis de Plancke, 1898, 1901. gr. 4 . 2 dll.
Zie Willem van Oringen (in de Middelnederlandsche Epische Fragmenten met aanteekeningen
uitgegeven door Dr. G. K a l f f . Groningen, 1885, blz. 108-119), vs. 359: Siedi genen sconen
langen? In het handschrift is de g van genen geëxpungeerd.
In de Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten uitgegeven door Jhr. Mr. N a p o l e o n
d e P a u w . Eerste Deel (Gent, 1893-1897), blz. 463 leest men o.a.:

Luxurie es ghecompareert
Den viere, omdat soe destrueert
Sovele goeder dinghen hier?
Daeraf seit Job: ‘Een vreeselic dier
Es luxurie enz.
In het handschrift staat echter, met een duidelijk leesteeken:

So vele goeder dinghen; hier
Of seit job enz.
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1

meer woorden overslaat, maar zelfs heele verzen? of is het voor 't beoordeelen
van den stijl eens auteurs van geen belang, als men gedrukt vindt: hiet in plaats
van lyet, van in plaats van nam, helpere in plaats van helpen, daer ut in plaats van
2
daer wert ; of wel: du zuls vor t Heren anschijn Gaen maken die weghen zijn in
3
plaats van saen maken ; of wel:
(hi) bescicte sijn volc ende nam die coninghinne haer lant of dan wel: wan haer
lant of, zooals in het handschrift staat;
of men een koningin tot Alexander laat zeggen: so sidi machtiger dan al die
coninghinnen dan wel aldie coninghen zooals in het handschrift staat, in weerwil
van de noot: l. coninghen. Of is het voor de syntaxis hetzelfde, als men in een
zinsgedeelte als dit: een kint, dat was half een mens ende half een dier het artikel
voor mens weglaat?
Alles foutieve lezingen, te vinden in de uitgave van de Prozabewerkingen van het
4
Leven van Alexander den Groote in het Middelnederlandsch, verschenen in 1898 .
De collatie van den eersten der beide teksten, die 866 octavo-regels groot is, vertoont
236 fouten.
In de bibliotheek der E.Z. Clarissen te Megen berusten eenige handschriften,
waarvan P. D a v i d d e K o k O.F.M. beschrijvingen heeft gepubliceerd, die den
indruk van betrouwbaarheid geven, en dat over 't algemeen ook zijn. Een dezer
handschriften, omstreeks 1475 door een tertiaris voor tertiarissen op perkament
geschreven, is voorzien van een kalender, die ook de feestgraden vermeldt, - in
dietsche kalenders betrekkelijk een zeldzaamheid, en daardoor steeds zeer de
aandacht waard.
Pater D e K o k maakt bij dezen kalender een paar opmerkingen. Aangezien hij
voor 27 October vindt opgegeven: Brunonis conf., solemne, vraagt hij: ‘hoe komt
dat festum solemne van den Keulschen S. Bruno, stichter der Karthuizers, in dezen
kalender??’ Een inderdaad eenigszins beangstigende vraag, die het uitgangspunt
van meer dan een, volstrekt niet denkbeeldigen redetwist tusschen chronologisten,
liturgisten en hagiographen zou kunnen worden. Maar - stel U gerust: in het
handschrift staat niet Brunonis, maar Yvonis, wat volkomen in den haak is: de H.
I v o , confessor, behoorde immers tot de derde orde, hij heette de

1
2
3

4

Verg., b.v., de jongste uitgave van Die eerste Bliscap van Maria met die van W i l l e m s en
M o l t z e r . Dezen zijn echter bij lange niet de eenigen, wien dat is overkomen.
Uit de Twee nieuwe fragmenten van den Spieghel Historiael, boven blz. 42 vermeld.
Dietsce Rime, blz. 21, vs. 295 (= P e t i t , a.w., Tweede Deel, nr. 1466).
In het eerste stuk van dezen bundel, de berijmde getijden van O.L. Vrouw, 801 verzen groot,
wijst de collatie een kleine honderd fouten aan.
Zie P e t i t , a.w., Tweede Deel, nr. 1904.
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advocatus pauperum, stierf in 1303, werd heilig verklaard in 1347, zijn translatie
wordt op 27 Oct. gevierd en is - festum solemne!
Sedert 1857 behoort elk wel onderwezen mensch te weten, dat de
Orangien-tragedie van G i j s b r e c h t v a n H o g e n d o r p , waarmede C o s t e r s '
Nederduitsche Academie einde September 1617 werd geopend, reeds in Juni
daaraanvoorafgaande in Den Haag werd gespeeld. Zoo staat het althans in elke
geschiedenis der Nederlandsche letterkunde qui se respecte, die zich zelven
1
eerbiedigt, vermeld of beschreven . L. Ph. C. v a n d e n B e r g h heeft immers in
1857 bekend gemaakt, dat het Hof van Holland bij resolutie van den 16 Juni 1617
aan G i j s b r e c h t v a n H o g e n d o r p een som van 12 pond toestond ‘voor 't
prepareeren van sijn treurspel van den doodt van den Prince van Orangie’.
‘Waarschijnlijk’ voegt V.d. B e r g h er nog aan toe, ‘is dit dan wel het eerste
2
regelmatige treurspel geweest dat op den Haagschen schouwburg vertoond werd’ .
Als men nu in de Reeckeninge van den rentmeester van het Hof, Johan Halling,
de verdere verantwoording van de door hem verrichtte betaling leest: ‘Betaeltaen
Gysbrecht van Hoogendorp ... ‘de somme van twaelff ponden, hem vereert voor
seker zyn boeck, genaemt Treurspel vande Moort, begaen aen den Heere Prince
van Orangien’ enz., dan voelt men toch eenigen twijfel opkomen, of hier wel sprake
zijn kan van het prepareeren eener vertooning, a fortiori of er wel een vertooning in
den Haag zou plaats gehad hebben. Maar - V a n d e n B e r g h had gesproken,
en: aan het woord van een wel befaamd rijksarchivaris gaat men niet zoo gauw
twijfelen. En toch! Dr. F. K o s s m a n n , den jongsten uitgever van H o g e n d o r p ' s
treurspel, is de twijfel te machtig geworden, en - laten we zijn scepsis zegenen: in
de ‘handschriftelijke’ notulen van den Hove van Holland staat niet prepareeren,
3
maar presenteeren, i.e. present doen! . Zooals te doen gebruikelijk was, en waar
het den dichter dan ook om te doen was: H. Hoogmogenden vergoedden de
‘presentacie’ met 12 ponden vlaamsch.
Het is de bedoeling niet, hier een nieuwe schuldfrage op te werpen; wien ook een
nieuwen spiegel der zonden voor te houden, zelfs niet op wien ook den geringsten
blaam te werpen. Integendeel: wij blijven indachtig, dat wij allen op elkanders
schouders staan, ook op die van hen, wier werk het allermeest te wenschen

1

2
3

Zie b.v.J.A. W o r p , Geschiedenis van het Drama en van het Tooneel in Nederland. Eerste
deel (Groningen, 1904), blz. 260.
J. T e W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, dl. 3, blz. 230. Enz.
L. Ph. C. v a n d e n B e r g h , 's Gravenhaagsche Bijzonderheden, dl. 1 (1857), blz. 24.
De Spelen van Gijsbrecht van Hogendorp, uitgegeven door Dr. F.K.H. K o s s m a n n
('s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932), blz. XX.
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overlaat. Onze waardeering voor onze voorgangers, groote en kleine, die niet zelden
pioniers geweest zijn, ons den weg hebben gebaand en geëffend, houdt stand: elk
hunner heeft gedaan wat binnen zijn vermogen lag; aller arbeid vond toch zijn
oorsprong in een eerbiedwaardige, geest en hart verheffende liefde voor taal, land
en volk. Maar: wij zijn ontgroeid aan de romantische gedachte dat wij, zooals
M a t t h i j s d e V r i e s het wel eens heeft uitgedrukt, ‘het Middelnederlandsch nu
wel kennen’; we beseffen dat we nog bij lange niet het eind in 't zicht hebben,
integendeel: dat we nog steeds aan het begin staan, en niet verantwoord te achten
zijn, als we de zaak op denzelfden voet als onze voorgangers voortzetten. Wij
behooren ons dus rekenschap te geven van den toestand en ons af te vragen wat
ons te doen staat.
Tot dat zich rekenschap geven is hier heden het begin van een poging gedaan,
een poging die elk voor zich zelf kan voortzetten, verruimen, verdiepen. Hoe verder
men daarbij vordert, hoe meer men overtuigd geraakt, dat het antwoord op de vraag
betrekkelijk eenvoudig is.
Aan een herdrukken op groote schaal van het voorhanden materiaal valt niet te
denken, te minder, daar daaronder veel geschiedkundige teksten zijn, waaraan de
historici, in 't algemeen gesproken, voor hún doel genoeg meenen te hebben.
Wat wél te doen is, en ons uit het moeras helpen zou, dat zou zijn - 't is een reeds
tientallen van jaren gevestigde, door een schier dagelijksche ondervinding steeds
1
versterkte overtuiging - dat zou zijn een collatie van alle reeds uitgegeven teksten,
niet te hooi en te gras, maar volgens een wel overwogen plan, met een
oordeelkundige verdeeling van den arbeid. Vanzelf zou daarbij aan het licht komen,
welke teksten a b s o l u u t dienen h e r d r u k t te worden, en daarvoor zullen dan,
durven en mogen we hopen, wel de noodige liefhebbers te vinden zijn.
Daarbij zal het echter vóór alles aankomen op de methode, die voor elken
medewerker absoluut dezelfde zal moeten zijn. Op het gebied der classieke philologie
wordt reeds lang en ernstig naar uniformiteit van werkwijze bij het uitgeven van
teksten gestreefd. De Editionstechnik van O t t o S t ä h l i n , H a v e t 's Règles et
recommandations générales pour l'établissement des éditions Guillaume Budé zijn
welbekend en hebben tot de gewenschte eenheid veel bijgedragen, zonder ze te
bereiken. Vandaar dat de Union académique internationale zich de zaak heeft
aangetrokken: de vrucht van haar bemoeiingen is het merkwaardige verslag van
Prof. J. B i d e z : Emploi des signes critiques Disposition de l'apparat dans les éditions
savantes de textes grecs et latins, waaraan bescheidenlijk en voorzichtiglijk is
toegevoegd: Conseils et recommandations. Bekend zijn ook de Instructions pour
la publication des textes historiques van de Belgische Academie, in 1922

1

Zie Taal en Letteren, dl. 10 (1900), blz. 343, noot.
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ten tweeden male, uitgegeven. Ook de Preussische Akademie der Wissenschaften
heeft voor hare Deutsche Texte des Mittelalters eenige vaste, bindende voorschriften
vastgesteld. De vraag naar de grondbeginselen en methoden voor het uitgeven van
teksten naar verschillende handschriften is, na de windstilte die op B e d i e r 's critiek
der theorie en methode van L a c h m a n n (1913), zeker ten gevolge van den
‘frisschen’ wereldoorlog, gevolgd is, in 1926 door D o m Q u e n t i n weer in discussie
gebracht. Deze is door W.W. G r e g (The Calculus of variants, 1927) en vooral door
B e d i e r beantwoord (1928), en sedert is dit punt niet meer van de agenda af
geweest: in het ééne jaar 1931 is het niet minder dan vier maal weer ter tafel
gekomen: zie de argumentatie's van S h e p a r d s , C o l l o m p , P e e t e r s en
Walberg.
Op het terrein der Nederlandsche philologie niets van dit alles. Al valt invloed van
bepaalde raadgevingen en voorbeelden niet geheel te miskennen, iedere
tekstuitgever meent zijn eigen weg te moeten gaan; het ‘opstellen’ van een stamboom
der handschriften geldt nog steeds als het toppunt der wijsheid en der kunde.
En de ‘regels’ van het Historisch Genootschap dan? mompelen velen Uwer. Ja,
we hebben de regels van het Historisch Genootschap. Het is het oogenblik noch
de plaats om die regels hier nader te beschouwen. Maar één woord dient toch
gezegd: aangenomen dat deze regels den historicus dienstig zijn, den taalkundige
zijn ze 't allerminst, zijn ze 't niet, veeleer het tegendeel.
Of wat moeten de grammatici beginnen met een uitgave van een Chronike van
Brabant, naar al de regels van Utrecht ingericht, maar waaruit alle dialectische, in
1
casu Hollandsche taalvormen systematisch zijn verwijderd?
Waar ze zijn blijven staan, is het puur bij ongeluk. Om kort te gaan: ligt hier voor
onze Maatschappij, die toch in de eerste plaats F r a n s v a n L e l y v e l d 's stichting
is, niet een taak? Laat ZIJ het gewenschte ‘georganiseerd overleg’ inrichten, laat ZIJ
medewerkers werven die met vereende krachten een corpus collationum tot stand
brengen, laat ZIJ zoodoende het materiaal, waaruit de ware geschiedenis onzer taal
te kennen is, helpen vernieuwen.
H e l p e n v e r n i e u w e n ! Want dat vernieuwen moet ook nog van elders komen.
Dat bekende materiaal is immers maar een miniem gedeelte van het gezamenlijke
dat nog voorhanden is. Men mag niet moe worden te herhalen, dat onze
Middelnederlandsche grammatica en ons Middelnederlandsch Woordenboek
gemaakt zijn met den inhoud van nog niet eens 700 Nederlandsche handschriften,
terwijl er zeker weinig minder dan twintig maal zooveel

1

Zie de Bouwstoffen v.h. Mnl. Wdb., art 305.
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over de geheele wereld verspreid liggen, waarvan er reeds ver over de elf duizend
voor de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta beschreven zijn. Niet de ‘meeste
de

menichte’, maar de overgroote meerderheid daarvan zijn handschriften uit de 15
eeuw, en de meeste menichte van deze weer uit de jaren 1450 tot 1500. Zonder
dat men dáárover hoeft te treuren, kan men toch bétreuren dat van de vele
de

handschriften onzer epische en lyrische poëzie uit de eerste helft der 14 eeuw
zoo weinige zijn overgebleven. Het is een troost te weten, dat aan het vinden van
handschriften nog bij lange geen eind gekomen is. Dat een systematisch onderzoek
de

de

van oude boekbanden uit de 15 en 16 eeuw stellig nog veel aan het licht zal
1
brengen , wordt opnieuw bewezen door het zoo even voor den dag komen van
fragmenten van een handschrift van Reinaert I, dat op het eerste gezicht uit de
de

2

laatste jaren van de 13 eeuw dagteekent .
Maar dat alles leert ons opnieuw één ding: wat we de Middelnederlandsche
grammatica believen te noemen, dat is een euphemisme. Zonder een voor alle
komende tijden absoluut geldende uitspraak te willen doen, mag men toch wel
de

zeggen, dat het reeds in de eerste jaren van de 15 eeuw met het
M i d d e l nederlandsch gedaan is. Niet zeldzaam zijn de teksten, om en bij het jaar
1425 geschreven, geen afschriften, maar in die jaren gecomponeerd, oorspronkelijk
of vertaald, die talrijke taalvormen en constructies vertoonen, die niet meer tot het
M i d d e l nederlandsch kunnen gerekend worden.
Om dezelfde reden is het goed steeds indachtig te blijven, dat ons onvolprezen,
niet te volprijzen, nog nergens geëvenaard Middelnederlandsch Woordenboek, dat
deze ‘onuitputbare bron’ in zeven zware deelen - wat een beeldspraak! - nog maar
- een aanloop is. Hem, die in V e r d a m ' s dichte bosch met behulp van de
Bouwstoffen zijn weg zoekt, wordt het elke reis duidelijker, dat ons
Middelnederlandsch Woordenboek slechts voor een zeker gedeelte den toestand
de

onzer taal vóór de 15 eeuw weerspiegelt, en dat het, afgezien van den toestand
als zoodanig, ook den woordvoorraad slechts voor een gedeelte inventariseert.
Inderdaad: het zou een waan zijn te meenen, dat alle uitgegeven
Middelnederlandsche teksten - om van de onuitgegeven te zwijgen - door V e r w i j s
en V e r d a m in hun materiaal zijn opgenomen; het zou een nog verderfelijker waan
zijn, te meenen, dat alle in het Mnl. Wdb. aangehaalde teksten volledig, woord voor
woord, voor dit werk geëxcerpeerd zijn. Verre van daar. Zeer zeker is dat slechts
met zeer enkele het geval geweest. En dat is maar goed ook,

1
2

Verg. Bibliotheekleven, dl. XVI (1931), blz. 218-221.
Zie den Rotulus, A Bulletin for manuscript-collectors edited by E. v o n S c h e r l i n g (Leyden).
Vol. III, nr. 2, blz. 25, nr. 1640. - Mijn vriendelijken dank aan den Heer E. v o n S c h e r l i n g ,
die mij, met zijn gewone welwillendheid, het bewuste fragment ter inzage toevertrouwde.
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want anders was er zeker niets van terecht gekomen. Juist daarom echter mogen
we niet uit het oog verliezen, wat we er eigenlijk aan hebben. Waarom het eene
woord werd opgeteekend en het andere niet, wie zal het zeggen? Al wie ooit boeken
of teksten geëxcerpeerd heeft, weet wat zulk een arbeid van het denk- en
uithoudingsvermogen eischt.
Een groote menigte woorden ontbreken, niet alleen uit de ongedrukte, maar zelfs
uit de gedrukte geëxcerpeerde ‘bronnen’; er staan een groot aantal woorden in
zonder aanhalingen, ten bewijze waarvoor in de handschriften voorbeelden genoeg
en gemakkelijk te vinden zijn, ook al zet V e r d a m er uitdrukkelijk bij, dat het woord
in het Middelnederlandsch nog niet voorkomt. Dat was zelfbedrog. Hij was iets
dichter bij de waarheid, als hij schreef, wat hij in zijn latere jaren hoe langer hoe
meer deed: ‘nog niet opgeteekend’; hij is zich nl. hoe langer hoe duidelijker bewust
geworden, niet alleen van het fragmentarische van ons materiaal, maar ook van het
fragmentarische gebruik dat V e r w i j s en hij zelf, en zijn latere toevallige helpers
van het zijne gemaakt hadden. Vaktermen - de juridische uitgezonderd - en vooral
vreemde en bastaardwoorden hebben eerst gaandeweg genade kunnen vinden,
waarschijnlijk ten gevolge van het algemeen verspreide wanbegrip, dat die maar
een uitvinding van die zondebokken van rederijkers waren. Daarbij komt ten slotte
nog, dat sommige teksten alleen voor bepaalde letters geëxcerpeerd zijn, zoodat
ze b.v. in de latere deelen slechts sporadisch meer voorkomen, en omgekeerd,
waaruit natuurlijk niet af te leiden valt, dat er voor die letters geen voorbeelden in
te vinden zijn.
Ook hier dus staan we niet aan een einde, maar aan een begin. Als ook het
Woordenboek van M a t t h i j s d e V r i e s en zijn medewerkers en opvolgers
eenmaal zal zijn voltooid, en de exemplaren zoowel van het eene als van het andere
zullen zijn versleten of verdwenen, dan zullen onze ‘achterskinder’ en
‘achtersusterskinder’ een nieuw woordenboek moeten kunnen opzetten, dat het
geheele Nederlandsch in den tijd en in de ruimte zal omvatten, maar een
voorbereiding zal vereischen waarbij die van het N.E.D. wel kinderspel zal lijken.

Mijnheer de Voorzitter,
Dames en Heeren,
Uwe vergadering is gewend, op dezen feestelijken dag een plechtige voordracht
van statige, minder of meer transcendentale allure aan te hooren, liefst meer dan
minder. Heden zijt Gij echter vergast op een noch diepzinnig, noch verheven, noch
verheffend betoog, op een paradox dat menigeen onder U een trotseeren van Uw
geduld en een uittarting tot een twisprake moet hebben
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toegeschenen. Dat Gij allen, desalniettemin, een dergelijke alleenspraak, die, hoeft
het wel gezegd? niemand ooit houdt d'un coeur leger, zoolang met Uw sympathieke
aandacht hebt willen ondersteunen, stemt tot warme erkentelijkheid. Moge nu van
ooze Maatschappij, haar oorsprong en roeping getrouw, een initiatief uitgaan, dat
de studie der Nederlandsche Taal en Letteren in 't rechte spoor brengt en houdt,
en 't werk en onderzoek harer toegewijde beoefenaars een nieuwe vlucht doet
nemen, der gansche Wetenschap en het geheele Dietsche Vaderland tot baat en
verheugenis.
Ik dank U allen zeer.
14/6/1933.
WILLEM DE VREESE.
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Bijlage III
Verslag van den secretaris
Na afloop van de Jaarlijksche Vergadering van 8 Juni 1932 - die uitvoerig beschreven
staat in onzen in October verschenen bundel - begaven velen zich van het
Nutsgebouw aan de Steenschuur naar het Laboratorium voor Tropenhygiëne op
het Rapenburg, voor de vertooning aldaar door Dr Ph. Kuenen van diens film van
de Snellius-expeditie 1929/30.
De ‘vriendschappelijke maaltijd’ in Hotel ‘Den Burcht’, opgeluisterd door de
aanwezigheid van den heer Em. de Bom, onzen spreker van dien middag, en den
heer Kuenen voornoemd, besloot dien laatsten dag van ons oude jaar.
Na ommekomst van de vacantie zetten de maandvergaderingen van het nieuwe
jaar weer in met de bijeenkomst van Vrijdagavond 7 October. Het lid van het Bestuur
Dr Ph. S. van Ronkel werd toen gekozen tot Voorzitter, en, waar door het uittreden
van Dr J.L. Walch een plaats in het Bestuur was opengevallen, werd de heer A.J.
Bothenius Brouwer uitgenoodigd, om tot aan de jaarvergadering van 1933 den
vacanten zetel te bezetten.
In die vergadering van 7 October 32 sprak de heer Prosper Verheyden over
‘Beelden en teksten op boekbanden in Noord-Nederland vóór 1550.’
Dr A. Beets vertelde op 4 November uit de gedenkschriften van Peder Nicolai
Nyegaard van Deensch familiebezoek in Leiden in Mei 1836.
Dr M.A. van Andel sprak op 2 December over ‘Geneeskundig Volksgeloof.’
Dr J.B. Schepers hield op 13 Januari '33 een rede over ‘Het Friesch in Nederland.’
Dr D. Cohen behandelde op 2 Februari ‘De historische roman en Couperus'
Iskander.’
den

Dr J.L. Walch uitte den 3 Maart eenige ‘Wenschen inzake het onderwijs in de
litteratuur-geschiedenis.’
Dr P. Valkhoff las op 7 April over ‘Arij Prins en Joris-Karl Huysmans en hun
vriendschap.’
den

Ten slotte hield Dr D.C. Hesseling den 5 Mei een voordracht over
‘Negerhollandsch en Papiamentsch.’
Referaten volgen hierachter. De rede van den heer Schepers,
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die het fundament is van punt XIII uit den beschrijvingsbrief, wordt onverkort
weergegeven.
Voor vandaag staat ons nog te wachten een rede van Dr Willem L. de Vreese:
‘Paradox over den grooten nood der Nederlandsche philologie’.
Omtrent de verdere verrichtingen der Maatschappij kan worden vermeld, dat van
ettelijke vereenigingen, comités, stichtingen, bibliotheken en particuliere personen
verzoeken werden ontvangen om inlichting of steun, die gegeven werden, wanneer
dat oirbaar scheen en voor zoover de verlangde praestatie lag binnen bereik en
vermogen van het Bestuur.
Ook werd er gezonnen op middelen en wegen ter betere vervulling van ooze taak.
Er is gedacht: of wij ons in verbinding konden stellen met buitenlandsche uitgevers
om de vertaling te bevorderen van Nederlandsche werken, die vertaling verdienden.
De buitenlandsche uitgever zou zoodoende meer houvast krijgen dan particuliere
pogingen van belanghebbende schrijvers hem konden verschaffen.
Bij onderzoek bleek de P e n -club dezelfde bedoeling te hebben, doch, bij gebrek
aan financieele middelen, daar niet veel naar te handelen. Dat financieele bezwaar
bestond óók voor ons.
Wij zouden uitgevers in het buitenland lijsten kunnen toezenden van voor vertaling
in aanmerking komende Nederlandsche werken; lijsten, opgemaakt met inachtneming
van wát geschikt zou zijn voor dit land en wát weer betere kansen zou hebben in
dàt.
Inhoudsopgaven dienden aan de lijsten te worden toegevoegd, met vermelding
of 't vertaalrecht al dan niet vrij zou zijn. Maar - om des uitgevers aandacht te trekken,
zou een bereidverklaring om hem in de kosten der uitgave tegemoet te komen wel
niet kunnen worden gemist. Daarmee kon echter het voordeel worden gekocht, dat
we bij de aanwijzing van den vertaler een woord kregen mee te spreken. Edoch waar de penningen mankeeren, kan verdere consideratie als ijdel, onwezenlijk, tot
betere tijden worden opgeschort en moet voorshands worden afgezien van het
betreden van dat voorloopig verkende pad.
Ook is overwogen, om op plaatsen waar bijvoorbeeld meer dan 25 leden van de
Maatschappij woonachtig zijn, een paar maal 's jaars Zaterdagmiddagvergaderingen
te organiseeren, om de belangstelling van een grooter publiek te wekken en de
kunsten en wetenschappen, die tot ons domein behooren, te populariseeren, tot
heil dier kunsten en wetenschappen en van de Maatschappij in het groot, en tot
voordeel ook van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde zelve.
Uit de leden ter plaatse zou een comité van drie personen met ons Bestuur kunnen
onderhandelen over sprekers, - zoo werd gedacht. Maar ook voor verwezenlijking
van zoodanig plan zou geld noodig zijn, en, waar dit mankeert, kunnen zulke kas-
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teelen voorloopig ook enkel nog maar in de lucht worden geprojecteerd.
Toch, waar plaats, lust en middelen samentreffen, moge men zich herinneren het
bestaan in onze wet van een artikel 53, dat luidt: De leden buiten Leiden kunnen in
hun woonplaatsen op eigen kosten vergaderingen houden in den geest van artikel
44 (dus dat is: van onze maandelijksche vergaderingen).
Werd verleden jaar gewaagd van de gulheid van vier leden waardoor de uitgave
werd mogelijk gemaakt van een vierde en laatste deel van het ‘Repertorium der
Verhandelingen en Bijdragen betreffende de Geschiedenis des Vaderlands in
Mengelwerken en Tijdschriften verschenen’, thans kan worden bericht, dat deze
door Mej. Dr H.J.A. Ruys bewerkte uitgave op het punt staat te verschijnen.
Zij gaat tot 1930 en zal op dit gebied de laatste blijven, die onze Maatschappij
bezorgt, wijl de taak van het publiceeren eener Nederlandsche historische bibliografie
door het Nederlandsche Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen is
overgenomen.
Verschenen is een door den heer D. de Jong gemaakt Register op de deelen
XXVI-L van het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde.
De ter vorige jaarvergadering benoemde 41 gewone en 3 buitengewone leden
aanvaardden op 3 na allen hun benoeming.
De Maatschappij verloor in het afgeloopen jaar 25 leden door den dood. 21 leden
bedankten voor het lidmaatschap en 3 leden toonden geen prijs te stellen op hun
lidmaatschap en werden daarom van de ledenlijst afgevoerd.
De Maatschappij gaat het nieuwe jaar in met 1 eerelid, 635 gewone en 76
buitengewone leden, ongerekend de op heden te benoemen 45 gewone en 2
buitengewone nieuwe leden en 1 door het Bestuur benoemd gewoon lid.
Van de gewone leden hebben 48 (buitenlanders) geen verplichtingen aanvaard,
zoodat zij slechts de rechten van buitengewone leden hebben.

Gehouden voordrachten
Dr A. Beets: Deensch familiebezoek in Leiden in Mei 1836.
De gegevens, waarover schrijver, in verband met zijn onderwerp beschikt, zijn
afkomstig uit de geschriften van P.N. Nyegaard.
Het bezoek gold den persoon en het gezin van Prof. Jacobus Nieuwenhuis,
hoogleeraar in de theoretische wijsbegeerte hier ter stede. Hollander van geboorte,
maar Deen van afkomst: zijn vader, Jacob Severin Nyegaard, na een avontuurlijk
zeemansleven in Alkmaar beland, waar hij bleef en zich vestigden, vertaalde, omdat
het hem verdroot dat de Alkmaarders zijn naam tot Nijdigaard verhaspelden, zijn
Deenschen geslachtsnaam
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in Nieuwenhuis. Prof. J. Nieuwenhuis is de stamvader der families Domela
Nieuwenhuis en Nieuwenhuis in Nederland, en van afstammelingen van
laatstgenoemden tak in Denemarken. De bezoekers waren Peder Nicolai Nyegaard
van Frederikskilde bij Sorö op Seeland (Sjaelland), neef (zoon van een ouderen
broeder van zijn vader) van Prof. Nieuwenhuis, en zijn twintigjarige dochter Cora;
het verhaal van het bezoek is ons bewaard in de brieven die vader en dochter uit
Nederland naar huis schreven. De vader, die later thuis zijn autobiografie heeft
opgesteld (in zijn jonge jaren bekleedde hij vele ambten in Deensch West-Indië)
heeft daarin, als verslag van hetgeen hij en zijn dochter in Holland hadden beleefd,
die brieven ingelascht. Aan zijn kleinzoon, Dr Sigvard Nygård, archivaris te
Kopenhagen, hebben wij te danken dat ons deze brieven zijn bekend geworden;
Dr N. heeft in 1929 de autobiografie van zijn grootvader doen drukken, slechts in
150 exemplaren, en een exemplaar daarvan heeft hij aan de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde ten geschenke gezonden.
Al wat in de reisbrieven van vader en dochter rechtstreeks op Nederland betrekking
heeft, werd door Dr Beets daaruit voorgelezen. De aankomst met de stoomboot uit
Hamburg te Monnikendam; het verblijf in Leiden; de bezoeken aan Den Haag,
Scheveningen, Haarlem en Utrecht; het vertoef op het kasteel Den Engh, bezoeken
aan de heerlijkheid Schonauwen, bezoeken aan Delft, Rotterdam en Amsterdam;
het onthaal door de familie, de ontmoetingen met -, de bezoeken aan, en van, allerlei
personen; het vele nieuwe en onvermoede dat ondervonden en gezien wordt, alles
wordt aanschouwelijk en vooral door de dochter levendig verteld; zij en haar vader
zijn een en al lof over het land, de natuur, de menschen, een en al verbazing over
de welvaart, de orde, de netheid, de eigenaardige zeden en gewoonten der bevolking.
Als zij zich over iets beklagen, is het alleen over de overstelpende hartelijkheid, de
onuitputtelijke goedheid hunner gastheeren, die hun zoo verbazend -, maar
vermoeiend veel laten zien en doen genieten.
De brieven doen ons in een levendige vertooning het eigen land en het eigen volk
zien zooals vreemdelingen het in 1836 zagen (men mag gerust zeggen:
bewonderden), en geven een aantrekkelijk en opwekkend beeld van het gezellig
gezins- en gezelschapsleven van die dagen, vol hartelijkheid en vroolijkheid, en
met veel zang en muziek.

Dr M.A. van Andel: Geneeskundig Volksgeloof.
In de inleiding tot zijn werk: Die Heilung durch den Geist, waarin Stephan Zweig de
door drie zoo ongelijksoortige figuren als Anton Mesmer, den profeet van het dierlijk
magnetisme, Mary Baker-Eddy, de stichtster van de Christian Science en

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

66
Sigmund Freud, den ontdekkingsreiziger in het onderbewustzijn, verrichte wonderen
tracht te begrijpen en te verklaren, geeft hij een geniale schets van den
ontwikkelingsgang der geneeskunde, waarin de verklaring van hun succes tevens
ligt besloten.
Ziekte, voor den primitieve een aan duistere machten te wijten toestand van
hulpeloosheid en onbehagen, is naar de moderne natuurwetenschappelijke opvatting
een door natuurlijke oorzaken teweeggebrachte stoornis in den geregelden gang
der levensverrichtingen. Die ontwikkeling van het begrip ziekte heeft de onderlinge
verhouding tusschen geneesheer en patient volkomen gewijzigd. Het mystieke
begrip ziekte, dat den lijder naar hulp en steun deed zoeken bij hem, die de occulte
machten, die hem bedreigden, met gelijkwaardige middelen kon bestrijden, is uiteen
gevallen in een ontelbaar aantal min of meer scherp te omschrijven ziekten, wier
verschijnselen onderworpen zijn aan dezelfde wetten, die voor de geheele bezielde
en onbezielde natuur gelden.
De oorspronkelijke taak van den arts, den zieke in zijn strijd tegen de duistere
machten van het noodlot bij te staan en met gebed, tooverspreuk en
bezweringsformulier of de wondere krachten, in kruiden en steenen besloten, te
helpen, wordt zakelijker en onpersoonlijker, roeping wordt beroep, magie systeem,
en geneeskunde natuurwetenschap. Tusschen den arts en zijn patient schuift zich
de techniek in; in groote ziekenhuizen, waar onderzoek en behandeling over een
staf van specialisten is verdeeld, is het persoonlijk contact tusschen beiden vrijwel
opgeheven, en voelt de zieke zich het object van een zakelijk bedrijf, dat op volkomen
lijdzaamheid is ingesteld, en met persoonlijke gevoelens geen rekening houdt.
In instinctief verzet tegen deze zakelijke opvattingen zoekt menigeen hulp bij
methoden, waar die behoefte tot persoonlijke medewerking, die neiging tot weerstand
en verzet, beter bevredigd worden, en die zich meer naar de eischen van het gevoel
en de verbeelding, dan naar die van het nuchter verstand richten.
De meer ontwikkelde vindt voor die behoeften bevrediging bij tal van occulte
geestesstroomingen, die haar volgelingen tot overgave en extase weten op te
voeren, de eenvoudige van geest voelt zich meer aangetrokken tot de geheimzinnige
methoden eener primitieve magie, die weerklank vinden in de in zijn onderbewustzijn
levende neigingen.
Een groot deel van de denkbeelden, die de volksgeneeskunst beheerschen,
hooren thuis in een wereldbeschouwing, die voor de moderne cultuur heeft afgedaan,
maar in het volksgeloof hun wetenschappelijken dood hebben overleefd.
Hoe interessant het historisch onderzoek, dat den samenhang kan aantoonen
van het moderne volksgeloof met denkbeelden uit vroege oudheid of van primitieve
volkeren ook moge zijn, een goed begrip van zijn beteekenis is niet te bereiken,
wanneer men geen rekening houdt met psychologische factoren.
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In de ontwikkeling van het ziektebegrip zijn drie stadiën te onderscheiden: van het
dynamisme, het animisme en het rationalisme, die vrijwel parallel loopen met de
algemeene voorstellingen, waarmee de mensch de verschijnselen der natuur trachtte
te verklaren.
In het geneeskundig volksgeloof hebben de twee eerste vormen van denken,
door de wetenschappelijke geneeskunde verlaten, stand gehouden, waardoor een
onmiddellijke vergelijking met de geneeskunst der natuurvolkeren en die der
praehistorie mogelijk is.
De volksgeneeskunst is echter geen versteende fossiel uit den voortijd, zij neemt
voortdurend bestanddeelen op, stoot andere uit, en kan zich aan de wisselende
omstandigheden van haar omgeving aanpassen. In dit grillige en onbestendige
uiterlijk is echter een blijvende kern besloten, die door geen ongunst van tijd of
omstandigheden wordt aangetast. Dit weerstandsvermogen berust op neigingen
en gevoelens, die dieper verankerd zijn dan de bovenbouw van het ordenend
verstand.
Tot de dynamische gedachtensfeer behoort de voorstelling, dat een innig en
onverbrekelijk verband blijft bestaan tusschen alles, wat eens bijeen heeft behoord,
een verband zoo sterk, dat al wat met het afgescheiden deel gebeurt, op het andere
deel der oorspronkelijke eenheid terugwerkt.
Tot deze categorie moeten wij de methoden der witte en zwarte magie rekenen,
waardoor het mogelijk is door middel van deelen van het lichaam als haren en
nagels, lichaamsafscheidingen, kleeren en gebruiksvoorwerpen, het lot van hun
voormaligen bezitter te beinvloeden.
Dit sympathisch verband tusschen het individu en zijn omgeving, waardoor het
begrip persoonlijkheid in ijlen en vagen vorm uitvloeit, bereikt zijn uiterste
consequentie in de identificatie van den persoon met zijn portret of zijn naam, en
gaat ongemerkt in een symbolischen vorm over.
Een duidelijk voorbeeld leveren de z.g. wraakpoppen, poppetjes van was, die
aan allerlei mishandelingen worden onderworpen, om een onbereikbaren vijand op
gelijke wijze te benadeelen. Bij de sympathische betoovering worden in de was een
lapje van de kleeding, haren of nagels van het slachtoffer ingesloten, bij de
symbolische is de mishandeling van het beeld, dat met zijn vijand wordt
geïdentificeerd, voldoende het doel te bereiken.
Geeft de zwarte magie de verklaring voor het ontstaan van ziekten, in de therapie
speelt de witte magie de hoofdrol.
De wapenzalf, uit fantastische bestanddeelen samengesteld, die op het voorwerp
werd gesmeerd, waarmee de wond werd toegebracht, en het op het oogenblik nog
gebruikte poeder van sympathie, dat, inplaats van op de wond, op het met bloed of
etter bevlekte verband wordt gestrooid, zijn klassieke voorbeelden van deze methode.
De behandeling van snij- en steekwonden, waarbij het mes in
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zoete olie wordt gelegd of de spijker in een stuk spek gestoken, verschilt niet
wezenlijk van de indrukwekkende maatregelen uit vroeger eeuwen.
De volksgeneeskunst werkt naar de overtuiging, dat de eigenschappen en krachten
van het individu vandaar uitstralen en verbonden blijven aan elk onderdeel dat ervan
is losgemaakt.
De heilzame krachten, die zich in mensch, dier en plant door schoonheid, moed,
gezondheid en kracht, maar ook door een zonderling uiterlijk, misvormingen of
eigenaardige kenteekenen of lotgevallen openbaren, kunnen in materieelen vorm
worden overgebracht en den hulpbehoevende ten goede komen.
Handoplegging, zegenspreuk, lichamelijk contact, maar ook het gebruik van bloed,
speeksel e.a. lichaamsafscheidingen als geneesmiddel, en de toepassing van allerlei
dierlijke, plantaardige en minerale stoffen die door hun merkwaardig uiterlijk, hun
zeldzaamheid of vreemde afkomst de aandacht trekken, berusten op die overtuiging.
De meening, dat ziekte en ongeval te wijten zijn aan daemonische machten, die
met materieele middelen of door occulte invloeden hun slachtoffer treffen, of in het
lichaam binnendringen, behoort tot de animistische gedachtenwereld. De
personificatie van ziekten blijkt uit allerlei bezweringsformulieren en volksverhalen,
die op epidemieën en groote sterfte betrekking hebben.
In de voorstelling, dat wormen of andere dieren, die in het lichaam zijn
binnengedrongen, als oorzaak der ziekteverschijnselen zijn te beschouwen, is het
daemonisch karakter dier indringers dikwijls zeer duidelijk.
De talrijke methoden om ziekten op anderen over te dragen, weg te werpen, te
begraven, te verbranden, of op andere wijze te vernietigen, waarbij symbool en
werkelijkheid in elkaar vervloeien, wijten op eenzelfde overtuiging.
De gedachtenwereld, waarmee de volksgeneeskunst ons doet kennismaken,
heeft een duidelijk archaïsch karakter. Zij behoort tot een sfeer van geestelijk leven,
waarin droom en werkelijkheid, geest en stof, wensch en daad, eenzelfde waarde
hebben. Slechts in sprookjes en sagen vinden wij uitingen van een mentaliteit, die
daarmee kan worden vergeleken. Zonder te willen afdingen op de beteekenis van
het onderzoek naar den historischen oorsprong van volksgebruik en volksgeloof,
meen ik, dat voor de aangestipte uitingen eener mentalité primitive in onze
onmiddellijke omgeving ruime belangstelling uit wijden kring mag worden gevraagd.

Dr J.B. Schepers: Het Fries in Nederland.
De taal van de mens is zijn kracht. Daarin deelt hij zijn gedachtenleven aan anderen
mee, tenzij hij er de voorkeur aan geeft, er zijn gedachten achter te verbergen, wat
ook zijn kracht
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kan zijn. Het komt maar aan op het juiste gebruik, op het juiste ogenblik, op de juiste
plaats.
Maar de eigen taal kan ook onze zwakte zijn. Wanneer wij verplaatst worden in
een omgeving, waarin men haar niet verstaat, zien wij hulpeloos rond naar een tolk
als reddende engel en voelen de waarheid van het keizerlike woord: zoveel talen
als men spreekt, zoveel malen is men mens. De Nederlandse veel-talenspreker is
dikwijls een belangrijk persoon op internationale kongressen. Maar boven alle
aangeleerde talen is zijn moedertaal, het Nederlands, zijn grootste kracht. Geen
Nederlander kan in een andere taal zo goed geschakeerd, zijn diepste, zijn fijnst
ontlede gedachten uiten; zijn echtste, meest beeldende, zangerigste kunst geven
dan in die taal, waarvan hij de klanken van de wieg of gehoord heeft en heeft leren
begrijpen, de taal, die hij van het schoolbegin af leerde hanteren ook op papier, die
hij later in zich voelde groeien en zich ontplooien in al haar veelvormigheid, ieder
naar de intellektuele gaven hem op de levensweg meegegeven. Dit geldt dus voor
alle soorten van mensen, voor de intellektueel, de man van de straat, de
volksredenaar, de moeder, die op elke leeftijd het juiste woord voor haar kinderen
heeft. Ook de spreker van gouwspraak of dialekt weet zich daarin kernachtig en
nauwkeurig uit te drukken, als hij zich maar niet hoeft te bekommeren om anders
sprekenden in zijn nabijheid. Het is een rustige taalkracht, die der eentaligen.
Hoevaak heb ik zelf U, mannen van het woord in Holland, benijd, dichters van rijke
woordenkeus voor gedachten, die als van zelf in U tot rijpheid waren gekomen;
maar evengoed ook de Gelderse boer, eens bij Ruurlo ontmoet, die zich in zijn
Gelders zo klaar en eenvoudig uitdrukte, zonder inspanning, of een Kokadorus zoals
zijn sappig geluid de Nieuwmarkt weet te boeien: Nederlandse dichters of
dialektsprekers, ik kan U de voldragenheid van Uw taal benijden even goed als alle
Fríéssprékende én -dénkende jongemensen, bij wier wieg ‘mem’ de ‘swietlûdichste
sankjes’ zong. En dat alleen, omdat ik zelf tweetalig ben, gedwongen tweetalig. Mijn
tweetaligheid is die van een Lloyd George, wiens hartetaal, het Welsh, thuis en van
zijn schoolkameraden, een andere is, dan die van zijn verstand en vernuft, het
Engels; - die van zovele Vlamingen, die in hun jeugd met vrienden en ouders ‘Vlaoms
klapten’, maar, voor hoger onderwijs gerijpt, de mond naar het Frans moesten gaan
plooien op scholen, waar hun eigen taal geweerd werd en bestraft; - die van de
Cataloniërs, de Noren, de Ieren, de bewoners der Noord-Duitse vlakte met hun
Klaus Groth, Fritz Reuter, Theodoor Sturm, die al worstelende òf hun kindertaal
hebben weten op te heffen tot hun levens-, hun dichtertaal, òf wel, begerig naar
breder kring van hoorders, de andere taal, die ook al in de jeugd tot hun kwam,
verkozen en deze met niet minder worsteling moesten zoeken te volmaken.
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Het bezit van deze tweetaligheid en de plicht tot worstelen kan zeker onze geestelike
rijkdom worden, maar zij is onze zwakte tevens. In het eerste deel der
gedenkschriften van Mr P.J. Troelstra kan men ook al een scherpe kijk krijgen op
hetzelfde verschijnsel, bij hem ook aanwezig: thuis spraken ze Nederlands, ook in
't Friese Stiens, evenals wij in 't Friese Grouw.
o

Onze tweetaligheid is van tweeërlei aard: 1 . Onze Nederlandse moedertaal van
thuis wordt doorkruist door de Friese van de straat, van onze schoolkameraden; òf
o

wel, 2 . onze Friese moedertaal, tevens die van het dorp, wordt ontkracht door de
school. Het eerste geval is voor de persoon in kwestie misschien het ergst, omdat
deze toestand langer duurt dan de 6 of 7 schooljaren, ja zijn leven lang wellicht, als
hij uit dat dorp zijn Friessprekende levensgezellin kiest. Wie daarentegen het Fries
als moedertaal heeft kan zich na de schooltijd, tussen de schooluren in, licht weer
bij zijn jeugdtaal aansluiten en deze ook als mannetaal blijven hanteren. Hij heeft
dan met tussenpozen een zes- of zevenjaars Hollands bad genomen en is daarna,
zolang hij op 't land blijft, weer eentalig en taalkrachtig geworden. Ook hij krijgt wel
zijn strijd, als hij zich, volwassen, moet verplaatsen of voegen, naar niet-Fries
sprekende omgeving. Doch als kind door zijn moedertaal, het Nederlands, een
uitzondering te zijn bij de jeugd, is vrij wat erger. Hoe dan ook: er is altijd strijd aan
verbonden. En, als iemand Jaarsma heet en ‘Thiss’ geschreven heeft in het
Nederlands, kan men ook zonder gedenkschriften weten, dat òf hij zelf die strijd
heeft gestreden, òf één van zijn vaderen. In de jeugd al wordt onze geest daardoor
gescheurd in tweespalt. Friezen, met b.v. namen op -ma of -stra, komen natuurlik
onder de Nederlandse Letterkundigen weinig voor. Adama v. Scheltema was een
eentalige domineeszoon uit Amsterdam. Een Spoelstra heeft zich in 't wereldgewoel
geworpen en zich verscholen achter de Vlaamse schuilnaam Den Doolaard. En wie
er nog meer van de Friezen Nederlandse letterkundigen zijn, zij hebben eenvoud
van taal als vast, noodzakelik kenmerk. Aan Nederlandse woordkunst doen zij niet;
Nederlands klankschoon waarderen zij maar zelden. Troelstra vond dan ook ‘veel
gekunstelds’ in de toen nieuwe dichtertaal van de Nieuwe Gidsers. En velen in 't
Noorden reageerden er tegen als hij: òf de Friese klanken klonken onbewust nog
luid in hun zielen na, òf wel zij hoorden ten opzichte van het Nederlands, dat zij
aangeleerd hadden, tot de door de Nieuwe Gidsers bestredenen. In 1919 schreef
de 22, 23 jarige Kalma: ‘Onze hele Hollandse Letterkunde verkeert in een toestand
van armoede en malaise, omdat het zich uiten in de school-meesterlike boeketaal
1
noodwendig glansloos en dof moet zijn’ . Deze uitdrukking is een merkwaardige
pendant van Troelstra's

1

Vertaald naar Frisia 1919 blz. 28 r. 20 vlg.
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veroordeling der Nieuwe Gidsers. En hiermee stap ik voorlopig van de kunst af.
De tweetaligen leiden een taalleven tussen twee werelden in, want de Friese en
de Nederlandse, ze blijven gescheiden en de aanrakingsvlakken zijn ruw. ‘Wij,
1
Friezen, binne oars as de oaren, net better’ , zei wijlen Ds S.K. Bakker. Hun
tweetaligheid veroorzaakt zelfs wrijving in 't eigen familieleven.
Een paar voorbeelden:
o

1 . Een jong boeregezin verhuist van 't platteland naar Dokkum. Man en vrouw
blijven ook daar Fries spreken samen; de oudste zoon doet daaraan mee, maar bij
de tweede heerst een volmaakte taalchaos: op school Nederlands, op straat stads
en thuis het Fries van de huisgenoten, behalve weer het Dokkumers van de meid.
Ook zo'n stadsdialekt heeft eigen leven. Hij - laat geen woord Fries over de lippen
komen en spreekt stadsig Nederlands, waarin dan weer de ouders hem in hun liefde
tegemoet komen. En er ontstaat in huis een echte morstaal, terwijl op school het
Nederlands door het Fries wordt aangetast. De beide jongens zullen hier veel last
van krijgen.
o

2 . Een Fries sprekend meisje trouwt met iemand uit het Bildt, waar men een
soort Nederlands spreekt. Zij neemt haar ‘memmetael’ in 't hart mee. Hun dochter
komt later te Leeuwarden op school, krijgt Leeuwarders-Nederlands sprekende
vriendinnen; thuis plooit zich haar vaders Bildts uit vaderliefde naar haar taal; daar
is een soort eenheid. Ook moeder doet wel eens mee, maar als haar hart luid spreekt,
klinkt haar Fries de dochter toch zo lelik-plat in de oren, dat op den duur beider
verhoudingen gaan lijden onder dit taalverschil, vooral als ze later buiten Friesland
gaan wonen.
o

3 . Nu een voorbeeld geheel buiten Friesland. Een beschaafde Hollandse dame
is er bij tegenwoordig, dat een bekende Friezin, schrijfster van Nederlandse
kinderboeken, plotseling in Duitsland haar dochter ontmoet. Zij, de moeder, komt
los in het echtste Fries, op dezelfde wijze beantwoord, want Fries is hun gezinstaal.
Nog jaren daarna vindt de Hollandse dit mal. - 't Is natuurlik zo gegaan, kan ik mij
best voorstellen: toen moeder en dochter tot het besef kwamen, dat hun Friese kout
onbeleefd was tegenover de derde, lieten zij het gesprek zoveel doenlik over deze
heen lopen; ze betrokken er haar maar in, omdat het zo moeilik viel tegenover elkaar
Nederlands te spreken, in plaats van hun hartetaal. Hun gesprek bleef stijf en
bevredigde moeder noch dochter en - de vreemde bleef het mal vinden.
Zulk soort ontmoetingen en gesprekken hebben Friezen dageliks in Holland - en
Friesland - met dezelfde bekommeringen

1

Wij, Friezen, zijn anders dan de anderen, niet beter.
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over gebrek aan beleefdheid, fatsoenlikheid . Vooral bij gemengde huweliken komen
ze voor en het Fries legt het daar al te vaak af, als in het gezin van dat boerepaar
te Dokkum. Het tweede geslacht heeft hierin meestal gauw zijn besluit genomen en
het Fries strijdt er zijn doodstrijd. - Wanneer in de niet-Friese woonplaats geen ‘Frysk
selskip’ is. Want deze verenigingen zijn vooral sedert de herdenking van Dr Eeltjes
verjaardag in 1897 (zijn geboortedag van honderd jaar geleden, 17 Des. 1797,) in
groten getale ontstaan. Het zijn meer dan Berlitzscholen voor de ‘memmesprake’,
ook plekjes, waar men zich in eigen taalkring thuisvoelt, waar Fries gezongen wordt
en waar het gevoel van samenhorigheid het standsverschil overwint. Waar men
naar Friese litteratuur, toneel en zang luistert en daar veel moeite, tijd en geld voor
over heeft, kortom het is de organisatie der tweetaligen, om het hun allen zo dierbare
Fries in het leven niet geheel te verliezen, het verleden, de heerlike jeugdjaren vast
te houden. Ook om Friesland te helpen, waar het moet en kan, om b.v. de Friese
wetten, in vroeger jaren in ons land opgekocht, van de fam. Von Richthofen
terugtekopen, een Fries sanatorium in te richten: voor beide doeleinden is menig
penningske ook van werkman en dienstbode bijeengebracht. Het bundeltje ‘Lietsjes
fen Gysbert Japicx’ dat in twee drukken voor onze vereniging uitkwam is het
voorbeeld geweest, waarnaar op ons voorstel het ‘Frysk Lieteboekje for eltsenien’
van

1

Ook het geval van de vier studenten, die wegens verzet tegen de politie voor de kantonrechter
te Leeuwarden te recht stonden - zij hadden hun Friese vlaggen niet willen oprollen en een
optocht willen houden zonder vergunning - is tekenend. Men verwacht van de Fries niet
anders dan beleefdheid en ze is in vele gevallen ook een noodzakelike eis voor het leven.
Maar het is hard voor 't vlees, als men jong is en dweept met zijn eigen mooie, dierbare taal,
om die dan maar weer te zien wijken voor het Nederlands. Ik neem hier een stukje van het
proces over (N.R. Ct.).
‘Verdachte P. begon in het Friesch en weigerde Nederlandsch te spreken, hoewel de
kantonrechter hem er op wees, dat de griffier en de ambtenaar van het O.M. geen Friesch
verstonden, waardoor zijn antwoorden op de gestelde vragen niet genotuleerd zouden kunnen
worden. Verdachte V. en mr. v.d. Schaaf antwoordden in het Nederlandsch. Een getuige à
décharge, J. de Jong uit Leeuwarden begon eveneens in 't Friesch en noemde het een
misstand dat de heeren, die al zoo lang in Friesland waren, zich de taal van het volk niet
hadden eigen gemaakt. Daarna legde hij zijn verklaring in het Nederlandsch af, omdat de
beleefdheid dit eischt en, aldus getuige, een Fries altijd beleefd - hij zei, denk ik, fatsoenlik is. Bij de behandeling van de zaak bleek o.a. nog, dat verdachten van den verbaliseerenden
agent, die evenmin Friesch kende, geëischt hadden, dat hij deze taal tot hen sprak’.
En wat ‘die misstand’ betreft, het volgende ter opfrissing van 't geheugen. In de dagen van
Domela Nieuwenhuis is er in Friesland een proces geweest tegen iemand, die in 't openbaar
gezegd had, dat het toch bar was, dat ‘sa'n smoarch fanke’ - hij zei zeer waarschijnlik smoá
(spr. smwa) - zoveel geld had. Hiermee doelde hij op onze jonge Koningin. Majesteitschennis
natuurlik. Totdat uitgemaakt werd door Fries-deskundigen, dat ‘smoárch’ heel vaak gebruikt
werd, in verband met kinderen, in de zin van ‘nog niet volwassen’ (Zie ook Fries Wdb. III 152,
1e kolom). Daar had toch iemand in de gevangenis kunnen komen wegens gebrek aan
taalkennis bij de rechters. Overdreven was het dus niet, dat de getuige à décharge op deze
‘misstand’ opmerkzaam maakte. De rechters zijn er bijna 50 jaar geleden al op gewezen.
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‘It Selskip for Fryske Tael en Skriftekennisse’ gevormd en uitgegeven is, dat al een
dozijn drukken heeft beleefd. Ook vormen de Friezen buiten Friesland de schakel
tussen de Verenigingen in Friesland en het Haagse Ministerie ter zake van het
Friese onderwijs.
En niemand in Holland ziet hier iets in, dat gevaarlik is voor de eenheidsgedachte.
Al mag dan die Hollandse dame het Friesspreken van moeder en dochter mal vinden
en een ander eens ‘moppig’ praten over het Friese ‘zeilschip’ voor ‘selskip’, de Friese
‘selskippen’ worden wel gewaardeerd, hun streven geprezen. Als te Haarlem ‘it
Selskip Gysbert Japicx’ zijn vijf-entwintig-jarig bestaan viert, speelt op verzoek van
het Bestuur, maar ook met goedvinden van het Gemeentebestuur, de stadsbeiaardier
een half uur lang tijdens de receptie bij Brinkmann de fleurigste ‘Fryske sankjes’ en
genoemd ‘Selskip’ biedt zijn ‘Fryske boekesamling’ aan de Stadsbibliotheek en
openbare leeszaal aan. Ze wordt graag aanvaard, een eigen katalogus wordt ervan
1
gedrukt en later uitgebreid herdrukt, de Friese tijdschriften liggen er ter lezing.
En wanneer in Den Haag nu bijna tien jaar geleden een ‘Tentoonstelling voor
Litteratuur’ wordt gehouden, bestaat die uit twee delen, een Nederlands en een
Fries, en, toen het tegen de opening liep, was het de wil van burgemeester Patijn,
de ere-voorzitter, dat zij in twee talen geopend zou worden, wat dan ook gebeurd
is. Voor het eerst waarschijnlik klonk in Den Haag het Fries als officiële taal. Friezen
en niet-Friezen verdragen elkaar opperbest; van achteruitzetting der eersten is geen
sprake; integendeel, het lijkt wel, of de Nederlands-sprekende zich het liefst door
Friezen in zijn moedertaal laat onderwijzen. Ook buiten het onderwijs bekleden zij
leidende betrekkingen. Het lijkt zo op 't oog een schone idylle, vooral wanneer men
in gedachten kijkt naar een naburig land. Wij kennen geen taalstrijd om den brode.
En toch maalt de Hollandse molen het Fries stuk. Toch leiden de Friezen, bewust
of onbewust, een armelik taal- bestaan. Toch is er een stille strijd evenals in de
Meent bij Ruurlo, waar eik en beuk tegenover elkaar staan in hun worsteling om
een plaats in de zon en de stoere eik het op den duur tegen de gladde beuk aflegt.
Dat ziet de wandelaar niet, maar de boomkenners weten het. Dit beeld voldoet mij
beter dan dat van de molen, want in de loop der tijden zijn er plotselinge

1

Te Utrecht, waar sedert en door Dr F. Buitenrust Hettema in de Universiteitsbibliotheek een
Friese boekerij is, heeft men in de openbare leeszaal dezer dagen ons voorbeeld gevolgd.
Het moest in alle centra zo zijn, evengoed als het Friese hoekje in de Stadseditie der Opr.
Haarl. Ct. tot aansporing mag dienen voor de Friezen elders, om het tekort in ons volksleven
te verminderen.
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oplevingen geweest, die onder de onwrikbare wrijving van een molen niet zouden
kunnen voorkomen. Wat heeft dat volk al niet beleefd!
Zestien eeuwen lang tenminste heeft het zelfstandig bestaan in deze lage landen
en zijn strijd om het bestaan moeten voeren tegen de zee, de Romeinen, de Franken,
de Noren, de Hollanders. Het land is verscheurd door de zee; het rijk is wel in de
tijden der volksverhuizing groot geworden tussen Zwin en Weser, maar later,
verzwakt in de strijd tegen Christendom en Franken, opgeslurpt in het rijk van Karel
de Grote. 't Volk is geteisterd en verarmd door de Noormannen-invallen, zijn handel
lag tegen de vlakte, maar toen tevens is het een eenheid geworden, geestelik door
het verdwijnen der horigheid en aardrijkskundig door zijn dijken, bolwerken tegen
de zee en de naar binnen zeilende Noren. De Hollandse graven vond het later weer
als bestrijders; brokken van het oude gebied gingen verloren aan deze, waartoe de
doorbraak der Zuiderzee het hare bijdroeg; ook de taal veranderde daar, in
West-Friesland, op den duur; evenals de Friese Ommelanden later zich door de
Saksiese taal van de machtige stad Groningen lieten overheren. Maar nog bestond
de kern als Fries land, totdat ook daar de buren om en in gingen vechten, door de
partijschap zelf in het land gehaald. Van de strijd der Schieringers en Vetkopers
was het einde, dat Friesland de Bourgondiër in handen viel en sedert deel uitmaakte
van het rijk der Nederlanden van Karel de Vijfde (1515) - tot zijn materieel voordeel.
Doch daarmee verviel het Fries van staatstaal, officiële taal tot een boeretaaltje. De
vrijheidsoorlog bracht hierin geen verandering. Ook onze grote, sterk persoonlike,
Renaissance-dichter, Gysbert Japicx, wist het volk niet te brengen tot het algemeen
gebruik van zijn eigen taal. Hij streefde er ook niet naar. Friesland blijft alleen Fries
de

spreken, in eigen kring, thuis. Ook in de rijke 18 eeuw bloeit er wel veel kunst op
(zilversmeedkunst b.v.), maar geen Friese letterkunde van betekenis, wel
volksgeschriften. Zo nadert de tijd der diepste inzinking, getypeerd door het verlies
van Franeker's hogeschool. Maar dan is de levenwekkende stroom der Romantiek
ook over Friesland gevloeid en het zoeken naar vergeten oude schoonheid en naar
de grootheid van een oud volk voert natuurlik tot studie van Gysbert Japicx: de
nieuwe mannen, Wassenberg, Koopmans, Halbertsma en Epkema zien alle op naar
deze, die - 't beeld is niet van mij - als een berg uit de zeventiende eeuwse vlakte
was opgestegen. Rondom de genoemden ontwaakte ook het nog levende Fries
vooral door de roep der Halbertsma's. Het ziet verbaasd de wereld aan met zoveel
en zo uiteenlopende vereerders: naast de geleerde Joost Halbertsma, zijn broer,
de dichter Eeltje en de humorist Tjalling, alle drie mannen de volks-taal na staande;
R. Postumus die terstond begint met Shakespeare te vertalen en Friesland naar
wijder verten doet zien; dan de
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skalde-achtige Harmen Sytstra, die het oude Fries tot model neemt voor het nieuwe;
een van de mannen van ‘it Selskip for Fryske Taal- en Skrifte-kennisse’ van 1844,
het tijdschrift Iduna en ‘it Lieteboek’; ook Jacobus van Loon en Tiede Dijkstra werken
hieraan mee in deze periode, waarbij zich de volksdichter Waling Dijkstra aansluit,
de onvermoeide trekker van nutsavond tot nutsavond met zijn vijf en twintig jaren
van ‘winterjounenocht’ (winteravondgenoegen), een tijdlang samen met de humorist
T.G. van den Meulen, die echter weer terstond ook de Faust vertaalde als Posthumus
Shakespeare. In de nadagen van hun werkzaamheid, na zo'n veertig jaar, staat er
weer een nieuwe heraut van koning Friso op, Pieter Jelles Troelstra. Het is een
ekonomies slechte, een geestelik fel bewogen tijd en daarin barst eerst een
politiek-godsdienstige strijd los in het Fries tussen hem en Lútsen Wagenaar en de
Calvinisten horen blij op bij het warme Fries van hun geloofsgenoot. Pieter Jelles
en Onno Sytstra, de zoon van de oude bard, leiden ‘it jonge Fryslân’, totdat de eerste
de leiding krijgt van een nieuw tijdschrift met geestdrift begonnen en begroet, ‘For
hûs en hiem’. Hij redigeerde dit drie jaar tot in 1891 hij zich moest losmaken van
het Fries en het Nederlands moest gaan gebruiken, van hoger spreekgestoelte
sprekende tot het hele volk. Het Fries leefde door; Tj. E. Halbertsma nam zijn
tijdschrift over. De nieuwe klaroenstoot was levenwekkend geweest en zijn lied niet
minder. In Troelstra's tweede dichtperiode, wanneer het hem in 1908 weer te machtig
wordt, ontstaat bij nieuwe poëzie het plan van samenvatting, uitgave van alle de
werken; ‘Rispinge’ (oogst) heet de bundel (van 1909) en al wat het Fries lief heeft
geniet er van. ‘Fryske selskippen’ van allerlei aard en kleur binnen en buiten Friesland
zijn de gevolgen geweest van deze nieuwe Friese vloedgolf. Ook, wat later, de ‘Jong
1
Fryske Mienskip’ . Hiermee naderen wij de tijd van Douwe Kalma, want de ‘Mienskip’
is zijn werk, al heeft ze ten slotte de stichter uitgestoten als leiden (15 Jan. 1933).
De jonge dichter Kalma (geb. 1896) voelde zich de geboren leider. In de oorlogsjaren
moest hij mee te velde en er klinkt iets van oorlog uit de toen opgerichte ‘Mienskip’.
Hij voor zich koos partij tegen Duitsland, maar meteen, sterker, vóór Engeland. Al
wat Fries was, moest zich bij dit land aansluiten. Wie niet mee wilden doen, werden
gehoond als levende lijken. Het werk van het oude ‘Selskip for Fryske Tael en
Skriftekennisse’ werd gekleineerd: zij waren stilstaanders, gezien van het vliegtuig,
waarmee de Jong-Friezen de toekomst invlogen. Hun kunst is de echte; de
volkskunst wordt verketterd. Dwars daartegen in, hoekig als een rots, staat O.H.
Sytstra, Troelstra's tijdgenoot en medestrijder eens, pal voor zijn taal. Hij en J.J.
Hof bewijzen dat vele jongeren - en ook ouderen - hun Fries niet genoeg machtig
zijn; er wordt veel

1

Gemeenschap.
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slecht Fries, vertaald Nederlands veelal, geschreven. Het spreekt van zelf dat het
schuim om Sytstra's rotsvaste figuur opvloog; vele ouderen als Hof en Buitenrust
Hettema moesten het mee ontgelden: cet âge est sans pitié! Totdat het inzicht kwam,
maar toen was de kracht van de rots ondermijnd en Sytstra onttrok zich aan de
leiding; Hof zocht de wetenschap maar liever, die der dialektgeografie, en Hettema
lag op het kerkhof to Midlum.
Er is een nieuwe generatie - al weer oud geworden sedert de 15 jaren van het
bestaan der ‘Jong Fryske Mienskip’, waar ook al weer de allerjongsten zich niet bij
aansloten. Er is veel moois geschreven door dit geslacht, dat veel geluisterd heeft
naar Dr G.A. Wumkes. Deze dichterlike, geestdriftige predikant, bibliothekaris
geworden te Leeuwarden, na zijn afscheid als dominee, heeft o.a. een boek
geschreven, waarvan in de titel al iets van de opgeschroefdheid doorklinkt, die
persoon en werk typeren. ‘Bodders yn de Fryske striid’ heet het, Zwoegers in de
Friese strijd! en men staat verstomd over zoveel zwoegen. Maar wie nu ook maar
de pen eens in Friese inkt gedoopt heeft, staat daar vast in. Dit holle, ‘rom-bommige’
maakt natuurlik grote indruk op de jeugd, die vatbaar blijft voor romantiek en zich
nu in het Fries kan en wil uitleven op elk gebied: naast hem staat de scherp omlijnde
dichterfiguur van Douwe Kalma; de gemoedelike meer volksaardige, maar als Luther
fel opbruisende jonge dichter Fedde Schurer, met zijn diepe godsdienstigheid; daar
is de man van zijn zelfde soort minus de aangeboren dichterlikheid, E.B. Folkertsma,
de felle strijder voor het Fries-nationale. Uit het denken van al dezen komt het
Fries-nationale, dat Harmen Sytstra al nu en dan bezielde, nu feller dan minder fel
te voorschijn. Daarnaast, afzijdig zich houdend van welke politiek ook, werkt Mej.
Sim Kloosterman aan haar romans uit heden en verleden en R. Brolsma, de novellist
voor iedereen, en o.m. kunstenaars-dichters als R.P. Sybesma en J.H. Brouwer. Er
is echt leven in de Friese brouwerij. Alle naoorlogse gedachten vinden er een
voedingsbodem - evengoed als in het overige Nederland. Dit laatste moet men niet
vergeten: als over een groot fregat de felle zeewind waait en alle touwen en zeilen
doet trillen en spannen, in alle denken van de bemanning verfrissend werkt en haar
opgewektheid geeft; dan waait diezelfde wind ook om en door de bemanning van
de sloep, achter het fregat aanvarend en elke wending ervan meemakend; maar
omdat alles daar in kleiner bestek zich beweegt en leeft, lijken de beroeringen er
heviger, de botsingen der gedachten zijn feller, de leuzen krachtiger, zelfs
angstwekkend voor enkelen onder de bemanning van het fregat. Maar geen politieke
partij is er bij de ekonomiese misère van Friesland - voor zo iets anders de beste
voedingsbodem - met de leuze: Snijd het touw door dat de sloep Friesland met het
fregat Nederland verbindt: Vrij Fries-
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land! Integendeel, Friesland stelt minstens zoveel belang in de dijk tussen Wieringen
en Surch als Holland. Ik herinner mij echter een typerende uitdrukking van een
gemeenteraadslid op leeftijd. Een opgewonden Jong-Fries had alle gemeenteraden
ten plattelande opgewekt in hun zittingen alléén Fries te spreken. De oude zei: ‘Wij
zullen dat doen, zodra ze het van den Haag uit verbieden;’ waar Hollands wijs politiek
beleid zich wel voor wachten zal. - Er was krachtig, jong leven; zo was er ook veel
twist en strijd in de 10 eerste jaren van de ‘Jong Fryske Mienskip’, tot het inzicht
de

kwam, ook bij de jongeren, dat men de boel weer bedierf evenals in de 15 eeuw.
En nu zijn alle strijdbijlen begraven. Mogen ze in de aarde blijven! Aller gedachten
konsentreerden zich sedert om het onderwijs-vraagstuk in twee gestalten: het Friese
professoraat te Groningen en het Fries Lager Onderwijs ten platten lande in
Friesland. En deze beide zullen nog vele jaren van stugge strijd en volle aandacht
vragen, ook na 't bereiken van het laatste. Zij beide eisen een vredesatmosfeer, om
zich te ontplooiten. Ook staan zij elkaar zeer na.
De professor in 't Fries moet zich telkens weer aan de fris stromende bron der
volkstaal kunnen laven. En voor de leerling strekt het professoraat in zijn taal, een
soort ridderslag, tot aanmoediging, om ze zo goed mogelik te leren beheersen. Er
waren ook andere overwegingen voor de noodzakelikheid van dit professoraat. De
‘Vereniging van Leraren in Levende Talen’ wees op het grote belang, dat de student
in de Nederlandse letteren had bij een taal, die in alle drie fazes, de middeleeuwse,
de zeventiendeeeuwse en de moderne is te boek gesteld en nog klinkt uit duizenden
kelen, bereikbaar voor iedereen als springlevende taal, rakende aan en hakende
in het Nederlands. En dat alles kan van geen der Germaanse talen, die wél
onderwezen worden gezegd worden. Het Fries is een taal-schatkamer van veel
ouds, wat elders uitgestorven is, waardoor wij de zeventiende-eeuwse Hollanders
beter begrijpen; het heeft b.v. in zijn Noord-Friese vorm zelfs de dualisvormen van
de persoonlike voornaamwoorden bewaard, waar het Goties om beroemd is. Om
al deze redenen, en om de eenvoudigheid van het geval, kwam het professoraat
het eerst aan de orde. Ook op aandringen van Mr P.J. Troelstra werden er gelden
voor een professor in het Fries te Groningen uitgetrokken. Prof. Theodoor Siebs uit
Breslau was de uitverkorene, hij die alle dialekten der Friese taal, omstreeks dertig,
kent; doch deze bedankte ten slotte. Hij vertelde mij, dat de belangen van zijn
kinderen en hun opvoeding hem ervan teruggehouden hadden. Toch is er iets
gedaan: de professor in Ger-

1

Wat de uitzondering der pas opgerichte ‘Swarte Heap’ van Arum en om streken betreft, ook
dit zijn jonge romantici. Er zijn 53 lijsten met kandidaten voor de Tweede Kamer ingediend;
er is gelukkig geen afscheidingspartij bij, zelfs niet één die zich ‘de Friese partij’ noemt.
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maanse talen heeft er het oud-Fries bij gekregen, terwijl de heer P. Sipma met de
titel lektor voor al het andere moet zorgen. Deze heeft, vrees ik, een betrekking als
van een kleine hit, die als meisje alleen zou dienen in een groot dubbel huis aan de
Heerengracht. Immers wat is er niet al wenselik op het gebied der wetenschap:
hoeveel is er niet verwaarloosd! Wij hebben nog geen schijn van een Etymologies
Fries Woordenboek, ook tot schade van de Germanistiek. Het Nieuw Fries
Woordenboek moet nodig herzien en aangevuld; wij wachten op een zuiver
wetenschappelike spraakkunst, ook een nieuwe van Gysbert Japicx in plaats van
die van Epkema. Een nieuwe Gysbert Japicx-uitgave is al in bewerking; moge die
ons dan meteen geven de mooiste zangwijzen, boven de liederen gedrukt! Ze zijn
er! Ook ons oude Friese recht moet ons nader gebracht worden met een beknopt
Oud-Fries Woordenboek en een dito-spraakkunst. De eigen Friese geschiedenis
moet met Friese ogen bekeken; de moderne, nu alweer ruim een eeuw vloeiende
stroom van letterkunde, maar die voor een groot deel in tijdschriften verzonken ligt
- dit alles roept om wetenschappelike bewerking en aanvoelende, begrijpende
samenvatting. Tegenover zulk een grootse taak staat één lektor wel machteloos,
maar het zou voor één professor evengoed te zwaar zijn. Ook is de opneming van
het oud-Fries met één uur per week in de rij der te Groningen behandelde
oud-Germaanse talen een zwak begin bij zoveel achterstand. Gelukkig zijn er ook
buiten de universiteit geleerde werkers: laat mij J.J. Hof, Dr G. Gosses en Dr J.
Haantjes noemen. Hun naaste taak lijkt mij toe de geesten van jongeren geschikt
te maken voor Fries wetenschappelik werk, welke ook hun titel of werkkring is. Wij,
Friezenbuiten-Friesland vooral - die te Haarlem en Utrecht uitgezonderd -, missen
Friese bibliotheken en leeszalen, waar onze tijdschriften en nieuwe boeken ter lezing
liggen.
Ik sluit hiermee voorlopig mijn verlanglijst en ga over tot het terstond belangrijke,
allernoodzakelikste, het Fries op de Friese dorpscholen vooral, overal waar dit door
de bevoegde autoriteiten gewenst wordt. Zonder dit wordt het werk der geleerden
ras boedelbeschrijving van een uitgesukkelde of beter gestorvene aan teveel
transfuzie van vreemd bloed. Ja, 't geval is wel zeer ernstig: stel u eens voor, dat
geen enkel vak op een Hollandse school in het Nederlands mocht worden gedoceerd;
als wij daartoe eens het Frans als medium moesten gebruiken, omdat de
heerschappij van een nog wat hardhandiger Mussolini-achtige Napoleon tot op deze
tijd had voortgeduurd. De hele pers nagenoeg met alle bekendmakingen daarbij in
het Frans! Hoe zou ons dat smaken? Het jonge kind, voor 't eerst van school thuis
komende, trots op de wetenschap, dat het in een ‘maison’ woonde, niet in een ‘huis’!
Zo ongeveer is de toestand in Friesland. Holland, dat voor Vlaams en Afrikaans
voelt en werkt, speelt zelf in de school
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en overal tegen 't Fries de dwingeland - maar 't is zich die dwingelandij niet bewust,
beschouwt die als iets van zelf sprekends, doet het met de beste eenheidsgedachten
en is misschien alleen maar niet met zijn tijd meegegaan - omdat, ja omdat het
slachtoffer zich er ook niet tegen verzette. Deze gevoelens zijn nu veranderd: met
grote opofferingen heeft Friesland zelf kurzussen voor de ‘memmetael’ ingericht en
gezorgd voor het verkrijgbaar stellen van een onderwijsakte daarvoor. Hieruit blijkt
al, dat de verhoudingen anders zijn dan men ze in Den Haag ziet. Heeft Groningen
of Limburg, al wordt er in beider dialekten geschreven, kurzussen in de eigen taal
gegeven, òf wèl ze alleen om geldelike redenen niet gegeven, hoe nodig men ze
ook oordeelde? Neen immers! ‘Eenige kennis’ van die dialekten is zeker nodig voor
de onderwijskrachten in die provinsies, doch alleen om de kinderen te beter te
begrijpen en op hun gemak te zetten. Ze hoeven daar de kindertaal het dialekt, niet
te gebruiken als taal om er les in te geven, zodat het kind ze ook op schrift kan
hanteren. Dit wordt maar door een dood-enkele gewenst. Als 't kind aan schrijven
toekomt is zijn taal al geleidelik overgegaan in een min of meer algemeen
Nederlands. Die geleidelike overgang maakt juist het verschil uit. In Friesland hebben
in 1932 op ongeveer 60 plaatsen ± 1000 kinderen vrijwillig les ontvangen in 't Fries
de

de

buiten de schooluren. Zij begonnen die als een vreemde taal op hun 10 , 11 jaar
te leren. Nu echter blijkt het nodig, wil het echt nuttig werken, dit lesgeven naar de
schooluren zelf over te brengen. Behalve de tegenwoordig vooral geldige geldelike
redenen zijn er belangrijker, die ik breedvoerig moet uiteenzetten.
De kinderen hebben nu, eer zij met Fries beginnen, al vijf jaar les gehad alléén
in 't Nederlands. Terstond van de eerste dag af waren ‘kij’ koeien en de ‘tsjerke’ een
kerk geworden; ‘heit en mem’ vader en moeder, - zodra de klompen in 't schoolportaal
in de hoek waren geschopt. Bij 't uit school stormen zochten ze ‘heit en mem’ wel
weer op in het huisje bij de ‘tsjerke’ en hoorden er van ‘kij’ spreken, maar het
Nederlands bleef zijn dagelikse invloed behouden zonder bewust en sterk tegenwicht.
Het Nederlands heeft zich in goed drie eeuwen gestadig door gevormd tot een
vast omlijnde schooltaal. Er is een algemeen beschaafd, dat als norm dient ook al
in de spelling van De Vries en Te Winkel, die nu een zeventig jaar oud is; en voor
't schrijven kan over 't hele land een gelijk leerplankje (aap, noot, mies) gebruikt
worden. Alles maakt - op het kind - de indruk van muurvast te staan. Maar die
taaleenheid is er niet altijd geweest. Om 1600 heen was de algemene taal hier nog
in wording evenals de staat. De ‘Twespraack der Nederduytsche Letterkunde’,
werkje van Hendrik Laurens Spieghel en de werken van Coornhert en Roemer
Visscher in de eerste periode, van vóór 1600, en dan Breero, Hooft, Vondel, de
Statenbijbel en
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Cats daarná in bondgenootschap met krachtiger wordende regering en kerk, ook
de school, ze hebben die meer dialektiese periode helpen overwinnen. Ook toen
waren er wel algeméne taalvormen, maar de verschilpunten waren groot, zoals uit
1
de ‘Twespraack’ blijkt. Welnu, in Friesland beleeft men nu nog diezelfde meer
dialektiese periode, hoewel op papier men al iets algemeens heeft afgebakend. De
hoofdtaal, het Kern-, 't Kleifries, in 't Westen en Noorden verdedigt zich achter de
merenreeks tegen het opdringende Zuidhoeks en 't Oostelike Woudfries, het verkeer
helpt de opdringers, omdat dezen meer belang hebben bij het rijkere Westen, dan
omgekeerd. Toch hoorden theoreties de Wâldsjers en de Súdhoeksters, wilde het
er gaan in de richting van een algemeen Fries, het Kernfries te gaan spreken. In de
volksmond heet dit laatste, speciaal de taal van Grouw, een voorpost tegen de
wouden, met een waterdekking in Pikmeer en Ee tussen lage, weinig bevolkte
landen, dan ook het beste Fries, of 't eigenlike, 't echte Fries. Hiertoe heeft, wat
Grouw betreft, de roem der Halbertsma's veel bijgedragen. Maar dat is een platoniese
verering, al drijven ook èn de literatuur èn het onderwijs-van-nu (buiten de
schooluren) in de richting van het algemene. De invloed van het onderwijs wordt
nu thuis geneutraliseerd door de grote massa van analfabeten, die hun eigen taal
noch kunnen lezen, noch schrijven, met er onder veel gemaks-analfabeten en
mensen, die ik Hollands-ers wil noemen, onze Fransquillons, die van 't Fries niets
willen weten. Maar bovendien doordat het kind al vijf jaar les gehad heeft in het
Nederlands met zijn strak omlijnde intellektuele methode, is de invloed der kursussen
niet groot genoeg. Het kind heeft, van de eerste dag op school af,

1

‘Over de uytspraack ... Alzo elcke Land, ja schier elcke Stad hierin haar byzonder misbruick
heeft: wil ick maar anroeren enighe van de groofste; de aa wordt by velen als ae, de ae als
aa uytghesproken; deze zegghen waard, haart, paard, kaat; die waex, daer, jae. Zo andere
peart, measter, de ey word als ay uytghesproken in zeyde, beyde, schreyde etctr. De e als
a in scherp, perck, vercken, sterck, hert etctr.; de nt word als ngt ghesproken by zommighe
hangd, mongd, hongd voor hand, mond, hond zeggende; de u als e in breg, pet, etctr., andere
zeggen kyeren, naat, wet [voor wat zeker, S.] en wierom etc. 't zou ons vervelen zulx al over
te halen, his oock niet wel doenlyck: want de verscheydenheid zo heel groot is, dat
Landsluyden uyt verscheyden plecken bijeen komende, alzo elck in dezen zijn byzonder
ghebreck heeft, elckander ande uytspraack op een prick kennen. - R. dats onwedersprekelyck.
- G. wiens wijze van spreken zoud' ick u Neefken dan leeren? - R. de beste. - G. hier zal t'
gheschil sich wijdlustigh delen; de Brabander zal zeggen de vriendelijkste taal te hebben, de
Hollander de zuyverste, de Vlaming zal oock de zijne willen voorstaan, de Stichtse en Gelderse
desgelijken omdat zij het Hooghduyts wat naarder komen, de Vries sal zijn spraacx oudheyd
bybrenghen. - R. of men ze al te hoop bijeen riep om t' gheschil te effenen. - G. Dat doet, lust
u te horen hanen krayen, hennen kaekelen, mosschen sjilpen, ravens krochen, exters
schateren, duyven korren, eenden quaecken, koeckoek roepen, muizen piepen, honden
blaffen, paerden brinssen, schaepen blaeten, wolven huilen, koeyen loeyen, ezels balcken,
verckens knorren ende morren ende al desen hoop ghelyckelyck een duyvels muzyck
voortbrengen. Dit zy van de uytspraak’. Twespraeck van de Nederduitsche Letterkunst uitg.
1614, blz. 50 en 51.
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het besef gekregen, dat ‘mem’ het met haar ‘skiep’ toch maar mis had, dat schapen
veel beter, fatsoenliker, netter woord is. Het merkteken der minderwaardigheid wordt
onwillekeurig op het Fries gedrukt en dat vreet in: het blijft voor de grote massa
onuitwisbaar.
Dit verschijnsel is voor de intellektuele Nederlander niet nieuw. Al wat Diets voelt
en spreekt, moet er voortdurend tegen vechten met o.a. het Algemeen Nederlands
Verbond als aanvoerder. En toch: het naäpen van het vreemde woord, de vreemde
zede; de eeuwige bewondering voor het buitenland, ze blijven. Hoe haasten wij ons
om te Esschen met ons brabbelfrans te beginnen; hoe ‘vermuilezelde’ en
‘verbeulemanste’ Vlaanderen, opziend bij het Frans; hoeveel Afrikaners laten zich
in Johannesburg en Kaapstad gedwee verengelsen! En hoezeer is dan het Friese
kind te verontschuldigen, dat in huiskamer en kerk dominee al Nederlands hoort
spreken en preken; voor wie het buitenland al begint, als het van Warga naar de
H.B.S. fietst te Leeuwarden en hoe eng zijn dan zijn Friese taalgrenzen! Ouder
wordende, slepen hem alle stromingen in de Nederlandse zee mee en hij laat zich
maar weerloos drijven, al leeft ook zijn eigen taal innerlik in hem voort als een
herinnering van zijn jeugd, die hem echter veelal niet naar wijder geestelike
horizonten wijst, doch naar 't eigene, dierbare, knusse, afgeslotene Friesland. Zo
is de toestand nu en menig predikant, wie op oudere leeftijd het Fries dierbaar is
geworden en die daarin ook wel preken wil, omdat men dat zo graag heeft, is bij
gebrek aan taal in diepte en breedte al met éénmaal uitgepreekt. Ook hier heeft de
historiese ontwikkeling het hare toe bijgedragen: toen het Fries ophield Staatstaal
te zijn (na 1515), volgde spoedig de Hervorming en ook het preken voor het volk
ging voortaan in het Nederlands; de laatste Friesprekers waren bij de voorgangers
der Menisten te horen; de Statenbijbel verstevigde dat Nederlands; de gelovigen
klampten zich vast aan die Nederlandse bijbel- en preektaal; voor hun gevoel mocht
de predikant daarin alleen spreken, ook buiten de kerk. Het andere, de eigen Friese
taal, werd dus plat; een Friessprekende dominee daalde dus in de achting van zijn
gemeente. Er hoorde zeker voor een Fries predikant heel wat moed en volharding
toe, om dat taal-minderwaardigheidsgevoel te overwinnen. Eerst langzaam zal en
moet zich ook in 't Fries - liefst geen zalvende preektoon - maar toch een preektaal
ontwikkelen, nu bijbel en psalmen al vertaald zijn. Hoe betreuren ook andere in
Nederland beroemd geworden Friezen als een Hendrik Tillema het, dat zij niets
meer meekregen dan hun jongenstaal op hun levensweg. Alles het gevolg hiervan,
dat men in Friesland de taalopvoeding averechts behandeld heeft. Het onderwijs
in 't Fries moet voorgaan; de beproefde leuze blijft - en blijve ook daar! -: moedertaal
= eerste schooltaal. Ik zal mij niet verdiepen in de wijze, waarop er les gegeven
moet worden, de
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methodiek is bij de Friese onderwijzer in de regel in goede handen.
‘Jawel’, hoor ik u vragen, ‘maar lijdt het Nederlands daar niet onder? Willen die
onderwijzers zelfs nog wel Nederlands onderwijzen?’ Maar, als nu eens niet voor
heel Nederland de bekende leesplankjes voor de zesjarigen werden beschouwd
als de heilige stenen tafelen der pedagogiek, maar de kinderen daarginds eens hun
eerste, Friese, moedertaalonderwijs op andere wijze kregen, zou dit hun iets hinderen
bij het daarna aanleren van het Nederlands? Deze taal immers blijft het kind overal
omvloeien als water bij watersnood: de radio, de film, de krant, de spoor, het
gemeentehuis, de stad (Leeuwarden of Sneek) - de staat in één woord, spreekt
immers Nederlands. Het kind al, kan geen stap doen zonder begeleid te zijn van
Nederlandse klanken. En wie zou nu zo gek zijn aan dit, toch ook Nederlandse,
schoolkind de Nederlandse taal te willen onthouden, waar het Fries in zoveel
officieels en abstrakts te kort schiet. Maar dan wilt u toch zeker wel geloven, dat die
ook in het Nederlands doorknede Friese onderwijzers, van wie uw eigen jeugd de
Nederlandse moedertaal leert, wel in staat zullen zijn, die kleine moeilikheid van
het leesplankje voor beginners en het beginonderwijs in 't algemeen te overwinnen.
Het kind heeft immers van de eerste klas af al over taal, zijn eigen moedertaal nog
wel, leren nadenken, wat beter is dan veel van buiten leren. Hierdoor moet het kind
later gauwer met de tweede taal opschieten. Maar dan komt ook de kans op
verwarring der twee talen en die kans is niet gering, doch het moet prettig taalwerk
zijn voor de 10, 11, 12 jarigen, om ze uit elkaar te leren houden onder leiding van
een meester, die 't Fries goed machtig is - niet allen hoeven dat te zijn, als er maar
één is aan de school -. Het Nederlandse taaleigen moet tegenover het Friese worden
geplaatst: ook op school; b.v.: het Friese: ‘dat stiet net yn bistân’ is gelijkwaardig
aan het Nederlandse: ‘daar valt niet aan te twijfelen’, maar het Nederlands kent niet:
‘dat staat niet in bestand’. - Zij moeten de sociale waarde van hun je en jou, voor
alle rang en stand, leren voelen en zich in dat opzicht leren vergelijken met het
Engelse volk met zijn you voor ieder. Maar dan tevens ook, dat het niet aangaat
tegenover welke grote meneer ook in het Fries het Nederlandse woord u te
gebruiken, wat men nu hier en daar kan horen, evenmin als de butler, huisknecht,
van de Engelse Lord tegen deze het Hoogduitse Sie of ons u gebruiken zal in plaats
van zijn eigen Engelse you. - Ze zullen hun g, de zachte k, moeten leren.
onderscheiden van de Nederlandse in groot en die g weer herkennen in de eerste
k van zakdoek en later in 't Frans, Duits en Engels. - Zo kan er een logies
taalonderwijs in Nederlands en Fries ontspruiten in Friesland, mits men van 't Fries
uitgaat. Het zal voor de kinderen boeiend zijn - nu blijkt uit die 1000 kurzusleerlingen
al de belangstelling! - en ook op de ouders inwerken door huisbezoek en
ouderavonden en, indirekt ook

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

83
door Friese brieven, die nu uitzonderingen zijn. Ook de ouders zullen de talloze
Hollandse insluipsels leren kennen. Deze verrijking van taalkennis zal de nu
toegestoven taalbronnen hunner ziel weer zuiverder doen vloeien, wat O.H. Sytstra
steeds voor ogen had. Zo kan het Friese minderwaardigheidsgevoel een geduchte
knak krijgen. Nu gaat het, dunkt mij, met het Fries de verkeerde kant uit, al ligt het
niet aan gebrek aan litteratuur. De tijdschriften hebben overvloed van kopie. Er is
altijd - vooral de laatste honderd jaar - veel in 't Fries geschreven. Vooral veel
toneelwerk in allerlei schakeringen, meegaand met zijn tijd (zangspel, sociaal- en
zieledrama, revue). En dat ligt ook voor de hand, want dit behoefde men alleen
maar te horen en te zien en het lezen was de grote moeilikheid. Maar ook verder
hebben wij veel novellen en schetsen, volksverhalen in de vele tijdschriften begraven,
historiese en andere romans en vooral veel lyriek. Er is veel vertaald ook. Wanneer
ik nog meer namen van Friese hedendaagse schrijvers noemde en hun werk, het
zou allicht niet veel indruk maken. Misschien doe ik in dezen beter een greep te
doen uit het vele vertaalde: de psalmen, de bijbel, Augustinus' Bekentenissen,
Oidipoes. Ovidius, Imitatio Christi, Philippe de Mornay's Discours sur la vie et la
mort., Shakespeare (vele van zijn stukken), evenals ettelike Molière-stukken, (hetzij
gewoon vertaald of geheel in 't Friese volksleven verplaatst) Faust, werk van Heine,
Sturm, Klaus Groth, Gezelle, Longfellow, Rilke enz. Neen, de Friezen hebben zich
nooit afzijdig gehouden van de stromingen der wereldlitteratuur. Ze hebben ze
aangedurfd. Maar naast zuiver Friese, oorspronkelike of vertaalde, kunst, hoeveel
schoolnederlands wordt er niet onwillekeurig woordelik vertaald en zo door het Fries
gehutseld. Hoe betrekkelik weinigen lezen, kopen Fries. Wat klagen de uitgevers!
Waarlik er is haast bij, om in te grijpen. ‘Een beetje dokteren met het Fries geeft
niets; dat wordt weggesmeten geld: als 't goed zal zijn dan dadelik en als 't dadelik
zal, dan goed’ (d.w.z. zo ongeveer als ik hierboven de lijnen trok), schrijft mij J.J.
Hof, de in 't Fries doorknede: ‘Anders hoeft het niet meer’. Vooral deze laatste
woorden zijn zorgwekkend en wat ik zelf al aan knoeitaal gehoord heb, stemt met
zijn waarschuwende woorden overeen. Een ander Fries schrijft mij: ‘Saguntum gaat
te gronde bij al dat gewacht en gezwam’.
Een nu nog mogelik herstel kán en móét van de school uitgaan en dan zal een
oude taal, waarin nu al zoveel schone kunst geschreven is, gelouterd en verjongd
de nieuwe tijden tegemoet gaan. Men moet daarbij geloven in dat volk en ook niet
bang zijn, dat men al te vooruitstrevend is in deze materie. Wat heeft Pruisen gedaan,
toen de strijd na Versailles beslist was en de Noord Friese eilandbewoners trouw
aan het rijk bleken te willen blijven? Het schreef aan al wat autoriteit inzake onderwijs
was aan, dat het zeer te betreuren zou zijn, als het Noord Fries, dat achteruit ging,
verloren zou gaan. Men moest het in het
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leerplan opnemen. En zo geschiedde het. Dat onderwijs in het Noord Fries werd
aangepakt in 1927 en vijf jaar later hield Rektor Johannsen voor de
‘Niebüll-Deezbüller-Friesischen Heimat-Verein’ een lezing, waar opmerkelik in was,
dat het sukses groter bleek dan men bij 't begin van 't werk had durven hopen. ‘De
tot die tijd toe grote achteruitgang van de Friese taal bij de schoolkinderen kon bijna
overal tot staan worden gebracht, gedeeltelik zelfs in vooruitgang worden omgezet’.
En Duitsland blijft hier even goed Duitsland om en de Noord Friezen des te trouwer
Duitsers. Ook bij ons hoeft men geen vrees voor tweetaligheidstwisten te hebben,
dan was het in deze eeuw al tot een uitbarsting gekomen. Men verdraagt elkaar
immers over en weer best als Nederlanders en taalstrijd, verbitterende taalstrijd
berust altijd op ekonomiese achteruitzetting, op de strijd om het bestaan tussen
mensen en mensen. Maar wie de ogen zijn open gegaan voor de knak, die het
Friese volkseigen krijgt nu al eeuwen lang op en door de school, die verzet zich
daar tegen; dat kan niet uitblijven. Er moet een oplossing gevonden worden. Maar
dan moet het anders dan de Onderwijsraad voor de geest heeft.
Ik laat hier enige grepen volgen uit haar advies: zij zet terstond uiteen, dat het les
geven in 't Fries 'n heel andere grond heeft dan dat in 't Frans: ‘De aandrang (naar
Fries) wortelt, zoo niet geheel, dan toch stellig hoofdzakelijk, in een gevoel van
stambewustzijn en beoogt dit bewustzijn ook door middel van de taal levendig te
houden en te versterken’. - Ik haal nu maar aan en kursiveer, maar kom er op terug,
omdat in deze redenering al dadelik de fout zit van de Onderwijsraad. - (Het Frans
leert men) ‘om voordeel, hetzij uit onderwijskundig, hetzij uit practisch oogpunt.’
‘Eenerzijds heeft de geschiedenis geleerd, dat iedere weigering om te voldoen aan
rechtmatige verlangens van een stamgroep in een land slechts leidt tot opdrijving
van die verlangens en vergrooting van de kans, dat ten slotte meer moet worden
toegestaan dan aanvankelijk werd gevraagd en dan redelijk is. Maar omgekeerd
zou, wanneer wenschen als hier tot uiting komen, ook slechts voor een gering deel
mochten voortvloeien uit neigingen, die niet met de rationale eenheid in
overeenstemming zijn, zelfs tegen den eersten stap op dien weg van toegeven
daaraan moeten worden gewaarschuwd.’ Het bezwaar is volgens de Onderwijsraad
dit: ‘Gegeven vooral den achtergrond en de strekking van den wensch om Friesch
op de lagere school in te voeren, zooals die hiervóór werden uiteengezet, zou
inwilliging ervan, d.w.z. het mogelijk maken van het opnemen van het Fries in het
leerplan als zelfstandige taal naast het Nederlandsch een opzettelijke bevordering
beteekenen van tweetaligheid in het lager onderwijs, met al de bedenkelijke gevolgen
daarvan. Niet op het feit op zichzelf komt het aan, dat eenige uren in de week aan
het onderwijs in een andere taal zouden moeten worden besteed, maar dáárop, dat
die taal tevens een taal is, die inheemsch is

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

85

in de streek, waar de leerlingen wonen, en dat achter den drang om die taal een
afzonderlijke plaats op de lagere school te verschaffen, ongetwijfeld het stamgevoel
ligt, met zijn, zij het niet steeds bewuste, toch moeilijk miskenbare neiging om aan
de belangen van de ‘eigen taal’ die van de ‘algemeene taal’ ondergeschikt te maken
en aan de eerste een positie te geven, die haar, objectief beschouwd, niet toekomt.’
- En iets verder:
‘Ongetwijfeld neemt het Friesch onder deze streektalen en dialecten, zoowel door
den afstand, die het van het Nederlandsch scheidt, en de quantiteit dergenen, die
het spreken, als door zijn vitaliteit en den ouderdom van zijn literatuur, een bijzondere
plaats in, maar dit zou toch moeilijk een voldoende grond kunnen worden geacht,
om b.v. tegenover het Limburgsch of het Groningsch eventueel een andere houding
te rechtvaardigen.’
Het zijn deze redeneringen, die de Onderwijsraad tot een formule brengen van
Art. 13 der Wet L.O., welke door Minister Terpstra in deze gewijzigde vorm
overgenomen is:
3 Daar, waar naast de Nederlandsche taal nog eene streektaal of een
dialect in levend gebruik zijn, kan onder lezen en Nederlandsche taal
eenige kennis van die streektaal of dat dialect mede begrepen zijn.
Dit artikel is voortgekomen uit een foutief opgezette redenering en deugt dus niet,
tenzij het de gelegenheid geven mag er alles van te maken, wat nodig is.
De fout in de opzet al is, dat daar het woord ‘stambewustzijn’ gebruikt wordt in
de ongunstige zin, die het voor de in-standhouding van een andere naburige staat
gekregen heeft. Als ik van adel ben en in mij mijn stambewustzijn voel, kan mij dat
brengen tot grote daden, mijn stamvaders waardig en dat is een eerbiedwaardig
resultant. Hier echter wordt het bedoeld als aan de staat, waarin men leeft, vijandig
stambewustzijn, dat zijn uiteindelik doel een scheiding scherp voor ogen heeft. Waar
dat ook het geval mag zijn, zie maar om u heen in Europa, hier is het niet het geval
in Friesland, zoals ik al betoogd heb. Maar deze vrees zit zo door dit hele betoog
heen, dat zij er schier niet van te scheiden is en toch wil men de voor de hand
liggende consequentie ook niet laten gelden, dat men, gegeven de opstandigheid
der Friese grondgedachte ‘tegen den eersten stap op dien weg van toegeven’ ....
moet waarschuwen. Deze consequentie voelt men wel als onmogelik; er moet toch
iets gedaan worden: die mensen zaniken zo, hebben nu al de derde minister met
hun verzoeken lastig gevallen. En daarom wordt Limburgs en Gronings water
aangehaald om er het Friese taalonderwijs in te verdrinken. Immers, wie voelt niet,
dat ‘eenige kennis’ van het Fries volstrekt onvoldoende is? Zo blijven de Friezen
tweederangs kinderen in het taalonderwijs. Men behoeft maar de vijandigheid tegen
de gewone pedagogiese eis: eerste schooltaal = moedertaal te voelen in de houding
van de Heer Inspekteur van
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het Lager Onderwijs op het Kongres in Des. 1932 te Leeuwarden gehouden, om te
doorzien, dat men doende is de Friezen te paaien om zoet te zijn, zoet hun taal in
een hoekje te laten duwen in de eerste klasse van de lagere school, waar het
Nederlands systematies geleerd en bewerkt wordt en waar, alléén als'taan spelen
en zingen toe is, het stoute Fries even uit de zwarte hoek mag komen meedoen,
tot weer de tijd van ernstig werken gekomen is: dan staat het Fries weer in 't hoekje
- waar de slagen vallen en dat alleen om het denkbeeldig gevaar van haar opstandige
geest. 't Zou een schande zijn. Neen, dat mag niet!
Hier kan de Tweede Kamer zonder bezwaar een beter, ruimer besluit nemen,
waar tal van Friezen naar uitzien; deze inschikkelikheid, geboren uit het inzicht, dat
men op de verkeerde weg geweest is, zal de band tussen de Nederlanders aan
weerskanten van, het IJselmeer nog versterken.

Naschrift
Ach, al weer mis: De Visser, Wassink en nu weer Terpstra, drie ministers hebben
zich met het Fries bemoeid; de beide laatsten waren op het punt iets te doen. En
nu, de laatste trekt al zijn bemoeienis weer in! En het Fries? Het heeft het al eeuwen
uitgehouden, wie weet? Het is taai dit volk en z'n taal, nog taaier. Laat ons hopen!
Hopen op ruimere behandeling van 't Fries.

Slotwoord
En ten slotte vraag ik de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde ook iets te
doen voor de Friese schrijvers, niets meer dan een vriendelik gebaar.
In 1926 hebben Prof. R. Casimir en Dr. A.A. Verdenius, bij gelegenheid van de
inlassing van het Afrikaans in de wet, hun best gedaan, om ook de Friese schrijvers
de gelegenheid te bieden mee te dingen naar de jaarlikse prijs door de Maatschappij
uitgeloofd. Hun poging is mislukt, omdat de wet er zich tegen verzette en onder
Nederlands in art. 59 geen Fries ook verstaan kon worden. Voor-verleden jaar (1931)
is de Provinciale Onderwijsraad van Friesland bij het Bestuur gekomen met een
soortgelijk verzoek. Hierop is een briefwisseling gevolgd, waaruit bleek, dat het
Bestuur de Friese schrijvers niet ongenegen was. ‘Men zou’ - schreef het - ‘moeten
beginnen met de wet van de Maatschappij te veranderen door in art. 59 tusschen
‘in het Nederlandsch’ en ‘of Afrikaansch’ het woord ‘Friesch’ in te lasschen.’ Het
Bestuur meende echter, zelf dat voorstel niet te kunnen doen uit ‘een overweging
van practischen aard: hoe zal het

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

87
mogelijk zijn, de Commissie voor Schoone Letteren zoo samen te stellen, dat zij
beschikt over een kennis van het Friesch, grondig genoeg om in die taal geschreven
werken naar inhoud en vorm behoorlijk te beoordeelen?’ De Engelse firma Chapmann
and Hall wist wel een Internationale prijsvraag uit te schrijven waardoor een Hongaars
boek, Carrière, de eerste prijs kon winnen. Op die grond liet echter het Bestuur dit
wijzigingsvoorstel liever aan de (andere) leden over. ‘Het zou (echter) zeker
aanbeveling verdienen’, schreef het, ‘dat de voorsteller(s) dat, ook door sommige
Friezen gedeelde bezwaar vooraf trachtte(n) te ontzenuwen.’ Dit is ontleend aan
een brief van 22 Maart 1931.
Ik zou nu toch deze wetswijziging in de Jaarvergadering wensen aangenomen te
zien, omdat zo'n ereprijs aanmoedigend zou werken en er in geen velden of wegen
een mogelikheid te zien is, dat van kapitaal vastgesteld door één of meer Friese
verenigingen de rente zou kunnen worden gebruikt voor dat doel. Er is geen kapitaal.
En wat het bovengenoemde bezwaar betreft: de toepassing door en de samenstelling
van de kommissie der Schone Letteren; dat mag sedert de opneming van het
Afrikaans in de wet niet meer als ernstig worden beschouwd. Geen Nederlander is
voldoende in bezit van de grondige kennis der Afrikaanse taal ‘om in die taal
geschreven werken naar inhoud en vorm behoorlijk te beoordeelen’. Wat weten wij
van het Zuid-Afrikaanse land, zijn taal, zijn leven, zijn natuur, de sfeer in één woord,
af dan - uit boeken en kranten? Toch zou er een mouw aan gepast moeten worden,
zo nodig, en men zou om raad moeten aankloppen bij Afrikaanse leden der
Maatschappij - meest in Afrika nog liefst! -, die zelf op dat boek in hun taal
geschreven, dat naar hun wijze van zien uitblonk, zouden moeten wijzen. Welnu,
kan dat nu wel, als het een andere verre Dietse taal geldt, maar niet voor het Fries,
de taal, die vroeger door het nu grotendeels Dietse gebied van Frans Vlaanderen
tot de Weser weerklonk? 't Geval heeft zich wellicht met het Afrikaans nog niet
voorgedaan? Goed, maar de Wet eist, dat er in voorzien wordt en dan kan het ook.
Zo ook met de nabije Friese taal. Zouden trouwens niet Vlaamse boeken dezelfde
moeilijkheden opleveren bij weging tegen Nederlandse en Afrikaanse?
De verbindingsdijk tussen Holland en Friesland is klaar, wordt weldra in gebruik
genomen, ik hoop, dat de Maatschappij ook een nauwere verbinding zal willen tot
stand brengen tussen hun beider letteren en haar beoefenaars. De onlochenbare
ij

tweetaligheid van Nederland moge èn in de wet der M van Nederlandsche
Letterkunde èn binnen niet al te lange tijd - zie mijn rede! - in de wet op het Lager
Onderwijs haar bevestiging en tevens haar oplossing tot hoger eenheid vinden:
daarop stuur ik aan. De kans is er nú nog, om voor het geestelike in deze Lage
Landen één lichaam te scheppen, waarin alle tongslag tot z'n recht kan komen. Elk
middel, dat samenbindt, moet in deze
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tijden worden gebruikt. Moge mijn wetswijziging, gesteund door vele leden der
Maatschappij, worden aangenomen in de jaarvergadering van Junie; moge het
Bestuur, zo er iets strijdigs hiermee in de wet overblijft, alles doen om dit ook te
wijzigen en zo de synthese te brengen tussen Nederlands, Fries en Afrikaans, de
drie talen van al wat in de Nederlanden thuis hoort òf uit deze streken stamt.
Dit voorstel werd bij het indienen gesteund door
J.D. DOMELA NIEUWENHUIS NYEGAARD.
Dr G. GOSSES.
Dr J. HAANTJES.
J.J. HOF.
Dr G. HORREUS DE HAAS.
NOTS NANNE OTTEMA.
P. SIPMA, lektor in 't Fries te Groningen.

Dr D. Cohen: De historische roman en Couperus' Iskander.
Aansluitend aan vroegere onderzoekingen, waarin hij Curtius, een Romeinsch
schrijver, als Couperus' voornaamste bron had gekenmerkt, besprak spr. thans
Iskander als type van een historischen roman. De methode van historiographie der
Oudheid, die eer kunstwerk wilde scheppen dan geschiedwerk, gaat in Couperus'
arbeid door; zelfs de daarvoor gestelde regels: leugen vermijden en de waarheid
niet schuwen, zijn er in te herkennen, evenals de vloeiende, zoete stijl. Couperus
hanteerde echter de waarheid zooals hij die in zijn bron vond; hij zou vermoedelijk
zelfs door den werkelijken Alexander niet bekoord zijn, maar heeft in Curtius'
Alexander het onderwerp gevonden, dat hem aangreep: den heros, die door
hoogmoed en door de weelde van het Oosten wordt vernietigd. Hij heeft daartoe,
veel meer dan zijn bron, enkele personen naar voren gebracht: den slaaf Bagoas
en de Perzische vrouwen in 's Konings omgeving. Daartoe kon hij gebruik maken
van de lacunes in Curtius' boek, waardoor hij zijn fantasie vrijer kon laten spelen.
Dit bewijst tegelijkertijd, dat Couperus, waar het hem mogelijk scheen, historische
waarheid heeft willen geven; inderdaad is geen enkele persoon door zijn verbeelding
geschapen. Toch is zijn boek ver van een geschiedwerk verwijderd en geheel als
roman opgezet. Spr. besprak de overeenkomsten met epos en drama: het sterk
persoonlijk element, dat geen oog heeft voor de politieke drijfveeren en deze zelfs
aan persoonlijke motieven ondergeschikt maakt: de splitsing, bijna in tweeën, van
den opgang en den ondergang der hoofdfiguur; het aanduiden van dezen ondergang
reeds in het begin van den roman; het ten tooneele voeren, op de rij af, der
handelende personen, verschillende episoden, die als in de bodenverhalen van het
antieke drama, in brieven worden vermeld; de dreiging van het onheil uit de verte,
en

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

89
meerdere overeenkomsten. Ook de karakters besprak spr. uitvoerig, er op wijzend
hoe ook hier de veranderingen van stemming naast den loop der gebeurtenissen,
tot het dramatisch conflict voeren. Spr. concludeerde, dat, hoezeer Couperus' wil
om uitsluitend de antieke bronnen te gebruiken, geprezen moet worden, de
kunstenaar toch te ver van den historicus afstaat, dan dat hij hieruit een met de
objectieve waarheid overeenstemmend werk zou kunnen opbouwen: daartoe mist
hij de critische methode, die den geschiedschrijver eigen is. Zoo geeft Couperus'
Iskander een onjuist beeld van den grooten koning. Maar als historische roman,
geschapen door de visie van den kunstenaar, behoort het boek tot de allergrootste
in de litteratuur, en vertoont het alle kenmerken, die deze roman moet bezitten.

Dr J.L. Walch: Wenschen in zake het onderwijs in de
litteratuurgeschiedenis.
Spreker begon met erop te wijzen, hoe in de eerste jaren van deze eeuw de invloed
van de Beweging van Tachtig ook in het onderwijs was doorgedrongen; aanvankelijk
in het middelbaar en gymnasiaal, nog niet in het universitair litteratuuronderwijs.
Eén van de goede gevolgen hiervan was, dat de docenten zich meer bewust waren,
de geschiedenis van een k u n s t te onderwijzen; met grooten nadruk op ‘kunst’,
maar een dienovereenkomstig minder gewicht op ‘geschiedenis’. Dat verwaarloozen
van het historisch element hield trouwens ten nauwste verband met de wijze waarop
de Tachtigers hun kunst hadden gepropageerd; ze hadden, in het algemeen, den
indruk gewekt, dat zij vrijwel het begin waren van de Nederlandsche kunst van het
woord, al vond dan een enkele schrijver uit het verleden, waarvan ze trouwens in
het algemeen niet veel wisten, eenige genade in hun oogen. En dit overbelangrijk
vinden van 't eigentijdsche hing weer samen met het snel wassen der democratie;
waarbij ook die standen invloed op het geestelijk leven gingen uitoefenen, die
uiteraard weinig voelen voor traditie, integendeel, geheel vervuld van eigen belangen
en zienswijzen, weinig geneigd zijn, op de continuïteit in de
ontwikkelingsgeschiedenis der menschheid te letten. De geweldige uitbreiding van
het middelbaar onderwijs, dat het gymnasiale min of meer in een hoekje drong, hing
weer samen met deze democratisch-practische richting; alsook dat dat middelbaar
onderwijs, afwijkende van Thorbecke's bedoeling, zich steeds meer eenzijdig
wiskundig oriënteerde, waartegen dan als reactie in de laatste jaren de z.g.
economisch-litteraire H.B.S. werd opgericht.
Een merkwaardig spits-verschijnsel van het steeds minder h i s t o r i s c h
litteratuur-onderwijs was wel, dat het bij sommige docenten zelfs anti-historisch
werd. Ze begonnen met de litteratuur van eigen tijd, althans van na 1880; omdat
die den leerlingen 't naast stond. Vervolgens werd dan één en ander uit
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vroeger eeuwen, inzonderheid uit de Gouden Eeuw, behandeld; en werden, als de
tijd het toeliet, ten slotte enkele proefhapjes genomen uit de Middeleeuwen. De
leerboekjes van de litteratuur-geschiedenis gaan tot op zekere hoogte met deze
‘nieuwe richting’ mee; wel vertoonen die het historisch verloop niet achterste voren,
maar ze behandelen toch den nieuwen tijd met een zoodanige uitvoerigheid, dat
inderdaad hierdoor de ‘80er’ opvatting, dat al wat aan '80 was voorafgegaan, eigenlijk
slechts een minder belangrijk voorspel van de letterkunde was, steun ontving. Bij
het middelbaar onderwijs nu kon men deze methode nog eenigszins verdedigen
met erop te wijzen, dat men den leerlingen vóór alles liefde voor de letteren moest
trachten bij te brengen; maar ook aan de academie is men denzelfden weg
opgegaan, in afwijking van de onmiddellijke voorgangers, en is ook den eigen tijd
als ‘geschiedenis’ gaan behandelen. Spreker wil niet deze geestesrichting
veroordeelen; dat is onwetenschappelijk. Men heeft zich vóór alles tot constateeren
en formuleeren der verschijnselen te bepalen, en men moet ook geenszins blind
de

zijn voor het feit, dat de historische belangstelling, die in de tweede helft der XVIII
eeuw haar groote vlucht nam, wel zeer samenhangt met zwakte van eigen levensstijl.
M e r k w a a r d i g is het in elk geval dan toch, dat de in dien tijd opgekomen
kunstgeschiedenis, die de kunst beschouwt als een reeks verschijnselen welke een
onderling verband hebben en een verband met het verdere cultureele leven - een
vak, dat een stréven althans naar objectiviteit vergt - bij het academisch onderwijs
in verval schijnt te raken, terwijl men juist na het werk der voorgangers schoone,
wijdere mogelijkheden in hun richting ontwaarde. Spreker betoogt dan uitvoerig het
belang, dat werkelijke litteratuurg e s c h i e d e n i s nog steeds kan hebben voor de
vorming van geest en karakter der leerlingen van de middelbare school, om daarna
over te gaan tot de bespreking van een paar desiderata bij het universitair onderwijs.
Behalve het bezwaar van het naar verhouding te-veel aandacht geven aan het
moderne, schijnt het hem een groot gemis, dat in Nederland de vergelijkende en
de algemeene litteratuurgeschiedenis nergens als speciaal vak worden onderwezen.
Hij geeft aan, hoe vóor een eeuw de vergelijkende litteratuur-geschiedenis in Frankrijk
een vak van onderwijs werd; nadat verschillende cursussen en werken op dit gebied
waren verschenen, werd de eerste leerstoel aldaar gesticht te Lyon in 1896, de
jonggestorven Joseph Texte was er de eerste hoogleeraar. Maar wat dat betreft,
was men toen elders al verder; in 1870 waren er al leerstoelen te Napels, te Turijn
en te Genève. Eén van de grootste promotoren van het vak was Brandes, wiens
‘Hoofdstroomingen’ in 1872-'82 werd uitgegeven; terwijl in 1886 Possnett's
Comparative Literature verscheen en in Duitschland in het volgend jaar de Zeitschrift
für vergleichende Literatur door Max Koch werd gesticht. Ook Amerika deed te
dezen mee;
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daar had men zelfs den eersten leerstoel na dien van Lyon, aan de Columbia
University te New York (in 1899). Tegenwoordig zijn er in Amerika, Frankrijk en
Duitschland tijdschriften aan deze wetenschap gewijd; in vijftien landen is het een
vak van onderwijs aan de universiteit.
In ons land is ook wel iets verricht, maar voornamelijk incidenteel, naar aanleiding
van één of anderen Nederlandschen schrijver. Spr. noemt één en ander op dit
gebied; maar wijst erop, dat dergelijke ‘toeristen-tochtjes naar 't buitenland’ toch
heel iets anders zijn dan een methodische beoefening van verwantschappen van
internationaal standpunt. Hij betoogt de onhoudbaarheid van de bewering - o.a. van
den Bazelschen hoogleeraar Petersen -, dat men aan dit vak nog niet toe zou zijn.
Integendeel, het geeft de studie der vaderlandsche litteratuur een wijd verschiet als
achtergrond, het prikkelt de belangstelling der studenten - en dat is noodig - voor
de litteratuurgeschiedenis; terwijl studeerenden van zeer verschillenden aanleg hier
belangwekkenden arbeid van hun gading vinden. Men kan de ‘Stoffgeschichte’
beoefenen of ideeën-geschiedenis, zooals Erich Schmidt in zijn boek over Rousseau,
Richardson en Lessing; men kan ook legenden en typen in verschillende nationale
en periodieke schakeering vergelijken; maar ook genre- en stijlinvloeden nagaan.
Spreker geeft van één en ander voorbeelden; wijst erop, hoe door deze methode
ook, en vooral, aesthetisch onbelangrijke overgangstijdperken belangwekkend
studiemateriaal opleveren; wat hij met eenige gegevens betreffende het burgerlijk
drama illustreert. Zoo opgevat is de vergelijkende litteratuurgeschiedenis een hoogst
belangrijk onderdeel van de cultuurhistorie.
Het vervolg en als het ware de bekroning van de vergelijkende, is de algemeene
litteratuurgeschiedenis, die ook reeds op bescheiden wijze, gelijk Spreker aangeeft,
bij het voorbereidendhooger en middelbaar-onderwijs, een plaats kon innemen,
waardoor meer eenheid en meer historisch begrip in het overzicht van klassieke en
moderne litteratuur kon worden gebracht.

Dr P. Valkhoff: Arij Prins en Joris-Karl Huysmans.
Spreker begon met de ontwikkelingsgang van Arij Prins te schetsen. Zijn eerste
belangrijke schets, ‘E e n b u i t e n k a n s j e ’, in 1883 in de Nederlandsche ‘Spectator’
verschenen, is een grauw verhaal van fabrieksleven onder den invloed van het
Fransche realisme geschreven. In een noot meende de redactie van de ‘Spectator’
de opname van deze donkere bladzijden te moeten verontschuldigen. In 1885 vooral
- vóór zijn bundel ‘Uit het leven’ verscheen, schreef Prins kritieken over Fransche
letterkunde in de ‘Amsterdammer’ en het ‘Nieuws van den Dag’ en die artikelen
brachten hem in correspondentie met Robert Caze, Paul Margueritte, Descaves en
anderen. Ook met Joris-Karl
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Huysmans, die voor de Nederlandsche bewonderaars van het Fransche realisme
geen onbekende meer was. ‘Marthe’, ‘Les Soeurs Vatard’, ‘En ménage’, ‘A Rebours’
werden hier bewonderd. Reeds uit zijn eersten bundel ‘Le drageoir aux épices’ van
1874 was het groote picturale talent van Huysmans gebleken. Bij zijn
kermistooneelen in dat boek en in ‘Les Soeurs Vatard’ denkt men voortdurend aan
Steen, Teniers, Jordaens. Die eersteling zond de jonge auteur toe aan zijn oom
Constant Cornelis Huysmans, toen leeraar in het teekenen aan de Hoogere
Burgerschool te Tilburg, die het groote talent van zijn Parijschen neef moest
erkennen, doch hem verweet dat hij niet nam ‘des thèmes qui laissent un souvenir
noble et touchant, ou riant et gai’. Constant Cornelis Huysmans was, na met succes
in Frankrijk geschilderd te hebben, waar Sceffer en Rousseau zijn leermeesters
waren, naar Holland teruggekeerd om zijn blind geworden vader, ook een schilder,
op te volgen als leeraar aan de Militaire Academie te Breda. Later zou hij naar
Tilburg gaan. De vader van Joris-Karl was jong naar Parijs gegaan, waar hij zeer
verdienstelijk de kleurenlithografie beoefende, doch reeds in 1856 overleed;
Charles-Marie-Georges was toen zes jaar. Hij logeerde bij zijn familie in Nederland
en daar noemde men hem Karel Joris, de namen die hij, ze verwisselend terwille
van de euphonie en met de fout die zijn oom hem verweet, zou aannemen als
voornaam van auteur. Zijn brieven teekent hij steeds: Georges Huijsmans (met
trema op de y). Joris-Karl stamt dus uit een Bredasche familie, en nasporingen in
de Bredasche archieven hebben die tot een eind in de achttiende eeuw kunnen
terugvoeren, doch niet aangetoond wat Huysmans zelf beweerde: dat hij een nazaat
was van den Vlaamschen schilder Cornelis Huysmans van Mechelen, van wien
stukken in het Louvre hangen.
Is het - aldus spreker - zijn Hollandsch-Bourgondische afkomst (zijn moeder kwam
uit Bourgondië), die Joris-Karl zoo verschillend van zijn kunstenaars-tijdgenooten
heeft gemaakt? Zijn liefde voor de schilderkunst en zijn schilderend
uitbeeldingsvermogen heeft hij er zeker aan te danken, misschien ook zijn afkeer
van oppervlakkige uitbundigheid. (In 1885 spreekt hij, zijn schrijverstemperament
karakteriseerend, van ‘un inexplicable amalgame d'un Parisien raffiné et d'un peintre
de la Hollande’).
Spreker typeerde daarna het pessimisme van Huysmans en vertelde van de
levensomstandigheden die ertoe hebben bijgedragen dat te versterken. Groote
bewondering had Huysmans voor Jan Luyken en Nederlandsche primitieven en in
‘En route’, zijn bekeeringsgeschiedenis, spreekt hij van ‘un atavisme d'ancienne
famille pieuse éparse dans des Monastères’, die in hem gewerkt heeft. Het
levenseind van Claus Sluter, die zich in een klooster te Dijon terugtrok, met de
vrijheid zich aan zijn kunst te wijden, heeft hij benijd en eenigen tijd zelf mogen
kennen.
In Juli 1885 ontving Prins den eersten brief van Huysmans
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en begin 1907, het jaar van Huysmans' dood, den laatste. Twee en twintig jaar heeft
hun innige vriendschap geduurd, onverzwakt tot het einde. 234 brieven van
Huysmans, groote en kleine, getuigen daarvan. Met groote welwillendheid heeft
mevr. Prins-Goudkade spreker in de gelegenheid gesteld deze brieven, waarover
indertijd Herman Robbers reeds in Elsevier's schreef, te bestudeeren. Helaas is het
spreker niet gelukt de brieven van Prins aan Huysmans op te sporen. Waarschijnlijk
zijn deze door hem, kort voor zijn dood, met veel andere stukken, vernietigd. Prins
is voor Huysmans de vriend geweest aan wien hij zijn intiemste aangelegenheden
durfde te vertellen. Herhaaldelijk heeft Prins zijn Parijschen vriend bezocht en door
hem kennis gemaakt met Bloy, Villiers de l'Isle Adam, Barbey, Mallarmé en anderen.
Die vriendschap openbaarde zich ook in de uitwisseling van geschenken en in den
steun dien de edelmoedige Prins, altijd bereid te helpen, schonk aan arme confraters
in Parijs. In Augustus 1888 bezocht Huysmans Prins in Hamburg, waar deze sinds
eenige jaren woonde, en samen trokken ze naar verschillende Duitsche steden.
Prins is evenwel niet door Huysmans tot de middeleeuwen gekomen, zooals wel
eens beweerd is. Duitsche landschappen en oud-Duitsche schilderijen, zooals die
van Cranach, zijn daarbij van grooten invloed geweest. De middeleeuwen, die ze
beiden liefhadden, vinden we in hun werk heel verschillend verbeeld. In het werk
van Huysmans zien we overal hemzelf bewegen, betoogend, beschrijvend,
verwenschend of prijzend. Meestal zijn het evocaties in den trant van Michelet. Bij
Prins is ik-heid en eruditie onzichtbaar geworden. Men denkt meer aan Flaubert's
‘Saint Julien l'Hospitalier.’
De brieven van Huysmans zijn vooral belangrijk, omdat we er zijn geheele
ontwikkeling in kunnen nagaan, van 1885 of tot zijn dood, de worsteling met zijn
latere boeken, waarvan sommige hem ontzettend veel moeite kostten, zooals ‘Là-bas’
en ‘La Cathédrale’, zijn breken met de naturalistische onderwerpen, tot ergernis van
Zola, het succes van deze nieuwe litteratuur en de strijd ertegen, ook wel van
katholieken kant, de gang tot het geloof, en het geluk dat hij als hardwerkend ‘oblat’
vond in Ligugé. Er is wel eens getwijfeld aan de oprechtheid van de bekeering van
Huysmans. Wie deze brieven gelezen heeft, zal dat niet meer doen. Hoe ellendig
is het voor hem geweest naar het verfoeide Parijs te moeten terugkeeren, toen de
monniken uit Ligugé verdreven werden.
Huysmans heeft zijn smartelijk lijden-door-kanker heroïek gedragen. Dat toonen
o.a. de brieven die Jean de Caldain, die hem verpleegde, aan Prins schreef. Zijn
vereerde Sancta Liduina heeft hij toen steeds voor oogen gehad. De Caldain spreekt
van zijn ‘lucidité inimaginable dans la douleur’ en vervolgt: ‘Notre maître et ami meurt
comme un Saint, car plus rien ne l'intéresse que les choses de Dieu.’
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In Frankrijk wordt Huysmans nog gelezen en bestudeerd. Er bestaat een Société
Joris-Karl Huysmans, die een Bulletin uitgeeft, aan zijn leven en werk gewijd. Studies
over Huysmans zijn in voorbereiding, in Frankrijk, in Duitschland en in Nederland.
Daarbij zal de schrijver over kunst niet vergeten worden. Als zoodanig is Huysmans
te vergelijken met Baudelaire. Spr. eindigde met den wensch uit te spreken, dat er
eveneens nieuwe belangstelling zal komen voor het edele, zuivere werk van Arij
Prins, waarvan de visionaire schoonheid iets geheel eenigs is in onze moderne
letterkunde.

Dr D.C. Hesseling: ‘Negerhollandsch en Papiamentsch.’
Het Negerhollandsch der vroeger aan Denemarken behoorende Antillen en het
Papiamentsch van Curaçao hebben zoo veel eigenaardigheden gemeen, dat men
aan ontleening moet denken. Het blijkt dat het Papiamentsch, dat ruim 100 jaar
vroeger bestond, de gevende partij is geweest. Niet slechts vele woorden heeft het
Negerhollandsch ontleend aan het Papiamentsch, maar ook verschillende zegswijzen
en afwijkingen van de gewone beteekenis der woorden kunnen alleen door het
Papiamentsch, en dit weer door het Spaansch, verklaard worden. Verschillende
voorbeelden werden aangehaald en besproken.
de

Het Negerhollandsch is in de 18 eeuw de omgangstaal van de welgestelde en
zelfs van de aanzienlijke bewoners der eilanden geweest. Die tijd is al lang voorbij;
in onze dagen is het tot Kreoolsch geworden Nederlandsch zoo goed als
uitgestorven. In 1923 heeft echter Prof. de Josselin de Jong, gedurende een verblijf
van twee maanden op St Thomas en St Jan, de overblijfselen kunnen bestudeeren,
en in, uit de mond van enkele oude negers opgeteekende teksten kunnen vastleggen.
Door dit werk van een bij uitnemendheid bevoegd linguist is het nu mogelijk het
Negerhollandsch historisch te beschouwen, hetgeen bij Kreoolsche talen hoogst
zelden het geval is. Door bespreking van een tweetal der bedoelde teksten werd
aangetoond hoe zeer het verschrompelde taaltje van heden in beteekenis verschilt
van het Papiamentsch dat nog altijd de verkeerstaal is van meer dan 50.000
Nederlanders, van alle bewoners der Eilanden Onder den Wind.
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Bijlage IV
Verslag van de bibliothecaris
In het afgelopen genootschapsjaar werden van 53 personen en instellingen
boekwerken, handschriften, brieven of andere documenten ten geschenke ontvangen;
hun namen worden in de lijst achter dit verslag vermeld. Hun allen breng ik voor de
belangstelling, die onze Bibliotheek zo zeer ten goede is gekomen en zonder welke
deze het niet stellen kan, namens het Bestuur hartelik dank. Op enkele schenkingen
wens ik wegens hun biezondere betekenis nog nader de aandacht te vestigen. Die
van ons erelid, Prof. Dr S.G. de Vries, heb ik reeds in de maandvergadering van
November j.l. dankbaar vermeld: het geldt hier een omvangrijke verzameling brieven
afkomstig van Dr Abraham de Vries en van Prof. Dr Matth. de Vries. Hierbij zijn 38
brieven van en aan Mr Willem Bilderdijk, ten dele in 1836 uitgegeven, ten dele tot
nu ongedrukt. Een uitgebreide verzameling brieven betreft de uitvinding der
boekdrukkunst, door J. Koning en Mr Jac. Scheltema gericht aan A. de Vries; hierbij
zijn ook enkele brieven van buitenlanders; voorts een honderdtal brieven van
de

bekende landgenoten uit de eerste helft der 19 eeuw, die voor de geschiedenis
van die tijd van belang zijn. De aan M. de Vries gerichte correspondentie omvat
brieven van Duitse philologen, waarvan die van Jac. Grimm reeds door Dr S.G. de
Vries in een maandvergadering besproken zijn (zie: Handelingen 1924/25, blz.
45-46); en die van Zuidnederlandse letterkundigen en geleerden, voor de
geschiedenis der Nederlandse philologie en voor de verhouding van Nederland en
Vlaanderen van gewicht. Uit de nalatenschap van Ds Vincent Loosjes werden brieven
en documenten ontvangen, die ik in de boven genoemde maandvergadering
besproken heb. Ons medelid B.A. Meuleman stond vier brieven van Rhijnvis Feith
aan P.G. Witsen Geysbeek af. Mevrouw C. Haverschmidt-Verbroek te Utrecht
voegde aan de Verzameling Haverschmidt, uitvoerig beschreven in de Handelingen
1930-1931, blz. 40-47, nog een aantal hss. toe van Haverschmidts novellen en
schetsen, waarvoor hij altijd een zo groot en belangstellend gehoor vond, ten dele
afgedrukt in de bekende bundel Familie en Kennissen, met nog enige toespraken.
Van de ten geschenke ontvangen boekwerken noem ik om hun belang afzonderlik:
het fraaie Gedenkboek van Roermond
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ons door ons medelid Dr P.J.M. van Gils geschonken; de eerste en tweede druk
van Stoetts Spreekwoordenboek met de schriftelike aantekeningen van wijlen F.P.H.
Prick van Wely door ons medelid W.J.J.C. Bijleveld afgestaan en de uitgebreide, 9
delen omvattende Beschrijving van het archief van het huis Bergh, door A.P. van
Schilfgaarde, die wij van de heer J.H. van Heek mochten ontvangen.
Door schenking en aankoop werden verworven 288 boekwerken; de verzameling
overdrukken vermeerderde met 57 stuks; van 322 tijdschriften en vervolgwerken
werden afleveringen of delen ontvangen.
De in het vorig verslag reeds genoemde Catalogus van de Verzameling
Boekenoogen kon aan hen die indertijd door hun bijdragen het Bestuur in staat
gesteld hebben deze verzameling voor de Bibliotheek aan te kopen, worden
toegezonden; dat het mogelik was deze Catalogus met geringe kosten te doen
drukken, danken we aan de medewerking van de Bibliothecaris der
Universiteits-Bibliotheek, Dr F.C. Wieder, zomede aan de hulp van mej. Dr H.J.A.
Ruys; de hun in het voorbericht van de Catalogus gebrachte dank, wens ik hier te
herhalen.
Vermelding verdient nog, dat de Middelnederlandse vertaling van het ‘Exordium
Magnum’ vervat in het hs. 1031 der Maatschappij uitgegeven is door Dr A. Greebe
in ‘Bijdragen tot de Geschiedenis der Cisterciensers in Nederland. Deel I’.
De opmerking, dat de studenten en ik vrees ook, enkele hoogleraren te Leiden,
zich hun verplichting aan, misschien zelfs het bestaan van, de Bibliotheek der
Maatschappij, waarvan zij toch bij hun studie zoveel profijt trekken, niet of nauweliks
bewust zijn, wordt hier herhaald om gelegenheid te hebben de ongenoemde gever
te danken, door wiens hulp het mogelik werd een aantal Leidse proefschriften op
het gebied der Nederlandse philologie en de geschiedenis aan de Bibliotheek toe
te voegen. De gelegenheid om uit verschillende particuliere bibliotheken, die onder
de hamer kwamen, interessante, inzonderheid bibliophiele uitgaven op het gebied
der Nederlandse letterkunde, aan te schaffen, moest in de meeste gevallen
ongebruikt blijven, bij gebrek aan de nodige geldmiddelen; immers de in het vorig
verslag bescheidenlik geuite bede betreffende het Bibliotheek-fonds bleef onverhoord.
Dit mag mij echter geenszins beletten dit verslag te beeindigen met een woord van
hartelike dank aan allen, die op enige wijze mij behulpzaam waren om de belangen
der Bibliotheek te behartigen.
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 1932-1933 met
geschenken hebben vereerd
1.

Mevr. H. Baart de la Faille-Wichers
Hoeth, 's-Gravenhage.

2.

W.J.J.C. Bijleveld, Leiden.

3.

Ir D.W. van Dam van Hekendorp,
Overveen.

4.

Dr O. Dambre, Gentbrugge.

5.

Mr P. Dieleman, Middelburg.

6.

W.A. van der Donk, Amsterdam.

7.

Joh. Fabricius, 's-Gravenhage.

8.

Kon. Bataviaasch Genootschap van K.
en W., Batavia.

9.

Dr P.J.M. van Gils, Roermond.

10.

Mevr. A. van Gogh-Kaulbach,
Amsterdam.

11.

Dr J.C. de Haan, Solo.

12.

Dr K.H. de Haas, Rotterdam.

13.

Mevr. C. Haverschmidt-Verbroek,
Utrecht.

14.

J.H. van Heek, 's-Heerenberg.

15.

O.C. van Hemessen, Woubrugge.

16.

M. Hertzberger, Amsterdam.

17.

Dr C. Hooykaas, Jogjakarta.

18.

Koloniaal Instituut, Amsterdam.

19.

Dr L. Knappert, Oegstgeest.

20.

Openb. Leeszaal en Bibliotheek, Delft.

21.

Idem, 's-Gravenhage.

22.

Idem, Leiden.

23.

N.V. Lettergieterij ‘Amsterdam’ v/h N.
Tetterode, Amsterdam.

24.

Holl. Maatsch. der Wetensch., Haarlem.

25.

B.A. Meuleman, Nijmegen.

26.

Ministerie van Onderw., Kunsten en Wet.,
's-Gravenhage.

27.

Dr J.W. Muller, Oegstgeest.
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28.

S.F. van Oss, 's-Gravenhage.

29.

Siegf. van Praag, Amsterdam.

30.

M.J. Premsela, Amsterdam.

31.

W.M.C. Regt, Alphen a/d Rijn.

32.

D. Rook, Schiedam.

33.

Dr F. Sassen, Nijmegen.

34.

Dr A.A.v. Schelven, Haarlem.

35.

Dr J.B. Schepers, Haarlem.

36.

Dr A. Schillings, Batavia.

37.

Dr W. Sieger, Amsterdam.

38.

Dr J.F.M. Sterck, Aerdenhout.

39.

Z. Stokvis, 's-Gravenhage.

40.

P.D. Col. Tewes, Borkel en Schaft.

41.

Universiteits-Bibliotheek, Groningen.

42.

Idem, Nijmegen.

43.

Idem, Utrecht.

44.

Mevr. N. van der Valk-Sandbergen,
Heemstede.

45.

Centr. Vereeniging van O.L. & B.,
's-Gravenhage.

46.

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

47.

P.D. de Vos, Zierikzee.

48.

Dr Jan de Vries, Leiden.

49.

Theun de Vries, Sneek.

50.

Dr S.G. de Vries, Leiden.

51.

Dr Herm. Wätjen, Münster i/W.

52.

Dr W.E. van Wijk, Rotterdam.

53.

Mevr. M.C. van Zeggelen, Amsterdam.
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Lijst der handschriften en boeken, waarmede de bibliotheek is verrijkt
I. Handschriften
a. Brieven aan ds V i n c e n t L o o s j e s Azn. van:
Nic. Beets - De Bourbon (Kleinzoon van Naundorf) - Em. Geibel - Rob.
Hamerling - Gusta Poolman - Dr Georg Weber.

b. 9 Kopieën van brieven van L o d e w i j k N a p o l e o n , koning van Holland aan:
Cambier - Van der Heim - Le Prince de Neufchatel - Le Sénat
Conservateur de l'Empire français - N.N.

c. Brief van L o d e w i j k N a p o l e o n , aan N.N.
d. Brieven van:
J.J. Cremer aan Mr D. Alma - W.A. van Hengel aan J.J. Borghorst - Jacob
van Lennep aan A.J. de Bull (7 stuks) - Dezelfde aan G.D. Kölle - Dezelfde
aan P. van Limmik(?) - J.H. van der Palm aan A. van der Hoop Jr. Circulaire met bijschrift van A.L.G. Toussaint aan J.A. de Bull.

e. Gedicht van J.J.L. t e n K a t e : Ooyevaarslied - Gedicht van E. L[aurillard] Facsimile van een gedicht van H. T o l l e n s : De waarde van het goud.
a-e uit de nalatenschap van Ds V. L o o s j e s Azn. ontvangen van Mr A. L o o s j e s
te Amsterdam.
f. 38 brieven van en aan Mr W i l l e m B i l d e r d i j k :
1. Bilderdijk aan Jer. de Bosch (2 stuks).
2. B. aan de Tweede Klasse des Kon. Nederlandschen Instituuts (afschrift
van Abr. de Vries).
3. B. aan Abr. de Vries (met afdruk der uitgave, Amsterdam 1836).
Ontbreken nr 3 en 13 der uitgave (12 stuks).
4. B. aan Abr. de Vries (11 brieven, niet opgenomen in de uitgave van
1836).
5. Abr. de Vries aan Bilderdijk (12 stuks).

g. Brieven voornamelik over de uitvinding der boekdrukkunst:
1. 33 brieven van J. Koning, waarvan 30 aan Abr. de Vries (inliggend 1
brief van W.H.J. van Westreenen van Tiellandt aan J. Scheltema), 2 aan
Mr J. Enschedé; 1 aan J. de Vries - 1 brief van G. van Enst Koning aan
Abr. de Vries.
2. 49 brieven van Mr Jac. Scheltema, waarvan 46 aan Abr. de Vries en
3 aan V. Loosjes. - 1 brief van P. Scheltema aan Abr. de Vries - 5 brieven
van A. de Vries aan Mr. Jac. Scheltema - 1 concept-brief van N. v(an)
M(arum) aan Abr. de Vries.
3. 2 brieven van S. Sotheby aan Abr. de Vries - 4 van le Comte Léon de
Laborde aan dezelfde - 1 van I.M. Guichard aan dezelfde - 1 van Aug.
Bernard aan dezelfde - 1 van Abr. de Vries aan Aug. Bernard - 1 van
dezelfde aan Charles Paeille - 1 van J.W. Holtrop aan Abr. de Vries - 1
gedicht van A. van Lee aan Abr. de Vries.
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h. Brieven aan A b r . d e V r i e s van:
J. Bake - E.A. Borger (3) - Le Brun, duc de Plaisance - J. Geel (2) en
H.W. Tydeman - J. van Geuns (5) - J.H. Halbertsma (3) - M.C. van Hall
- H.A. Hamaker (2) - Paulus van Hemert - W.A. van Hengel - Jod. Heringa
El.zn - P.W. van Heusde (10) - Hoffmann von Fallersleben -
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I.M. Kemper (6, waarbij 2 brieven van H. Collot d'Escury aan I.M. Kemper
en aan P. Hofman Peerlkamp) - Kerbert - L.C. Luzac - J.D. Meijer - S.
Muller (2) - J.H. van der Palm (6) - P. Hofman Peerlkamp (14) - C.G.C.
Reinwardt - A.D. Schinkel (20) - H. Tollens Cz. (13) - J. van Walré - W.H.J.
van Westreenen van Tiellandt - W.J. Zillesen.
1 brief van A.R. Falck aan Jer. de Vries.

i. Brieven van Duitse philologen aan Dr M. d e V r i e s :
K. Bartsch (32) - O. Behaghel (10) - L. Diefenbach (3) - H. Duentzer (7)
- Jac. Grimm (7, waarvan 1 gericht aan de Minister van Binnenl. Zaken)
- M. Haupt (2) - M. Heyne (15) - F. von Hellwald (170) - E. Kausler (3) F. Pfeiffer (7) - E. Ranke (6) - Hugo Schuchardt (8) - W. Wackernagel W. Wattenbach - Weigand - K. Weinhold (3) - N.D.H. Welcker (2) - J.
Zacher (3) - F. Zarncke (2).

j. Brieven van Zuid-Nederlanders:
1. 2 brieven van J.F. Willems aan Abr. de Vries - 2 brieven van dezelfde
aan M. Siegenbeek - 1 brief van F.A. Snellaert aan Abr. de Vries.
2. Brieven gericht aan Dr M. d e V r i e s door:
Jan van Beers (2) - J.H. Bormans (12) - S. Bormans (4) - P.J.H. Brouwers
- Hendr. Conscience (4) en Marie Antheunis-Conscience (hierbij 3 brieven
van A. Jacob aan Dr S.G. de Vries) - Th. Coopman (3) - S. Daems (5) J.M. Dautzenberg (5) - J. David (21) - L.L de Bo (2) - Des. Delcroix (10)
- Prud. van Duyse - Paul Fredericq (6) - Julius de Geyter (7) - J.F.J.
Heremans (26) - Constance Heremans (10) - H. Meert - Nap. de Pauw
(20) - Frans de Potter - E. Reusens - Max Rooses (5) - L.W. Schuermans
(5) - Gust. Segers (9) - C.P. Serrure (5) - F.A. Snellaert (54) - Em.
Spanoghe (5) - K.F. Stallaert (75) - F. van Veerdeghem - Karel Versnaeyen
(5) - J. Vuylsteke (2) - J.F. Willems.

f-j. Geschenk van Dr S.G. d e V r i e s te Leiden.
k. 4 Brieven van R h i j n v i s F e i t h aan P.G. W i t s e n G e y s b e e k .
Geschenk van de Heer B.A. M e u l e m a n te Nijmegen.
l. H a n d s c h r i f t e n v a n F r a n ç o i s H a v e r s c h m i d t (vgl. Handelingen
1930/1931, blz. 40-47):
1. Toespraken bij de huwelijksinzegening van A. van Slooten en G.W.
Verwijs - E.G. van Lunteren en A.H.G. de Wijs - P.F. Dijckmeester en
L.C.M. van Luttervelt - Dr M. Hoek en P.A. Brouwer - Dr H. Wefers Bettink
en R.C. Osti - Dr G.C. Steynis en C.C. Noordziek - J.C. Dozy en J.N.
Koper.
2. Familie en Kennissen:
Een groot man en een goed man - De pastorie van mijn grootvader - Een
nutsbijdrage van Oom Jan - Het verhaal van Oom Jan (2 ex.) - De
tandmeester - Mijn broertje - Een kerstvertelling (2 ex.) Jongensherinneringen (Hoe de koning bij ons in de stad kwam - Hoe er
oproer was bij ons - Mijntje) - Op een Donderdagavond - Een kinderlijke
herinnering (Een gebeurtenis van belang. 2 ex.) - Het was Sinterklaas (2
ex.) - Bedorven - Ik heb een wonderlijken droom gehad (2 ex.).
3. Vertellingen en Schetsen:
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Uitgedelgde schuld - Uit mijn oud zakboekje - Mijn kennissen - Een
rederijkersavondje - Sinterklaasvertelling of Hoe het afliep met drie zoonjes
wier moeders iets voor hen kochten tot St Nicolaas - Op een St.
Niklaasavond in de Kalverenbuurt - Nol, de ongeluksvogel - De
geschiedenis van Sebastiaan Peut - Door.
4. Vertellingen, toespraken, fragmenten:
[Het Huys der Doren] - [Een portret-album] - [Louw de lieger] - [Drie
verhalen] - Oom en tante. Fragment. - 2 Fragmenten.
Geschenk van Mevr. C. H a v e r s c h m i d t -V e r b r o e k te Utrecht.
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1

II. Boeken

A b b i n g , A.G.M. Het drama van Trianon. Iets uit de geschiedenis van Hongarije,
o

voor, onder en na den wereldoorlog. Amsterd., [1932]. 8 .
A c o n t i u s , J a c o b u s . Tractaat de methodo. Met een inleiding uitgeg. door
o

Herm. J. de Vleeschauwer. Antwerpen, Paris, 1932. 8 .
e

Universiteit te Gent. Werken uitgeg. door de Fac. der wijsb. en lett. 67
Afl.

A c t a e t C o m m e n t a t i o n e s Universitatis Tartuensis (Dorpatensis). B.
o

Humaniora. Pars XXV- . Tartu, 1931- . 8 .
A c t a e t C o m m e n t a t i o n e s Universitatis Tartuensis (Dorpatensis). C.
o

Annales. Pars XIV- . Tartu, 1932- . 8 .
A h s m a n n , H u b . P.J.M. Le culte de la sainte Vierge et la littérature française
o

profane du moyen âge. Acad. proefschr. Amsterd. Utrecht-Nijm., 1930. 8 .
o

A m m e r s -K ü l l e r , J o v a n . De appel en Eva. Amsterd., 1932. 8 .
De opstandigen. Dl. III.
o

A n t o n i a d i s , S o p h . Importance du Grec moderne. Leyde, 1929. 8 .
o

A n t o n i a d i s , S o p h . Pascal traducteur de la Bible. Leyde, 1930. 8 .
o

A n t o n i a d i s , S o p h . Nieuw Griekenland. Rede. Groningen, 1932. 8 .
A u r o r a . Jaarboekje voor 1840; uitg. door I.I.D. Nepveu. 2de dr. 's-Gravenh.,
o

1847. Kl. 8 . (3).
B a a r t d e l a F a i l l e -W i c h e r s H o e t h , H e n r .? Beschadigde levens?
o

Lochem, 1932. 8 . (1)
B a a r t d e l a F a i l l e -W i c h e r s H o e t h , Henr. Herinneringen. 28 jaar in de
o

pastorie te Londen. Assen, 1933. Met illustr. 8 . (1)
B a d p l a a t s Noordwijk en omstreken. Geïllustreerde gids met platte grond van
o

Noordwijk ... 7de dr. Noordwijk, z.j. Met illustr. 8 .
B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k , J.N. en B. S t e g e m a n . Het ambt Breedevoort
o

tijdens het Anholter pandschap 1562-1612. Arnhem, 1933. Met 3 portr. 8 .
Werken, uitgegeven door Gelre. Nr 19.
B a s s e , M a u r . De Vlaamsche beweging van 1905 tot 1930. Dl. II. Gent, 1933.
o

M. portr. 8 .
Uitgave van het Willems-Fonds (Nr. 166).
B a u e r , C h a r l . F r a n c i s . The Latin perfect endings -ere and -erunt. Univ. of
o

Pennsylvania dissertation. Philadelphia, 1933. 8 .
Language dissertations publ. by the Linguistic Society of America. Number
XIII.
1

Het cijfer achter de titel verwijst naar de met hetzelfde cijfer aangeduide naam van de schenker
in de hiervoor geplaatste lijst van schenkers.
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B e e k o m , W.L. v a n . De la formation intellectuelle et morale de la femme d'après
o

Molière. Thèse Lille. Paris, 1922. 8 .
B e r g , C.C. Hoofdlijnen der Javaansche litteratuurgeschiedenis. Rede. Groningen,
o

1929. 8 .
B e r g h v a n E y s i n g a , L a m b . M a r t i n a v a n d e n . Bijdrage tot de
sociaal-geographische kennis der gemeente Velsen. Proefschr. Utr. Utrecht, 1933.
o

Met illustr. 8 . (43).
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B e s c h r i j v i n g van Hilversum. Herdruk van een oud boekje, in bezit zijnde van
o

de kinderen van Wm Swaan, te Hilversum. Z. pl., 1913. 8 .
o

B e z e m e r Sr., F. Nieuws uit oude boeken. 2de dr. Zeist, 1910. Met afb. 8 .
B i b l i o g r a p h i e des impressions espagnoles des Pays-Bas, [par J.F.
Peeters-Fontainas, A.R. Rodriguez-Moñino et M. Sabbe]. Antwerpen-'s-Gravenh.,
o

1933. 8 .
De Gulden Passer. Nwe reeks, 11e Jaarg.
B i h l e r , O t t o . Die Beschieszung von Paris 1870/71 und die Ursachen ihrer
o

Verzögerung. Inaug.-Diss. Tübingen. Ulm, 1932. 8 .
B i l d e r d i j k , W i l l e m . Bloemlezing uit de gedichten van -. Met een voorbericht
o

door Van Elring. 2de dr. Amsterd., [1931]. Met portr. 8 .
o

B l o e m , J.C. Media vita. Gedichten. Haarlem, 1931. 8 .
B l y , F r a n s . Verklarende vakwoordenlijst van de zee-visschery. Omgewerkt
o

door G. Bly. Leuven, 1931. 8 .
Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterk. Reeks VI nr 51.
B o d o n i . [Catalogue of books printed by L'officina Bodoni]. Amsterd., 1932. With
o

portr. and specimens. 8 . (16).
B o e k , H e t F r a n s c h e . Orgaan der Vereeniging tot bevordering der studie
van het Fransch en van het Genootschap Nederland-Frankrijk. Jrg. II- . Wageningen,
o

1932- . 8 . (30).
o

B o u t e n s , P.C. Lente-maan [Verzen]. Bussum, 1916. 8 .
B o u t e n s , P.C. Een inleiding met bloemlezing door W. Kramer. Amsterd., 1926.
o

Met portr. 8 .
Meulenhoff's Bibliotheek van Nederl. schrijvers.
o

B o u t e n s , P.C. Honderd Hollandsche kwatrijnen. Haarlem, 1932, 8 .
B r a h m ā ṇ a - P u r ā ṇ a , H e t O u d - J a v a a n s c h e . Prozatekst en Kakawiu
o

uitg. en van aanteek. voorzien door J. Gonda. [Batavia, 1932]. 8 .(8).
Bibliotheca Javanica 5.
B r o n n e n , R o m e i n s c h e , voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder
de apostolische vicarissen 1592-1727, uitg. door J.D.M. Cornelissen. Dl. I :
o

1592-1651. 's-Gravenh., 1932. 8 .
Rijks geschiedk. publicatiën 77.
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. V-VI. Amsterd., 1931. 4 .
Nederl. Stedengeschiedenis onder leiding van H. Brugmans. I.
o

B r u g m a n s , H. Willem van Oranje. Amsterd., 1933. M. portr. 8 .
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o

B r u n e l , N o r é . Sous le chant des sirènes. Roman. Paris, 1930. 8 . (30).
B r u n t o n , J. De veertig voorschriften van het whistspel in tweeregelige rijmpjes
vervat en van toelichtingen voorzien. Vrij gevolgd naar het Fransch door J. van
o

Lennep. Amsterd., 1863. 8 . (27).
B u f f i n , J.M. Le psaume CXXIX (CXXX) dans la poésie française moderne.
o

Rede. Leiden, 1928. 8 .
[B i j l e v e l d , W.J.J.C.]. Het geslacht von Innhausen und Knyphausen in de
o

Nederlanden 1645-1884. Leiden, [1933]. 8 . (2).
o

B y r o n , M a y . A day with John Greenleaf Whittier. London, z.j. 8 . (30).
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C a l e n d r i e r pour l'année 1794. Auquel on a joint le Calendrier pour l'An IIe de la
o

république française. Z. pl., 1794. 12 .
o

C a m p e n , M.H. VAN. Bikoerim. Bussum 1903. 8 .
C a r e l s e n , G e e r t r u i d a [pseud. v.A.G. d e L e e u w ]. Herinneringen. Tweede
o

bundel. Haarlem, 1933. Met portr. 8 .
C a t a l o g u e , S h o r t - t i t l e , of books written and edited by Herman Boerhaave
compiled by M. Hertzberger with the assistance of E.J. van der Linden. Preface by
o

J.G. de Lint. Amsterd., 1927. M. portr. 8 . (16).
C a t a l o g u e of books from the library of John Lothrop Motley. London, 1932.
o

8 .
o

C a t a l o g u e de la bibliothèque de feu M. Israël Querido. Amsterd., [1932]. 8 .
o

C a t a l o g u s van de Verzameling-Boekenoogen. Leiden, 1932. 8 .
Bibliotheek van de Maatsch. der Nederl. Letterk. te Leiden.
C a t a l o g u s van de zich in het Musicologisch Archief [te Batavia] bevindende
o

inheemsche muziekinstrumenten. (Bijgewerkt tot 31 Maart 1931). Z.p., [1931]. 4 .
3de-6de Supplement op den voorloopigen Catalogus (1 Sept. 1931-31
Dec. 1932).
C e n s e , A n t . A. De kroniek van Bandjermasin. Proefschr. Leiden. Santpoort,
o

1928. 8 .
C h a u c e r , G e o f f r e y . De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg, vertaald
o

door A.J. Barnouw. II. Haarlem. 1932. 8 .
o

C l e r c q , R e n é de. Het beste uit de gedichten van -. Zeist, 1932. Met portr. 4 .
o

C n e u d t , R i c h . de. De primus. Humoristische novelle. Rotterd., z.j. Kl. 8 . (48).
o

Een boek, n 6.
C o e v e r d e n , F.W.W.H. van. Oude waterwegen en scheepvaart in Twente.
o

Enschede, [1932]. 8 . (2).
C o l l e m , A. van. Bloemlezing uit de gedichten van -. Met een woord vooraf van
o

Henr. Roland Holst. Amsterd., 1932. 8 .
o

C o o l e n , A n t o n . De goede moordenaar. Rotterd., 1932. 8 .
C o r n e l i s s e n , J o z e f . De muizen en ratten in de folklore. Antwerpen, 1923.
o

8 .
De Schelde-serie XL.
C o r n u , A l b . e t J e a n M a t h i e u . En marge de la guerre. Roman. Paris, [1930].
o

8 . (30).
o

C o u p e r u s , L o u i s . Bibliographie. Arnhem, 1923. kl. 8 . (48).
C o u p e r u s , L o u i s . Fidessa. Met eene teekening van Jan Toorop. 2de dr.
o

Amsterd., z.j. 4 .
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o

C o u r a n t , H a a r l e m s c h e . A . 1811. Gazette de Harlem. 26 October. [Haarlem,
1811]. Folio.
o

C r e m e r , J.J. Nieuwe Overbetuwsche vertellingen. Leiden, 1867. 8 . (27).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

103
D a m b r e , O. De dichter Justus de Harduijn (1582-1641). Een biographische en
o

letterkundige studie. Gand, Paris, 1926. 8 . (4).
Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de philos.
et lettres. Fasc. 58.
D e b a i v e , C. Bibliographie der werken van Dr. Is. Teirlinck, herzien, bijgewerkt
o

en van een systematische tafel voorzien. Ledeberg/Gent, z.j. 8 .
Kon. Vlaamsche Academie v. Taal- en Letterk. Verslagen en
Mededeelingen. Dec. 1931.
o

D i e l e m a n , P. De groote reiziger Mer Joos van Ghistele. [Middelburg, 1932]. 8 .
(5).
o

D i e u d o n n é , R o b e r t . La première année. Roman inédit. Paris, [1929]. 8 .
(30).
D i r i c k x - v a n d e r S t r a e t e n , H e r m i n e . La vie de Saint Jehan Bouche
d'Or et la vie de Sainte Dieudonnée, sa mère. Textes français du moyen age. Acad.
o

proefschr. Amsterdam. Liège, 1931. 8 .
D o e s b u r g , J.J. West-Friesland's hoofdstad in vroeger eeuwen. Hoorn, 1898.
o

8 .
D o n k , W.A. v a n d e r . Gorcumsche oudheden. I. De ouderdom der plaats. II.
o

De ouderdom der Pinkstermarkt. Amsterd., 1933. 8 . (6).
D o n k e r , A n t h . [pseud. v.N.A. D o n k e r s l o o t ]. De schichtige Pegasus. Critiek
o

der poëzie omstreeks 1930. Brussel, 1932. 8 .
o

D r a b b e , P. Woordenboek der Fordaatsche taal. Bandoeng, 1932. 8 . (8).
Verhandelingen v.h. kon. Batav. Genootsch. v.K. en W. Dl. 71, 2e st.
o

D r a b b e , P. Woordenboek der Jamdeensche taal. Bandoeng, 1932. 8 . (8).
Verhandelingen v.h. Kon. Batav. Gen. v.K. en Wet. Dl. 71, 3e st.
o

D r a b b e , P. Beknopte spraakkunst der Slaroeëesche taal. Bandoeng, 1932. 8 .
(8).
Verhandelingen v.h. Kon. Batav. Gen. v.K. en Wet. Dl. 71, 4e st.
E l z i n g a , J.J.B., D.C. H e s s e l i n g en J.J. S a l v e r d a d e G r a v e . Beknopte
woordenlijst volgens de beginselen van de ‘Vereniging tot vereenvoudiging van
o

onze spelling’ samengesteld. Zwolle, 1933. Kl. 8 .
E m m e n s , W. Das Raumproblem bei H. Bergson. Akad. proefschr. Leiden, 1931.
o

8 .
E r a s m u s , D e s . Lof der zotheid, ironisch-comisch hekelschrift. Uit het Latijn
vert. door P.G. Witsen Geysbeek. Met aant. van den vertaler. Amsterd., 1828. Kl.
o

8 . (22).
E s s e n , H e i n von. De zeven zangen van Abraxas. 's-Gravenh., 1930. Met afb.
o

8 .
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o

E s s e n , H e i n v o n . Verzen van het stille uur. Amsterd., z.j. 8 .
E x o r d i u m M a g n u m . De Middelnederlandsche vertaling van het Exordium
Magnum volgens het handschrift der Universiteitsbibliotheek te Leiden (Mij Ndl.
o

Letterk.) 1031 [uitg. door A. Greebe]. Achel, 1932. 8 . (40).
Bijdragen tot de geschiedenis der Cisterciensers in Nederland. Deel. I.
o

E x p o s i t i o n Max Elskamp. 1862-1931. Bruxelles, 1932. M. portr. 8 .
Bibliothèque royale de Belgique.
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E y s i n g a , W.J.M. van. Eenige kanten van het internationaal statuut van den
o

wordenden Noord-Nederlandschen staat. Rectorale oratie. Leiden, 1929. 8 .
o

F a b r i c i u s , J o h . Komedianten trokken voorbij. 's-Gravenh., 1931. 8 .
(1e dr.).
o

F a b r i c i u s , J o h . Komedianten trokken voorbij. 2de dr. 's-Gravenh., 1932. 8 .
(7).
o

F a b r i c i u s , J o h . Melodie der verten. 's-Gravenh., 1932. 8 .
F a s t e n a u , J. Führer durch die Gemäldesammlung der Gesellschaft für bildende
o

Kunst und vaterländische Altertümer in Emden. Emden, 1930. 8 .
o

F a s t e n a u , J. Ostfriesische Kunstgeschichte in Umrissen. Emden, 1930. 8 .
F i l m k u n s t . Bijdragen van: E.P.F. Morlion, Frank van den Wyngaert, R. Arnheim
o

e.a. Antwerpen, 1932. 8 .
Dietsche Warande en Belfort Oct.-Nov. 1932.
F l a u b e r t , G u s t a v e . De legende van Sint-Julianus den offervaardige, vertaald,
verlucht en uitgeschreven door Jan Poortenaar. Amsterd., [1932]. Met 18 houtsneden
en 6 etsen. Fol.
F l o u , K a r e l d e . Woordenboek der toponymie. Dl. XIII, Uitgave bezorgd door
o

Jos. de Smet. Brugge, 1932. 8 .
Kon. Vlaamsche Academie voor taal- en letterk.
F o n c k e , R o b . Die Explosion des Mechelner Sandtores (1546) in Flugschriften
o

der damaligen Zeit. (Mit einer Abbildung). Antwerpen, 1932. 8 .
Universiteit te Gent. Werken uitgeg. door de Fac. der wijsb. en lett. 68e
Afl.
F r a n k e , S. Sagen en legenden rond de Zuiderzee. Met illustr. van A.J. van 't Hoff.
o

Zutphen, 1932. 8 .
a

F r a n s e n , P e t r . Leibniz und die Friedensschlüsse von Utrecht und
o

Rastatt-Baden. Proefschr. Leiden. Purmerend, 1933. 8 .
F r e i , K a r l . Bemalte Steckborner Keramik des 18. Jahrhunderts. Mit 20 Tafeln
o

und 3 Abbild. im Text. Zürich, 1932. 4 .
Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. XXXI, Heft 1.
G a n s h o f , F r a n ç . L. Recherches sur les tribunaux de châtellenie en Flandre
o

avant le milieu du XIIIe slècle. Antwerpen, Paris, 1932. 8 .
Universiteit te Gent. Werken uitg. door de Fac. der wijsb. en lett. 66e Afl.
G a u c h e z , M a u r i c e . Tous mes désirs sont les tiens. Poèmes. [Antwerpen],
o

1925. 8 . (30).
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G e d e n k b o e k der Nederlandsch hervormde gemeente van Maastricht
o

1632-1932. Maastricht, 1932. Geill. 8 .
G e d e n k b o e k ter gelegenheid van het zevenhonderd-jarig bestaan van
o

Roermond als stad. Roermond, 1932. Met pltn. Gr. 8 . (9).
G e d i c h t e n uit de 1e helft der 19de eeuw, ten deele ondert. J.P. de J., S.H.
o

van der N., ten deele anoniem. Z. pl. en j. 8 . (21).
G e e r t s , A.M.F.B. Vondel als classicus bij de humanisten in de leer. Proefschr.
o

Utrecht. Tongerloo, 1932. 8 . (43).
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G e n n e p , A r n . v a n . Le folklore du Dauphiné (Isère). Étude descriptive et
comparée de psychologie populaire. Avec 8 cartes folkloriques et linguistiques. T.
o

I-II. Paris, 1932-'33. 8 . (48).
Les littératures populaires de toutes les nations T. II-III.
o

G e r r i t s e n , T.J.C. Miguel de Unamuno. Een essay. Amsterd., 1927. 8 .
Overdruk uit: De Gids 1927.
G e s c h e n k 1933. Herinneringen aan Nederlandsche schrijfsters en schrijvers,
bijeengebracht ter gelegenheid van de Nederlandsche boekenweek 29 April-6 Mei
o

1933. [Amsterd.], 1933. M. portr. 8 .
G e u r t j e n s , H. Marindineesch-Nederlandsch woordenboek. Bandoeng, 1933.
o

8 . (8).
Verhandelingen v.h. Kon. Batav. Gen. v.K. en Wet. Dl. 71, 5e st.
o

G i d s voor Bussum en Naarden. Z. pl. en j. Met afb. 8 .
G i d s in het Volkenkundig Museum. X. De Timorgroep en de Zuidwestereilanden,
en weven en ikatten door A.J.L. Couvreur en B.M. Goslings. [Amsterdam, 1932].
o

Langw. 8 . (18).
Kon. Ver. Koloniaal Instituut.
G i d s in het Volkenkundig Museum. XI. De inlandsche scheepvaart door Chr.
o

Nooteboom. [Amsterd., 1932]. Langw. 8 . (18).
Kon. Ver. Koloniaal Instituut.
G i n s e l , W.A. De Gereformeerde Kerk op Formosa of de lotgevallen eener
handelskerk onder de Oost-Indische-Compagnie. 1627-1662. Proefschr. Leiden.
o

Leiden, 1931. 8 .
G o e r é e d'O v e r f l a c q u é e [pseud. van S.F. v a n O s s ]. Uit een geheim
o

dagboek 1918-1919. 's-Gravenh., 1932. 8 . (28).
G o g h - K a u l b a c h , A n n a v a n . Menschen in 't huwelijk. Roman. 2de dr.
o

Amsterd., [1932]. 8 . (10)
G o n i n , H e n r i L. Excerpta agnelliana. The Ravennate Liber pontificalis as a
o

source for the history of art. Proefschr. Leiden. Utrecht, 1933. 8 .
G o s s e s , G o d . De Friesche oorkonden uit het archief van het St.
Anthony-gasthuis te Leeuwarden. I. Een bijdrage tot de kennis der historische
o

grammatika van het Westfriesch. Proefschr. Leiden. Bolsward, 1928. 8 .
G o u w , J. t e r . Eene wandeling in Amsterdam in het midden der 17de eeuw.
o

2de dr. Amsterd., 1865. 8 .
G o u w , J. t e r . Amsterdamsche verhalen, voor jongelieden bewerkt door J.E.
o

ter Gouw. Met een inleid. woord van P. Louwerse. Amsterd., z.j. 8 .
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G r e v e , H.E. Geschiedenis der leeszaalbeweging in Nederland. Gedenkboek
uitg. ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Centr. Ver. v. Openb. Leesz. en
o

Bibl. 's-Gravenhage, 1933. Met afb. 4 . (45).
o

G r o t e , L u d w . Georg Lemberger. Leipzig, 1933. 8 .
Aus Leipzigs Vergangenheit. 2er Bd.
H a a n , J.C. d e . Leerboek der wereldgeschiedenis. Voornamelijk voor A.M.S.,
o

H.I.K. en H.C.K. 1. Tot ± 1600 na Chr. Groningen, Batavia, 1932. 8 . (11).
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H a a s , K.H. d e . Albrecht Dürer's meetkundige bouw van Reuter en Melencolia §
o

I. Rotterd., 1932. Met afb. 4 . (12).
H a d e w y c h . Een bloemlezing uit haar poëzie en proza. Ingeleid en toegelicht
a

o

door Joh. Snellen. Zeist, 1932. 8 .
H a e c h t , G o d e v . v a n . De kroniek van Godevaert van Haecht over de troebelen
van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders. Ingeleid en toegelicht door Rob. van
o

Roosbroeck. Antwerpen, 1930. 4 .
H a n d e l i n g e n van het Tweede- Vlaamsch Philologencongres. St. Amandsberg,
o

1913- . 8 .
H a n d e l s - B l a d , E x t r a A l g e m e e n . Woensdag den 22 September 1830.
[Amsterd., 1830]. Folio.
H a r d u y n , J u s t u s d e . Cleyne proefstuxkens uit de poëzie van - (1582-1641).
o

Verzameld en toegelicht door O. Dambre. Antwerpen, 1927. 8 . (4).
H a r d u y n , J u s t u s d e . Den val ende op-stand van den coninck ende prophete
David met by-voegh van de seven leed-tuygende psalmen. Met inleid. bron en aant.
o

bezorgd door O. Dambre. Antwerpen, 1928. 8 . (4).
De VII Sinjoren.
H a r d u y n , J u s t u s d e . Goddelicke lof-sanghen (1620), uitgeg. en toegelicht
o

door O. Dambre. Antwerpen, 1933. 8 . (4).
De VII Sinjoren.
H a r t o g , H e n r i . Sjofelen. Lod. van Deyssel schreef de voorrede. Rotterd., [1904].
o

M. portr. 8 .
H a z a r t , C. Vriendelycke t'saemen-spraeck tusschen Ioannes Schuler ende over een seker schrift, aengaende de reliquien, pelgrimagien etc. t' Antwerpen,
o

1661. Kl. 8 .
H a z a r t , C. Grondigh bericht van D. Ludov. van Renesse raeckende de reliquien
o

der heylighen grondeloos ghemaeckt. t' Antwerpen, 1661. Kl. 8 .
H a z a r t , C. Het vaghevyer grondelyck bevestight uyt de H. Schrifture, ende de
out-vaders van alle eeuwen, .. midtsgaders een Kleyn tractaet van het lesen der
o

H.H. Schriften. Idem een Send-brief aan Ioh. Schuler. t'Antwerpen, 1661. Kl. 8 .
H a z a r t , C. Het gheopent Christendom van - ghestelt tegen het gheopende
o

Turckdom van S.O. Predikant. T'Antwerpen, 1664. Kl. 8 .
H a z a r t , C. Grondigh bewys dat de ghemeente der Calvinisten oft
o

Ghereformeerde de waere ghemeente Godts niet en is. t' Antwerpen, 1667. Kl. 8 .
H a z a r t , C. Nieuwe atheisterye van onse tyden, ghesproten uyt de kettersche
dwaelinghen, ende overtuyght uyt haere eyghen leeringhen. t'Antwerpen, 1668. Kl.
o

8 .
H a z a r t , C. Den plompen Hollandtschen geus te voorschijn ghekomen in 's
Graven-haghe by Iacobus Scheltus. Ende nu noch meer ten thoone ghestelt. t'
o

Antwerpen, 1665. Kl. 8 .
H a z a r t , C. Ghebouwsel sonder grondt dat is Calvinisten gheloof sonder schrifture
o

bewesen. t' Antwerpen, 1669. Kl. 8 .
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H e i n e m a n n , A l b r . ‘Die Schauspielerin’ Dramen-Fragment von Friedr. Hebbel.
o

Inaug.-Diss. Kiel. Eckernförde, 1931. 8 .
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o

H e l m a n , A l b . De stille plantage. Rotterd., 1931. 8 .
H e m e s s e n , O.C. v a n . Catalogus van voorwerpen, welke betrekking hebben
op het verleden van Woubrugge en Hoogmade, en ten raadhuize bewaard en
o

tentoongesteld. Z. pl., [1928]. 8 . (15).
H e m e s s e n , O.C. v a n . Jacobswoude en Woubrugge. Grepen uit het verleden,
o

vooral het kerkelijk leven dezer beide dorpen. Alphen a.d. Rijn, 1932. 8 . (15).
H e r k o m m e r , A g n e s . Autorität und Freiheit bei Goethe. Ein Beitrag zur
Entwicklung seiner pädagogischen Grundanschauungen. Inaug.-Diss. Tübingen.
o

Z. pl., 1932. 8 .
H e i j e r m a n s - P e e r s , M a r i e . Met Herman Heijermans in hemel en put.
Voorwoord en slot van Hermine Eerens-Heijermans. Amsterd.-Utrecht, [1927]. Met
o

portr. 8 .
H e y t i n g , A u g . Karel en Elegast of De koning en de dief. Tragikomedie. Den
o

Haag, 1930. 8 .
H i d d i n g , K l a a s A.H. Nji Pohatji Sangjang Sri. Proefschr. Leiden. Leiden,
o

1929. 8 .
H i l b e l i n k , A a l t j e J.G. Cotton ms Vitellius CIII of the Herbarium Apulei. Acad.
o

proefschr. Amsterdam. Amsterd., 1930. 8 .
H o e d , P e t r . M. d e n . Hemingsrímur. Acad. proefschr. Amsterdam. Haarlem,
o

1928. 8 .
o

H o f , J.J. Friesche dialectgeographie. Met 68 kaarten. 's-Gravenhage, 1933. 8 .
Noord- en Zuid-Nederlandsche dialectbibliotheek. Dl. III.
H o l b e r g , L u d v . De onzichtbaren (‘De unsynlige’). Blijspel in drie bedrijven uit
o

het Deensch door B.A. Meuleman. 's-Gravenhage, z.j. 8 . (25).
H o l b e r g , L u d v . Blijspelen, uit het Deensch vertaald en van aanteekeningen
voorzien door B.A. Meuleman. Met een inleiding over Holberg als blijspeldichter
o

door J.L. Walch. Dl. I-III. Nijmegen, 1925-1927. Kl. 8 . (25).
H o l m b e r g , U n o . Die Religion der Tscheremissen. Übersetzt von Arno
o

Bussenius. Helsinki, 1926. 8 . (48).
F F Communications nr. 61.
o

H o o y k a a s , C. Proza en poëzie van Oud-Java. Groningen, 1933. 8 . (17).
H o p k i n s , G r a c e S t u r t e v a n t . Indo-European *Deiwos and related words.
o

Yale Univ. dissert. Philadelphia, 1932. 8 .
Language dissertations publ. by the Linguistic Society of America. Numb.
XII.
H u g u e t , A n d r é . Jean de Poutrincourt, fondateur de Port-Royal en Acadie, vice-roi
du Canada 1557-1615. Campagnes, voyages et aventures d'un colonisateur sous
o

Henri IV. Amiens, Paris, 1932. 8 .
Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie. T. XLIV.
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H u i z i n g a , J. Holländische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts. Ihre sozialen
o

Grundlagen und nationale Eigenart. Jena, 1903. Met illustr. 8 .
Schriften des Deutsch-Niederl. Instituts Köln. Heft 1.
H u l z e n , A l b . v a n . Utrecht in 1566 en 1567. Proefschr. Utrecht. Groningen,
o

1932. 8 . (43).
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H u y g e n s , C h r i s t . Oeuvres complètes, publiées par la Société hollandaise des
o

sciences. Tome XVII. La Haye, 1932. Met illustr. 4 . (24).
L'horloge à pendule de 1651 à 1666.
Travaux divers de physique, de mécanique et de technique de 1650 à
1666.
Traité des couronnes et des parhélies (1662 ou 1663).
H u y s m a n , A n n a E l . Remarques sur l'emploi du subjonctif dans ‘Flamenca’,
o

roman provençal du XIIIe siècle. Acad. proefschr. Leiden. Amsterd., 1930. 8 .
o

H u y s m a n s , J. Oud-Roermond. Roermond, 1927-1931. 3 stukken. Gr. 8 .
Overdrukken uit ‘De Nieuwe Koerier’ 1927, 1930, 1931.
I. Over St. Christoffelbeelden. Rijm en dicht over St. Christoffel. II.
Roermondsche Heiligendevoties. III. Uithangborden en huisnamen.
I b s e n , H. Catilina. Drama. Metrisch vertaald door B.A. Meuleman. 's-Gravenh.,
o

1928. M. pltn. 8 . (25).
I l g , P a u l . Die Selbsttätigkeit als Bildungsprinzip bei Joh. Ludwig Vives
o

(1492-1540). Inaug.-Diss. Tübingen. Langensalza, 1931. 8 .
I o r g a , N. Roemeensche kunst en letterkunde. Synthetische vergelijkingen.
o

Vertaling van Jack Gaster. Maastricht, 1932. Met afb. 8 .
J a a r b o e k [van den] Oudheidkundige Kring ‘De vier ambachten’. 1930- . [Hulst,
o

1930- ]. 8 .
J a n s m a , T a e k e S j . Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens
o

hertog Philips van Bourgondië. Proefschr. Utrecht. Utrecht, 1932. 8 . (43).
J a r e n , Z e s t i g , Volksvermaak. 1871-1931. Vereeniging tot veredeling van het
o

volksvermaak. [Amsterd., 1931]. Met afb. 8 .
J o n c k h e e r e , K a r e l . Brozen's ‘Anny’. Met drie lino's van E. Gerbosch. Gent,
o

1932. 8 .
Uitgave van het Oswald de Schampelaerefonds Nr. 4.
o

J o n g , A.M. d e . Een verdoolde. Roman. Amsterdam, 1932. 8 .
o

J o n g , K.H.E. d e . Heeft letterkundige kritiek waarde ...? 's-Gravenh., 1927. 8 .
(30).
J o n g e v a n E l l e m e e t , B.M. d e . Inventaris der oud-rechterlijke en
o

weeskamer-archieven. 's-Gravenh., 1932. 8 . (26).
Rijksarchieven in Noordholland.
J o n g e j a n , E l i s . De humor-‘cultus’ der romantiek in Nederland. Acad. proefschr.
o

Amsterdam. Zutphen, 1933. Met illustr. 8 .
J o u r n a l , T h e , of English and Germanic philology, founded by Gustaf E. Karsten.
o

Vol. XXXI- . Urbana, 1932- . 8 .
Published by the University of Illinois.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

K a l s b e e k , G e r . De betrekkingen tusschen Frankrijk en Gelre tijdens Karel van
o

Egmond. Proefschr. Leiden. Wageningen, 1932. 8 .
o

K a r e m o n t , W i l l y . De gong van den strijd. Gent, 1932. 8 .
Uitgave van het Oswald De Schampelaerefonds. Nr. 3.
K a z e m i e r , G e e r t . Het vers van Hooft. Acad. proefschr. Leiden. Assen, 1932.
o

8 .
o

K e l k , C.J. Jan Steen. Roman. Amsterd., Mechelen, 1932. 8 .
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K e n t , R o l . G. The sounds of Latin. A descriptive and historical phonology.
o

Baltimore, 1932. 8 .
Language monographs publ. by the Linguistic Society of America. Numb.
XII.
o

K e s s e n , A n t . H.M.C. Het Cancelierboek. Proefschr. Leiden. Leiden, 1931. 8 .
K e t n e r , F. De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem.
o

Proefschr. Utrecht. Utrecht, 1932. 8 . (43).
o

Facsimile's bij idem. Utrecht, 1932. f . (43).
K e y s e r , S y b r . Contribution à l'étude de la fortune littéraire de l'Arioste en France.
o

Proefschr. Leiden. Leiden, 1933. 8 .
K l a u s , W e r n e r . Der Einflusz von Zeitströmungen auf die französische
Geschichtschreibung über das ancien régime. Inaug.-Diss. Tübingen. Tübingen,
o

1931. 8 .
K l e p p i n g e r S t r o d a c h , G e o r g e . Latin diminutives in -ello/a- and -illo/a,
o

a study in diminutive formation. Univ. of Pennsylvania diss. Philadelphia, 1933. 8 .
Language dissertations publ. by the Linguistic Society of America. Numb.
XIV.
o

K l o o s , W i l l e m . Nieuwe verzen. Amsterd., 1895. Kl. 8 .
K l o o s , W i l l e m . Letterkundige inzichten en vergezichten. Dl. XVII. Den Haag,
o

1932. 8 .
Nieuwere literatuurgeschiedenis XXII.
K n a p p e r t , L. Geschiedenis van de Nederlandsche Bovenwindsche eilanden in
o

de 18de eeuw. Met 2 krtn. en 4 pltn. 's-Gravenh., 1932. 8 . (19).
K n a p p e r t , L. Willem I Prins van Oranje. Een vader des vaderlands. Haarlem,
o

1933. M. portr. 8 . (19).
K o h n h o r s t , E g b e r t h a . L'influence de Victor Hugo sur l'oeuvre d'Aristote
o

Valaoritis. Proefschr. Leiden. Amsterd., 1933. 8 .
K o m m e r e l l , H i l d e . Das Volkslied ‘Es waren zwei Königskinder’. Inaug.-Diss.
o

Tübingen. Stuttgart, 1931. 8 .
a

K o n i j n e n b e r g , J o h . T h e o d . v a n . Courant Pascalien et Courant
o

Anti-Pascalien de 1670 à 1734. Proefschr. Leiden. Brussel, 1932. 8 .
K r i t z i n g e r , M.S.B. Plateatlas by die Afrikaanse letterkunde. Pretoria, 1931.
Fol.
K r o e s k a m p , H e n d r . De westkust en Minangkabau (1665-1668). Acad.
o

proefschr. Leiden. Utrecht, 1931. 8 .
o

K r u i s i n g a , E. Het taalbegrip van Dryden. Rede. Utrecht, 1929. 8 .
L a a n , K. t e r . Nederlandsche overleveringen. Dl. I-II. Zutphen, 1932. 2 dln. m.
o

illustr. 8 .
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L a n g e v a n W i j n g a e r d e n , C.J. d e . De Goudsche glazen of geschilderde
o

kerk-glazen der Groote of Sint-Jans-Kerk van Der Goude. 's-Gravenh., 1819. 8 .
(20).
L a n g u a g e . Journal of the Linguistic Society of America. Edited by G.M. Bolling,
o

H. Kurath, S. Moore, Edw. Sapir. Vol. VIII- . Baltimore, 1932- . 8 .
L a n g u a g e d i s s e r t a t i o n s , published by the Linguistic Society of America.
o

Number X- . Baltimore, 1932- . 8 .
Supplement to Language, Journal of the Linguistic Society of America.
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L a n g u a g e m o n o g r a p h s , published by the Linguistic Society of America.
o

Number X- . Baltimore, 1932- . 8 .
Supplement to Language, Journal of the Linguistic Society of America.
o

L e e s t , J. Het voortgezet onderwijs in de moedertaal. Groningen, 1932. 8 .
o

L e e u w , A a r t v a n d e r . Herscheppingen [Gedichten]. Amsterd., 1916. 8 .
o

L e e u w , A a r t v a n d e r . De mythe van een jeugd. Bussum, 1921. 8 .
o

L e e u w , A a r t v a n d e r . De zwerftochten van Odysseus. Amst., 1926. Kl. 8 .
De Elfenrij. Bibl. voor sage en sprook.
L e o , S i b r a n d u s . Abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum
met inleiding, aanteekeningen en register door D.A. Wumkes. Proefschr. Groningen.
o

Bolsward, 1929. 8 .
L i e p e , E l s e . Der Freigeist in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts.
o

Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1930. 8 .
L o c h e r , T h e o d . J. Die nationale Differenzierung und Integrierung der Slovaken
und Tschechen in ihrem geschichtlichem Verlauf bis 1848. Proefschr. Leiden.
o

Haarlem, 1931. 8 .
L o o s j e s , J. History of Christ Church (English episcopal church). Amsterdam
o

1698-1932. Amsterd., 1932. Met afb. 8 . (37).
o

M a e r t e n , C a r m e n . De tocht. Gent, 1832. 8 .
Uitgave van het Oswald de Schampelaerefonds nr. 3.
M a n , H e r m . d e [pseud. van H. H a m b u r g e r ]. De kleine wereld.
o

Bedelaarsroman. Amsterd., 1932. 8 .
M a z e r e e l , G. Klank- en vormleer van het Brusselsch dialect met zijne
o

plaatselijke verscheidenheden. Leuven, 1931. 8 .
Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterk. Reeks VI, nr. 52.
M e e r , H i n d r . J o h . v a n d e r . Main facts concerning the syntax of Mandeville's
o

travels. Acad. proefschr. Amsterdam. Utrecht, 1929. 8 .
M e g g l é , A r m . Les Pays-Bas. Orné de quatre hors-texte lithographiés et de
o

dessins de Louis Riou. Paris, [1932]. 8 .
l'Europe Moderne. Géographie politique, économique et touristique des
états européens.
M e i e r , W i l h . ‘Die letzten Tage derjüngeren Demoiselle M.M. Ch. A ***’ (Charlotte
Ackermann). Ein Beitrag zur Geschichte des empfindsamen Briefromans. Inaug.-Diss.
o

Kiel. Z. pl., 1930. 8 .
M e u l e m a n , B.A. Ibsen en Nederland. Critische en bibliografische gegevens,
o

in chronologische volgorde. Den Haag, 1931. 8 . (25).
M i t t e i l u n g e n des Bergischen Geschichtsvereins. Jahrg. 1- . Wuppertal, 1932o

.8 .
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M i t t e i l u n g e n des Deutsch-Niederländischen Instituts Köln. Heft 1- . Köln,
o

1931- . 8 .
M o n t , K.M. P o l . d e . Bloemlezing uit zijn poëzie, bezorgd en toegelicht door
o

G. Meir. Antwerpen, Amsterd., 1932. Met portr. 8 .
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M o n u m e n t e n , D e , van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland.
o

's-Gravenh., 1932. 8 .
Eerste stuk: De monumenten in de Bommeler- en Tielertwaard door F.A.J.
Vermeulen. 1e Afl.
De Nederlandsche Monumenten van geschied. en kunst. Geïllustr.
Beschrijving. Dl. III.
N e u h u s i u s , R e i n . Auriacus, sive suada Alcmariana novissima. In qua continentur
septennii proximi bella gallo-belgica. Ad comparationem adolescentiae romanae,
sub fortissimis illorum ducibus ad nostra pacis tempora. Cum fasciculo epigrammatum
o

ad amicos. Amstelod., 1679. 12 .
N i s p e n t o t S e v e n a e r , E.O.M. v a n . Uit de bouwgeschiedenis der
o

Sint-Servaaskerk te Maastricht. Proefschr. Utrecht. Maastricht, 1933. M. afb. 8 .
(43).
o

N o l t e , E r n s t . Aus dem Kloster Lüne. [Lüneburg], 1932. 8 .
Festblätter des Museumsvereins für das Fürstentum Lüneburg. Nr. 3.
o

N o o r d - H o l l a n d , D o o r . [Gids]. Amsterd., 1903. 8 .
N y e g a a r d , P e d e r N i c . En selvbiografi udgivet of S. Nygård. Odense, 1929.
o

M. portr. 8 .
[O p r o e p i n g tot het verkiezen van officieren en onder-officieren te Amsterdam,
o

7 Oct. 1795]. 8 . 1 bl.
O v e r d i e p , G.S. Zeventiende-eeuwsche syntaxis. (Tweede stuk). Groningen,
o

1932, 8 .
Groninger bijdragen voor taal- en letterkunde. IV.
P a u w , D i r c k F r a n c k e n s z . (T h e o d o r i c u s P a u l i ). Kronijcke des lants
van Arckel ende der stede van Gorcum. Acad. proefschr. Amsterdam door Hettel
o

Bruch. [Z. pl.], 1931. 8 .
P e r r o n , E. d u . Tegenonderzoek (Cahiers van een lezer). Nawoord van H.
o

Marsman. Brussel, 1933, 8 .
Standpunten en getuigenissen.
o

P i l l e c i j n , F. d e . Stijn Streuvels en zijn werk. Amsterd., z.j. Met illustr. 8 .
o

P o u l a i l l e , H e n r y . l'Enfantement de la paix. Roman. Paris, 1926. 8 . (30).
P r a a g , J.A. v a n . Huidige opvattingen over den Cid der historie. Groningen,
o

1930. 8 .
o

P r a a g , S i e g f r . v a n . Een man van aanzien. Amsterd., 1930. 8 . (29).
o

P u s c h , H e r m . Kloster Rohr. Meiningen, 1932. 8 .
Neue Beitr. zur Gesch. deutschen Altert. herausgeg. v.d. Hennebergischen
altertumsforsch. Verein in Meiningen. 37. Lief.
o

Q u e r i d o , I s . Kater Don Juan. Amsterd., 1930. 8 .
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R a a f , K.H. d e e n J.J. G r i s s . Stroomingen en gestalten. Geschiedenis der
Nederlandsche letteren. Met medewerking van N.A. Donkersloot voor de literatuur
o

na 1914. 2de herz. en verm. druk. Rotterd., 1931. 8 .
R a p p o r t uitgebracht door de Commissie inzake de leeraarsopleiding, ingesteld
o

door het Bestuur der Alg. Ver. van Acad. gevormde leeraren. Groningen, 1932. 8 .
(48).
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R e g t , W.M.C. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Ned.
o

hervormde gemeente te Alphen aan den Rijn. [Alphen], 1932. Met ill. 8 . (31).
R e i n a e r t d e V o s , in nieuw Nederlandsche bewerking door Carel Voorhoeve.
o

Met houtsneden van Fokko Mees. Leiden, 1932. 8 .
R i c e , A l l a n L a k e . Gothic prepositional compounds, in their relation to their
o

Greek originals. Univ. of Penssylvania diss. Philadelphia 1932. 8 .
Language dissertations publ. by the Linguistic Society of America. Numb.
XI.
o

R o b b e r s , H e r m . Redding. Amsterd., 1933. 8 .
o

R o g i e r , L.J. Schrant en de katholieke herleving. Tilburg, 1932. 8 .
R o l l e r , R i c h . Untersuchungen zum Anonymus Iamblichi. Inaug.-Diss. Tübingen.
o

Tübingen, 1931. 8 .
R o m m e l , H e r b . Über Luthers Randbemerkungen von 1509/10. Inaug.-Diss.
o

Kiel. Kiel, 1930. 8 .
R o o k , D. Uit voorbije tijden. I-XIV. (32).
Uit: Stemmen uit de Afd. Schiedam van den Nederl. Protestantenbond.
o

33e Jrg. n . 6-19.
R u d o l p h , H e i n r . Wesen und bedeutung der Selbsttätigkeit in Herders
o

Bildungslehre. Inaug.-Diss. Tübingen. Langensalza, 1932. 8 .
R u u s b r o e c , J a n v a n . Werken. Naar het standaardhandschrift van
Groenendaal uitgeg. door Het Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen. Dl. IV.
o

Mechelen-Amsterd., 1932. 8 .
I. Vanden xij Beghinen. II. Vanden xij dogheden, bewerkt door J. van
Mierlo.
R i j n , G. v a n en C. v a n O m m e r e n . Atlas van Stolk. Katalogus der hitorie-,
spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland. Dl. X. 's-Gravenh.,
o

1931. 8 .
S a b b e , M a u r i t s . Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der
Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw. Antwerpen,
o

1933. Met illustr. 4 .
S a h l g r e n , J ö r a n . Eddica et Scaldica. Fornvästnordiska studier. I. Lund,
o

[1927]. 8 . (48).
Nordisk Filologi. Undersökningar och handböcker utg. av Ivar Lindquist
och Iöran Sahlgren Bd. I.
o

S a n d b e r g e n , N a n d a . Open poorten. Verzen. Assen, z.j. 8 . (44).
o

S a n d b e r g e n , N a n d a . Van binnen uit. Amsterd., 1931. 8 .
S a n t , J e a n n e t t e T h . M. v a n 't. Le commentaire de Copenhague de l'‘Ovide
moralisé’ avec l'édition critique du septième livre. Acad. proefschr. Leiden. Amsterd.,
o

1929. 8 .
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S a p i r , E d w . and M o r r i s S w a d e s h . The expression of the endingpoint
relation in English, French and German. Edited by Alice V. Morris. Baltimore, 1932.
o

8 (44).
Language monographs, published by the Linguistic Society of America.
Number X.
S a s s e n , F e r d . Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen.
o

2de herz. dr. Z. pl., 1932. 8 . (33).
Philosophische bibliotheek.
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S a s s e n , F e r d . Geschiedenis der patristische en middeleeuwsche wijsbegeerte.
o

2de herz. dr. Z. pl., 1932. 8 . (33).
Philosophische bibliotheek.
S c h a r t e n , C a r e l . De zonde van koning David. Drama in vijf bedrijven en een
o

voorspel. Amsterd., 1932. 8 .
S c h e l v e n , A.A. van. Willem van Oranje. Een boek ter gedachtenis van idealen
o

en teleurstellingen. Haarlem, 1933. Met portr. 8 . (34).
o

S c h e p e r s , J.B. Radbout. Drama in vijf bedrijven. Haarlem, 1932. 8 . (35).
S c h e r p b i e r , H e r m . Wilton in Holland. A study in the literary relations of
England and Holland before 1730. Acad. proefschr. Amsterdam. Amsterd., 1933.
o

8 .
S c h i l f g a a r d e , A.P. v a n . Het archief van het huis Bergh. Dl. I-IX. Z. pl., 1932.
o

8 .
Inleiding, met een voorwoord van J.H. van Heek.
Inventaris I-II.
Regestenlijst van oorkonden: I (828-1490), II (1490-1552), III (1552-1586).
Regestenlijst van brieven: I (1419-1494), II (1494-1511). Lijst van kaarten
en teekeningen.
Index.
o

S c h i l l i n g s , A n d r é [J.M.H.]. Jeanne d'Arc. Maastricht, [1932]. 8 . (36).
S c h n e i d e r , F r i e d a C. Die mittelalterlichen deutschen Typen und die
o

Vorformen des Vesperbildes. Inaug.-Diss. Kiel. Rendsburg, [1931]. 8 .
te

S c h n e i d e r , W i l h . Deutscher Stil- und Aufsatzunterricht. 5 Aufl. Frankf. a.M.,
o

1932. 8 .
Handbuch der Deutschkunde. Bd. 2.
S c h ö l k o p f , H e r m . Sinn. Eine philosophische Untersuchung. Inaug.-Diss.
o

Tübingen. Metzingen, [1931]. 8 .
S c h ö n f e l d , M. Historiese grammatika van het Nederlands. Schets van de
o

klankleer, vormleer en woordvorming 3de dr. Zutphen, 1932. 8 .
S c h o l t e , J.H. Herdenkingsrede ter herinnering aan Goethe's sterfdag 22 Maart
o

1932. Amsterdam, 1932. 8 . (23).
S c h r a n t , J o a n n e s M. Zijn autobiografische herinneringen uitgeg. door G.
Gorris. - Schrant en de Katholieke herleving door L.J. Rogier. Tilburg, 1932. Met
o

portr. 8 .
o

Historisch Tijdschrift. Serie Studies n . 2.
S c h r e g e l , H e n d r . E.J. Stilistische en syntactische beschouwingen over de
o

Camera Obscura van Hildebrand. Proefschr. Leiden. Amsterd., 1932. 8 .
o

S c h r ö d e r , H a n s . Gotische Truhen. [Lüneburg], 1932. Met illustr. 8 .
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o

Festblätter des Museumsvereins für das Fürstentum Lüneburg. N . 4.
S c h r ö d e r , P.H. Parodieën in de Nederlandse letterkunde. Acad. proefschr.
o

Amsterdam. Haarlem, 1932. 8 .
S c h u l t s J r ., U l f . Het Byronianisme in Nederland. Proefschr. Utrecht. Utrecht,
o

1929, 8 .
o

S e r v i n e , R o u x -. l'Heure de l'amour. Roman. Paris, [1929]. 8 . (30).
S e t u b a l , P a u l o . Johan Maurits van Nassau (O principe de Nassau).
Historische roman uit den tijd der Hollandsche bezetting van Brazilië. Vertaling uit
o

het Portugeesch van R. Schreuder en J. Slauerhoff. Amsterd., 1933. 8 .
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S h a k e s p e a r e , W i l l i a m . Hamlet. Vertaling van Jac. van Looy. Amsterd., 1907,
o

8 .
S i m o n s , L. Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling. Dl. IV-V. Amsterd.,
o

1932. 8 .
IV. 1805-±1875.
V. 1875-±1930.
Nederl. Bibliotheek.
S m i t , D.H. Johan van Heemskerck 1597-1656. Proefschr. Utrecht. Amsterd., 1933.
o

8 . (43).
S ö d e r w a l l , K.F. Ordbok över Svenska Medeltidsspråket. Supplement av W.
o

Åkerlund. Lund, 1932. 8 .
Andra Häftet.
Samlingar utg. av Svenska fornskrift-sällskapet. Häft 167.
S p e l l i n g , N e d e r l a n d s e , geslacht en verbuiging. Een bundel opstellen van
J.H. van den Bosch, R.A. Kollewijn, C.G.N. de vooys, Gerl. Royen, D.C. Hesseling,
o

P. Valkhoff en Ph. J. Simons. Gronigen, 1932. 8 .
S p i e s , A l f . Militat omnis amans, Ein Bietrag zur Bildersprache der antiken
o

Erotik. Inaug.-Diss. Tübingen. Tübingen, 1930. 8 .
o

S p i t z e r , L e o . Stilstudien T. I-II. München, 1928. 8 .
I. Sprachtill.
II. Stilsprachen.
S t a a k , G e r h . Die magische Krankheitsbehandlung in der Gegenwart in
o

Mecklenburg. Inaug-Diss. Kiel. Kiel, 1930. 8 .
Beiträge zur magischen Krankheitsbehandlung.
S t a n d e r w i c k , H e n r y F. Etymological studies in the Greek dialectinscriptions.
o

Columbia University dissertation. Baltimore, 1932. 8 .
Language dissertations published by the Linguistic Society of America.
o

S t e i n h a u s e n , G e o r g . Geschichte der deutschen Kultur. Leipzig, 1933. 8 .
S t e r c k , J.F.M. Oud en nieuw over Joost van den Vondel, verspreide opstellen
o

met portretten, afb. en facsimile's amsterd.-Mechelen, 1932. 8 . (38).
S t e r c k , J.F.M. Over het leven en de werkzijze van Erasmus. Amsterd., 1932.
4 blz. folio. (38).
S t i l l e m a n s , A.J. Vondel, et son poème: Les mystères de l'autel
o

(Altaersgeheimenissen). Étude historique et littèraire. Louvain, 1860. 8 .
S t o e t t , F.A. Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en
o

gezegden, naar hun oorsprong en beteekenis verklaard. Zutphen, 1901. 8 . (2).
o

Hetzelfde werk. 2de dr. Zutphen, 1905. 8 . (2).
Beide met aantekeningen in hs. van F.P.H. Prick van Wely.
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o

S t o k v i s , Z. H e t Bolsjewistische Rusland. amsterd., 1932. 8 . (39).
S t r e e k t a a l - f i l m . Bunschoten-Spakenburg. Tekst van het gesprokene in het
algemeen beschaafd en in de streektaal. Inleiding van G.G. Kloeke. 's-Gravenh.,
o

1933. Met illustr. 8 .
o

A.N.V.-Uitgave n . 73.
S t r e u v e l s , S t i j n [p s e u d . v.P.F.M. L a t e u r ]. Tristan en Isolde. Naar het oude
o

volksboek herschreven. Amsterd., 1924. 8 .
De Elfenry. Bibl. voor sage en sprook.
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S u t t o r p , L e e n d . C h r . F.A. van Hall en zijne constitutioneele beginselen.
o

Proefschr. Leiden. Amsterd., 1932. 8 .
o

S z é k e l y - L u l o f s , M.H. Rubber. Roman uit Deli. 2de dr. Amsterd., 1932, 8 .
T a a l l e s s e n , P r a c t i s c h e , geïllustreerd door Johan Braakensiek. 2e Bundel.
o

Z. pl., 1906. Langw. 8 .
T e i r l i n c k , H e r m . Johan Doxa. Vier herinneringen aan een Brabantschen
o

gothieker. 's-Gravenh.-Antwerpen, 1917, 8 .
Fonteine-uitgaven.
T e s s e r , J o h . H e r m . M. Petrus Canisius als humanistisch geleerde. Acad.
o

proefschr. Nijmegen. Amsterd., 1932. M. portr. 8 . (42).
T h e r s t a p p e n , H a n s J. Die Entwicklung der Form bei Schubert, dargestellt
o

an den ersten Sätzen seiner Sinfonien. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1930. 8 .
T i m m e , F r i t z . Die wirtschafts- und verfassungsgeschichtlichen Anfänge der
o

Stadt Braunschweig. Inaug.-Diss. Kiel. Borna-Leipzig, 1931. 8 .
o

T i m m e r m a n s , F e l i x . De harp van Sint Franciscus. Amsterd., [1932]. 8 .
o

T o u s s a i n t , A.L.G. Eene kroon voor Karel den Stouten. Amsterd., 1842. 8 .
T r a g e r , G e o r g e L. The old church slavonic Kiev fragment, its accents and
o

their relation to modern slavonic accentuation. Philadelphia, 1933 8 .
Language monographs, publish. by the Linguistic Society of America.
Number XIII.
T i j d s c h r i f t voor Nederlandsche taal- en letterkunde. Register op deel XXVI-L,
o

bewerkt door D. de Jong. Leiden, 1933. 8 .
V a n L o e y , A.C.H. Studie over de Nederlandsche plaatsnamen in de gemeenten
o

Elsene en Ukkel. Leuven, 1931. 8 .
Kon. Vlaamsche Acad. v. Taal- en, Letterk. Reeks VI, nr. 53.
V e e z e , B o u w e J. De raad van de prinsen van Oranje tijdens de minderjarigheid
o

van Willem III 1650-1668. Proefschr. Groningen. Assen, 1932. 8 . (41).
V e l t h e m , L o d e w i j k v a n . Voortzetting van den Spiegel Historiael (1248-1316)
opnieuw uitgegeven door H. vander Linden, W. de Vreese en P. de Keyser. Dl. II.
o

Bruxelles, 1931. 4 .
Académie royale de Belgique. Commission royale d'histoire.
V e n , A.J. v a n d e . , De oude archieven van de gemeente Elburg en van den
o

zeepolder Oosterwolde. 's-Gravenh., 1932. 8 . (26).
Rijksarchief in Gelderland.
V e r c a m m e n , F r a n c . A n t . Thijm en Vlaanderen. Proefschr. Utrecht. Amsterd.,
o

1932. 8 . (43).
V e r d a m , J. Middelnederlandsch handwoordenboek. Nieuwe bewerking van het
o

woord Sterne of tot het eind door C.H. Ebbinge Wubben. 's-Gravenh., 1932. 8 .
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V e r e e n i g i n g s n i e u w s van de Zeeuwsche Vereeniging voor
o

o

dialect-onderzoek. N . 1- . Z. pl., 1930- . 8 .
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V e r h a l e n , L u i m i g e , door een Neefje van Klikspaan [pseud. van A.E. van
o

Noothoorn]. Utrecht, 1851. 8 .
o

V e r h e e s , L o d e . Vertellingen van den smid. Antwerpen, 1931. 8 .
o

V e r h o o g , P. Schipper Willaert. Rotterd., 1933. 8 .
V e r m e u l e n , W i l h . G e r . J.R. Een Romeinsch grafveld op den Hunnerberg
te Nijmegen (uit den tijd van Tiberius-Nero). Acad. proefschr. Nijmegen. Amsterd.,
o

1932. Met afb. 8 . (42).
V e r s l a g van het Eerste Congres van Nederlandsche historici, gehouden te
o

's-Gravenhage, 14 Mei 1932. Groningen-Batavia, [1932]. 8 .
V e r w i j s , E. Bloemlezing uit middelnederlandsche dichters. Zutphen, [1915-1927].
o

4 dln. 8 .
I Dierenepos. Ridderpoëzie. 5de uitg. door F.A. Stoett.
II Geestelijke en burgerl. poëzie. 4de uitg. door F.A. Stoett.
III Mengelpoëzie. 4de uitg. door F.A. Stoett.
IV Woordenlijst. 3de dr. herzien door F.A. Stoett.
V i t z t h u m , A n n e - L o r e . Julius Wilhelm von Oppel, ein sächsischer Staatsmann
o

aus der Zeit der Befreiungskriege. Dresden, 1932. M. portr. 8 .
V o l k s l i e d e r , P l a t t d e u t s c h e . Gesammelt von Rudolf Möller. Hamburg,
o

1933. 8 .
Quickborn-Bücher, 46. 47. Band.
V o n d e l , J. v a n d e n . Volledige en geïllustreerde tekstuitgave, bewerkt onder
o

leiding van J.F.M. Sterck e.a. Dl. VI. Amsterdam, 1932. 8 .
Vondels Vergilius-vertalingen, toegelicht door A.A. Verdenius. Eerste ged.
V o o r d e , U r b a i n v a n d e . Modern, al te modern. Critiek der Vlaamsche poezie
o

1923-1930. Santpoort, 1931. 8 .
V o o y s , A.C. d e . De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage
tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de
o

plattelandsbevolking. Proefschr. Utrecht. Groningen, 1932. 8 . Met bijlagen. (43).
V o o y s , C.G.N. d e . De studie van de woordbeteekenis. Rede. Groningen, 1933.
o

8 . (46).
o

[V o s , P.D. d e ]. Zierikzeesche straatnamen. [Zierikzee], 1933. 8 . (47).
V r e e k e n , J a c o b . Zeeuwsche zangen, zijnde een keur uit de dichterlijke
o

nalatenschap van Jacob Vreeken. Middelburg, 1932. Met portr. 8 .
V r i e s , E g b . d e . Landbouw en welvaart in het regentschap Pasoeroean. Bijdrage
tot de kennis van de sociale economie van Java. Proefschr. Wageningen. Wagen.,
o

1931. 8 .
o

V r i e s , T h e u n d e . Rembrandt. Roman. 2de dr. Arnhem, 1932. 8 . (49).
o

V r i e s - M a t t h y s , M a r i t a d e . Marie Huige. Gent, 1932. 8 .
Uitgave van het Oswald de Schampelaerefonds nr. 2.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

W ä t j e n , H e r m . Aus der Frühzeit des Nordatlantikverkehrs. Studien zur Geschichte
der deutschen Schiffahrt und deutschen Auswanderung n.d. Verein. Staaten bis
o

zum Ende des amerikanischen Bürgerkriegs. Leipzig, 1932. Geill. 8 . (51).
W a l , A l l e v a n d e r . Reimstudien zu Mai und Beaflor. Proefschr. Groningen.
o

Amsterd., 1929. 8 .
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W a n d e l g i d s , G e ï l l u s t r e e r d e , voor het dorp Nunspeet en omstreken. Geheel
de

opnieuw bewerkt door W. van Bentum, m. 2 wandelkrtn door B. Mulder. 3

dr.

o

Harderwijk, z.j. 8 . (22).
W e i t s r o p , D e . Moanneskrift wijd oan de bifoardering fen Frysk underrjucht
o

under lieding fen P. Sipma. Jierg. I - . Boalsert, 1933- . Kl. 8 .
W e l t e r , W i l h . Die niederfraenkischen Mundarten im Nordosten der Provinz
Luettich, unter Mitwirkung von J. Delhez, L. Grootaers und J. Langohr. Mit 45 Abb.
o

Haag, 1923. 8 .
Noord- en Zuid-Nederl. dialectbibliotheek. Dl. IV.
[W e r u m e u s B u n i n g , J.W.F.]. Maria Lecina. Een lied in honderd verzen met
o

een zangwijs. Vierde druk. Amsterd., 1933. 8 .
W e s t e n e n k , L.C. Het rijk van Bittertong. Met een biographie van den schrijver
o

door H.T. Damsté. 's-Gravenh., 1932. Met illustr. 4 .
W i a r d i B e c k m a n , H e r m . B. Het syndicalisme in Frankrijk. Proefschr. Leiden.
o

Amsterd., 1931. 8 .
W i e r s u m , E. De archieven van kerken en liefdadige instellingen. Dl. I. Rotterd.,
o

1932. 8 .
Archief der gemeente Rotterdam.
W i l h e l m u s v a n N a s s o u w e . Uitgegeven ter gelegenheid van het IVde
eeuwfeest der geboorte van Prins Willem van Oranje, onder leiding van P. Geyl.
o

o

Middelburg, 1933. 8 . Met illustr. 8 .
W i n t e r , P.J. v a n . Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den
opbouw van het Amerikaansche gemeenebest. Dl. II. Met 4 krtn. 's-Gravenh., 1933.
o

8 .
Werken uitg. d. de Ver. Het Nederl. Economisch-Historisch Archief. 9.
W i s s e , A d r . De Commercie-Compagnie te Middelburg van haar oprichting tot
o

het jaar 1754. Proefschr. Leiden. Utrecht, 1933. 8 .
W o l f l e , D a e l L e e . The relation between linguistic structure and associative
o

interference in artificial linguistic material. Philadelphia, 1932. 8 .
Language monographs publ. by the Linguistic Society of America. Number
XI.
W o o r d e n b o e k , N i e u w N e d e r l a n d s c h B i o g r a f i s c h , onder redactie
o

van P.C. Molhuysen en Fr. K.H. Kossmann. Dl. IX. Leiden, 1933. 8 .
W i j k , W.E. v a n . De Gregoriaansche kalender. Een technisch-tijdrekenkundige
o

studie. Maastricht, 1932. Met afb. Gr. 8 . (52).
o

I J n t e m a , J.W. [Gedichten op losse bladen]. Z. pl., 1846-'53. 8 . (21).
Z a m a n , F r a n c . l'Attribution de Philomena à Chrétien de Troyes. Acad.
o

proefschr. Leiden. Amsterd., 1928. 8 .
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Z a n d e n , C o r n . M. v a n d e r . Étude sur le Purgatoire de saint Patrice,
accompagnée du texte latin d'Utrecht et du texte anglo-normand de Cambridge.
o

Acad. proefschr. Amsterdam. Amsterd., 1927. 8 .
o

Z e g g e l e n , M a r i e C. v a n . Maria van Oranje. Amsterdam, 1933. 8 . (53).
o

Z o e t m u l d e r , A. J u r r i a a n . De greep van den tijd. Amsterd., 1929. 8 .
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Overdrukken:
M.A. van Andel. - Lode Baekelmans. - C. Bake. - C. Bakker (8 stuks). - H. Beckering
Vinckers. - A. Beets. - L. Brummel. - C. Coebergh (3 stuks). - W. Cool. - O. Dambre.
- Th. Dorren. - J.L.M. Eggen. - J. Huyben (2 stuks). - J. Huysmans (5 stuks). - F.K.H.
Kossmann (4 stuks). - C. von Kraus. - M.E. Kronenberg. - Marie G.A. de Man. - L.
Marchand. - E. van Nispen tot Sevenaer (2 stuks). - N. Ottema. - F. Oudschans
Dentz (3 stuks). - M.J. Premsela (6 stuks). - R.A. van Sandick. - E.A. Serrarens. J.F.M. Sterck (3 stuks). - Elis Wadstein. - E. Wiersum. - R. Zuidema (2 stuks).
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Bijlage V
Rekening en verantwoording van den penningmeester
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Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1932
A. Algemeene rekening

I.

Ontvangsten.
Saldo der rekening over
1931

ƒ 4175,72

II.

Ontvangsten behoorende ƒ 90,75
tot vorige dienstjaren
(contributies)

III.

Opbrengst van bezittingen, ƒ 804,89
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 963,91
van der Hoogtprijs en
gekweekte rente

V.

Contributiën 1932/33

VI.

Bijdragen in de kosten van ƒ 22,37
inning contributiën

VII.

Meiprijs

ƒ 5879,23

ƒ 1000,______

Totaal der ontvangsten

ƒ 12936,87
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I.

Uitgaven.
Kosten van bestuur

ƒ 2073,82

II.

Kosten der algemeene en ƒ 250,36
maandelijksche
vergaderingen

III.

Kosten der vaste
Commissiën

ƒ 92,25

IV.

Kosten van geschriften,
door de Maatschappij
uitgegeven

ƒ 2476,60

V.

Kosten der Bibliotheek

ƒ 1939,89

VI.

Bijdragen: aan het
ƒ 50,Vondel-Museum ƒ 5.-; aan
de Boekencommissie
v.h.A.N.V. ƒ 10.-; aan het
Openlucht-Museum ƒ 5.-;
aan groep Nederland v.h.
Internat. Comité v.
Geschiedk. Wetensch. ƒ
25.-; bij een jubileum ƒ 5.-.

VII.

C.W. van der Hoogtprijs

ƒ 1000,-

VIII.

Meiprijs, met kosten

ƒ 1000,24

IX.

Belegging van gelden
(kosten verwisseling)

ƒ 1,50
______

Totaal der uitgaven

ƒ 8884,66

Recapitulatie.
Totaal der ontvangsten

ƒ 12936,87

Totaal der uitgaven

ƒ 8884,66
______

Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 4052,21

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) DAMSTÉ.
(w.g.) J.H. VAN LESSEN.
W a s s e n a a r , 26 April 1933.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
W a s s e n a a r , 23 April 1933.
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Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1932
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 6,155
over 1931

Vlottend.

Rente van het
ƒ 75,71
Fonds:
1/2 jaar rente van ƒ
24500 Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2 1/2%

ƒ 227,13

1/2 jaar rente van ƒ ƒ 76,015
24600 Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2 1/2%

ƒ 228,05

Rente van op de
Leidsche
Spaarbank belegde
kasgelden

ƒ 13,56

Totaal der
ontvangsten

5

ƒ 184,25

5

______

______

ƒ 157,88

ƒ 653,-
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I.
II.

Uitgaven.
Belegging van
gelden

Kapitalisatie.
ƒ 115,81

Subsidies:
aan de
Dialectencommissie
der Kon. Akad. van

Vlottend.

ƒ 100,-

de

Wetensch., 3 van
vijf jaarlijksche
subsidies
aan de Redactie
der Nomina
Geographica

ƒ 100,-

ste

Neerlandica, 1
van drie jaarlijksche
subsidies
aan de Maatsch. v.
Goede en Goedk.

ƒ 50,-

ste

Lectuur, 1 der
gedurende 5 jaar
toegestane
10-tallen
abonnementen
Vondelkroniek
______

______

Totaal der uitgaven ƒ 115,81

ƒ 250,-

Recapitulatie.
Totaal der
ƒ 157,88
ontvangsten

ƒ 653,-

Totaal der uitgaven ƒ 115,81

ƒ 250,-

______

______

Batig saldo van het ƒ 42,07
dienstjaar

ƒ 403,-

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) DAMSTÉ.
(w.g.) J.H. VAN LESSEN.
W a s s e n a a r , 26 April 1933.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester
(w.g.) J. HEINSIUS.
W a s s e n a a r , 23 April 1933.
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Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1932
C. Rekening van het bibliotheekfonds

I.
II.

Ontvangsten.
Saldo der rekening over
1931
Rente van het op de
Leidsche Spaarbank
belegd geld

ƒ 131,09
ƒ 3,93

______
Totaal der ontvangsten

ƒ 135,02
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Uitgaven.
Uitgave van den catalogus der
verzameling Boekenoogen

ƒ 32,______

Totaal der uitgaven

ƒ 32,-

Recapitulatie.
Totaal der ontvangsten

ƒ 135,02

Totaal der uitgaven

ƒ 32,______

Batig saldo van het dienstjaar

ƒ 103,02

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) DAMSTÉ.
(w.g.) J.H. VAN LESSEN.
W a s s e n a a r , 26 April 1933.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
W a s s e n a a r , 23 April 1933.
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Bijlage VI
Verslag van de commissie voor taal- en letterkunde
In het afgeloopen genootschapsjaar heeft de Commissie negen maal vergaderd,
onder voorzitterschap van den heer Van Rijnbach, wien gedurende een langdurige
ongesteldheid van dezen, de heer Muller verving. Secretaris was de heer Heinsius.
In de plaats van den heer Van der Meulen die zich, gelijk in het verslag van verleden
jaar is vermeld, tot ons leedwezen genoopt had gezien, zijn lidmaatschap neer te
leggen, nam de heer Zijderveld, in de Jaarlijksche Vergadering daartoe gekozen,
als ons medelid zitting.
Van het door de Maatschappij uitgegeven, door onze Commissie geredigeerde
ste

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde is het 51

deel in 1932

ste

gereedgekomen; van het 52 is thans de eerste aflevering verschenen. Het register
op de deelen XXVI tot L, waarvan wij de aanstaande verschijning en de naderende
voltooiing in onze jaarverslagen van 1932 en 1932 aankondigden, is thans gedrukt
en verkrijgbaar.
In ons verslag van het vorige jaar konden wij melding maken van gunstige
vooruitzichten voor de voortzetting van de reeks herdrukken onzer Maatschappij,
maar het is ons, tot onze teleurstelling, sedert gebleken dat de heer Oosthoek
bezwaar heeft tegen het voortzetten van die reeks.
In onze vergaderingen zijn de volgende wetenschappelijke mededeelingen gedaan.
De heer Van Rijnbach bepleitte de wenschelijkheid van wat hij noemde een
Bredero voor den vakman, te weten een historisch en philologisch critische uitgaaf
van Bredero's werken, waaraan, ter vervanging van de Binger-editie, een dringende
behoefte is.
De heer De Vreese vestigde, met een aantal voorbeelden, de aandacht op de
zeer vele foutieve lezingen in de uitgaven van de meeste Middelnederlandsche
teksten, waardoor die uitgaven voor 't bestudeeren van grammatica en dialect
onbetrouwbaar en dus onbruikbaar zijn.
o

De heer Heinsius handelde 1 over: het gebruik van tegenwoordige deelwoorden
o

in hun eigen functie en als adjectief in onze taal; 2 over: een vermeend geval van
't voorkomen van een imperatief met praeteritum-beteekenis in 't Nederlandsch;
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o

en 3 over: 't gebruik van liet (praeteritum van laten) in een concessieven zin,
wanneer iemands gedachten in 't verleden worden vermeld.
De heer Muller behandelde de navolging en parodie van heldenepos en
ridderroman in den Reynaert.
De heer De Vries besprak de volgorde van de bladzijden der gotische codices
Ambrosiani A en B.
De heer Beets handelde over de geschiedenis van de woorden koppensnellen
en koppensneller.
De heer Kern over het voegwoord of in vergelijkingszinnen.
De heer Zijderveld over de romans en andere geschriften van Mr W. ten Hoet.
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Bijlage VII
Verslag van de commissie voor geschied- en oudheidkunde
Commissie vergaderde zes maal. Voorzitter en Secretaris zijn herkozen, bij
afwezigheid van den laatste vervangt hem de heer Fockema Andreae.
De Commissie betreurt het verlies van haar getrowen medewerker prof. Eekhof,
die ons door den dood ontviel.
De volgende leden deden mededeelingen over de achter hun naam vermelde
onderwerpen:
Barge: Over het verval na den opbloei van het klinisch onderwijs te Leiden onder
Boerhave.
De Blécourt: Hoe de stad Groningen aan het gezag over het Oldambt is gekomen.
Van Blom: Over eenige duistere plaatsen in Ubbo Emmius; Over het denkbeeld
van Snellen om gronden, in de drooggelegde Zuiderzee, in erfpacht te geven.
Bijleveld: Hoe het huis Windesheim bij Zwolle aan zijn kostbare inwendige
versieringen is gekomen; Over de identificatie van een familieportret van Jan van
Scorel.
Byvanck: Over een heilige en bisschoppen in een handschrift der Pierpont Morgan
Library en over een Nederlandsch verlucht handschrift uit dezelfde verzameling;
Over de te Utrecht opgegraven zoogenaamde Albiobola steenen; Over een
Evangelarium uit Reims te New-York; Over eenige miniaturen in een Evangelistarium
uit Trier.
De Gelder: Over portretten van Prins Willem van Oranje.
Fockema Andreae: Mededeelingen over oude landmaten, in 't bijzonder over den
Rijnlandschen voet; Over de vraag, in hoeverre een oorspronkelijke oude
Nederlandsche cartografie bestaat.
Kleyntjens: Over de afkondiging der besluiten van het concilie van Trente in de
Nederlanden, en de publicatie door Willox.
Krom: Over de Aziatische curiositeiten-verzameling van den Grooten Keurvorst;
Over eenige oudheidkundige vondsten in Nederlandsch-Indië.
Meyers: Over een ongeloofwaardige politieke onderhandeling, beschreven in de
acte van een Haagsch notaris in 1672.
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In de op Dinsdagavond 13 Juni 1933 gehouden bijeenkomst, waartoe waren
uitgenoodigd alle leden van de Maatschappij, leverde Jhr Dr E. van Nispen tot
Sevenaer een ‘Bijdrage tot de studie van den kasteelenbouw in Nederland tot omtrent
het jaar 1300.’
Als bronnen voor de burchtkunde noemde spr. bouwwerken, afbeeldingen en
archivalische bronnen.
Maar naar de thans aangetroffen bouwwerken kan omtrent hun oorspronkelijken
staat niet veel worden geoordeeld. De tand des tijds, oorlogen, belegeringen,
moderniseeringen en vaak zonder piëteit verrichte restauraties, - door al zulke
invloeden spreken de bouwwerken die over zijn, niet meer de taal van eeuwen her,
doch meestal een gekunsteld dialect vol uitheemsche accenten.
Afbeeldingen leeren ons veel omtrent vroegere stadia maar niet nopens den
oorspronkelijken staat.
En archivalische bronnen, daaruit valt niet dan moeilijk en ten koste van veel tijd
te putten, en dan vindt men niet steeds wat men zou wenschen.
Zoo is de kennis omtrent onze Nederlandsche kasteelen dan nog maar zeer
gering. Staat soms de genealogie der bewoners ongeveer vast, - nopens den tijd
der stichting en den persoon van den stichter tasten wij dan nog gemeenlijk in het
duister.
In de vroegste middeleeuwen vielen er reeds twee bouwtypen te onderscheiden:
de residentie: 't hof, de zaal; en 't fort: de burcht.
Het eerste type werd ook in Nederland aangetroffen. De zaal, sala, bestaat voort
in den geografischen naam Netersel vermoedelijk (Nederzaale), en in meer andere
namen.
Ook de Hunnenschans bij Uddel heeft een sale gehad.
In den na-Karolingischen tijd deed vrees voor de Noormannen heel kasteelen
bouwen: forten, torens, vermoedelijk nog naar Romeinsch voorbeeld. De afmetingen
waren normaal 10 bij 10, en zij werden gebouwd aanvankelijk van hout, later van
steen, in ons vlakke land op kunstmatige heuvels, verkregen van de bij het graven
van een ringgracht opgeworpen aarde.
Van de geschiedenis van den burchtheuvel Wijnantsrade is vrij wat bekend. In
1342 werd Her Winant van Rode, Ritter, beleend met het ‘goyt zu Nuwenberch’: de
‘fortreche’ lag dus op een heuvel. In de latere stukken ziet men dan geleidelijk de
naam Winantsrode-Wynantsrade worden.
Het ‘berg’ in die namen beteekent soms heuvel, soms burcht, en soms was 't zoo
het een als 't ander, wat spr. demonstreert aan den naam Weerdenberch Waardenburg.
Uit een kroniek van de heeren van Weerdenburg blijkt, dat omstreeks 1265 werd
opgericht een houten sterkte, een toren; dat de toren in 1283 werd uitgebreid met
een hoofdgebouw en een ronden toren, waarschijnlijk van steen, waarna in 1355
Johan de Koc bouwde een grooten vierkanten toren met ringmuur. De houten sterkte
zal toen wel buiten gebruik zijn geraakt.
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Maar elders hielden houten versterkingen nog lange jaren stand. Dat blijkt uit de
geschiedenis van Eerde, dat in 1380 werd belegerd, en steenen van 1300 pond die
er naartoe werden geslingerd ‘scaden den houten huse niet, waist die stenen steijten
daer weder of, oft ballen geweest hadden, want die stilen ende balken waren so
dicke alse molenstanders, ende stonden bij dichte, die een bij den anderen, mer
dat steenwerc worpen sij alle te stucken’. Eerde bezweek eerst na een beleg van
5 weken en aanvallen dag en nacht. De toren werd in brand gestoken, ‘en 't bernde
een gantse maent lang’.
Zoo weten we: de toren, 't eigenlijke fort, was in hout opgetrokken, de ringmuur
was in steen, had vervangen een houten palissadeering, en die steen werd
verpulverd terwijl 't hout de projectielen die er op werden afgeschoten weerstond
en eerst door het vuur kon worden vernietigd.
Ook Maastricht had houten palissadeeringen, die in 1284 een fel beleg bleken te
kunnen weerstaan.
Spr. besprak voorts de beteekenis van castrum, domus, municio en huis,
waartusschen men niet veel verschil scheen te maken.
Eenige lichtbeelden werden vertoond ter verduidelijking van het besprokene.
Met eenige opmerkingen over de benamingen donjon, bergvrede enz. eindigde
spr. zijn met belangstelling aangehoorde voordracht.
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Bijlage VIII
Verslag van de commissie voor schoone letteren
De Commissie voor Schoone Letteren vergaderde dit jaar drie maal onder
voorzitterschap van den Heer Alberdingk Thijm. De voorzitter ontwierp wederom
plannen tot betere uitvoering van de werkzaamheden, die ieder jaar schijnen toe te
nemen.
De Commissie adviseerde den C.W. van der Hoogt-prijs voor 1933 toe te kennen
aan het werk ‘Dichters der contra-Reformatie’ door Anton van Duinkerken.
De Commissie wenschte met deze voordracht niet alleen haar waardeering uit
te spreken voor de ernstige studie waarmede de jonge schrijver een bloemlezing
e

e

heeft samengesteld van katholieke dichtkunst uit de 16 en 17 eeuw, zij wenschte
in de eerste plaats de aandacht te vestigen op de uitnemend geschreven inleiding
die de samensteller aan zijn bloemlezing deed voorafgaan. Hij ondernam een schets
te leveren van het katholiek gemoed in Noord- en Zuid-Nederland gedurende de
eeuwen van Lutherie en Calvinisme. ‘Hij verkent’ - aldus het aan het Bestuur der
Maatschappij uitgebrachte advies - ‘de algemeene richting aangevend waarin de
strijdende geloofsovertuiging zich voortbewoog, als het ware den loop eener
ondergrondsche rivier; hij neemt, om bij deze vergelijking te blijven, telkens een
steekproef, wanneer deze overtuiging een dichter voortbracht wiens werk naast
geschiedkundig belang ook thans nog poëtische waarde bezit. Zoo geeft de inleiding
een geleidelijk verschuivend beeld, eerst van het verwoed verweer van eenige hun
persoonlijkheid inzettende rederijkers, vervolgens van de theologische barok der
allegorische emblemata-poëzie, voorts van de bekeerlingen, de moralisten, ten
e

slotte, in het begin der 18 eeuw, de rustige ontroeringen van met gods-gevoel
samensmeltende landschapsbespiegelingen. Wij varen er wel bij, dat de schrijver
het begrip contra-Reformatie zooveel breeder heeft opgevat dan gebruikelijk is te
doen. Vooral omdat zijn overzicht telkens onderbroken wordt door beschouwingen
omtrent de persoonlijkheden der afzonderlijke dichters wier werk hij in de bloemlezing
opneemt. Hij is, door zijn taak zoo ruim te nemen, in de gelegenheid zoowel Anna
Bijns voor ons te schetsen als den reeds tot een geheel andere wereld behoorenden
Jan Baptist Wellekens. Zoowel bij het overzicht als
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bij de karakteristieken is men vaak geneigd van meening met den inleider te
verschillen. Hij legt zeer juist nadruk op maatschappelijke oorzaken die Luther's
hervorming te stade kwamen, een hervorming die, als zuiver theologisch geschil,
de massa niet zoo snel in beweging zou hebben gebracht; maar hij brengt minder
naar voren, dat bij het voortbestaan eener katholieke cultuur in het Zuiden de wapens
van Parma en Spinola een hard woord hebben meegesproken. Het prachtige gedicht
van Bertelmeus Boeckx, Christus als jager bezingend, is alleen gelijk de inleider wil
zijn tijd zoo ver vooruit, wanneer het vóór 1585 geschreven werd. Maar Boeckx
werd zeer oud, hij was nog in 1611 deken van de Kamer te Lier, hij heeft zijn
gedichten nimmer gebundeld uitgegeven, en zonder meer kan men dus evengoed
een veel later datum voor het gedicht aannemen. Zuiver aesthetisch gesproken is
het schoonste wat het Zuiden heeft opgeleverd, tusschen Anna Bijns en Michiel de
Swaen, de vertalingen in voortreffelijke Nederlandsche poëzie die Justus de Harduyn
naar het Latijn maakte van den Jesuiet Pater Herman Hugo, den aalmoezenier van
Spinola. Drie kwart van het werk van Justus de Harduyn bestaat uit vertalingen,
behalve naar het Latijn van den zoojuist genoemden Jesuiet, naar de Fransche
dichters van de Pleiade. Hoe de inleider bij dezen geletterden dichter kan spreken
vān een ‘schat van argeloosheid’ en van een ‘miraculeuzen eenvoud’, zij op rekening
gesteld van de deugd der hartstocht die zijn betoog van aanvang tot einde bezielt.
Wat het Noorden betreft, hier geldt schrijvers aandachtige bewondering natuurlijk,
in de eerste plaats den bekeerling Vondel. Het getuigt reeds van bijzonder talent
over den nu bij uitstek beschreven dichter zoo boeiend te weten te schrijven. Ook
hier kan men anders denken, en, met verwijzingen naar zelfs recente dichters en
schilders, zich afvragen, of bekeeringen dikwijls meer dan een persoonlijk heil voor
den betrokken kunstenaar hebben afgeworpen.
De Vondel van Palamedes en Geuzenvesper is, behalve in sommige aangrijpende
familiegedichten, eerst weer verneembaar in Adam in Ballingschap. Vondel is zulk
een zware top in onze literatuur, dat men betreurt, dat figuren meer aan de basis,
zooals Coornhert of Spieghel bijvoorbeeld, niet dezelfde geweldige structuur
vertoonen om die verheven vracht te schragen. Hij is een samenstelling uit al de
elementen van het Nederlandsch gemoed, maar die samenstelling vertoont een
zekere omgekeerdheid. Het is of Vondel's lange leven, vergeleken met de Gouden
Eeuw waarin hij oprijst, bestaat uit een twaalfjarigen oorlog en een tachtigjarig
bestand. Deze andere blik op Vondel wordt alleen hierom even aangeduid, om
onomwonden bewondering aan den dag te leggen voor de keuze door den van
geheel verschillend standpunt uitgaanden bloemlezer uit Vondel's devote dichtkunst
gedaan. Het is waarlijk geen geringe verdienste zulk een
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groot geheel als Vondel, als deel van een geheel, onverkleind weer te geven. Niet
minder verdienstelijk is het, uit het onbelangwekkend oeuvre van figuren als Plemp
en Van Sambeek, niettemin nog gedichten op te diepen, die het even tegen Luyken
en Poot kunnen uithouden.
De Commissie beschouwt deze bloemlezing als een wezenlijke verrijking onzer
literatuur, zij beschouwt de inleiding als een waardevolle bijdrage tot haar
geschiedenis. Zij verheugt zich in het bijzonder dat Anton van Duinkerken de
samensteller ervan is, die immers als dichter en als essayist tusschen onze jonge
letterkundigen terecht een eerste plaats inneemt. Zij vermeldt dit met nadruk, om
niet den schijn te wekken, den bloemlezer ten koste van den oorspronkelijken dichter
te willen aanmoedigen. Gelukkig zou zij daar ook weinig succes mee hebben, want
de beste gedichten die Anton van Duinkerken naar haar weten tot nu gemaakt heeft,
met hart en ziel geschreven liederen uit zijn Brabantsch geboorteland, bieden
waarborg dat hij het bloed stelt boven de wetenschap. Een man, die de matrozen
opmerkt in de haven van Antwerpen en in staat is tot den van hartstocht dansenden
groet:
Mannen der transatlantikers, mijn broeders, mijn bloed
heeft heimwee naar zee
Zoo dikwijls ik u ontmoet, op de ka, voor het
estaminet ‘Bombay’,

een man die taal ter beschikking heeft, zoo schilderend van bewogenheid, zoo ruim
van rythme, zoo iemand kan men gerust aan het werk zien in een zaal met oude
boeken. Hij werkt er geen minuut langer dan voor hem en voor ons vruchtdragend
is.’
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Levensbericht van Dr A.J. Kronenberg
(28 Maart 1847-25 Juli 1932)
Non raptim relinquetur magnus vir et cum cura dicendus.
Seneca.
Het leven van Dr A.J. Kronenberg vertoont zóó weinig groote gebeurtenissen en
wisselvalligheden, dat een biografisch woordenboek slechts enkele regels zou
behoeven om het te beschrijven. Maar dit uiterlijk stille, eenvoudige, voor de groote
wereld bijkans onbekende leven heeft zóó diepe sporen nagelaten, is zóó rijk geweest
aan zegenrijke gevolgen, dat het een uitvoerige beschrijving overwaard is. Met hem
toch is heengegaan een der merkwaardigste mannen, een der beste en grootste
paedagogen van zijn tijd.
en

Albertus Jacob Kronenberg werd den 28 Maart 1847 te Vollenhove geboren als
tweede kind van den burgermeester dier stad, Mr Hendrik Kronenberg en Maria
Elisabeth Duymaer van Twist. Kort daarna werd zijn vader benoemd tot Raadsheer
in het Provinciaal Gerechtshof van Overijsel, te Zwolle, en overleed aldaar op
39-jarigen leeftijd in 1850, nalatend een weduwe met een klein inkomen, waarmede
zij haar drie kinderen moest trachten op te voeden. Aangezien de meeste leden der
familie Kronenberg in Deventer woonden, trok zij na den ontijdigen dood van haar
echtgenoot daarheen; en hier wijdde de energieke vrouw zich geheel aan hare
kinderen, daarin met raad en daad bijgestaan door haren broeder, den bekenden
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, naar wien de nu overledene was
genoemd.
Moeder en peetoom spelen in Kronenberg's jonge leven een groote rol. Van zijn
moeder toch had hij de onverzettelijke wilskracht en de ongeëvenaarde energie die
zijn heele toekomstig leven zouden kenmerken. Hij was een zwak kind, met een
gebrekkigen voet geboren. Maar zijn stoutste wenschen waren krachtige jongens,
recht van lijf en leden, te evenaren; en met de uiterste zelf-discipline, met bijna
Spartaansche strengheid ontwikkelde hij zich tot een krachtig man, die als zwemmer,
wandelaar, gymnasticus velen ten voorbeeld werd.
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In 1856 kwam Duymaer van Twist uit Indië terug, en vestigde zich op het pas
1
aangekochte landgoed Nieuw Rande te Diepenveen. Hier waren de drie kinderen
zijner zuster, en in 't bijzonder zijn petekind, steeds welkome gasten. Niet te
onderschatten op Kronenberg's karaktervorming is de invloed uitgaande van dezen
hoogstaanden en bekwamen man, onder wiens bijna vaderlijke leiding hij opgroeide,
en in wiens huis hij kennis maakte met de groote mannen van politiek en regeering
- Thorbecke, van Bosse en anderen - geestverwanten van den gewezen landvoogd,
die prijs bleven stellen op zijn vriendschap en zijn gedegen adviezen.
In September 1866 werd Kronenberg ingeschreven als alumnus van de Illustre
school te Deventer. Hij studeerde daar drie jaren en telde Cop, van Vloten, van der
2
3
Willigen, Bierens de Haen en J. Duymaer van Twist onder zijn leermeesters. Maar
Deventer had, evenmin als Amsterdam, het jus candidandi en zoo toog de jonge
philoloog in 1869 naar Leiden om onder Cobet, Pluijgers, de Vries, Dozy, Fruin en
Kern zijn studie voort te zetten en te beëindigen. Hij was corpslid, maar bewoog
zich weinig in het studentenleven. Zijn naam komt niet voor in het bestuur van eenig
gezelschap. Bij het licht van zijn later leven kan men dit op rekening van zijn karakter
stellen: altijd leefde hij teruggetrokken. Maar ook ontbraken hem waarschijnlijk de
middelen, en vereischten de omstandigheden de algeheele concentratie van zijn
geest op zijn studie. Hij promoveerde den 22 Mei 1875 op een proefschrift: Het
Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum, opgedragen aan: ‘Mijn hooggeachten
Oom Mr A.J. Duymaer van Twist, Minister van Staat enz’.
Kronenberg's eerste bedoeling was geweest op een klassieke dissertatie te
promoveeren, maar verschil van meening met zijn aanstaanden promotor had hem
zijn plan doen veranderen - er bestond toen nog enkel een onverdeeld doctoraat in
de Letteren - en bovengenoemd onderwerp doen kiezen. Hij was dan ook al enkele
jaren te voren, in Augustus '72, tot leeraar in de Nederlandsche taal en
Vaderlandsche Geschiedenis aan de Hoogere Burgerschool te Deventer benoemd.
Hier bleef hij - laat mij even vooruitloopen - tot het eind van '78 en ging toen over
naar het Deventer gymnasium, waar hij, behalve Nederlandsch, ook de oude talen
doceerde. In deze eerste jaren vallen zijn wetenschappelijke publicaties. Na zijn proefschrift
gaf hij in '76 uit: Eenige opmerkingen aan-

1

2
3

Het oudste kind was in 1845 geboren. Mr H.G. Kronenberg, de latere firmant van het
bankiershuis G. Vermeer Johz. te Deventer. Hij is nog in leven. Het jongste kind was een
dochter, Hester Geertruid, die huwde met Mr. Joan Philip Ver Loren, rechter in de rechtbank
te Zutphen, en in 1930 overleed.
De latere Leidsche Hoogleeraar, reeds te Deventer een hoogst verdienstelijk man.
Zoon, evenals de Gouverneur-Generaal, van den Groninger hoogleeraar. Hij bekleedde het
Deventer hoogleeraarsambt van 1826-1872, dus bijna een halve eeuw.
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gaande twee politieke zinnespelen (Deventer G. Brouwer). In 1878 verscheen in
het programma der Hoogere Burgerschool met 6-jar. cursus te Deventer zijn Politieke
e
Tooneellibellen uit het laatste gedeelte der 18 eeuw. Dan, in 1886, in het bericht
omtrent het gymnasium met 6-jar. cursus te Deventer: Een en ander over Gerrit
Paape en zijn tijd. En ten slotte: Wybo Fijnje, Een misdadiger? (Bijdragen v. Vad.
Geschied. en Oudheidkunde, Derde Reeks, Vierde Deel). Daarmede houden zijn
wetenschappelijke publicaties op. Hij was middelerwijl in 1879 benoemd tot lid van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, en in 1881 van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap. Voortaan wijdde hij zich geheel aan zijn praktischen arbeid.
Hij werd in 1888 Arrondissements-schoolopziener, en in 1890 conrector van het
gymnasium. Hij bleef dit laatste tot 1917, toen hij zeventig jaren oud, zonder vertoon,
afscheid nam van het gymnasium, om zijn schoolopzienerschap nog vier jaren voort
te zetten. Er had zich een klein huldigings-comité van oud-leerlingen gevormd, maar
slechts met de grootste moeite gelukte het ons van onze dankbaarheid te mogen
komen getuigen, en dan nog alleen op voorwaarde dat er van geschenken geen
sprake zou zijn. Binnen enkele minuten was de plechtigheid afgeloopen, en een
paedagogisch doel aangewezen aan de hoffelijk aangenomen bijeengezamelde
gelden; en nadat wij ons nog enkele oogenblikken met onzen gastheer in het ver
verleden hadden verplaatst, verlieten wij het huis, sommigen misschien ietwat onder
den indruk van het nuchtere der samenkomst. Maar wie hem goed kende, wist wel
beter; wist, hoezeer dit afscheid en deze onopgesmukte hulde hem ter harte ging.
En duidelijk bleek dit uit de woorden, waarmede hij eenige dagen later officieel in
het kleine kerkgebouw der Meniste gemeente zijn ambt neerlegde:
‘..... En nu moet ik van mij zelf als leeraar afscheid nemen! Wanneer men nog de
noodige kracht meent te bezitten, zijn taak goed te volbrengen, is het hard te moeten
heengaan en afscheid te nemen van zooveel, wat je dierbaar is. Maar de
Verordening, dat men op zeventigjarigen leeftijd moet gaan, bestaat, en die
Verordening heeft recht van bestaan. Men mag haar zelfs loven. Was het bij de
Romeinen de gewoonte, de zestigjarigen, die over het brugje wilden loopen om te
gaan stemmen, eraf te jagen onder luid geroep van ‘Sexagenarii de ponte’, hier
beveelt de milde verordening: ‘Septuagenarii de cathedra’, en daartegen kan men
geen billijk verzet aanteekenen. Maar daarom blijft deze laatste gang wel een zware
gang. Wanneer Uwe gedachten een 45 jaar lang, dag in dag uit, zich hebben
beziggehouden met het lief en leed van de jeugd, wanneer aldoor weer nieuwe
leerlingen, nieuwe karakters kwamen, die Ge moest leeren kennen, wier genegenheid
Ge moest trachten te winnen, wien Ge op verschillende wijzen liefde moest leeren
opvatten voor letterkunde of wetenschap - en ziet, het is plots uit, dan ontstaat er
een
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leegte, die Ge niet meer met andere bezigheden kunt aanvullen. En Ge weet het
zeker bij U zelf: die leegte zal U spoedig aftakelen, en Ge zult oud zijn, wijl de
belangstelling, die U deed leven, verdwenen is.
Maar wat zegt de Psalmist? ‘Aangaande de dagen - daarin zijn 70 jaar, en zoo
wij zeer sterk zijn, 80 jaar.’ Wij mogen dus niet murmureeren! ja, wij mogen blijde
zijn, dat wij met dienzelfden Psalmist niet behoeven te klagen: ‘Veertig jaar heb ik
verdriet gehad aan dit geslachte!’ Neen, meer dan 40 jaar heb ik vreugde gehad
aan de velen, die mij hun genegenheid betoond hebben, en in de dagen, die nog
zullen komen, zal ik mij koesteren in de gedachte, dat er hier en daar in den lande
nog leven, die zich mijner gaarne gedenken. Die vrienden en vriendinnen, die ik
gekregen heb, ben ik grooten dank verschuldigd, en 't zij ze hier tegenwoordig zijn,
't zij niet, die groote dank zij hun hier nu gebracht.
Nog dient vermeld, dat Kronenberg, direct na het huwelijk van H.M. de Koningin,
werd aangezocht den Prins les te geven in de Nederlandsche taal. Na ernstige
overweging, omdat hij er zeer tegen op zag, nam hij het vereerend aanzoek aan.
‘Daarvan’, zoo schrijft mij zijn zoon, ‘heeft hij nooit spijt gehad. Steeds kon hij het
bijzonder goed met den Prins vinden en deze is altijd even hartelijk en
1
vriendschaphoudend geweest. Ook later heeft hij mijn Vader nog telkens opgezocht .
De lessen - het was in de jaren 1901-1903 - hadden plaats wanneer de Koninklijke
familie op het Loo vertoefde; mijn Vader kreeg dan een oproep, en ging driemaal
in de week naar Apeldoorn. Na 1903 is het onderricht langzamerhand, zonder een
bepaald afgebakend eind, gestaakt’.
Kronenberg had tallooze jaren zitting in het bestuur van het St. Elizabethsgasthuis,
het gesticht voor krankzinnigen, de laatste jaren als voorzitter. De bouw van het
groote buitengesticht ‘De Brinkgreven’, valt in zijn tijd. Toen bij de benoeming van
nieuwe bestuurderen de politieke kleur van meer beteekenis werd dan de
geschiktheid, bedankte hij voor het bestuur. - Jarenlang ook was hij bestuurder van
het De Weertsgesticht, een tehuis voor schippers en schippersvrouwen op leeftijd,
te Deventer.

1

Hoezeer Kronenbergs lessen ook door den Prins gewaardeerd werden moge blijken uit het
volgende. Enkele dagen vóór zijn zeventigsten verjaardag werd hij door den Prins opgebeld
en

met de vraag of deze hem den 28 Maart thuis zou vinden. Kronenberg - die alle huldebetoon
door uitstedigheid wilde ontgaan - antwoordde, dat hij dien dag niet te Deventer aanwezig
kon zijn, zonder vermelding waar hij dan wel was. Wat niet wegnam, dat hij op den feestdag
een gelukwensch van den Prins ontving ten huize van mevr. Ver Loren van Themaat, te
Warnsveld; en bij zijn thuiskomst zijn huis versierd vond met de mooiste bloemen, die de
kassen van het Loo konden geven.
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In 1880 huwde Kronenberg met Anna Maria Catharina Jordens, geboren te Deventer
in 1856 en aldaar overleden in 1905. Zij was de dochter van Mr Gerhard Eisso
Jordens, advocaat en notaris te Deventer en Sophie Marie Catharine Jarman. Uit
dit huwelijk werden twee zoons en één dochter geboren. Toen mevrouw Kronenberg
was overleden en de drie kinderen ieder op hun bestemming de wereld waren
ingegaan - de beide zoons elk als bankdirecteur - woonde Kronenberg alleen in het
groote patricierhuis in de Assenstraat; en wie de eer hadden tot zijn intimiteit te
worden toegelaten, konden hem geen grooter genoegen doen, dan hem daar op te
zoeken. Menigen avond heb ik daar bij hem doorgebracht, pratend tot middernacht
over alles - en het was veel - dat zijn belangstelling had: het leeraarsambt, het
Deventer dialect, de romantiek, Multatuli, de tachtigers, en wat al niet. En als de
tijden verliepen en wij langzamerhand van vijftig tot bijna zestig jaren terug konden
gaan in onze gezamelijke herinneringen (ik was in '73 zijn leerling geworden), werden
de gesprekken warmer, als zij kwamen op vroegere toestanden, of mannen die
waren heengegaan; gesprekken steeds gekruid door den geest en het Attisch zout
van den nog altijd jongen ouden man. Of wij wandelden, zonder eenig spoor van
vermoeienis zijnerzijds naar zijn geliefde Diepenveen. Zoo bleef hij, krachtig en
werkzaam tot zijn tachtigste jaar. Maar dan begonnen de verkalkte aderen hun
dienst te weigeren. Op 30 Maart '27, twee dagen na zijn tachtigsten geboortedag,
schreef hij mij in antwoord op mijn gelukwensch, - en zijn schrift, voorheen zoo kloek
en duidelijk, toonde onrustbarend de sporen van lichamelijk verval: ‘Quantum mutatus
ab illo! Vroeger onvermoeibaar lichamelijk en geestelijk. En nu? De kleinste
inspanning van geest of lichaam is mij te veel. Maar ik wil niet klagen. Non frustra
vixi, wanneer ik vele mijner vroegere leerlingen geloof. En wat wil men meer?’
Na den eersten aanval zijner kwaal, richtte hij zich weliswaar nog gedeeltelijk op,
maar in werkelijkheid waren zijn laatste vijf jaren een strijd met den dood. En wie
het goed met hem meenden, prezen hem gelukkig toen de Juli-maand van '32 het
einde bracht. In allen eenvoud, zooals zijn leven was geweest, werd hij naar zijn
wensch ter ruste gelegd, op het stille kerkhofje te Diepenveen. Kort nadien wenschten
oud-leerlingen een vriendelijk gedenkteeken op zijn graf te plaatsen. Maar zijn
kinderen - hoewel dankbaar voor dit bewijs van achting en genegenheid voor hun
Vader - meenden, m.i. terecht, dat hun vaders eenvoud en bescheidenheid zelfs
deze kleine hulde niet zou hebben gedoogd. - Hij ruste in vrede onder den
eenvoudigen steen zijner kinderen!
Ik zal nu trachten de beteekenis uitéén te zetten van Kronenberg als geleerde, als
paedagoog en als schoolopziener. Ik zet mij
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daartoe met eenigen schroom, bewust als ik ben, dat eerbied en liefde allicht mijn
pen zouden kunnen besturen: eerbied voor de nagedachtenis van den hoogvereerden
leermeester; liefde voor mijn Vaderstad, Deventer, die het tooneel van Kronenbergs
werkzaamheid was. En zoowel eerbied als liefde willen wel eens al te warme kleuren
van het palet op het doek brengen. Ik zal echter mijn best doen, een gelijkend portret
te schilderen.
Zooals reeds gezegd, vangt Kronenbergs wetenschappelijke arbeid aan met zijn
proefschrift Nil Volentibus Arduum, een geschrift, welks betoog men in weinig
woorden zou kunnen terugbrengen tot de vraag: Wat heeft ons, in tegenstelling met
onze Engelsche naburen, een nationaal tooneel onthouden? Moet, zooals meer
dan ééns is beweerd, aan het Kunstgenootschap N.V.A. hiervan de schuld worden
toegeschreven? Om deze vraag te beantwoorden vangt de schrijver aan met een
beschouwing van de abele spelen en de kluchten, die de oorsprong van ons nationaal
tooneel hadden kunnen worden; laat zien hoe de kluchten, door de Rederijkers
onder humanistischen invloed geminacht, worden overgelaten aan een bende, wier
eenig doel was het janhagel te behagen; schetst hoe Coster en Breeroo, schoon
vaak plat en ruw, met echte vis comica vaderlandsche zeden en gewoonten belichten,
welke gezonde boert in de handen hunner navolgers in zoutelooze gemeenheid
overgaat. Bij deze ontaarding van de klucht, komt de verwording van de abele
spelen, tot spelen van Sinne op onbegrepen klassieken geest geschoeid, en voor
't volk onbegrijpelijk. Hooft gaat voor in navolging der ouden, in het voetspoor van
Seneca, en als ook spoedig Vondel het klassieke treurspel huldigt - ik volg nog
steeds Kronenbergs betoog - is het lot van het nationaal tooneel beslist. Dan wordt,
als tegenhanger, de geest van Jan Vos vaardig, die wars van kunstregels en
vervelende monologen, aantrekkelijkheid en spanning voor het volk zocht in
handeling, al dan niet gemotiveerd; in woordspelingen, mechanische vertooningen
1
van kunst- en vliegwerk ; in tooneelen van moord en verkrachting en wat dies meer
zij. Om een juist denkbeeld te geven van den aard van dit soort van tooneelspel,
beschouwt en ontleedt de schrijver de werken van de meest gevierde en bewonderde
auteurs des tijds: Anslo Blasius, de Graef, v. Paffenroden en Jan Vos.
Het is dan ontevredenheid met en ergernis over dezen toestand van zaken die
in 1668 leidt tot de stichting van N.V.A. wier groot en prijzenswaard doel is paal en
perk aan vuilheid en gemeenheid te stellen en het fatsoenlijk publiek weer naar den
schouwburg te lokken. Uitvoerig wordt dan aangegeven door

1

Het doet ons denken aan den befaamden Dr Dee, den ‘toovenaar’ uit Shakespeare's dagen,
die als student te Cambridge bij de vertooning van Aristophanes' Vrede als régisseur Trygaios
op den mestkever omhoog liet stijgen en verdwijnen.
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welke middelen men dit doel wil bereiken, en waarom het pogen faalt, zoo dat alles
wat geprodueerd wordt is ‘stijf, houterig, vervelend, pruikerig, zonder een sprankje
van genie, zouteloos, smakeloos, slaapverwekkend. Wat zij niet begrepen, was dat
het gebrek aan een goed Nederlandsch tooneeldichter het tooneel in den grond
hielp.’
Een dozijn jaren voerde N.V.A. den staf over het tooneel. Het was een periode
van bloei, maar niet zonder heftigen strijd en verwoede tegenkanting tegen de
waanwijsheid, 't vooroordeel, de onkunde, de vereering voor al wat Fransch was
met gelijktijdige zotte minachting voor Vondel. Dan, ongeveer 1680 heeft zijn glorie
uit, en gaat het niet lang daarna roemloos onder. En wanneer nu Kronenberg in de
Vierschaar zit over het Kunstgenootschap luidt zijn judicium: ‘Het genootschap heeft
die tijden niet pruikerig gemaakt; die pruikerige tijden hebben het bestaan van het
genootschap gewettigd. Was het beter dat nietsbeduidende, gemeene stukken
werden opgevoerd, of dat N.V.A. zijn spelen, die alleen maar nietsbeduidend waren,
ten beste gaf? Het trachtte, althans, wat vuil en gemeen was van het tooneel te
weren. Laudanda Voluntas!’. En ten slotte: ‘Meer dan vreemde invloeden, meer dan
al de genootschappen te zamen, heeft het ontbreken van geschiktheid voor het
drama den Nederlanders een nationaal tooneel onthouden’.
Ik heb vrij uitvoerig stilgestaan bij dit eerste geesteskind, omdat het ons al dadelijk
een blik doet slaan in Kronenberg zelf. Zijn onderwerp is meesterlijk behandeld, zijn
bewijsvoering overtuigend gedocumenteerd. Zijn oordeel is gevestigd op tal van
tragedies, die hij, trots vervelenden, onbeduidenden inhoud, zich de moeite heeft
getroost door te worstelen en zich eigen te maken. Hij heeft zin en waardeering
voor volkshumor en geest, ter wille waarvan hij vaak platheid door de vingers ziet.
En, classicus als hij zelf is, heeft het nationale tooneel, dat ons ontging, zijn volle
hart.
De Rederijkers en Kunstgenootschappen, waarover hij in N.V.A. had gesproken,
brachten hem als vanzelf op het terrein der Vaderlandsche geschiedenis. Wanneer
e

in de 18 eeuw de politieke hartstochten laaien, doet de fanaticus in de eerste plaats
een beroep op het tooneel om propaganda te maken voor zijn inzichten. Een
zinnelijke vertooning, toch, zal het volk met meer kracht overtuigen dan het gelezen
woord en dieper en blijvender indruk maken. Vandaar het ongelooflijk aantal libellen,
dat in dien tijd ontstaat. Kronenberg publiceert nu achtereenvolgens zijn Twee
politieke Zinnespelen - een verhandeling die zich beweegt op de grens tusschen
e

literatuur en historie - en zijne Politieke Tooneellibellen uit het einde der 18 eeuw.
Hier is uitsluitend de historicus aan 't woord. Het doel van dit werk is een kleine
bijdrage te leveren voor de kennis der vaderlandsche geschiedenis van de
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laatste helft der 18 eeuw, welker beschrijving een reuzenwerk was. Na al wat reeds
gedaan is, blijven er, zegt de schrijver, nog ± 20.000 brochures te raadplegen, en
hij wenscht het zijne er toe bij te dragen, om anderen moeite en veel verveling te
besparen, door uit de pamphletten, welke in den vorm van tooneelstukken de politiek
van den dag behandelen, datgene bijéén te zoeken, wat voor den historicus niet
van belang ontbloot is.
Bescheidener kan het wel niet. Hij draagt uit liefde voor de goede zaak enkel wat
steentjes aan; is tevreden, zooals hij 't zelf uitdrukt, met oppermanswerk. Maar wat
eindeloos geduld, wat volharding is noodig geweest om door de reeks van vervelende
stukken heen te worstelen! Een Engelschman heeft het woord genie eens
gedefinieerd als the capacity of taking an infinitude of pains. Uit dit oogpunt bezien
is dit werkje iets geniaals. En daarbij: wat kennis van, en vertrouwdheid met, den
toestand dier veelbewogen dagen had hij met zijn geduldwerk niet verworven! Men
kan het betreuren, dat de schrijver met zijn scherp en rustig oordeel niet op het
historisch pad is voortgeschreden. Wellicht ware uit zijn pen gevloeid wat vele jaren
later Colenbrander's roem zou vestigen.
Maar zoo al geen historie van den patriottentijd, gaf hij toch na jaren van voortgezet
onderzoek een studie over een der merkwaardige mannen dier dagen: Gerrit Paape.
In zijn leven van Valckenaer (Lit. Fant. XVII) had Busken Huet gezegd: ‘Het is
monnikewerk een leesbare geschiedenis van dit tijdvak te schrijven. De
gebeurtenissen waren te nietig, de menschen te onbeduidend, de denkbeelden te
afgezaagd’. Maar had hij zelf in zijn opstel over Cats niet gezegd, dat hartstocht en
onbillijkheid twee loten van denzelfden stam zijn? ‘Hoe?’ vraagt Kronenberg; en de
Fransche Revolutie en de Amerikaansche Vrijheidsoorlog; zouden die gebeurtenissen
die de heele wereld schokten op Nederland geen invloed hebben gehad? Waren
de Nederlanders van 1800 dezelfde als die van 1780? In het stellen van de vraag
lag het antwoord. ‘De tijd was geen heldentijdvak, die iemands enthousiasme opwekt.
Maar zelfs in zijn verval is een volk de aandacht van den historicus waard. (Dacht
Kronenberg aan Gibbon?) Hij dient na te gaan wat die invloed was; wat uit den
boezem van het volk zelf voortkwam; wat de onderscheiden groepeeringen waren;
wat in de verschillende plaatsen des lands de oorzaken waren van de begeerte
naar verandering.’
Zoodanig is Kronenberg's opvatting van historie schrijven. Maar aleer iemand
zich tot dit doel kan aangorden, dient er licht gespreid over talrijke bijzonderheden
uit het leven van personen en de geschiedenis der steden. En alweer stelt de
schrijver zich de uiterst bescheiden taak van tot dat doel iets bij te dragen. Nu waren
er van voorname mannen - Hogendorp, Valckenaer, van Lennep, van de Spiegel,
Schimmelpenninck - reeds ettelijke biographieën verschenen; maar niemand had
het leven, streven

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

9
en lijden van een man der lagere standen zijn aandacht waard geacht. Dit brengt
Kronenberg er toe een der voornaamste vertegenwoordigers van het burgerlijk
element onder de patriotten in studie te nemen: Gerrit Paape, die de geschiedenis
hielp maken van de laatste twintig jaren der achttiende eeuw.
Deze keuze is in meer dan één opzicht teekenend voor den schrijver zelf. Waar
Hartog en Jorissen het onééns zijn over de vraag of de burgerij het recht had zich
tegen de bestaande orde van zaken te kanten, schaart Kronenberg, zelf aan
Regentenfamilies verwant, zich aan de zijde dier burgerij, van wier goed recht, en
van de billijkheid van wier eischen hij eerlijk overtuigd is. ‘Het streven der patriotten’
- zoo zegt hij - ‘was van hooger orde dan het plat egoïsme van het meerendeel der
oligarchen’. En in Paape had hij den man van zijn hart gevonden.
Paape - van zeer eenvoudige geboorte - was door ijver voor de goede zaak,
werkzaamheid, doorzicht, durf en eerlijkheid al spoedig te Dordrecht tot een man
van invloed geworden. Orthodox - toch anti-clericaal - ijverde hij voor gelijke rechten
voor andere gezindheden, in 't bijzonder de Katholieken. Zijn blijmoedige
wereldbeschouwing, zijn levenslust, zijn gulle lach maakten hem bij velen bemind,
zonder echter allemansvriend te zijn: hij kon met vlijmende ironie zelfs op zijn
partijgenooten ingaan, wanneer deze hem vaak zoo bitter in zijn idealen teleurstelden.
Kronenberg's studie - het was niet anders te verwachten - is rijk gedocumenteerd,
wel overdacht, gedegen werk. Beslist als hij is in zijn overtuiging, laat hij zich nooit
door heftigheid tegen andersdenkenden van zijn rustig betoog brengen. Hij bewondert
Paape's karakter, dat zijn volle sympathie heeft; waardeert diens streven, dat zoozeer
met zijn eigen inzichten strookt; prijst den uitnemenden stylist, die zoo welsprekend
en overtuigend zijn zaak uitéénzet; maar laat daarbij niet na op tekortkomingen te
wijzen, en hem te laken, wanneer teleurstelling den ouden vaderlander heftig of
onbillijk maken.
Ik geloof mij aan geen overdrijving schuldig te maken, wanneer ik Kronenberg's
Paape een model biographie noem. Men kan niet anders dan bewondering voelen
voor des auteurs rijke kennis, diep inzicht, glashelder betoog en eerlijke
onbevooroordeeldheid. En verder, wat van niet minder belang is, werpen keus, toon
on behandelingswijze een verrassend licht op het beeld van den schrijver zelf. Wie
zich een juist denkbeeld wil vormen van Kronenberg, zooals hij in 1872 zijn loopbaan
te Deventer aanving, stelle uit Gerrit Paape zijn karaktertrekken bijéén.
1
Nog éénmaal greep hij naar de historische pen, ditmaal door edele opwellingen
gedreven. Wybo Fynje, tijdgenoot en medestrijder van Paape, en een der vijf
directeuren na den coup d'état

1

Zie Bijdragen v. Vad. Gesch. en Ondheidk. III. 4.
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van 22 Januari 1798, was op aanklacht van oneerlijkheid in de gevangenis geworpen.
Toen nu, op aandringen der Fransche Regeering, een algemeene amnestie werd
afgekondigd, kreeg ook Fynje zijn vrijheid terug, zonder dat echter zijn zaak
gerechtelijk was onderzocht. Zoo was een smet op zijn goeden naam - the purest
treasure mortal times afford - blijven kleven en Kronenberg voelde zich nu geroepen
die smet weg te nemen, daartoe in staat gesteld door officieele, eerst later bekend
geworden documenten. Een eeresaluut komt hem daarvoor toe; en - het teekent
hem weer.
Dit is Kronenberg's laatste geschrift. Voortaan is al zijn aandacht bij den paedagoog
en blijft hem voor wetenschappelijk onderzoek geen tijd meer. Hij staat nu in het
midden van zijn ware leven. Want intusschen zijn wij de jaren vooruitgesneld, en
moeten wij terugkeeren tot de komst van den 25-jarigen Doctorandus te Deventer,
waar hij in '72 tot leeraar aan de Hoogere Burgerschool was benoemd.
De Deventer Illustre School - het Athenaeum Belgicae, zooals zij in de dagen
harer glorie vaak was genoemd - was al geruimen tijd teekenen beginnen te geven,
1
dat hare dagen waren geteld. De 2000 studenten , waaronder zoo talrijke
buitenlanders, waarop zij eens had kunnen bogen waren geslonken tot enkelingen.
Wel omgaf haar nog de stralenkrans van doorluchte namen, die ééns zoo nauw
2
aan haar verbonden waren . Ook waren de mannen tot onderricht geroepen nog
volkomen voor hun taak berekend. Maar de tijden hadden andere nooden en andere
eischen met zich gebracht dan weleer, toen men zich rustig in de wijsheid der
Oudheid kon verdiepen. Wat de verjongde maatschappij verlangde, was kennis der
natuurkrachten en die in daden omgezet. De exacte wetenschappen kwamen om
aandacht vragen, en de Deventer magistraat, altijd op de bres voor het intellectueele
leven der stad, ging te rade met den bekwamen Schoolopziener-Hoogleeraar Bierens
de Haan en den verlichten, energieken Deventer koopman - te allen tijde breed van
opvatting - en, na een oogenblik over de stichting van een Polytechnische
Hoogeschool, of een Hoogere Industrieschool te hebben gedacht, besloot zij het
oude, afgeleefde Athenaeum om te zetten in eene Hoogere Burgerschool met
zes-jarigen cursus. Dit geschiedde - het zij ter eere van Deventer gezegd - in 1862,
dus vóór nog de Wet op het middelbaar onderwijs was aangenomen. De nieuwe
school werd begiftigd met al de bezitingen van het Athenaeum: zijn proeftuin,
3
boekerij, natuur- en scheikundige instrumenten en verzamelingen . Een staf van
docenten werd benoemd van welke

1
2
3

Houck, Gids van Deventer.
Geert Groote, Thomas à Kempis, Paus Adriaan VI, de Kardinaal de Cusa, Erasmus, en veel
later Rutger Jan Schimmelpenninck, de Dumbars en anderen.
Hoe innig het verband tusschen het Athenaeum en de HBS was, moge nog blijken uit een
brief den 4 Maart 1867 door Curatoren aan Van Vloten geschreven. Zij zeggen: ‘Ook de HBS
gaat ons zeer ter harte en op ‘haar bloei stellen wij hoogen prijs - al ware 't alleen om het
nauwer verband dat ‘er tusschen die school en het Athenaeum bestaat’. Van Vloten had, als
bekend, den goeden naam van den directeur der HBS aangerand.
Wanneer een student te D. aankwam had hij studententeer te offeren; d.i. 3 carolus guldens
en 3 stuivers te betalen, welk geld dan verbrast werd. Nog in mijn dagen moest elke nieuweling
vier el Deventer kruidkoek meebrengen, die dan door de hoogmogende heeren der hoogste
klasse onder alle jongens werd verdeeld. De trots, als men de ‘studententeer’ mocht verdeelen!
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men elders vergeefs de weerga zoekt. De professoren Cop en Van der Willigen
kwamen over van het Athenaeum, de eerste als Directeur. Burgersdijk, de veelzijdig
geleerde, wien reeds om zijn groote verdiensten de titel van professor was verleend,
werd uit Breda geroepen. Daar waren verder Van Pesch en Van der Waals, later
sieraden van de Amsterdamsche Universiteit; ter Haar, gedoctoreerd in twee
faculteiten, de welsprekende, die zijn gehoor boeide, of hij behandelde de grondrente
1
van Ricardo, den Amerikaanschen vrijheidsoorlog, of de Sixtijnsche Madonna ;
Dozy, die een reeds illustren naam waardiglijk vertegenwoordigde; de Boer, de
latere Groninger hoogleeraar, wiens hoogere wiskundelessen zelfs den niet voor
mathesis aangelegden leerling in bewondering zetten; Sirks, wiens onovertroffen
uitéénzetting de moeilijkste problemen van licht, en geluid en electriciteit als iets
van zelf sprekends deed schijnen.
Wat verwachtte men niet van die school! Hoe zeker was men, dat niet op dat
verouderde gymnasium, maar hier de toekomst lag van Neerlands jeugd. En als
ware het nog noodig de geestdrift aan te wakkeren, werd het nieuwe schoolgebouw
opgetrokken op gewijden grond: de plaats waar Groote en Radewijns eens hadden
onderricht en gewerkt.
2
Met zulk een staf toegerust, en als geen ander van een zesde studiejaar voorzien,
was het geen wonder dat de school leerlingen trok uit alle deelen van het land. Toen
ik in '73 aankwam, zaten er Friezen, Groningers, Zeeuwen, Gelderlanders; jongens
uit Amsterdam, Haarlem, den Haag, en waar vandaan al niet, wier aantal vaak dat
der Deventer jongens overtrof. In die dagen leerling dier school te zijn, waarborgde
een liberal education.
Erfde echter de nieuwe school veel schoons van het oude Athenaeum, zij nam
ook iets over dat minder tot haar bloei bijdroeg: de vrijheid, waaraan de studenten
gewoon waren geweest, maar die, aan aankomende jongens toegestaan, eenvoudig
verderfelijk was. Wij, jongens, zagen zich de ‘heeren’ van het zesde jaar met
zwierigen hoed, en brandende sigaar vrij door de gangen

1
2

Ter Haar gaf ook een onverplichte les in de kunstgeschiedenis, door drommen bijgewoond.
Dit zesde studiejaar moet niet letterlijk opgevat worden. Het was bedoeld voor uitbreiding van
kennis na volbracht eindexamen; voor jongelui die een acte Middelb. Ond. wilden halen in
Wis- of Natuurkunde; voor aanstaande apothekers; voor een grondige studie der moderne
talen; voor degenen die met vrucht de industrieele of handels-wereld wilden binnentreden. Het zesde jaar hield zich staande tot 1879.
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en de laboratoria bewegen; komen en gaan, naar't scheen, wanneer 't hun
goeddunkte; en wij meenden - was het wonder? - dat een deel dezer vrijheid ons
toekwam. Was het wonder, dat de zwakkere broeders onder de leeraren ons, trots
eindeloos straffen, niet meer in bedwang hielden? Vooral niet, waar de sterke hand
ontbrak?
Want op het onverwachtst was prof. Cop overleden, en Burgersdijk met het
Directeurschap belast. Van hem, den denker, droomer, dichter, den veelzijdig
geleerde, den goedhartige die 't niet over zich kon verkrijgen een jongen te straffen,
had men dit nieuwe werk, dat tegen zijn gansche wezen indruischte, niet moeten
vergen. Het was een gezegend oogenblik, toen Shakespeare enkele jaren later den
dichter in hem deed ontwaken, en hij in het enthousiasme van zijn vertalingsgenie
den onduldbaren last van de schouders wierp. Zoodanig, dan, was de toestand toen in '72 de jonge Doctorandus tot leeraar in de
Nederlandsche taal en Geschiedenis werd benoemd. Zijn positie scheen uiterst
moeilijk. Hij had nooit les gegeven; kwam als jongste collega naast een schaar van
illustre mannen eenerzijds, en daarnaast een aantal sukkels en onverstandigen,
totaal voor hun werk ongeschikt, die de oorzaak waren van verzet en wanorde onder
de leerlingen. Maar wetenschappelijk kon hij de critiek der besten doorstaan; en als
jongen was hij, zooals hij mij eens schreef, op het Gymnasium ‘een der ondeugendste
bengels’ geweest. En zoo'n ex-bengel is het ware hout waaruit men een
schoolmeester snijdt. Hij weet wat een jongen verlangt, verdraagt en wat hem
toekomt. Hij weet ook, dat elk slecht leeraar de schuld is van minstens één mislukt
leven. Een man, die dit alles is en weet, bovendien toegerust is met liefde voor zijn
vak en zijn leerlingen; vervuld is met eindeloos geduld; die bekwaam, eerlijk en
streng is, maar grootmoedig kan zijn; die straffen kan, maar 't niet doet; en die, ten
slotte kan vergeven en vergeten; zulk een man is het ideaal van den paedagoog,
en dit ideaal kwam Kronenberg nabij. Van den eersten dag zagen wij hem met vrees
aan. Hij sprak weinig, zijn oog was gebiedend, kende geen vrees; en who fears not,
zegt een oud Engelsch spreekwoord, is to be feared. Een enkele blik deed den
jongen alle lust tot ordeverstoring ontgaan. Hij strafte nooit. In de vijf jaren dat ik
zijn leerling was, heb ik hem nooit zien straffen. Had in het uur aan zijn les
voorafgaand de meest uitbundige pret hoogtij gevierd, was onder luid gejuich de
vloer als bezaaid met allerlei missilen; stonden de banken schots en scheef door
elkaar .... vóór Kronenberg binnenkwam was haastig elk spoor van wanorde
verdwenen, en zaten wij hem deemoedig op te wachten. En dan begon zijn les. Hij
nam altijd groote pakken schriftelijk werk mee naar huis en was, aldus, in korten tijd
volkomen op de hoogte van de geestelijke gesteldheid van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

13
elken leerling der vijf klassen. Uitbundig in lof, als het werk goed was, was hij niet.
En toch: hoe gelukkig was een jongen met zoo'n enkel woord: ‘Goed’, of: ‘dat gaat
vooruit’. Hij kon heel goed vergeven, dat een jongen eens een domme bui had, of,
bij ijsvermaak bijv. zijn werk niet af had. Met een vriendelijken glimlach, of innemende
ironie zette hij hem terecht. Doch fel kon hij worden bij karakterfouten of vulgaire
manieren! Aanmatiging; bedrog, als een jongen hem andermans werk in de handen
stopte; lafheid als een jongen den moed miste, ongelijk te bekennen. Dan ging wel
eens zijn ironie vol bitterheid over in sarcasme, soms al te schrijnend, zoodat hij
wonden sloeg, waar hij genezing bedoelde. En lang, lang duurde het, eer de
bedrieger of de lafaard zijn vertrouwen of achting had teruggewonnen.
Maar al spoedig was de vrees, waarmee de les begon geweken. Van al of niet
volkomen, scherpe of zachte e's en o's - de wanhoop onzer kindsheid - werd niet
gerept. Aan grammatica werd weinig gedaan; stelletjes taalregels van buiten leeren
was uit den booze. Maar op elk onzer schriften prijkte het welbekende: ‘Een
stommigheid in het Hollandsch is zoo dubbel stom’. Uit dictées, mondelinge
vertalingen uit het Fransch, Duitsch en Engelsch, opstellen maken, het verbeteren
van cacographieén en vooral door het lezen onder zijn leiding van goede teksten,
leerden wij niet enkel de moedertaal correct schrijven, maar ook hare schoonheden
waardeeren. De verrukking in de geheimenissen der Romantiek ingewijd te worden
bij het lezen van Potgieter's Zusters; of aan de hand der Historie een onvergetelijk
inzicht te krijgen in de Nederlandsche letterkunde bij de lectuur van Het Rijksmuseum!
Humor en geest kruidden de les en geen middel werd onbeproefd gelaten te teach
the young idea how te shoot. Hij ging weddenschappen aan (die hij gewoonlijk
verloor) over het aantal fouten dat hij van zijn ‘domme’ jongens verwachtte in een
dictée of een opstel, en verbeurde dan een Deventer koek (in de klas gezamelijk te
nuttigen), een mooi boek, (mijn kostbaarste bezit is een mooie editie van Ernest
Staas, toen juist uitgekomen) of zelfs een buitenpartij in een Jan Pleizier naar
Apeldoorn, waar in het Koninklijk park niemand meer den leermeester zag in den
ouderen vriend, die bijna alien in lichamelijke geoefendheid overtrof. Zoo leerden
wij hem waardeeren naar kennis en karakter. Zoodra hij overtuigd was, dat de
jongens en hij elkaar wederkeerig begrepen, liet hij alle strengheid varen. Er
heerschte vrijheid in zijn les. Honderd kleinigheden, die elders een vrijen middag
kostten, werden hier toegestaan als sprekend van zelf, omdat zij bewezen dat de
jongen zich liet gaan niet uit zin voor wanorde, maar uit belangstelling of jeugdige
bewegelijkheid. De jongens raakten overtuigd dat achter het masker van strengheid
verborgen lag oprechte vriendschap die hun goed beoogde en getuigde van warme
be-
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langstelling in hun wel en wee. Hij kwam - zooals ik in later jaren hoorde - op voor
de jongens, zooals hij eens voor Fynje was opgekomen. Wanneer in
leerarenvergaderingen Jan Onbenul met allerlei klachten kwam over een
ondeugenden jongen, nam hij de partij van den jongen op tegen den onverstandigen
collega, dien hij zelf verweet (hij spaarde niemand) schuld aan de wanorde te hebben.
Meer en hooger was zijn streven; maar dat begrepen wij eerst lange jaren nadat
wij de schoolpet hadden afgezet. Op den schoorsteen in de direkteurskamer der
Rijks Hoogere Burgerschool te Utrecht kan men eenige woorden lezen, daar in 't
eind der vorige eeuw door den toenmaligen directeur, Dr H.F. Jonkman op geplaatst:
Kennis is veel.
Karakter is meer.
Deze woorden vormden van den aanvang af Kronenberg's levensbeginsel. Hij had
hooge en voorname opvattingen van mensch en leven en zijn ernstig streven was
iets van deze karaktervormende eigenschappen op zijn leerlingen over te brengen,
zonder welke kennis niet vruchtbaar, en de mensch niet achtenswaardig kan zijn.
Honderden hebben dit aan hoofd en hart ervaren en danken hun slagen in 't leven
niet aan de kennis, hoe groot ook, die hij hun had meegegeven, maar aan de
geestesrichting, die hun jeugdig gemoed van hem had ontvangen. Bij zijn dood is
1
door meer dan één daarvan in 't openbaar dankbaar getuigd .
Dat een man met dien onbuigzamen wil, dat doelbewuste streven, die niemand
sparende minachting voor wat vulgair, klein, onwaardig was, vijanden maakte, laat
zich licht denken. Eenigermate is op hem toepasselijk wat Vissering van Thorbecke
2
zegt : ‘Hij beheerschte gelijk hij heerschte. Met onwederstaanbare kracht trok hij
aan al wie binnen het bereik van zijnen invloed kwam, maar ook stootte hij vaak of
wat geenerlei verwantschap met zijn wezen bleek te hebben’. Hij wist dit; wenschte
met de zulken geen vriendschap; gaf liever scherp zijn afkeuring of verontwaardiging
te kennen. Kon dan uitvallen en soms - 't gebeurde niet vaak - liet hij zich dan,
geprikkeld, gaan en zei dingen, die hij bij koeler overleg in zijn binnenste erkende
als onjuist of onrechtvaardig. Doch zooals zijn leer was, was zijn handelen. Dit
bewees wat eens gebeurde met een zijner jongere collega's op het gymnasium in
't bijzijn van drie of vier anderen. De aangevallene - ik zal hem Dr Zoo en Zoo noemen
- die hem goed kende, en niet minder perfect gentleman was dan Kronenberg zelf
- beantwoordde zijn ònredelijkheid met stilzwijgen.

1
2

Zie bijv. Het Deventer Dagblad van 27 Juli '32 (Schrijver dezes); van 28 Juli (Marchant); de
N. Rott. Ct van 6 Augustus (Staverman).
Verzamelde geschriften II. 90/1.
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Den volgenden morgen trad Kronenberg de docentenkamer binnen, waar hij reeds
den aangevallene vond. Maar hij zei geen woord. Toen echter na eenige minuten
een aantal andere collega's waren binnengekomen, trad hij op Zoo en Zoo toe, zei
op luiden toon, dat hij den vorigen dag uiterst onrechtvaardig was geweest, groot
ongelijk had, en hem zijne excuses aanbood. Ik behoef niet te zeggen, dat de
uitgestoken hand met warmte werd aanvaard en de oude vriendschap hechter
hersteld. Slechts de kleinzielige durft geen ongelijk bekennen.
Zoo nam Kronenberg in die woelige, onrustige Hoogere Burgerschool-jaren door
kennis en karakter een leidende plaats in, wist vaak orde te scheppen, waar wanorde
heerschte, leerlingen te redden voor het optreden van onverstandige leeraren en
voor hun eigen tekortkomingen. Zulk een man, met het ware regentenbloed in zijn
aderen had, meende men, geroepen moeten worden om te regeeren. Maar het lot
wilde, en het was de groote teleurstelling van zijn leven, dat hem tot regeeren nooit
de gelegenheid gegeven werd. Toen aan de Hoogere Burgerschool bij Burgersdijk's
aftreden de direkteursbetrekking vacant kwam, heerschte nog de meening, dat
alleen een man van de exacte wetenschappen aan 't hoofd kon staan van dit type
van school. Toen ging hij naar 't gymnasium over, waar hij - 't kon wel niet anders
- al dadelijk als leeraar in Nederlandsch en in oude talen weer een overwegende
positie innam. Vitringa was rector en werd bij diens heengaan opgevolgd door den
bekwamen en fijnen geest, Leignes Bakhoven, in wiens plaats Kronenberg conrector
werd. Niets was nu natuurlijker geweest dan dat de conrector in 1910 bij Bakhoven's
overlijden tot het Rectoraat werd geroepen. Zijn tact, zijn kennis, zijn nu gerijpte
ervaring wezen hem aan als den idealen mentor. Maar er bood zich één bezwaar
aan: Kronenberg was schoolopziener; curatoren eischten, dat hij van deze functie
afstand zou doen, en daartoe was hij niet te bewegen. en

Hij was den 1 September 1888 aangesteld tot Arrondissements-schoolopziener
te Deventer. Hij achtte dit opzienersschap niet minder gewichtig dan zijn
leeraarsambt. Hier toch, op de lagere school, werd de grond gelegd zoowel van
kennis als karakter, waarop het vender leven moest opgebouwd. Allen met wie hij
in aanraking kwam - onderwijzers, schoolhoofden, inspecteurs, - zijn eenstemmig
in hun lof over zijn breede kennis, toewijding, werkzaamheid en rechtschapenheid.
Veeleischend als hij was voor zichzelf, waardeerde hij zelfs het zwakste streven
naar het goede in anderen. Wars van alle kleinzieligheid en prinzipiënreiterei bleef
hij tot in zijn ouderdom toegankelijk voor nieuwe gedachten en methoden, ook als
die met de zijnen in strijd waren, en aarzelde niet ze in toepassing te brengen,
wanneer bezadigd overleg hunne waarde had bewezen. ‘Zijn schriftelijke adviezen
betreffende onderwijs en opvoeding waren altijd meesterstukken van stijl, zakelijkheid
en beknoptheid; zijn mondelinge opmerkingen steeds
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1

pittig en correct en recht op het doel afgaande’ . Gemakkelijk was hij niet.
Nonchalance, slordigheid, wanbeschaving, saaiheid kon hij in den onderwijzer niet
dulden. ‘Onuitstaanbaar was hem alle kleinburgerlijkheid, was hem de parvenu;
sympathie koesterde hij’ (ik denk aan Gerrit Paape) ‘voor den man van 't volk, voor
2
den stoeren werkman, die zich gaf als hij was, eenvoudig en waar’ . - hij, ‘de
eenvoudige van hart, die elk vertoon haatte, die waar was en waar wilde zijn in elke
3
vezel van zijn bestaan’ . - Opmerkingen en aanmerkingen getuigden van zóó veel
inzicht en ervaring en werden op zulk een oordeelkundige en opbouwende wijze
4
gemaakt, dat men zich wel beijveren moest naar verbetering te streven’ .
Gedecideerd en niet zelden vernietigend in zijn uitspraken, scherp formuleerend
in zijn oordeel, geen gebreken bemantelend, was hij de schrik van den halfbakken
of gemakzuchtigen onderwijzer; zóózeer ‘dat hij wel eens voor onwelwillend, ja hard
5
en partijdig werd gehouden’ . Wie eenmaal - wij zagen het reeds eerder - zijn goede
opinie had verbeurd, kreeg die niet gemakkelijk terug. Hij veranderde niet licht van
overtuiging, was vaak onverzettelijk. ‘Toch bleef hij niet altijd halsstarrig op zijn stuk
staan. Zo nodig boog hij voor de logica der feiten in verband met de inzichten van
6
anderen’ .
Doch, schrijft mij meer aangehaald schoolhoofd, ‘ware Dr Kronenberg niet beslist
afkeerig geweest van elk huldebetoon, dan zouden er zelden warmer woorden van
waardeering gesproken zijn, dan toen hij zijn ambt neerlegde, of toen zijn stoffelijk
overschot op het eenvoudige kerkhof te Diepenveen werd ter aarde besteld. In
dankbare herinnering zal zijn beeld bij tal van onderwijzers blijven voortleven’.
Kronenberg werd voor zijn verdiensten ten opzichte van het L.O. benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Zoodanig was Kronenberg als schoolopziener, toen hij in 1910 het Rectoraat van
het Gymnasium ambieerde. Hij was toen 63 jaren oud. De tijd had hem geestelijk
noch lichamelijk aangetast. Hij bezat nog de oude werkkracht, den ijver, de energie,
het

1
2
3
4
5
6

Brief van den Inspecteur L.O.
Brief van een schoolhoofd.
Brief van een ander schoolhoofd.
Brief van weer een ander.
Ander schoolhoofd.
Van die onverzettelijkheid moge volgende anecdote getuigen, mij door Dr Staverman welwillend
meegedeeld, wiens vader hoofd eener school was: ‘Als deskundige (of bijzitter) moest hij na
een examen een cijfer aan de candidaat toekennen. Daar hij het examen slecht afgenomen
vond, zei hij, dat hij geen cijfer kon geven. Dat moest, zei de ander. Hij weigerde. De voorzitter
kwam er bij te pas, maar hij bleef weigeren, zoals te verwachten was. ‘Want’ zei hij, ‘ik kan
nooit gedwongen worden om te doen wat ik niet kan; en ik kan geen cijfer geven, omdat het
examen zo is geweest, dat ik geen indruk van de kennis van de candidaat heb kunnen krijgen’.
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enthousiasme, alles door ervaring gerijpt. Zeven schoone jaren schenen vóór hem
te liggen, die de kroon op zijn werk zouden worden; jaren, waarin hij het hoogste
dat in hem was kon ontplooien ten bate en tot zegen van het gymnasium. Maar
Curatoren meenden dat dit gymnasium zou lijden onder het beheer van iemand die
daarnaast zulk een omvangrijk ambt met zooveel toewijding bekleedde; een ambt,
dat bovendien wekelijks een dag de afwezigheid van den Rector eischte. Zij wilden
hem graag, maar ontdaan van het schoolopzienerschap. Maar Kronenberg was
onverzettelijk. Moest hij een offer brengen, het zou niet zijn het schoolopzienerschap;
en in de Raadsvergadering van 4 Mei 1910 werd een ander, Dr J. Berlage, tot rector
benoemd, schoon nog 6 van de achttien stemmen op Kronenberg werden
uitgebracht.
Het is voor den buitenstaander zeer moeielijk in deze zaak een oordeel uit te
spreken. In de bezwaren der Curatoren kan men zich eenigermate indenken,
wanneer men, als schrijver dezes, getuige is geweest van de herhaalde afwezigheid
van een directeur, die ook tevens schoolopziener was. Anderzijds, wie Kronenberg
en zijn hooge plichtopvatting kende, kan overtuigd zijn, dat wanneer hij de combinatie
der twee ambten mogelijk achtte, die mogelijk was, zonder schade voor één van
beide.
Ik doe niet te kort aan de waarde van den verdienstelijken, wél-benoemden Rector,
wanneer ik zeg, dat het gymnasium een gevoelige slag werd toegebracht, toen aan
Kronenberg het rectoraat werd onthouden. En voor hemzelf was het de groote
teleurstelling van zijn leven. Maar ik vrees met groote vreeze of de begeerde functie
wel tot zijn persoonlijk geluk zou hebben bijgedragen. Boven collega's staan is nog
iets anders dan naast hen staan. Hij zou zijn docenten denzelfden maatstaf hebben
aangelegd als zichzelf; ook den slechten; en men knipt nu eenmaal geen zijden
beurs uit een varkensoor, zooals de Engelschman het pittig uitdrukt. Hij kende geen
persoon en zou een tactloos, plichtvergeten, onverstandig, onbeschaafd docent
met dezelfde scherpte zijn te lijf gegaan, als hij dat een leerling deed. Het gebeurde
eens, dat een leeraar, die nog geen tijd had gevonden om manieren te leeren, in
de docentenkamer van het gymnasium op den grond spuwde, zooals hij dat
waarschijnlijk van zijn jeugd af thuis gewoon was geweest. En zóó'n man moest
mee-arbeiden aan de humanistische opvoeding der kinderen! Kronenberg schelde
en de Claviger verscheen: ‘Sigtenhorst, zul je zorgen dat er morgen in elk lokaal
een kwispedoor staat voor meneer ....’ en hij noemde den delinquent bij name.
Meneer .... spuwde niet meer op den grond, ten minste in Kr.'s bijzijn.
In 't kort: botsingen waren onvermijdelijk geweest; naast zijn vele vrienden en
bewonderaars zou hij zich vijanden gemaakt hebben; en botsingen en vijanden
waren voor dezen schijnbaar onbewogen man iets ondraaglijks.
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Kronenberg verwerkte zijn teleurstelling in de eenzaamheid van zijn studeerkamer.
Zijne echtgenoote was vroegtijdig heengegaan, en zijn kinderen waren het ouderlijk
nest ontvlogen en hadden hun plaats in de wereld ingenomen. Hij was altijd een
huiselijk man geweest. Concerten, tooneelvoorstellingen, politieke vergaderingen
zagen hem nimmer. En nu bleef hem enkel zijn eenzame wandeling, zijn tuin en
zijn studeerkamer. Dáár, op die bovenachterkamer zocht hij, bij zijn klassieken,
troost. Uiterlijk veranderde in hem niets, en bleef hij op het gymnasium dezelfde.
De vriendschappelijke verhouding met den nieuwen Rector - gelukkig niet minder
tactvol dan hij - bewees hoezeer hij op zichzelf wist toe te passen wat hij altijd zijn
leerlingen als stelregel had voorgehouden: schik u in 't onvermijdelijke als een man.
1
En een man was hij in den volsten zin des woords: Ik citeer nogmaals Vissering ,
waar deze spreekt over Thorbecke en pas de woorden op Kronenberg toe:
‘Hij was een geheel man; in woord en daad beide zich zelven altijd gelijk. Een
man van het kernachtige woord, niet van de phrase; een man van de krachtige
daad, niet van de onvruchtbare bedrijvigheid. In spreken en doen recht op het doel
afgaande, met vasten tred en ruimen blik, met de welberekende kracht, die het juiste
wit treft.’
Had, zoo vraag ik mij af, bewondering voor Thorbecke, dien hij meer dan ééns
op Nieuw Rande had ontmoet, hem tot navolging gespoord?
Op zijn sterfbed mocht hij de zekerheid meenemen, dat honderden voor wie hij
een zegenrijk mentor was geweest, hem in piëteit en dankbaarheid zullen gedenken.
Van die honderden niet het minst de schrijver dezer regelen.
U t r e c h t , Februari 1933.
P. FIJN VAN DRAAT.

1

Verspreide Geschriften II. 85.
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Levensbericht van G.J.W. Koolemans Beijnen
(22 Mei 1848-6 November 1928)
Het ligt niet in de bedoeling van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
uitvoerige levensbeschrijvingen te geven van hare afgestorven medeleden; zij wil
1
slechts korte levensberichten . Zij wenscht geen lofredenen te geven. Het oordeel
over de verdiensten der afgestorvenen wordt, naar zij meent, het best aan het
nageslacht overgelaten. Gelukkig, als nu een levensbericht, zij het kort, tevens een
lofrede is: het blijkt dan, dat de afgestorvene deze niet behoeft, dat het bericht over
zijn arbeid tevens de hoogheid van zijn persoon aangeeft. Dit is met hem, dien dit
levensbericht betreft, het geval.
Gijsbertus Johannes Willem Koolemans Beijnen, die zijn land als militair gedurende
ruim 44 jaren heeft gediend, werd 22 Mei 1848 te 's-Gravenhage geboren. Zijn
ouders hadden een talrijk gezin om zich heen verzameld, en onze Beijnen was niet
de eenige der broeders, die zich aan den militairen dienst wijdde. Een jongere
broeder van hem was Laurens Rijnhart, de bekende zeeofficier en poolreiziger;
andere broeders droegen in lagere en hoogere officiersrangen den wapenrok hier
te lande en in Oost-Indië.
Hij begon zijn militaire loopbaan in 1863 als cadet aan de Koninklijke Militaire
Academie te Breda, met bestemming voor het wapen der infanterie hier te lande.
en

Den 25

Juli 1867 (de opleiding aan de K.M.A. duurde toenmaals 4 jaar) werd hij
e

benoemd tot Tweede-Luitenant en geplaatst bij het 1 Regiment Infanterie.

1

Wijlen Dr J.E. Heeres had op zich genomen dit levensbericht te schrijven, maar ziekte
belemmerde hem in dien arbeid, en bij zijn verscheiden op 16 Februari 1932 was het werk
nog verre van voltooid. Generaal A.K.L. Verschoor te 's Gravenhage werd bereid gevonden
het levensbericht af te werken. Op blz. 1, 3 & 4 is veel letterlijk overgenomen uit het concept
van prof. Heeres. Diens aanteekeningen gingen echter niet verder dan de pensionneering
van generaal Koolemans Beijnen. Wat handelt over diens latere levensjaren, o.a. over zijne
actie voor nationale ontwapening is dus uit andere bronnen moeten worden geput: ook het
gedeelte nopens K.B.'s militaire loopbaan, na zijn strijd inzake het desertie-vraagstuk, heeft
de heer Verschoor zelfstandig behandeld.
De Secretaris, H.T. DAMSTÉ.
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Zijn staat van dienst, zooals die uit de officieele stukken blijkt, kan in enkele regels
worden weergegeven.
Hij werd 25 November 1869 Eerste-Luitenant en 7 December 1870 overgeplaatst
bij het Instructie-Bataljon. Met ingang van 1 September 1877 werd hij werkzaam
gesteld bij de Koninklijke Militaire Academie en tevens overgeplaatst bij den Staf
der Infanterie. Bij zijn benoeming tot Kapitein op 3 October 1885 bleef hij aanvankelijk
en

in zijn betrekking bij de K.M.A. gehandhaafd; den 1

September 1886 werd hij

e

daarvan eervol ontheven en overgeplaatst bij het 5 Regiment Infanterie. Na drie
e

jaren dienst bij den troep werd hij 1 October 1889 leeraar aan de 2 Afdeeling
Krijgsschool te 's-Gravenhage, die 1 October 1891 den naam Hoogere Krijgsschool
ontving. In die betrekking bleef hij de eerste jaren administratief behooren tot het
e

5 Regiment; met ingang van 1 Mei 1893 werd hij weder bij den staf der Infanterie
ingedeeld. Zijn benoeming tot Majoor op 24 September 1895 had ten gevolge zijn
heengaan van de Hoogere Krijgsschool. Zijn troependienst in den nieuwen rang
e

verrichtte hij bij het 4 Regiment Infanterie, waartoe hij bleef behooren tot 1 April
1899. Op dien datum werd hij overgeplaatst bij den Generalen Staf in de functie
e

van Chef van den Staf der 1 Divisie Infanterie, welke betrekking hij behield bij zijn
bevordering tot Luitenant-Kolonel op 23 April 1900. Den kolonelsrang bereikte hij
en

e

den 21 Augustus 1902. In dien rang commandeerde hij eerst het 5 Regiment
Infanterie en later - na een nonactiviteit van 10 Juni 1903 tot 16 November 1904 e

en

het 4 . Den 1

Juni 1905 werd hij benoemd tot Generaal-Majoor, Commandant der

e

II Divisie. Dit commando behield hij bijna drie jaar; met ingang van 28 April 1908
werd hem een eervol ontslag uit den dienst verleend. Ruim twee jaar later, 29
Augustus 1910, werd hem de rang van Luitenant-Generaal toegekend.
Wie geen volslagen vreemdeling in de militaire wereld is, zou uit deze eenvoudige
opsomming reeds kunnen afleiden, dat Beijnen - die als kapitein zes jaar lang leeraar
aan de krijgsschool was, als majoor en overste bij den generalen staf diende en
gedurende bijna drie jaar den op één na hoogsten rang in het leger bekleedde - wel
boven het gemiddelde peil moet hebben uitgestoken. Een nadere beschouwing van
enkele perioden zijner loopbaan zal dit nog duidelijker doen uitkomen.
Om niet te uitvoerig te worden, slaan wij het eerste tiental van zijn luitenantsjaren
over - hoewel zijn oud-leerlingen van het Instructie-Bataljon zeker veel zouden
kunnen mededeelen over de goede leiding, van hem ondervonden - en beginnen
wij met het tijdperk van zijn werkzaamheid als leeraar aan de Koninklijke Militaire
Academie.
Gedurende de eerste twee jaren gaf hij les in geschiedenis en tactiek, daarna in
tactiek, tactische oefeningen op de kaart, militaire aardrijkskunde en statistiek en
militair recht. Vooral
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als leeraar in militair recht heeft hij in dien tijd naam gemaakt. Dit vak, dat tevoren
aan de K.M.A. en bij het militair onderwijs in 't algemeen eenigszins stiefmoederlijk
bedeeld was, is voornamelijk door zijn toedoen op de plaats gebracht, waar het
behoorde. In 1885 verscheen van zijn hand een boekwerk, getiteld ‘Handleiding ten
dienste van het onderwijs in het militair recht voor aanstaande officieren van de
landmacht hier te lande en in Ned.-Indië’, waarvan in 1892 een tweede en in 1898
een nieuwe omgewerkte uitgave het licht zag en dat jaren lang als leerboek bij het
onderwijs aan de K.M.A. is gebruikt geworden.
Dit boek was niet zijn eerste pennevrucht op het gebied der studie van het recht.
Reeds in 1881 was hij met dit deel van zijn arbeid begonnen. In dat jaar verscheen
van zijn hand een toelichtende uitgave van het nieuwe Wetboek van Strafrecht ten
behoeve van de officieren, die als militaire rechters dit wetboek in toepassing zouden
hebben te brengen. Kort daarna gaf het verschijnen van Mr J.H. Beaujon's ‘Proeve
van een wetboek van militair strafrecht’ hem aanleiding tot het schrijven van een
serie artikelen in ‘De Militaire Spectator’ (1883-1885), waarin hij zijn zienswijze over
dit vraagstuk uiteen zette. Verder moge verwezen worden naar de lijst van geschriften
aan het slot van dit levensbericht.
Inmiddels was hij op één speciaal punt een strijd begonnen en wel over de
toepassing der strafrechterlijke bepalingen in zake het misdrijf van desertie. In 1882
deed hij in het licht verschijnen ‘De kenmerken van desertie. Eene militairrechtelijke
studie. Opgedragen aan allen, die rechtsmacht bezitten over de militairen.’
Hij wees er in die studie op, hoe de toenmalige jurisprudentie van het Hoog Militair
Gerechtshof onder desertie verstond ‘alle opzettelijke verwijdering van het korps,
kantonnement of garnizoen, verder dan één uur afstand, zonder behoorlijk verlof,
gepleegd door een militair aan dat korps, kantonnement of garnizoen verbonden’.
(In de Crimineele Wetboeken voor het Krijgsvolk te lande en te water kwam geen
omschrijving van dit misdrijf voor). De daarop gestelde straf - bij arrestatie minstens
twee maanden militaire detentie, bij vrijwilligen terugkeer een disciplinaire straf,
doch met aanteekening in het strafregister als deserteur, zoodat in geval van recidive
een veroordeeling tot één à drie jaar militaire gevangenisstraf zou volgen - scheen
Beijnen niet evenredig aan het misdrijf. Maar bovendien achtte hij bovenbedoelde
opvatting van de beteekenis van het woord ‘desertie’ in hooge mate aanvechtbaar.
In zijn korte maar uitstekend gedocumenteerde studie betoogde Beijnen, dat deze
beteekenis ten onrechte werd afgeleid uit de bewoordingen van een der artikelen
van het Crimineel Wetboek, en dat onder desertie niet anders was te verstaan dan
moedwillige ongeoorloofde verlating (voor goed) van 's lands dienst.
De brochure, door velen met grooten bijval ontvangen, lokte
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van juridische zijde krachtige tegenspraak uit. Vooral de Leidsche Hoogleeraar Mr
H. van der Hoeven trad tegen Beijnen in het strijdperk, maar deze gaf ook tegenover
dien deskundige geen kamp en voerde nieuwe gronden voor zijn opvatting aan,
welke blijk gaven van zijn uitgebreide kennis en belezenheid op het gebied van de
geschiedenis der militaire wetgeving.
Intusschen had de brochure niet het door den schrijver gewenschte resultaat,
want het H.M.G. handhaafde zijn jurisprudentie.
In den ontstanen pennestrijd mengde zich ook de Hoogleeraar Mr J. Domela
Nieuwenhuis te Groningen, die, hoewel zich verzettende tegen Beijnen's
bewijsvoering, hem hulde bracht voor zijn arbeid (evenals Mr van der Hoeven in
andere bewoordingen gedaan had), waardoor ‘de aandacht van het Nederlandsche
volk met grooten nadruk opnieuw gevestigd (was) op den ellendigen, de laatste
helft der negentiende eeuw onwaardigen toestand der militaire strafwetgeving’. Naar
zijne meening had Beijnen echter zijn grieven gericht aan een verkeerd adres. ‘Niet
de rechter, maar de wetgever heeft de wet te verbeteren.’ Hij raadde Beijnen aan,
een petitionnement te organiseeren aan Koning en Staten-Generaal.
Of Beijnen getracht heeft, een dergelijk petitionnement te organiseeren, is mij niet
gebleken; wel heeft hij - en dit teekent hem als man van de daad - de hand aan den
ploeg geslagen. In Februari 1886 richtte hij tot de Tweede Kamer der
Staten-Generaal ter zake een adres. Dit tijdstip kwam hem gunstig voor, omdat het
wetsontwerp tot invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht aanhangig was,
waardoor, indien het tot wet werd verheven, tevens enkele partieele wijzigingen in
het Crimineel Wetboek zouden moeten worden gebracht.
en

Hij had de voldoening, in de Tweede Kamer steun te vinden. Den 8 Maart 1886
dienden drie leden een amendement op het aanhangige wetsontwerp in, waarin
o.a. werd voorgesteld de opneming van een nieuw artikel in het Crimineel Wetboek
voor het Krijgsvolk te Lande en in dat voor het Krijgsvolk te Water, luidende:
‘Wegens desertie in tijd van vrede wordt gestraft de militair, die zich schuldig
maakt aan ongeoorloofde verwijdering met het opzet 's Lands dienst voorgoed te
verlaten.’
(Het woord ‘opzet’ werd door de voorstellers later gewijzigd in ‘oogmerk’).
De Voorzitter der Kamer kon dit voorstel niet beschouwen als een amendement,
omdat het niet paste in het onderwerp, waarover het wetsontwerp handelde; hij
stelde dus voor, het niet als amendement toe te laten. Het bleef dan ook buiten
behandeling. Maar dezelfde drie kamerleden dienden daarop een wetsvoorstel in
en

tot wijziging van de Crimineele Wetboeken in den bovenbedoelden zin. Den 25
November 1886 werd het voorstel door de Tweede Kamer zonder discussie
en

aangenomen, welk voorbeeld den 22
gevolgd.

December door de Eerste Kamer werd
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en

De Regeering sloot zich hierbij aan; het ontwerp werd wet op den 14 Februari
1887.
Opzettelijk hebben wij de vóórgeschiedenis van deze wet eenigszins uitvoerig
vermeld, vooreerst omdat aan Beijnen de groote verdienste toekomt, den stoot te
hebben gegeven aan het doen ophouden van een toestand, waardoor jaarlijks tal
van militairen wegens betrekkelijk lichte vergrijpen tot onevenredig zware straffen
werken veroordeeld, maar in de tweede plaats omdat deze geschiedenis scherp
doet uitkomen de eigenschappen, die gedurende zijn gansche leven zijn streven
en werken kenmerkten, namelijk zijn sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel, dat
hem naar de wapens deed grijpen daar, waar hij een onrechtvaardigheid meende
te zien, zijn degelijke wijze van werken, die hem er toe bracht, bij het onderzoek in
een zaak zelfs de verst verwijderde bronnen op te sporen, en zijn doorzettingskracht,
die hem niet deed rusten eer hij, ondanks tegenstand en hinderpalen, zijn doel
bereikt had.
Wij hebben getracht, in de voorgaande bladzijden te schetsen, wat Beijnen
beteekende als leeraar in en schrijver over het militair recht, en wij zeiden reeds,
dat hij tijdens zijn werkzaamheid aan de K.M.A. vooral op dit gebied naam heeft
gemaakt. Dat hij echter ook als docent in de krijgskundige vakken niet onopgemerkt
was gebleven, blijkt wel uit zijn benoeming, vier jaar na zijn bevordering tot kapitein,
e

tot leeraar aan de 2 Afdeeling Krijgsschool in strategie, krijgsgeschiedenis, militaire
aardrijkskunde en statistiek, een benoeming, die zooveel te eervoller was - evenals
later zijn plaatsing bij den generalen staf - aangezien hij geen opleiding aan deze
school had genoten en de vereischte kennis dus geheel door eigen studie had
verworven.
Door deze benoeming kwam Beijnen in garnizoen te 's-Gravenhage. Reeds een
maand later werd hij in een vergadering van de Vereeniging ter beoefening van de
Krijgswetenschap tot lid van het betuur dier vereeniging gekozen. Na aan het einde
van zijn zittingstijd herkozen te zijn, trad hij in October 1895 als bestuurslid af in
verband met zijn overplaatsing naar een ander garnizoen. Na in 1899 in de residentie
te zijn teruggekeerd, werd hij in December 1900 weder in het bestuur der vereeniging
gekozen; wederom kwam aan dit lidmaatschap een einde door overplaatsing naar
een ander garnizoen, in 1902.
Als spreker was Beijnen in deze vereeniging reeds opgetreden in Februari 1883.
Het toen door hem behandelde onderwerp betrof de vraag of het wenschelijk is, dat
speciale rechtscollegiën oordeelen over misdrijven door militairen gepleegd.
Bij een voordracht in den winter 1892-1893 bewoog hij zich op geheel ander
terrein, waarop hij toonde evenzeer thuis te wezen. De titel van deze voordracht
luidde: ‘De studie der krijgsgeschiedenis en de applicatorische methode als middelen
tot hooger ontwikkeling voor den officier’. Aanleiding. hiertoe was een rede, den
winter te voren in dezelfde vereeniging uitgesproken
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door den kapitein Kraijenhoff van de Leur. Deze had, aan de hand van de
krijgsgeschiedenis van 1672 en 1673, betoogd, dat actieve handelingen tegen een
vijand, die uit oostelijke richting op het hart des lands zou aanvallen, geen kans op
gunstigen uitslag boden. Koolemans Beijnen achtte deze meening te pessimitisch
en betoogde, dat wij bij een eventueele verdediging niet uitsluitend heil moesten
zoeken in een passieve houding, maar integendeel den offensieven geest moesten
wakker houden, in de vaste overtuiging, dat die alleen te eeniger tijd redding zou
kunnen aanbrengen. Ook hij voerde tot staving van zijn opinie verschillende
voorbeelden uit de krijgsgeschiedenis aan.
In den loop zijner rede gaf hij voorts als zijn meening te kennen, dat in ons land
te veel aandacht gewijd werd aan de doode weermiddelen en te weinig aan de
levende strijdkrachten; daarbij uitte hij den volgenden wensch:
‘Ik hoop, dat er geen cent meer zal worden uitgegeven aan eenig stuk beton of
metaal voor forten, voordat het vraagstuk der levende strijdkrachten op voldoende
wijze is opgelost; want zoolang als er gelden daarvoor op het budget worden
uitgetrokken, zoolang schijnen de ‘mennekes’ niet gevonden te kunnen worden.’
Voor deze leuze heeft hij gedurende vele jaren gestreden en hij betoonde zich
op het gebied van de landsverdediging een even geoefend en onvermoeid strijder
als tevoren op het terrein van het militair recht. Wie de verslagen van
‘Krijgswetenschap’ over het tiental jaren na 1892 raadpleegt, zal ontwaren, dat
Beijnen telken male, wanneer het onderwerp zich daartoe leende, aan het debat
deelnam om deze leuze te verdedigen.
Ook ditmaal vond hij vóór- en tegenstanders van zijn denkbeelden. Zijn
tegenstanders ontkenden geenszins de noodzakelijkheid van verbetering onzer
levende strijdkrachten, maar waren van oordeel, dat vestingwerken in ons
verdedigingsstelsel niet gemist, konden worden, zoodat dus ook hiervoor een deel
van het oorlogsbudget moest worden opgeëischt.
Vooral in den winter 1902-1903 had in de Vereeniging ter beoefening van de
Krijgswetenschap een levendige gedachtenwisseling over dit vraagstuk plaats en
Beijnen was thans in de gelegenheid, zijn denkbeelden uitvoerig uiteen te zetten in
een voordracht over het onderwerp: ‘Vestingwet en levende strijdkrachten.’
Hoewel Beijnen's wenschen ten opzichte van den toestand onzer levende
strijdkrachten niet alle in vervulling zijn gegaan, zal hij toch zeker in de laatste jaren
van zijn diensttijd met voldoening een vooruitgang in dien toestand hebben kunnen
constateeren.
Intusschen bleef ook het militair recht Beijnen's belangstelling behouden. Hij nam
een werkzaam aandeel in de totstandkoming, in 1903, van een tijdschrift, uitgegeven
op last van het Departement van Oorlog (thans Defensie) onder den naam ‘Militaire
Jurisprudentie’ - enkele jaren later veranderd in het
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‘Militair-Rechterlijk Tijdschrift’ - bevattende de publicatie van belangrijke beslissingen
van het Hoog Militair Gerechtshof.
Een paar jaar tevoren, in 1900, had hij aan de Nederlandsche Juristenvereeniging
praeadvies uitgebracht over de vraag: ‘Moet, voor tijd van vrede, eene afzonderlijke
rechtspraak voor militairen worden behouden? zoo ja, binnen welke grenzen?’, een
onderwerp, waarmede hij, zooals wij zagen, zich reeds vroeger had bezig gehouden.
De redactie van het Militair-Rechterlijk Tijdschrift zegt in een artikel, gewijd aan de
nagedachtenis van Generaal Koolemans Beijnen (aflevering van Januari 1929), dat
hij in dit praeadvies ‘klaar en duidelijk uiteenzette, dat strafrechtspleging bij de
krijgsmacht is een deel van de tuchthandhaving, welke als gezagsfunctie in handen
van de militaire overheid behoort te zijn’, en voorts dat hij ‘te velde trok tegen een
dogmatische scheiding tusschen straf- en tuchtrecht en ook de onmogelijkheid
betoogde om ter wille van de rechterlijke bevoegdheid een scheiding te maken
tusschen militaire en gemeene delicten om dan te besluiten met een vurig pleidooi
voor verbetering der toenmalige militaire rechtspleging.’ Dat deze verbetering
sindsdien tot stand is gekomen, is zeker voor een niet gering deel aan zijn
rusteloozen arbeid te danken.
De Nederlandsche Juristenvereeniging toonde haar groote waardeering voor het
door Beijnen uitgebrachte praeadvies door hem de onderscheiding van het
buitengewoon lidmaatschap toe te kennen.
Tweemaal heeft Beijnen zitting gehad in een door den Minister van Oorlog
ingestelde commissie ter beoordeeling van militairrechterlijke wetsontwerpen. De
eerste maal (1888-1890) gold het de herziening van het militair strafrecht. Een
wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van Militair Strafrecht was
samengesteld door Prof. Mr H. van der Hoeven. Voorzitter van de commissie was
de advokaat-fiskaal voor Zee- en Landmacht.
De tweede maal - in 1907 - was de toenmalige generaalmajoor Koolemans Beijnen
voorzitter van een commissie tot onderzoek van de wetsontwerpen betreffende de
militair-rechterlijke organisatie en de militaire strafvordering.
Naast Beijnen's verdiensten ten opzichte van het militair recht en van de
verbetering onzer levende strijdkrachten moeten thans ook genoemd worden die
als schrijver van geschiedkundige werken. Deze betreffen voornamelijk de
verdediging der Bataafsche Republiek in 1799 en het herstel van Nederlands
onafhankelijkheid in 1813.
Over eerstgenoemd onderwerp verscheen van zijn hand een studie in ‘De Militaire
Spectator’ (1891-1895). Ook daarna zette hij zijn nasporingen aangaande de
gebeurtenissen in 1799 voort, waartoe hij zelfs, ingevolge een bij Koninklijk Besluit
verstrekte opdracht, een onderzoek instelde in de archieven van het Fransche
Ministerie van Oorlog te Parijs. Verschillende artikelen van zijn hand over dit tijdperk
van onze geschiedenis hebben nog het
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licht gezien, o.a. in de ‘Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden’. Een zeer uitvoerig werk over de Verdediging
der Bataafsche Republiek in 1799, dat slechts in handschrift aanwezig is, bevindt
zich in het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf te 's-Gravenhage,
in bruikleen afgestaan door de familie Koolemans Beijnen. De schrijver had gehoopt,
dat voor de uitgave van dit werk geldelijke steun van het Departement van Oorlog
verkregen zou kunnen worden, doch ondanks de pogingen hiertoe ook door den
toenmaligen directeur van het Krijgsgeschiedkundig Archief, Generaal de Bas,
aangewend, is dit niet mogen gelukken. Het werk is niet geheel voltooid geworden;
twee deelen echter zijn voor de pers gereed.
Beijnen's geschriften over het herstel van onze onafhankelijkheid dateeren alle
uit den tijd na zijn pensionneering. Alvorens deze geschriften te bespreken, willen
wij nog enkele oogenblikken stilstaan bij zijn militaire loopbaan.
Uiteraard wordt in dit levensbericht voornamelijk zijn letterkundige arbeid
beschouwd, maar wij moeten ons hem vooral niet voorstellen als uitsluitend in dien
arbeid opgaande. Hoewel hij het grootste deel van zijn diensttijd in speciale
betrekkingen heeft doorgebracht, was Koolemans Beijnen met hart en ziel
troepenofficier. Toen hij dan ook in 1896 van den president van het Hoog Militair
Gerechtshof, Mr Beaujon, de (niet-officieele) vraag ontving, of hij genegen was om
in aanmerking te komen voor de vervulling van een vacature in dit rechtscollege,
gaf hij er de voorkeur aan, in het actieve leger te blijven. Hij hield van den omgang
met den troep, hij had hart voor zijn ondergeschikten en kwam voor hun belangen
op. Hij was van oordeel, dat de militaire chefs niet slechts hun aandacht moesten
wijden aan de nooden van het leger, maar eveneens aan de sociale toestanden,
en meende, dat zulks over het algemeen nog te weinig beseft werd.
Men kan begrijpen wat er moest omgaan in een man met zooveel liefde voor zijn
beroep en een zoo hooge opvatting van zijn taak als officier, toen hij in Februari
1908 de mededeeling van den Minister van Oorlog ontving, dat het in diens
voornemen lag, hem voor te dragen voor een eervol ontslag uit den militairen dienst
met ingang van 28 April d.a.v. Het is teekenend voor hem, dat hij geen gebruik
wenschte te maken van de gelegenheid, hem geboden, om zijn eervol ontslag op
aanvrage te bekomen.
In het Koninklijk besluit, waarin het eervol ontslag aan den Generaal-Majoor
Koolemans Beijnen werd verleend, werd hem tevens de dank van Hare Majesteit
de Koningin betuigd ‘voor de veeljarige en belangrijke diensten door hem aan den
lande bewezen’, een toevoeging die, hoewel gebruikelijk waar het officieren van
dien rang betreft, toch niet als een eenvoudige formaliteit moet beschouwd worden,
en in dit geval zeker in alle opzichten verdiend was.
e

Bij het neerleggen van het commando over de 2 Divisie van
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het Veldleger op 28 April 1908 richtte hij in een divisie-order een hartelijken
afscheidsgroet aan alle tot de divisie behoorende officieren, onderofficieren en
soldaten, waarbij hij zijn welgemeenden dank betuigde voor den hem verleenden
steun om de taak te volbrengen, die hem was opgedragen. ‘Met dien steun’, zoo
vervolgde hij, ‘heb ik getracht, naar mijn beste weten mede te werken aan het
onderhouden en het doen toenemen van den goeden geest, de krijgstucht en de
geoefendheid der Divisie, de drie onmisbare factoren in elk goed georganiseerd
militair korps’.
Toen van deze order de noodige exemplaren voor verzending aan de korpsen
gereed waren, had de generaal zijn commando reeds neergelegd. Zijn chef van
den staf zond hem een exemplaar daarvan toe en besloot zijn begeleidenden brief
met de woorden: ‘Jammer dat de antwoorden op dien groet niet mede geboekstaafd
kunnen worden.’
Niet alleen bij zijn eigen divisie werd zijn aftreden betreurd. Uit tal van brieven
van vrienden en van officieren, die vroeger onder hem gediend hadden, mocht hem
op de meest ondubbelzinnige wijze blijken, hoezeer zijn heengaan in ruimen kring
als een verlies voor het leper beschouwd werd.
Alvorens het hoofdstuk over Beijnen's militaire loopbaan af te sluiten, dienen nog
de Koninklijke onderscheidingen vermeld te worden, die hem gedurende zijn diensttijd
als officier zijn toegekend.
Bij Koninklijk Besluit van 29 Augustus 1892 werd hij, nog kapitein zijnde, benoemd
tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en bij Koninklijk Besluit van 27 Augustus
1903, als kolonel, tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, een
zeldzame onderscheiding voor een officier in dien rang.
Het was niet te verwachten, dat voor een man als Koolemans Beijnen de datum
van zijn pensionneering het begin zou zijn van een tijdperk van rust. Zijn werkzame
geest behoefde niet lang naar arbeid te zoeken; meer dan ooit kon hij zich thans
wijden aan geschiedkundige studiën en nasporingen. De vruchten van dien arbeid
bleven dan ook niet uit. Nieuwe geschriften verschenen over de gebeurtenissen in
1799. Hij werd medewerker aan het ‘Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek’
onder redactie van Dr P.C. Molhuysen. Het ‘Historisch Gedenkboek der herstelling
van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813’, uitgegeven onder het patronaat der
commissie voor geschied- en oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, waarvan het eerste deel in 1912 verscheen, werd onder zijn leiding
samengesteld; hijzelf schreef daarvoor de voorrede en het hoofdstuk ‘De militaire
geschiedenis van de omwenteling’.
Dat hij nog even strijdvaardig was als in zijn luitenantsjaren, wanneer het er op
aan kwam, zijn overtuiging te verdedigen, kan blijken uit zijn artikelen in ‘De Militaire
Spectator’ van
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1910, 1911 en 1912, getiteld: ‘De order van den Prins van Oranje aan Chassé uit
en

St. Symphorien in den vroegen morgen van den 15 Juni 1815’, waarin hij de
authenticiteit van die order, die door anderen in twijfel werd getrokken, trachtte aan
te toonen. Ook thans rustte hij niet, vóór hij zijn doel bereikt had, hetgeen hem ten
slotte, dank zij ook de medewerking van den oudgeneraal Sabron, gelukte.
Het legerbestuur erkende zijn deskundigheid op krijgsgeschiedkundig gebied
door hem in 1913 te benoemen als lid eener commissie onder voorzitterschap van
den gep. Luitenant-Generaal Wüppermann, waaraan werd opgedragen ‘het instellen
van een onderzoek naar de opschriften, welke, in verband met roemrijke wapenfeiten,
waaraan, sedert het jaar 1813, korpsen van de Landmacht of onderdeelen van die
korpsen hebben deelgenomen, op de vaandels der nieuw opgerichte Regimenten
Infanterie zouden kunnen worden geplaatst, zoomede naar de wijzigingen, welke
de opschriften op de bestaande vaandels der Regimenten Infanterie dientengevolge
misschien zullen moeten ondergaan’. Beide generaals hadden op dit gebied hun
sporen verdiend; reeds in 1893 (Beijnen was toen kapitein) hadden zij zitting
genomen in een met overeenkomstig doel ingestelde commissie.
Toen in Augustus 1914 onze weermacht gemobiliseerd werd, stelde de oud-generaal
Koolemans Beijnen, evenals vele andere oud-officieren, zich onmiddellijk beschikbaar
om zoo noodig weder in het leger dienst te nemen. De loop der gebeurtenissen
heeft het gelukkig niet noodig gemaakt; dat van dit aanbod gebruik gemaakt is
moeten worden. Al dadelijk deed zich voor Beijnen echter een ander arbeidsveld
voor.
‘Nauwelijks was in ons land de mobilisatie afgekondigd of de heeren G.J.W.
Koolemans Beijnen, gep. Luitenant-Generaal, H. de Wilde, Wethouder, J.J. Berdenis
van Berlikom, arts, Mr Dr J. Eijsten, Directeur van ‘Het Vaderland’ en L. Hoejenbos,
lid van den Gemeenteraad, vormden zich tot een voorloopig Comité, dat na toetreding
van de heeren J.H. Kann, bankier, J.G. Kruis, Secretaris van het Gemeentelijk
Werkloozenfonds en J. van Nassau, Directeur-Boekhouder van het Burgerlijk
en

Armbestuur, den 3 Augustus zich als ‘Steun-Comité 1914, Den Haag’ constitueerde.
De heeren G.J.W. Koolemans Beijnen, H. de Wilde, J.H. Kann en J.G. Kruis worden
daarop benoemd respectievelijk tot voorzitter, onder-voorzitter, penningmeester en
secretaris.’.
Aldus luidt het in het in 1915 gepubliceerde verslag van het Steun-Comité. Helaas
deed zich in den loop van Januari 1915 een verschil in opvatting voor tusschen
Beijnen en de overige leden van het Dagelijksch Bestuur omtrent de door het Comité
verder te volgen gedragslijn, tengevolge waarvan hij meende, niet alleen het
voorzitterschap te moeten nederleggen, maar ook als lid uit het comité te moeten
treden. Wij ontleenen nog het volgende aan
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het genoemde verslag: ‘Hem werd in de vergadering, waarin voorlezing van zijn
ontslagbrief werd gedaan, onder instemming van alle aanwezigen hartelijk dank
gebracht voor het initiatief, door hem genomen voor de oprichting van het comité,
alsmede voor de toewijding, door hem betoond gedurende al dien tijd, waarin hij
daaraan verbonden was.’
In November 1918 toonde Beijnen, dat hij niet behoorde tot de menschen, die
lijdelijk toezien, wanneer het wettig gezag bedreigd wordt. Hij was een dergenen,
die den stoot gaven tot de oprichting van de Haagsche Burgerwacht, waarvan hij
tot aan zijn overlijden lid is gebleven. Welk aandeel hij in het tot stand komen van
deze instelling heeft gehad, is te lezen in het orgaan van de Vereeniging ‘De
Haagsche Burgerwacht’ van 28 November 1923.
In de jaren na den wereldoorlog heeft de generaal Koolemans Beijnen een voorname
rol gespeeld in de vredesbeweging en in de actie voor nationale ontwapening.
Ontmoette hij in zijn streven naar een duurzamen vrede hier te lande geen
tegenstanders, wèl was dit het geval, waar hij als voorstander van nationale
1
(éénzijdige) ontwapening optrad . Het is hier niet de plaats voor een pleidooi pro of
contra deze richting, maar wel voor een onderzoek naar de overwegingen, die
Beijnen geleid hebben tot de meening, dat ontwapening tegen een buitenlandschen
vijand voor ons reeds thans wenschelijk en mogelijk is, want het is duidelijk, dat er
zeer gewichtige factoren aanwezig moesten zijn om zulk een omkeer teweeg te
brengen in de overtuiging van een man, die tevoren steeds ijverde voor uitbreiding
van onze levende strijdkrachten.
Nog in Februari 1919 schreef hij in het maandblad ‘Museum’ bij de bespreking
eener brochure van den Generaal de Bas, getiteld: ‘Waakzaam en Weerbaar’, het
volgende:
‘Blijven de toestanden in Europa na den oorlog met betrekking tot de
landsverdediging zoo, als ze vóór den oorlog waren, dan moet Nederland, wil het
Nederland blijven, zich zoo goed mogelijk ter verdediging toerusten. In dit opzicht
- maar ook onder dit voorbehoud - deel ik de meening van generaal de Bas geheel
en al. Of dit noodig zal zijn, daarover hebben wij niet te beslissen. Wij mogen al wanneer die beslissing zal genomen worden - onze stem doen hooren, naar ik hoop,
zoo krachtig mogelijk; maar de Groote mogendheden zullen den toon aangeven,
waarmede wij zullen moeten instemmen. Ontwapening alleen in Nederland zou
groote dwaasheid zijn.’
Reeds aan het einde van hetzelfde jaar, 24 December 1919, verscheen in ‘Het
Vaderland’ zijn artikel ‘Ontwapening’, enkele

1

De voorstanders van deze richting achten de uitdrukking ‘éénzijdige ontwapening’ onjuist,
omdat hun streven als einddoel internationale ontwapening op het oog heeft.
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dagen nadat de Minister van Oorlog verklaard had, met de door verscheidene
amendementen besnoeide begrooting de leiding van zijn departement niet meer te
willen waarnemen. De strekking van dit artikel blijkt uit de volgende aanhaling:
‘Zou deze loop van zaken niet aanleiding kunnen geven tot een ernstige
overweging van de vraag of een geheele ontwapening (tegenover een
buitenlandschen vijand) niet de voorkeur verdient boven het onderhouden van een
niet volledig uitgeruste weermacht, die jaarlijks ettelijke millioenen zal verslinden?’
Aan de hand van een beschouwing over den toestand van Europa volgt dan een
betoog, dat deze vraag met vertrouwen bevestigend mag worden beantwoord. (Om
deze conclusie te begrijpen, moeten wij ons in herinnering brengen, dat op 28 Juni
1919 het vredesverdrag van Versailles werd geteekend, waarvan de inhoud aanvangt
met het Volkenbondsverdrag; deze datum ligt alzoo tusschen die van de bespreking
in het maandblad ‘Museum’ en van het artikel in ‘Het Vaderland’).
Nadat enkele stemmen zich tegen dit betoog verheven hadden, zette Beijnen in
een tweede artikel, in ‘Het Vaderland’ van 7 Januari 1920, zijn denkbeelden nader
uiteen. Eenige aanhalingen daaruit mogen hieronder volgen, tot juist begrip van zijn
gedachtengang.
‘Indien ik den algemeenen toestand van Europa nog evenzoo inzag als vóór den
oorlog, dan zou ik, als de gelegenheid zich daartoe had voorgedaan en het mij
noodzakelijk had toegeschenen, met evenveel kracht voor het behoud en zelfs de
vermeerdering van het leger opnieuw in het strijdperk zijn getreden, maar het verschil
van den toestand tusschen toen en nu staat voor mij gelijk met dat tusschen nacht
en dag.’
(Hierop volgt een overzicht van den wedloop in het steeds vermeerderen der
levende strijdkrachten vóór den wereldoorlog).
‘Sinds 1870 heb ik die uitbreiding der Europeesche strijdkrachten van stap tot
stap gevolgd. Als mensch vond ik het krankzinnigenwerk; als Nederlandsch officier
heb ik mij verplicht geacht, mede aan te dringen om voor het leger te doen wat
mogelijk was. In de leidende militaire kringen heerschte de vaste meening, ook bij
mij, dat in geval van een Europeeschen oorlog Nederland er niet buiten zou blijven.
Ons land is voor die ramp gespaard gebleven; wij zijn door het oog van een naald
gekropen.’
(Daarna wordt gewezen op de beteekenis van den Volkenbond).
‘Het tot stand komen van dezen Bond is, naar mijne meening, de grootste
wereldgebeurtenis, die wij beleven ......... en een gebeurtenis, die ....... de meest
zegenrijke gevolgen voor alle volken der wereld in uitzicht stelt.’
‘De overvalling, die tientallen jaren Europa bedreigd heeft, is dus geheel uitgesloten.’
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‘Nederland zal toetreden tot den Volkenbond: Alle voorteekenen wijzen daarop.
Laat dan de Regeering tegelijkertijd zeggen: Nederland gelooft in den Volkenbond,
Nederland vertrouwt in den Volkenbond, Nederland ontwapent!’
Bovenstaande aanhalingen toonen duidelijk aan, welke groote waarde de generaal
Beijnen hechtte aan de sedert den wereldoorlog gewijzigde toestanden in Europa
en welk een groot vertrouwen hij stelde in den Volkenbond.
Het lag geheel in zijn karakter om, eenmaal tot de overtuiging gekomen, dat
ontwapening voor ons land gewenscht en tevens mogelijk was, met alle kracht, die
in hem was, te streven naar verwezenlijking van dit denkbeeld. Men moge over het
vraagstuk zelf een andere meening zijn toegedaan, men zal niettemin eerbied
moeten gevoelen voor den moed en het idealisme van den ruim zeventigjarige die,
eenmaal tot een nieuw inzicht gekomen, niet aarzelde om daarvan de volle
consequentie te aanvaarden, zich van den gedurende tientallen jaren gevolgden
weg af te keeren en de richting in te slaan, die in zijn oogen thans de juiste was,
zich geheel aan de door hem omhelsde zaak te geven en daarvoor te vechten. Hij
voorzag, dat de strijd langdurig en moeilijk zou zijn, maar hij voerde dien op de wijze,
zooals hij altijd gestreden had, met den moed on de kracht der overtuiging, met
jeugdig vuur, met felheid somtijds, maar steeds ridderlijk en met open vizier en zorg
dragente, goed gedocumenteerd te zijn. Herhaaldelijk trad hij ter verdediging van
zijn denkbeelden in het strijdperk en evenals vroeger gaf hij zelfs tegenover de
geduchtste tegenstanders geen kamp.
Zoo hield hij 30 November 1921, in een vergadering van het Haagsch Comité ter
bestudeering van het Ontwapeningsvraagstuk - in welke vergadering ook een
tegenstander van zijn denkbeelden het woord voerde - een redevoering, waaruit
het volgende moge worden aangestipt.
Op de beide gestelde vragen: ‘Is ontwapening tegen een buitenlandschen vijand
in den tegenwoordigen toestand van Europa wenschelijk en mogelijk’ antwoordde
hij met volle overtuiging bevestigend.
e

‘Wenschelijk: 1 . omdat wij met alle kracht, die in ons is, moeten medewerken,
om den oorlog als middel van verkeer tusschen de volken te doen verdwijnen;
e

2 . om den belastingdruk te verminderen, of
e

3 . met meer, spoed die maatschappelijke hervormingen tot stand te brengen, of
in die maatschappelijke nooden en behoeften te voorzien, die dringend voorziening
eischen.’
Als argumenten voor de mogelijkheid van ontwapening noemde hij:
e

1 . Het Pruisische militarisme is gevallen;
e

2 . De autocraten zijn opgeruimd;
e

3 . De Volkenbond is opgericht.
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Een volledig verslag van deze redevoering is te vinden in het maandblad ‘Vragen
van den dag’ van Februari 1922.
Wij zijn opzettelijk in de laatste bladzijden eenigszins uitvoerig geweest in het
doen van aanhalingen; wij hebben dit noodig geacht ten einde het standpunt van
Koolemans Beijnen met zijn eigen woorden, dus zoo juist mogelijk, te kunnen
aanduiden; immers, de voorstanders van nationale ontwapening zijn niet op alle
daarmede in verband staande punten eensgezind. Uitdrukkelijk wenschen wij daarom
o.a. te vermelden, dat Beijnen een politieleger voor ons land noodig achtte. Ten
bewijze hiervoor volgt hieronder nog een aanhaling uit het artikel in ‘Het Vaderland’
van 24 December 1919.
‘De Regeering moet evenwel de beschikking blijven behouden over eene
geoefende en gedisciplineerde strijdmacht als sterke arm om haar gezag te allen
tijde te kunnen handhaven, wanneer onverhoopt de orde mocht worden verstoord.’
Ook was hij er ver van af, de propaganda voor dienstweigering goed te keuren.
Wie hieraan mocht twijfelen, leze, wat hij in het ‘Haagsch Maandblad’ van December
1924 schreef in een bespreking van een artikel van den heer C. Boeke in het
November-nummer van dit tijdschrift, getiteld: ‘Weerloosheid’, namelijk de volgende
woorden:
‘Zijn leer voert hem echter, wegens zijn opvatting omtrent het wezen van den
staat, tot een indirecte aanprijzing van de dienstweigering. Op dien weg ga ik stellig
niet met hem mede. Wat wij verlangen, moeten wij langs wettigen weg trachten te
verkrijgen. Een staat, waarin ieder burger de vrijheid mag nemen, de wet naar
believen al of niet op te volgen, verkeert in een toestand van anarchie, voor mij iets
ondenkbaars.’
Daar wij niet alles even uitvoerig kunnen behandelen, moeten wij ons thans weder
eenige beperking opleggen en ten aanzien van enkele belangrijke feiten volstaan
met een korte vermelding.
Beijnen was een dergenen, die het initiatief namen tot de oprichting van de
Democratische Partij op 13 November 1921, welke in haar beginselprogram had
opgenomen: ‘Nationale ontwapening, behoudens de verplichtingen, welke door
Nederland worden aanvaard als lid van den Volkenbond.’ Dat hij als lid van die partij
de hem eigen activiteit ontwikkelde, moge blijken uit de talrijke artikelen van zijn
hand in hetweekblad ‘Democratie’, en uit het feit, dat de partij hem tot tweemaal
toe, in 1922 en in 1925, candidaat stelde voor de Tweede Kamer.
Toen in 1922 een gemengde commissie gevormd werd, ter bestudeering van het
ontwapeningsvraagstuk, uit het Genootschap voor Zedelijke Volkspolitiek en de
Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, maakte Koolemans Beijnen daarvan deel
uit, en meer in 't bijzonder van een subcommissie, aan welke werd opgedragen, ‘de
gronden uiteen te zetten, waarom in den tegenwoordigen tijd een bewapening van
Nederland tegen buitenlandsch geweld niet meer kan worden voorgestaan.’

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

33
Nog een ander arbeidsveld, waarop hij werkzaam was, dient te worden vermeld.
Reeds in het meergenoemde artikel in ‘Het Vaderland’ van 24 December 1919 had
hij er de aandacht op gevestigd, dat bij liquidatie van het leper zooveel mogelijk
gelet moest worden op de belangen van hen, wier loopbaan tegen hun wil zou
worden afgesneden. Het lag weder geheel in zijn aard om het niet bij deze
theoretische beschouwing te laten, doch te trachten, deze in daden om te zetten.
Als propagandist voor ontwapening achtte hij het zijn plicht, zelf mede te zoeken
naar een goed systeem van ‘afvloeiïng’ van de vele officieren en onderofficieren,
die bij verwezenlijking van zijn denkbeelden buiten betrekking zouden geraken.
Toen dan ook in 1923 een zijner geestverwanten het initiatief nam tot de oprichting
van een comité ter bestudeering van dit vraagstuk, gaf Beijnen onmiddellijk gevolg
aan den oproep om daarin zitting te nemen. Bij de besprekingen bleek, dat een deel
der leden alleen eenige verwachting hadden van nuttige werkzaamheid op het
oogenblik van buitengewone afvloeiïng; zij oordeelden daarom optreden naar buiten
misplaatst, tenzij er op een gegeven oogenblik inderdaad zulk een afvloeiïng plaats
had. Dientengevolge is het niet tot een optreden naar buiten gekomen.
Tegelijkertijd met zijn actie voor nationale ontwapening streefde Beijnen ook naar
het aanknoopen van internationale banden ter bevordering van de vredes- en
ontwapeningsgedachte. Met verschillende vooraanstaande personen op dit gebied
in het buitenland was hij in correspond entie, o.a. met den Franschen generaal
Percin.
Zoo stood hij op zijn tachtigste jaar nog in het volle maatschappelijke leven en
nam hij een belangrijk aandeel in de vraagstukken van den dag. Ook op
geschiedkundig gebied bleef hij onvermoeid werkzaam. Op het Rijksarchief te
's-Gravenhage en op het Krijgsgeschiedkundig archief van den Generalen Staf was
hij een bekende figuur. Een enorme verzameling aanteekeningen op historisch,
biografisch en genealogisch gebied bevindt zich bij de door hem nagelaten papieren.
Verschillende wetenschappelijke vereenigingen telden hem onder hunne leden.
Sedert 1892 was hij lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden, in welker vergaderingen hij in den loop der jaren meermalen voordrachten
gehouden heeft. Voorts was hij, onder meer, lid van het Historisch Genootschap en
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
Onverwacht werd aan zijn werkzaam en welbesteed leven een einde gemaakt.
Na een ongesteldheid van weinige dagen ontrukte de dood hem op 6 November
1928 aan zijn familie en zijn vrienden. De verassching van zijn stoffelijk overschot
en

had plaats op Westerveld den 10 November, onder groote belangstelling van
personen, tot verschillende kringen behoorende. Gaarne zouden wij de treffende
woorden vermelden, daarbij door familieleden en vrienden gesproken, maar wij
moeten hiervan, om niet te uitvoerig te
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worden, afzien en volstaan met te verwijzen naar het verslag in ‘Het Vaderland’ van
10 November 1928. Eén enkele aanhaling zij ons echter vergund uit de rede van
zijn broeder den (thans ook reeds overleden) gep. generaal-majoor der genie J.P.
Koolemans Beijnen:
‘Als de internationale verhoudingen eens beter zullen worden, is dit ook voor een
deel aan zijn strijd danken.’
J.E. HEERES en A.K.L. VERSCHOOR.
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1

Lijst van geschriften

A. Op militair-rechterlijk gebied.
Wetboek van Strafrecht. (Breda 1881)
Artikel 15-18 van de Rechtspleging bij de Landmacht. (Mil. Spect. 1881)
De kenmerken van desertie. Eene militairrechtelijke studie. (Breda 1882)
De kenmerken van desertie. (Antwoord op een bestrijding van bovengenoemde
studie; Mil. Spect. 1883)
Voordracht in de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
Bespreking van de vraagpunten:
1. Is het wenschelijk, dat speciale rechtscollegiën oordeelen over misdrijven door
militairen gepleegd?
2. Zoo ja, over alle die misdrijven?
3. Hoe moeten die collegiën dan zijn samengesteld?
(Orgaan der vereeniging, jaarg. 1882-1883)
Van harte welkom. Beschouwingen naar aanleiding van de ‘Proeve van een
Wetboek van Militair Strafrecht’ door Mr. J.H. Beaujon. (Mil. Spect. 1883-1884)
Desertie. Antwoord op de Critiek van den Hoogleeraar H. van der Hoeven in ‘De
o

Militaire Gids’ 1883 N . 6. (Breda 1884)
Beschouwing van een vluchtige aankondiging eener brochure over desertie. (Mil.
Spect. 1884)
Desertie. (Rechtsgeleerd Magazijn 1885)
Het militaire strafstelsel in een nieuw militair strafwetboek. (Mil. Spect. 1885)
Handleiding ten dienste van het onderwijs in het militair recht voor a.s. officieren
van de landmacht hier te lande en in Ned. Indië. (Breda 1885. Tweede uitgave 1892.
Nieuwe omgewerkte en uitgebreide uitgave 1898)
Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te lande. (Breda 1886)
Adres aan de Tweede Kamer der Staten Generaal betreffende de noodzakelijkheid
en

tot aanvulling van den 6 titel van het Crimineel Wetboek. (Militair Blad 28 Febr.
1886)
De rechtstoestand van den militair. De reclame. (De Militaire Gids 1892)
Praeadvies aan de Ned. Juristenvereeniging over de vraag: ‘Moet voor tijd van
vrede eene afzonderlijke rechtsspraak voor militairen worden behouden? Zoo ja,
e

binnen welke grenzen?’ (Handelingen Ned. Juristenvereeniging 30 jaarg. 1900-1901)

B. Op historisch en krijgskundig gebied.
Onze eerste vestingwet (1799). (Mil. Spect. 1890)
Voordracht in de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.

1

De in druk verschenen verslagen van redevoeringen hieronder begrepen.
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De studie der krijgsgeschiedenis en de applicatorische methode als middelen tot
hooger ontwikkeling voor den officier. (Orgaan der vereeniging, jaarg. 1892-1893)
Krijgsgeschiedkundige studie over de verdediging der Bataafsche Republiek in
1799. (Mil. Spect. 1891, 1892, 1893, 1894 en 1895; een overdruk van deze artikelen
is uitgegeven bij Broese en Comp. te Breda)
Besluiten van den Souvereinen Vorst. (Militair Weekblad, 8 Juni 1899)
Toespraak ter gelegenheid van het Gouden Feest van het Instructie-Bataljon.
(Kampen 1901)
De nieuwe militaire legerwetten en de oud-minister van oorlog A.L.W. Seyffardt.
Ter overweging aangeboden aan alle voorstanders van verkorten oefeningstijd.
(Haarlem 1902)
Voordracht in de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
Beschouwing over het onderwerp: Vestingwet en levende strijdkrachten. (Orgaan
der vereeniging, jaarg. 1902-1903)
Monographieën over 1799. Overdrukken uit de ‘Handelingen en Mededeelingen’
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. (Leiden. 1899-1904)
De Erfprins van Oranje te Lingen in 1799. (Bijdragen Vaderlandsche Geschiedenis
en Oudheidkunde 1910; overdruk afzonderlijk uitgegeven te 's-Gravenhage)
De Erfprins van Oranje in Noord-Holland in 1799. (Als voren)
Geheimhouding in zake 's lands doode weermiddelen. (Ochtendblad van ‘Het
Vaderland’, 23 Oct. 1910)
De order van den Prins van Oranje aan Chassé uit St. Symphorien in den vroegen
en

morgen van den 15 Juni 1815. (Mil. Spect. 1910, 1911 en 1912)
Op welk tijdstip heeft Maarschalk Ney in Juni 1815 bevel ontvangen om
Quatre-Bras te bezetten? (Mil. Spect. 1914)
Grootvorstelijk bezoek in Leiden in Maart 1814. (Leidsche Jaarb. XI/1914)
Bescheiden uit de archieven der Marine 1813-1814. (Marineblad 1914-1915; in
overdruk afzonderlijk uitgegeven)
Een niet in de archieven aanwezig Staatsblad betreffende den veldtocht in
Noord-Holland in 1799. (Mil. Spect. 1918)
Verschillende artikelen in het ‘Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek’
onder redactie van Dr. P.C. Molhuysen.

Artikelen in de ‘Handelingen’ van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden.
Engelands bedoelingen bij het werkdadig optreden op het vasteland gedurende den
tweeden coalitie-oorlog. (1898)
Het terugtrekken van Daendels in 1799 uit de Zijpe naar den Schermer. (1898)
Nieuwe gegevens betreffende de bedoelingen van Engeland bij het werkdadig
optreden op het vasteland gedurende den tweeden coalitie-oorlog. (1899)De invloed van de Oranje-partij in Gelderland op het voornemen tot de landing
der Engelschen en Russen in Noord-Holland in 1799. (1900)
De twee zendingen van den generaal Dou in 1799. (1901)
Oranje en de Roomsch-Katholieken in 1799. (1904)
Levensbericht J.A. Ort. (1908)
Een brief van Generaal van der Plaat van 28 November 1813. (1912)
Landgenooten - Bondgenooten. (1914)
Nog eens: Landgenooten - Bondgenooten. (1915)
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Artikelen (boekbesprekingen) in het maandblad ‘Museum’.
e

F.A.H. Sabron. Geschiedenis van het 124 regiment infanterie van linie onder Keizer
Napoleon. (Januari 1899)
Louis Navez. Les Champs de bataille historiques de la Belgique. (October 1904)
Het Krijgsgeschiedkundig Archief en ‘de Waarheid’ betreffende Beeringen - 5
Augustus 1831 door F. de Bas, Directeur van het Krijgsgeschiedkundig Archief van
den Generalen Staf. (December 1907)
Alois Slovak. La bataille d' Austerlitz. Traduction de L. Leroy. (November 1908)
F. de Bas. Waakzaam en Weerbaar. (Februari 1919)

Uitgegeven onder leiding van G.J.W. Koolemans Beijnen:
Historisch Gedenkboek der herstelling van Nederlands onafhankelijkheid in 1813.
(4 deelen, Haarlem 1912-1913) Van dit gedenkboek schreef Koolemans Beijnen
zelf de Voorrede en de volgende hoofdstukken:
De militaire geschiedenis van de omwenteling. (Deel I blz. 70, ook afzonderlijk in
overdruk uitgegeven)
Ooltgensplaat. (Deel III blz. 223)
Wageningen. (Deel IV blz. 330)

C. Op het gebied van nationale ontwapening.
Ontwapening tegen een buitenlandschen vijand. (Redevoering gehouden 30 Nov.
1921 in een vergadering van het Haagsch Comité ter bestudeering van het
ontwapeningsvraagstuk. Vragen van den dag, Febr. 1922)
o

Ontwapening. (Vlugschrift N . 2 van de Democratische Partij van 3 Mei 1922)
De Oorlog, het slechtste middel ter oplossing van internationale geschillen. (‘De
wapens neer’, 1 Augustus 1924)
Ontwapening. Antwoord aan den Majoor van den Generalen Staf Lambooy.
(Uitgave van D. van Sijn en Zonen, Rotterdam 1924)
Ontwapenen! (Haagsch Maandblad Nov. en Dec. 1924)
Ontwapening. (‘Onze Stem’, Verkiezingsblad van de Democratische Partij, 3 Maart
1927)
Heeres als Ontwapenaar. (‘Onze Stem’, Propagandablad van de Democratische
Partij, Juli 1928)

Artikelen in ‘Het Vaderland’.
Ontwapening. (Avondbladen van 24 December 1919 en 7 Januari 1920)
Geen wapening tegen een buitenlandschen vijand. (Avondbladen van 23 Juni,
13 en 14 Juli 1921)

Artikelen în het maandblad ‘Vrije Arbeid’.
De ontwapenings-paragraaf in het programma van de Democratische Partij. (Jaarg.
1922, blz. 137)
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De begrooting van oorlog voor 1923: (Jaarg. 1922, blz. 294)
Ontwapening tegen buitenlandsch geweld. (Jaarg. 1923, blz. 68)
De Fransch-Belgische Roer-actie kan en zal onder de tegenwoordige
omstandigheden n i e t tot een algemeen gewapend conflict leiden. (Jaarg. 1923,
blz. 103 en 142)

Artikelen in het tijdschrift ‘Democratie’.
o

Democratie en Oranje. (Jaarg. 1923, N . 13, 14 en 15)
o

De Marine aan het woord tegen de Vlootwet. (Jaarg. 1923, N . 25)
o

Neutraliteit. (Jaarg. 1923, N . 34)
o

Een echt ‘Strekkings’-artikel. (Jaarg. 1924, N . 17)
o

Dreigend gevaar voor Nederland? (Jaarg. 1924, N . 23)
o

Ontwerp-ontwapeningswet. (Jaarg. 1925, N . 11)
Memorie van toelichting, behoorende bij het ontwerp-ontwapeningswet. (Jaarg.
o

1925, N . 13, 14, 15, 16, 18, 19 en 20)
o

Een verschrikkelijk boek. (Jaarg. 1925, N . 27)
o

Een artikel van Generaal Percin. (Jaarg. 1925, N . 45)
o

Mijlpalen. (Jaarg. 1925, N . 45)
o

Legersterkte. (Jaarg. 1925, N . 47)

Artikelen in het weekblad ‘Democratie en Vrije Arbeid’.
o

Nationale Ontwapening - Weerloosheid. (Jaarg. 1926, N . 2)
o

De begrooting van Marine. (Jaarg. 1926, N . 4)
o

Nogmaals: De begrooting van Marine. (Jaarg, 1926, N . 13)
o

Casus Belli (Jaarg. 1926, N . 25)
1
Europa en Bismarck's vredespolitiek . (Overdruk afzonderlijk uitgegeven) (Jaarg.
o

1926, N . 28, 30, 31, 32 en 33)
o

Recht door Vrede. (Jaarg. 1927, N . 9)
o

Twee ongevraagde adviezen. (Jaarg. 1927, N . 41)
o

Heeres als Ontwapenaar. (Jaarg. 1928, N . 22)
o

De anti-oorlogsfilm: ‘De Grootste Vijand’. (Jaarg. 1928, N . 32)

Artikelen in het maandblad ‘Broederschap’.
De ontwikkeling der denkbeelden van een beroepssoldaat. (Vertaling van een artikel
van den Franschen generaal Percin). (Sept. 1923)
Het duel en de oorlog. (Vertaling als voren). (Dec. 1923)

Artikelen in het maandblad ‘De Nieuwe Koers’.
11 November 1918. (Nov. 1925)
Volhouden! (Oct.-Nov. 1926)
1

Dit artikel kan ook onder de historische geschriften gerangschikt worden.
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Levensbericht van Ir Johan Christoffel Ramaer
(9 Mei 1852-17 Juni 1932)
Les enfants sont un prolongement de l'existence des pères. Aldus Rétif de la
Bretonne in zijne zoo fijn gevoelde beschrijving van ‘La vie de mon père’. En zoo
dit levensbericht aanvangt met eene fransche aanhaling, en niet met Goethe's
dankbare erkentenis: Vom Vater hab ich die Statur ...., zoo geschiedt zulks omdat
Ramaer stamde uit Noord-Frankrijk, en zulks duidelijk merkbaar was in zijne woorden
1
en daden .
Zijn de meeste Nederlanders zich wel bewust hoe dankbaar wij moeder Natuur
moeten zijn dat niet ons heele volk in éénzelfden vorm werd gegoten? Hoe doodsch
zou ons landje zijn, indien wij allen waren loten van eenzelfden stam, indien overal,
in Noord en Zuid, Oost en West eenzelfde tongval werd gehoord!

1

Oorspronkelijk was aan een - ook in mijne oogen - meer bevoegd medelid: ir R.A. van Sandick,
verzocht een levensbericht op te stellen. Helaas, nog vóórdat met de willig aanvaarde taak
werd aangevangen, verstijfde de hand, welke kort tevoren Ramaer treffend had gehuldigd in
‘de Ingenieur’, bij diens tachtigsten verjaardag. Waar schrijver dezes hanst nog de eenige is
die Ramaer sedert zijn studietijd kon volgen, moge zulks verontschuldigen de noodwendige
tekortkomingen in dezen - om begrijpelijke redenen - haastigen arbeid. Tot grondslag van dit
levensbericht diende het reeds genoemd uitvoerig artikel in ‘de Ingenieur’, hier en daar
aangevuld met uittreksels uit de brieven, met welke Ramaer mij in zijne latere levensjaren
veelvuldig verkwikte. Brieven allerminst getuigend van ‘gemelijken ouderdom’! Integendeel;
mijne verzameling, aanvangende met 1921 (vorige brieven werden helaas ‘vernietigd’), terwijl
de laatste meldt zijne komst ten mijnent, slechts enkele weken vóór zijn overlijden, zijn alle
zéér levendig van toon, haast studentikoos. Ramaer geeft zich daarin geheel, keuvelt over
verleden en heden, over alles wat hem invalt; sparende niet de roede, doch óók prijzend waar
te prijzend valt. Kan het dus verwonderen, dat ik die brieven nu herlezend, in denzelfden toon
verval? Want voor mij leeft Ramaer nog voort; is het mij alsof ik de pen opneem niet voor
eene necrologie, doch teneinde zijn wedervaren te vertellen aan een ander oudcollega....
Eenige jaren geleden wees minachtend een ietwat zich overschattend jongmensch het
lidmaatschap af van onze Maatschappij; voorgevende er niets voor te voelen eenmaal ook
te rusten onder onze blauwe grafzerken (doelende op kleur en vorm van ons jaarboek). Doch
zijn deze inderdaad grafzerken?
Is niet op onze levensbeschrijvingen toepasselijk Michelet's l'Histoire est une résurrection?
Zoo dan ook wil ik vriend Ramaer hier doen herrijzen, gelijk ik hem kende en bewonderde.
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Even onmisbaar is ons de joviale Brabander van Frankischen bloede en met breede
sprake, als de gemoedelijke, blauwoogige Sakser in het Oosten van ons land, met
zijn zangrijke i's en oe's, en de ietwat te zuinige Noord-hollander, die zelfs de n n n
uitspaart aan het eind der woorde. En allerminst kunnen wij missen den stoeren
Fries, met zijn mannelijke, hoewel voor de meesten onzer onverstaanbare oertaal.
Eenig overblijfsel van het eens zoo machtig volk, dat ons land verheft tot
Tweetaligheid!
Zorgzaam hoedt moeder Natuur het voortbestaan eener bonte mengeling uit aller
Heeren landen. Sla slechts op het ‘Nederlandsch patriciaat’; een sedert 1910
verschijnend jaarboek, waarin tot nu toe reeds de afkomst en opkomst is nageplozen
van meer dan duizend onzer toongevende geslachten. Bijna de helft dezer, (vijf en
veertig percent) blijkt van niet-Nederlandschen oorsprong te zijn; zelfs zijn de
de

meesten eerst overgekomen sedert de 16 eeuw! Dat vijf en twintig percent stammen
uit Duitschland - ons eigenlijk achterland - is verklaarbaar. Maar ook België leverde
zeven en een half percent; weinig minder Frankrijk. Niet te veel en juist genoeg;
want te veel zout bederft zelfs het beste eten. Uit Engeland en van elders stammen
nog ruim vijf percent. En van de overige vijf en vijftig percent der opgenomen
geslachten in het Nederlandsch patriciaat, komen vermoedelijk evenzeer velen van
elders, blijkens de geslachtsnamen ‘Van Overzee’, ‘Van der Paltz’, enz.
Ook in landen van aanzienlijker afmetingen vindt zulke bloedverversching gestadig
plaats. Doch onopgemerkt, want zij blijft binnen eigen grenzen beperkt. Hoe weinige
Parijsche geslachten telt bijv. Frankrijk's hoofdstad! Deze zoude allang geenszins
meer zijn la ville lumière, indien niet onophoudelijk toestroomden scharen
‘Meridionaux’, Vendeërs, Bretons en Auvergnaten, of daarheen afdaalden van hunne
hoogten, de bewoners der Cevennen en van de Jura, ook daarheen verhuisden de
Elzassers - allen zoo verschillend in aanleg, karakter .... en tongval. En is Londen
niet een klein Schotland, tevens een Iersch eiland? Wel is Duitschland een
brokken-staat, maar de landsgrenzen zijn geen taalgrenzen, en zoodoende mengen
zich de gemoedelijke Beyer en Wurtemberger met de levenslustige bewoners van
het Rijndal en met de meer ernstige noord-Duitschers van Slavischen oorsprong.
Wie Italië doorreist, treft het verschil van de bewoners der Po-vlakte met die uit het
midden van het schiereiland. En hoe groot is het onderscheid tusschen deze en
den Calabrees of Siciliaan!
Wat ware zonder zulk een voortdurende bloedverversching van ons volk geworden?
Gelijk een boom kwijnt of sterft, zoo niet steeds versche sappen worden toegevoerd.
Maar dat voorrecht der bloedverversching zoude ons land gemist hebben, indien
niet godsdienstige beroeringen zoovelen hadden genoodzaakt in de
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Republiek der geuniëerde Provinciën een veilig onderkomen te zoeken.
Ook de Ramaers behoorden tot wie op deze wijze ons land verrijkten. In den
aanvang der zeventiende eeuw trokken naar Leiden een viertal mannelijke leden
van dit geslacht, afkomstig uit Honschoote (niet ver van Duinkerken), en vonden in
de Sleutelstad, gelijk zoovele hunner landgenooten, een bestaan in het lakenbedrijf.
Zij verwierven er zelfs het poorterschap; doch het geslacht was er nog niet
vastgeworteld en verspreidde zich weldra over den lande. In velerlei betrekking;
meerderen als geneeskundigen, niet weinigen in krijgsdienst. Een bewijs dat het
fransche bloed spookte; want de oer-Nederlander is geen wapendrager.
Meer dan een der andere Ramaers had de grootvader van onzen Johan Christoffel
een bewogen leven; trouwens de tijden waren weinig rustig. Als luitenant der rijdende
artillerie in 1807 met het Nederlandsch contingent gezonden naar Spanje, maakte
hij aldaar den schrikkelijksten oorlog mede der moderne tijden: want Spanje streed
toenmaals voor zijne onafhankelijkheid niet minder moedig en niet minder zonder
genade als eenmaal wijzelf. In 1813 door de Russen gevangen genomen, trad Pieter
Anthony in Russischen dienst, ging het volgende jaar over in den Nederlandschen,
om ten slotte zijn loopbaan te eindigen als Plaatselijk commandant van Groningen.
Hij overleed als gepensioneerd kolonel te Utrecht.
Van zijne negen zonen en dochters was Dr Johannes Nicolaas, de vader van
onzen ingenieur, de oudste. Te 's-Hertogenbosch geboren, vinden wij hem te Zutphen
als eerste-geneesheer aan het Oude en Nieuwe gasthuis, daarna als
geneesheer-directeur van het St Joris gasthuis te Delft, totdat de overal zeer hoog
geschatte psycholoog eindelijk werd benoemd tot Inspecteur van het Geneeskundig
staatstoezicht op krankzinnigen.
Veel te laat, naar het oordeel van zijn zoon; die nog op den hoogsten leeftijd niet
kon verkroppen dat Thorbecke zijn vader was voorbijgegaan bij eene vorige
benoeming; ‘hem schandelijk had behandeld’, alleen omdat hij in 1848 zijn naam
had gezet onder eene advertentie voor den conservatief Tadema, die tegenover
den Thor stond voor den Kamerzetel te Zutphen. Om zijnen toorn te doen bedaren,
nam ik de vrijheid op te merken dat later in hetzelfde Zutphen de conservatieve
minister Heemskerk den ingenieur van den Rijkswaterstaat, baron van Ittersum was
voorbij gegaan bij het tijdelijk waarnemen van het hoofdingenieurschap in Gelderland,
omdat deze bij eene verkiezing voor de Staten Generaal de aanbeveling voor den
liberalen candidaat had onderteekend met bijvoeging van zijne kwaliteit. De politiek
is nu eenmaal een smerig vak!
Maar onze Ramaer had niet enkel een sterk geheugen geërfd van zijne voorzaten.
Zeer duidelijk sprak in hem de vechtlustige
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aard van zijn grootvader, de kolonel. Slechts was zijn wapen de pen. Maar die werd
in zijne handen tot een zwaard! Zelfs zijn schrift bestond uit sabelhouwen! Ook zijn
steeds op wacht staan, zijn speuren rechts en links naar onraad, zijn werda! roepen
als anderen op verboden terrein traden, moet een grootvaderlijk erfdeel zijn geweest.
Daarentegen het tot in de kleinste onderdeelen nauwkeurig nagaan van wat men
zoude kunnen noemen: waterstaatkundige ziektegevallen, het zoo geduldig opsporen
van technische geneesmiddelen, dat alles wijst op den vader, den zoo hoog
geschatten geneesheer. En verklaart niet het feit dat zijne moeder behoorde tot het
bekende geslacht der Gockinga's, de hardnekkigheid zijner aanvallen, zijn
vasthouden aan eenmaal aangenomen begrippen? Want was hij een goed vriend,
niet minder was hij een ferm hater. En menigeen zoude schrikken, indien nit de van
hem ontvangen uitvoerige brieven, zijn zeer gemotiveerd oordeel over hooger en
hoogst geplaatsten werd overgenomen. Al wist hij zeer wel in zijne tegenstanders
te waardeeren wat in dezen was te prijzen ....
Geboren te Zutphen, werd onze Ramaer na geslaagd eindexamen der H.B.S. te
Haarlem op achttienjarigen leeftijd ingeschreven aan de Polytechnische school;
welke hij na vierjarig verblijf verliet met het diploma van civiel ingenieur. Want in
dien tijd werd de aankomende technicus nog niet veroordeeld tot eene vijfjarige
intellectueele gevangenschap, welke allicht tot een zes à zevenjarige uitdijt. Hij trad
dus de praktijk in met nog niet door boekenstudie afgetobde oogen, en door lang
zitten stijve beenen en krommen rug.
En moeder Natuur was hem ook nu bijzonder genadig. Zij plaatste Ramaer, toen
deze drie maanden later na vergelijkend examen werd benoemd tot
aspirant-ingenieur van den Waterstaat, onder een bijzonder begaafd en hoogstaand
ingenieur. Zoo'n eerste plaatsing toch bepaalt zeer dikwijls de heele verdere richting
van het technisch leven. Quo semel est imbuta recens .... En gelijk schrijver dezes
steeds dankbaar herdenkt dat hij zijne eerste schreden zette onder den genialen
Pieter Caland (met diepen eerbied dan ook herdacht in de Levensberichten dezer
Maatschappij, 1903), zoo viel Ramaer het voorrecht ten deel zijn loopbaan
aantevangen onder wien niet minder eere toekomt - al viel deze hem helaas niet
ten deel. Want redde Caland Rotterdam en de andere havensteden langs de Maas,
Hogerwaard behoedde een heele provincie voor ondergang: Zeeland!
En niet enkel werd Ramaer geplaatst onder een zeer bijzonderen ingenieur, hem
werd ook dadelijk - wat natuurlijk niet altijd het geval kan zijn - opgedragen eene
zeer leerzame taak. Ziehier wat hij - oude tijden ophalende - daaromtrent schreef
in Mei 1925: ‘Ik kwam bij de verschillende plannen voor een kanaal Amsterdam-Rijn
onder Hogerwaard. Ik heb toen (1874) in 2 1/2 maand meer
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geleerd van Hogerwaard dan later in tien jaren van andere chefs. Helaas werd het
Rivierbeheer opgericht met 1 Januari 1875, en Rose (de toenmalige hoofdingenieur)
kreeg gedaan dat Hogerwaard naar Gorkum ging, terwijl te Utrecht in zijne plaats
kwam Blom, die wel goedig was, maar zich niet met mij bemoeide. Ik had toen
plannen voor vijf richtingen te bestudeeren, waarvan één door Hubrecht (over
Woerden), één door P. Caland over Kockengen, één door Waldorp (rechtdoor), één
door Amsterdam werd gewenscht (door de Geldersche vallei). Eindelijk een vijfde,
dat door niemand goed werd gevonden; namelijk de verbetering van de bestaande
Keulsche vaart. Natuurlijk is die er gekomen; zooals men hier te lande altijd het
minst goede kiest.’
Zijne vereering van Hogerwaard verminderde geenszins met het klimmen der
jaren. En hoogelijk was hij verontwaardigd dat bij diens teraardebestelling te
's-Gravenhage (Mei 1925) slechts vijf personen tegenwoordig waren, tegen
‘drommen’ bij een weinige dagen tevoren aldaar begraven collega van veel minder
beteekenis.
Dat inderdaad Hogerwaard de redder is geweest van Zeeland, daarvan kan zich
- althans eenigermate - een begrip vormen, wie opslaat mijn Worstelend Zeeland
(Gids, 1898). Al konden uit den aard der zaak, daarin slechts enkele bladzijden aan
zijne verdiensten worden gewijd.
Evenmin als voor den chef, onder wien hij zijne eerste schreden zette, verflauwde
Ramaer's belangstelling in het onder dezen ondernomen werk: het bestudeeren der
verbinding van Amsterdam met den Rijn. Zelfs zwaar huiselijk leed weerhield hem
niet nog in zijne laatste levensjaren te strijden voor Amsterdam's belang. Immers
zooals hij reeds in 1875 voorspelde, op den duur kon niet bevredigen de verbetering
der Keulsche vaart, de ‘vijfde’, minst goede oplossing. (Feitelijk waren er nog heel
wat meer oplossingen voorgesteld, getuige de brochure van een ongenoemd
ingenieur, die in 1881 bij Nijhoff eene brochure uitgaf, getiteld: De twaalf ontwerpen
voor het Amsterdamsche Rijnvaartkanaal).
Ziehier wat mij Ramaer schreef, nadat hem zoo zwaar had getroffen het noodlot.
(1929) ‘Het leven gaat door, en ik ben maar weer begonnen aan eenige dingen, die
ik op mij genomen had vóór het overlijden (van den jongsten zoon), en de ziekte
(met ten slotte doodelijken afloop) mijner vrouw. Dat is het beste om de lange dagen
door te komen.’ Een der ‘dingen’ op welke hij hier zinspeelt, is zijne doorwrochte
studie omtrent het verleden, het heden en de toekomst van Amsterdam's handelsweg.
In 1929 als brochure verschenen, is dat nog niet eens zijn laatste technische arbeid;
want hij werkte tot het einde toe. Ramaer beveelt ten zeerste aan het kanaal door
de Geldersche vallei. In 1881 - aldus herinnert hij in een naschrift - zijn vooral door
de bekwaamheid van het Kamerlid Röell de belangen van Amsterdam aan die van
Utrecht opgeofferd. Moet dit thans opnieuw gebeuren?
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Helaas, in den tusschentijd was de betrokken minister ‘geheel verstrikt in Mussert's
verkeerde ideeën’. ‘Had ik dat tijdig geweten - aldus schreef hij mij later - dan had
ik mijne brochure, die behalve het naschrift, vóór de ziekte mijner vrouw gereed lag,
verscheurd. Want ik houd er niet van tegen windmolens te vechten.’
Werd er straks op gewezen hoe mild het Toeval (doch mag men nog wel van ‘Toeval’
spreken?) zorgde en zorgt voor bloedverversching ten onzent, zoodat ons zoo klein
plekje gronds alle voorrechten geniet van de grootste landsgebieden, even rijkelijk
heeft moeder Natuur onzen bodem bedacht. Immers Nederland had evengoed
kunnen zijn een barre zandvlakte of een woestenij van grint en rol-steenen, gelijk
er zoovele warden gevonden op ons wereldrond; zand- en steenvlakten zóó ontzaglijk
groot - dat werd ons landje daarin neer gesmeten, het wekenlang zou duren, alvorens
het werd terug gevonden. Maar integendeel: onze bodem is een ware staalkaart
van kostelijkheden, door zee en rivieren opgebouwd uit talrijke landen. Zwitsersche
Alpen, Fransche Vogezen, de Duitsche Taunus en de Belgische Ardennen zijn in
onzen grond terug te vinden. En veel daarvan is eerst in jongeren tijd afgezet. Zelfs
in historische tijden hebben er ten onzent grootere en meer veranderingen plaats
gevonden in de geologische gesteldheid van Nederland, dan misschien in eenig
ander deel van den aardbol! Een Paradijs dus voor den geoloog. Maar nog veel
meer voor den ingenieur! Immers deze behoeft zich niet te bepalen tot aanschouwing,
maar kan zijne handen uitsteken, en graven en wroeten naar hartelust. Heeft
daarenboven die ingenieur een historischen zin, is in zijn hoofd gevaren ‘al wat in
boeken steekt’, wat kan die bodem hem niet openbaren!
Zulk een ingenieur nu was Ramaer. In twee diepgaande studiën - uitgegeven
door de Kon. Academie van wetenschappen - bracht hij achtereenvolgens tot
klaarheid hoe zich uitbreidde in den loop der eeuwen, de Haarlemmermeer (1892);
en hoe zich wijzigde de gesteldheid der provincie Zuid-holland bezuiden de Lek en
de nieuwe Maas (1899). Twee studies van aanmerkelijken omvang: de eerste, 272
bladzijden groot kwarto, met zeven uitslaande kaarten, achtereenvolgens
voorstellende de toestanden in 1250 tot 1848 toe; de tweede, 308 bladzijden groot
kwarto, met vier zeer uitvoerige eveneens uitslaande kaarten, welke weergeven de
Zuid-hollandsche eilanden, Biesbosch, Amer en Oude Maasje in den loop der
eeuwen. Beide toonbeelden van documentair onderzoek en kritiek, gelijk geen
kamergeleerde deze kon samenstellen, enkel een technicus met polsstok en
waterlaarzen.
In het tijdschrift van het Kon. Aardrijkskundig genootschap - welk genootschap
Ramaer tot voorzitter koos en later het eerelidmaatschap aanbood - beschreef hij
de vorming van den Dollard en de terpen (1909); het Nederlandsch alluvium in den
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Romeinschen tijd en de Middeleeuwen (1928). In de Bijdragen over Vaderlandsche
geschiedenis en oudheidkunde leverde hij beschouwingen omtrent het Graafschap,
later Holland, de Rijn- en Maasdelta en de stichting van Dordrecht (1931); in het
weekblad van het Kon. Instituut van ingenieurs, schreef hij over duinen en wadden
(1911); om slechts een enkele te noemen der vele bijdragen in dat blad. (De overige
zijn vermeld in den aanhang tot deze levensschets).
Doch wegens het verleden, vergat Ramaer geenszins het heden! Immers hij
meette en peilde, groef, baggerde en metselde met te veel lust, ijver en goeden
uitslag, om ook niet anderen te doen deelen in zijne ervaring. Werd van Rijkswege
uitgegeven zijn eersteling: Stroomsnelheidsmetingen op den Ijssel en zijne overlaten
(1890), later zijne nota betreffende het zoutgehalte der Nederlandsche rivieren
(1911), na met zeer goed gevolg te hebben voortgezet de verbetering van den
Rotterdamschen waterweg naar zee, verscheen van hem in de verhandelingen van
het Instituut van ingenieurs een overzicht van hetgeen nog aan dien waterweg bleef
te doen (1908/09). Gelijk hij - geplaatst te Breda ter uitvoering van de electrische
bemaling der Dongepolders - in die werkzaamheid aanleiding vond tot
beschouwingen omtrent de verlegging van de uitmonding der Maas naar den Amer
(1904) in samenwerking met de ingenieurs Wytenhorst en van Konijnenburg.
Zich ook op meer algemeen gebied bewegende, hield hij op het Natuur- en
Geneeskundig congres een voordracht (1909) omtrent overstroomingen in Nederland
en hare gevolgen, en schreef ten behoeve van het Internationale Scheepvaartcongres
te Brussel (1898) een Rapport sur l'amélioration des rivières à marée, et les
renseignements à recueillir pour les caractériser.
Want gelijk haast ieder Waterstaatsingenieur, deden de ‘hooge Oomes’ ook
Ramaer dikwijls van standplaats en werkkring veranderen - hoogst nuttig tot het
verkrijgen van ervaring omtrent alle onderdeelen der techniek, en tot meerdere
kennis van land en lieden, doch uit een finantieel en maatschappelijk oogpunt niet
altijd voor den patient een voordeel.
Hier volge ten bewijze van het bovenstaande, een overzicht van zijnen technischen
levensloop:
1874

toegevoegd - kort na zijne benoeming tot
aspirant-ingenieur - aan den
hoofdingenieur te Utrecht, tot het
bestudeeren der plannen tot verbinding
van Amsterdam met den Rijn; gelijk
hierboven werd uiteengezet. In de enkele
weken tijdens welke Ramaer, alvorens
naar Utrecht te worden gezonden, door
's-Hage rondzwierf - gelijk zoovele pas
benoemde aspiranten - droeg hem de
hoofdingenieur Rose een werkje op van
weinig belang, doch dat van geen minder
beteekenis werd voor de latere
geestesrichting van den jongen
ingenieur,
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dan voor zijne praktische ontwikkeling
het plaatsen te Utrecht onder
Hogerwaard. Rose - toenmaals de
drijvende kracht in den Waterstaat droeg nl. Ramaer op de waterstanden te
Keulen na te gaan, (vanaf 1835) uit de
verzameling Handelsbladen zich
bevindende op de Kon. Bibliotheek.
‘Sedert dien tijd, ben ik er als kind aan
huis’, schreef Ramaer later dankbaar.
Want die toevallige opdracht openbaarde
hem welk een schat gegevens boekerijen
bevatten! Iets wat niet kon vermoeden
wie enkel kende de toenmaals zoo
povere bibliotheken der Polytechnische
school en van het Instituut van
ingenieurs.
En hoezeer wist in later jaren Ramaer
zich die boekenkennis ten nutte te
maken; hoezeer hechtte hij zich dan ook
aan dien boekenschat!
Kort vóór zijn overlijden, zich zoo
1
eenzaam gevoelend in zijn ledig huis ,
schreef hij mij: ‘Ik zou wel naar
Zwitserland of in het zuiden van Frankrijk
gaan wonen, als ik de bibliotheek van het
Instituut kon missen en de Koninklijke.
Ik blijf dus maar hier’ ....
1876

Bij het Rivierbeheer geplaatst tot het
verrichten van opnemingen ten behoeve
der Rivierkaart.

1879

Geplaatst bij den Waterweg van
Rotterdam naar zee; bij welke hij een
zestien jaar later, opnieuw zou werkzaam

1

Want slechts twee kinderen waren overgebleven van het vijftal, dat hem in vier en veertigjarigen
gelukkigen echt schonk Jonkvrouwe Cornelia Magdalena Witsen Elias, wier dubbele
geslachtsnaam herinnert aan Amsterdam's gouden eeuw. Van dat tweetal is de zoon in zeer
eervolle betrekking geplaatst in Indië, terwijl de jongste (eene dochter) gepromoveerd in de
rechten, zich heeft gevestigd te Rotterdam.
Niet enkel was Ramaer's echtgenoote hem tot trouwen steun door het leven, maar zijn huwelijk
leidde hem een kring binnen, zeer bevorderlijk aan de ontwikkeling zijner talenten. De taak
van zijnen schoonvader, hoofdingenieur bij de Exploitatie van staatsspoorwegen, vestigde
van zelf zijne aandacht op onze verkeersmiddelen te land, naast die te water. Wat er hem
toe bracht onze bevolkingsdichtheid te bestudeeren. En de diepgaande onderzoekingen van
den oom zijner vrouw, den inspecteur van den Waterstaat, G. van Diesen, lid der Kon.
Academie van wetenschappen, omtrent waterafvoer, rivierverbetering, overstroomingen,
oeververdediging, kwel en Amsterdamsch peil, waren Ramaer eene aansporing om in gelijke
richting verder te gaan. Daaraan danken wij zoovele zijner belangrijkste studiën, waaronder
de zoo opzienbarende omtrent de daling van ons land. Dat zijn onderzoek omtrent de vorming
van het Haarlemmermeer, en omtrent den voormaligen toestand van Zuidholland werden
aangeboden aan de Academie van wetenschappen en niet aan het Instituut van ingenieurs,
geschiedde zeker op aanwijzing van dien oom, die in den neef zijn vermoedelijken opvolger
zag.
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gesteld worden; doch toen niet om er te
leeren, maar om er zéér belangrijke
werken te ontwerpen en uittevoeren.
1881

‘Adjudant’ van den inspecteur J.F.W.
Conrad; de laatste van dat
waterbouwkundig geslacht. Deze zond
hem naar Harlingen ten einde op te
nemen welke invloed de aanleg van den
dam op de ‘Pollen’ had op de vaardiepte
naar die haven.
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1882

De eerste zelfstandige werkkring! Te
Kampen belast met het
rivierarrondissement, waartoe behooren
de Geldersche IJssel, het Zwolsche diep
en het Zwarte water. Het ontbrak hem
daar niet aan werk. Want het hooge
rivierwater stroomde het volgend jaar een
gat in den zuider Ketel-leidam; wat hem
aanleiding gaf de dichting zoodanig
uittevoeren, dat de ramp tot voordeel
werd voor de schipperij: met den
omringdijk van het gat vormde hij een
berghaven! Ook was een der pijlers van
de Kamper IJsselbrug door den hevigen
stroom ontgrond, omgevallen en weer
recht te zetten.

1887

Sectie-ingenieur bij den aanleg van het
Merwede-kanaal tusschen de Lek bij
Vianen en de Merwede bij Gorinchem.
Hier lag het moeilijkste deel van dit
groote werk. Ten deele ook wegens
gebrek aan medewerking der
dijkbesturen, met hunne zeer
tegenstrijdige belangen. Wat te
bezwarender was omdat de toenmalige
wetgeving niet aan het Rijk de macht
verleende, noodig om de betrokkenen
tot billijkheid en overeenstemming te
dwingen. Dat Ramaer al deze
moeilijkheden te boven kwam, bewijst
zijn grooten takt; en hoezeer zijne chefs
zijnen arbeid waardeerden, blijkt uit het
feit, dat hoewel hij in 1893 werd
verplaatst naar 's-Gravenhage bij den
Algemeenen dienst, hij toch noch drie
jaren bleef belast met het
Merwedekanaal.
Niet alleen was Ramaer zéér taktvol,
maar zijn fransch bloed sprak ook nog
op andere wijze: hij dorst te wagen, ten
einde te winnen! Zich in oude
herinneringen vermeiende, schreef hij
mij einde 1929: ‘Ik heb toen in overleg
met den aannemer P.A. Bos, die te
Gorinchem wethouder was, zeer brutale
stulcjes uitgehaald, waarvan Kemper (zijn
chef) nooit iets geweten heeft. O.a. heb
ik veertien dagen de faecaliën van
Gorinchem op het kanaal van
Steenenhoek uitgemalen, omdat de oude
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duiker, waardoor die verwijderd worden,
aan het boveneinde was af te breken,
ten einde den nieuwen duiker daaraan
aan te sluiten, en het nieuwe metselwerk
veertien dagen te laten verharden. Toen
dit veertien dagen goed was gegaan,
kwam een raadslid van Gorinchem op
de Sociëteit, en verhaalde: ‘Ik ben te
Schelluinen geweest, en daar zeide men:
wat ze daar nu te Gorkum doen, moet
vreeselijk zijn, want sedert ruim een week
stinkt heel Schelluinen. ‘Hieruit blijkt wel
dat stinkendes Wasser stinkt, terwijl de
vroeger langs Schelluinen loopende
faeces volstrekt niet zulk een hinder
gaven aan de neus.
‘Ware Kemper er mede in kennis gesteld,
dan had hij de vergunning aan het
Bestuur van Steenenhoek gevraagd, en
dan was er, na anderhalf jaar, een
contract gekomen, waarbij de Staat dan
dat bestuur 30.000 gulden zou betaald
hebben.’
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Spreekt daar niet de kleinzoon van den
kolonel der rijdende artillerie, die stellig
evenmin geduldig zoude afgewacht
hebben eene beschikking van
hoogerhand, als hem de vijand drong tot
handelen?
Trouwens welke ingenieur moet niet, als
het pas geeft, orders en instructies op
zijde zetten? Een ambtenaar, die in de
eerste plaats zorgt ‘zich te dekken’, en
slechts in de tweede plaats denkt aan
het landsbelang, moge een ambtenaar
zijn naar het hart van een in de eerste
plaats zich eveneens dekkenden
supérieur, maar hij is een slecht
vaderlander. Had de engelsche admiraal,
die tijdens den wereldoorlog in de
Middellandsche zee het bevel voerde,
ietwat geweld durven doen aan zijne uit
Londen ontvangen voorschriften, de
Goeben zoude niet ontsnapt zijn naar
Constantinopel. Wel werd die admiraal gelijk vanzelf spreekt - door den
krijgsraad vrijgesproken (immers hij had
volkomen volgens zijne instructies
gehandeld!) maar de oorlog had een
ander en sneller verloop genomen, vele
honderdduizenden weerbare mannen
zouden gespaard zijn (om niet te
gewagen van de verspilde millioenen),
zoo de britsche vlootvoogd niet in de
eerste plaats zich had gedekt, maar zich
tot voorbeeld had gekozen Nelson. De
gelijkenis van het ééne Talent toch heeft
een diepere beteekenis dan velen
meenen: want in de lastgeving van den
Meester om te winnen, ligt vanzelf
opgesloten de verplichting tot wagen!
1895

Ingenieur bij den Rotterdamschen
waterweg. Als zoodanig verbeterde hij
de rivier tusschen Krimpen en Rotterdam.
En wel - zeldzaam geval! - voor twee
derde van de raming. Tevens overtuigde
hem een nauwkeurig onderzoek der
vroegere peilingen, dat op het
benedendeel van den Waterweg ware
terug te keeren tot het - eenige jaren
vroeger - verlaten stelsel van lage
dammen ter versmalling van het
rivierbed. Derhalve werd op Ramaer's
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voorstel, het kostbare en telkens te
herhalen baggeren gestaakt, en had hij
de voldoening dat zijne lage dammen
tusschen Maassluis en de doorgraving
aan den Hoek van Holland, de vaardiepte
in vijf jaren tijds, vermeerderden van zes
tot negen meter.
1901

Belast met den arrondissementsdienst
te Breda, werd hem tevens opgedragen
de electrische bemaling van twee en
twintig polders in de omtrek van
Geertruidenberg en dertig polders in het
Land van Altena en het Bergsche veld,
noodig geworden door het verleggen van
de Maasmonding naar den Amer. Welke
bemaling aanzienlijk goedkooper ware
uitgevallen, indien men geluisterd had
naar zijne betoogen. Doch gelijk hem
achteraf bleek, was in dezen hem
noodlottig geworden zijne te groote
vaardigheid met de pen! ‘Waaromzeide
later zijn chef, toen men dezen
opmerkzaam maakte
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op de verkeerde, doch niet meer terug
te nemen beslissing - waarom heeft
Ramaer zulk een uitvoerig stuk
gezonden? Met een beknopt stuk zoude
ik mij wel vereenigd hebben.’ - Ter
verontschuldiging diene, dat die chef (die
ook mijn chef is geweest, en dien ik zéér
hoog acht) met werkzaamheden was
overkropt. De voorsteller had dan ook
verstandiger gedaan te gedenken
Talleyrand's: Surtout pas de zèle. Doch
Ramaer was nu eenmaal zeer
schrijflustig. De brief o.a., waarin hij mij
dit verhaalde, mitsgaders vele andere geenszins voor ieders ooren bestemde
bijzonderheden - telde niet minder dan
acht bladzijden dicht beschreven groot
folio! (29 Dec. 1930).
1906

Hoofdingenieur van den Algemeenen
dienst te 's-Hage.

1911

Hoofdingenieur-directeur in Zeeland, te
Middelburg.

1912

Inspecteur-generaal in de 2 inspectie.
Twee jaren later werd aan hem, en aan
zijn ambtgenoot in de eerste inspectie,
gezamenlijk opgedragen den dienst van
den Hoofdinspecteur-generaal.

e

Met ingang van 1 Mei 1918 werd hij, op verzoek, eervol uit den dienst ontslagen.
Niet om te gaan rusten!
Want nauwelijks afgetreden, belastte het Departement van Landbouw, Nijverheid
en Handel hem met de regeling van den aanmaak van turf - eene in dien tijd van
brandstof-schaarschte zeer dringende aangelegenheid. En toen het gevaar was
en

geweken, hield hij zich nog tot den 1 Juni 1922 op verzoek van hetzelfde
Departement, onledig met het ontwerpen van ontwateringen.
Met ingang van dien datum benoemd tot lid der Commissie van toezicht op den
Geologischen dienst, is hij als zoodanig tot zijn overlijden werkzaam geweest;
bekleedende na den dood van ir C. Lely, het voorzitterschap.
Voor dit levensbericht is het niet noodig, alle technische commissiën te vermelden
van welke Ramaer in den loop der jaren lid was (en waarlijk geen ‘rustend’ lid, gelijk
zoovelen!) Wijlen zijn vriend en vereerder ir van Sandick noemde in zijne
huldebetuiging in ‘De Ingenieur’, er een dertien hoogst belangrijke op, welke hem
dan ook achtereenvolgens maakten tot ridder en commandeur der Oranje-Nassau
orde, óók ridder in de orde van den Ned. Leeuw. Huldebetuigingen, die
welbeschouwd, tevens pleisters waren op wonden. Want niet weinige der voorstellen,
welke die commissiën na grondig onderzoek en rijp beraad, overhandigden aan de
regeering, werden wel hoogelijk geprezen, doch kalm terzijde gelegd.
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Trouwens wie lid zijn of waren van Staatcommissiën, moeten nu eindelijk wel
beseffen, dat zulk een roemloos einde volgt uit den aard der zaak!
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Dat Ramaer dit zeer gelaten opnam, bewijst zijne aanteekening betreffende eene
commissie, van welke hij het voorzitterschap bekleedde. Deze commissie was
ingesteld ten einde de regeering voor te lichten omtrent den afvoer van steenkolen
uit Limburg naar overig Nederland, met de opdracht tevens aan te geven welke
kanalen en spoorwegen haar inziens daartoe noodig waren. Droogweg teekent
Ramaer daarbij aan: ‘Vele harer voorstellen zijn gevolgd’. Eene uitzondering derhalve,
welke den regel bevestigde, en hij dus het vermelden waard achtte!
Oudtijds vergeleek men deftig den Staat met een ‘staatsiekaros’, op welks met
fluweel bekleeden bok troonde de Eerste minister in pruik en driekanten steek.
Daarna sprak men van het ‘schip van Staat’, aan welks roer die Eerste minister nu in pijjekker en waterlaarzen, met vaste hand richting gaf - wat helaas, niet altijd
het vaartuig voor stranden behoedde. Dr Kuyper bracht in de mode het
‘Regeeringskasteel’; een niet heel gelukkige beeldspraak, waar noch verdedigers
noch belegeraars zeer heldhaftig waren, en tot eenig wapen dienden trompetten
als die van Jericho; in welke dan ook lustig werd geblazen. Maar is het niet juister
in den tegenwoordigen tijd den Staat aan te duiden als een narreslede, waarin de
bevende ministers hotsend en slingerend worden voortgesleurd over ongebaande
wegen, door onafzienbare steppen en onheilspellende wouden, waar, achter boomen,
loeren met vurige oogen, uitgehongerde wolven - de partijleiders en hun broedsel:
euphemistisch genoemd volksvertegenwoordigers? Hoe het veege lijf te redden?
Schietgeweer geeft geen baat; de benden zijn te talrijk. Tijd gewonnen is alles
gewonnen; de afstand tusschen vervolgden en vervolgers te vergrooten, het eenige
redmiddel. Derhalve telkens achterwaarts geworpen een brok van den medegenomen
mondvoorraad! Dat stopt een oogenblik het wolvenpak, dat zich onderling den buit
afgrist. Zoo gaat de bange tocht voort, telkens opnieuw aan de vervolgers aas
toewerpend, totdat eindelijk de poort van het Binnenhof zich veilig sluit achter de
Excellenties. Welnu, als zulke brokken vleesch, telkens achterwaarts gesmeten,
zijn te beschouwen Staatscommissies. En dit maakt begrijpelijk, nu de tijden steeds
angstiger worden, waarom de Staatscommissies in de latere jaren zoozeer toenemen.
Immers zij geven de regeering gelegenheid adem te scheppen!.... Experto crede.
Meer voldoening dan van vele Rijks-commissies, had Ramaer van particuliere
opdrachten. Zoo besliste hij als opper-arbiter in een geschil tusschen de Titan
Anversois te Antwerpen en de Actien Gesellschaft Flender te Dusseldorf omtrent
de verantwoordelijkheid en de schadevergoeding voor het instorten van een brug,
gebouwd door de duitsche firma als onderaannemer der Antwerpsche. Maar de
kroon op zijn arbeid zette de opdracht hem door een internationaal consortium
gegeven; let wel: in zijn
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zes en zeventigste levensjaar! Een consortium gevormd ter uitvoering van openbare
werken in Turkije.
Nu kwamen eindelijk Ramaer te stade de rijlessen, welke hij in 1874 had genomen,
ten einde zijn rol te vervullen in de maskerade ter viering van het vijf-en-twintigjarig
bestaan van het Delftsche studentencorps. De langsten werden aangewezen om
voortestellen een groep Lotharinger ruiters, en tot de langsten behoorde onze
Ramaer. In de courantenverslagen - brengt ir van Sandick in herinnering - werd de
krijgshaftige houding van de deelnemers dezer groep in den optocht zeer geprezen,
zooals zij in schitterende harnassen en met blanke wapenen, voortschreden op
hunne fiere rossen.
Die martiale houding heeft Ramaer altijd behouden, en wees op zijn afkomst.
en

Zelfs toen hij den 20 Mei 1932 - zoo kort vóór zijn verscheiden - mij bezocht op
zijn laatsten uitgang. Hij had nl. zijn zoon met diens gezin op hunne terugkeer naar
Indië tot Marseille gebracht; van daar uit even de Riviera bezichtigd, en stelde zich
nu voor op zijne terugreis de Rijn per stoomboot af te zakken; zoodoende nog eens
te genieten van eene vaart op den hem zoo welbeleenden stroom. Hij was
doodmoede, want had wegens een maagkwaal reeds vele dagen genoegzaam
gevast - een maagkwaal, welke hij toeschreef aan de ontberingen indertijd in
Aziatisch Turkije ondervonden. (Ten onrechte, gelijk later helaas bleek.) Maar hoe
krachteloos ook - kaarsrecht, zich heelemaal niet toegevend, steeds ridderlijk beleefd
tegenover vrouwen! En was het lichaam verzwakt, hoe ijzersterk was gebleven het
geheugen; hoe herinnerde hij alle kleine voorvallen uit onzen studententijd, en
bijzonderheden uit zijn lateren werkkring! En ook hierbij bleek hoezeer hij aan een
ieder het zijne wist te geven. Wat is een Waterstaatsingenieur zonder zijne
opzichters? Een hand zonder vuist! Aan hen, die het dagelijksch toezicht uitoefenen,
des hoods ingrijpen, is in geen geringe mate te danken het welslagen van het werk.
In hunne handen berust derhalve de eer van den ingenieur. Toevalligerwijze stonden
ons beiden achtereenvolgens dezelfde opzichters ter zijne, die wij zeer dankbaar
herdachten. Zoo de voortvarendste aller voortvarenden: J.L. Weijs te Kampen, aan
wien was te danken het welslagen van het in eigen beheer uitvoeren der herstelling
van den zuidelijken leidam in het Zwolsche diep. (Een lesje, dat de energieke
ingenieur, ons medelid W.F. Leemans, den samenspannenden aannemers gaf!)
Als kroon op zijn werk, zag deze hoogstaande opzichter in het laatst van zijn leven
een zoon aanvaarden het professoraat aan de Technische hoogeschdol. Eveneens
herdachten wij den zoo volkomen aan zijn naam beantwoordenden opzichter bij de
Maasmondverlegging A. Best, die na voltooiïng dier werken overging bij den
Zuid-hollandschen provincialen Waterstaatsdienst en aldaar op verzoek zijner chefs,
nog vijf jaren zijn gewichtige taak bleef vervullen na het bereiken

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

52
van den leeftijd op welke pensioen was aan te vragen. Stille helpers, langs wie de
openbare erkentelijkheid zwijgend voorbijgaat.
Slechts met moeite was tenslotte Ramaer terug te houden van de ontworpen
Rijnvaart, en te bewegen per nachttrein terug te keeren naar den Haag - waar helaas,
zijn ziekbed werd zijn sterfbed ....
Hoe de Turksche tocht verliep, beschrijft ir van Sandick in de reeds meermalen
genoemde huldebetuiging. Zes uren reed te paard aan één stuk de
zes-en-zeventigjarige kleinzoon van den kolonel der artillerie; zonder fatale gevolgen!
Van de uitvoering van het werk: de verbetering van den historischen Meander, kwam
door omstandigheden niets. Maar zoo grooten indruk maakte Ramaer op de Turksche
regeering, dat deze hem uitnoodigde in haar dienst te treden als adviseur voor
waterstaat en spoorwegen. Dit aanbod niet aannemende, wees hij twee jongere
Nederlanders aan, die de taak hebben overgenomen. Vergeten wij daarbij niet, dat
onze landgenooten aldaar geen onbekenden waren. Twee der zonen van den
genialen Jan Abel Adriaan Waldorp - wien Argentinië dankt de havenaanleg van
Ensenada - hadden er gewichtigen arbeid verricht en er onzen roep gevestigd. Hoe
zouden trouwens Nederlandsche ingenieurs en aannemers over den geheelen
aardbol zijn uitgezwermd, indien niet onze bekrompen regeeringen zoo dikwijls een
spaak in het wiel hadden gestoken! En nu helaas, zijn onze technici, evenals onze
winkelwaar, overbodig geworden. Het buitenland weet zich thans zelf te redden...
Zijne Turksche reis gaf Ramaer aanleiding tot het schrijven van twee artikelen in
het Haagsche maandblad: ‘Turkije's grootheid en verval’, en ‘Het nieuwe Turkije’
(1928).
Want ook de pen rustte niet. Werden reeds genoemd zijne studies betreffende het
verleden en het heden, nu is te wijzen op de misschien voor ons land meest
belangrijke, en welke misschien het langst zullen nawerken: zijne - vooral in de
laatste levensjaren - talrijke waarschuwingen; zijn blikken in de toekomst.
In de eerste plaats worde vermeld eene voordracht, verschenen in de
verhandelingen van het Instituut van ingenieurs; eene voordracht, welke zelfs het
buitenland in beroering bracht: De daling van den bodem van Nederland ten opzichte
van den gemiddelden zeespiegel, in verband met de waarnemingen betrekkelijk het
Amsterdamsche peil (1907). Terwijl sommige onderzoekers de betrekkelijke
verhooging van den zeespiegel hadden toegeschreven aan het toenemen, en
daardoor omhoog rijzen, van de watermassa, bewees Ramaer dat zulks niet het
geval was, doch dat langdurige reeksen peilwaarnemingen hier te lande
onomstootelijk vaststelden, dat onze bodem daalt, zij het ook zeer bedaard en
langzaam - gelijk een Hollandschen bodem past. Volgens ingenieur Bekaar, wiens
onderzoekingen omtrent de Zeeuwsche polders door Ramaer werden overgenomen,
was in zes eeuwen
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tijds aldaar het land 1.44 verlaagd ten opzichte van den zeespiegel. D.w.z. bij een
werkelijke bodemdaling van 1.08 M. voegde zich eene verhooging van het hoogwater,
wegens grooter tijverschil, van 0.30 M., alsmede eene verhooging van het hoogwater
wegens sterker verhang op de rivier naar zee, van 0.06 M.
En een gelijksoortig onderzoek in het noorden van ons land bevestigde deze
waarnemingen. Alle gegevens verzamelend, komt Ramaer tot het besluit dat eene
bodemdaling van 5.75 c.m. in 32 jaren, of 18 c.m. in een eeuw, waarschijnlijk is.
Wegens eene middelbare foot van 2.6 c.m. moet men eigenlijk zeggen dat de daling
van den bodem in een eeuw bedraagt 15 à 21 c.m.
Zijne onderzoekingen aanvullende met de peilschaalwaarnemingen tot 1915,
komt tenslotte Ramaer tot dit besluit: ‘Eene gemiddelde daling langs onze
Noordzeekust van dertig centimeter in eene eeuw; meer landwaarts - aan de
landzijde van de Zuiderzee - verminderende tot vijftien centimeter. Voor Zeeland is
dat getal vrij nauwkeurig; overigens zijn er te weinig waarnemingspunten.’ (Verslagen
van het Geologisch-mijnbouwkundig genootschap 1916).
Bleef Nederland kalm bij het vernemen van deze uitspraak, onze nabuur ten
Oosten kwam in rep en roer. Want de gezant, die te 's-Hage de duitsche belangen
vertegenwoordigde, vestigde de aandacht zijner regeering op het voor zijn land zóó
bedenkelijk verschijnsel.
Immers Nederland vormt het westelijk bolwerk van het vasteland van Europa.
Wat, indien zulks verdween? Door den Minister van Buitenlandsche zaken verzocht
dan ook zijn Excellentie nadere inlichtingen aan onzen Minister van Binnenlandsche
zaken, hem wijzende op een onderzoek - hetwelk naar hem ter oore was gekomen,
- door de Koninklijke Academie van wetenschappen was verricht omtrent de
voortdurende daling van den Nederlandschen bodem.
Weinig was toenmaals in militair Duitschland de ingenieur in tel. (Trouwens zeer
merkbaar was op internationale Scheepvaartkundige congressen het onderscheid
tusschen de zeer gedistingueerde ingénieurs des Ponts et Chaussées, en de
Technische Räte, die niet enkel een andere taal spraken, doch zich ook anders
bewogen). Geen wonder dus dat de Pruisische regeering niet kon vermoeden dat
een belangrijk en geruchtmakend vraagstuk elders dan op de Kon. Academie te
Amsterdam was behandeld! Meer bevreemdend dat ons Departement van
Binnenlandsche zaken evenmin op de hoogte was van de te 's-Hage gehouden
voordracht, en blindelings vertrouwende op den duitschen gezant, niet aan het Kon.
Instituut van ingenieurs nadere inlichtingen verzocht, doch den duitschen brief
doorzond aan de Kon. Academie. Welke in plaats van het misverstand op te helderen,
met ijver eene commissie benoemde van vier leden, ten einde op de niet gedane
vraag een uitvoerig antwoord te geven. Wie wenscht verder te
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kennen het tragisch-comisch verloop der zaak, neemt schrijver dezes de vrijheid te
verwijzen naar zijne Gidsartikelen (Westerstranden, 1913) welke hier te lande zoo
veel stof opwierpen, dat zelfs eenige korrels dreven tot in Egypteland - alwaar hij
zich toen bevond. Vijf en twintig jaren zijn thans verloopen, sinds Ramaer's
opzienbarende studie verscheen, en sedert zijn zoovele feiten ontdekt, welke zijn
oordeel bevestigen, dat dit thans vrijwel algemeen als juist wordt aangenomen.
Geen prettig vooruitzicht, doch wat er aan te doen? En althans moeten wij
dankbaar wezen, dat Ramaer bijtijds waarschuwde, zoodat latere ingenieurs met
die daling rekening kunnen houden.
Een tweede vraagstuk, doch dat Ramaer eerst bezig hield in zijne latere jaren, was
het Zuiderzee-vraagstuk. Niet enkel wat betreft de samenstelling van den afsluitdijk
en diens richting, maar ook omtrent de mogelijke gevolgen der inpolderingen. Zeer
pessimistisch schreef hij mij (28 Febr. 1930) ‘Zijt gij ooit lid van de
Zuiderzee-vereeniging geweest? Behalve Leemans, is voor zoover ik weet, niemand
1
van den (Rijks)waterstaat dat geweest . Schnebbelie heeft zich tegen mij eens zeer
kras over de Zuiderzee-droogmakerij uitgelaten. Nu het blijkt, dat er een paar honderd
millioen deficit is, is het maar bij de Wieringermeer-polder te laten en de verdere
millioenen liever te besteden aan geld opbrengende zaken, als kanaal Amsterdam
naar den. Rijn, kanaal Twente-Rijn. Ik ben op verzoek van het Aardrijkskundig
genootschap, bezig een stulke over de Zuiderzee te schrijven; maar er is zooveel
over medetedeelen, dat ik bang ben het te groot te maken. Een strijdschrift wil ik er
niet van maken; voor de personen, die er in betrokken zijn, kan men sympathie
hebben, zonder nochtans te vinden dat het een mooi ding is om 400 millioen deficit
op één werk te hebben. En mij is gebleken dat de bodem niet een enkel jaar, maar
tientallen jaren nadat het IJsselmeer zoet zal zijn (wat ook nog wel 15 jaar zal duren)
nog zeer brak, bijna zout water zal leveren. En dan kan men bij natte zomers nog
wel een oogst, althans van gras krijgen, maar er is ruim een derde van den tijd hier
te lande droge zomer. Daarom heb ik zoo'n idee, dat het deficit nog wel eens wat
grooter zal zijn.’
‘Waarom heb je dat vijftien jaar geleden niet gezegd?’ zult gij vragen. Ik had toen
wel wat beters te doen. Doch dat is het mooie van het ambteloos leven, dat men
niet meer, zooals een

1

Inderdaad ben ik nimmer lid geweest. Doch zulks niet uit gebrek aan sympathie voor het
afsluiten, maar omdat het mij voorkwam niet op den weg te liggen van Waterstaatsingenieurs,
aan te prijzen een werk, waarbij velen hunner later zouden geplaatst worden. Wat allicht kon
doen argwanen, dat hier eigenbelang sprak! Terwijl eveneens mogelijke kritiek op de
voorstellen en ontwerpen van collega's minder wenschelijk scheen. Ook Ramaer zelf heeft
eerst gesproken, toen hem geen officieele band meer bond.
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ambtenaar, dwangarbeid verricht, maar doet waar men aardigheid in heeft.’
den

Den 12 November daaropvolgende, komt Ramaer op het onderwerp terug: ‘Ik
hoor dat men den Noordoostelijken polder binnen kort gaat indijken; die heeft
tegenover den Wieringermeer-polder nog het bezwaar, dat hij zijn water op het
IJsselmeer moet uitslaan, terwijl de Wieringermeer-polder uitslaat op het overblijfsel
der Zuiderzee. Wanneer nu, zooals ik vrees, er uit den bodem van dien
Noordoostelijken polder zout- of brak water in het IJsselmeer gepompt wordt (want
in zulk een diepen polder komt zonder twijfel voortdurend zout- of brak water uit den
grond op), dan kan men het water van het IJsselmeer - wat een groot voordeel voor
de drinkwater voorziening van ons lieve vaderland zou kunnen zijn - van wege de
ziltigheid niet gebruiken. En wij zitten met onze prises d'eaux ellendig. Als men meer
uit de duinen haalt, komt het zoute water daarin op. Uit de Veluwe had Amsterdam
het te kort komende willen halen, maar dat heeft eene commissie onmogelijk
verklaard, en dus is bij de uitbreiding der steden, en nu het platteland ook langzaam
maar zeker waterleidingen krijgt, et IJsselmeer op den duur als bron van drinkwater
onmisbaar.’
Niet slechts Ramaer heeft ernstige bedenkingen tegen voortzetting der
drooglegging: een man van niet geringer gezag, de oud-directeur van de
Amsterdamsche drinkwaterleiding ir J.M.K. Pennink, laat evenzeer zijn
waarschuwende stem hooren. En hoezeer zelfs bij andere polders en droogmakerijen
verzouting dreigt, zette ir J.G. Bijl onlangs uiteen in een zeer gedocumenteerden
arbeid omtrent ‘Het grondwater in Rijnland’ (1930).
In dit levensbericht kan natuurlijk niet nader worden ingegaan op het vraagstuk,
dat trouwens de aandacht der regeering heeft getrokken, zelfs reeds eenige jaren
drie verschillende commissiën bezighoudt - die echter tot nu toe een diep stilzwijgen
bewaarden.
Doch de meeste voldoening gaf Ramaer een derde strijd. Aan hem toch is het in
hoofdzaak te danken dat het noodlottig verdrag met België niet werd goedgekeurd.
Want de technische deskundigen, die trouwens in de tot standkoming van het verdrag
slechts een bescheiden aandeel hadden, lieten zich voorzichtig niet over het verdrag
uit. En het Kon. Instituut van ingenieurs, waar in vroeger tijd zoo ernstig en uitvoerig
werd gedebatteerd als het betrof algemeene nederlandsche belangen, zweeg
volkomen.
Wèl een veelbeteekenend zwijgen, doch dat ook kon worden uitgelegd als
onverschilligheid, en dus niet een zoodanigen indruk maakte op ons volk, dat de
Kamers wel tot verwerping waren gedwongen.
Daar gordde zich - heel alleen - Ramaer ten strijde! Als een donderslag klonk zijn:
Het verdrag met België een ramp voor Nederland (1925). Welke brochure nog in
dat zelfde jaar
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handigd op zijn sterfbed! Alleen het Kon. Aardrijkskundig genootschap erkende
bijtijds zijne verdiensten door hem het eerelidmaatschap aantebieden. Ook de
Hollandsche Maatschappij van wetenschappen te Haarlem nam hem op onder hare
leden, terwijl het Bataafsche Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te
Rotterdam hem benoemde tot lid-consultant. Bewijzen dat althans zijns gelijken
hem naar waarde wisten te schatten.
‘Ramaer is een levende encyclopaedie’ getuigde ir van Sandick. ‘Hij beschikte
over eene ongeloofelijke feitenkennis en een stalen geheugen voor gebeurtenissen
en personen, gelardeerd met jaartallen en data, waardoor hij de vraagbaak is voor
beheerders van bibliotheken en archieven.’
Vandaar dan ook dat Ramaer - tot verpoozing zoovele levensbeschrijvingen kon
geven in ‘de Ingenieur’.
Eveneens tot verpoozing, beschreef hij in den Geschiedkundigen atlas van
Nederland: ‘De Fransche tijd’, (1795-1815) en ‘Het Koningrijk der Nederlanden’
(1815-1931). De daartoe noodige onderzoekingen omtrent het bestuur van den
Nederlandschen staat en zijne onderdeelen, gaven hem aanleiding het leven na te
gaan van vele der toenmalige politieke en wetenschappelijke personen. Niet terloops,
doch - gelijk hij alles deed - met de uiterste nauwgezetheid. Zoodoende heeft Ramaer
zonder hernieuwd onderzoek, vele zijner aanteekeningen kunnen inlasschen in het
nieuw Nederlandsch biographisch woordenboek. Met de levensberichten, door hem
vroeger bijeengebracht ten behoeve zijner waterloopkundige en technische studiën,
vormen die biographieën in de acht thans verschenen deelen van dit reuzenwerk,
eene reeks van meer dan vijfde half honderd namen. Zij worden hierachter in de
lijst zijner geschriften opgenomen, als laatste hulde aan den onvermoeiden arbeider.
Voor den oudere van dagen zal het doorloopen van die lange reeks zijn als het
gaan langs de grauwe zerken van een Godsakker. Telkens zullen hem namen treffen
van wie hij òf persoonlijk kende, òf wier daden en werken hem althans voor den
geest staan. En het is een weemoedig gevoel te weten dat nu ook Ramaer's naam
zal gevoegd worden, in het nog te verschijnen negende deel, bij de velen der zeer
bedaagden, van wie hij reeds een voorloopige levensbeschrijving had samengesteld.
Werken ter verpoozing! Hij kende namelijk geen andere wijze van rusten, dan
verandering van onderwerp. Vandaar eene veelzijdigheid, welke belette - gelijk ir
van Sandick opmerkt aan het slot van zijne huldebetuiging - dat Ramaer altijd
bereikte, wat hij verdiende. Want de doorsnee-nederlander wantrouwt veelzijdigheid,
houdt van mannen uit één stuk. Doch de oorzaak van zijn onrustig zoeken naar
werk, dat arbeiden op alle gebied, enkel tot verpoozing, is naar mij voorkomt, te
verklaren op zeer eenvoudige wijze. In een zijner laatste brieven bekent hij openhartig
(27 December 1931): ‘Timmermans, woonachtig in een

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

59
stadje in de provincie Antwerpen, tracht ons voor het vlakke land, dat daar bijzonder
schoon schijnt te zijn, warm te maken. Als ik naar Arnhem reis, kijk ik eerst voorbij
het station Driebergen uit het raampje.’
Barbaar! was ik geneigd hem toe te roepen. Niet te zien, niet te kunnen
bewonderen mooi Holland! Plat, maar mooi! Helaas, hem was niet gegeven, wat
voor den ingenieur is het hoogste genot, de grootste belooning: het leven in en met
de natuur: God's schepping! In nacht en te ontijde, bij alle weersgesteldheid roept
zijn plicht hem in 't veld; urenlang moet zich de ingenieur dikwijls onbeweeglijk laten
teisteren door de elementen. Maar hoe ruimschoots vergoedt de Natuur al dat leed
en ellende! Wie mag zóó de Natuur bespieden in al haar stemmingen, op alle uren,
in alle jaargetijden! Naar het werk spoedend, op de werken zelf, daarna op den
terugtocht, te voet, op een vaartuig, per rijwiel of ander vervoermiddel, steeds trekken
voor zijne oogen voorbij, steeds worden hem voorgetooverd tafereelen, welke geen
menschenhand op het doek kan brengen, waarbij vergeleken Rembrandt's spel van
licht en donker is als het stamelen van een kind!
De Natuur geeft den ingenieur verpoozing en rust. En nieuwe krachten! Doch
Ramaer - als ware hij kleurenblind - kon slechts afleiding vinden in verandering van
werk ....
Doch daarom niet getreurd. Ontbeerde hij aldus veel, en het beste; hoeveel heeft
hij daarentegen ons dientengevolge kunnen geven; ons en ons land! Nog op zijn
sterfbed - en wetende zulks een sterfbed te zijn - schertsend met zijne vrienden
over zijn ziektegeval, werkte hij ijverig voort, corrigeerde proeven van een hoogst
gewichtig rapport, gevolg eener opdracht, met groote voldoening aanvaard. Want
deze vereerende uitnoodiging bewees dat eindelijk - eindelijk! - werd beseft hoe
zeldzaam helder was zijn inzicht, hoe groot zijne onpartijdigheid, hoe volkomen zijne
onbaatzuchtigheid, hoezeer derhalve op zijn raad was te vertrouwen ....
Laten wij tenslotte ons troosten met Vondel's woord:
Men klaagt wanneer de kiele strandt.
Maar niet wanneer zij rijk gelaân,
Uit een verbolgen Oceaan
In een behoude haven landt ....

En hoe mildelijk heeft Ramaer van die rijke lading uitgedeeld aan zijne landgenooten!
Leerde hij ons het waterstaatkundig verleden grondig kennen door zijne talrijke
studiën, verbeterde hij als ingenieur op zoo talentvolle en zuinige wijze den huidigen
toestand, hij ging niet henen zonder ons voor de toekomst menige
behartigenswaardigen wenk en raad te geven.
Want opnieuw dreigt het Belgische gevaar; nog vloeit te veel kostelijk slib nutteloos
weg naar zee, inplaats van levend te maken
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onzen schralen grond. (Hij keurde de sluiting der Beersche Maas af). En wat hij
vaststelde omtrent de daling van onzen bodem, noopt tot voortdurende
waakzaamheid.
Toch daarom niet versaagd! Want de toekomst ligt niet in onze hand; over de
toekomst beslist - en geheel alleen - een Hoogere macht.
Daarvan bevat onze geschiedenis voorbeelden te over. Moest - toen de groote
Zwijger viel, niet naar menschelijke berekening ons verzet tegen Spanje hopeloos
schijnen, daar waar de drijvende kracht ontbrak, traagheid en verdeeldheid ons volk
lam sloegen? Moest niet - toen de veertiende Lodewijk reeds troonde te Utrecht een ieder vast gelooven aan onzen ondergang? En later - tijdens de Fransche
overheersching? Nog later: stond niet onlangs ons zelfstandig bestaan op het spel?
Zoo blijve ook thans levend Brederode's spreuk: 't Kan verkeeren! Niet minder:
Coen's Dispereert niet! Onze bodem daalt .... stijgt misschien later! Verheft zich
misschien te zeer! De Belgische bui - opnieuw dreigend - kan overwaaien, het deficit
der Zuiderzee inpolderingen medevallen, óók de verzouting... Doch in alle geval,
moeten wij met groote dankbaarheid herdenken den wachter aan de poort, den
ingenieur, den vaderlander, den mensch, Ramaer.
la Tour de Peilz, Maart 1933.
R.P.J. TUTEIN NOLTHENIUS.

Lijst der geschriften.
Deze lijst der geschriften is opgemaakt uit gegevens welwillend verstrekt door Mejuffr.
C. Ch. G. Burck, verbonden aan de Secretarie van het Kon. Instituut van ingenieurs.
Van nagenoeg alle bevindt zich een exemplaar in de Bibliotheek van dat Instituut.

Verklaring der afkortingen. A.G. Tijdschrift Kon. Aardrijkskundig Genootschap; E.S.
Economisch Statistische berichten; G.M.G. Geologisch Mijnbouwkundig
Genootschap; H.M. Haagsch Maandblad; Ing. Weekblad de Ingenieur; I.V.I.
Verhandelingen van het Kon. Instituut van Ingenieurs; V.G.O. Bijdragen voor
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde.

Ministerie van Waterstaat.
Verslag over de stroomsnelheidsmetingen op den IJssel, zijne armen en overlaten.
1890. (door Ramaer overgelegd in Nov. 1887).
Verslag der Staatscommissie voor de bevloeiïngen. 1899. (op enkele hoofdstukken
na, bewerkt door Ramaer).
Nota betreffende het zoutgehalte der Nederlandsche benedenrivieren,
waargenomen in 1907 en 1908. (met Ir A.P.K. van Malsen), 1911.
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Rapport betreffende de wateronttrekking aan en de afzanding van de duinen langs
de Nederlandsche kust, door de hoofdingenieurs-directeuren van den Rijkswaterstaat.
J.C. Ramaer, N.A.M. van den Thoorn en H. Wortman. 1912.
Verslag van de Staatscommissie in zake de hooge waterstanden op den
Rotterdamschen Waterweg. 1920. (In de bijlage samengesteld door P. Schotel,
afzonderlijk verschenen in 1922, bewerkte Ramaer, ondervoorzitter der commissie,
de blz. 1-61, inhoudende de geschiedenis der overstroomingen in Nederland bij
stormvloed van 838 tot 1532).

Koninklijke Academie van Wetenschappen.
De omvang van het Haarlemmermeer en de meren waaruit het ontstaan is, op
verschillende tijden vóór de droogmaking. 1892.
Geographische geschiedenis van Holland bezuiden de Lek en de Nieuwe Maas
in de Middeleeuwen. 1899.

Aardrijkskunde.
I.
De daling van den bodem van Nederland ten opzichte van den gemiddelden
zeewaterspiegel, in verband met de waarnemigen betrekkelijk het Amsterdamsche
peil. I.V.I. 1907/08.
De daling van den bodem van Nederland. G.M.G. 1916. (aanvulling van het
bovenstaande met de peilschaalwaarnemingen tot 1915).

II.
Het hart van Nederland in vroegere eeuwen. A.G. 1913. (naar aanleiding van A.
Nordlind: Die Geographische Entwicklung des Rheindeltas um das Jahr 1500).
Duinen en wadden. Ing. 1911.
Het Nederlandsch alluvium in den Romeinschen tijd en de Middeleeuwen. A.G.
1928.
De vorming van den Dollard en de terpen in Nederland, in verband met de
geographische geschiedenis van ons polderland. A.G. 1909.
De kaart van Nederland in ouden tijd, vergeleken bij de tegenwoordige. A.G. 1908.

III.
Friesland tot de elfde eeuw. (Bespreking van: Mr P.C.J.A. Boeles, Oudste beschaving
en geschiedenis) A.G. 1928.
The passing of the Frisians. (Bespreking van: Dr J.H. Nyessen, Anthropography
of terpia) A.G. 1928.
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IV.
Kanalen en spoorwegen. Kanaalverbinding van Oostelijk Overijssel en Gelderland
met het hart van het land. (Tijdschrift voor Economische geographie) 1914.
Overijssel's afwatering. Ing. 1919.
Afwatering van Twente. Ing. 1928.
Wateronttrekking aan de Veluwe. H.M. 1927.
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V.
Het graafschap, later Holland, de Rijn- en Maasdelta, en de stichting van Dordrecht.
V.G.O. 1931.

VI.
Kaart bij het artikel ‘Loo’ (N. Br.). Toestand omstreeks 1300; grootendeels naar
Ramaer. A.G. 1906.
De loop der Schelde van de zee tot Rupelmonde in de vijftiende eeuw, (Bespreking
van het boek van J. Denucé) A.G. 1926.

VII.
Economische geographie in verband met bevolkingscijfers (Tijdschr. v. Econ. geogr.)
1920.
De middelpunten van bewoning in Nederland, voorheen en thans. A.G. 1921.
(Onderzoekingen betreffende de dichtheid der bevolking in de verschillende deelen
des lands en in de voornaamste steden, sedert de Middeleeuwen).

VIII.
Helgoland. A.G. 1909.

IX.
Aardrijkskunde als leervak aan de Technische Hoogeschool. Ing. 1907.

Technische Aardrijkskunde.
I.
De afsluitdijk der Zuiderzee en de keileem. Ing. 1924.
Bezwaren tegen wijziging in de richting van den afsluitdijk der Zuiderzee naar
Zurich in plaats van naar Piaam. Ing. 1925.
Nog eens ‘Zurich of Piaam’. Nadere beschouwingen. Ing. 1925.
(Laatstgenoemde twee artikelen zijn ook, met bijlagen, uitgegeven als brochures
door de Commissie van actie te Sneek).
De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee, A.G. 1930. (Invloed van den afsluitdijk
op de Waddenzee; mogelijke kwel en verzouting; voor- en nadeelen van het
voortzetten der inpolderingen; mogelijke finantieele deficitten.
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II.
e

Een nuttig boek. (Bespreking van Dr A.A. Beekman, Nederland als polderland, 2
druk) A.G. 1916.
Struma. H.M. 1924. (Over krop in Nederland en het drinkwater, naar aanleiding
van: E.H. Hermans, Gevaren voor de volksgezondheid).

III.
Landaanwinning langs de Noordelijke provinciën. Ing. 1921. (Bespreking van A.
Draisma de Vries, De Wadden-polder).
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IV.
Herdenkingsrede op 13 Dec. 1924 uitgesproken op het stadhuis te Alkmaar, ter
herinnering aan de opening van het groot Noord-hollandsch kanaal. Verslag Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Holland's Noorderkwartier. 1925.
Geschiedenis en beschrijving van het Noordzeekanaal. (Bespreking van het
desbetreffend boek, uitgegeven van wege het Departement van Waterstaat). Ing.
1909.
De verbinding te water van Amsterdam met den Rijn. (brochure, Nijhoff), 1929.
Duinbevloeiing voor waterleiding. Ing. 1931.

V.
De zeehaven Rotterdam en haar toegang. Ned. Stoompost, 1895. N.R. Hetgeen
nog aan den Rotterdamschen Waterweg te verbeteren valt. I.V.I. 1908/09.

VI.
Verlegging van de uitmonding der Maas van Woudrichem naar den Amer. (Met de
ingenieurs J.P. Wytenhorst en E. van Konijnenburg). Ing. 1904.
Scheiding van Maas en Waal. (Bespreking van het desbetreffend boek, uitgegeven
van wege het Departement van Waterstaat). Ing. 1909.
De hooge opperwateren op de Maas en in de Beersche Maas. Ing. 1926.
(Berekeningen naar aanleiding van een geschil tusschen de provincie Noord-brabant
en de gemeente Kuijk, in verband met het verhoogen der Beersche overlaat en de
dijksdoorbraak aan den rechter Maasoever op Oudejaarsdag 1925).

VII.
Overstroomingen in Nederland en hare gevolgen. Ing. 1909. (Voordracht gehouden
op het Ned. Natuur- en Geneeskundig congres).
De watersnood tijdens den jaarovergang 1925/26. H.M. 1926.

VIII.
e

Inpolderingen in de 17 eeuw door Nederlanders in het buitenland. (Bespreking van:
J. Korthals Altes, Droogleggingen in Engeland). Ing. 1924.
Eene Zuid-Nederlandsche droogmakerij. (Bespreking van J. Korthals Altes,
Bedijking in West-Vlaanderen). Ing. 1926.
Op nieuw: Nederlandsche ingenieurs in het buitenland. (Bespreking van J. Korthals
Altes, Polderland in Italië). Ing. 1928.
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Techniek.
I.
Ontginning van woeste gronden in Nederland. Gedenkboek, I.V.I. 1897.
Regel voor het op het voordeeligste wijze indijken van een schor. Ing. 1906.
e

Handboek voor dijkbouw uit de 16 eeuw. Ing. 1920.
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II.
Over zanddruk en bewegingsverschijnselen in droog zand. (Vertaling van
Förchheimer's verhandeling). I.V.I. 1885/86.
Grondopvoeringswerktuigen. Gedenkboek, I.V.I. 1897.
Dukdalven. Ing. 1916.

III.
Openbare wegen voor gewoon verkeer. Ing. 1915.
Hoofdstuk IX (Waterstaat) der Staatsbegrooting (Tijdschrift Maatschappij v.
Nijverheid) 1922.
Het goederenverkeer in Nederland in de laatste jaren. A.G. 1926.

IV.
Technische lessen en vraagstukken op het gebied van den Indischen havenbouw.
Indische Mercuur 1919.

V.
Bericht omtrent de rolbrug op de zeesluis van den Kattendijk te Antwerpen.
(Vertaling van de beschrijving door L. van Gansberghe). I.V.I. 1885/86.

VI.
Rapport sur l'amélioration des rivières à marée et les renseignements à recueillir
pour les caractériser. Internationaal Scheepvaartcongres te Brussel, 1898.
Het Internationaal Scheepvaartcongres te Parijs in 19000. I.V.I. 1901/02. (Ramaer
woonde dit Congres bij als Regeeringsafgevaardigde).
Het eeuwfeest van onze Parijsche vakgenooten. (met J.P. Kleijweg de Zwaan).
A.G. 1921.

Recht.
Het voormalig dijks- en waterschapsrecht in ons Vaderland. (Bespreking van het
boek van Dr A.A. Beekman) Ing. 1909.
Provinciaal waterstaatsrecht. (Bespreking van het proefschrift: De ontwikkeling
der waterschappen in Gelderland, door Dr ir E.J. Bosch ridder van Rosenthal). Ing.
1930.
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Staatkunde.
Evenredige vertegenwoordiging. H.M. 1927.
Centralisatie of federalisme. H.M. 1928.
Religie in verband met politiek in Nederland. (boekwerk, uitgegeven bij Erven v.d.
Kamp) 1909. Octavo 155 blz. met veer groote uitslaande kaarten.
Een plaats gevraagd voor een ingenieur in den Raad van State. Ing. 1930.
o

(Aanvulling van een artikel in ‘de Ingenieur’ n . 45, 45, door ir R.A. van Sandick.
omtrent hetzelfde onderwerp. Daaruit blijkt dat sedert 1866 geen technicus meer
zitting heeft in den Raad van State.
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II.
Het verdrag met België, een ramp voor het Vaderland. (brochure, Nijhoff) 1925.
Het verdrag met België. H.M. 1925.
De oppositie tegen het verdrag met België. E.S. 1926.
Nogmaals: de oppositie tegen het verdrag met België E.S. 1926.
Het verdrag met België in de Tweede Kamer. (brochure Nijhoff) 1926.
Ten derde male: Het verdrag met België. (brochure Nijhoff) 1927.
Verbinding Antwerpen Rijn. Ing. 1931.
De Zeeuwsche oestercultuur in gevaar. (brochure Nijhoff). 1931. (In verband met
de voorgestelde werken op Nederlandsch gebied ten behoeve van Antwerpen).

Geschiedenis.
I.
De historische atlas van Beekman (Boekbespreking). Ing. 1919.
Geschiedkundige atlas van Nederland.
a. De Fransche tijd. (1795-1815) 1926.
b. Het Koningrijk der Nederlanden, (1815-1931) 1931.

II.
Turkije's grootheid en verval. H.M. 1928.
Het nieuwe Turkije. H.M. 1928.

Levensberichten. Maatschappij der Ned. Letterkunde.
Ir W.F. Leemans 1929/30.
Prof. Dr H. Blink 1931/32.

Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek
(Titels zijn weggelaten, evenals voorletters, tenzij Ramaer meerdere personen
beschreef van denzelfden naam. De opgave werd welwillend verstrekt door v.
Sijthoff's Uitgevers Mij.).

Adam, Albers, Alewijn, van Ameiden van Duym, van Andringa de Kempenaer, (A
A, J J W H, O R, A L, A L, T A M A), Appelius, Asbeck thoe Bergen en
Munsterhausen, Asser, Augier.
van Baar, Bake (F C, J W), Backer (F, W J), Badon ghyben (W, W), Basius,
Basseleur, Baud, Beelo, Beeldsnijder, de Beer, Begram, van der Beken, Pasteel,
van Bemmelen, van Berckel, van den Berg, van Bergen, van den Bergh, van
Beuningen, Bevers, Beyerinck (F, F, J A, M, M G, P, P J G, W F A), van Beyma (C
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L, E M, J M, P J), van Beyma thoe Kingma, Blanken (A, J, J A, W), Blauw, Blok,
Blom, Boachi, Boissevain, Bolten, Bolstra, Boogaard, de Bordes, Bos (A, H, P, P
A), Bosch van Drakestein (F, P J), Broekman, Brunings (C, C jr, C, C L), Bruyn, de
Bruijn (H, P A, C), de Bruyn Kops (A L, C J, J L), von Bulow, van der Burg.
Caland (A, P), Calten, Camp, Canter Cremers, von Castrop, Cats, du Celliée
Muller, Cohen Stuart, Collette, Collot d' Escury (D, H A A, R), de Coninck, Conrad
(W, W, J F W, J W, J W H, M H, M J), Cool, Copes (van Cattenburch, van Hasselt),
de la Court, Cox, Cremer, Cruquius.
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Daine, Deeleman, DelaCrolx de Constant, van Delen, Delprat (F A T, JP), van
Deventer, Dibbets, van Diggelen (B P G, H, P), Dirks, van Dissel (E F, N), van Doorn,
Dotrenga, Ducange.
Eckhardt, Elias, Elink Sterk, van der Elst, Engelen (D, W E), van Essen, Eymer,
Eyssel, van Eyssel, Ewyk, van Ewyck van Oostbroek en de Bilt.
Failly, Fennema, Ferrand, Fockema, Fokker, de Fremery, Froger, Fijnje van
Salverda (H F, J G W).
de Gavre de Liedekerke de Geronsart, van Gendt (J G, F W, F W, J G, J G), de
Gcus, Ghislain (de Failly, van de Fosse, A F, H C, G, Goubain de Bergeik, Goubain
d' Hovorst, d' Hane de Steenhuise, C J, J B M F, de Lens), Gildemeester, Glavimans
(C J P, P), Glimmerveen, Gockinga (C H, J), Goekoop, Goldberg, von der Goltz,
Goudriaan (A F, A F, B H, B), Greve, de Greve, van de Griendt, de Groot van
Embden, Grinwis, Grothe, Guljé (A H, N R H).
Haer van Campens Nieuwland, van der Haer (B, B H, D B, H B), van Haersolte
(van den Doorn, van Haerst), Hahn, Haitink, van Hambroich, van Haren (D, J P A,
P W, W A), van Hasselt (A K P F R, J D), Hayward, van Hengst, Henket, de Hertoghe
Huber, van Heurn, Heusch, Heusch van Scherpenzeel, Hoeth, Holleman, van Hooff,
Hoogendijk, Hoogewal, van Hoogstraten (F, S, S A), Hooze, van Horbag, van den
Houte, Huber (J L, U J), Hubrecht, Huet, van Hugenpoth tot Aerdt (A W, J J, C A L,
G F A H C), Huguenin, Huidekoper (A, A W, P).
van Ittersum, Jansen (H G, P F), Janssen (J, J D, P W), Josephus Jitta, Jordens
(D J R, E A).
Kantelaar, Karsten, van de Kasteele (L, J C, P L), Kater, van Kerkwijk, Kielstra,
van Kleffen, Kluit, Kock (A W T, P), Kool, Kommers, de Koning, Korevaar, Kromhout,
Kros (A C, S) de Kruyff (E, J), van der Kun.
Labryn (D N, J K, P D), van Lakerveld Blanken, van Lamsweerde, van Langen,
Lebret, Ledeboer, van der Lee, Leeghwater, de Leeuw, Lels, Lely, Levert, van
Leyden van West-Barendrect, Leyds, de Liedel de Well (P W, W L J B), Liernur,
Lightenvelt, Ligtvoet, van Lilaar, Lindo, Linse, Lipkens, Loder, de Loen d' Enschede,
Loke, van Lokhorst, Luyben (A F X, J L A), Luyken, Lycklama à Nyeholt (A G, C W
F, T M, W H), van Lynden van Blitterswijk.
van Maanen (C F T, G A G), Maarschalk, van Manen, van Marken, van Marle,
Mazel, van de Meere, Mees, (A W, G J), van Meeuwen, Mensinga, Mensonides,
Mentz, ter Meulen, de Meulenaere, van Meurs, de Meij van Streefkerk (J G, J G),
Michaelis, Michiels, Michiels van Verduynen, Middingh, Minkeles, Modderman, van
de Mortel, Mouthaan, Musquetier.
van Nagell van Ampsen (J A C, J E H), van Nagell van Wisch (C S W, J A L F K),
Nagtglas, Niellon, Nieuhoff, van Niftrik, van Nispen, van Nispen tot Pannerden (C
E J F, H C C B), Nivel (J H, W), Noël.
d'Omalius d'Halloij, van Ommeren, Ondaatje, Oosting, van Opstall, Ortt, Ortt van
Schonauden.
Pet, Philipse (A W, J A), Piepers. Pierson, Plaat, van de Poel, Post (C L F, J W),
van Prehn, du Puy de Montbrun St. André, Pycke (L, P J).
Quesnel, Queysen, Quant, de Quartel.
van Raders, Ramaer (A G W, G A, P A, P A), Ramann, van Rappard, Redelijkheid,
van Reede van Outshoorn, Regout(E B H, H G L, P A H, P D), Reuvens, Roentgen,
Roorda van Eysinga, Rose (H S J, W N), Rouwenhorst Mulder, van Royen, van
Ruth, van Rijneveld, Rijsterborgh.
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van den Santheuvel, Schaly, van Schermbeek, van Scherpenzeel Heusch, Schneitter,
Schols, Scholten, Schram, Schraver, (A K), Schuit Simon, Simons, Smit (C, F J, F
J, J, J F), Soetermeer, Springer, Staring, Steuerwald, Stieneker, Stieltjes, Stoel,
Stork, (C T, C, J E), Storm Buysing, Strootman, van Swinden, Symons.
Teding van Berkhout, Telders, Thomese, Thomkins, Tideman (B J, B W), Tierens,
van der Thoorn, Toutenhoofd, Turk (G, L K, P J), Tutein Nolthenius.
Uhlenbeck.
Vaillant (E M, F A), Verburgh, Vermaes S J, A), Vermuyden, Verster, Vierlingh,
Visser, Vlies, van Vlissingen, Volker, de Vries Robbé, Vrolik.
van der Waeijen Pietersen, Waldorp, Wellenbergh, Wenckebach, Westerbaan
Muurling, van Wickevoort Crommelin, Witte, Wielinga Huber.

Weekblad ‘de Ingenieur’.
(Orgaan van het Kon. Instituut van Ingenieurs en van de Vereeniging
van Delftsche Ingenieurs):
H.F. Beyerman, 1906; Staat van dienst van Jan Blanken, 1917; H.E. de Bruijn, 1915,
(toevoegsel 1915); P. Caland, 1902, 1926; R.J. Castendijk tachtig jaar, 1929; A.
Déking Dura, 1920; D.A.M. Doublet, 1917; H. Hörbiger, 1931; Prof. A. Huet, 1920;
G. Knuttel tachtig jaar, 1931; W.F. Leemans veertig jarig ambtsjubileum, 1901; E.R.
van Nes van Meerkerk. 1927; C.B. Schuurman, 1929; Jhr M.J. Schuurbecque Boeije,
1918; P.W. van der Sleijden tachtig jaar, 1922; Dr W.C.H. Staring, 1908; D.J. Steijn
Parvé, 1917; M.C.H. baron du Tour, 1921; R.P.J. Tutein Nolthenius zeventig jaar,
1921; J.L. Weijs, 1915; Dr ir H. Wortman zeventig jaar, 1929.
(Niet met Ramaer's naam, doch slechts met X zijn onderteekend de zes berichten
betreffende toenmaals levenden. Een levensbericht met R).
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Levensbericht van Aart van der Leeuw
(geboren 23 Junie 1876 te Delft, overleden 17 April 1931 te
Voorburg)
Het levensbericht van Aart van der Leeuw vraagt niet veel plaats, omdat hij een van
die wereldvreemden was, wier wezen zich niet ontwikkelt in het merkwaardig
avontuur en zich doet gelden in de heldhaftige daad, maar openbloeit in de stilte.
Een wereldvreemde, een wereldschuwe, is Aart van der Leeuw zijn gehele leven
geweest. Zo begon zijn lijden reeds op de lagere school, waar hij met zijn gesloten
karakter en dromerige aard niet werd begrepen door zijn ondernemender en
wereldwijzer medeleerlingen en vaak het mikpunt was van hun plagerijen.
Toevlucht vond hij in het ouderlik huis, waar hij zijn stille leventje van droom en
fantasie leefde met de dingen om hem heen, en de sprookjes, die zijn moeder hem
vertelde in de geheime, weifelende avondschemer, hem een nieuwe werkelikheid
openden.
Zijn moeder was hem de goede fee, wier beeld we met liefde getekend vinden in
‘Kinderland’, de dichterlijke verbeelding van zijn kindergeluk en -leed: ‘Wanneer zij
vertelde, begonnen de bloemen te spreken, of luidden als het klokje dat Zondags
uit de dorpen klinkt, de vogels droegen een zilveren twijg in den snavel en geleidden
den zwerveling naar een zalig wonderoord. In de boomen leefde een wezen,
gevleugelde kinderen dansten op de weiden in den maneschijn ... Nooit blonken de
zomermiddagen dieper en gouder dan wanneer haar woord ze doorfonkelde, nooit
zonk de avond reiner en rustiger, nooit glansde en warmde het haardvuur in zoo'n
droomerigen, koesterenden gloed. De vroegste tijden maakte zij groen en levend
als een woud waarin de winter wijkt.’
In de opstellen voor de lagere school, straks in die voor het Gymnasium en in de
eerste letterkundige proeven in de ‘Vox Gymnasii’, onder pseudoniem ‘Leo’, uitte
zich deze anders zo gesloten kinderziel in de stemmen en gestalten van zijn jonge
verbeelding. Proeven, die toen reeds de aandacht trokken door hun frisheid en
zuiverheid van uitdrukking. Uit die tijd dagtekenen ook enkele van zijn ‘Liederen en
Balladen’, als ‘Wij stonden starend’ en ‘De Page’.
Overigens was ook zijn Gymnasium-tijd er geen van onverdeeld genoegen en
succes. Van der Leeuw behoorde niet tot die voorbeeldige leerlingen, die zich
gedwee schikken in het schoolgareel
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en met immer grage appetijt het onderwijs in de vele en velerlei vakken slikken en
verwerken. Literatuur en geschiedenis hadden zijn liefde en hierin toonde hij vaak
zijn geniale aanleg. Maar de lokkende natuur en de toen reeds dwingende Muze
gaf hij te veel van zijn uren om nog voldoende zorg aan zijn schoolwerk te kunnen
wijden. Het werd een lange weg naar de zesde klas, die hij eindelik slechts als
toehoorder kon volgen. Dat het hem echter niet aan wilskracht ontbrak, bleek, toen
de nood drong: na een jaar deed hij een uitstekend eind-examen als extraneus.
Zo toonde Van der Leeuw reeds in zijn jeugd die sterke onafhankelijke
persoonlikheid, die zijn eigen wegen moest kunnen gaan ook in het verwerven van
kennis. De studie der klassieken belaadde hem niet met een dode filologiese ballast,
maar hij puurde er de geest, die geheel zijn later werk zou doordringen. Zo verwierf
hij zich de rijke kennis, die al vroeg tot wijsheid rijpte. Innerlijk bezit, waarmee hij
velen, vooral jongeren, die hem tekenend ‘Oom Aart’ noemden, tot steun zou zijn.
Moeilike financiële omstandigheden, door geldelike verliezen van zijn ouders,
dwongen hem haast te maken met de gekozen studie in de rechten. Zijn lust tot
schrijven onderdrukkend, studeerde hij snel af en promoveerde in 1902 op stellingen.
In zijn studententijd te Amsterdam ontwikkelde zich zijn vriendschap met Arthur van
Schendel, die hij hoog waardeerde en wiens invloed op zijn eerste prozawerk sterk
merkbaar is, vooral in ‘St-Veit en andere vertellingen’.
Na afloop van zijn studie in de rechten werkte Van der Leeuw enige tijd op het
Delftse archief. Hier gevoelde hij zich op zijn plaats, vooral omdat hij er zijn liefde
voor geschiedkundige onderzoekingen kon botvieren.
De noodzaak echter om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien en de wens om
te gaan trouwen, brachten hem er toe een betrekking aan te nemen als Chef de
Bureau (afdeeling financiën) van een Maatschappij voor Levensverzekering te
Dordrecht. Een werkkring, die hem allerminst paste. Hier werd hij zich zijn
onmaatschappelikheid eerst ten volle bewust en groeide dat
minderwaardigheidsgevoel, dat de donkere inslag blijft in al zijn later werk. Zijn
zenuwgestel werd zwaar geschokt; daarbij veroorzaakte een gevatte kou de doofheid,
die hem zijn gehele verdere leven gekweld heeft. Wat de naar de vrije natuur en
naar schoonheid dorstende dichter geleden heeft in dat materialisties bedrijf en in
het prozaïese kantoortje, gevoelen we enigszins bij het lezen van schetsen als
‘Schoonheid’ in ‘Vluchtige Begroetingen’ en van ‘De opdracht’, waarin de eigen
herinnering de donkere toets zette.
Door een erfenis verbeterden zijn financiële omstandigheden, kon hij Dordrecht
verlaten en zich geheel aan de literatuur gaan wijden. Hij vestigde zich te Voorburg,
omdat hij terugverlangde naar de streek, rijk van zijn jeugdherinneringen.
Reeds tijdens zijn verblijf te Dordrecht had hij de schets ‘St.-Veit’ ingezonden bij
‘De Beweging’. Het had de schuchtere
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jongeman met z'n gering zelfvertrouwen en sterke zelfcritiek moeite gekost tot deze
stap te komen, - ook later bléef die schroom iets in het licht te geven -, maar de
waardeering en aanmoediging van Verwey gaf hem moed om verder te gaan.
In 1911 gaf hij zijn eerste bundeltje gedichten uit, ‘Liederen en Balladen’, in 1916
door ‘Herscheppingen’ gevolgd. Vooral de laatste zijn vol van zijn liefde voor de
natuur. Ze zijn dan ook alle op wandelingen ontstaan. Van der Leeuw kon slechts
dichten in de vrije natuur. Vandaar zijn beklemming in de steeds wijder zich
uitzettende stad, die al zijn lievelingsplekjes vernielde en met z'n geraas de arkadiese
rust verstoorde; benauwenis, die vooral in ‘De opdracht’ voelbaar is.
Van der Leeuw's vers kenmerkt zich door z'n fijne plastiek en lichte melodie. Het
vers was hem, de muzikaal gevoelige, - hij speelde uitstekend viool -, allereerst
muziek. Vandaar ook zijn liefde voor de romantici, in het biezonder voor de kinderlike
Eichendorff. Andere Duitse romantici, die hem trokken, waren Novalis en Hölderlin;
onder de Engelse Wordsworth.
Zijn zin voor het plastiese openbaarde zich in zijn liefde voor tekenen. Als in alle
uiting eiste hij waarheid ook in de uitbeelding. Zo viel hem, toen hem eens een
gedicht ter beoordeling werd gezonden, dadelik op, dat daar een vogel zingende
werd genoemd in een jaargetijde, waarin die niet zingt. Zo iets kon Van der Leeuw
niet overkomen: hij zong niet van, maar uit de dingen, leefde in de natuur, die hij
werkelijk een stem gaf.
Een andere maal was zijn antwoord aan een dichter, die zijn oordeel over eigen
verzen vroeg: ‘Ik zie niets. Begin eens met te laten zien, wat ge dicht.’
Overigens was hij mild in zijn critiek, die hij alleen gaf, als men hem er naar vroeg.
Streng voor zichzelf, was hij zacht in zijn oordeel over anderen. Wàt zij ook deden,
het was hem hetzelfde, als het maar met het gehele hart gedaan en zuiver was.
Deze mildheid sproot voort uit zijn eerbied voor het leven, dat hij beschouwde als
een gave en een opdracht, gegeven om er het hoogste van te maken wat in ons
vermogen is.
Als een gave, die hij kinderlik genoot, d.i. met die onbevangenheid en eenvoud
van ziel en zinnen, waarvoor ‘het aardse paradijs’ alleen toegankelik is. Want hij
was een dier ‘gezegenden’, die ‘alle wonderen van dezen achtsten dag’ gaarne
geven voor ‘Gods heilige zeven‘, waarin zij de ‘Opvluchten’ vieren naar de lusthoven
van hun droom en verlangen. Van die opvluchten zingen zijn liederen, vandaar hun
lichte toon.
Neen, mijn God schept duizend vormen,
Dat een mákker 't leed verklanke,
En een stem zij in de stormen,
Ik ben herder van het blanke,
En mijn woord klinkt warmst ten danke,

zo geeft hijzelf de grondtoon van zijn poëzie aan.
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Dit is niet de belijdenis van een die het leven gemakkelijk nam en het leed ontvluchtte.
Het schijnbaar lichte geluk, dat uit zijn werken lacht, heeft hij met zijn leven betaald.
Zijn levensblijheid is vrucht van levensstrijd. ‘Niet wegpraten, maar er doorheen,
boven het leven uit’, was zijn leus; zichzelf overwinnen de opdracht van zijn leven.
Vaak voerde hij luidop een gesprek met ‘de andere’, zijn ‘lager-ik’, die er onder
moest om zijn droom tot werkelikheid te maken. Een strijd, verbeeld in de
achttiendeëeuwse geschiedenis ‘Ik en mijn Speelman’ en nog treffender in ‘De kleine
Rudolf’.
Waarheid en kinderlike eenvoud waren de grondtrekken van zijn karakter. Eerlik
tegenover zichzelf, waardeerde hij alleen die critiek op zijn werk, die waar was.
Vleierij en opkammerij doorzag hij onmiddellik en was hem niets waard, maar waar
de geestelijke zin van zijn werk verstaan bleek, was hij gelukkig. ‘Hoe is het mogelik!’
kon hij verbaasd uitroepen, waar een goed oordeel hem werd toegezonden.
Zo is hij in onverpoosde, nederige strijd gegroeid tot een zuiver, goed mens, die
zich in zijn geschriften gaf, zoals hij was.
Altijd vol plannen, gevoelde hij zijn taak nog niet afgedaan, toen hij, door een felle
longontsteking aangegrepen, op het ziekbed werd geworpen, dat weldra zijn sterfbed
zou worden.
‘Wat God doet is goed’ was het woord van zijn levenservaring geworden. Maar
het viel hem niet gemakkelijk op zijn vijf en vijftigste jaar het leven reeds te moeten
opgeven. Ondanks al z'n moeiten had hij het als schoon ervaren en lief gehad. Zo
kwam hij eerst na zware strijd tot de rust en de blijmoedige overgave, die ook zijn
sterven tekenden. Een zijner laatste heldere nachten zong hij enkele van zijn geliefde
liederen. Er waren ogenblikken, dat hij straalde van geluk, omdat zich het oneindig
vergezicht der schoonheid voor hem opende. Hij zag de onsterfelikheid naderen,
waarvan hij zo vaak gezongen had:
't Liggen met gekruiste handen,
Roerloos, wijl in stille wijding
Sterren 't hoofdeneinde ombranden,
Blijkt slechts rust ter voorbereiding
Tot het feest, waarop Ontwaken,
Als de wachter van den toren,
Donker, dat ons bond, komt slaken
Met de tonen van zijn horen.
Hoor, voor de open hemelpoorten
Welk gezang, geklep van wieken;
's Werelds heuglijkste geboorte
Wordt gevierd: het uchtendkrieken.

Wageningen.
W. KRAMER.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

72

Lijst van werken
1908.

St-Veit, (in 1911 opnieuw uitgegeven in
‘St-Veit en andere vertellingen’.)

1911.

Liederen en Balladen.

1914.

Kinderland.

1916.

Herscheppingen.

1921.

De mythe van een jeugd.

1922.

Opvluchten.

1923.

De Gezegenden.

1925.

Vluchtige begroetingen.

1927.

Ik en mijn speelman.

1927.

Het aardsche Paradijs.

1930.

De opdracht.

1930.

De kleine Rudolf.

1930.

Het landpad (In: Twintig Noord- en
Zuid-Nederlandsche Verhalen, verzameld
door Constant van Wessem).

1932.

Verspreid proza (Nagelaten werk).
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Levensbericht van Prof. Dr Willem Caland
27 Aug. 1859-23 Maart 1932
Het is niet dan na overwinning van schroomvallige aarzeling dat ik de taak aanvaard
een levensbericht te schrijven van mijn vereerden leermeester, wiens levensjaren
de mijne meer dan verdubbelden en wiens lessen ik slechts gedurende twee jaren
(1920-22, toen Sanskrit een onderdeel was van mijn studiegang van neerlandicus
en historicus) heb mogen ontvangen. Ik zou mij niet tegen deze taak opgewassen
voelen, indien ik niet de beschikking had over de systematisch geclassificeerde
Calandbibliografie van de hand van mijn Japanschen collega Fukushima (Sanskrit,
Keizerl. Universiteit, Tokyo) en over het Academielevensbericht van de hand van
Prof. J. Ph. Vogel, waarin het grootste deel van Caland's autobiografische
aanteekeningen (opgesteld in Oct. 1931) is verwerkt. Het in druk verschijnen dezer
beide bijdragen ontslaat mij van de verplichting op deze plaats het uiterlijke kader
van Caland's leven, en inhoud, strekking en draagwijdte zijner publicaties, in details
na te gaan. Het zij mij hier slechts veroorloofd mijn indrukken mede te deelen van
zijn zeldzame persoonlijkheid en veelomvattende werken.
de

Reeds op zijn 6 jaar legde hij een muntenverzameling aan, terwijl zijn
Latijnkundige neef Engelbert de Brauw de inscripties der Romeinsche munten
ontcijferde. Munten verzamelde Caland gedurende zijn geheele verdere leven; na
zijn toetreden tot de directie van het Prov. Utrechtsch Genootschap van K. en W.
leidde hij den muntaankoop voor het museum van dit genootschap, waarvoor hij
talrijke voordrachten over de zeden der Hindoes hield. Verzamelen en ontcijferen,
niet alleen van munten en inscripties, doch ook van oude Indische handschriften,
geschreven in devanāgarī, nandināgarī, grantha, telugu, en van onbegrijpelijke,
duistere passages in onkritische edities. Zijn leven werd gevuld door het oplossen
van ‘puzzles’ (hoe dikwijls gebruikte hij dit woord in gesprekken!), door de spanning
van zijn pogen de gevonden sleutels toe te passen op het steeds wijder wordende
onontslotene. Daarbij was zijn intellect geconcentreerd op het concrete, bijzondere,
bijna toevallig individueele (zie vooral
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o

N . 26-45 der bibliografie): muntvormig uitgekristalliseerde problemen. Zijn methode
was exact, rationalistisch, positivistisch, atomistisch; zijn ideaal dat der onpartijdige
wetenschap, objectief door het elimineeren van tendenz en door het abstraheeren
van onzekere abstracties. In zijn onderwijs, in zijne publicaties, ja in zijne
vertrouwelijke gesprekken met vèrgevorderde leerlingen onthield hij zich van elke
vorm van politieke discussie of filosofische beschouwing. De emoties, die zich bij
anderen afreageeren en ontladen in politieke, filosofische en religieuze activiteit,
uitten zich bij hem op rustige en vredige wijze in een langdurig, gelukkig en
harmonieus gezinsleven (verloving te Leiden, na het cand. ex., met Mej. Jenny
Elisabeth van Hettinga Tromp in Sept. 1880; huwelijk in 1883; geboorte van het
eenige kind in 1885) en in het regelmatig bespelen van viool en alt, voorzoover zijn
hartkwaal het toeliet. Reeds als leerling van het Haagsch gymnasium speelde hij
geregeld viool in een trio samen met Th. van Aalst (voortreffelijk pianist), den lateren
rector, en met Dr. Frankamp (cellist), leeraar in de klassieke talen. Later dwong zijn
1
hartkwaal hem de viool te verwisselen voor de tweede viool (alt), die hij bespeelde
in een Utrechtsch kwartet van geleerden, waartoe ook gedurende eenigen tijd Prof.
2
F. Muller Jzn, Prof. Ovink en Prof. van Leeuwen behoorden . Zijn muzikale
interpretatie kenmerkte zich door akademische afgemetenheid en zelfbeheersching,
die ook aan zijn lessen op school en universiteit eigen waren. Bewandelen van het
gulden midden, maathouden, zelf-contrôle, zelf-discipline, regelmaat en afgepaste
doseering in de levensverrichtingen, vermijden van affectieve erupties, uitbalanceeren
der tegenstrijdige neigingen, evenwichtigheid, bezonnenheid, zelfverloochening
betoond in een vijftigjarige zelfopofferende studie van het dorste en droogste deel
der Oud-Indische letterkunde (de ritueele teksten), dit zijn allen eigenschappen te
verkaren door de physieke beperkingen hem opgelegd door zijn hartkwaal (de
linkerhartklep sloot niet regelmatig; vermoedelijk in verband te brengen met een
hevige aandoening van gewrichtsrheumatiek, die hem als jongen scholier teisterde),
maar tevens eigenschappen, die Caland gemeen had met de domineerende trekken
der Oud-Indische levenshouding. In dezen zin kan men spreken van een innerlijke
affiniteit, een psychische verwantschap tusschen Caland's karakter en het
Oud-Indische ‘ethos’. Zijn nuchtere, critische onbevangenheid, aandacht voor het
kleine, analytisch-verklarende, discursieve methode, degelijkheid, conscientieuze
nauwkeurigheid, wantrouwen voor generalisaties, hypothesen en deductie, beletten

1
2

Caland speelde tweede viool in een harmonieorchest gedurende zijn verblijf te Breda.
sten

Nadat hij op zijn 70
verjaardag een radio-ontvangst-toestel ten geschenke had gekregen
van zijn schoonzoon en dochter, luisterde hij 's avonds geregeld naar de uitgezonden
concerten.
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hem deze verre affiniteit te verlevendigen, te verinnigen en te verdichten tot
‘invoelende’ intuitie, verbeeldende synthese en spontaan-onmiddellijke sympathie.
Hij ware hierin wellicht geslaagd, indien zijn precaire gezondheid en liefde voor het
stille studeerkamerwerk hem een verblijf in Indië niet onmogelijk hadden gemaakt.
Zijn contact met pandits, vertegenwoordigers der Oud-Indische geleerdheid in het
moderne Indië, berustte tot zijn ontmoeting met Raghuvīra in 1929 te Utrecht
uitsluitend op schaarsche briefwisseling. Hij was daardoor niet steeds op de hoogte
van wat er in Indië op zijn studie-gebied verscheen. Deze omstandigheid gaf den
beroemden Amerikaanschen Indoloog Bloomfield (Univ. Baltimore), die zooals de
meeste pragmatistische Amer. orientalisten doen, een onafgebroken levendig contact
onderhield met de geleerden van de door hem bestudeerde landen, aanleiding
o

Caland te beschuldigen van ‘plagiaat’ in verbeteringen, die Caland (bibliografie N .
26) aanbracht in Bloomfield's editie van het Kauśikasūtra. Caland schrijft hierover
in zijn autobiografische aanteekeningen: ‘Onjuist is de kritiek van Bloomfield, die
ergens beweert, dat Caland's tekstverbeteringen ontleend zijn aan een commentaar
op de Atharvaveda-editie van Shankar Pāndurang Pandit; Caland kende toen dit
werk nog niet, wat trouwens Bloomfield niet kon weten’.
Van pandits in Madras ontving Caland in drie zendingen stukken van het
o

Vādhūlasūtra-manuscript (bibliografie N . 17). Door bemiddeling van den met Caland
bevrienden secretaris van de Asiatic Society of Bengal, Johan van Manen, stelde
1
Caland zich in verbinding met Pandit Pārthasārathi Aiyangar , die hem handschriften,
boeken en brochures betreffende diens Vaikhānasa-school (ook het Śrautasūtra)
o

toezond (bibliografie N . 18). De eenige Hindoe, die het voorrecht had eenige
maanden in Caland's studeerkamer aan de Koningslaan te Utrecht te mogen
profiteeren van de wèl overwogen en gedocumenteerde adviezen van den Vedischen
grootmeester, is Raghuvīra, thans hoogleeraar in het Sanskrit aan de universiteit
van Punjab te Lahore. Deze veelbelovende, vaderlandslievende geleerde
promoveerde op 20 Dec. 1929 bij Caland op een dissertatie ‘Vārāha-gṛhyasūtra’,
in hetzelfde jaar bij Prof. R.L. Turner te Londen op een dissertatie
‘Kapiśṭhalakaṭha-saṃhitā’ (Lahore 1932), publiceerde en zal binnenkort publiceeren
de volgende werken: ‘Uit de practijk der geweldloosheid’ (Arnhem 1931; beschrijving
der Indische troebelen van 1930); ‘Vārāhaśrautasūtra’ (een in samenwerking met
Caland voorbereide editie); ‘Śāṅkhāyanaśrautasūtra’ (Engelsche vertaling van
Caland met noten van Raghuvīra); ‘Bhāradvājaśrautasūtra’ (editie); ‘History of Vedic
literature, vol. I’ (Lahore 1933).
De eenige Belg, die het voorrecht had gedurende zes maanden in privaatlessen
Vedische teksten te hooren toelichten door Caland

1

Een Telugu geleerde uit de omstreken van Madras.
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in diens Utrechtsche studeerkamer, is P.E. Dumont, sinds 1930 opvolger van
Bloomfield in den Indologischen leerstoel der universiteit te Baltimore. Dumont
maakte naam door zijn werk over het paardenoffer (aśvamedha) (1929), voor de
voorbereiding waarvan hij veel aan Caland te danken had. Gedurende zijn verblijf
te Utrecht leerde hij Nederlandsch om in aanmerking te kunnen komen op te treden
als opvolger van mijn vereerden leermeester Louis de la Vallée Poussin in den
Indologischen leerstoel der universiteit te Gent.
Gedurende zeven jaren werden Caland's lessen en raadgevingen dankbaar
ontvangen door den tegenwoordigen hoogleeraar in het Sanskrit aan de Utrechtsche
universiteit Gonda, die Caland's nagelaten omvangrijke bibliotheek catalogiseerde
en Caland's te Lahore verschijnende editie der Kāṇvīya-recensie van het
Śatapathabrāhmaṇa voortzet. Caland's bibliotheek bevatte vele waardevolle
manuscripten, o.a. een volledige copie van het Jaiminīya-brāhmaṇa (resultaat van
o

collationeering van alle bekende handschriften; cf. bibliografie N . 8b) en een door
mij vervaardigde en door Caland geannoteerde copie van Pelsaert's beschrijving
de

van Voor-Indië in de eerste helft van de 17 eeuw (origineel in het Rijksarchief; de
Engelsche, door W.H. Moreland gepubliceerde vertaling, maakte bewerking van
het Ned. origineel in de uitgaven der Linschoten-vereeniging overbodig).
De rij der literatoren, die onder Caland's leiding een proefschrift tot stand brachten,
werd geopend door Mej. Dieuke Gaastra, die in 1906 promoveerde op een dissertatie
‘Bijdrage tot de kennis van het Vedische ritueel. Jaiminīyaśrautasūtra’. Onder de bij
Caland gepromoveerde dames is zij de eenige, die op dezen eersteling een als
zelfstandig boek verschenen publicatie op Vedisch gebied liet volgen, n.l. een uitgave
van het Gopatha-brāhmaṇa in 1919.
In 1908 promoveerde bij Caland H.F. Eelsingh (vroegtijdig tot een droevig einde
gekomen) op een proefschrift ‘Śaviṃśabrāhmaṇam vijñāpanabhāṅyasahitam. Het
Śavimśabrāhmaṇa van de Sāmaveda uitgegeven met een inleiding, de op naam
van Sāyaṇa staande commentaar en aanteekeningen’. In 1911 volgt Mej. C.H.
Raabe met ‘Bijdrage tot de kennis van het Hindoesche doodenritueel;
Baudhāyanapitṛmedhasūtra. II en III’; in 1913 Mej. Henriëtte J.W. Salomons met
1
‘Het Hindoesche huisritueel volgens de school van Bhāradvāja’ Deze beide dames
zijn later in het huwelijk getreden. In 1917 promoveerde de Heer Alb. Joh. De Jong
op een dissertatie ‘Afgoderije der Oost-indische heydenen, door Philippus Baldaeus.
Nieuwe uitgave met aanteekeningen en inleiding’. Hoewel de Heer De Jong Caland's
colleges niet had gevolgd, hielp Caland hem niet alleen met onuitputtelijke

1

Van haar hand verscheen in 1916 ‘Gewijde verhalen en legenden van Hindoes en
Boeddhisten’; in 1921 ‘De geschiedenis van Koning Nāla’ (vert. uit 't Sanskrit).
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hulpvaardigheid vóór zijn promotie, doch stond hem ook na de promotie tot 1931
toe 's Woensdags geregeld in zijn studeerkamer samen Sanskritteksten te lezen
(meestal in verband staande met Caland's publicaties van die jaren). Dientengevolge
is onder de leerlingen van Caland De Jong diegene geweest, die het langst den
nectar van Caland's woorden heeft mogen drinken.
In 1920 promoveerde Mej. M.A. Muusses op een proefschrift ‘Koecultus bij de
Hindoes’. Na eenige jaren als secretaris verbonden te zijn geweest aan het
Bataviaasch Genootschap van K. en W. besloot zij in 1926 de Noordelijke
Indo-Germanen te gaan opzoeken en doceert sinds 1930 het Nederlandsch aan de
1
universiteit te Stockholm . In 1921 promoveerde Mej. J.M. van Gelder bij Caland op
een proefschrift ‘Opbouw van het hoogaltaar naar de overlevering der Mānavas.
Mānavaśrautasūtracayana’. Tijdens de vele jaren dat Dr. J.M. van Gelder
bibliothecaresse der Kon. Akademie was, hield zij nog wel eens voordrachten over
Vedische onderwerpen op de samenkomsten van het ‘Oostersch Genootschap’.
In 1922 promoveerde P.N.U. Harting, de tegenwoordige hoogleeraar voor Engelsch
aan de universiteit te Groningen, bij Caland op een proefschrift ‘Selections from the
Baudhāyanagṛhya-pariśiṣṭa-sūtra’ (tekst, vertaling, aanteekeningen).
In 1926 promoveerde ik bij Caland op een proefschrift ‘Daśabhūmika-sūtra’ (tekst,
inleiding). Daar het Boeddhistische onderwerp dezer dissertatie buiten Caland's
studiegebied viel, hielp mijn werkelijke promotor L. de la Vallée Poussin mij bij de
voorbereiding te Brussel. Ik ben Caland zeer dankbaar dat hij zoo ruimdenkend en
verdraagzaam was deze exceptioneele dissertatie wel te willen aanvaarden. Zijn
reputatie in het India Office en elders in Engeland was zóó goed, dat men hem uit
Britsch-Indië, Nepal en Engeland alle door hem gewenschte handschriften toezond,
die hij dan weer zoo vriendelijk was onder behoorlijke waarborgen uit te leenen aan
dissertaties voorbereidende leerlingen. Afgescheiden van zijn voortreffelijke wenken
en raadgevingen vergemakkelijkte hij door deze vlotte levering van moeilijk
2
bereikbare handschriften het onderzoek zijner leerlingen .
De rij der literatoren, die bij hem promoveerden, werd gesloten door den Heer
A.A. Bake, die den graad van doctor verwierf op een door hem geheel zelfstandig
bewerkten muzikalen Sanskrittekst ‘Bijdrage tot de kennis der Voor-indische muziek’
(14 Febr. 1930). Vóór zijn promotie was de Heer Bake verbonden aan Tagore's
universiteit in Santiniketan; na zijn promotie maakte hij zich verdienstelijk door het
vastleggen van Bengaalsche volksliederen op

1
2

In 1928-29 was zij lector in het Nederlandsch aan de universiteit te Kopenhagen.
Voor sommige gegevens betreffende deze promoties ben ik dank verschuldigd aan Caland's
leerling D. Friedmann.
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gramofoonplaten, het filmen van pittoreske Indische feesten, dansen, processies,
van Nepaleesche handhoudingen (mudrās).
In Fukushima's bibliografie zijn niet opgenomen de tientallen boekbesprekingen,
1
die Caland in het ‘Museum’ , in de ‘Deutsche Literaturzeitung’, ‘Orientalistische
Literaturzeitung’, ‘Göttinger Gel. Anz.’, e.a. wetenschappelijke tijdschriften
publiceerde. Zijn groote bescheidenheid belette hem niet raak en scherp te
critiseeren. De oppervlakkige Brāhmaṇa- en Saṃhitāvertalingen van zijn collega
A.B. Keith (Edinburgh), wiens publicaties alle gebieden der Indische cultuur
bestrijken, gaven hem dikwijls aanleiding tot verontwaardigde weerlegging en
rectificatie in woord en geschrift, waarachter men zijn overtuiging voelde van de
onontkoombare noodzakelijkheid van specialisatie op het uitgebreide en ingewikkelde
gebied der Indologie. Ook de ‘coming man’ op Sanskritgebied in Parijs, Prof. L.
Renou, moest het ontgelden wegens gebreken en slordigheden in diens
Sanskrit-grammatica; evenzoo de in Krakow Indologie doceerende Mevr.
Willmann-Grabowska wegens het onvoorzichtig betreden van het door Caland
jaloersch bewaakte gebied van het Vedische accent.
Zijn onvermoeibaar geduld, onafleidbare volharding, onverstoorbaar
doorzettingsvermogen en noeste vlijt openbaarden zich in het transcribeeren in
2
Latijnsche letters van in een half dozijn Oostersche schriftsystemen geschreven,
uit Europa en Indië hem ter leen toegezonden handschriften. Hij verrichtte dit
bewonderingswaardige monnikenwerk meestal in de zomervacanties, die hij
gewoonlijk in pensions in Gelderland, soms in Duitschland, doorbracht. Hij was dam
namelijk niet in de verleiding boeken te gaan lezen, waarmee zijn Utrechtsche
studeerkamer zoo goed voorzien was, en kon zich geheel concentreeren op de
eerste globale verwerking en schifting (tegelijk met de transcriptie, steeds in eigen
handschrift, nooit met een schrijfmachine) der Indische litteraire grondstoffen. Het
feit dat hij verzuimde van zijn kostbare transcripties op de schrijfmachine een
doorslag te maken is hem eens duur te staan gekomen. Een deel van Caland's
handschrift der Kāṇvīya-recensie van het Śatapatha-brāhmaṇa lag bij den ietwat
nonchalanten Hindoe-uitgever op tafel in diens studeerkamer te Lahore, toen een
plotselinge rukwind het handschrift uit het geopende raam blies en in alle windstreken
verstrooide. Het gevolg was dat Caland, die over geen doorslag of copie beschikte,
voor het ontbrekende gedeelte het moeizame werk der collationeering nog eens
over moest doen. Naar den toon te oordeelen waarop hij hierover met mij sprak
vatte hij het geval met filosofische gelatenheid, lijdzaamheid en vergevensgezindheid
op.

1
2

o

o

o

o

o

o

o

o

O.a. 21 N . 6; 22 N . 3; 28 N , 5; 32 N . 7, 9; 33 N . 2, 3; 34 N . 6; 36 N . 3, 9; 37 N . 6, 7,
8.
Gedurende 2 jaren las hij geregeld de Boeddhistische Jātakas in een Siameesche editie en
o

in Siameesch schrift met een leerling. Bibliografie N . 65 is vertaald uit een Siameesche editie
in Siameesch schrift.
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Buitengewoon was de moeite die hij zich voor zijn studenten getroostte. Om hen in
staat te stellen thuis te prepareeren placht hij de te behandelen passages zelf
eigenhandig uit de zeldzame boeken (die een student in het gunstigste geval uit de
universiteitsbibliotheek kon leenen) over te schrijven of in Lat. letters te
transcribeeren, deze transcriptie-bladen onder de studenten te distribueeren, en
hun deze, desverlangd, na gebruik voor goed te schenken. Het kleine aantal zijner
studenten, dat deze genereuze gewoonte mogelijk maakte, stelde hem ook in staat
hen, bij de vergelijkend-linguistische, diepgaande en gedetailleerde behandeling
der Sanskrit-grammatica, paragraaf voor paragraaf, paradigma voor paradigma,
ste

streng te overhooren. In de 1 jaarscolleges begon hij het uur steeds met dit niets
ontziende, alle leemten in kennis bloot leggende, verhoor op vraagpunten.
Geen wonder dat slechts weinige enthousiasten de studie van het Sanskrit
doorzetten, nadat door de afkondiging van het Acad. Statuut in 1921 deze studie
niet langer een verplicht bijvak was voor het doctoraal-examen der neerlandici.
Daarentegen stelde dit Statuut kennis der grondbeginselen der algemeene
taalwetenschap in als verplicht vak voor het candidaats-examen der classici. Na
het vertrek van Prof. J. Schrijnen uit Utrecht, waar hij dit vak had gedoceerd, naar
de nieuw opgerichte R.K. Universiteit te Nijmegen, belastte Caland zich vrijwillig
(zijn leeropdracht van 1917 omvatte slechts Sanskrit, vergelijkende Indogermaansche
taalwetenschap, Oud-Perzisch en Avestisch) met het onderwijs in de grondbeginselen
der algemeene taalwetenschap voor classici. Dit was het eenige algemeene
1
niet-responsie college dat Caland gegeven heeft . Het percentage algemeene
taalwetenschap (phonetiek, taalgeografie, linguistische terminologie, semasiologie)
in dit college was zeer gering. Het college behandelde hoofdzakelijk vergelijkende
Indo-germaansche taalwetenschap met bijzondere aandacht voor de vergelijking
van Latijn-Grieksch, de Germaansche groep en Sanskrit. De voorbeelden, waarvan
zooveel afhangt voor zinnelijk-concreet denkende jonge ‘under graduates’, waren
gelukkig gekozen uit Latijn, Grieksch, de hun bekende Germaansche talen, Sanskrit,
en wisselden elk jaar. Caland's muzikale aanleg uitte zich in de uitvoerige bespreking
der IE.-accent-problemen (Grieksch, Litausch, Sanskrit). Honderden classici hebben
in de laatste zes jaren van Caland's professoraat geprofiteerd van de heldere,
duidelijke, bondige wijze waarop hij deze taalkundige vraagstukken placht uit te
leggen. Hij onthield zich hierbij van hypothesen, dubbelzinnigheden, speculatieve
constructies, betwistbare algemeenheden. Ook bij het tentamineeren en examineeren
dezer classici stelde hij steeds eenvoudige, klaar geformuleerde vragen, waarop
hij rake, toegespitste, korte, elke ambiguïteit vermijdende antwoorden verwachtte.

1

Het was een éénjaarscollege, dat om het andere jaar gegeven werd.
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Hij leefde steeds in de muzikale sfeer der reien, duetten, trio's, kwartetten,
symphonieën (soms gestalte aannemend in de veelsoortige coöpereerende
priesterfiguren der Indische ceremoniën), waarin men vooral niet zondigen moet
tegen de wetten van harmonie en contrapunt. Hij voelde het examen als zang en
tegenzang, de klankwet als muzikale wet.
Een koele, aristocratische, gereserveerde terughoudendheid verborg zijn
persoonlijk en gezins-leven voor zijn studenten, wien hij de gunst van gesprekken
in zijn deftige studeerkamer toestond. Bleef er na het strikt-zakelijke, goed
voorbereide, wetenschappelijke onderhoud nog eenige tijd over voor gezellig gekout
over personalia, dan ontweek hij zooveel mogelijk bespreking zijner eigen particuliere
ervaringen en informeerde met warme, hartelijke, belangstellende sympathie naar
de jongste voorvallen in het persoonlijke leven zijner leerlingen. Ook in brieven aan
hem toegewijde leerlingen volgde hij in nooit verflauwend medeleven hun lotgevallen,
waarbij hij niet karig was met menigen goeden raad. Hij had een zeer fijngevoeligen
rechtvaardigheidszin, en hij liet zich soms zeer scherp uit over personen (zelfs
collega's) en gebeurtenissen, die zijn hecht en zuiver rechtsbewustzijn alarmeerden.
Het bleef evenwel bij enkele afkeurende woorden, die hij zich liet ontvallen, en het
ontwikkelde zich niet tot een zich in langdurige polemiek of publicistische activiteit
ontladenden wrok.
Onder verwijzing naar Vogel's uitvoerige Caland-biografie (Kon. Akad. van
Wetenschappen 1933) kan ik hier volstaan met de vermelding der volgende feiten
uit den levensloop van Willem Caland. Hij werd 27 Aug. 1859 in Den Briel geboren
als zoon van den beroemden waterbouwkundige Pieter Caland en Jonkvrouwe
Helena de Jonge. Als gymnasiast in Den Haag bezocht hij geregeld twee maal per
week tusschen 12 en 2 uur het Penningkabinet, waar de directeur hem hielp met
Romeinsche numismatiek. Hij interesseerde zich toen ook al voor Sanskrit en zijn
klassegenoot Andriessen voorzag hem uit een encyclopedie van allerlei gegevens
van litterair-historischen aard. In 1877 werd hij ingeschreven als student in de letteren
aan de Universiteit te Leiden. Hij volgde, na het ‘groot-mathesis’ te hebben afgelegd,
de colleges van Cobet, Pluijgers (later Cornelissen) en Kern. Kern gaf hem les in
het Sanskrit, Avestisch, Indische oudheden en epigrafiek, Indogermaansche
vergelijkende taalwetenschap (privaatles). Na het afleggen van het doctoraal-examen
werd hij in Sept. 1882 benoemd tot leeraar in de klassieke talen aan het gymnasium
te Maastricht. Op 13 Juni 1883 promoveerde hij bij Cobet op een proefschrift over
de munten van M. Antonius. Zijn feitelijke promotor was echter Cornelissen, die, als
gecommitteerde Maastricht in 1885 bezoekend, zich vleiend uitliet over Caland's
onderwijs van 't Grieksch in de hoogste klassen.
Toen Caland in 1885 ondershands de vacante betrekking van
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Directeur van het Kon. Penning-kabinet werd aangeboden, sloeg hij dit aanbod af,
omdat hij voelde dat zijn roeping lag in de beoefening der oudste toen bekende
Indogerm. talen (Sanskrit, Oud-Perzisch, Avestisch, Grieksch). In de volgende jaren
besteedde hij allen beschikbaren vrijen tijd aan het verzamelen van Oud-Indisch en
Oud-Iraansch materiaal voor wat hij zelf zijn ‘tweede dissertatie’ noemde. Kern
(‘tweede promotor’) steunde hem hierbij, zoowel in lange Avesta-brieven als in
gesprekken te Leiden, en rapporteerde samen met Tiele tenslotte gunstig over het
resultaat van Caland's onderzoek, zoodat het in 1888 werd uitgegeven in de werken
o

der Kon. Akad. (bibliografie N . 21a). Vanaf Sept. 1887 trad Caland op als conrector
van het pas opgerichte gymnasium te Breda, waar hij wederom Grieksch doceerde
in de hoogere klassen. 's Avonds en in de vacanties wijdde hij zich vooral aan
o

Avestische studies (bibliografie N . 58-61). Hij ontving in Breda het bezoek van den
beroemden Iranist van Columbia University, W. Jackson. De latere hoogleeraar in
het Japansch, M.W. de Visser, had het voorrecht te Breda onderwijs van Caland te
ontvangen. Op raad der artsen bracht Caland in zijn Bredaschen tijd geregeld een
deel der zomervacantie te Nauheim door om door het gebruik der baden zijn
hartkwaal te verminderen. Hij deed de eerste reis naar Nauheim (die wegens zijn
zwakte in twee étappes werd afgelegd) in gezelschap van zijn vader. Behalve de 9
hygienische pelgrimstochten naar Nauheim reisde Caland zeer weinig buitenslands.
Om zijn hart te ontzien betrachtte hij de grootste regelmaat bij maaltijden en slaap.
In 1897 werd hij benoemd tot lid der Kon. Akademie van Wetenschappen. Zijn
o

‘maiden-speech’ vond plaats in April 1898 (bibliografie N . 24). Hij miste zelden een
vergadering der Akad. en een groot deel van zijn arbeid verscheen in de publicaties
der Akad. Toen hij solliciteerde voor het ambt van conrector te Utrecht werd hij
wegens zijn hartgebrek afgekeurd. Kort daarna (15 Febr. 1903) werd hij benoemd
tot lector voor het onderwijs in het Sanskrit aan de Utrechtsche universiteit. Op 24
Juni 1906 tot buitengewoon hoogleeraar in het Sanskrit en de Indogerm.
vergelijkende taalwetenschap benoemd aanvaardde hij het professoraat met een
rede ‘De studie van het Sanskrit in verband met ethnologie en klassieke philologie’.
Hij verdedigde de stelling dat de vergelijking van Grieksch en Latijn met Sanskrit
en Oud-Iraansch voor de classici nuttiger is dan vergelijking van Latijn en Grieksch
1
met hun middeleeuwsche en moderne derivaten . Hij was met hart en ziel toegewijd
aan de studie der oude talen,

1

Cf. D.C. Hesseling's inaug. rede ‘De betekenis van het Nieuw-Grieks’ (1907), p. 29-31. ‘De
klassieke oudheid in het gymnasiaal onderwijs’. Rapport in opdracht van het Genootschap
van Leeraren aan Ned. Gymnasiën samengesteld door J.W. Bierma, E.H. Renkema, H.
Bolkestein, J. van IJzeren (Leiden, 1916, p, 41-43). D.C. Hesseling, ‘De taalkundige opleiding
der classici’, Vragen des Tijds, 1916. Caland. ‘Nog een woord over de taal-wetenschappelijke
opleiding onzer classici’ (1917).
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en had moeite met de waardeering der linguistische beteekenis van het onderzoek
der levende talen (dialectgeografie, experimenteele phonetiek, phonologie, oorzaken
der klankveranderingen). Als echte philoloog en tekst-criticus voelde hij weinig voor
de algemeene taalwetenschap en oefende liever zijn meesterschap uit in
grammaticaal en lexicographisch onderzoek op het overzichtelijke en besloten
gebied der overgeleverde oude teksten. Zijn ordelievende, rangschikkende,
classificeerende statisch-systematische geest wendde zich zooveel mogelijk af van
de chaotische continuiteit der wordende klanken en beteekenissen. Caland was
een zeer ijverig lid der Directie van het Prov. Utrechtsch Genootschap van K. en W.
Om de 2 weken Woensdagavond nam hij deel aan de geregeld plaats hebbende
bijeenkomsten van een club van 25 Utrechtsche notabelen (artsen, ingenieurs,
hoogleeraren, rector, officieren). Om beurten werden voordrachten en inleidingen
gehouden op het speciale gebied van elk der aanwezigen tot onderlinge voorlichting
en kennis-verrijking. Tengevolge van den oorlog duurde het tot 25 Mei 1917, dat
de benoeming van Caland tot ordinarius plaats vond. Op zijn eigen verzoek werden
toen de vakken Oud-Perzisch en Avestisch aan zijn leeropdracht toegevoegd. Caland
gaf zijn colleges 's ochtends vanaf 9 uur (behalve het college algem. taalwetenschap
dat 's middags plaats had) om middag en avond vrij te houden voor zijn onafgebroken
onderzoek. Op verzoek van zijn echtgenoote ging hij als eenige verpoozing zoo nu
en dan met haar uit wandelen. Tegen het eind van zijn welbesteed leven vond hij
veel voldoening en gemoedelijke gezelligheid in den omgang met zijn kleinkinderen
in den warmintiemen familie-kring van zijn dochter en schoonzoon Ir. E. Hymans,
Huize de Noolen, Laren, N.H. Na het bereiken van den zeventigjarigen leeftijd legde
Caland het hem zoo lief geworden ambt van hoogleeraar neer op 31 Januari 1930.
Tot den zomer van 1931 placht hij echter in zijn studeerkamer nog geregeld college
te geven aan de studenten Friedmann en Kuiper (Vedisch) en aan den reeds eerder
genoemden Dr. De Jong. Als onderscheidingen kunnen vermeld worden: Ridder in
de Orde van den Nederlandschen Leeuw, eerelid van de Royal Asiatic Society of
Great-Britain, correspondeerend lid der Pruisische Akad. v. Wetenschappen, eerelid
van de Asiatic Society of Bengal.
Vanaf den zomer van 1931 had Caland last van benauwdheid, en na door een
operatie in de Emma-kliniek begin 1932 veel krachten te hebben verloren, viel hij
op 23 Maart 1932 ten offer aan de hartkwaal, waartegen hij zijn geheele leven,
gesteund door zijn edele vrouw, zoo heldhaftig had gestreden.
April 1933
J. RAHDER.
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A Bibliography of the late Professor Willem Caland with special reference
to vedic studies.
A Vedic poet began his poem (Ṛgveda IX. 112) with the words: nānānáṃ v u no
dhíyo ví vrat ni jánānām ‘various indeed are our skills, manifold are men's
professions’. So also with the Vedic scholars. The four classes of Vedasaṃhitās
with their Brāhmaṇas, Āraṇyakas, Upaniṣads and Sūtras build up so vast a literature
that each scholar must restrict his special sphere of activity to one or another portion
of the immense field of Vedology. Some concern themselves chiefly with the exegesis
of the Ṛgveda or the Atharvaveda while others direct their attention to the Brāhmaṇa
and Sūtra texts. Some, having a predilection for philosophy, revel in the speculation
of Upaniṣads, while others are interested more in a linguistic than in a philosophical
or a ritual phase of Vedology. To mention only those great Vedic scholars who have
recently passed away, Geldner and Macdonell, chose the explanation of the Ṛgvedic
hymns as the aim of their lifelong studies; von Garbe, authority on the Sāṅkhya and
Yoga philosophy, Bloomfield, an ingenious interpreter of the Atharvaveda, and
Hillebrandt, a master of Vedic mythology, were also meritorious in the study of Vedic
ritual. The late Professor Caland represented the purest type of ritualists whose
principal task consists in the elucidation of the Brāhmaṇas and Sūtras.
When Rudolf Roth opened in 1846 a new epoch for Vedic philology, he was able
to mention as pioneer works only Colebrooke's essay on the Vedas (1805) and
Rosen's edition of the Ṛgveda containing the first eighth of the Saṃhitā with Latin
translation (1838) and to announce Benfey's edition of the Sāmaveda to be
1
forthcoming . If now, after nine decades, we can command an extensive view of this
gigantic literature, the most important works of which have been more or less critically
edited and translated, we owe it, of course, to the unremitting zeal and self-sacrificing
devotion of many eminent workers in this domain of Indology. The late Professor
Caland was one of the most significant among them.

1

Roth did not consider Stevenson's edition and translation of the Sāmaveda worth mentioning
for scientific purposes.
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The ritual lore of ancient India with its extremely developed intricacies and
technicalities can not be at the first glance so attractive as the Ṛgvedic mythology
or the Atharvanic folklore. Since Albrecht Weber laid a solid foundation for the
scientific investigation of Vedic ritual a comparatively small number of Sanskritists
deserved well of this branch of Indology. Yet in reality the ritual study, apparently
dreary and tiresome as it is, gives a welcome clue to understand many a phase of
the Brahmanic mentality and civilization which no student of comparative religion,
literary history or ethnology can pass by without serious disadvantage. It must have
been, therefore, through insight of a true scholar that the late Professor Caland
selected the ritual study as his vocation and devoted himself body and soul to this
rather neglected branch of the Brahmanic lore. Supported by critical acumen happily
combined with burning zeal and tireless diligence he placed all Sanskritists under
a deep debt of gratitude with each of his works which bore evidence of his mature
scholarship and unrivalled knowledge of ritual texts. The Vedic scholars of the world
too were not slow in recognizing in him the highest authority and the most trustworthy
curator of this section of Indology.
On the whole Caland's way of work was rather objective than speculative. He was
at his best when he edited or translated difficult ritual texts. The whole stock of ritual
knowledge accumulated by his lifelong study is embodied in the masterly translations
of the Āpastamba-śrautasūtra (1921-8) and the Pañcaviṃśa-brāhmaṇa (1931). It
does not, however, amount to say that he was not interested in the comparison of
the ancient Indian cult with the modern or with that of other peoples. He himself
declared in the introduction to his excellent book Altindisches Zauberritual (1900):
‘Der Philologe soll eigentlich Ethnologe, der Ethnologe zugleich Philologe sein, will
er die rituellen Texte würdigen’. Especially in his early works Caland showed his
liking for comparative study of folklore, cf. below Nos. 1, 4 notes, 21 a, 21 e, 24, 25.
And yet a philological tendency was overwhelming in his works, and the exegetic
and text-critical papers as ancillary results of his thorough researches of ritual texts
rendered us a greater service than his ethnological contributions. The comparative
study of religion, literature and folklore is, however, none the less indebted to Caland
for Indian materials well prepared and placed at its disposal.
So far I tried to give a general idea about Caland's position among the so-called
Védisants and about his merits in his favourite branch of Vedology. In consideration
of the limited space I shall give now a classified list of his works, for it can attest
most eloquently his importance and greatness. As is to be expected from human
works there are imperfections in his books and articles which learned reviewers
endeavoured to point out and
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which he himself was ever awake to amend in a scholarly spirit. Though these minute
defects detract nothing from the extraordinary value of his works, students of ritual
texts will do well to notice some corrections or at least difference of opinion in
conscientious criticisms of eminent scholars. As a rule, therefore, reference is made
to the admirable ‘Bibliographie védique’ of Prof. L. Renou (1931) in order that the
readers may conveniently find in this vademecum of every Sanskritist the summaries
of content and the mention of important reviews which appeared in various
periodicals.

Important abbreviations:
AKM.

Abhandlungen für die Kunde des
Morgenlandes.

AO.

Acta Orientalia.

BI.

Bibliotheca Indica.

BV.

L. Renou: Bibliographie védique. Paris
1931.

IF (Anz.)

Indogermanische Forschungen
(Anzeiger).

IJb.

Indogermanisches Jahrbuch.

JAOS.

Journal of the American Oriental Society.

JRAS.

The Journal of the Royal Asiatic Society,
London.

KZ.

Kuhns Zeitschrift = Z. für vergleichende
Sprachforschung.

OB.

Orientalische Bibliographie.

VM.

Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, Amsterdam, Afdeeling
Letterkunde.

Med.

Mededeelingen etc.

Verh.

Verhandelingen etc. NR. = Nieuwe
Reeks.

WZKM.

Wiener Zeitschrift für die Kunde des
Morgenlandes.

ZDMG.

Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft.
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§ General.
1.

De studie van het Sanskrit in verband
met ethnologie en klassieke philologie.
Rede uitgesproken op 22 Oct. 1906 als
buitengewoon hoogleeraar aan de
Rijks-universiteit te Utrecht.
Caland's reviews characterized by
fairness and profundity appeared in
various periodicals, but I mention here
only a series of his critical reports on
important works (1904-1927) relating to
the Vedic Religion:

2.

Indische Religion (1904-1906). Archiv für
Religionswissenschaft. Bd. XI. 1908,
127-141; Vedische Religion (1907-1910).
ib. Bd. XIV. 1911, 497-516; Vedische
Religion (1910-1914). ib. Bd. XVIII. 1915,
480-490; Vedische Religion (1915-1927).
ib. Bd. XXV. 1927, 283-294. [BV. § 2. 12
: p. 2].

§ Atharvaveda-literature.
As to the development of the
Atharvaveda-literature Caland maintained
the view that the Vaitāna-sūtra
presupposed not only the Kaušika-sūtra
but also the Gopatha-
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brāhmaṇa. cf. Nos. 3 and 5b introd. In
this latter he opposed with good reasons,
Bloomfield's opinion. The translation of
the most Atharvanic portion of the
Kauśika-sūtra (No. 4) is a feat to be
applauded by scholars of various
disciplines. Credit is also due to Caland
for making clear the meaning of the
Vaitāna-sütra and for replacing von
Garbe's translation by a better one (No.
5).
3. a

Bijdrage tot de kennis der
Atharvaveda-litteratuur, VM. Reeks IV.
Deel VII. 1904, 1-17. [BV. § 49. 5 : p. 62].

3. b

Zur Atharvavedalitteratur. WZKM. XVIII.
1904, 185-207].
[BV. § 49. 6 : p. 62].

4.

Altindisches Zauberritual. Probe einer
Übersetzung der wichtigsten Theile des
Kauśika Sūtra. [Khaṇikā 7-52]. Verh. NR.
Deel III. No. 2. 1900. [BV. § 80. 3 : p. 85.
cf. below No. 22 b.

5. a

Über das Vaitānasūtra und die Stellung
des Brahman im vedischen Opfer.
WZMK. XIV. 1900, 115-125. [BV. § 81.
5 : p. 85].

5. b

Das Vaitānasūtra des Atharvaveda
übersetzt. Verh. NR. Deel XI. No. 2. [BV.
§ 81. 3 : p. 85].

§ Sāmaveda-literature.
No single scholar has ever contributed
so much to the comprehension of the
Samaveda-literature as Caland. He
revealed us the literature of an important
Sāmaveda-School: Jaiminīya (Nos. 7-9).
He edited the Ārṣeyakalpa of Maśaka
and the Kṣudrasūtra (No. 11. a) the
former of which is indispensable for a full
understanding of the Śrautasūtras
belonging not only to the Sāmaveda but
also to the ṛgveda and the Yajurveda. An
annotated translation of the
Pañcaviṃśa-brāhmaṇa (No. 10) which
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he bequeathed to the Védisants in the
world is a triumph of scholarship fit to
make permanent the fame of our Utrecht
Sanskritist. He was further very eager to
throw light upon the genesis of the
Sāmaveda-literature and upon the
relation of older texts to one another,
beside No. 6 see also the introductions
to Nos. 7 b, 9, 10, 11 a. I can not here
enlarge upon the controversy about the
problems of the Pūrva- and Uttarārcika
with Oldenberg (cf. esp. Gött. Gel. Anz.
1908, 711-737) and about the relation of
the Ūha- and Ūhyagāna to the
Ārṣeyakalpa and the Puṣpasūtra with
Richard Simon (cf. esp. Simon's introd.
to his edition of the Puṣpasūtra and
ZDMG. LXIII. 730-8 against which Caland
Deutsche Lit. Zeit. 1909, No. 30 and
below No. 11 b are respectively directed).
The final belief of Caland will be
conveniently found in the introduction to
No. 10 in which he, convinced by
Oldenberg's arguments, recognizes the
priority of the Pūrvārcika to the
Uttarārcika (being posterior even to the
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Brāhmaṇa and the Śrautasūtra!), but still
holds the view that the Ārṣeyakalpa of
Maśaka and the Puṣpasūtra are anterior
to the Ūha- and Ūhyagāna. Lastly the
priority of the Jaiminīya-brāhmaṇa to the
Pañcaviṃśa-brāhmaṇa, advocated by
Caland, is strongly doubted by Keith (s.
below under No. 10).
6. a

De wording van den Sāmaveda. VM.
Reeks IV. Deel IX. 1907, 1-15. [BV. § 33.
4 : p. 49].

6. b

Zur Frage über die Entstehung des
Sāmaveda. WZKM. XXII. 1908, 436-8.
[BV. § 33. 3 : p. 49].

7a

Eene onbekende recensie van den
Sāmaveda. [i.e. Jaiminīya]. VM. Reeks
IV. Deel VII. 1905, 300-304. [BV. § 33. 5
: p. 49].

7. b

Die Jaiminīya-Saṃhitā mit einer
Einleitung über die Sāmavedaliteratur.
Ind. Forschungen 2. Heft. Breslau 1907.
[BV. § 30. 28 : p. 48].

8. a

Over en uit het Jaiminīya-Brāhmaṇa. VM.
Reeks V. Deel I. 1914, 1-106. [BV. § 55.
45 : p. 69].

8. b.

Das Jaiminīya-Brāhmaṇa in Auswahl.
Text, Übersetzung, Indices. Verh. NR.
Deel XIX. No. 4. 1919. [BV. § 55. 35 : p.
68].

9. a

De literatuur van den Sāmaveda en het
Jaiminigṛhyasūtra. Verh. NR. Deel VI.
No. 2. 1905. [BV. § 64. 4 : p. 75].

9. b

The Jaiminīyagṛhyasūtra belonging to the
Sāmaveda with extracts from the
commentary edited with an introduction
and translated for the first time into
English. Punjab Skt. Ser. No. 2. Lahore
1922 [BV. § 64. 2 : p. 75].

10.

Pañcaviṃśa-Brāhmaṇa. The Brāhmaṇa
of Twenty Five Chapters translated. BI.
No. 255. Calcutta 1931. Rev. by A.B.
Keith JRAS. 1932, 697-700;- Bull. School
Oriental Stud. 1932, vol. VI, p. 1048. P.E.
Dumont. JAOS. 1932, 387-390.

11. a

Der Ārṣeyakalpa des Sāmaveda
herausgegeben und bearbeitet. AKM.
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Bd. XII. No. 3. Leipzig 1908. [BV. § 68.
1 : p. 76-77].
11. b

Zum Ārṣeyakalpa und Puṣpasūtra
ZDMG. LXIV. 1910, 347-8.
[BV. § 90. 17 : p. 95].

12.

Der Gautamaśrāddhakalpa. Ein Beitrag
zur Geschichte und Literatur der
Sāmavedaschulen. Bijdragen tot de taal-,
land- en volkenkunde van Nederlandsch
Indië, Volgreeks VI. Deel I. 1894, 97-112.
[BV. § 68. 2 : p. 77] cf. below No. 19.

§ Yajurveda-literature.
It is impossible to do justice in a few lines
to the astounding amount of work
accomplished by Caland for the
elucidation of the Yajurveda-literature.
He edited for the first time the
Kāṇvīya-recension of the
Śatapatha-brāhmaṇa (No. 13 b, with an
important introduction but the text up to
II. 2. 4. 9 only), the Kāṭhaka-gṛhyasūtra
(No. 14 b) and the
Baudhāyana-śrautasūtra (No. 15 b, cf.
No. 15 a). A series of reports on the
hitherto unknown Vādhūla-sūtra
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(No. 17) containing numerous extracts
with translation added much to our
knowledge of the Taittirīyakas. The
Gṛhyaand the Dharmasūtra of the
Vaikhānasa-school, the youngest
offshoot of the Taittirīya-śākhā, were also
thoroughly investigated, critically edited
and translated (No. 18). The translation
of the Āpastamba-śrautasūtra, last but
not least, is a masterpiece which could
be expected only from the pen of our
‘Altmeister’.
13. a

Over de Kāṇva-recensie van het
Brāhmaṇa der honderd paden. VM.
Reeks IV. Deel XI. 1912, 141 ff.
[BV. § 57. 8 : p. 71].

13. b

The Śatapatha Brāhmaṇa in the Kāṇvīya
recension edited for the first time. Vol. I.
(containing full introduction and part of
the text). Punjab Skt. Ser. No. 10. Lahore
1926.
[BV. § 57. 7 : p. 70].

13. c

A note on the Śatapathabrāhmana. AO.
X. 1931, 126-134. [discovery of a double
treatment of the Aśvamedha in the ŚB.]

14. a

Brāhmaṇa- en Sūtra-aanwinsten. VM.
Reeks V. Deel IV. 1920. 467 ff. [known
to me through Caland Baudh.-śrautas.
ed. vol. III. Bibl. app. p. 121 f; BV § 52,
13 : p. 65].

14. b

The Kāṭhakagṛhyasūtra with extracts
from three commentaries, an appendix
and indexes edited for the first time.
Dayānanda Mahāvidyālaya Saṃskṛta
Granthamālā IX. Lahore 1925. [BV. § 70.
o

1 : p. 78]. ‘Museum’ 34 N . 8 (Dumont),
14. c

A Vaidic wedding song. AO. VII. 1929,
305-311. [the Sarasvaty-anuvāka of
Kaṭh.-gṛhyas. XXV. 23 (see App. IV of
Caland's edition) translated with remarks;
BV. § 70. 5 : p. 78].

15. a

Über das rituelle Sūtra des Baudhāyana.
AKM. Bd. XII. No. 1. Leipzig 1903. [BV.
§ 74. 5 : p. 81].

15. b

The Baudhāyana Śrauta Sūtra belonging
to the Taittirīya Saṃhitā edited. 3 vols.
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BI. No. 163. Calcutta 1904-1923. [BV. §
74. 1 : p. 81],
16.

Das Śrautasūtra des Āpastamba aus
dem Sanskrit übersetzt. 1.-7. Buch.
Quellen der Religionsgeschichte Bd. 8.
Göttingen-Leipzig 1921; 8.-15. Buch.
Verh. N.R. Deel XXIV. No. 2. 1924;
16.-24. und 31. Buch. ib. Deel XXVI. No.
4. 1928. [BV. § 72. 3-5 : p. 78; see also
H. Oertel Zeitschr. für Indologie u.
Iranistik VIII. 1931, 281-299].

17. a

Über das Vādhūlasūtra. AO. I. 1922,
3-11.

17. b

Eine zweite Mitteilung über das
Vādhūlasūtra. AO. II. 1924, 142-167.

17. c

Eine dritte Mitteilung über das
Vādhūlasūtra. AO. IV. 1926, 1-41,
161-213.

17. d

Eine vierte Mitteilung über das
Vādhūlasūtra. AO. VI 1928, 97-241. [BV.
§ 77. 1-4 : p. 83; for Nos. 17 a & b cf.
also IJb. X : V 126 : p. 106-7].

18. a

Over het Vaikhānasasūtra. Med. Deel
61, Serie A. No. 8. 1926. [BV. § 76. 8 :
p. 82-83].
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18. b

On the sacred books of the Vaikhānasas.
Med. Deel 65, Serie A. No. 7. 1928. [BV.
§ 76. 9 : p. 83].

18. c

Vaikhānasasmārtasūtram, the domestic
rules of the Vaikhānasa school belonging
to the Black Yajurveda critically edited.
BI. No. 242. Calcutta 1927. [BV. § 76. 1
: p. 82].

18. d

Vaikhānasasmārtasūtram, the domestic
rules and sacred laws of the Vaikhānasa
school belonging to the Black Yajurveda
translated. BI. No. 251. Calcutta 1929.
[BV. § 76. 6 : p. 82, IJb. XVI : V. 119 : p.
o

124]. ‘Museum’ 38 N . 1 (Faddegon).
19.

The Pitṛmedhasūtras of Baudhāyana,
Hiraṇyakeśin, Gautama edited with
critical notes and index of words. AKM.
Bd. X. No. 3. Leipzig 1896, [BV. § 60. 15
: p. 73] cf. No. 12 above and No. 21 d
below.

20.

On the relative chronology of some
ritualistic sūtras. AO. IX. 1931, 69-76.
[āpastamba and Hiraṇyakeśin later than
the Vārāhasūtra and the
Mānavaśrautasūtra; BV. § 59. 1 : p. 72].

§ Ritual.
The rites in honour of the manes
(śrāddha) and the funeral rite attracted
early Caland's attention. Being eager to
seek parallels byond the bounds of India
he laid down the results in a number of
excellent works (No. 21), among which
No. 21 d is the most elaborate and very
important for the interpretation of the
so-called funeral hymns in the ṛgveda.
The merit of having edited the Sanskrit
original of the Pitṛmedhasūtras of
Baudhāyana, Hiraṇyakeśin and Gautama
(No. 19 above) also belongs to him. No.
22 b, being in a sense a continuation of
No. 4 above, describes the Kāmyeṣṭis
essentially in conformity to the
Maitrāyaṇīsaṃhitā, the Kāṭhakam and
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the Taittirīya-saṃhitā. It is, therefore, of
high value not only as a contribution to
magic liturature but also as explanation
of the passages in the above mentioned
texts. ‘L'Agniṣṭoma’ (No. 23), a masterly
description of the fundamental form of
the Soma-sacrifices, is based upon the
materials collected and arranged by
Caland. V. Henry, a famous Védisant of
Paris, translated the verses and formulas
employed in the sacrifice and gave a
French guise to the whole work. Together
with ‘Das altind. Neu- und
Vollmondsopfer’ of Hillebrandt (Jena
1879) and ‘Das altind. Thieropfer’ of
Schwab (Erlangen 1886) it forms a triplet
which demands a perusal from every
student of the Vedic ritual.
21. a

Über Todtenverehrung bei einigen der
Indo-germanischen Völker, Verh. Deel
XVII. 1888. [BV. § 154. 26 : p. 185, cf.
esp. Winternitz WZKM. IV. 1890,
199-212].

21. b

Altindischer Ahnencult. Das Çrāddha
nach den verschiedenen Schulen mit
Benutzung handschriftlicher Quellen
dargestellt. Leiden. 1893 [BV. § 154. 22
: p. 184 cf. esp. Pischel. Gött. Gel. Anz.
Dez. 1894, S. 1001-6].
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21. c

Zu den Kāṭhaka- und Mānavagṛhyasūtra.
WZKM. VIII. 1894, 288-9. [‘einige
Berichtigungen und Nachträge zu meiner
Behandlung des Çrāddha nach den
Kaṭhas (Altindischer Ahnencult, S. 65,
224)’; BV. § 59. 2 : p. 72].

21. d

Die altindischen Todten- und
Bestattungsgebräuche mit Benutzung
handschriftlicher Quellen dargestellt.
Verh. NR. Deel I. No. 6. 1896. [BV. §
154. 23 : p. 184-5].

21 e.

Parallelen zu den altindischen
Bestattungsgebräuchen. Museum
(Leyden) X. 1904. 33-39. [BV. § 154. 29
: p. 185].

22. a

Over de ‘Wenschoffers’, Bijdrage tot de
kennis van den Veda. V.M. Reeks IV.
Deel V. 1902, 4-36.
[to be regarded as a general introduction
to the following; BV. § 155. 8 : p. 188].

22. b

Altindische Zauberei, Darstellung der
altindischen ‘Wunschopfer’,. Verh. NR.
Deel X. No. 1. 1908. [BV. § 155. 1 : p.
188].

23.

L'Agniṣṭoma, description complète de la
forme normale du sacrifice de Soma
dans le culte védique. [in collaboration
with Victor Henry] 2 vols. Paris 1906,
1907. [BV. § 153. 19 : p. 182].

24.

Een Indogermaansch Lustratie-Gebruik.
VM. Reeks IV. Deel II. 1898, 275-325.
[BV. § 154. 38 : p. 185, for the content
see Hardy IF (Anz). XI. 73-4].

25.

Von der Wiedergeburt Totgesagter.
Urquel n.F. II. 1898. 193 ff. [known to me
through OB. XII. No. 4069 : p. 217 and
BV. § 154. 37 : p. 185 : ‘Parallèle grec à
l'usage ind. de soumettre une personne
crue morte à une renaissance
symbolique’].

25. a

Over taal en zeden der Litauers. Prov.
Utrechtsch Genootschap van K. en W.
1913. (later, gedeeltelijk bewerkt, in het
‘Archiv für Religionswissenschaft’
verschenen).
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§ Exegetic and lexico-grammatical studies.
Through a number of exegetic and
grammatical articles Caland has
rendered a great service to our
understanding of difficult passages in
ritual texts. These contributions, some of
which are criticisms and emendations of
the texts and translations published by
others (Nos. 26-30, see also Nos. 31-35),
constitute together with grammatical and
lexical studies contained in the
introductions and notes of his other works
(esp. Nos. 8 a, 10, 13b, 15 a, 15 b (index
of words), 17, 18 a, 18 d, 19) a valuable
preparatory work for future grammarians
and lexicographers of the Vedic
language. As this is no place to
appreciate in detail his merits in this
domain I should like merely to point out
Nos. 42 and 43 as gems among his
grammatical articles.
26.

Zum Kauśikasūtra. WZKM. VIII. 1894,
367-370. [ad Bloomfield's edition, esp.
chap. 80-86 treating the funeral rite; BV.
§ 8O. 4 : p. 85] cf. also No. 31 c, d, f.
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27.

Zur Maitrāyaṇī Saṃhitā. WZKM. XVI.
1902, 97-100. [ad von Schroeder's
edition; BV. § 39. 6: p. 52] cf. also Nos.
32, 34, 35, 41.

28.

Emendationen zum Jaiminīya-Brāhmaṇa.
WZKM. XXVIII. 1914, 61-77. [ad Oertel's
publications; BV. § 55. 48 : p. 59].

29.

Zur Übersetzung der Taittirīyasaṃhitā.
AO. II. 1924, 22-31. [ad Keith's
translation; BV. § 40. 37 : p. 54].

30.

Notes on the Kauṣītakibrāhmaṇa. AO. X.
1932, 305-325. [ad Keith's translation].

31.

Zur Exegese und Kritik der rituellen
Sūtras.
a. ZDMG. LI. 1897, 128-137 : I.
Hiraṇyakeśigṛhyas. I. 12, 14-16; 13, 16.
II. Die Vorbedingungen für eine Heirat.
III. Zum ārṣa vivāha. IV. Das Betreten
des Hauses durch die Jungvermählten.
V. Die rituelle Kraft des Beatmens. VI.
Ein Augurium. VII. Die Gottheiten der
Früh- und Abendspenden. VIII. Śāṅkh.
gṛhs. II. 3. 2 sqq. IX. Zu Hir. gṛhs. I. 26.
13, 14.
b. ZDMG. LII. 1898, 425-435 : X. Zum
Upanayana. XI. Zu Pāraskara gṛhs. III.
7, 1. XII. Zu Pāraskara III, 15, 22. XIII.
Zu Lāṭyāyana śrs. III. 10, 16; V. 6, 7. XIV.
Zum Āpastambīya-śrautasūtra. XV. Zum
Baudhāyanapitṛmedhasūtra. XVI. Zum
Āpastambapitṛmedhasūtra. XVII. Zum
Hiraṇyakeśipitṛmedhasūtra,
c. ZDMG. LIII. 1899, 205-230, 696-702:
XVIII. Zum Kauśikasūtra. XIX. Das
Palāśablatt im Ritual. XX. Zu
Hiraṇyakeśins Gṛhyasūtra. XXI.
anvārabdhe, anvārabdhāyām. XXII. Zum
Kauśikasūtra. XXIII. Pratīhāraṃ im
Kauśikasūtra. XXIV. Jambhagṛhīta im
Kauśikasūtra. XXV. Zum Vaitānasūtra.
XXVI. Zu Āśv. gṛhs. IV, 6. 5. XXVII. Das
verkürzte Agnihotra. XXVIII. Zum
Kauśikasūtra. XXIX. Zum
Baudhāyanapitṛmedhasūtra. XXX. Zum
Āpastambīyakalpasūtra. XXXI. Das Rad
im Ritual. XXXII. Zur Deutung eines
Tryambakaspruches.
d. ZDMG. LIV. 1900, 97-99: XXXIII. Zum
Kauśikasūtra.
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e. ZDMG. LV. 1901, 261-266: XXXIV.
Über prāṇa und apāna. XXXV. Zu
Vaitānasūtra 12, 14. XXXVI. Zum
Āpastamba-Śrautasūtra. XXXVII. Zum
Baudhāyana-Śrautasūtra.
f. ZDMG. LVI. 1902, 551-558: XXXVIII.
Zum Āpastamba śrautasūtra. XXXIX.
Zum Kauśika-Sūtra. XL. Essen im
Traume. XLI. Noch einmal prāṇa und
apāna.
g. ZDMG. LVII. 1903, 740-744: XLII. Zum
Vaitānasūtra. XLIII. Zum Āpastamba
śrautasūtra. XLIV. Zu Śāṅkhāyana
śrautasura XIV, 73, 2.
h. ZDMG. LVIII. 1904, 505-517: XLV. Zu
ukthaṃvācdes P.W. XLVI. Zum
Mānavaśrautasūtra. XLVII. Zum
Vaitānasūtra. XLVIII. Die Zitate aus und
die Verweisungen nach der
Vājasaneyin-Ltieratur im
Āpastambakalpasūtra.
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i. ZDMG. LXII. 1908, 123-131: XLIX. Zum
altindischen Würfelspiel. L. Zum
enklitischen Personalpronomen. [BV.
passim].
32.

Kritische Bemerkungen zu vedischen
Ritualtexten. WZKM. XXIII. 1909, 52-73:
Zur Maitrāyaṇī-Saṃhitā; Zum Kāṭhaka,
Vol. I, [ad von Schroeder's edition]; Zum
Kauṣītakibrāhmaṇa; Zum
Aitareyabrāhmaṇa; Zum
Śatapathabrāhmaṇa [ad Eggeling's
translation] Zum Baudhāyanaśrautasūtra.
[BV. § 15. 12 : p. 19].

33.

Kritisch-exegetische Bemerkungen zu
den Brāhmaṇas. WZKM. XXVI. 1912,
107-126: 1. Zum Śatapathabrāhmaṇa
[cf. No. 32], 2. Zum Kāṭhaka [cf. No. 32]
[BV. § 52. 10 : p. 65].

34.

Zu den Brāhmaṇas. Festschrift Ernst
Kuhn, 1916, 69-73. [ad Kāṭhaka,
Mait.-saṃh., Taitt.-br.; BV. § 52. 11 : p.
65].

35.

Erklärende und kritische Bemerkungen
zu den Brāhmaṇas and Sūtras. ZDMG.
LXXII 1918. 1-31 : a) Zur
Bedeutungslehre. Die Verbalwurzel pā;
Zur Bedeutung von ūna, nyūna; Zur
Bedeutung von Vi-śās; Zur Bedeutung
von prativeśa; Zur Bedeutung von
adhīlodhakarṇā u. dgl.; Zur Bedeutung
von yāvaccharkaram. b) Volkstümliches
in den Brāhmaṇas und Sūtras. c)
Kritisch-erklärende Bemerkungen. 1.
Eine Bemerkung morphologischer Art, 2.
Zur Maitrāyaṇī-saṃhitā, 3. Zum Kāṭhaka,
4. Zum Pañcaviṃśabrāhmaṇa, 5. Zum
Aitareya-brāhmaṇa, 6. Zum
Kauśītaki-brāhmaṇa, 7. Zum
Śatapathabrāhmaṇa, 8. Zum
Āpastamba-śrautasūtra. [BV. passim].

36.

Syntaktisch-exegetische Miszellen. IF.
XXXI. 1892, 105-107; 1. Zum Gebrauch
des Ablativs; 2. Zu Vendidād I. 3. [IJb.
I:V.2 and 43 : p. 55, 68; BV. § 186. 58 :
p. 270].

37.

Eine übereinstimmung zwischen
Vedischem und Avestischem
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sprachgebrauch. KZ. XXXIV. 1897.
456-457.
[BV. § 186. 108 : p. 272].
38.

Zu mulier quae mulier (Band XLV. 373)
KZ. XLVI. 1914, 280. [ad Ait.-br. VII. 13.
10 against W. Haver].

39.

Das sonderbare Absolutiv samplomnāya.
[in Mān.-śr., Āp.-śr., Hir.-śr.] AO. I. 1923,
318-319. [IJb. X : V. 167 : p. 114; BV. §
185. 20 : p. 266].

40.

Vedica. AO. V. 1927, 252-254 : 1. On the
mysterious absolutive pártvā. [in
Taitt.-saṃh. VII. 5.1.2, Jaim.-br. II. 374].
2. A corruption in Aitareya Brāhmaṇa.
[ad Ait.-br. I. 16. 3 and 29. 5]. [BV. § 53.
15 : p. 66, § 185. 19 : p. 266].

41.

Vedica. AO. IX. 1931, 77. [ad Mait.-saṃh.
IV. 1. 1 : p. 2. 6, BV. § 39. 9 : p. 53].

42.

On a paragraph of Vaidic syntax. AO. V.
1927. 49-51. [Concl.: the substitution of
the ending -ai to -ās in Brāhmaṇa texts
can not be regarded as an unmistakable
criterion of age; IJb. XII : V. 43 : p. 80,
BV. § 186. 28 : p. 268].

43.

A rhythmic law in language. AO. IX.
1931, 59-68. [Examples
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of Pān. II. 2. 34 from the Vedic prose and
parallels from other Indo-Eur. and
non-Indo-Eur. languages; IJb. XVI : V.
51 : p. 119, BV. § 181. 7 : p. 245].
44.

‘Grands pères’ and ‘petits pères’. AO. V.
1927, 52. [=‘the father's elder brothers’
and ‘the father's younger brothers’, a
statement of a Jesuit missionary in the
middle of the 17th cent. in below No. 53.
p. 64 confirmed by referring to the Tamil
language].

45.

Ausläufer von altind. ṣṇ. (Zu IF. 48, 226.)
IF. IL. 1931, 132. [ṣṇ : stn (ṣṭṇ) in the
17th and 18th cent. in Southern India, cf.
V. Pisani l.c.].

§ Mythology.
46.

Eene nieuwe versie van de Urvaçī-mythe.
Album-Kern, 1903, 57-60. [a version of
the Urvaśī-myth contained in Baudh.śrautas. ed. Caland XVIII. 44-45 as
introduction to two ekāha's : śada and
aupaśada cf. Pañcav.-br. XIX. 3, etc.;
BV. § 162. 4 : p. 208].

47.

Das Baudhāyana als Quelle des
Mahābhārata. WZKM. XVII. 1903,
351-355. [Baudh.-śrautas. XVIII. 13, cf.
above No. 15 a p. 21, as source of Mbh.
XIII. 12 : hostility of Indra and
Bhangāśvana, see also Winternitz
WZKM. XVII. 292 f.; BV. § 198. 1 : p.
306].

48.

Rāhu im Veda. Festgabe Hermann
Jacobi, 1927, 240-241. [Rāhu = Vṛtra
through comparison of Mbh. I. 19. 2-9
with Taitt.-saṃh. II. 4. 12, II. 5. 2, cf.
Mait.-saṃh. II. 4. 3; BV. § 162. 9 : p.
208].
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§ Folklore.
49.

Over het bijgeloof der haarwervels op het
paard. VM. Reeks IV. Deel X. 1911,
177-155. [known to me through OB. XXV.
No. 4372 : p. 226: Zur Geschichte der
ind. Hippologie, BV. § 170. 43 : p. 221].

§ Archaeology.
50.

De archaeologische vondsten in de
heuvels van Lauriya. VM. Reeks IV. Deel
XI. 1912, 378 ff. [BV. § 126. 5 : p. 140].

51.

The sacrificial stakes of īsāpur. AO. III.
1924. 92-93. [a supplementary note on
Vogel: The sacrificial posts of īsāpur,
Arch. Survey Annual Report 1910-11, in
the light of ritual texts: Baudh.-śrautas.
VII. 9. etc.; [BV. § 74. 7 : p. 81].

§ Historical studies.
Prof. J. Ph. Vogel remarks in an obituary
notic JRAS. 1932, 733: ‘Of late years he
paid much attention to the accounts of
European writers of the seventeenth and
eighteenth centuries regarding Indian
customs and cults. He fully recognized
the importance of those writings for our
knowledge
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of Hinduism; of several of them he
produced exellent annotated editions
(Abr. Rogerius, Open deure tot het
verborgen Heydendom, W. Geleynssen
de Jongh's Remonstrantie, Ziegenbalg's
Malabarisches Heidentum, Kon. Akad.
Verh. 1926). ‘Among them the most
important is a new edition (The Hague
1915) of the famous work of a Dutch
missionary Abraham Rogerius, cf.
Zachariae Gött. Gel. Anz. 1916, 561-615,
Windisch Geschichte der Skt.-Philologie
p. 2 f., p. 198. As to De remonstrantie
van Wollebrant Geleynssen de Jongh
(The Hague 1929) see Annual Bib. of
Ind. Arch. for 1929, No. 430 a : p. 82-83,
for 1930, No. 361 : p. 74.
As belonging to this sphere of researches
I add here the following:
52.

Drie oude Portugeesche verhandelingen
over het Hindoeisme. [in collaboration
with A.A. Fokker] Verh. NR. Deel XVI.
No. 2. 1915. [BV. § 200. 13 : p. 310, see
also Windisch Geschichte p. 3 f., p. 198].

53.

Twee oude fransche verhandelingen over
het Hindoeïsme. Verh. NR. Deel XXIII.
No. 3. 1923. [BV. § 200. 14 : p. 310-311,
see also Barnett JRAS. 1924, 489-490].

53. a

B. Ziegenbalg's Kleinere Schriften. Kon.
Akad. Verh. 1930 [eenige Tamilteksten
met Duitsche vertaling of bewerking].

54.

De ontdekkingsgeschiedenis van den
Veda. VM. Reeks V. Deel III. 1918,
261-334. [English translation in the
Journal of Indian History, May 1923; BV.
§ 200. 2 : p. 310, cf. esp. Zachariae Gött.
Gel. Anz. 1922, 148-165].

55.

R. de Nobili and the Sanskrit language
and literature. AO. III. 1924, 38-51 [cf.
Bijlage p. 328 ff of the preceeding; BV.
§ 200. 11 : p. 310].
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§Epic and classical literature.
56.

Sāvitrī en Nala. Twee Episoden uit het
Mahābhārata. Tekst met korte
verklarende noten en woordenlijst.
Utrecht 1916.

57.

Een onbekend Indisch tooneelstuk
(Gopālakelicandrikā). Tekst met inleiding.
Verh. NR. Deel XVII. No. 3. 1917. [for the
reviews see Winternitz Geschichte III. p.
245, n. 2, p. 646, Sten Konow Das ind.
Drama p. 101, n. 8, IJB. VI: V. 50 : p. 63].

§ Avesta.
As a Vedic scholar of good old tradition
Caland did not neglect the study of
Avesta. cf. above Nos. 36 and 37. Among
his Avestan contributions I call special
attention to No. 61 (see Reichelt Iranisch
p. 82 f.).
58.

De schepping volgens Genesis en de
Eraansche Overlevering. Theolog.
Tijdschrift 1889, 179-185. [known to me
through OB. III. No. 857 : p. 40].
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59.

Beiträge zur kenntniss des Avesta 1-6.
KZ. XXX. 1890, 534-547; 7-22. ib. XXXI.
1892, 256-273; 23-27. ib. XXXII. 1893,
589-595; 28-40. ib. XXXIII. 1895,
300-304, 459-466.

60. a

haoma yô gava. KZ. XXX. 1890,
o

459-460. [read: haomayô g ].
60. b

Noch einmal haoma yô gava. KZ XXXI.
1892, 273-274. [against C. de Harlez
Bezz. Beitr. XV. 317-318].

61.

Zur Syntax der Pronomina im Avesta.
Verh. Deel XX. 1891.

62.

Altiranisches. KZ. XLII. 1909, 171-173.
[cf. J.A. Frantzen ib. p. 331, Caland KZ.
XLIII, 1910, 192].

§ Appendix.
Far be it from me to claim
exhaustiveness for the above list.
Especially of non-Vedic works some
might have escaped my notice.
63.

Het stichtingsverhaal van Thebe en
Karthago. Serbum Nabericum, Leyden
1908, 71-75. [known to me through OB.
XXII. N. 5003 : p. 244].

64.

Verhalen van een vampier, uit het
Sanskrit vertaald (Elsevier's algemeene
bibl. no. 22). Amsterdam 1923.

65.

Boeddhistische verhalen, uit het Pali
vertaald. Utrecht 1923.

66.

Drie Oud-Indische episoden (vertaling uit
het Sanskrit; Zutphen 1925).

67.

Levensbericht van Prof. Speyer
(overleden in Oct. 1913). Kon. Akad. v.
Wetenschappen.

68.

De nummis M. Antonii III viri vitam et res
gestas illustrantibus commentatio (Diss.,
Leiden 1883).

69.

Twee opstellen over met no. 68 verwante
onderwerpen in ‘Zeitschrift für
Numismatik’. 1884.
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70.

Het Parsisme. Baarn 1913.

71.

Nog een woord over de
taalwetenschappelijke opleiding onzer
classici (brochure; Utrecht, Oosthoek,
1917).

72.

Levensbericht van H. Kern in
Levensberichten van de Mij voor Ned.
Letterkunde 1918.

In spite of a tremendous amount of work done by the late Prof. Caland in the
cause of Indology, we had reason to expext still more from the pen of this veteran
Sanskritist. He has left, in the first place, the edition of the Kāṇvīya
Śatapathabrāhmaṇa incomplete. Though the text up to II. 2. 4. 9 was already
published (above No. 13 b) the rest of the first seven books and a list of distinctive
readings in the remaining books of the Kāaṇvīya text were still to be waited for. He
was preparing an edition of the Vaikhānasa-śrautasūtra, cf. above No. 18 d, introd.
p. XXI. He was intending to supply us with a critical edition of the Śrautasūtra and
Pariśiṣṭas of the Vārāhas in collaboration with Dr. Raghuvīra of Lahore, cf. Raghu
Vira JRAS. 1932. 547 note.
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It is now only idle to repeat that we are fain to hear his views and suggestions about
many a crux interpretum in the ritual texts and that he should have given us a
compendium of the Vedic ritual more elaborate than the well-known book of
Hillebrandt.
The present writer is, however, comforted with the idea that the monumentum
aere perennius which he has erected for himself through his own noble efforts will
ever remain as an object of adoration for coming generations of Vedic scholars.
Dec. 25th, 1932.
N. FUKUSHIMA Tōkyō.
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Levensbericht van Mr Henricus Anastasius Viotta
(16 Juli 1848-18 Februari 1933)
‘De man, wiens leven ik hier in enkele trekken wensch te schetsen, is
ontegenzeggelijk op muzikaal gebied in ons land een persoonlijkheid, die op dit
oogenblik in hooge mate de aandacht verdient. Zijn karakter draagt een eigen
stempel en dientengevolge wordt ook zijn loopbaan gekenmerkt door bepaalde
eigenaardigheid.’.
Aldus de aanhef van een opstel van de hand van Daniël de Lange in 1894 over
Henri Viotta, wiens levensbericht ik mij neerzet te schrijven voor den bundel
‘Levensberichten van afgestorven medeleden der Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde’.
Na bijna veertig jaren zou ik geneigd zijn deze karakteristiek van den toen reeds
vijf en veertigjarige alsnog geheel te onderschrijven.
‘Een eigen stempel’ heeft Viotta's leven altoos gesierd, van het oogenblik dat hij
in zijn vroegste jeugd het eerste muziekonderwijs genoot van wijlen zijn vader, den
begaafden Amsterdamschen medicus en toonkunstenaar van rang en goede vormen,
tot op hoogen leeftijd, dien hij in rustig bestaan mocht slijten, weliswaar ver van zijn
vaderland, maar niettemin altoos vol belangstelling blijvend voor hetgeen hier omging.
Als derde zoon van Joannes Josephus Viotta en Helena Petronella Louise Gelissen
en

heeft Henricus Anastasius Viotta Zondag den 16 Juli 1848 te Amsterdam het
levenslicht gezien, in het veelbewogen jaar, dat als een mijlpaal in de
wereldgeschiedenis staat aangeteekend en ook ons land niet onberoerd heeft
gelaten. Of de revolutionnaire idee, welke in dat fameuze jaar zich overal
manifesteerde, ook toen reeds op den pas geboren knaap haar inwerking heeft
gehad, moge allicht in twijfel worden getrokken; nochtans is het karakter van
vooruitstrevendheid gedurende Viotta's gansche loopbaan opmerkelijk geweest.
Dienaar van het ‘Kunstwerk der Zukunft’ heeft hij dezen karaktertrek nimmer
verloochend en zijn belangstelling in die richting ten volle kunnen ontplooien.
Als ‘zullendes Kind’ reeds werd hij opgevoed in de geheimen der toen al voor
dien tijd ‘revolutionnaire’ moderne muziek.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

98
Want zijn vader was een kunstenaar, die met zijn tijd meeging en allerminst
conservatief mocht worden genoemd. J.J. Viotta, als zoon van een Italiaansch
koopman, afkomstig uit Meina aan het Lago Maggiore, doch op betrekkelijk jeugdigen
leeftijd te Amsterdam gevestigd en aldaar voorgoed woonachtig gebleven, had van
zijn voorzaten de eeuwig aantrekkelijke ‘ars cantandi’ meegekregen. Deze ‘ars
cantadi’ moest uiteraard ook bij de jongeren met kracht worden gecultiveerd en als
goed vader zond J.J. Viotta zijn kinderen reeds vroeg ter zangschool.
Zoo bezocht de jonge Henri op zesjarigen leeftijd de burgerzangschool van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, te Amsterdam, welke school werd geleid door
Wilhelmus Smiths en o.a. dr J.J. Viotta en den bekenden kinderdichter dr J.P. Heye
als bestuurders telde.
Wilhelmus Smits had als paedagoog groot aanzien en heeft ook op Henri Viotta's
eerste muzikale opvoeding invloed uitgeoefend. Viotta kende wellicht nog eerder
het notenschrijven dan het letterschrijven; althans in het eerste was hij reeds in zijn
allerprilste jeugd bedreven.
Tien jaar oud werd hij door zijn vader, die in die jaren geregeld muziekverslagen
schreef voor de Amsterdamsche Courant, voor het eerst medegenomen naar een
uitvoering van het Hoogduitsche Opera-gezelschap te Amsterdam, waar de jonge
knaap onuitwischbare indrukken kreeg van de vertolking van Tannhäuser.
In zijn in 1896 verschenen autobiografische schets in den bundel ‘Onze
hedendaagsche toonkunstenaars’ - dus bijna veertig jaren na deze voor Viotta zoo
gedenkwaardige opvoering van Wagner's Tannhäuser - schreef Viotta: ‘Nog staat
deze mijn eerste’ Wagner-avond mij levendig voor den geest. Nog zie ik Robert
Collin als kapelmeester in het orkest zitten, met een piano vóór hem, die destijds
de ontbrekende harp moest vervangen; nog zie en hoor ik Caroline Lehmann als
Elisabeth, Liebert als Tannhäuser en Nusch als Wolfram. Ook weet ik nog zeer
goed, hoe bang mij te moede was, toen in het laatste bedrijf de lijkbaar van Elisabeth
op het tooneel werd gebracht. Eindelijk herinner ik mij nog als den dag van heden,
hoe in een loge naast de onze een oud heer, die mijn vader scheen te kennen, op
mij wijzende, hem zeide: ‘zoo jong neem ik ze niet meê naar de opera!’ Wat mijn
vader antwoordde, weet ik niet meer, maar wel, dat ik diep verontwaardigd was op
dien ouden wijsneus’.
Maar ook in die dagen waren de groote werken, die toen als sterren aan het
repertoire-firmament schitterden, als bijvoorbeeld Der Rose Pilgerfahrt van
Schumann, Komala van Gade, Elias van Mendelssohn, Der Fall Babylon's van
Spohr hem allerminst vreemd. Als knaap toch mocht hij reeds zijn medewerking
verleenen in het koor van de zangvereeniging der Maatschappij tot Bevordering der
Toonkunst.
Muziekstudie was voor den jongen Viotta in dien tijd hoofd-
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zaak en de plechtige belofte aan het sterfbed van zijn vader afgelegd om altijd vlijtig
muziek te studeeren, werd met groote nauwgezetheid nagekomen.
In velerlei opzicht autodidact, als een onmiddellijk gevolg van zijn
wetenschappelijken aanleg, met boeken van Albrechtsberger over harmonie en
contrapunt en bovenal J.C. Lobe's Lehrbuch der musikalischen Composition als
betrouwbare gidsen, heeft Viotta zijn eerste schreden op het terrein zijner
muziekstudiën gezet. Het was vooral de kunst der compositie, welke hem aantrok
en naar het voorbeeld van Berlioz, waagde hij zich aan liederen met
orkestbegeleiding. Die Loreley, op den bekenden tekst van Heine was de eerste
proeve. Een gang naar Richard Hol, vriend der familie, was het natuurlijke gevolg
van het uitvieren der compositiewoede. Van toen dagteekende een meer geordende
leiding en een toezicht op de studiën, welke beide factoren Viotta zeer te stade zijn
gekomen. Bovendien genoot hij violoncel-onderwijs van Fr. Merlen, die den jongen
knaap ook de noodige orkestvirtuoziteit heeft bijgebracht en die het mogelijk maakte,
dat hij reeds in 1861, op 13-jarigen leeftijd, als gast in het orkest der Maatschappij
‘Caecilia’ mocht meespelen.
Een terzelfder tij ondernomen mededinging naar een prijsvraag voor een ballade
voor mannenstemmen met begeleiding van blaasinstrumenten is niet met succes
bekroond. De jury oordeelde de muziek van het ingezonden werk, De Klokkengieter,
een door dr J.P. Heye vertaalde Duitsche ballade als die van een componist ‘van
weinig ervaring’. Hoe was het ook anders mogelijk bij een toondichter van dien
leeftijd!
Onder toezicht van Hol componeerde Viotta een jaar later een ouverture in Es
gr. t. voor groot orkest, en had het geluk, dat deze ouverture werd uitgevoerd in een
concert van het toen zeer bekende dilettanten-muziekgezelschap Blass- en Strijklust.
De bijval was zeer groot, zóó groot, dat onmiddellijk daarna door een aantal vrienden
van Viotta's vader de handen werden ineengeslagen om den jongen man in de
gelegenheid te stellen zijn studiën aan een conservatorium in het buitenland voort
te zetten.
In het voorjaar van 1864 zien wij Viotta naar het conservatorium te Keulen trekken
en aldaar zich onder leiding stellen van den bekenden Ferdinand Hiller, een figuur
uit de oude romantische school, in engeren zin vriend en tijdgenoot van Mendelssohn
en Schumann, maar ook tengevolge van een veeljarig verblijf te Parijs niet geheel
vreemd aan de beweging, welke door Chopin, Liszt en Berlioz, om een paar
voorbeelden te noemen, werd voorgestaan. Toch was het onderwijs aan het Keulsche
conservatorium en het artistieke leven in de hoofdstad van het Rijnland niet zóó
aantrekkelijk, dat Viotta's verwachtingen volkomen werden bevredigd. Zoodat hij
na het jaarlijksch eindexamen in 1865, waarbij hij voor compositie en violoncelspel
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een eersten, voor pianospel een tweeden graad verwierf, Keulen vaarwel zeide en
zich in Nederland als uitvoerind musicus vestigde. Hij begon als violoncelleeraar te
Amsterdam en trad ook eenige malen als solo-cellist met een cello-concert van
eigen hand in verschillende steden van ons land op.
Omstreeks dienzelfden tijd was in het muzikale leven van Amsterdam een groote
verandering ontstaan. Richard Hol was naar Utrecht vertrokken en de lakens werden
in de hoofdstad uitgedeeld door den oppermachtigen Johannes Verhulst, die met
pijnlijke nauwgezetheid er voor waakte, dat de moderne muziek geen kans kreeg.
De trits Berlioz-Liszt-Wagner bleef voorloopig taboe en wie Verhulst's oekasen dorst
weerstreven werd toen reeds vogelvrij verklaard. Nochtans kon niet werden
verhinderd, dat figuren als Hans von Bülow en Karl Tausig, die als ijverige apostelen
van het Wagner-Liszt-evangelie bekend stonden, op hunne wereldtournées ook
eenige malen naar ons land kwamen en dan, zij het dan ook eenigszins bedektelijk
en niet zonder de noodige camouflage, als predikers van hun evangelie optraden.
Viotta schaarde zich met geestdrift onder hun volgelingen. En toen Franz Liszt in
het voorjaar van 1866 als vriend der familie Hekmann naar Amsterdam kwam, en
bij die gelegenheid eenige zijner werken werden uitgevoerd, was Viotta een der
toen reeds op den voorgrond tredende medewerkers. Een zekere notoriteit heeft
de uitvoering van de Graner Messe gekregen door het zangkoor ‘Zelus pro domo
Dei’ van de zoogenaamde Mozesen Aäronskerk onder leiding van Herman van
Bree, den zoon van Amsterdam's vermaarden muziekdirecteur J.B. van Bree. Bij
die gelegenheid had Viotta voor de samenstelling van het ad hoc orkest gezorgd.
Viotta had aan den eersten lessenaar der violoncellen plaats genomen en Liszt was
met het denkbeeld en den opzet dezer uitvoering dermate ingenomen, dat hij zelf
aan de piano de harppartij vertolkte. Er heerschte onder vele jonge lieden - met
name de katbolieke muzikaal-onderlegden - vrij groote geestdrift voor deze beweging;
uiteraard speelde Liszt's suggestieve persoonlijkheid daarbij een niet onaanzienlijke
rol.
Bij Viotta werkee deze wierookstemming buitengewoon hevig na, zóó hevig, dat
hij vrij spoedig twee groote werken componeerde, t.w. een Mis voor vier
mannenstemmen en orgel en een Symphonische Dichtung Columbus voor orkest.
De laatste is in het vergeetboek geraakt, maar de Mis, die in 1868 voor de eerste
maal in de zoogenaamde, thans verdwenen, Fransche Kerk aan den N.Z.
Voorburgwal tegenover de St. Luciensteeg te Amsterdam, is uitgevoerd, heeft
repertoire gehouden. Men kan haar thans nog geregeld tijdens de hoogmis in eenige
der Amsterdamsche kerken hooren zingen. Als herinnering aan deze eerste
uitvoering werd Viotta door het zangkoor van deze Fransche kerk, dat den zinrijken
naam droeg van Omnia ad majorem Dei gloriam, met een gouden horloge vereerd.
Dit
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gouden horloge, versierd met de inscriptie O.A.D.G. bleef tot Viotta's laatste
levensjaren een dagelijksche kameraad en is thans nog na 65 jaren, naar Mevrouw
Viotta mij mededeelde, de ‘best loopende klok in huis’.
De uitvoering van de Mis had Viotta tevens zijn talent als dirigent geopenbaard;
de Amsterdamsche Orkestvereeniging, een dilettanten-orkest, werd opgericht en
gedurende het jaar 1869 was Viotta haar directeur. In hetzelfde jaar bezorgde Viotta,
wiens zin voor wetenschappelijken arbeid zich nimmer beeft verloochend, voor de
zooeven opgerichte Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis, een
door het krachtige initiatief van dr J.P. Heije in het leden geroepen dochter der
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, de eerste publicatie der jonge
Vereeniging, het Regina Coeli van J.P. Sweelinck. Alphons Diepenbrock heeft aan
Viotta's arbeid Sweelinck's vijfstemmig motet in partituur te brengen herinnerd in
een aan Johannes Verhulst in 1891 gewijd opstel en daarbij gewezen op Viotta's
moedige, met enthousiasme ondernomen daad.
Hoe het zij, Viotta begon in die dagen telkens meer tot de overtuiging te komen,
dat hij niet voor uitvoerend kunstenaar in de wieg was gelegd en dat hij de kunst
alleen ter wille van haar zelf, dus als dilettant, voortaan zou beoefenen. Dorst naar
wetenschap, waarbij de lezing van Wagner's theoretische geschriften als Oper und
Drama een overwegende rol had vervuld, was mede oorzaak, dat hij den drang
naar wetenschappelijke studiën moeilijk kon weerstaan. Ondanks den raad zijner
vrienden, die hem tot geduld maanden bij het zoeken naar een passenden werkkring
op muzikaal gebied, gaf hij zijn muzikale loopbaan op, studeerde ijverig voor het
staatsexamen en was reeds spoedig zoover gevorderd, dat hij zich in 1871 kon
laten inschrijven als student aan de Leidsche Universiteit. Maar de oude liefde, de
hartelijke genegenheid tot Frau Musica rustte niet en ofschoon Viotta zich vol ijver
op de studie van het Recht had geworpen bleef er voldoende tijd over voor een
geregeld onderhouden der muziekbetrekkingen. Sempre Crescendo, het bekende
Leidsche Studenten Muziekgezelschap, telde Viotta onder zijn ijverige werkende
leden. De lustrummarsch bij gelegenheid van het driehonderd-jarig bestaan der
Leidsche Hoogeschool is door Henri Viotta gecomponeerd en bij herhaalde andere
gelegenheden vinden wij Viotta's activiteit waar het de deelneming aan muzikale
uitingen betreft, vermeld.
De Bayreuther Festspiele van 1876 trokken den met geestdrift vervulden, van de
Wagneriaansche idee reeds sterk doordrongen jongen Viotta natuurlijk machtig aan;
dank zij de voorspraak van den in ons land ook zeer bekenden zanger Carl Hill
kreeg Viotta van Richard Wagner een toegangsbewijs voor een der reeks
uitvoeringen van ‘Der Ring des Nibelungen’, waarna Viotta tevens gelegenheid vond
zijn indrukken neer te leggen in een verslag in het Algemeen Handelsblad en in een
tweetal opstellen in De
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Gids. Reeds eenigen tijd te voren was Viotta op muziek-literair terrein werkzaam
geweest door medewerking aan het dagblad Het Noorden en aan de Amsterdamsche
Courant, zoomede door het leveren van verslagen van muziekuitvoeringen uit
Amsterdam aan het muzikaal tijdschrift Caecilia.
De rechtsstudie zag haar einde spoedig naderen en op 11 Juni 1877 promoveerde
Viotta tot doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Recht te Leiden op een
proefschrift, getiteld Het Auteursrecht van den Componist, een onderdeel van het
Recht, dat in ons land in dien tijd vrijwel onbekend was. Het boekje bevat vele
notenvoorbeelden, o.a. uit Die Walküre en uit Die Meistersinger von Nürnberg,
hetgeen zeker bij velen verbazing heeft gewekt.
Het eerste, dat Viotta na zijn promotie deed was ... het componeeren eener opera,
op eigen tekst, getiteld Die Sieben Raben, geïnspireerd door het bekende sprookje,
waarvan de illustraties van Moritz von Schwind hem bijzonder hadden getroffen.
De indrukken, te Bayreuth opgedaan, werkten in al hun hevigheid na. Viotta arbeidde
met ijver aan zijn opera, maar toen hij twee bedrijven had voltooid, wierp hij ze met
behoud van het Voorspel en een Bruidsmarsch, twee instrumentale fragmenten, op
den brandstapel, indachtig aan de woorden van Carl Maria von Weber, dat ‘Die
ersten Opern und die ersten Hunde soll man ertränken’.
Inschrijving als lid der Amsterdamsche balie volgde en het vermaarde
advocaten-kantoor van den lateren deken der orde, Mr J. Kappeyne van de Coppello,
telde Henri Viotta onder de jongere medewerkers. Ofschoon Viotta in die dagen
naar het geestige zeggen van een zijner confrères zijn ‘fort’ maakte in het voorstellen
van akkoorden, ofschoon hij ook zekere bekendheid verwierf als een der
toegevoegde verdedigers van de beruchte inbrekers de gebroeders Lavertu, hing
zijn hart te zeer naar zijn oude professie om het lang in de advocatuur vol te houden.
Toga cedat lyrae. En de muzikale arbeid werd opnieuw met kracht ondernomen.
Voor den uitgever Kruseman bezorgde Viotta de bewerking van een nieuwen druk
van Félix Clément's Beroemde Toonkunstenaars en kort daarop begon Viotta met
de redactie van het groote uit drie deelen bestaande Lexicon der Toonkunst, aan
welks uitgave aanvankelijk een groot aantal toonkunstenaren van naam hun
medewerking hadden toegezegd.
Toen echter Viotta in het tweede deel van dit Lexicon in een artikel over
Nederlandsche Muziek de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst over den
hekel had gehaald door te schrijven, dat er van de Maatschappij, althans in die jaren
‘geen bezielende kracht meer uitgaat; de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de
bepalingen van art. 1 harer wet niet is overeenkomstig de eischen des tijds; haar
invloed op de muzikale wereld te onzent is zeer gering, en de belangen der
Nederlandsche kunstenaars heeft zij uit het oog verloren. Dit laatste
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blijkt uit het feit, dat in het jaar 1875 een nieuwe vereeniging werd opgericht, die
zich ten doel stelt, bepaaldelijk de Nederlandsche toonkunst te bevorderen, hetgeen
toch oorspronkelijk wel niet het hoofddoel der Maatschappij tot Bevordering der
Toonkunst, maar toch een voorwerp harer aanhoudende zorgen was’, toen Viotta
dezen knuppel in het hoenderhok der Maatschappij had geworpen, ging een storm
van verontwaardiging op onder al wie iets met genoemde Maatschappij had uit te
staan en het gevolg was, dat Frans Coenen, F. Gernsheim, Richard Hol en Daniël
de Lange zich onmiddellijk als medewerkers aan het Lexicon terugtrokken. Toch
moge hier even worden opgemerkt, dat de Lange, die pas als algemeen secretaris
der Maatschappij was opgetreden, mede de vingers op de wonde plekken legde en
op herziening der Wet aandrong. Het oude régime werd ook op De Lange's instigatie
verlaten en in later jaren - in 1908 - is de vrede tusschen Viotta en de Maatschappij,
wier lid van verdienste hij toen is geworden - een vrij zeldzame onderscheiding volkomen hersteld.
Het lustrum 1878-1883 vertoont behoudens den zooeven vermelden
muzikaal-literairen arbeid in verband met de uitgave van het. Lexicon weinig
opmerkelijks in Viotta's leven naar buiten; des te meer werd toen reeds voorbereidend
gearbeid aan de groote daden van later. De eerste uitvoeringen van het
Bühnen-Weihfestspiel Parsifal te Bayreuth in den zomer van 1882 waren aanleiding
tot een hernieuwd bezoek aan de Wagnerstad en de indrukken daarvan werden
vastgelegd in eenige feuilletons in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, in Caecilia
en in De Gids.
Kort daarop volgde op 13 Februari 1883 Wagner's tragische onverwachte dood
te Venetië, die als een electrische schok de gansche wereld beroerde. Viotta wijdde
een necrologie aan den Meester in het tijdschrift Caecilia en werd door de uitgevers
Van Druten te Sneek belast met de vereerende opdracht eener levensbeschrijving
van Richard Wagner, een zeer gedocumenteerde en uitvoerige biografie, die onder
den titel ‘Richard Wagner, zijn leven en zijne werken geschetst door Mr H. Viotta’,
in het najaar van 1883 het licht heeft gezien. Het boek levert geen diepzinnige,
wijsgeerige beschouwingen, maar kan als een model-levensschets worden
aangemerkt en dienen als leiddraad voor hen, die tot verdere studie van Richard
Wagner en diens werken willen worden aangewakkerd. Omstreeks denzelfden tijd
valt ook de verwezenlijking der reeds lang gekoesterde plannen, de stichting der
Wagner-Vereeniging.
De geesten waren wakker geschud; er moest een bres worden geschoten in de
vesting van het muzikale Amsterdam, een vesting, die ten gevolge van Verhulst's
omnipotentie bijna oninneembaar scheen.
Einde Augustus 1883 opgericht, trok de Wagner-Vereeniging op 26 Januari 1884
met vliegende vaandels - aldus Viotta's eigen karakteristiek - Amstel's veste binnen.
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De stichting eener afzonderlijke vereeniging, die zich in ons land iets aan het werk
van Richard Wagner en de moderne toonkunstbeweging liet gelegen liggen, kon
moeilijk uitblijven, wijl geen der bestaande vereenigingen daartoe perspectieven
openden. Er is wel eens het verwijt geuit, dat er geen land ter wereld is, waar het
coterie- en bondjessysteem ook in het openbare leven zoo welig wortel schiet en
tiert als in Nederland, maar ik vraag mij af, hoe men in 1883 te onzent op muzikaal
gebied iets nieuws zou hebben kunnen mogelijk maken zonder de stichting eener
nieuwe corporatie door gelijkgezinden. Johannes Verhulst, de man, tegen wien allen
opzagen, een kunstennar echter, die met ijzeren vuist zich verzette tegen alles wat
naar het nieuwe zweemde, dwong hen, die anders wilden, als het ware vanzelf tot
de daad.
De heeren Julius G. Bunge, prof. dr H. Hertz, mr J. Lublink Weddik, Alex.
Phlippeau, mr Henri Viotta en J.W. Wilson, die het eerste rondschrijven
onderteekenden om als ‘eenige Amsterdamsche kunstvrienden’ tot de oprichting
der Wagner-Vereeniging op te wekken vermeden met angstvallige Nederlandsche
voorzichtigheid elk échec en lieten toch ook vooral de mogelijkheid open om
eventueel den aftocht behoorlijk te kunnen dekken.
Het rondschrijven vermeldde, dat de nieuwe ‘Vereeniging zich voorstelt, om
zoolang hare geldmiddelen niet voldoende zijn tot bestrijding der kosten eener met
zorg voorbereide dramatische voorstelling, fragmenten der werken van Wagner en
ook van de meesters, welke als zijn onmiddellijke voorgangers beschouwd kunnen
worden (Beethoven, Weber, Berlioz, Liszt), in de concertzaal door uitstekende
kunstenaars te laten uitvoeren’.
‘Het getal concerten wordt afhankelijk gesteld van den staat der geldmiddelen.
Het eerste concert wordt gegeven, zoodra een voldoend aantal leden bijeen is.
Geen contributie zal geheven worden, zoolang niet het uitzicht op een concert
bestaat. De uitvoeringen der Vereenigingen zullen niet voor het publiek toegankelijk
zijn’.
Trots Verhulst's tegenwerking - op den avond van deze eerste uitvoering liet hij
nog nauwkeurig aanteekening houden wie der Amsterdamsche melomanen aan
deze ‘revolutionnaire’ daad medewerkten - kon reeds vijf maanden na de verzending
van dit rondschrijven het eerste concert worden gegeven. Men stond verbluft van
deze eerste praestaties; inzonderheid was het orkest der Amsterdamsche
Orkestvereeniging als zoodanig bijna niet te herkennen.
Het muzikaal tijdschrift Caecilia roemde Viotta's leiding om het zeerst, een leiding,
die op degelijke kennis berustte en volmaakt zeker was.
Als solisten traden op niemand minder dan de beroemde baryton Carl Hill en
Marianne Brandt, die te Bayreuth in het eerste Parsifal-jaar de Kundry-partij
afwisselend met Therese Malten en Amalia Materna had vervuld.
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Reeds bij het eerste concert werd door Viotta de toezegging eener dramatische
voorstelling gedaan.
Een zoo serieus werkend man kon spoedig op grootere belangstelling rekenen.
Viotta werd ras een der leidende figuren op toonkunstgebied in de hoofdstad. Heinze
ging als leider van de zangvereeniging Excelsior heen, Viotta werd zijn opvolger,
zoodat de Wagner-Vereeniging zich tot uitvoeringen van de werken van den Meester,
wiens naam zij droeg kon bepalen en Excelsior andere belangrijke koorwerken op
haar repertoire kon nemen. Voor het eerst werden hier uitgevoerd vele werken van
Berlioz, d'Indy's Le Chant de la Cloche, De Oorlog van Peter Benoit en, omstreeks
den tijd dat de Wagner-Vereeniging in 1893 voor de eerste maal de dramatische
vertooning van een werk van Wagner - Siegfried - had verwezenlijkt, bracht Excelsior
onder Viotta's leiding tweemaal Fidelio van Beethoven ten tooneele.
De Maatschappij Caecilia, die in 1885 Verhulst als haar directeur had zien plaats
maken voor Daniël de Lange, die echter slechts gedurende een korte periode den
staf dezer maatschappij mocht zwaaien - een periode evenwel, die reeds zeer aan
de ontwikkeling der moderne kunst is ten goede gekomen - riep in 1888 Viotta tot
de leiding harer uitvoeringen, een leiding, die hij tot 1897, kort na zijn vertrek uit de
hoofdstad, heeft behouden. Juist op orkestraal gebied koesterde men groote
verwachtingen van Henri Viotta. Niets was dan ook natuurlijker dan dat hij de
aangewezen kunstenaar was om het inwijdingsconcert te leiden van het op 11 April
1888 geopende nieuwe Concertgebouw te Amsterdam. Een programma met
Beethoven's Negende Symphonie als glorieus moment tot slot van dezen
openingsavond teekende het karakter van de nieuwe instelling. Nochtans zou Viotta
om redenen, welke nimmer geheel zijn opgehelderd, het aanbod van het
Concertgebouwbestuur om zich als vast directeur aan het instituut te verbinden en
de vorming van een orkest op zich te nemen, van de hand wijzen.
In die jaren was Viotta bovendien nog te zeer vervuld van de propaganda, die de
kunst van Richard Wagner ook in ons land behoefde, en systematisch en streng
organisatorisch ging hij daarbij te werk. Juist in 1890 was men tot de voorbereiding
eener complete dramatische vertooning besloten, toen de Amsterdamsche
Stadsschouwburg op 19 Februari van dat jaar afbrandde en bij gebrek aan een
anderen goed geöutilleerden schouwburg in de hoofdstad een zoodanige voorstelling
voorloopig moest worden uitgesteld. Viotta werd bij den bouw van den nieuwen
schouwburg in den Raad van Beheer der Stadsschouwburg Maatschappij gekozen
en kon als zoodanig zijn waardevolle stem doen hooren, voor zoover die niet botste
tegen de doovemansooren der toenmalige Amsterdamsche brandweer. De uitvoering
van Siegfried in het voorjaar van 1893 in het Paleis voor Volksvlijt bij gelegenheid
van het tienjarig bestaan der Wagner-Vereeniging was een eerste
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proeve van het kunnen der vereeniging op het gebied van Wagner's Gesammtkunst.
Zij werd in November 1894, kort na de opening van den nieuwen Stadsschouwburg
gevolgd door een uitvoering van Die Walküre, aan welke zich sedert dien in den
loop der jaren hebben aangesloten voorstellingen van Siegfried, Die Meistersinger
von Nürnberg, Tristan und Isolde, Götterdämmerung, Das Rheingold, Lohengrin,
Parsifal en Tannhäuser en sedert 1912 in supplementaire uitvoeringen ook werken
van andere componisten als Königskinder van Engelbert Humperdinck en Salome
van Richard Strauss, uitvoeringen, die terecht de bewondering van allen, die het
wel meenen met de muzikaal-dramatische kunst, hebben gaande gemaakt. De
gebeurtenissen van 1914 hebben tijdelijk den expansieven arbeid der vereeniging
belemmerd en Viotta zelf heeft niet meer actief mogen deel nemen aan de
regeneratie, die in 1922 is mogelijk gemaakt door de omzetting der
Wagnervereeniging in een nieuwe Stichting, welke nauw verband houdt met en als
voortzetting der oude kan worden beschouw met deze uitzondering evenwel, dat
de nieuwe nog meer in het publieke leven is komen te staan, terwijl de oude
vereeniging er eene was van ‘Gesinnungsgenossen’ naar den strengen eisch en in
engeren zin. Zoo niet, dan ware de Parsifal-vertooning van 1905 zelfs voor een man
van minder strenge beginselen dan Henri Viotta moeilijk te verdedigen. In elk geval
heeft Viotta, indachtig aan het oude adagium ‘quand on agit on ne s'explique pas’
tijdens de voorbereiding dezer belangrijke daad der Wagner-Vereeniging het
stilzwijgen stelselmatig bewaard, maar haar eerst na hare totstandkoming in een
Caecilia-artikel met klem tegen iedere inmenging van derden gerechtvaardigd en
het verwijt, alsof bij de vereeniging het motief ‘Erwerbsgier’ zou hebben voorgezeten
op afdoende wijze gelogenstraft. Wie maar eenigermate van nabij bekend is geweest
met de budgetten der vereeniging, weet dat het woord ‘winstbejag’ daarbij bijna als
een aanfluiting klinkt. Want zoo er ooit een instituut minder rekening heeft gehouden
met den commercieelen opzet, dan is dat wel de Wagner-vereeniging geweest. De
offervaardigheid van vele maecenaten heeft zich hier geducht doen gelden. De
steun der heeren Bunge, vader J.G. en zoon J.C. heeft tot wonderbaarlijke resultaten
geleid. Hun bescheidenheid verbiedt elke verdere aanduiding.
Ik herinnerde te voren aan den krachtigen propaganda-arbeid, die noodig was
en zonder welken de daden onmogelijk hadden kunnen worden gerealiseerd. Viotta,
wiens literaire en journalistieke arbeid reeds vroeger de aandacht van velen had
getrokken maakte daarbij geregeld gebruik van zijn snel vloeiende pen. In 1888
richtte hij het Maandblad voor Muziek op, een orgaan, dat naar het voorbeeld der
Bayreuther Blätter bestemd was om den kunstzinnigen lezer inwijding te geven in
de verschillende mysteriën op het gebied der toonkunst. Geen nieuwsblad, dat
verslagen en recensies moest geven van uitvoeringen, opsommingen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

107
uit welke de reproduceerende kunstenaars bij wijze van reclame hun nut konden
trekken, maar een tijdschrift, dat als propagandamiddel was bedoeld voor de kunst,
hier inzonderheid de muziek, die ter wille van haarzelve bemind en geëerd moet
worden, zal zij de weldadige macht uitoefenen, die men haar terecht toekent. De
inhoud van de vijf jaargangen van het tijdschrift bestond uit opstellen van algemeen
muzikalen en aesthetischen aard, ontledingen der werken van groote meesters,
bijzonderheden over verschillende muzikale vakken, biografische aanteekeningen,
bijdragen tot de muziekgeschiedenis, enz. Met medewerking van enkele aesthetici,
zooals J. van Santen Kolff, Jhr J.L. de Casembroot, Hugo Nolthenius en S. van
Milligen heeft Viotta de vijf jaargangen tot een waardevolle bijdrage tot de musicologie
van ons land gereleveerd. Bij gebrek aan medewerkers is het Maandblad in 1894
opgehouden te verschijnen of eigenlijk opgelost in het meer als nieuwsblad ingerichte
1
Weekblad voor Muziek . Viotta, die bovendien sedert de oprichting van ‘De Telegraaf’
het wekelijksche feuilleton in dit dagblad verzorgde, deed vele zijner opstellen over
muziek van toen af verschijnen in de Gids en in het oudste der Nederlandsche
Muziektijdschriften Caecilia, dat destijds geredigeerd werd door W.F.G. Nicolai,
directeur der Koninklijke Muziekschool te 's-Gravenhage, een kunstenaar, die van
1865 mede leiding had gegeven aan het Haagsche muziekleven, maar op lateren
leeftijd niet meer de kracht bezat om de noodige hervormingen en verbeteringen in
de Haagsche toestanden aan te brengen.
sten

Den 25
April 1896 stierf Nicolai en er bestond niet de minste twijfel, dat frisch
bloed in de residentie meer dan ooit te voren noodig was. De leider der afdeeling
Kunsten en Wetenschappen aan het Ministerie voor Binnenlandsche Zaken, onder
welke de Koninklijke Muziekschool ressorteerde, de scherpzinnige en bekwame Jhr
Mr Victor de Stuers, had onmiddellijk zijn oog op Viotta doen vallen. Het vereischte
contact met de Commissie van Toezicht was snel gevonden en reeds op 15 Juni
1896 volgde bij ministerieele beschikking Viotta's benoeming tot directeur der
Koninklijke Muziekschool.
Viotta, die juist een jaar te voren te Amsterdam een College voor Muziek had
geopend, een instituut, dat in snellen tijd reeds eenige populariteit had verkregen
en waar hij zelf de vakken muziekgeschiedenis, solo- en ensemblezang, samenspel
en directie doceerde, zag zich uiteraard genoodzaakt de leiding van dit College aan
anderen over te laten en zijn paedagogische krachten voortaan uitsluitend op den
Haag te concentreeren. De banden

1

In die jaren schreef Viotta voor de firma van Holkema & Warendorf den tekst voor de uitgave
‘Onze Hedendaagsche Toonkunstenaars’, een royaal ondernomen publicatie van portretten
van Nederlandsche musici met uitgebreide, gedocumenteerde biografische bijschriften. Ook
uit dien tijd dagteekent de uitgave van ‘12 Lieder für eine Singstimme’.
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met Amsterdam werden echter door zijn leiderschap der Wagner-Vereeniging in
stand gehouden.
Viotta's collega's, vergaderd in de Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging
kozen hem eveneens tot opvolger van Nicolai als voorzitter dezer zeer
geprononceerde vak-organisatie, een mandaat, dat telkenmale met algemeene
stemmen werd hernieuwd.
Maar voor den Haag begon een nieuwe muziek-aera.
Wanneer men bedenkt, dat de Residentie in die jaren geen eigen orkest meer
bezat, dat de aloude Diligentia-concerten van Amsterdam uit moesten worden
‘bediend’, dat Toonkunst en andere zangvereenigingen doorgaans van het
Utrechtsche Stedelijke Orkest gebruik maakten, dat Scheveningen, het Haagsche
annex, voor zijn exploitatie geregeld op zoek moest gaan naar buitenlandsche
orkesten, zoodat Jhr de Stuers eenmaal geestig in de Tweede Kamer heeft
opgemerkt, dat Scheveningen door de ‘Pickelhauben’ geannexeerd was, dan ziet
men dat er nog heel wat werk te verzetten viel en heel wat organisatorisch talent
aan den dag moest worden gelegd aleer een betere, gezondere toestand kon worden
geboren.
Viotta, die tot dusver ongehuwd was gebleven trad op 4 Februari 1897 in het
huwelijk met de zangeres Leonie Wilson, die menigmaal op concerten in de hoofdstad
veler aandacht had getrokken. Zij is hem, naar eigen mededeeling, in zoo menige
daad van kunst tot hulp en steun geweest.
Aan hulp en steun - ook van anderen - heeft het Viotta, die op middelbaren leeftijd
zijn Haagsche carrière aanving, nimmer ontbroken.
Zijn hervormingsarbeid aan de Muziekschool was van dien aard, dat hij kon
doorzetten, dat bij Koninklijk Besluit van 10 Mei 1900 werd bepaald, dat de Koninklijke
Muziekschool voortaan zou worden genoemd ‘Koninklijk Conservatorium voor
Muziek’, waarmede duidelijk werd te kennen gegeven, dat het streven der instelling
gericht was op het geven van hooger muzikaal onderwijs. Het aantal leerlingen
breidde zich gestadig uit. Ook werden nieuwe leervakken in het leerplan der school
opgenomen.
Maar wat konden die mooie opleidingsklassen baten als niet een deel van de
talentvolle leerlingen op den duur een levensbestaan konden vinden in orkesten
van eenigen ‘standing’? In de eerste plaats had 's-Gravenhage zelf meer dan ooit
behoefte aan een eigen orkest. En wat met eigen krachten mogelijk was had Viotta
getoond bij de inrichting van een Gala-kunstavond bij gelegenheid der
inhuldigingsfeesten in September 1898, toen een Huldigingscantate op woorden
van Mr J.E. Banck en met muziek van Mr Henri Viotta onder leiding van den
componist ten gehoore werd gebracht. Eerst in 1903 nam de organisatie van het
eigen orkest in de hofstad vasteren vorm aan en in 1904 trad het nieuwe
Residentie-Orkest onder Viotta in de openbaarheid. In de heeren E.K.G. Rose, Mr
N.G. Pierson,
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Mr J.A.H. baron van Zuylen van Nyevelt en Prof. Jhr Mr Dr W.J.M. van Eysinga
vond Viotta in de eerste kinderjaren van het orkest buitengewoon krachtige
medewerkers. Na het overlijden van den heer Rose was het Mevrouw Rose, die
onafgebroken haar vorstelijke belangstelling aan het Residentie-Orkest tot haar
dood heeft gegeven.
Het Residentie-Orkest is menigmaal het onderwerp geweest van publieke
discussie; in het bijzonder gedurende de eerste jaren van zijn bestaan, toen het als
het ware het middelpunt was van een strijdvraag over de suprematie van
's-Gravenhage of Amsterdam in het oude, vermaarde concert ‘Diligentia’.
Deze strijd ging betrekkelijk buiten de persoon van Viotta om, maar de Hagenaars
meenden het aan hun eer verschuldigd, dat zij bij de aanwezigheid van een eigen
orkest in de residentie daarvan ten behoeve der concerten van de oudste
concert-instelling moesten gebruik maken. Bij een te dezer zake door het bestuur
van het Concert Diligentia uitgeschreven plebisciet hebben de lokaal-patriotten, de
‘supporters’ van het Residentie-Orkest het gewonnen, en dus het concert Diligentia
‘veroverd’. Zij konden echter niet verhinderen, dat daags daarna het ‘Concertgebouw’
onder den naam van Mengelberg-concerten eigen uitvoeringen in Den Haag ging
organiseeren.
Ook deze rivaliteit tusschen beide orkesten is met den loop der jaren geheel
uitgesleten; beide corporaties leven sedert geruimen tijd in de meest
vriendschappelijke verhoudingen.
Viotta, die in Augustus 1898 reeds door H.M. de Koningin was onderscheiden
met het officierskruis van de Orde van Oranje Nassau, werd in Augustus 1908 kort
na het vijf-en-twintig-jarig bestaan der Wagner-Vereeniging benoemd tot Ridder in
de Orde van den Nederlandschen Leeuw, onderscheidingen die nog werden
aangevuld met de zilveren eere-medaille voor Kunsten en Wetenschappen van de
huisorde van Oranje op 1 Mei 1914 en de gouden eere-medaille in diezelfde orde,
een onderscheiding welke gelijk staat met een groot-officierskruis, op 17 April 1919
na zijn officieele afscheid uit het Haagsche muziekleven. Aan deze reeks van
onderscheidingen moeten worden toegevoegd die van lid der Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde (reeds in 1892), Commandeur in de Danebrog-Orde
van Denemarken en Commandeur in de Orde van de Eikenkroon van Luxemburg.
Vele belangrijke gebeurtenissen in het Haagsche muziekleven kregen door Viotta's
medewerking relief. Ik noem hier o.a. het Beethoven-feest van 1911, bij welke
gelegenheid Viotta de Fideliouitvoering dirigeerde, voorts de uitvoering van Elektra
onder leiding van Richard Strauss in 1910, een uitvoering aan welker voorbereiding
Viotta een werkzaam aandeel heeft gehad en het groote Strauss-feest in het najaar
van 1911, waaraan Viotta ook daadwerkelijk heeft deelgenomen.
Hij dirigeerde in den Haag het groote repertoire, en verzuimde
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niet de Hagenaars ook op de hoogte te houden van de belangrijke werken op het
gebied der modernen.
Zijn laatste daden van beteekenis waren de uitvoeringen der Achtste Symphonie
van Gustav Mahler op 17 Maart 1917 en een herhaling op 16 Februari 1918.
Reeds met het einde van het seizoen 1917 had hij als dirigent van het
Residentie-Orkest afscheid genomen om plaats te maken voor jongere krachten;
Dr Peter van Anrooy was zijn opvolger.
Het Koninklijk Conservatorium verliet hij in 1919, kort na zijn zeventigsten
verjaardag - 16 Juli 1918 - toen Dr Johan Wagenaar de leiding van dit instituut van
hem overnam.
De Amsterdammers zagen Viotta nog eenige malen. Een sympathiek gebaar
toonden Willem Mengelberg en het bestuur van het Concertgebouw toen zij Viotta
uitnoodigden om vóór de viering van zijn zeventigsten verjaardag - op 28 Februari
1918 - een abonnementsconcert van het Concertgebouw te dirigeeren. Bij die
gelegenheid werd door Viotta als het ware nog even een geloofsbelijdenis - zij het
dan ook ‘in a nutshell’ - afgelegd in een programma dat Viotta's levensarbeid
karakteriseerde: de ouverture Iphigénie en Aulide van Gluck; de derde symphonie
van Saint-Saëns (à la mémoire de Franz Liszt); Don Juan van Strauss, de Scène
d'Amour uit Roméo et Juliette van Berlioz en het Voorspel en de Slotscène uit Tristan
und Isolde van Richard Wagner.
Van zijn Wagner-getrouwen nam hij officieel afscheid met uitvoeringen van Parsifal
op 19 en 21 Juni 1919.
Zijn literaire arbeid, die in al die jaren nimmer was stop gezet - slechts in de
oorlogsjaren verschenen zijn publicaties sporadisch - werd na het afscheid van het
podium en de school nog eenige jaren voortgezet.
Op verzoek van de uitgevers H.D. Tjeenk Willink & Zoon te Haarlem, voor wie hij
in 1900 de monografiën ‘Helden der Toonkunst’ had geschreven en die ook in 1916
de uitgave van het uit twee lijvige deelen bestaande ‘Handboek der
Muziekgeschiedenis’ hadden bezorgd, nam hij de redactie op zich van een nieuw
maandblad Kunst, dat in de jaargangen 1920 tot 1924 is verschenen en een
uitgebreide reeks van opstellen van Viotta's hand omvat.
Op 13 September 1918 overleed Mevrouw Leonie Viotta als slachtoffer van het
noodlottige spoorwegongeluk bij Weesp, hem nalatende één zoon, mr Henri Julius
Viotta, die in den aanvang van 1933 te 's-Gravenhage is gestorven.
Maar Henri Viotta, die ook na zijn afscheid van het openbare leven de toekomst
nog zonnig tegemoet zag, trad op 27 December 1919 opnieuw in het huwelijk met
Alice B. Prager, aan wier zijde hij een zeer gelukkigen bijna onverduisterden
levensavond heeft gesleten. Ver van het vaderland, eerst te Clarens bij Montreux,
daarna in Montreux in de door het echtpaar zelf gebouwde
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Villa Beatrice bleef Viotta onafgebroken de wijding der muziek ondergaan. De
zooeven aangeduide opstellen in het maandblad Kunst leggen daarvan getuigenis
af. Zijn bewondering voor Richard Wagner bleef tot zijn laatste ademtocht
onverzwakt. Maar daarnaast nam zijn liefde voor de absolute, de instrumentale
muziek nog steeds in meerdere mate toe. Hij geloofde nog in de toekomst der
muziek, ondanks de grilligheid harer uitingen van thans. Uiteraard waren de laatste
jaren sterk op de beoefening der huismuziek geconcentreerd. Hoe kon hij genieten
van Beethoven's of Schubert's quartetten, van Bach, Mozart en Chopin, van
Beethoven's onuitputtelijken rijkdom, neergelegd in zijn sonates!
Een enkel maal, in den zomer, kwam hij nog wel eens naar het vaderland. In 1921
heeft een zijner goede vrienden en geestverwanten van zijn vereering doen blijken
door het schenken van Viotta's buste in marmer, een kunstwerk van de hand van
de begaafde beeldhouwster Mejuffrouw G.J.W. Rueb, aan de Gemeente Amsterdam
ter plaatsing in den Amsterdamschen Stadsschouwburg, waar deze buste tot in
lengte van dagen zal getuigen van Viotta's groote beteekenis als kunstenaar. Door
het aanbrengen van Richard Wagner's beeltenis als vignet wordt er tevens aan
herinnerd hetgeen Viotta als stuwende kracht voor Richard Wagner's kunst in ons
land heeft verricht. Bij de onthulling en aanvaarding dezer buste door de gemeente
Amsterdam was Viotta zelf tegenwoordig.
Deze buste, die anders in den schouwburg-foyer een duurzame plaats inneemt,
was, omgeven door bloemen en voorzien van een lauwertak, opgesteld in de hal
van den schouwburg bij gelegenheid van de Parsifal-voorstellingen door de
Wagnervereeniging, waarmede op 11 en 12 Februari 1933 de
herdenkingsplechtigheden naar aanleiding van den vijftigsten terugkeer van 's
Meesters sterfdag werden ingezet.
Juist een week later - op 18 Februari 1933 - sloot Wagner's trouwe adept te
Montreux voorgoed de oogen, in volle verzekerdheid, dat zijn langjarige arbeid
allerminst vergeefsch en zeer vruchtdragend is geweest.
Met hem is de laatste van zijn geslacht heengegaan, doch zijn naam staat
onuitwischbaar gegrift in de geschiedenis van het Nederlandsche Muziekleven.
A m s t e r d a m , Mei 1933
S. BOTTENHEIM
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Lijst van composities
Ouverture in Es, geschreven in 1862.
Mis voor mannenstemmen en orgel, geschreven in 1868.
Symphonisch gedicht Columbus 1868.
Strijkkwartet.
Concert voor violoncel.
J.P. Sweelinck, Regina Coeli, in partituur gebracht door H.A. Viotta, 1869, Afl. I
der Uitgaven der Vereeniging voor Nederlandsche Muziek-geschiedenis.
Feestmarsch bij het 300-jarig bestaan der Leidsche Universiteit, geschreven in
1875.
Ouverture en Bruidsmarsch uit de opera ‘De zeven Raven’, gecomponeerd in
1877.
Verschillende marschen.
Gecomponeerde dialoog voor Weber's Der Freischütz.
12 Lieder für eine Singstimme en piano.
Inhuldigingscantate op woorden van Mr. J.E. Banck, 1898.

1

Lijst van geschriften
1875

1

Overzicht der muzikale litteratuur. Marius
A. Brandts Buys, Liedjes van en voor
Neêrlands Volk. Oud en nieuw.
H. Kwast, Gezelschapsliederen, of
uitgezochte verzameling van 74
Nederlandsche zangen met de in gebruik
zijnde melodieën en
piano-accompagnement.
J. Worp, De zingende Kinderwereld.
Kinderliedjes voor een of twee stemmen
met piano-begeleiding. Woorden van
J.J.A. Goeverneur. Salvatore A.
Marchesi, Avonturen en ontmoetingen
van den kleinen Hans. Een prentenboek
met Muziek en Gezang voor kinderen.
Vertaling van J.J.A. Goeverneur.
W. Haanstra, Hoe moeten de kinderen
spelen om ferm en sterk

Bij de samenstelling dezer bibliographie is zooveel mogelijk naar volledigheid gestreefd. In
de lijst konden echter niet worden opgenomen de feuilletons, die in verschillende dagbladen
zijn verschenen, o.a. in het Algemeen Handelsblad in 1876 en te voren in het dagblad Het
Noorden en de Amsterdamsche Courant. Voorts die uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant
naar aanleiding van de eerste Parsifal-uitvoeringen te Bayreuth in 1882 en eindelijk de
wekelijksche kronieken uit De Telegraaf, verschenen sedert de oprichting van het blad in
1893 en tot 1903 onafgebroken volgehouden.
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te worden? Twaalf nieuwe kinderspelen
met zang en pianobegeleiding ten
dienste van scholen en huisgezinnen.
De Gids, Dl. I, blz. 436.
W.F.G. Nicolai, Handleiding bij het
onderwijs in de theorie der muziek, I.
E. Drenth, Beknopte Handleiding tot de
kennis van de theorie der muziek.
J.A. Appel, Koraalgids of de Melodieën
der Psalmen en Evangelische Gezangen.
e

1 afl.
Her. M., Kort overzicht van Graff's en
Bruch's Odysseus.
De Gids, Dl. I, blz. 620.
Verslagen van uitvoeringen te
Amsterdam. Caecilia. Algemeen
Muzikaal Tijdschrift.
1876

Overzicht der Muzikale Litteratuur.
A.W.A. Heyblom, Leerboek bij het
onderwijs in den zang.
H.H. Hartman, Theorie van den zang.
W.G.L. Lohmann, Sammlung heiterer
und ernster Lieder.
R. Hol, Kerstcantate, Gedicht van Prof.
C.P. Tiele.
e

Buhrmann's Muziek-album, 2 Jaargang.
De Gids, Dl. II, blz. 371.
Opera en Drama (naar aanleiding van
de Bayreuther Festspiele).
De Gids, Dl. IV, 193, 468.
Intermezzo, naar aanleiding van een
‘persoonlijk feit’. Caecilia, blz. 95.
Liederik, Opera van Paul Billiet, muziek
van Jos. Mertens. Caecilia, blz. 121.
1877

Henry Coenen, Caecilia, blz. 194.
Eenige vragen naar aanleiding van de
‘Taalkundige beschouwing’. Caecilia, blz.
201.
Het Auteursrecht van den componist,
academisch proefschrift ter verkrijging
van den graad van doctor in het
Romeinsch en Hedendaagsch Recht aan
de Universiteit te Leiden. Amsterdam,
Louis Roothaan.

1878

Felix Clement. Beroemde
de

Toonkunstenaars, 2 druk. Uitg.
Kruseman, Haarlem.
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1881-1885

e

Lexicon der Toonkunst, 3 dln. 1 dl. 1881.
Amsterdam. F.C. Bührmann. Albert
Roothaan.
e

2 dl. 1883. Amsterdam, P.N. van
Kampen & Zoon.
e

3 dl. 1885. Amsterdam, P.N. van
Kampen & Zoon.
1882

Parsifal, De Gids dl. III, blz. 64.
Parsifal, Caecilia, blz. 151, 161, 173, 183,
191, 201, 211.

1883

Richard Wagner, Caecilia, blz. 41.
Programma-muziek, Caecilia, blz. 175,
185, 193, 203.
Richard Wagner, zijn leven en zijne
werken geschetst. Uitgave J.F. van
Druten, Sneek.

1884

Programma-muziek, Caecilia, blz. 1, 11.
Bayreuth en München. Een en ander
naar aanleiding der
Wagnervoorstellingen in beide steden.
Caecilia, blz. 147, 157, 167.

1885

De Meininger hofkapel. De Gids Dl. IV,
blz. 460.
Boekbeschouwing. Geschiedenis der
muziek in twaalf voordrachten door W.
Langhans, bewerkt door Jacq. Hartog.
Caecilia, blz. 1.

1886

Richard Wagner's nalatenschap. De
Gids, Dl. II, blz. 158.
Franz Liszt. De Gids, Dl. III, blz. 519.
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1887

De eerste voorstelling van ‘Der
Freischütz’. De Gids, Dl. I, blz. 532.

1888

Wagneriana (Briefwechsel zwischen
Wagner und Liszt). De Gids, Dl. I, blz.
592.
De partituur van ‘Die Meistersinger von
Nürnberg’. Maandblad voor Muziek, blz.
3, 38, 69, 233.
Biografische Schetsen, Hans Richter,
Mdbl. v. Muz. blz. 15.
Therese Malten, Mdbl. v. Muz. blz. 45.
Richard Wagner, in 1844. Mdbl. v. Muz.
blz. 87.

1889

Ingezonden Stuk. Caecilia blz. 16.
De tweede akte van Parsifal Mdbl. v.
Muz. blz. 97.
Stemmen uit het verleden over
Beethoven's ‘Heldensymphonie’, Mdbl.
v.M. blz. 167.
Meesterzang en Tabulatuur, Mdbl. v.
Muz. 193.
Het Bayreuther Orkest, Mdbl. v. Muz. blz.
315.
Bayreuth in 1889. Mdbl. v. Muz. blz. 376.
Wie was de stichter der Duitsche Opera?
Mdbl. v. Muz. blz. 385.
Biografische Schetsen, Amalia Materna.
Mdbl. v. Muz. blz. 112.
Wilhelmine Schröder-Devrient, Mdbl. v.
Muz. blz. 177.
Etienne Nicolas Méhul, Mdbl. v. Muz. blz.
202.
De ontwikkeling der moderne
instrumentatie, Mdbl. v. Muz. blz. 21.
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1890

De nieuwste uitgave van ‘Tannhäuser’,
Mdbl. v. Muz. blz. 67.
De stadsschouwburg te Amsterdam,
Mdbl. v. Muz. blz. 135.
Hector Berlioz en ‘La damnation de
Faust’, Mdbl. v. Muz. blz. 193.
Robert Franz en het Duitsche lied, Mdbl.
v. Muz. blz. 257.
Naar aanleiding van de ‘Vragen des
Tijds’, Mdbl. v. Muz. blz. 289.
Kunstbeschermers, Mdbl. v. Muz. blz.
336.
De geschiedenis der ‘Symphonie
Fantastique’ van Berlioz, Mdbl v. Muz.
blz. 353.
Over de voordracht der Ouverture van
Gluck's ‘Iphigenia in Aulis’, Mdbl. v. Muz.
blz. 365.
Biografische Schetsen, Marie Wittich en
Heinrich Gudehus, Mdbl. v. Muz. blz.
111.
Boekbeoordeeling Mr. H. Trip. Een
Heroën-Quartet. Schubert, Schumann,
Berlioz, Wagner. Mdbl. v. Muz., blz. 87.

1891

In Memoriam: I. Niels W. Gade en Joh.
J.H. Verhulst, Mdbl. v. Muz. blz. 56.
In Memoriam: II. E.C. Blauwaert, Mdbl.
v. Muz. blz. 62.
Over de finale der negende symphonie,
Mdbl. v. Muz. blz. 65.
Het Requiem van Hector Berlioz, Mdbl.
v. Muz. blz. 101.
Wagner's Götterdämmerung in verband
met de germaansche mythologie, Mdbl.
v. Muz. blz. 121.
Naar Bayreuth, Mdbl. v. Muz. blz. 153.
Honderd jaar geleden, Mdbl. v. Muz. blz.
175.
De Tannhäuser te Bayreuth. Mdbl. v.
Muz., blz. 219.
Giacomo Meyerbeer en zijn tijd. Mdbl. v.
Muz., blz. 253.
Van Weimar naar Parijs. Mdbl. v. Muz.,
blz. 265.
De toekomst der Muziek. Mdbl. v. Muz.,
blz. 297.
Een harmonieleer op rijm. Mdbl. v. Muz.,
blz. 306.
Een en ander over ‘Roméo et Juliette’
van Hector Berlioz. Mdbl. v. Muz., blz.
317.
De Siegfried-Idylle. Mdbl. v. Muz., blz.
334.
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Hans Sachs. Mdbl. v. Muz., blz. 18.
De zwaan van Pesaro. Mdbl. v. Muz.,
blz. 32.
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Nog eens Rubinstein als auteur. Mdbl.
v. Muz., blz. 41.
Vincent d'Indy, en zijn dramatische
legende ‘Le Chant de la Cloche’. Mdbl.
v. Muz., blz. 65.
Over de muziek van Tristan und Isolde.
Mdbl. v. Muz., blz. 87, 183, 222.
Het muzikale Amsterdam op het einde
e

de

der 18 en in het begin der 19 eeuw.
Mdbl. v. Muz., blz. 119, 197.
Wat is muziek? Mdbl. v. Muz., blz. 240.
Uit de reisbrieven van een
Bayreuthganger. Mdbl. v. Muz., blz. 251,
285.
Vox Populi. (Naar aanleiding van
keuzeconcerten). Mdbl. v. Muz., blz. 311.
Over herhalingsteekens in symphonieën.
Mdbl. v. Muz. blz. 365.
Boekbeoordeeling. G.A. Michelsen.
Voorbereidende studie tot het Pianospel.
Mdbl. v. Muz., blz. 304.
1893

Tien jaren na Wagner's dood. De Gids,
Dl. I, blz. 367.
Uit het leven van Franz Liszt. Mdbl. v.
Muz., blz. 9, 122.
Een Opera in den nieuwen
Stadsschouwburg te Amsterdam. Mdbl.
v. Muz., blz. 33.
De geschiedenis van Beethoven's
Fidelio. Mdbl. v. Muz., blz. 46, 70.
Uit het leven van een Viool-virtuoos,
(Henri Vieuxtemps). Mdbl. v. Muz. blz.
90.
Het tienjarig bestaan der
Wagner-Vereeniging. Mdbl. v. Muz., blz.
97.
Een en ander over het Praeger-boek.
Mdbl. v. Muz., blz. 153.
Het recitatief in het moderne toondrama.
Mdbl. v. Muz., blz. 172, 203.
De Graner Mis van Franz Liszt. Mdbl. v.
Muz., blz 279.
Een nieuwe violoncel. Mdbl. v. Muz., blz.
316.
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1894

Het manuscript van ‘Die Meistersinger
von Nürnberg’. Mdbl. v. Muz., blz. 319.
Wagner en de Burgemeester van
Baden-Baden. Mdbl. v. Muz., blz. 336.
Wagner over kerk en kerkmuziek. Mdbl.
v. Muz., blz. 358.
Ongegrond pessimisme voor de
toekomst der muziek. De Gids, Dl. I, blz.
394.
Hans von Bülow †. De Gids, Dl. I, blz.
588.
Beethoven en Wagner. De Gids, Dl. II,
blz. 513.
Les Béatitudes van César Franck. De
Maatschappij tot Bevordering der
Toonkunst. De Gids, Dl. III, blz. 166.
Bayreuth-Preludium. De Gids, Dl. III, blz.
343.
Lohengrin te Bayreuth. De Gids, Dl. IV,
blz. 176.
D.B. Monro. The Modes of ancient Greek
Music. - Elf brieven van Richard Wagner.
- Wagner's muziek in de concertzaal. De
Gids, Dl. IV, blz. 376.

1895

Eduard Hanslick. Aus meinem Leben.
De Gids, Dl. I, blz. 554.
‘l'Enfance du Christ’ van Hector Berlioz.
De Gids, Dl. II, bl. 193.
Het libretto der Opera. De Gids, Dl. II,
blz. 392.
Robert Franz en het Duitsche Lied. De
Gids, Dl. II, blz. 570.
Christus, Geestelijke Opera van Anton
Rubinstein. De Gids, Dl. III, blz. 165.
Ferd. Pfohl, Die moderne Oper. De Gids,
Dl. III, blz. 358.
Over voordrachts-aanwijzingen. De Gids,
Dl. IV, blz. 171.
Favart en de Opera-comique. De Gids,
Dl. IV, blz. 351.
De Parijsche concerten. De Gids, Dl. IV,
blz. 549.

1896

Hans von Bülow, Briefe und Schriften.
De Gids, Dl. I, blz. 179.
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Boekbeoordeeling, M. Chop. Leiddraad
door Richard Wagner's werken. De Gids,
Dl. I, blz. 208.
H.S. Chamberlain, Richard Wagner. De
Gids, Dl. I, blz. 375.
Dramma per musica. De Gids, Dl. I, blz.
543.
M. Glinka, Het leven voor den Czaar. De
Gids, Dl. II, blz. 166.
De Nederlandsche Opera en
Tannhäuser. De Gids, Dl. II, blz. 360.
Bayreuther-Preludium. De Gids, Dl. II,
blz. 538.
Clara en Robert Schumann. De Gids, Dl.
III, blz. 160.
De Opera der achttiende eeuw. De Gids,
Dl. III, blz. 336.
Een Tooneel- en Muziektentoonstelling
te Parijs. - De mechaniek van de piano.
- De a.s. Schubert-herdenking. De Gids,
Dl. III, blz. 547.
Constantijn Huygens, beoefenaar der
Toonkunst. - Luit-muziek. Oud-Vlaamsche liedkunst. De Gids, Dl.
IV, blz. 169.
Reizende orkesten en reizende
componisten, De Gids Dl. IV, blz. 370.
Hans von Bülow. Ausgewählte Schriften,
De Gids Dl. IV, blz. 565.
In Memoriam W.F.G. Nicolai, Caecilia
No. 11, Bijvoegsel. Aanvaarding der
redactie van het Algemeen Muzikaal
Tijdschrift Caecilia, Caecilia, blz. 125.
Na twintig jaren (Bayreuth), Caecilia, blz.
133.
Beethoven's negen symphonieën,
Caecilia, blz. 141, 165.
De Festspiele te Bayreuth, Caecilia, blz.
143.
Nederlandsche Opera-vertalingen,
Caecilia, blz. 173.
J.C. Boers †, Caecilia, blz. 197.
Onze Hedendaagsche Toonkunstenaars
(20 afleveringen) 1893-1896.
Uitgave van Holkema & Warendorf,
Amsterdam.
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1897

Het Nederlandsche Volkslied. - Carl
Loewe, De Gids Dl. I, blz. 185.
Uitvoeringen van Mozart's Don Giovanni,
De Gids Dl. I, blz. 374.
Skandinavische muziek. - De Bohemers.
- Viering van Schubert's honderdsten
verjaardag. De Gids Dl. I, blz. 566.
Gedichte von Goethe in Compositionen
seiner Zeitgenossen. Herausgegeben
von Max Friedlaender, De Gids Dl. II, blz.
192.
Johannes Brahms †. - Verdi en zijn
Otello, De Gids Dl. II, blz. 386.
Georges Servières. La Musique française
moderne, De Gids Dl. III, blz. 581.
Die Legende von der heiligen Elisabeth
van Franz Liszt ten tooneele. - Een
herinnering aan de eerste steenlegging
van het Festspielhaus te Bayreuth, De
Gids Dl. III, blz. 150.
Muziekfeesten. - Vlaamsche
Volksliederen, De Gids Dl. III, blz. 357.
Dr. A. Reismann. Was wird aus unserer
Deutschen Musik? De Gids Dl. III, blz.
551.
Gaëtano Donizetti herdacht. De Gids IV,
blz. 168.
Humor in de muziek, De Gids Dl. IV, blz.
353.
Ter herdenking van Mendelssohn's dood,
vijftig jaar geleden. Wagner-opvoeringen te Parijs, De Gids
Dl. IV, blz. 542.
Franz Schubert (1797 - 31 Januari 1897), Caecilia, blz. 11.
Reisherinneringen, Caecilia, blz. 43.
Goethe's Erlkönig en de componisten,
Caecilia, blz. 56.
Het Boheemsch Strijkkwartet, Caecilia,
blz. 59.
Het orkest in Wagner's trilogie ‘Der Ring
des Nibelungen’, Caecilia, blz. 61.
Bayreuth, Caecilia, blz. 93.
Een symphonie in woorden, Caecilia, blz.
125.
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Antwoord op eene vraag betreffende het
slotthema der Tannhäuser-Ouverture,
Caecilia. blz. 128.
Richard Strauss en zijn symphonisch
gedicht ‘Tod und Verklärung’, Caecilia,
blz. 143, 151.
1898

De muziek in de literatuur, De Gids Dl. I,
blz. 151.
De Opera-Comique. - Brieven van
Richard Wagner aan Emil Heckel, De
Gids Dl. I, blz. 367.
Beethoven's uitdrukkingsvermogen, De
Gids Dl. I. blz. 568.
‘Volks’-uitvoeringen. - La Musique à
Paris, De Gids Dl. II, blz. 185.
Gewijde Muziek, De Gids Dl. II, blz. 390.
W. Weisheimer. Erlebnisse mit Richard
Wagner, Franz Liszt und vielen anderen
Zeitgenossen. De Gids, Dl. II, blz. 583.
De zangkunst en hare beoefenaars De
Gids, Dl. III, blz. 183.
De vrouw als element in de Toonkunst.
De Gids, Dl. III, blz. 375.
T. de Wyzewa, Beethoven et Wagner.
De Gids, Dl. III, blz. 553.
De Muziek te Dresden. De Gids, Dl. IV,
blz. 151.
Gustave F. Selle. Aus A.B. Marx'
litterarischem Nachlass. De Gids, Dl. IV,
blz. 333.
De hedendaagsche Italiaansche Opera.
- David Friedrich Strauss over Wagner.
De Gids, Dl. IV, blz. 522.
De muziek van Wagner's Siegfried.
Caecilia, blz. 1, 9, 17, 25, 33.
Anton van Rooy als ‘Der Wanderer’.
Caecilia, blz. 2.
Over het dirigeeren. Caecilia, blz. 51, 61,
69.
De uitvoering van ‘Götterdämmerung’
door de Wagner-Vereeniging (met portret
van Alois Burgstaller). Caecilia, blz. 85.
Tolstoï contra Wagner. Caecilia, blz. 104
Nog iets over het dirigeeren. Caecilia,
blz. 113.
De muziek van Wagner's Rheingold.
Caecilia, blz. 127, 135, 144, 153, 168.
De Tentoonstellings-Cantate van
Cornelie van Oosterzee. Caecilia, blz.
128.
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1899

Hans von Bülow. Briefe und Schriften,
ter

3 Band. De Gids, Dl. I, blz. 198.
Das Rheingold van Richard Wagner. De
Gids, Dl. I, blz. 372.
Jules Huret. Le Théatre National de
l'Opéra-Comique. De Gids, Dl. I, blz.
543.
Lorenzo Perosi en zijn ‘La Risurrezione
di Lazzaro’ - Het eeuwfeest van Joseph
Haydn's. ‘Die Schöpfung’. De Gids, Dl.
II, blz. 128.
Die Meistersinger von Nürnberg. De
Gids, Dl. II, blz. 322.
Het eeuwfeest van Fromental Halévy. De
Gids, Dl. II, blz. 508.
P. Tschaikowsky, Musikalische
Erinnerungen und Feuilletons, übersetzt
von Heinrich Stümcke. De Gids, Dl. III.
blz. 156.
Ed. Hanslick, Am Ende des
Jahrhunderts. De Gids, Dl. III, blz. 356.
Goethe, De Gids, Dl. III, blz. 548.
Adolphe Appia, Die Musik und die
Inscenirung. De Gids, Dl. IV, blz. 185.
Fréderic Chopin - Aristide Cavaillé Coll.
De Gids, Dl. IV, blz. 382.
Heinrich Heine. De Gids, Dl. IV, blz. 579.
De muziek van Wagner's Rheingold
(vervolg). Caecilia, blz. 1, 13, 21.
Heinrich Vogl als ‘Loge’. Caecilia, blz.
25.
Waarheen? Caecilia, blz. 50, 57.
Een en ander over het ontstaan van ‘Die
Meistersinger von Nürnberg’. Caecilia,
blz. 76.
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Sebastian Hofmüller als David in ‘Die
Meistersinger von Nürnberg’. Caecilia,
blz. 79.
Het Manuscript van ‘Die Meistersinger
von Nürnberg’. Caecilia, blz. 85.
Vergeten symphonieën en ouvertures.
Caecilia, blz. 103.
Een nieuw werk over Instrumentatie.
(Eugène Thomas. Die Instrumentation
der Meistersinger von Nürnberg).
Caecilia, blz. 111, 122.
‘Naschrift’ uit Bayreuth. Caecilia, blz.
139.
Briefwisseling tusschen Franz Liszt en
Hans von Bülow. Caecilia, blz. 145, 153.
Joseph Cramer †. Caecilia, blz. 148.
Chopin. Caecilia, blz. 161.
Een en ander over ‘Die Walküre’.
Caecilia, blz. 169.
Rosa Sucher. Caecilia, blz. 171.
1900

Helden der Toonkunst van de zestiende
eeuw tot op onzen tijd, Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink & Zoon.
Bij den aanvang der twintigste eeuw. De
Gids, Dl. I, blz. 350.
M. Kufferath, Musiciens et philosophes.
De Gids, Dl. I, blz. 528.
Camille Saint Saëns, Portraits et
souvenirs. De Gids, Dl. II, blz. 175.
H. Kretzschmar, Bericht bei Beendigung
der Gesammtausgabe von Joh. Seb.
Bach's Werken. De Gids, Dl. II, blz. 363.
Richard Strauss en de
Programma-muziek. - De sterfdag van
Nicolo Piccini. De Gids, Dl. II, blz. 575.
Buitengewone tooneelvoorstellingen. Iets over Beethoven's woningen. De
Gids, Dl. III, blz. 170.
Lohengrin, Een vijftigjarig jubileum. De
Gids, Dl. III, blz. 361.
Louise Pohl, Hector Berlioz' Leben und
Werke. De Gids, Dl. III, blz. 563.
Weber en Lortzing. - Het Duitsche
Singspiel. De Gids, Dl. IV, blz. 172.
Liederboek van Groot-Nederland,
verzameld door F.R. Coers Fzn. Herdenking van het ontstaan der eerste
opera's. De Gids, Dl. IV, blz. 341.
Carl Maria von Weber, Briefe an Heinrich
Lichtenstein. De Gids, Dl. IV, blz. 565.
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Aan het einde der eeuw. Caecilia, blz. 1.
Een en ander over Beethoven's ‘Fidelio’.
Caecilia, blz. 27.
Nog iets over Beethoven's Fidelio.
Caecilia, blz. 42.
Over het verschil tusschen Ouverture en
Voorspel. Caecilia, blz. 71, 87, 95.
Uit het leven van Hans von Bülow.
Caecilia, blz. 123, 134.
Duitsche opera-voorstellingen. Caecilia,
blz. 167.
‘Tristan’-herinneringen. Caecilia, blz. 175,
183.
Het Lohengrin-feest te Weimar. Caecilia,
blz. 199.
1901

Domenico Cimarosa. De Gids, Dl. I, blz.
184.
Hans Bélart. Richard Wagner in Zürich.
De Gids, Dl. I, blz. 383.
Albert Soubies. Histoire de la Musique
en Hollande. De Gids, Dl. I, blz. 569
N. Grabowski, Wider die Musik. De Gids,
Dl. II, blz. 197.
Max Steuer. Was muss man von der
Musikgeschichte wissen? De Gids, Dl.
II, blz. 204.
Het Theater an der Wien - Mozart en
Schikaneder-Beethoven's Fidelio. De
Gids, Dl. II, blz. 368.
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Een jubileum (Haydn's Jahreszeiten). De
verdiensten van Haydn ten opzichte der
Toonkunst. De Gids, Dl. II, blz. 529.
Bayreuth 1876-1901. De Gids, Dl. III, blz.
173.
Alfred Bruneau. La musique française.
De Gids, Dl. III, blz. 382.
Alfred Bock. Deutsche Dichter in ihren
Beziehungen zur Musik. De Gids, Dl. III,
blz. 564.
Gedenkteeken voor Robert Schumann.
Schumann en de dichters der Romantiek.
De Gids, Dl. IV, blz. 175.
Over het moderne in de muziek. - Het
eeuwfeest van Vincenzo Bellini. De Gids,
Dl. IV, blz. 360.
Richard Heuberger. Musikalische
Skizzen. De Gids, Dl. IV, blz. 553.
Een en ander over Wagner's Lohengrin.
Caecilia, blz. 77, 85.
Kunst en Kritiek. Caecilia, blz. 101.
Bayreuther Herinneringen. Caecilia, blz.
109, 117, 125, 133.
Het Prinz Regententheater te München.
Caecilia, blz. 126.
Bayreuth contra München. Caecilia, blz.
149.
Een en ander over dramatische muziek.
Caecilia, blz. 165, 173.
Uit de briefwisseling van eene prinses
en een componist. Caecilia, blz. 181.
1902

Eugen Segnitz. Richard Wagner und
Leipzig, De Gids, Dl. I, blz. 186.
Hugo Goldschmidt. Studien zur
Geschichte der Italienischen Oper im
ten

17 Jahrhundert. - Een uitgave van
brieven van Rossini. De Gids, Dl. I, blz.
336.
Een Parijsch Bayreuth. - Wagner in
Frankrijk. De Gids, Dl. I, blz. 562.
Nog eens de brieven van Rossini. - De
betrekkingen van Wagner tot Italië. De
Gids, Dl. II, blz. 159.
Mascagni en Massenet. - Oratorium en
Opera. De Gids, Dl. II, blz. 345.
Een monument voor Beethoven. Terugkeer tot Mozart. De Gids, Dl. II, blz.
531.
De muzikale toekomst van Duitschland.
De Gids, Dl. III, blz. 371.
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Theater en concertmuziek. - Een
Parsifalland. De Gids, Dl. III, blz. 566.
Muziek a capella. - Geraasmakende
Muziek. De Gids, Dl. IV, blz. 162.
Een onvoltooide opera van Mozart. Brieven van Wagner aan Amalia
Materna. De Gids, Dl. IV, blz. 344.
Iets over het ontstaan van Parsifal en Die
Meistersinger. De Gids, Dl. IV, blz. 529.
Uit de briefwisseling van een prinses en
een componist, II. Caecilia, blz. 22.
Symphonie of Drama? Caecilia, blz. 45.
Uit de Duitsche Rijkshoofdstad. Caecilia,
blz. 53.
Over de inrichting en opstelling van het
moderne orkest. Caecilia, blz. 61.
Herinneringen aan den eersten Amfortas.
Caecilia, blz. 63.
De gedachtengang van den componist.
Caecilia, blz. 71.
Een en ander over Wagner's
‘Götterdämmerung’. Caecilia, blz. 79.
Bayreuthiana. Caecilia, blz. 103, 111,
119.
Een en ander over het Muziekfeest te
Krefeld. Caecilia, blz. 96, 105.
Tristan und Isolde, als sage en drama.
Caecilia, 1902/3, blz. 1.
Mathilde Wesendonck, de dichteres van
Wagner's liederen. Caecilia, 1902/3, blz.
67.
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1903

Muziek en Romantiek. - Johann Friedrich
Reichardt. De Gids, Dl. I, blz. 179.
De moderne dirigent. - Iets over den
metronoom. De Gids, Dl. I, blz. 386.
Oratorium en drama. - De concerten van
Colonne en iets over Fransche muziek.
De Gids, Dl. I, blz. 560.
Iets over de ‘ouverture’, De Gids, Dl. II,
blz. 168.
Mozartiana. - Een feestweek voor Ernest
Reyer. De Gids, Dl. II, blz. 373.
Mededeelingen over Beethoven. De
Gids, Dl. III, blz. 173.
Plannen voor een Wagnerfeest in Berlijn.
- Theodor Reichmann. De Gids, Dl. III,
blz. 173.
Adolphe Adam. De Gids, Dl. III, blz. 539.
Hector Berlioz (1803-1903). De Gids, Dl.
IV, blz. 338.
De ‘Parsifal’-kwestie. Caecilia, blz. 163.
Naschrift op Boissevain's ‘De
Parsifal-uitvoering van Toonkunst’.
Caecilia, blz. 225.
Beethoveniana. Caecilia, blz. 247, 309.
Meistersinger-herinneringen Caecilia, blz
389, 461.
De voorstellingen in het Prinz Regenten
Theater te München. Caecilia, blz. 555.
Hector Berlioz. Caecilia, blz. 677.

1904

Een verdwijnende herinnering aan
Beethoven. - Beethoven en Nicolaas
Lenau. - Herder en de muziek. De Gids,
Dl. I, blz. 179.
Conried contra Conrad. - Richard I en
Richard II. De Gids, Dl. I, blz. 581.
Zangers en virtuozen. - Opvattingen
omtrent de muzikaal-dramatische kunst.
De Gids, Dl. I. blz. 321.
Muzikale ongerechtigheden. De Gids, Dl.
III, blz. 179.
Richard Wagner en Mathilde
Wesendonk. De Gids, Dl. III, blz. 539.
Brieven van Wagner aan Mathilde
Wesendonk. De Gids. Dl. IV, blz. 347.
Wagnervrees. Caecilia, blz. 156.
Richard Hol als schrijver over muziek.
Caecilia, blz. 254.
Bayreuth. Caecilia, blz. 388.
Een dichterliefde. Caecilia, blz. 340, 435.
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1905

Tschechische componisten en nationale
muziek. - Een brief aan Richard Wagner.
De Gids, Dl. I, blz. 172.
Een honderdjarige. - Eroica-symphonie
en Fidelio. De Gids, Dl. II, blz. 164.
Schiller en de Toonkunst. De Gids, Dl.
II, blz. 356.
Muziek in Engeland. - Wagner en de
Engelschen, De Gids Dl. III, blz. 135.
Opvoeringen in de Theaterbouwvallen
van Zuid-Frankrijk. - Een monument voor
Lanner en Strauss, De Gids Dl. III, blz.
525.
G.A. Heinze, Een kunstenaarsleven, De
Gids Dl. IV, blz. 344.
Uit het leven van Hans von Bülow,
Caecilia, blz. 1, 66.
Schiller's verhouding tot de muziek,
Caecilia, blz. 193.
Bayreuth en de Amsterdamsche
Wagner-Vereeniging, Caecilia, blz. 289.
Camille Saint-Saëns 1835-1905,
Caecilia, blz. 433.

1906

Mozart (1756-1806), De Gids Dl. I, blz.
180.
Emile Bauman, l'Oeuvre de Camille
Saint-Saëns, De Gids Dl. I, blz. 565.
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Melodramatische verschijnselen in de
concertzaal, De Gids, Dl. II, blz. 355.
Schumann-herdenking. De Gids, Dl. III,
blz. 154.
Over zangers en zangkust, De Gids Dl.
III, blz. 542.
Mevrouw Offermans-van Hove
(1829-1906). - Vijftigjarig bestaan van
Wagner's Walküre. De Gids, Dl. IV, blz.
331.
1907

Een belangrijke opera-opvoering, De
Gids, Dl. I, blz. 187.
De muzikale beweging van onzen tijd. Richard Strauss als dramaticus, De Gids,
Dl. I, blz. 545.
Bachfeesten en Bachvereering, De Gids,
Dl. II, blz. 353.
Angelo Neumann, Erinnerungen an
Richard Wagner, De Gids, Dl. III, blz.
158.
Een jubilé. (Liszt en zijn symphonische
werken). - Joseph Joachim, De Gids, Dl.
III, blz. 549.
Edvard Grieg. - Een nieuwe uitgave van
Haydn's werken, De Gids Dl. IV, blz. 354.
‘Die Walküre’ in de Wagner-Vereeniging
te Amsterdam, Caecilia, blz. 20.
Felix Weingartner's raadgevingen der
symphonieën van Beethoven, Caecilia,
blz. 165, 213.
Nieuwe Wagneriana. Angelo Neumann.
Erinnerungen an Richard Wagner,
Caecilia, blz. 261, 316.

1908

Opdelvingen op het gebied van het
‘lyrische blijspel’, De Gids, Dl. I, blz. 173.
Het Hoftheater te Weimar en zijn
verleden. - Beethoven en zijn
Egmont-muziek. - Fransche
melodrama's, De Gids, Dl. I, blz. 532.
Liszt en zijn oratorium Christus. - De
eerste Wagnervereeniging, De Gids, Dl.
II, blz. 542.
Wederopvoering van langvergeten
opera's. De Gids, Dl. III, blz. 161.
Vandalisme in de dramatische muzikale
kunst. De Gids. Dl. III, blz. 556.
Brieven van Hans von Bülow. De Gids,
Dl. IV, blz. 348.
Julius G. Bunge †. Caecilia, blz. 64.
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Hans von Bülow's brieven. Caecilia, blz.
198.
Na vijf en twintig jaren. Caecilia, blz. 238.
Richard Wagner en Minna Planer.
Caecilia, blz. 419.
1909

De Toonkunst in Nederland in 1908. De
Gids, Dl. I, blz. 170.
Uitvoeringen van Nederlandsche
liederen. - Mendelssohn-herinneringen.
De Gids, Dl. I, blz. 593.
Joseph Haydn, 1809-1909. De Gids, Dl.
II, blz. 327.
Een Nederlandsche internationale
tentoonstelling van muziek-instrumenten.
De Gids, Dl. III, blz. 140.
D.F. Scheurleer. Het muziekleven in
de

Nederland in de tweede helft der 18
eeuw, in verband met Mozart's verblijf
aldaar. De Gids, Dl. III, blz. 528.
Tooneel en muziek. - Ludwig Spohr
herdacht. De Gids Dl. IV. blz. 361.
Het Haydn-jubilé en het derde Congres
der internationale Maatschappij voor
muziek. Caecilia, blz. 307, 444.
1910

Aanvang van het muziekseizoen in ons
land. - Een première in de Groote Opera
te Parijs. - Duitsche muziektoestanden,
De Gids, Dl. I, blz. 168.
Richard Strauss, Elektra. De Gids, Deel
I, blz. 570.
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Gedenkdagen. - Necrologie eener
beroemde zangeres. De Gids, Dl. III, blz.
162.
Het Muziekfeest van Salzburg. Herleving eener opera. De Gids, Dl. IV,
blz. 157.
1911

Tooneel en Muziek. - Opera en
operette-compositie. De Gids, Dl. I, blz.
187.
Richard Strauss, Der Rosenkavalier. De
Gids, Dl. II, blz. 167.
Richard Wagner's Mein Leben. De Gids,
Dl. III, blz. 169.
Franz Liszt. 1811 - 22 October - 1911.
De Gids, Dl. IV, blz. 172.
Felix Mottl †. Caecilia, blz. 246.
Franz Liszt. Caecilia, blz. 329.

1912

Engelbert Humperdinck en zijn opera
‘Königskinder’. De Gids, Dl. I, blz. 174.
De internationale beweging op muzikaal
gebied. - Mahler's Achtste Symphonie.
De Gids, Dl. II, blz. 183.
Nederlandsch Muziekfeest en Congres.
- Engeland en de Phil-harmonic Society.
De Gids, Dl. III, blz. 348.
Bayreuth en de Parsifal-quaestie. De
Gids, Dl. IV, blz. 349.

1913

Nieuwe boeken over Beethoven. - P.
Bettker, Beethoven. - W.A. Thomas San
Galli, Ludwig van Beethoven. De Gids,
Dl. I, blz. 568.
Richard Wagner 1813 - 22 Mei - 1913.
De Gids, Dl. II, blz. 315.
Richard Wagner 1813 - 22 Mei - 1913.
Caecilia, blz. 133.

1916

Handboek der Muziekgeschiedenis. 2
dln. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon.
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1920

Over Muziek, publiek en kritiek. Mdbld.
Kunst, Jan. afl.
Een Beethoven-feest. Mdbl. Kunst, Jan.
afl.
Nederlandsche Toonkunstenaars in den
Vreemde. Mdbl. Kunst, Jan. afl.
Allernieuwste programmamuziek. Mdbl.
Kunst, Febr. afl.
Pieteit in de Kunst. Mdbl. Kunst, Mrt. afl.
Kritiek der Kritiek. Mdbl. Kunst, Mrt. afl.
Over de vertaling van operateksten.
Mdbl. Kunst, Apr. afl.
Kritiek der Kritiek. Mdbl. Kunst, Apr. afl.
Giuseppe Verdi en zijn tehuis voor
Musici. Mdbl. Kunst, Mei afl.
Wagner's levensgang door hemzelf
beschreven. Mdbl. Kunst, Juni afl.
Kritiek der Kritiek. Mdbl. Kunst, Juni afl.
Een en ander over Beethoven's laatste
kwartetten. Mdbl. Kunst, Juli afl.
Nederlandsche Toonkunstenaars in den
Vreemde. Mdbl. Kunst, Juli en Aug. afl.
Kritiek der Kritiek. Mdbl. Kunst, Aug. afl.
Richard Strauss. Die Frau ohne
Schatten. Mdbl. Kunst, Sept. en Oct. afl.
K.A. Textor. Mdbl. Kunst, Sept. afl.
Die Münchener Festspiele. Mdbl. Kunst,
Oct. afl.
Hans Pfitzner en zijn ‘Palestrina’. Mdbl.
Kunst, Nov. afl.
Een 85-jarige concertgever. (Camille
Saint-Saëns). Mdbl. Kunst, Nov. afl.
Busoni en de Toekomst der Muziek.
Mdbl. Kunst, Nov. afl.
Kritiek der Kritiek. Mdbl. Kunst, Nov. afl.
Beethoven 1770 - 16 December - 1920.
Mdbl. Kunst, Dec. afl.
Beethoven en de Kritiek. Mdbl. Kunst,
Dec. afl.

1921

Nieuwe Wagneriana. Mdbl. Kunst, Jan.
afl.
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Tempi passati. Mdbl. Kunst, Jan. afl.
Een opera-jubileum (Der Freischütz).
Mdbl. Kunst, Jan. afl.
Kritiek der Kritiek. Mdbl. Kunst, Jan. afl.
Wagner in de Groote Opera te Parijs.
Mdbl. Kunst, Febr. afl.
Uit het Leven der Bohemers. Mdbl.
Kunst, Febr. afl.
Kritiek der Kritiek. Mdbl. Kunst, Febr. afl.
Over de opera ‘Die Gezeichneten’ van
Franz Schreker, Mdbl. Kunst, Mrt. afl.
‘La Damnation de Faust’ op het tooneel,
Mdbl. Kunst, Mrt. afl.
Een Hollandsch Dichter over de
Faustmuziek van Schumann, Mdbl.
Kunst, Mrt. afl.
Anton Averkamp, Mdbl. Kunst, Mrt. afl.
Uit het land der Troubadours, Mdbl.
Kunst, Apr. afl.
Rimsky Korsakow en zijn opera ‘Sadko’,
Mdbl. Kunst, Apr. afl.
De viool van Paganini, Mdbl. Kunst, Apr.
afl.
Muzikale problemen, Mdbl. Kunst, Mei
afl.
Franz Liszt in Nederland, Mdbl. Kunst,
Mei afl.
Een nieuwe vioolmethode, Mdbl. Kunst,
Mei afl.
Kritiek der Kritiek, Mdbl. Kunst, Mei afl.
Over Rheingold en nog iets, Mdbl. Kunst,
Juni afl.
Bayreuth Redivivus? Mdbl. Kunst, Juni
afl.
Een gedicht van Gustav Mahler, Mdbl.
Kunst, Juni afl.
Uit het leven van Hans von Bülow, Mdbl.
Kunst, Juli afl.
Over natuurbeschrijving in de muziek.
Mdbl. Kunst, Juli afl.
Curiositeiten, Mdbl. Kunst, Juli afl.
Leekegedachten over Muziek, Mdbl.
Kunst, Aug. afl.
Bismarck en de Muziek, Mdbl. Kunst,
Aug. afl.
Uit het Rijk der Walsenkoningen, Mdbl.
Kunst, Aug. afl.
Moderne dramatische muziek, I. Josephs
Legende van Richard Strauss, Mdbl.
Kunst, Sept. afl.
Over Gluck, Mozart en Weber, Mdbl.
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Kunst, Sept. afl.
Over Nationaliteit in de Muziek, Mdbl.
Kunst, Oct. afl.
Landowska als schrijfster, Mdbl. Kunst,
Oct. afl.
Intieme Kunst, Mdbl. Kunst, Oct. afl.
Mozartiana, Mdbl. Kunst, Oct. afl.
Moderne Dramatische Muziek II en III.
‘Das Spielwerk’ van Franz Schreker,
Mdbl. Kunst, Nov. en Dec. afl.
Kubistisch Dekoratief, Mdbl. Kunst, Nov.
afl.
Camille Saint Saëns †, Mdbl. Kunst, Dec.
afl.
Kritiek der Kritiek, Mdbl. Kunst, Dec. afl.
1922

Over den oorsprong van Wagner's
Parsifal. Mdbl. Kunst, Jan. afl.
Hugo Wolf als mensch en als kunstenaar.
Mdbl. Kunst, Jan. en Febr. afl.
Kritiek der Kritiek Het geval ‘Van Gilse’.
Mdbl. Kunst, Jan. afl.
De Katharina-Kerk te Neurenberg. Mdbl.
Kunst, Febr. afl.
Andreas Streicher en zijn verhouding tot
Schiller en Beethoven. Mdbl. Kunst, Mrt.
afl.
Wagnerhaat en Wagnervrees. Mdbl.
Kunst, Mrt. afl.
Kritiek der Kritiek. Mdbl. Kunst, Mrt. afl.
De Muziek en de Dichters. Mdbl. Kunst,
Apr. afl.
De Missa Solemnis in de Kathedraal van
Lausanne. Mdbl. Kunst, Apr. afl.
Uit het leven van een virtuoos. Mdbl.
Kunst, Apr. afl.
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Opera of Drama? Mdbl. Kunst, Mei afl.
Uit de geschiedenis der
muziekinstrumenten. Mdbl. Kunst, Mei
afl.
Over applaus, kransen en
terugroepingen. Mdbl. Kunst, Mei afl.
Over het lezen van muziek. Mdbl. Kunst,
Juni afl.
Uit het leven van een beroemd violist.
Mdbl. Kunst, Juni afl.
Wagnervereering in Frankrijk. Mdbl.
Kunst, Juli afl.
Over het komieke in de Muziek en nog
eenige andere beschouwingen. Mdbl.
Kunst, Juli afl.
Iets over oude operatoestanden. Mdbl.
Kunst, Juli afl.
Traditie. Mdbl. Kunst, Aug. afl.
Uit het Leven van Peter Cornelius. Mdbl.
Kunst, Sept./Oct. afl.
Johannes Martinus Messchaert †. Mdbl.
Kunst, Sept./Oct. afl.
Vergeten grootheden. Mdbl. Kunst,
Sept./Oct. afl.
Over oude violen. Mdbl. Kunst, Sept./Oct.
afl.
Het ontstaan van het lied ‘God save the
King’. Mdbl. Kunst, Sept./Oct. afl.
Cosima Wagner. Mdbl. Kunst, Nov. afl.
Emile Ergo †. Mdbl. Kunst, Nov. afl.
Chopin herdacht. Mdbl. Kunst, Nov. afl.
Over klokken en klokkenspel. Mdbl.
Kunst, Nov. afl.
Bach-vereering in Zwitserland. Mdbl.
Kunst, Dec. afl.
César Franck en de symphonische
muziek in Frankrijk. Mdbl. Kunst, Dec.
afl.
Over muzikale improvisatie. Mdbl. Kunst,
Dec. afl.
Wagner en de Intendant. Mdbl. Kunst,
Dec. afl.
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1923

De Familie Garcia, Mdbl. Kunst, Jan. afl.
Uit het muziekleven van het oude
Weenen, Mdbl. Kunst, Jan. afl.
Meistersinger-herinneringen, Mdbl.
Kunst, Jan. en Febr. afl.
Over het componeeren, Mdbl. Kunst,
Jan. afl.
Beethoven's vokale muziek, Mdbl. Kunst,
Febr. afl.
Rossini's Stabat Mater, Mdbl. Kunst,
Febr. afl.
Plagiaat of toeval? Mdbl. Kunst, Mrt/Apr.
afl.
Uit Siegfried Wagner's leven, Mdbl.
Kunst, Mrt/Apr. afl.
Symphonische Kunst voorheen en thans,
Mdbl.Kunst, Mrt/Apr. afl.
Richard Wagner in Zwitserland, Mdbl.
Kunst, Mrt/Apr. afl.
De Muziekinstrumenten in de
schilderkunst, Mdbl. Kunst, Mei afl.
Uit de school van Reger, Mdbl. Kunst,
Mei afl.
Kwartetmuziek, Mdbl. Kunst, Mei afl.
Fransch Olympisch Comite, Mdbl. Kunst,
Mei afl.
Over de beteekenis van Kundry in
Wagner's ‘Parsifal’, Mdbl. Kunst, Juni afl.
Een weinig bekend werk van Beethoven,
Mdbl. Kunst, Juni afl.
De Muziek der Zee, Mdbl. Kunst, Juni
afl.
Een internationaal tijdschrift voor
Muziekwetenschap, Mdbl. Kunst, Juni
afl.
Over Nietzsche's verhouding tot Wagner,
Mdbl. Kunst, Juli afl.
Het geheim der oude Italiaansche violen,
Mdbl. Kunst, Juli afl.
Een Vlaamsch muziektijdschrift, Mdbl.
Kunst, Juli afl.
De toekomst der Nederlandsche Opera,
Mdbl. Kunst, Aug./Sept. afl.
Uit het leven van een tenor, Mdbl. Kunst,
Aug./Sept. afl.
Nekrologie. Ernst van Dijck, Mdbl. Kunst,
Aug./Sept. afl.
Over von Bülow, Brahms en de
Meininger Kapel, Mdbl. Kunst, Aug./Sept.
afl.
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Uit Beethoven's laatste levensjaren,
Mdbl. Kunst, Oct. afl.
Richard Wagner's verhouding tot Robert
Schumann, Mdbl. Kunst, Oct. afl.
Een laatste woord van Messchaert, Mdbl.
Kunst, Nov. afl.
Dirk Schäfer, Mdbl. Kunst, Nov. afl.
Fidelio-herinneringen, Mdbl. Kunst, Nov.
afl.
Wagner en Frankrijk, Mdbl. Kunst, Dec.
afl.
Uit het muziekleven van Engeland, Mdbl.
Kunst, Dec. afl.
Saint Saëns over Liszt, Mdbl. Kunst, Dec.
afl.
De Société ‘Union Musicologique’, Mdbl.
Kunst, Dec. afl.
‘Onze Symphonie’, Mdbl. Kunst, Dec. afl.
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Honderd jaar geleden, Mdbl. Kunst, Jan.
afl.
Bayreuth, Mdbl. Kunst, Jan. afl.
Het doctoraat in de muziek, Mdbl. Kunst,
Jan. afl.
Een vergeten componist, Mdbl. Kunst,
Jan. afl.
Richard Strauss en zijn ‘Ariadne auf
Naxos’, Mdbl. Kunst, Febr. afl.
Een beroemde Uitgeversfirma, Mdbl.
Kunst, Febr. afl.
Nekrologie. A.B.H. Verhey, Mdbl. Kunst,
Febr. afl.
Friedrich Smetana, Mdbl. Kunst, Febr.
afl.
Monteverde en de eerste Italiaansche
Opera's, Mdbl. Kunst, Mrt en Juni afl.
‘La Malinconia’, Mdbl. Kunst, Mrt afl.
Uit de oude doos, Mdbl. Kunst, Mrt en
Apr./Mei afl.
Rossini's oordeel over de Duitsche
Muziek, Mdbl. Kunst, Mrt afl.
Liszt als conservatorium-leeraar, Mdbl.
Kunst, Apr./Mei afl.
Bernard Zweers, Mdbl. Kunst, Apr./Mei
afl.
Beethoven-vereering, Mdbl. Kunst,
Apr./Mei afl.
Mussolini en de Nationale Opera, Mdbl.
Kunst, Apr./Mei afl.
De Nederlandsche organisatie van
Toonkunstenaren, Mdbl. Kunst, Juni afl.
‘Onze Symphonie’, Mdbl. Kunst, Juni afl.
Bayreuth, Mdbl. Kunst, Juli/Aug. afl.
Napoleon I en de muziek, Mdbl. Kunst,
Juli/Aug. afl.
Nog eens ‘Bayreuth’, Mdbl. Kunst, Sept.
afl.
Traditie of Willekeur? Mdbl. Kunst, Oct.
afl.
Nieuwe composities, Mdbl. Kunst, Oct.
afl.
Een en ander over Anton Bruckner en
zijn Symphonieën, Mdbl. Kunst, Nov. en
Dec. afl.

1925

Richard Wagner's verhouding tot de
Muziekgeschiedenis, bijdrage voor het
Gedenkboek, aangeboden aan Dr. D.F.
sten

Scheurleur op zijn 70
verjaardag,
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
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Levensbericht van Anthony Hoynck van Papendrecht
(Amsterdam 22 Juni 1864-Rotterdam 1 Mei 1933)
Op 1 Mei 1933 overleed plotseling te Rotterdam de Heer A. Hoynck van Papendrecht
in den ouderdom van 68 jaren.
Gesproten was hij uit een oud patricisch geslacht te Dordrecht, dat reeds vóór de
hervorming deel uitmaakte van de regeering van Holland's oudste stad. Hoynck,
voor den handel opgeleid, voelde niet veel voor de negotie, was artist en schrijver;
het teekenen had hij van zijn vader, die een zeer verdienstelijk teekenaar was;
trouwens zijn broeder is de Heer J. Hoynck van Papendrecht, de alom gewaardeerde
schilder. Zag Anton Hoynck een oude kerk of een huis met ouden gevel, dadelijk
kwam het schetsboek uit den zak en het duurde niet lang of het gebouw dat zijn
bewondering opwekte stond in de puntjes op papier; ook op het gebied van de
heraldiek waren zijn wapenteekeningen prachtig.
Ook zijn pennevruchten waren vele. Zoo schreef hij:
De Rotterdamsche Plateel- en Tegelbakkerij 1581-1852.
50 jaren op het water, geschiedenis van de Roei- en Zeilvereeniging ‘de Maas’.
Het Gedenkboek A van Hoboken 1774-1924.
Het Gedenkboek Societeit Harmonie 1826-1926.
Het Gedenkboek Tabak Mij. Arendsburg 1877-1927.
Het Huis genaamd Engelenburch.
Vele mededeelingen in ‘de Nederlandsche Leeuw’, maandblad van het Kon. Ned.
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
Op 1 Augustus 1910 werd hij benoemd tot Directeur van het Museum van
Oudheden te Rotterdam, een kolfje naar zijn hand! hij ging met hart en ziel op in
deze betrekking, geen moeite was hem te veel om het een of ander te bemachtigen
wat voor het Museum, zijn troetelkind, van belang was, zoodat het Museum zeer
veel aan den ijverigen Directeur te danken heeft.
Toen de leeftijdsgrens bereikt was, was het met die betrekking gedaan; een zware
slag voor hem! hij koesterde de hoop dat hem zou worden gevraagd de betrekking
nog te blijven vervullen om de verhuizing naar het nieuwe gebouw te bewerkstelligen;
helaas is dat verzoek hem niet gedaan, wat allen die zijn ijverig werk bewonderden,
zeer heeft verbaasd.
J. REEPMAKER VAN STREVELSHOEK.
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Levensbericht van Dr Herman Daniël Benjamins
Het Bestuur der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde vraagt mij een ‘beknopt
levensbericht’ van wijlen dr H.D. Benjamins. Het is mij niet gemakkelijk aan dit
verzoek te voldoen, want ik weet maar weinig van Benjamins' leven in Suriname,
dat zeker belangrijker was dan zijn leven in Holland.
Zij die meer ervan weten, wil ik nu aan het woord laten. Daar is de heer Fred.
Oudschans Dentz, die in het Kol. Weekblad van 2 Febr. 1933 een opstel schreef,
waarin een en ander voorkomt, dat men elders niet vindt.
‘In Suriname werd Benjamins geboren en na voltooide studiën in Nederland waar
hij 2 Juli 1875 te Leiden promoveerde, keerde hij naar zijn geboortegrond terug en
diende zijn land 32 jaren als Inspecteur voor het Onderwijs, de eerste functionaris
in die betrekking, nadat de Inrichting voor Middelbaar Onderwijs te Paramaribo,
waarvan gouverneur Van Sypesteyn hem als leeraardirecteur had benoemd, op
last van hooger hand gesloten werd.
Geen betere keuze had men kunnen doen. Veelzijdige kennis, gepaard aan
grooten eenvoud, bezadigdheid, groote belangstelling in alles wat met de wetenschap
en beschaving in verband staat, maakten hem bij uitstek geschikt de leiding van het
onderwijs op zich te nemen.
Wat hij in die lange jaren voor zijn land, dat trotsch op zijn zoon is, heeft gedaan,
zullen wij hier niet opsommen. Het is elders en in 1930 uitvoerig gedaan bij de
huldiging ter gelegenheid van zijn 80-jarigen geboortedag, welke hij stil had willen
laten voorbijgaan, zooals hij mij schreef, maar die een groote huldiging is geworden.
Het toenmaals bestaande Surinaamsche weekblad ‘De Periscoop’ gaf een
Benjamins-nummer uit, op 2 Juli 1925 no. 36, waarin zijn geheele levensloop werd
beschreven en waaruit wij aanhalen, dat hij een man van fijne analyse was, ernstig
onderzoek, gedegen critiek, een ‘éminente philosophe’, die den grondslag legde en
het gebouw optrok van de moreele en intellectueele ontwikkeling van zijn
landgenooten, welke hij heeft helpen opheffen tot een hoogte, die hen in staat stelde
mede te dingen op de wereldmarkt van intellectueelen, wier gebrekkig Negerengelsch
in een
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halve eeuw door ons Nederlandsch werd vervangen. (Misschien zijn er die het
Neger-Engelsch verkiezen boven ons tegenwoordig Nederlandsch, (Sn.).
Nevens zijn eigen werkkring nam hij nog die van gouvernementslandmeter en
gouvernements-secretaris waar. De Koloniale Bibliotheek kende hij op zijn duimpje.
Als Inspecteur was hij daarvan tevens Beheerder, maar niet pro forma. Hij wist er
groote uitbreiding aan te geven en zijn ziel zat er in. In de archieven was dr.
Benjamins ook goed thuis en de diensten welke hij bewees ter gelegenheid van het
grensgeschil tusschen Britsch Guyana en Venezuela en de voor Suriname gunstige
opgeloste grenskwestie, waarbij de Czaar van Rusland het Lawagebied aan
Suriname toewees, deden zijn verdiensten ten volle aan het licht komen.
Vier en dertig jaren heeft dr Benjamins gestreden en gevochten voor de oplossing
van de grenskwestie, die eigenlijk geen grenskwestie is, tusschen Britsch en
Nederlandsch Guyana. Het is begonnen met zijn artikel in het Tijdschrift van het
Kon. Ned. Aardrijkskunde Genootschap Jrg. 1898 en onvermoeid heeft hij dit
voortgezet in de West-Indische Gids en het Koloniaal Weekblad.
Zijn rijke historische, bibliographische en ethnographische kennis kwamen nergens
zoo goed aan het licht als in de in 1914 begonnen en op Crynsendag (27 Febr.) in
1917 verschenen Encyclopedie van Ned. West-Indië, in samenwerking met den
heer Snelleman, zijn rechterhand, en tal van medewerkers. Dit was een reuzentaak.
Nadat Nijhoff die had uitgegeven begon hij zijn werkkracht aan den West-Indischen
Gids te wijden, waarvan Nijhoff thans 14 kloeke deelen heeft doen verschijnen, en
waarin een schat van wetenswaardigheden over onze gebiedsdeelen in Amerika
zijn neergelegd, een tijdschrift, dat niet verdwijnen mag, maar moet blijven voortleven,
ook al uit eerbied voor den gewezen leider. Ook daarin verscheen met een goed
gelijkende beeltenis bij zijn jubileum in het Maartnummer van 1930 een waardeerend
woord van prof. dr. J. Boeke.
Maar grooter eer was de sympathieke daad van gouverneur Rutgers, die bij
resolutie van 21 Febr. 1930 (no. 761) aan de Willemschool te Paramaribo op 25
Febr. den naam van dr H.D. Benjaminsschool gaf. De naamsverandering had in
Suriname op plechtige wijze plaats. Gouverneur, Koloniale Staten, de bevolking en
tallooze particulieren gaven uiting van hun waardeering op dien dag aan den in
Nederland wonenden jubilaris, wiens verdiensten op zoo treffende wijze werden
erkend.
Onverwacht is Dr Benjamins van ons heengegaan, nadat wij een week tevoren
nog een vergadering van de commissie van vaste medewerkers aan dit blad met
hem hadden medegemaakt. De uren, welke ik bij hem thuis heb doorgebracht,
waren mij steeds een verkwikking. Er was zooveel over Suriname te praten, dat ons
beider belangstelling had. Dat Dr Benjamins zijn geboorteland lief had, was geen
bijzonderheid. Men verwacht zulks van
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elk rechtgeaard Surinamer, maar hoevelen van hen, die na hun pensionneering
naar Nederland komen, wijden zich aan hun geboortegrond of toonen er op een of
andere wijze belangstelling voor? Met het verlaten van Suriname had hij niet, als
zoovelen, het stof van zijn schoenen afgeschud, maar hij heeft zich met hart en ziel
aan de belangen van zijn land gewijd’.
In hetzelfde nummer van het Kolonial Weekblad voegde de bewerker van de
rubriek Curaçao, mr. B. de Gaay Fortman, daaraan toe:
‘Ook hier zij met een enkel woord herdacht de heengegane dr Benjamins.
Surinamer van geboorte, Surinaamsch deskundige bij uitnemendheid, heeft hij niet
nagelaten, telkens als de mogelijkheid zich voordeed, Curaçao in zijn belangstelling
te betrekken. Daaraan dankt Curaçao vooral zijn plaats in de West-Indische
Encyclopaedie en in den West-Indischen Gids, twee standaardwerken, in de laatste
20 jaren door dr Benjamins tot stand gebracht, met hulp van anderen voorzeker,
maar toch zoo, dat hij - althans in de Gids - de leiding had.
Hij was een uiterst bescheiden man. Als deskundige in Curaçaosche
aangelegenheden zou hij zich niet gauw opwerpen, maar dat hij er een hoop van
wist, is onbetwistbaar. Wanneer Benjamins ietwat schuchter opmerkte: gij zegt of
schrijft dit of dat, maar ik vind in mijn portefeuille Curaçao een aanteekening hierover,
die aldus luidt - dan kondet ge er zeker van zijn een waardevolle opmerking te
hebben ontvangen, die zelfcontrôle noodig maakte.
Benjamins plaatsen zullen wel weer worden bezet, maar het zal niet gemakkelijk
gaan, en zijn opvolgers zullen goed doen, terdege rekening te houden met de door
hem gevolgde, wel overwogen gedragslijn.
Curaçao zal zeker zich zijner in dankbare herinnering houden’.
Persoonlijk herinner ik mij, dat hij me eens vroeg: ‘Kan je van een schattig boek
spreken?’ Heel goed, zei ik, mits het boek inderdaad schattig is. Hij had het over
Beebe's ‘Jungle Peace’. ‘Ik heb’ - zoo schreef hij in een voortreffelijke bespreking
van dit boek - ‘reeds heel wat gelezen over reizen en onderzoekingen in de tropen.
Van menige weelderige natuurschildering is mij de herinnering bijgebleven, maar
zelden is mij een boek over de tropennatuur, over het dieren- en plantenleven onder
de oogen gekomen, dat mij van het begin tot het eind zoo geboeid, zoo vastgehouden
heeft als dit kleine boekje’.
Men kon hem een gesloten natuur noemen; allerminst was hij een causeur, maar
wie op het onderwerp kwam, dat zijn belangstelling had, namelijk Suriname, kon
zeker zijn van een notabel half uur. Maar hij heeft niet genoeg verteld en niet genoeg
geschreven. De oud-inspecteur van het onderwijs in Suriname, destijds met de
blanke en de gekleurde bevolking, met Indianen en Boschnegers in aanraking, meer
nog met onderwijzers en hun leerlingen
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op de scholen, waar bijna elk land van de wereld vertegenwoordigd en iedere
huidkleur aanwezig was, had veel meer kunnen vertellen, ook van de dagen en
nachten op de rivieren, in een korjaal; van de reeks kennissen, van roeiers tot
gouverneurs, over de uitgehongerde ontsnapten uit het Fransche buurland.
Vele malen sierde hij den West-Indischen Gids met opstellen, ook met groote en
kleine boekbesprekingen. Benjamins had twee hobbies, eigenlijk drie; twee oude,
de Corantijnkwestie en Aphra Behn; in het in 1929 verschenen register kan men
nazien, waar en wanneer hij over deze onderwerpen zich uitte; onder de
bloemstukken, die hij op zijn 80sten verjaardag ontving, was er een met het opschrift
‘Van de grenzen van Suriname’, gezonden door de deelnemers aan de Gonini- en
Tapanahoni-expedities in 1903 en 1904. Een derde paardje heet snèki koti, het
toovermiddel, de medicijn, waarmede giftige-slangenbeten zouden zijn te genezen.
Men leze wat hij daarover schreef in den Gids van Maart 1930, blz. 498 ‘Dezelfde
wonderdadige uitwerking van de sneki-koti, als Morton Kahn opteekende, hoorde
ik in Suriname een halve eeuw geleden, toen ik mijne inspectie-reizen nog per
‘tentboot’ (een roeivaartuig) had te doen. Moest ik op het getij wachten, dan kostte
het weinig moeite de roeiers aan het praten te krijgen, waarbij zij elkaar trachtten
te overtroeven met de onmogelijkste verhalen.’ Deze verhalen in de tentboot werden
ons onthouden.
Het artikel over de snèki-koti volgt onmiddellijk op de bladzijden van prof. Boeke
over Benjamins' werk aan den W.I. Gids, saam te vatten in deze woorden: ‘Wij willen
hier met groote dankbaarheid gedenken alles wat hij gedaan heeft voor den
West-Indischen Gids’; men vindt ze tegenover Benjamins' beeltenis, de beste van
alle bestaande.
Volgens een bekend gezegde zou men eerst bij het scheiden van de markt elkander
goed leeren kennen; een ander middel is: samen een encyclopaedie maken. Goed
leeren kennen wil niet zeggen: alles van elkaar weten; want b.v. wist ik niet, dat
Benjamins lid was van deze achtbare Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde;
ook heb ik nooit geweten, waarom hij ridder was in de orde van den Nederlandschen
Leeuw en van de Oranje Nassau-orde. Dat heeft met het leeren kennen van iemand
weinig te maken; in Den Haag zou het lastig worden.
Dat zijn bijzaken. ‘Mijn kennismaking met Snelleman - schreef B. in een artikel,
dat velen te mooi zullen vinden (W.I. Gids van Januari dezes jaars blz. 305) dagteekent van Januari 1910. Nadat de eerste druk van de Encyclopaedie van
Nederl. O o s t -Indië was gereed gekomen, rekenden de firma's Martinus Nijhoff en
E.J. Brill het zich tot een plicht een dergelijk boek over Nederl. West-Indië te doen
samenstellen. Snelleman zou dat op zich nemen. Hij wenschte mijne medewerking,
waartoe ik, ver-
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trouwende op zijn groote ervaring, na eenige aarzeling besloot. De samenwerking
was voor ons beiden een groote voldoening.’
De voorrede van het van 1914-1917 verschenen boek heeft als titel de woorden
‘Nadat de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië gereed gekomen was’ en
Benjamins plaatste er boven een citaat uit Plato: ‘Wel is het de taak van een goed
jager om het wild op te sporen in een groot bosch; maar men mag het hem niet
aanwrijven indien hij niet alles schiet’. Het was een citaat uit de tweede hand ‘en na
de verschijning van het werk vernam ik van een Graecus dat hij het nooit bij Plato
was tegengekomen.’ In mijn ex. van Platon's Werke, Leipzig 1853, heb ik nog even
gezocht; maar vergeefs. Eer vindt men een dubbeltje terug in de duinen.
Meergenoemd voorwoord begint aldus: ‘Een van de lastigste artikelen in een
Encyclopaedie is het nawoord, want eigenlijk handelt het nergens over. De redactie
richt zich tot den gebruiker maar wat zij zou kunnen vertellen over de ondervinding,
die er ligt tusschen het begin van de A en het einde van de Z, dat vertelt zij liever
niet: l'histoire intime ligt bewaard in de dossiers, die zwaarlijviger werden, naarmate
het werk vorderde’.
‘De slaven-arbeid dien gij aan uw woordenboek besteedt, zal niet onbeloond
blijven, en nog uwe erfgenamen zullen de vruchten kunnen plukken van uwe
zelfverloochening’. Zoo schreef Busken Huet in een van zijn Litterarische Phantasiën
(eerste reeks, Amsterdam 1874, bl. 101) met gij bedoelende men. In een halve
eeuw zijn de tijden wel veranderd: met aandrang moeten wij onze erfgenamen raden
bescheiden te zijn in hunne verwachtingen. O, zeker; onbeloond bleef de arbeid
niet; een schat van menschenkennis vergaarden we, een kapitaal aan kijk op
personen en dingen, die men langs dezen weg ontmoet, konden we kweeken;
gezwegen van den kostbaren voorraad kunde van velerlei aard, dien men
onwillekeurig medeneemt, zooals men herfstdraden thuis brengt van een
boschwandeling.
In een prospectus dien de uitgevers in Mei 1914 deden verschijnen, toen de eerste
aflevering gereed gekomen was, staat te lezen, dat de bezwaren bij het samenstellen
eener eerste Encyclopaedie van de West-Indische Koloniën zóó bijzonder groot
waren, dat zij menigmaal het voortzetten van den arbeid geheel dreigden te doen
mislukken. ‘Dank zij de taaie doorzettingskracht van de redactie zijn ten slotte die
moeilijkheden grootendeels overwonnen en ligt verreweg het grootste gedeelte der
copie gereed’. Dit is, ronduit gezegd, schromelijk overdreven. De aanloop diende
alleen om de taaiheid der redactie naar voren te brengen en den medewerkers te
doen weten, dat zij niet met zich zou laten sollen. Of inderdaad destijds een groot
deel der copie gereed lag, kunnen wij niet beoordeelen, misschien bij de
medewerkers.
Volledig is het boek natuurlijk - en gelukkig - niet. Het tracht 't belangrijkste te
brengen aan den gebruiker; moeilijk werk was het de grens te trekken, te bepalen
wat opgenomen
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zou moeten worden, wat terzijde gelegd; aan den eenen kant de neiging tot
goedgeefschheid, aan den anderen de noodzaak der beperking. Daarbij kwam de
overweging, dat de Encyclopaedie bestemd is niet alleen voor het gebruik in
Nederland, maar ook voor West-Indië, waar men te eener zijde wel beter bekend
is met wat de kolonie raakt, waar ter andere echter wetenschappelijke werken op
allerlei gebied niet gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Dit laatste verklaart waarom aan
enkele artikelen een algemeen gedeelte toegevoegd is, dat eigenlijk meer in een
algemeene encyclopaedie thuis behoort.
We hebben aan die Encyclopaedie genoegelijk gewerkt; voor mij was dat werk
een Surinaamsche les. Inmiddels is het boek verouderd, het vraagt om een herzienen
druk ... maar waar is de Benjamins, die dezen arbeid op zijn schouders kan nemen;
ik zeg niet ‘durft nemen’, want dezulken zijn er genoeg.
Met Suriname is Benjamins, ook na zijn vertrek voorgoed uit dit land, steeds in
verbinding gebleven; hij dacht aan zijn land en men bleef ginds aan hem denken.
sten

Dit is op zijn 80
verjaardag duidelijk gebleken door brieven, telegrammen en
geschenken. Hier kan ik inlasschen wat volgens De Surinamer van 9 Febr. l.l. No.
12 in de Koloniale Staten is gezegd door den heer Samson.
sten

‘Toen op den 25
Januari alhier het bericht werd ontvangen dat Dr Herman
Daniel Benjamins het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld, besefte ieder van
ons dat Suriname een zijner beste zonen verloren heeft.
Reeds in zijn proefschrift gaf Benjamins blijk van zijn verlangen om zijn
geboorteland nuttig te willen zijn. In eervolle functies, als Insp. voor het onderwijs,
Gouvernements Secretaris, lid van den Raad van Bestuur en in tal van commissies
heeft hij den Lande gediend.
Maar - wat hem bovenal als verdienste kan worden aangekend, is dat Benjamins,
ook nadat hij zijn pensioen verdiend had, er niet aan dacht zijn otium cum dignitate
te genieten, maar werkzaam bleef in het belang van land en volk.
Het is niet mijn bedoeling om in deze rede op te sommen al wat Benjamins voor
Suriname heeft gedaan, zijn geschriften over de regeling van de Westgrens en zijn
Encycl. van Ned. West-Indië en nog zoo veel meer blijven als monumenten hechter
dan metaal zijn onvergankelijke verdiensten aantoonen.
En in dit college, waarin hij zoo vaak als gedelegeerde van den Gouverneur
optrad, past zeker een eerbiedige hulde te brengen aan zijn nagedachtenis.
Toen mr A. de Pinto, de hoofdredacteur van het W.v. het R. gestorven was,
getuigde zijn opvolger prof. Simons van hem:
Wat hij kon was veel, wat hij gedaan heeft niet minder.
Deze zelfde getuigenis moge van dr H.D. Benjamins worden afgelegd.
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Ik stel voor dat de Koloniale Staten een telegram van rouw beklag zenden aan de
wed. Benjamins.
Gelijk reeds in ons vorig nummer gezegd, werd dit voorstel aangenomen en sloot
de Gedelegeerde zich namens het Bestuur bij de rede aan.’
In de N.R. Ct. van 24 Febr. 1930 (avondblad) is verschenen mijn feestgroet, toen
Benjamins den dag daarop 80 jaar zou worden. Ik herinner mij dien dag heel goed.
De jarige, te midden van vrouw en kinders, toonde een opgewektheid, die bij zulk
een dag evenzeer behoort als de schotel met gebakjes. Een mooi meisje met een
tikje negerbloed, Juliane, gekleed koto-misi en geleend van een bevriende familie,
diende de thee rood. Zij was het meest Surinaamsch van het gezelschap.
Ziehier eenige grepen uit dien groet:
In het Encyclopaedie-artikel Slavernij wordt van de slaven verteld; hijzelf moet
als jongen van 13, en nog jaren na 1863 toen de slaven vrij werden, veel hebben
gezien en gehoord van deze interessante periode, zoowel van de plantage-slaven,
die tot den grond behoorden, als, meer nog, van de stads-slaven, die in afzonderlijke
huisjes op het erf woonden van den heer, en 't daar dikwijls goed hadden. Ja, een
enkelen keer laat hij wel eens wat los, en zoo kwam ik onlangs te weten, hoe 't
gebeurde, dat zijn kindermeid den familienaam Waalsdorp voerde, sedert alle negers,
en dus ook zij, een behoorlijken naam moesten hebben.
Hijzelf heeft voor de klas gestaan, onderricht gevend in planten dierkunde. Het
blijkt nog telkens, dat men ginds den onderwijsman nog niet is vergeten; de invloed,
dien hij heeft gehad op de ontwikkeling van het onderwijs, is dan ook wel heel groot:
steeds op de bres: óók voor de zwarte onderwijzers, altijd pleitend, scholen bouwend
waarvoor 't geld niet aanwezig was, wars van alles wat naar comptabiliteit riekt.
Paramaribo herinnert zich nog dit gewin en waardeert het. Op het archief aldaar
werkte hij des ochtends van 6 tot 8 aan rapporten die met het onderwijs geen verband
hielden; telkens heeft hij gerapporteerd en memoriën opgesteld; blijkbaar was hij
dus toen reeds de sekure man, de absoluut betrouwbare. Een dezer dagen las ik
over een Engelsch geleerde: ‘He was so meticulously accurate in statement that he
could always be trusted’, maar ‘This desire for accuracy he carried almost to a fault’.
De Franschen noemen dit hypertrophie de la prudence.
Een antwoord op de vraag ‘wat voerde je uit als jongen?’ zou eenige aardige
bladzijden hebben kunnen geven in den West-Indischen Gids. Er zijn niet velen
meer in leven die het Suriname van zoo lang geleden hebben gekend. Aan zijn
eigen jongenstijd zal hij denken wanneer zijn kleinzoons uit Londen overkomen.
L'art d'être grand-père verstaat hij uitstekend. En wanneer hij behoefte had aan het
gezelschap van deze levenmakers, dan haalde
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hij ze met een of andere Batavier naar zijn huis. Want aan rumoer had hij behoefte;
hij is een man van zijn tijd; Londen was de stad zijner idealen, in Bennekom of
Brummen zou hij niet hebben kunnen aarden. Opmerkelijk mag 't heeten, dat iemand
die blijkbaar gevoelig was voor het fluisteren van het woud en van de rivier in het
weidsche domein, dat Suriname heet, iemand die oor had voor de muziek van het
woord, opleeft in het gewoel eener drukke stad.
Wie hem in actie wil zien, schreef ik, moet meegaan wanneer hij met zijn
kleinzoons vliegers oplaat aan het strand. Vliegers oplaten is een nobele wetenschap;
de

haalde niet Franklin omstreeks de helft der 18 eeuw bliksem uit den hemel langs
een vliegertouw? De Surinaamsche vliegers zijn anders dan de onze, zijn zeskantig,
en Benjamins zelf maakt deze toestellen, die met zwier de lucht in gaan en de jeugd
aan het strand in verbazing zetten. Zelfs de oude Jolyon Forsyte heeft zoo iets nooit
uitgehaald met zijn kleinkinderen.
In de laatste jaren is Benjamins' nog onverminderde werkkracht ten goede
gekomen aan den West-Indischen Gids. Dag en nacht is hij daarmede bezig: hij
zegt nooit vóór 2 uur naar bed te gaan, dus halfweg de hondenwacht, wat ik
ongezond vind, maar niet kan veranderen. Secretaris van de redactie, dat is
slaven-werk; gewoonlijk zijn de bijdragen te lang, veel te lang, soms boekdeelen
schrift geworden; een iegelijk vindt zijn ‘stof’ belangrijk, belangrijker dan die van een
ander; en telkens zit hij te tobben met den voorgeschreven omvang eener aflevering.
Meermalen heb ik hem geraden van een artikel, dat een pagina te groot is den staart
weg te knippen, omdat dit aanhangsel meestal hetzelfde beweert als het corpus;
maar daar wit hij niet aan .... ‘gare les conséquences!’ En zijn wil is hem een wet.
Plaats om te schrijven heeft hij nauwelijks; de enorme schrijftafel, donker van
kleur en niet te tillen, inlandsch van maaksel, ligt vol boeken en papieren; zoo doen
ook de stoelen en de schoorsteenmantel. Op de tafel werd een rijnlandsche voet
in 't vierkant uitgespaard en in deze reservation is alles geboren wat hij aan den
Gids afstond.
‘In de meeste gevallen zal een bloote verwijzing voldoende zijn’. Met dezen raad
voor oogen zou ik den lezer van dit overzicht willen verwijzen naar het register op
de jaargangen I-X 1919-1928 van de West-Indischen Gids, waarin hij op de eerste
bladzijde in bonte reeks zal aantreffen wat Benjamins gedurende die tien jaren in
dezen Gids deed verschijnen. Vóór latere jaren zullen de registers der jaargangen
1929 tot 1933 moeten worden geraadpleegd.
JOH. F. SNELLEMAN.
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Levensbericht van Prof. Dr. Albert Eekhof
26 Juli 1884-23 Maart 1933
en

Albert Eekhof werd den 26 Juli 1884 in de gemeente Steenwijk geboren. Op nog
jeugdigen leeftijd verhuisde hij naar Noord-Amerika, waar zijn vader het ambt van
voorganger eener presbyteriaansche gemeente in het dorp Alto, Wisconsin,
aanvaardde. Daar, en vervolgens in Milwaukee, bezocht de jonge Eekhof de lagere
school; de herinnering aan dezen tijd verliet hem niet, en in latere jaren wist hij nog
te vertellen van sledetochten door dikke sneeuw om 's winters de school te kunnen
bereiken. Van meer beteekenis was een blijvende vertrouwdheid, althans
bekendheid, met de Engelsche taal en met het Anglosaksische leven, gevolg van
indrukken uit zijn jeugd die niet nagelaten hebben later op zijn cultuur-waardeering
en wetenschappelijke neigingen invloed te oefenen.
In 1895 keerde de familie Eekhof naar Nederland terug; Albert's vader, toegelaten
tot de Evangelie-bediening in de Nederlandsch Hervormde Kerk, werd hier te lande
predikant, als hoedanig hij gedurende ruim vijfentwintig jaren in verschillende
gemeenten is werkzaam geweest. Albert bezocht het gymnasium te Gouda, waar
hij zich als een bekwaam leerling onderscheidde. Na zijn eindexamen, voornemens
in Leiden theologie te gaan studeeren, was hij korten tijd aan het instituut Noorthey
te Voorschoten als secondant verbonden; in 1903 werd hij voor de eerste maal als
student in de faculteit der godgeleerdheid te Leiden ingeschreven. Hij bleef hier zes
jaren, die voor hem ijverige, ingespannen studie beteekenden. Zijn geldelijke
middelen waren bescheiden; hij was geen lid van het Corps, maar aan het bekende
Leidsche theologische dispuut-leven nam hij een werkzaam aandeel als lid van het
gezelschap ‘Concordia res parvae crescunt’, waartoe in die jaren ook de latere
Leidsche hoogleeraren Thierry en De Zwaan behoorden. Maar niet alleen zijn
beperkte middelen bewogen hem tot het leven van den rustigen, studeerenden
student; zijn geheele aard neigde naar studie en wetenschappelijke werkzaamheid.
IJver, nauwgezetheid, bedachtzaamheid naast een scherp combinatievermogen,
speurzin en een sterk geheugen dat het gevondene
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tot in bijzonderheden vasthield, daarbij een sterke historische zin en liefde voor het
verleden, bepaalden hem bij de historische zijde der theologie, meer in het bijzonder
bij de kerkgeschiedenis of ‘Geschiedenis van het Christendom’, zooals de officiëele
benaming terecht luidt. Hij vond een uitnemende gelegenheid deze neigingen en
kwaliteiten tot ontplooiïng te brengen, toen hij werd aangenomen als lid van het
gezelschap S.S.S. S(criptores) S(aeculi) S(extidecimi) was een dispuut, in 1901
opgericht op initiatief van Prof. Pijper, die het eerevoorzitterschap bekleedde. Het
telde gewoonlijk een achttal leden, niet zoozeer door vriendenband of
vriendschappelijken omgang verbonden, dan wel door liefde voor de wetenschap
der kerkgeschiedenis, waarin op de maandelijksche vergaderingen, altijd ten huize
van Prof. Pijper, proeven van bekwaamheid werden afgelegd. Aanvankelijk hadden
de leden den eerevoorzitter eenige hulp verleend bij zijn arbeid voor het eerste deel
der ‘Bibliotheca Reformatoria Neerlandica’ (waaraan de naam heugenis bewaarde),
maar spoedig ging men zich bezig houden met wetenschappelijken arbeid op alle
terreinen der kerkgeschiedenis. Meestal volgens aanwijzing van Prof. Pijper bewerkte
men een of andere bron van beperkten omvang, een brief of een correspondentie,
een pamflet, een ouden druk, enz., en hield daarover bij toerbeurt op de
maandelijksche vergaderingen een inleiding, nam daarop de kritiek in ontvangst,
en deed vooral winst met de opmerkingen en mededeelingen van den gastheer,
die wel niet den voorzittershamer voerde, maar begrijpelijkerwijs leiding en beteekenis
aan de bijeenkomsten gaf. Voor velen heeft S.S.S. veel beteekend, niet slechts voor
hen die later de kerkof dogmengeschiedenis tot hun bijzonder vak van studie kozen,
maar ook voor anderen die hier een leerschool in methodiek volgden, welke bij de
beoefening van alle vakken van theologische wetenschap vrucht kon dragen. Op
S.S.S. werd men opgevoed in eerbied voor de mannen der Nederlandsche
kerkhistorische school: Kist en Royaards, Moll, Acquoy en anderen, en de beteekenis
van bronnenstudie, van nauwgezet citeeren en systematisch in aanteekeningen
verwerken werd er ter dege in het licht gesteld. Zoo iemand dan was Eekhof, de
vlijtige, nauwkeurige, wetenschappelijk aangelegde, de man om zijn voordeel te
doen met deze vorming. Hij is er zijn leven lang dankbaar voor gebleven; later,
Pijper's leerstoel ingenomen hebbende, heeft hij ook diens plaats in S.S.S. vervuld
en de traditie van het gezelschap voortreffelijk bewaard.
Zoo studeerde Eekhof met vrucht, op zijn tijd goede examens doende. Of hij een
of meermalen den graad cum laude - waarmee de faculteit in die dagen nogal
goedgeefsch was - heeft behaald, staat mij niet meer voor den geest; in allen geval
telde hij onder de knappe studenten, al ging er geen groot of bijzonder gerucht van
hem uit. Dit laatste vond mede zijn oorzaak in zijn persoonlijke hoedanigheden van
eenvoud en bescheidenheid;
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hij had in zijn wezen en optreden iets eenvoudigs, dat bijwijlen de gedachte aan
nederigheid en ootmoed opriep; hij was afkeerig van het timmeren aan den weg en
van het etaleeren der beste inventaris-nummers; zijn zachte, vriendelijke, ietwat
bedeesde geaardheid weerhield dit ‘kind in de boosheid’ om als ‘man in 't verstand’
met gerucht en reclame op den voorgrond te treden. Dezen karaktertrek heeft hij
zijn leven lang bewaard. Dat hij vlug studeerde blijkt hieruit, dat hij reeds in 1909
en

als theol. doctor de universiteit verliet; den 24 Maart van dit jaar promoveerde hij
op een proefschrift ‘De Questierders van den Aflaat in de Noordelijke Nederlanden’.
Werkzaamheid voor S.S.S. had hem in aanraking gebracht met de op den aflaat
betrekking hebbende oorkonden, behoorende tot het archief van den Utrecht schen
Dom; de ongeveer 150 charters, die Eekhof gedurende een drietal jaren bewerkt
had, vormden voornamelijk de bron van zijn werk. De dissertatie was uitnemend
naar vorm en inhoud, de graad cum laude wèl verdiend.
De eervol volbrachte studie bezorgde den jongen doctor een stipendium uit de
fondsen ter beschikking van curatoren der Leidsche universiteit, dat hem in staat
stelde een reis naar de Vereenigde Staten te maken, om daar in staats- en kerkelijke
archieven nasporingen te doen op het gebied der oudste Noordamerikaansche
kerkgeschiedenis en der betrekkingen dier kerken tot Nederland. In 1910
teruggekeerd werd Eekhof in ditzelfde jaar predikant te Diemen, waar hij zijn vader
opvolgde. De nabijheid van Amsterdam was den jongen predikant - die overigens
zijn gemeente allerminst verwaarloosde - uitermate dienstig tot voortzetting en
bevestiging zijner Noordamerikaansche studies; de classis Amsterdam toch
onderhield tijdens de Republiek de betrekkingen met de buitenlandsche kerken, en
het oud-archief der classis, alsmede gemeente- en notariëel archief van Amsterdam
boden rijk materiaal. Nadat reeds in 1910 Eekhof zijn kleiner werk ‘Bastiaen Jansz.
Krol, krankenbezoeker, kommies en kommandeur van Nieuw-Nederland’ in het licht
had gegeven, verscheen in 1913 als resultaat zijner breede studiën ‘De Hervormde
Kerk in Noord-Amerika, 1624-1664’, in 2 deelen, dat men zijn hoofdwerk zou kunnen
noemen. Het werd hier te lande en in Noord-Amerika zeer gunstig ontvangen, en
bracht den schrijver bekendheid in ruimen kring. Teekenend voor den aard van het
werk, maar ook voor de opvatting die Eekhof had van taak en vreugden van den
historicus, zijn de woorden, waarmee hij zijn voorrede besloot: ‘Ik stel mij niet voor,
dat mijn boek ‘vermaak’ zal verschaffen; wie meent er allerlei anecdotes of
avontuurlijke verhalen over Noord-Amerika in te zullen vinden, legge het gerust
terzijde. Slechts één doel heb ik nagestreefd, nml. om, puttend uit de eerste en
beste bronnen, schrede voor schrede voortgaande, de geschiedenis der Hervormde
Kerk in Noord-Amerika te beschrijven, gedachtig aan het woord van Adolf
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Harnack: Ueberall sollen wir wirklich aus den Quellen schöpfen, nicht aus dem
Sumpfwasser, oder - anders ausgedrückt - wir sollen in jedem Gebiet auf die Höhe
hinaufsteigen wo die Quellen sprudeln’.
In 1911 werd Eekhof, met mij, opgenomen in de redactie van het ‘Nederlandsch
Archief voor Kerkgeschiedenis’, die op dat oogenblik alleen door Pijper gevormd
werd. Het was voor ons, jonge predikanten met nog weinig wetenschappelijke
praestaties om op te kunnen wijzen, een onderscheiding mede leiding te mogen
geven aan het aloude tijdschrift, waarvan de oorsprong tot het jaar 1829 teruggaat,
en waaraan Kist en Royaards, Moll, Acquoy en Rogge, De Hoop Scheffer en
Wybrands luister hadden bijgezet. Zoo één van ons beiden zich die onderscheiding
waardig heeft getoond, dan was het Eekhof. Met groote toewijding heeft hij het
tijdschrift gediend, diep zich er van bewust welke verplichting een wetenschappelijke
traditie van bijna een eeuw op hem legde. Om de beurt hebben wij sedert, gedurende
twee-entwintig jaren, als secretaris der redactie de bijzondere zorg voor de
verschillende deelen op ons genomen; Pijper bleef, als leider, op den achtergrond
en liet de zaken steeds meer aan ons over. Dit beteekent allerminst, dat zijn leiding
ontbrak, een leiding die wij vooral voor ons werk op prijs stelden toen wij, ik in 1914,
Eekhof een jaar later, geroepen waren tot het professoraat. De
redactievergaderingen, vier malen 's jaars bij Pijper aan huis, waren niet alleen
bevorderlijk voor den goeden gang van zaken van het ‘Archief’, maar uitermate
dienstig voor onze vorming als hoogleeraar en docent. Midden zomer ontving Pijper,
zoolang zijn gezondheidstoestand dit gedoogde, ons in zijn eenvoudig, schitterend
gelegen landhuisje te Garderen, de oude pastoorsplaats van den reformator Gelriae
Johannes Anastasius Veluanus, waar wij dan enkele dagen zijn gasten waren. Ik
bewaar goede herinneringen aan die bijeenkomsten; levendig herinner ik mij, kort
voor den oorlog, een mooien fietstocht over de Veluwe, dien ik met Eekhof op den
terugweg maakte. - Om op het ‘Archief’ zelf terug te komen: Eekhof werd spoedig
dé drijvende kracht van het tijdschrift, wakend voor het wetenschappelijk peil, maar
ook, in voortdurend contact met de firma Martinus Nijhoff - hij en de heer Wouter
Nijhoff, de wetenschappelijke uitgever, konden het samen uitnemend vinden - steeds
op zoek naar nieuwe mogelijkheden om, mèt de waarde, de aantrekkelijkheid van
het ‘Archief’ te verhoogen. Vele bijdragen van zijn hand verschenen in de
verschillende deelen, alsmede talrijke boekaankondigingen; nergens liever dan hier
plaatste hij de wèl-verzorgde resultaten van zijn wetenschappelijken arbeid, al heeft
hij ook in andere periodieken, het ‘Tijdschrift voor Geschiedenis’ waaraan hij vast
medewerker was, de ‘Stemmen des Tijds’, e.a., artikelen doen verschijnen.
Nadat Eekhof in het begin van 1914 zijn standplaats Diemen met
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het evenzeer in de nabijheid van Amsterdam gelegen Ouderkerk aan den Amstel
had verwisseld, werd hij aan het einde van dat jaar benoemd tot buitengewoon
hoogleeraar in de Geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme aan de
Leidsche universiteit. De speciale leerstoel in de Geschiedenis van het Oostersche
Christendom, door De Zwaan bezet, was door diens vertrek naar Groningen vacant
gekomen, en Pijper legde er beslag op voor zijn leerling, zij 't dan ook met een
andere bestemming dan de oorspronkelijke was geweest. Dit heeft toen nog eenig
verzet gewekt, dat ook in de Tweede Kamer tot uiting is gekomen. Eekhof was toen
en

zijn colleges reeds begonnen; eerst eenige weken later, den 14 April 1915, hield
hij zijn oratie over ‘Het Gereformeerd Protestantisme’.
Gedurende ruim negen jaren heeft hij dit extra-ordinariaat vervuld. Het was een
in vele opzichten benijdenswaardige werkkring: slechts een paar college-uren, weinig
of geen examens, een beperkt aantal leerlingen aan wie hij zich geheel kon wijden.
Daartegenover stond het nadeel, dat de belangstelling der studenten voor zijn
leervak geremd werd door de overweging, dat dit geen examenvak was. In allen
geval: hem bleef veel tijd voor studie; de resultaten toonden vele artikelen, meest
in het ‘Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis’, het boekje over den
negerpredikant ‘Jacobus Elisa Joannes Capitein’, van 1917, en de belangrijke
uitgave, in facsimile en van inleiding voorzien, van ‘De Avondmaalsbrief van Cornelis
Hoen (1525)’, eveneens van 1917. In ditzelfde jaar liet Eekhof zich niet onbetuigd
bij gelegenheid van het vierde eeuwfeest der Hervorming; hij schreef een bijdrage
in het Luther-boek ‘Maarten Luther in zijn leven en werken’ over den aflaathandel,
en in het Hervormings-nummer van ‘Stemmen des Tijds’. Dit laatste was de weergave
van een herdenkingsrede: ‘De godsdienstige beteekenis van Willem van Oranje
voor onze Hervorming’ door hem in een plechtige bijeenkomst, in tegenwoordigheid
van de Koningin-Moeder uitgesproken. - Voor den waardevollen inhoud van het
archief der theologische faculteit te Leiden wekte hij belangstelling door een
belangrijke bronnenpublicatie met inleiding: ‘De theologische faculteit te Leiden in
de

de 17 eeuw’, van 1921. In ditzelfde jaar kende de Preussische Akademie der
Wissenschaften te Berlijn hem den prijs der ‘Graf Loubat-Stiftung für Amerikanische
Forschungen’ toe. Het is niet de eenige buitenlandsche onderscheiding, die hem
gewerd. In 1925 ontving hij het doctoraat in de theologie honoris causa van de
universiteit te Zürich, niet zonder toedoen van Prof. Walter Köhler, met wien hij in
nauwe relatie stond tengevolge zijner belangstelling voor en studie over Zwingli.
Daarvan getuigde, behalve de bovengenoemde uitgave van den Avondmaalsbrief,
een artikel ‘Zwingli und sein Werk’ (oorspronkelijk een voordracht gehouden in den
Neumünster te Zürich in Nov. 1917), in ‘Zwingliana’, 1918, 2. - In 1932 kende de
universiteit van
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Edinburgh hem eershalve de waardigheid van Doctor of Divinity toe.
In meer dan één opzicht was het herdenkingsjaar van den uittocht der
Pilgrim-Fathers, 1920, voor Eekhof belangrijk. Het is bekend hoe van deze
herdenking hier te lande, in Engeland en, niet te vergeten, in Amerika, veel werk is
gemaakt; Eekhof, door zijn Amerikaansche connecties en door zijn studie van de
oude Noordamerikaansche kerkgeschiedenis, was een der aangewezen mannen
voor het comité. Als zoodanig, bij de herdenkingsplechtigheden in Leiden, in
Plymouth en elders, maar ook door publicaties, voor een deel naar aanleiding van
onuitgegeven bronnen op John Robinson en zijn mannen betrekking hebbend,
maakte Eekhof zich verdienstelijk. Wij noemen zijn ‘Three unknown documents
concerning the Pilgrim Fathers in Holland’, van 1920, een overdruk van een artikel
in het ‘Archief’. Het was meer dan kerkhistorische belangstelling in den gewonen
zin des woords, die hem daarbij dreef. Zelf overtuigd gereformeerd Protestant, van
zeer positieve beginselen, maar met die wijde belangstelling die zoovelen dier oude
Gereformeerden heeft gekenmerkt, en daardoor geneigd en in staat om over en
buiten eigen grenzen te zien, de wereld waardeerende als dienende tot Gods eer,
moest hij wel persoonlijke sympathie voelen voor die ondernemende pioniers, die
voor hun geloofs- en vrijheidsbeginsel de onbekende nieuwe wereld in vroom
vertrouwen tegemoet gingen. Altijd is Eekhof met zijn belangstelling deze
voortrekkers nabij gebleven, en in de vereeniging, ter blijvende herdenking der
Pilgrim Fathers gesticht, heeft hij voortdurend een werkzaam aandeel genomen. In
Engeland heeft hij op verschillende plaatsen, o.a. in de Londensche universiteit,
over de Pilgrims en hun beteekenis gesproken. - Nog in een ander opzicht zijn deze
bemoeiïngen voor hem van groote beteekenis geweest. In het Herdenkings-comité
maakte hij kennis met mejuffrouw G. Bos, wier broeder tot dat comité in betrekking
stond; dit is aanleiding geworden tot een huwelijk, dat in bijzondere mate tot zijn
levensgeluk heeft bijgedragen. Behalve in godsdienstige beginselen was daar in
beide echtgenooten een groote overeenstemming wat betreft hun neiging voor en
belangstelling in het Anglosaksische leven; veelszins waren zij naar Engeland en
Amerika georiënteerd, en de naam hunner fraaie en gastvrije woning die zij zich in
Oegstgeest bouwden, ‘The Mayflower’ - het schip waarmee de Pilgrim Fathers
uitzeilden naar de Nieuwe Wereld - is als een symbool geweest van de gedachten
en idealen, die hun innerlijk leven verrijkten.
In 1924 nam Pijper ontslag, door een langdurig en uitermate smartelijk lijden
daartoe genoodzaakt. Eekhof had, gedurende de voorafgaande maanden de colleges
waargenomen; toen de vacature kwam verplaatste de toenmalige minister van
Onderwijs Dr. De Visser den extra-ordinarius in het ordinariaat van de
standaardvakken: kerk- en dogmengeschiedenis, en hief tegelijkertijd, uit redenen
van bezuiniging, het extra-ordinariaat op. Het hiertoe
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behoorend vak van het Gereformeerd Protestantisme bleef nadrukkelijk aan de
zorgen van Eekhof toevertrouwd. Dit beteekende voor Eekhof geen geringe
verzwaring van zijn taak. Voortaan doceerde hij de kerkgeschiedenis in haar vollen
omvang, alsmede de dogmengeschiedenis. Men doet niets of aan Eekhof's groote
bekwaamheden, wanneer men zegt dat dit laatste vak hem niet het allermeest en
in de eerste plaats ‘lag’. Het wijsgeerig element, dat de, geschiedenis der
leerstellingen vraagt, bezat Eekhof minder dan het vermogen voor de meer zakelijke,
reëele wetenschap der zuivere kerkgeschiedenis. Niettemin heeft Eekhof zich met
glans van zijn taak gekweten. Wat hij aan wijsgeerig inzicht miste vergoedde hij,
behalve door zijn ijver en groote kennis, door zijn liefde voor de theologie en zijn
ernstig theologisch besef. Hij trad nu, gelijk gezegd, als eerevoorzitter op van S.S.S.;
zooals hij in 't algemeen veel voor zijn leerlingen beteekende, deed hij dit zeer in 't
bijzonder voor dit gezelschap, waaraan hij, ook door groote gastvrijheid en warme
persoonlijke belangstelling, een bijzondere beteekenis gaf. Wie de, vooral door zijn
toedoen en dat zijner echtgenoote, met luister gevierde vijfde en zesde lustra
bijwoonden, weten wat Eekhof in dezen kring op aantrekkelijke wijze ter bevordering
der wetenschap heeft gedaan.
Ondertusschen vond hij, naast zijn werkkring in engeren zin, gelegenheid voor
vele wetenschappelijke bemoeiïngen. Voortdurend heeft hij, gedurende zijn
Leidschen tijd, een werkzaam aandeel genomen in de werkzaamheden der
Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, waarvan hij lid was. Hij maakte deel uit van den staf
van Leidsche geleerden, die zich bezighouden met de uitgave, op breeden grondslag,
van de werken van Grotius. In 1926 verscheen van hem het fraaie, kostbaar
uitgegeven boek over ‘Jonas Michaelius, Founder of the Church in New Netherland’.
In 1931 deed hij, als een resultaat van zorgvuldig onderzoek - bewijs van de
moeilijkheden die een historicus op zijn weg ontmoet, maar ook van de bekwaamheid
waarmee iemand van Eekhof's kwaliteiten die moeilijkheden overwint - een belangrijk
geschrift het licht zien: ‘In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque
caritas’, een afdoend onderzoek naar herkomst en geschiedenis dier bekende, maar
nooit voldoende gekende spreuk, waarvan hij als den vader den Augsburgschen
scholarch Petrus Meiderlinus aanwees. In 1929 viel het honderdjarig - zij 't niet
ononderbroken - bestaan van het ‘Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis’ te
herdenken; Eekhof schreef in de door zijn zorgen smaakvol uitgegeven
jubileums-aflevering een waardevol artikel, aan de geschiedenis van het ‘Archief’
gewijd, en plaatste er, als feestgave, een omvangrijk repertorium in van schrijvers
en onderwerpen over den ganschen bestaanstijd van het tijdschrift. Het was een
minutieus werk, in snipperuren gedurende vele maanden tesamengesteld, maar
Eekhof verstond
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de kunst zijn tijd allerminst te versnipperen, maar hem productief te maken als
weinigen. - Als promotor werkte hij mee aan de samenstelling van enkele
proefschriften op een wijze, die hem den genegen eerbied zijner promovendi
verzekerde; wij noemen Dr. G.P. van Itterzon's dissertatie over Gomarus en die van
Dr. H.J. Honders over Rivet.
Zoo werkte Eekhof, gezond van lichaam, vol arbeidslust en bekwaamheid aan
een taak die, menschelijkerwijs gesproken, nog ver van haar beëindiging scheen.
Het was anders beschikt. Terwijl hij druk bezig was met de voorbereiding van een
serie lezingen, door hem in April op uitnoodiging aan Hartford Theological Seminary
in de Vereenigde Staten te houden, overviel hem begin Maart een griep. Nog niet
geheel hersteld ging hij uit, met als gevolg een verergering der ziekte, die zich tot
longontsteking bleek te hebben ontwikkeld. Terwijl hij deze kwaal reeds onder de
leden had, trachtte hij nog zijn werk te doen, ontving, liggende op den divan, een
student voor tentamen. Aanvankelijk bleef er hoop, al viel het ergste te vreezen; na
dagen van spanning, nadat zelfs een keer ten goede scheen te zijn ingetreden,
bleek het, dat het hart tegen de dagenlange afmatting der hooge koortsen niet
bestand was gebleven, en in den vroegen morgen van 23 Maart kwam het einde.
Geloovig Christen als hij was, vreesde hij den dood niet; vaak had hij met iets van
blijde verwachting gesproken over de hemelsche heerlijkheid. Maar smartelijk is het
hem geweest afscheid te moeten nemen van zijn vrouw, die zoo volkomen zijn leven
deelde, van zijn jonge dochtertje, van zijn werkkring, van zijn studie.
Met droefheid en ontroering werd het bericht van zijn heengaan in breeden kring
vernomen. Het bleek, wat velen trouwens wel wisten, dat Eekhof als man van
wetenschap en als mensch een groote plaats bekleedde in veler waardeering en
genegenheid. Bladen van allerlei richting spraken met lof over den doode, die in
faculteit en wetenschap zulk een groote plaats ledig liet. Zijn portret stond, met
prijzend bijschrift, zoowel in den roomschen ‘Tijd’ als in den liberalen ‘Rotterdammer’
van welk laatste blad hij tot de geregelde medewerkers behoorde. De liefde en
sten

waardeering bleken niet minder bij de begrafenis, den 27
Maart, op ‘Rhijnhof’ bij
Leiden, waar een groote schare, waaronder aanzienlijken en roemruchten in den
lande, aanwezig was. Over de plechtigheid der teraardebestelling lag de strakke
calvinistische eenvoud, die den doode lief was: niet menschen, maar alleen Gode
de eer. Slechts zijn leerling Dr. Van Itterzon sprak op verzoek van den overledene
aan het graf, lezende den 103en psalm en biddend het Onze Vader. Dezelfde was
in het sterfhuis voorgegaan in een lijkdienst voor een kleinen kring van familieleden
en genoodigden.
Een zeldzaam gelukkig leven was het, welks ontijdig einde de velen daar op
‘Rhijnhof’ en de ontelbaren in den lande en
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daarbuiten betreurden. Eekhof heeft het hoogste en beste bereikt, wat een man van
zijn wetenschappelijke beteekenis bereiken kon: een eervollen werkkring, op jongen
leeftijd aanvaard, waardeering in binnen- en buitenland, genegenheid van leerlingen
en vrienden, voldoening in en van zijn arbeid. Aardsche zorgen en tegenspoeden
bleven hem gespaard. Na een sobere jeugd kwam hij later tot welstand; het is
bekend, dat zijn huwelijk hem een levenswijze veroorloofde van ruimen staat. Maar
Eekhof bleef de eenvoudige, ja, nederige mensch, welwillend en hulpvaardig,
tegemoetkomend tegenover ieder, vervuld van hoogen eerbied voor zijn ambt, maar
zelf zich van dat ambt een nederig dienaar voelend. Voor zijn studenten stond zijn
hart open, zooals gastvrij voor hen geopend was zijn huis, zonder onderscheid des
persoons. Het behoorde niet tot de zeldzaamheden, dat Eekhof een zieken student
kwam opzoeken, en hem opwekte met zijn hartelijk woord, met den vriendelijken
glimlach van zijn goed gezicht. Er zijn er, die zich dit herinneren met onvergankelijke
dankbaarheid. Boven spraken wij van Eekhof's zachtmoedigheid; hij was zacht,
hoewel vaak beslist, in zijn oordeel, nooit scherp noch hatelijk; geen schrijver heeft
zich ooit gekwetst behoeven te gevoelen door de kritieken die hij in zoo grooten
getale, altijd oordeelkundig, nooit lichtvaardig, gegeven heeft in ‘Archief’, ‘Tijdschrift
voor Geschiedenis’ en elders. Vele goede woorden en waardeerende beschrijvingen
van zijn persoonlijkheid werden, zooals wij reeds zeiden, na zijn dood aan hem
gewijd. Wij veroorloven ons hier over te nemen, wat de ‘Nieuwe Rotterdamsche
Courant’ van 23 Maart. Avondbl. E over hem schreef, omdat het ons zulk een goed
oordeel schijnt weer te geven, beide over zijn uiterlijk optreden en zijn innerlijk
wezen. ‘Hoe levendig wist hij te vertellen, met hoeveel smaak te verhalen van de
Anglosaksische landen en cultuur, waarmee hij zoo vertrouwd was, hoe zacht, maar
tevens raak en juist, was zijn oordeel over menschen en toestanden. En vooral: wat
was deze groote man een kind gebleven! Dat was wel de bijzondere charme van
zijn wezen die allen veroverde, een bekoring velen waarachtigen geleerden en
kunstenaars eigen: een groote kinderlijkheid vreemd van alle wereldsche boosheid,
die u tegenstraalde uit zijn jeugdig gelaat, uit het enthousiasme waarmee hij altijd
frisch tegenover de dingen stond en zich aan zijn werk - ook het schijnbaar kleine
en gewone - kon geven; uit zijn blijdschap over kleinigheden en de liefde waarmee
hij - diep geloovig mensch - ook aan de dingen van deze aarde gehecht was. Dit
alles zullen wij voortaan ontberen en ook daarom beteekent zijn heengaan verarming.
De lentezon zal over dit lenteleven niet meer schijnen. Maar - bedriegen niet heel
zijn leven en wezen - dan kende deze groote geleerde en kinderlijk vrome nog een
andere wereld dan bovengeschetste vluchtige der zinnen. Een wereld van andere
en hoogere orde, waarvan hij wist als den grondslag zijns levens,
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dat daarin ‘de rechtvaardigen zullen blinken als de zon’.
Dit laatste brengt ons bij zijn godsdienstig en kerkelijk standpunt. Eekhof was
zeer positief rechtzinnig, de confessioneele beginselen toegedaan, maar een
partijman was hij niet. Zijn waardeering voor ernstige, geestelijke tegenstanders,
hoe ver naar links ook hun standpunt mocht zijn, was eerlijk en oprecht, en
verwonderlijk breed. Ook in dezen misten zijn opvatting en optreden alle scherpte.
Misschien kwam dit door den ietwat methodistischen inslag van zijn religieusiteit
waarin het gevoelselement overheerschte boven het intellectualistisch dogmatische;
voor een deel ook was het een gevolg van zijn aanraking met de Anglosaksische
vroomheid en godsdienstvormen, die verzachtend en verbreedend hadden gewerkt
op wat bij anderen star en stug Calvinisme blijft. Het gereformeerd Protestantisme
zooals hij dit zag, en misschien hier en daar wat té geïdealiseerd zag, was niet dat,
hetwelk op velen hier te lande een afstootende werking oefent door onverzettelijke
hardheid en exclusivisme, maar een dat niet geheel vreemd was aan de bewogenheid
van het Sektentypus, en althans het oecumenisch streven als een direkte taak
aanvaardde. Er zou een belangwekkende theologische en dogmenhistorische
bespreking zijn te voeren naar aanleiding van de vraag in hoeverre Eekhof's opvatting
van het gereformeerd Protestantisme voldoende rekening hield met alle kanten van
dit godsdienstig en historisch verschijnsel. Belangwekkend, veelszins verdedigbaar
en daarbij sympathiek was die opvatting zeer zeker.
Als kerkelijke figuur is Eekhof na zijn korten predikantsloopbaan weinig op den
voorgrond getreden. Van een ver-gaande kerkelijke bemoeiïng duchtte hij gevaar
voor de goede vervulling van zijn hoogleeraarsambt. Hoewel zijn verwantschap met
de Confessioneelen niet verloochenend, wenschte hij daar geen leidende rol te
spelen. Zuiverheid en eenvoud wenschte hij ook dáár, en hij betreurde het, wanneer
de hooge eenvoud der gereformeerde belijdenissen schuil ging achter duistere en
gewrongen theologieën en philosophemen. Van polemiek had hij een afkeer, maar
zijn vroomheid was krachtig en onvervaard. Zijn gebed was een sterking voor die
het meebad. Hij betrad gedurende zijn professoraat betrekkelijk weinig den kansel.
Nog het meest deed hij dit in de Schotsche en Engelsche gemeenten in Rotterdam
en Amsterdam, waar hij meermalen den dienst op Zondagen en bij feestelijke
gelegenheden heeft geleid. De Nederlandsch Hervormde Kerk heeft hij gediend als
lid der Commissie voor het onderhouden van betrekkingen met buitenlandsche
Kerken. Als zoodanig vertegenwoordigde hij de N.H. Kerk bij de vergaderingen van
het Pan Presbyterian Council in New York, Cardiff, 's-Gravenhage en Elberfeld. De
plechtigheden ter viering van het driehonderdjarig bestaan der Hervormde Kerk in
Noord-Amerika woonde hij bij als afgevaardigde der Leidsche Universiteit en der
N.H. Kerk.
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Laat mij tot besluit gewagen van zijn trouw als vriend. Zoo iemand, dan kan schrijver
dezes daarvan getuigen, die dankbaar zijn vriendschap over meer dan twintig jaren
mag gedenken. Een vriendschap zonder eenigen wanklank, een verhouding waarin
verschil van standpunt en overtuiging niet in staat was één vlek of rimpel te
veroorzaken. Een vriendschap, die zijnerzijds weinig eischte en nooit nam, maar
die veel gaf, met hartelijke belangstelling en voorkomendheid. Moge wat ik hier als
zijn levensbericht gaf, van die vriendschap een dankbare waardeering zijn.
Groningen.
LINDEBOOM.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

146
1

Geschriften en artikelen .
De Questierders van den Aflaat in de Noordelijke Nederlanden, 's-Gravenhage 1909,
dissertatie, XVI, 108 en CXXIII blz. Met 1 plaat.
Twee aflaatprenten. Met 2 facsimiles. Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis (in het
vervolg afgekort N A K), N.S., VII, 1910, blz. 1-14. Ook afzonderlijk uitgegeven:
's-Gravenhage 1909, 19 blz.
In Schotland en Noord-Amerika. In: Amsterdamsch Predikbeurtenblad, 27 Nov.,
4, 11 en 18 Dec. 1909, telkens blz. 5.
Bastiaen Jansz. Krol, Krankenbezoeker, Kommies en Kommandeur van
Nieuw-Nederland (1595-1645). Nieuwe gegevens voor de kennis der vestiging van
ons kerkelijk en koloniaal gezag in Noord-Amerika, 's-Gravenhage 1910, VI, 60 en
XXXVIII blz. Met kaart, 37 gedrukte bijlagen en 8 facsimiles.
‘Tegen vegten, kwetsen en mestrekken’. N A K, N.S., VII, 1910, blz. 73-82.
Het practisch en profetisch karakter van den Zondagsschoolarbeid in
Noord-Amerika. In: De Christelijke Familiekring, Tijdschrift voor Zondagsschool en
Huisgezin, No. 3, Amsterdam, Sept. 1910, blz. 145-157.
Leven en sterven. Intreerede, uitgesproken in de Ned. Herv. Kerk te Diemen 31
de

Juli 1910, verschenen in De Nederlander, Zaterdag 3 Sept. 1910, 2 blad en later
te zamen met de Bevestigingsrede door Ds K. Eekhof, Ned. Herv. Pred. te Asten
(N.-Br.) getiteld: Volvaardig tot het werk, uitgegeven bij A.H. Kruyt, Amsterdam, z.j.
Eene aflaat-prent uit de zestiende eeuw. Met facsimile. In: Dr Maarten Luther's
Vijf en negentig stellingen en Aan den Christelijken adel van Duitschen bloede over
het herstel van den staat der Christenheid. Vertaald en toegelicht door Dr D. Plooy.
(Klassieken der Chr. Kerk, III; Luther's reformatorische tractaten, I), Nijkerk 1910,
blz. 211-214.
Naschrift bij den ‘brief’ uit Amerika. In: De Jongelingsbode, 9 Febr. 1911, No. 6,
blz. 43-43.
De brand in het Kapitool te Albany (N.Y.) een ramp voor de historische
wetenschap. In: N. Rott. Crt, 26 Apr. 1911, Ochtendbl. A; 20 Juni 1911, Ochtendbl.
A.
De draaiende teems en de draaiende bijbel. Twee vormen van godsoordeel. N
A K, N.S., VIII, 1911, blz. 205-232; N A K, N.S., IX, 1912, blz. 115-116.
De Hervormde Kerk in Noord-Amerika (1624-1664), 's-Gravenhage 1913, 2 deelen.
I: VIII en 267 blz. II: 192 en XLVIII blz. Met kaart en 9 bijlagen.

1

Aan deze lijst liggen ten grondslag gegevens, door wijlen Prof. Eekhof zelf chronologisch
vastgelegd. Voor de samenstelling worde hier dank uitgesproken aan Mevrouw de Wed. G.
Eekhof-Bos, te Oegstgeest, en den heer Mr W. Bos, te Rotterdam.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

147
De positie van de slaven in den Compagniestijd. In: Geïll. Zendingsblad, Java Comité,
Jaarverg.-referaat, afl. Nov.-Dec. 1913, blz. 88-95.
Jacobus Koelman. N A K, N.S., X, 1913, blz. 289-327; N A K, N.S., XI, 1914, blz.
13-40.
de

Twee documenten betreffende den slavenhandel in de 17 eeuw, N A K, N.S.,
XI, 1914, blz. 271-298.
A remarkable Bible discovered. In: The Christian Intelligencer (New York), July
1, 1914.
De veldpredikers in vroegere tijden. In: Kerkelijke Courant, 4 Sept. 1914.
Het Gereformeerd Protestantisme. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het
ambt van buitengewoon hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 14 April
1915, 's-Gravenhage 1915, 47 blz.
Luther en de Pilatus-Trap te Rome. Met een facsimile. N A K, N.S., XII, 1915/16,
blz. 1-15.
De Noord-Amerikaansche predikant Henricus Selijns in de gemeente Waverveen
(1666-1682). N A K, N.S., XII, 1915/16, blz. 97-157.
Willem Moll, predikant te De Vuursche (1837-1845). N A K, N.S., XII, 1915/16,
blz. 271-285.
Een merkwaardig geval van ‘censura morum’ te Huizen in 1645. N A K, N.S., XII,
1915/16, blz. 286-287.
Nog iets over wondervisschen. Het Boek 1916, jaarg. 5, blz. 96-98.
De Reformatie in de verschillende landen. Stemmen des Tijds (in het vervolg
de

afgekort: S.d.T.), 6 jrg., 1916/17, III, blz. 148-181.
De godsdienstige beteekenis van Prins Willem van Oranje voor onze Hervorming.
In: De Hervorming herdacht 1517-1917, Utrecht 1917, blz. 130-144.
De Avondmaalsbrief van Cornelis Hoen (1525). In facsimile uitgegeven en van
een inleiding voorzien. 's-Gravenhage 1917, XXI en 14 blz.
De negerpredikant Jacobus Elisa Joannes Capitein. Bijdrage tot de kennis van
onze koloniale kerkgeschiedenis. Met portret. N A K, N.S., XIII, 1917, blz. 138-174,
209-276. Ook afzonderlijk uitgegeven, 's-Gravenhage 1917, 112 blz. Met portret en
11 onuitgegeven brieven.
De negerpredikant Jacobus Elisa Joannes Capitein. Populair, op verzoek
verschenen in: Lichtstralen op den akker der wereld, Jaarg. 23, Rotterdam 1917,
afl. 4, 29 blz. Biedt nog twee dingen (portret en vers) meer dan ‘biografie’.
De aflaathandel in Luther's tijd. In: Maarten Luther in zijn leven en werken van
1483-1525, Amsterdam 1917, blz. 45-64.
Jacobus Koelman te Sluis en de ‘Nadere Reformatie’ in Zeeland. N A K, N.S.,
XIV, 1918, blz. 193-209.
Hoe heeft Calvijn over Luther gedacht? N A K, N.S., XIV, 1918, blz. 273-296.
ste

De opkomst en verbreiding van het Kalvinisme in de Nederlanden. S.d.T., 8
jrg., 1918/19, III, blz. 36-58.
Zwingli in Holland. In: Zwingliana 1918 No. 2/1919 No. 1. Gedenknummer, S.
370-384.
De wijsgeer Arnoldus Geulincx te Leuven en te Leiden. N A K, N.S., XV, 1919,
blz. 1-24.
De ‘memorie’ van Isaack de Rasière voor Samuel Blommaert. Het oudste
Hollandsche bericht betreffende Nieuw-Nederland en New Plymouth, de kolonie
der Pilgrim Fathers. N A K, N.S., XV, 1919, blz. 245-280.
De Pilgrim Fathers-herdenking in 1920. In: N. Rott. Courant, 24 Dec.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

148
1919. (Ook in: Handelsblad, Nieuwe Courant, De Nederlander, Leidsch Dagblad,
Standaard).
de

De nieuwste literatuur over de Pilgrim Fathers. S.d.T., 9
123-134.

jrg., 1919/20, III, blz.

de

Zie ook: S.d.T., 10 jrg., 1920/21, I, blz. 30, aanteekening.
De Pilgrim Fathers-herdenking in Engeland. In: N. Rott. Crt, 2 Oct. 1920,
Avondblad. A.
Three unknown documents concerning the Pilgrim Fathers in Holland. The Hague,
1920, 35 pp. With 6 facsimiles.
Drie onbekende dokumenten betreffende de Pilgrim Fathers in Holland. Met
facsimiles. N A K, N.S., XVI, 1920/21, blz. 1-24.
[De beteekenis van ‘Jan Compon’.] Naschrift. N A K, N.S., XVI, 1920/21, blz.
91-94.
de

De theologische faculteit te Leiden in de 17 eeuw, Utrecht 1921. VII, 112* en
506 blz.
Anglo-Dutch relations during the centuries. In: The Christian World Pulpit, June
1, 1921, p. 255-257.
de

‘Mater et Propagatrix’. S.d.T., 11 jrg., 1921/22, I, blz. 189-196.
A well-nigh unknow imprint of the Brewster-Press at Leyden. In: The Leyden
Pilgrim Messenger, Leyden 1922, No. 1, p. 86-96.
Prof. Pijper, 1897-1922. N. Rott. Crt, 4 Mei 1922, Avondblad feuill.
De Amerikaansche Universiteit. N A K, N.S., XVII, 1922/23, blz. 1-41.
Grotiana in Noord-Amerika. N A K, N.S., XVII, 1922/23, blz. 127-144; Aanvulling,
blz. 231-234.
Heeft Hugo de Groot Arabisch gekend? N A K, N.S., XVII, 1922/23, blz. 231-234.
Het Mirakel van den gehangen pelgrim en van de wonderbare hoenders. N A K,
N.S., XVII, 1922/23, blz. 237-239.
de

Kracht en spanning in het kerkelijk leven in Noord-Amerika. S.d.T., 12
1922/23, I, blz. 69-81.
de

Prins Willem van Oranje. S.d.T., 12

jrg.,

jrg., 1922/23, III blz. 19-43.
de

Rondom den vervalschten Pascal. S.d.T., 12 jrg., 1922/23, III, blz. 260-272.
Vijf en twintig jaar Hollandsch-Vlaamsch leven in Noord-Amerika. In: Gedenkboek
v.h. Algem. Ned. Verbond, 1898-1923, Amsterdam 1923, blz. 85-120.
Hongarije. In: Gedenkboek v.h. Algem. Ned. Verbond, 1898-1923, Amsterdam
1923, blz. 151-171.
Religious Thought and Life in Holland. In: Lectures in Holland for American
Students, Leyden University, July 1924, Leyden 1924, p. 48-66.
The Latest Discoveries about the History of the Pilgrim Fathers. In: Lectures in
Holland for American Students, Leyden University, July 1924, Leyden 1924, p.
87-100.
[Verslag van de Algem. Vergadering van de Kerk van Schotland]. In: Weekblad
van de Ned. Herv. Kerk, 1924, No. 20, blz. 80-81.
De Amerikaansche universiteit Harvard en de Indianen. N A K, N.S., XVIII,
1924/25, blz. 70-71.
Herdenking 3 Oct. 1672 te Leiden. N A K, N.S., XVIII, 1924/25, blz. 71.
Indrukken van de Wereld-Conferentie, gehouden te Cardiff, 23 Juni-2 Juli 1925.
In: Weekblad der Ned. Herv. Kerk, 1925, No. 24, blz. 96-98.
Onuitgegeven brieven van en aan Hugo Grotius. N A K, N.S., XIX, 1926, blz.
187-204.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

149
Prof. Dr F. Pijper †. In: N. Rott. Crt, 28 Febr. 1926, Ochtendbl. C.
Rede begrafenis Prof. Dr F. Pijper. In: N. Rott, Crt, 2 Maart 1926, Avondblad B.
Levensbericht van Fredrik Pijper. In: Handelingen van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden en Levensberichten harer afgestorven
medeleden 1925-1926, Leiden 1926, blz. 123-142.
Fredrik Pijper. In: Almanak van het Leidsche Studentencorps MCMXXVII, Leiden
1926, blz. 188-191.
A. Eekhof en J. Lindeboom. Fredrik Pijper, † 26 Febr. 1926. Met Portret. N A K,
N.S., XIX, 1926, blz. 1-2.
Jonas Michaëlius Founder of the Church in New Netherland. His life and work,
together with the facsimile, transcription and English translation of an extensive
unknown autograph Latin letter, which he wrote from Manhattan Island 13 September
1630, now published for the first time. Leyden 1926, XI, 148 pp.
de

Franciscus - Oberlin - Paul Gerhardt, 1226-1826-1676, S.d.T., 15 jrg., 1926, III
blz. 280-294.
De Amerikaansche Universiteit. In: De Telegraaf, 8 April 1926, Ochtendbl.
David Flud van Giffen en Johannes Braunius. N A K, N.S., XX, 1927, blz. 65-71.
Waar liggen de oorsprongen der Nijkerksche Beroeringen? N A K, N.S., XX, 1927,
blz. 296-299.
Ode van Gerardus Kuypers aan den Negerpredikant Jacobus Elisa Joannes
Capitein. N A K, N.S., XX, 1927, blz. 299-303.
Uit oude brieven (Professor Jodocus Heringa en zijn tijd, Utrecht 1820-1839).
de

S.d.T., 16

jrg., 1927, I, blz. 129-149, 261-271.
de

Luther-studie. S.d.T., 16 jrg., 1927, II, blz. 426-439.
David Flud van Giffen, de predikant-handschriften-verzamelaar. Met portret.
ste

Tijdschrift voor Geschiedenis, 42 jrg., 1927, blz. 225-237.
De ‘Reformed-Church in America’. 300-jarig bestaan. In: N. Rott. Crt, 31 Maart
1928, Avondblad B feuill.
Jacobus Acontius. N A K, N.S., XXI, 1928, blz. 57-67.
A. Eekhof and Edgar F. Romig, John Robinson. Two addresses delivered in the
Pieterskerk in Leyden on the occasion of the unveiling of the memorial-tablet in the
th

baptismal chapel, on Saturday September 8 1928. With facsimile. N A K, N.S.,
XXI, 1928, blz. 241-260. Ook afzonderlijk verschenen met dezelfde pagineering.
De Noord-Amerikaansche krankenbezoeker Bastiaen Jansz Krol voor de derde
maal gehuwd. N A K, N.S., XXII, 1929, blz. 63-65.
Een onuitgegeven brief van David Flud van Giffen aan Joh. G. Graevius,
hoogleeraar te Utrecht, N A K, N.S., XXII, 1929, blz. 65-68.
De geschiedenis van het ‘Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis’
(1829-1929). N A K, N.S., XXII, 1929, blz. 153-198.
Repertorium [v.h. Archief v. Kerkgeschiedenis, 1829-1929]. N A K, N.S., XXII,
1929, blz. 219-282.
De Nederlandsche Stam in Noord-Amerika. (Met een spotprent). In: Neerlandia,
Maandblad v.h. Algem. Ned. Verbond, 1929, blz. 49-53, 73-77.
De Nederlandsche Kolonisatie in Noord-Amerika. In: Haagsch Maandblad, 1929,
I, blz. 219-230.
Professor Acquoy (1829-1896-1929). In: N. Rott. Crt, 11 Mei 1929, Avondblad
feuill.
Een Amerikaansche Jubileum-uitgave. In: Weekblad van de Ned. Herv. Kerk, 5
en 12 Sept. 1929, blz. 154-155, 158-159

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

150
de

De classis van Amsterdam (1578-1928). S.d.T., 18 jrg., 1929, I, blz. 137-159.
Theologische studie in Engeland. In: Jaarboek voor het Protestantsch Theologisch
Onderwijs, 1929, (blz. 40-47).
Nederlanders in Amerika. In: Neerlandia, 1930, blz. 1-2.
Een negentig-jarige voortrekker. [Ds Jakob Noordewier]. In: Neerlandia, 1930,
blz. 25-26.
De praeceptor-filosoof-dichter Johannes Michaëlius, zoon van den eersten
Amerikaanschen predikant. N A K, N.S., XXIII, 1930, blz. 81-98.
Opschriften op het koorhek in de Pieterskerk te Leiden. N A K, N.S., XXIII, 1930,
blz. 277.
De Presbyteriaansche Alliantie, te Elberfeld, 7-12 Sept. 1930. In: Weekblad van
de Ned. Herv. Kerk, 25 Sept. 1930. blz. 167-168.
Jonas Michaëlius predikant te Hem. Avondmaals-censuur toegepast op een
vrijbuiter. N A K, N.S., XXIII, 1930, blz. 277-281.
Die weltweite Bedeutung des Reformierten Protestantismus Hollands in Indien.
In: Reformierte Kirchenzeitung, 26 Okt. 1930, S. 343-345.
Kerkhistorische Studie in Nederland in de laatste kwart-eeuw. In: Vox theologica,
e

2 jaar, No. 2, November 1930, blz. 11-20.
Hoe wij over de Nederlanders in Noord-Amerika denken en zij over ons. Rede
uitgesproken op den Derden Stamdag van het Algem. Ned. Verbond. In: Derde
Stamdag, 20 Dec. 1930, blz. 31-38.
Ervaringen van Nederlandsche kolonisten op hunne reis naar N.-Amerika,
ste

omstreeks 1850. S.d.T., 20 jrg.. 1931, II, blz. 605-620.
De zinspreuk In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas.
Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige, in beide de liefde. Oorsprong,
beteekenis en verbreiding. Leiden 1931, 87 blz.
[Aankondiging met aanvulling over H. Witsius]. N A K, N.S., XXIV, 1931, blz. 272.
Over John Robinson, den predikant der Pilgrim Fathers en zijne poging tot
vereeniging der kerken door kolonisatie. N A K, N.S., XXIV, 1931, blz. 263-268.
Dr Gerrit Jan Diekema †. In: Neerlandia, Maandblad v.h. Algem. Ned. Verbond,
Febr. 1931, blz. 19.
Levensbericht van Z. Exc. Dr Gerrit Jan Diekema. Handelingen van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en Levensberichten harer
gestorven medeleden 1930-1931, Leiden 1931, blz. 22-29.
Nederlanders in Amerika. In: Neerlandia, 1931, blz. 9.
In memoriam H.T. de Graaf. In.: U.S.L.B. Almanak [Almanak Unitas Studiosorum
ste

Lugduno Batavae], 1 jrg., 1931, blz. 23.
Het vijf-en-vijftig-jarig bestaan van de ‘Standard-Bulletin’ in Grand Rapids Mich.
In: Neerlandia, Mei 1931, blz. 75.
Archiefvondst in een kerk te Albany, in Noord-Amerika. In: N. Rott. Crt, 1 Aug.
1931, Avondbl. C.
Nederl. Mormonen in Noord-Amerika. In: Neerlandia, Jan. 1932, blz. 8-9.
Het Nederlandsch in de radio in Amerika. In: Neerlandia, Jan. 1932, blz. 9.
[Toespraak bij het afscheidscollege van Prof. Dr H.M. van Nes]. In: N. Rott. Crt,
6 Juni 1932, Avondbl. D.
Gegenwart und Zukunft des Calvinismus. Vortrag, gehalten in der 23.
Hauptversammlung des Reformierten Bundes für Deutschland in der Kirche zu
Neukirchen, Kreis Mörs, am 18. Mai 1932. In: Reformierte Kirchenzeitung, 82. Jg.,
26 Juni 1932, S. 202-206.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

151
de

Christelijke Levensidealen. In: Diakonia, 3

jrg., Aug. 1932, No. 8, blz.89.
de

Koloniale Diakonie-arbeid in Noord-Amerika in het begin der 17

eeuw. In:

de

Diakonia, 3 jrg., Oct. 1932, blz. 122-125.
Prof. Dr Geerhardus Vos. In: Neerlandia, Jan. 1933, blz. 9-10.
Prof. Dr Geerhardus Vos (met autobiographische aanteekeningen). In: Onze
ste

Toekomst (Holland Weekly Press), Chicago, III, 25 Jan. 1933; 37 jrg., nummer 4,
blz. 3.
De drie phasen in de godsdienstige ontwikkeling van Prins Willem van Oranje,
ste

S.d.T., 22

jrg., Oranjenummer, 1933, I, blz. 264-300.
ste

Bij de afbeeldingen. S.d.T., 22 jrg., Oranjenummer, 1933, I, blz. 409-412.
Wilhelmus van Nassouwe! Prince van Orangiën! Vader des Vaderlands! In: Onder
ste

Eigen Vaandel, 8

jrg., 1933, blz. 92-107.

Zie verder de artikelen van Prof. Dr A. Eekhof in: Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek; Religion in Geschichte und Gegenwart, 2. Aufl.; Enciclopedia Italiana.
Voorts talrijke boekaankondigingen en boekbesprekingen in: N A K, N.S., X (1913)
- XXVI (1933); S.d.T., 1928 en 1932; Tijdschr. voor Geschiedenis, 42 (1927) - 48
(1933); Zeitschrift für Kirchengeschichte, 47 (1928) - 51 (1932); Neerlandia, Juli
1931; Museum, Jan.-Maart 1932; Onze Eeuw, 1916-1917; De Nederlander, 22 Juli
1916; Jongelingsbode, 12 Dec. 1912.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

152

Levensbericht van Vincent Loosjes Az.
(24 November 1855-19 September 1932)
Mocht ik indertijd, onder de ‘Levensberichten’ der Maatschappij van 1904,
vertrouwende daarmede geenszins tegen de bedoeling van hem zelven te handelen,
een overzicht geven van het leven en de werken van Adriaan Loosjes, die als
predikant in de doopsgezinde gemeente te Amsterdam nog ongeveer twee jaren de laatste zijner, de eerste mijner bediening in die gemeente - mijn ambtgenoot was
geweest: nu onlangs, dus welhaast dertig jaren later, zou de roepstem tot mij komen
om hier ook zijnen zoon te herdenken, wiens eerste ambtsjaren in bovengenoemde
gemeente met mijne laatste waren samengevallen. Ziedaar wel eene bizondere
voeging der lots, waarvan ik al den weemoed gevoelde. Maar ook die roepstem
zelve, hoezeer door mij op prijs gesteld, deed mij aanvankelijk moeite aan, moest
toch bij mij, in mijn zeer ouden dag, op bezwaren stuiten. En wanneer ik nochtans
ten slotte gemeend heb, al die bezwaren op zijde te moeten zetten, dan had dat
voorzeker enkel zijn grond in mijne oprechte vriendschap voor den ontslapene en
in de verzekerdheid daarmee ook weder aan zijnen wensch tegemoet te komen. Intusschen wil zich in de opgewektheid, waarmede ik nu de pen opvat om mijne
vrome zaak te vervullen, ook nog een kleine litteraire voldoening mengen. In het
genoemde levensbericht van den vader namelijk, heb ik destijds wel niet onvermeld,
gelaten dat deze geenszins een homo novus in de Nederlandsche Letterkunde was
geweest, doch de telg van een geslacht, dat - toen reeds - gedurende niet minder
dan twee eeuwen, in ongebroken rij, vrienden der letteren en schrijvers had
voortgebracht, maar - wat toch wel zeer voor de hand lag - van die opmerkelijk lange
en stevige traditie weinig of geen partij getrokken voor mijne biografie. En nu wordt
mij de gelegenheid geboden om dit verzuim nog eenigermate te herstellen, zoo niet
meer aan dien vader, dan aan dezen zoon. En te gunstiger dunkt mij die gelegenheid,
omdat het juist deze zoon is geweest, die mij later dit verzuim heeft doen inzien.
Want toen ik hèm, die mij tevoren èn persoonlijk èn als schrijver slechts oppervlakkig
bekend was geweest,
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in de tien jaren van een gestadigen omgang nader leerde kennen en dit voor mij
eene aanleiding was geworden om ook van zijne geschriften nader kennis te nemen,
heeft het mij ook telkens weer en telkens meer getroffen, hoeveel traditioneels er
was in zijne geestelijke verschijning en werkzaamheid: hoezeer hij, nog anders,
doch ook meer nog dan zijn vader, in één algemeen en in tal van bizondere
opzichten, de geestelijke erfgenaam was van zijn geslacht. Als zoodanig moge ik
hem dan ook in de volgende regelen aan den lezer voorstellen, met de bedoeling,
niet, wel te verstaan, om zijn leven en werken, zijne persoonlijkheid incluis,
simplistisch-naief uit zijn geslacht te verklaren, maar enkel om daaromheen een
band der eenheid te knoopen en zoo aan zijn geestelijk beeld een bepaalden - mij
wel zeer aannemelijk dunkenden - omtrek te geven. - Waar nu bij dezen opzet mijn
levensbericht meer of min den vorm van een betoog zal moeten aannemen, waarbij
de data en facta van mijns vriends leven in het gedrang zouden kunnen komen,
acht ik het verstandig, zijn curriculum vitae: een summier overzicht van den loop
zijns levens, te laten voorafgaan.
1

Vincent Loosjes dan werd 24 November 1855 te Amsterdam geboren, als zoon
van ds Adriaan Loosjes bovenvermeld en Margaretha van Geuns, stamde dus
welbeschouwd uit twee oude en bekende, honorabele doopsgezinde geslachten.
Nog geen zes jaren oud, moest hij reeds zijne moeder verliezen, die eene zachte
en kalme vrouw schijnt te zijn geweest, en was hij dus voor zijne verdere kinderjaren
op de moederlijke zorgen van de tweede vrouw zijns vaders aangewezen, groeide
2
hij met de oudste kinderen uit dat tweede huwelijk op . - Van 1862 tot 1868 bezocht
hij eene lagere school, van 1868 tot 1873 het - toen eenige, thans naar Barlaeus
genoemde - gymnasium, waarover destijds dr N. Kappeyne van de Coppello zijn
weinig geduchte rectorale staf zwaaide. Dat hij daar - aan laatstgenoemde school
- een ijverig leerling zich heeft betoond, mag zeker wel afgeleid worden uit het feit,
dat hij als abiturient eene latijnsche oratie - ‘de Quinto Fabio Cunctatore’ - mocht
houden. - Voorts, mede en ten volle naar eigen wensch, bestemd om doopsgezind
predikant te worden, liet hem zijn vader, die theologisch rechts stond en daarbij een
bizondere vereering koesterde voor den ouderen Daniël Chantepie de la Saussaye,
zijne akademische studiën daarvoor

1

2

Zóó, den vóórnaam voluit en zonder meer, onderschreef hij zich en stond hij ook bekend
gedurende haast heel zijn leven. Eerst in het laatst daarvan teekende hij zich V. Loosjes Az.,
ter onderscheiding van zijnen, mede in wijderen kring bekend geraakten, neef, den uitgever
te Haarlem, die zich ook Vincent Loosjes, zonder toevoeging, noemde en genoemd werd.
Daar deze laatste in de Levensberichten der Maatschappij reeds onder dien enkelen naam
herdacht is, heb ik gemeend mijnen vriend in het opschrift hierboven als Vincent Loosjes Az.
te moeten aanduiden.
De namen van dezen, alsmede de maatschappelijke betrekkingen der halfbroeders, reeds
door mij in het Levensbericht van A. Loosjes vermeld.
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aanvangen te Groningen, aan welks Hoogeschool de laatst genoemde geleerde
toen juist tot hoogleeraar was benoemd. Hij studeerde daar tot zijn
candidaats-examen, afgelegd in 1876, echter niet meer onder den genoemden
hoogleeraar, die reeds in 1874 overleed, doch - theologisch - onder de professoren
van Bell, Diest Lorgion, - bij wien hij ook was gehuisvest, - en Lamers; volgde daarna
nog gedurende twee jaren, aan het Seminarium der Doopsgezinden te Amsterdam,
de lessen van de hoogleeraren Hoekstra en De Hoop Scheffer. - In het najaar van
1878 tot proponent bij de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit bevorderd, ontving
hij al spoedig een beroep als predikant naar de doopsgezinde gemeente te St
Hippolytushoef en 't Stroe op - het toenmalige eiland - Wieringen, en hield hij daar,
ingeleid door ds - later professor - De Bussy, (zijn vader had wegens zijn gevoelig
zenuwgestel tegen de vervulling van die taak opgezien) op 30 Maart 1879 zijne
a

intrede met eene rede over Psalm 127 : 1 . - Na kort te voren in het huwelijk te zijn
getreden met Mejuffrouw Willemina Willers: uit welk huwelijk twee kinderen zijn
geboren: eene dochter, Hendrika Margaretha, en een zoon, Adriaan: over wie later.
- In 1881 verwisselde hij zijne eerste gemeente met die te Blokzijl; in 1886 deze
weder met die te Beemster; om vervolgens, van 1890 tot 1912, dus gedurende niet
minder dan 22 jaren, de gemeente te Sneek te dienen. Dáár, te Sneek, beleefde
hij, geestelijk, ambtelijk, maatschappelijk, den bloeitijd zijns levens; hélaas zou hem
daar ook, na een langdurig lijden, zijne, lichamelijk en geestelijk gevoelige, gade
ontvallen. - En reeds scheen het alsof hij in dit friesche stadje tevens het einde van
zijne ambtsbediening zou beleven, toen hem, in 1912, de gemeente der hoofdstad
tot zich riep. In die gemeente mocht hij nog 9 jaren werkzaam zijn; toen achtte hij
den tijd gekomen om zijn ambt neer te leggen en deed hij zulks, op 3 April 1921,
a

met eene rede over Matthëus 6 : 10 . Niet lang daarna vestigde hij zich ter woon te
Amersfoort, om daar, na een rusttijd van ruim 11 jaren, 19 September 1932 te
overlijden.
de

Het geslacht Loosjes had of heeft - altijd van het begin der 18 eeuw gerekend eigenlijk twee traditiën: die van doopsgezind leeraar (predikant) en die van
letterkundige (beoefenaar der fraaie letteren), de eerstgenoemde echter gedurende
twee generaties onderbroken. Welke van die twee mag zich in het leven en de
werken van zijn laatstgestorven telg het meest hebben doen gelden? Geneigd zou
ik zijn te antwoorden: de laatste, doch voorzichtiger acht ik het te beweren, dat zij
hem beide gelijkelijk hebben beïnvloed, althans en allermeest in dit, boven door mij
bedoeld, algemeene opzicht, dat zij beide, als doopsgezindleeraars-aard en als
(letter-)kunstenaars-aard zoo te zeggen constitutioneel in hem geworden, elkander
doordrongen.
Is deze bewering juist, dan moet zij hare waarheid ook al
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vroeg aan hem hebben bewezen. Welnu, als hij zelf in zijnen ouderdom, in het
Maandblad der amsterdamsche doopsgezinde gemeente, herinneringen uit zijne
jeugd ophaalt, vinden wij daaronder ook vermeld, hoe hij, als vijfjarig knaapje, eens
op zijn verzoek door zijne moeder meegenomen werd naar de kerk aan het Singel,
waar toen zijn vader preekte. Daar, is dat ouderwetschdeftige, schemerdonkere
lokaal, krijgen we hem dus voor het eerst in het oog; hij zit daar - aan de Singelzijde,
half verloren tusschen twee zusters der gemeente, op een van die hooge,
ongemakkelijke, met trijp bekleede stoelen, - de heldere blauwe oogen op den
kansel gericht. Wat mogen ze uitdrukken, die oogen, wat mag daar omgaan in dat
kleine hoofdje, onder den blonden krullebol? De begeerte om ook dominé te worden?
Dat zou dan op zich zelf vrij banaal zijn, want bij hoevele dragers van het treffelijke
ambt is zóó voor het eerst die begeerte ontwaakt! Neen, maar als ik in aanmerking
de

neem, dat ook zijn vader reeds op zijn 11

jaar in en voor den familiekring gaarne

de

preekte en op zijn 17 een godsdienstig weekblad, het ‘Christelijk Album’ redigeerde
en goeddeels zelf volschreef, dan wil het mij gansch niet onmogelijk voorkomen,
dat hij toen alreeds het bepaalde verlangen in zich voelde om ook eens het woord
te voeren. Een toekomstbeeld, post factum ontworpen? Inderdaad. Ik hecht er dan
ook geen andere waarde aan dan die van een toekomstvisioen, door de werkelijkheid
vervuld. Meer - althans eenige - positieve waarde hecht ik echter reeds aan eene
andere jeugdherinnering, die wij ter plaatse een weinig verder aantreffen en die ons
doet weten, dat onze Vincent, als jong student met vacantie thuis zijnde, den eenen
Zondag na den anderen, morgen en avond, besteedde om al de protestantsche
kerken der hoofdstad af te loopen en al hare predikers te hooren, waarom? Uit
vroom verlangen dat niet genoeg kon krijgen van de verkondiging des ‘Woords’?
Gaarne neem ik dat aan, want de onverdacht vrome man van later zal licht ook
reeds een vroom jongeling zijn geweest, doch klaarlijk blijkt hier, meen ik, dan toch
ook tevens, dat de wijze waarop het ‘Woord’ verkondigd wordt: de kunstvorm der
prediking hem wel zeer vroeg heel bizonder heeft geïnteresseerd.
Edoch, kinderspel ook dit, het zij zoo: de juistheid mijner bewering zal uit zijne
prediking zelve moeten blijken. Wij - de lezer en ik - vestigen dus onze aandacht
op die prediking en mogen dan wel het eerst naar de richting vragen, daarbij gevolgd.
Om dan te moeten constateeren, dat deze, tot het laatst van des predikers leven
toe, voor zijne deskundige vrienden en hoorders een ‘puzzle’ is geweest. Modern
wilde hij niet zijn, o neen! Orthodox zoo mogelijk nog minder. Ook liet hij bij
gelegenheid wel bemerken dat de latere nuances van deze extremen: de ethische
orthodoxie en het rechtsche modernisme niet van zijn gading waren, met name door
hem als niet-consequent werden
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beschouwd. Maar wat dan? Zijn vroegere ambtgenoot in de amsterdamsche
gemeente, ds Westerdijk, heeft in een gedachteniswoord, na zijn overlijden aan
hem in het doopsgezind weekblad ‘De Zoudagsbode’ gewijd, de onderstelling
geopperd, dat hij een aanhanger van de ‘Evangelische Richting’ zou zijn geweest,
met paulinischen inslag. Nu, dat liet zich zeker hooren, maar als ik mij te binnen
breng, dat hij, o.a. in zijn Levensbericht van zijnen voorganger in de amsterdamsche
gemeente, ds W.I. Leendertsz, diens uitgesproken ‘Evangelisch’ standpunt als iets
buiten hèm staande beschrijft, dan komt mij toch nog een andere oplossing
gewenscht voor en weet ik, na allerernstigst beraad, geene andere of betere te
vinden dan deze: dat hij geen eigene - theologische - richting had of liever: haar
niet wilde hebben of meende te hebben. Doch, nog altijd in de lijn der oudste en
echte hollandsche Doopsgezinden, zich enkel wenschte te houden aan den Bijbel,
als gezaghebbende oorkonde der, in het evangelie en het leven van Jezus voltooide,
openbaring van Gods Heilige Liefde jegens de menschen: welke Liefde van 's
menschen zijde beantwoord dient te worden - niet met beschouwingen daarover,
maar eerst en vooral - met het beleven ervan in een menschelijk-heilig en liefdevol
leven, het evangelie van Jezus waardig.
Dat dit standpunt - theologisch moeilijk nader te bepalen, daar het zich buiten de
theologische strijdvragen stelt, en 't welk er theologisch ook niet klaarder op wordt,
als men het, in onderscheiding van ‘vrijzinnig’ en ‘rechtzinnig’, ‘bijbelgeloovig’ of
‘behoudend’ wil noemen - werkelijk door Loosjes werd ingenomen, vindt zijne
zijdelingsche bevestiging in tal van zijne litteraire producten. Hij teekent daarin
telkens de bestaande richtingen of liever menschen die haar aanhangen, doch komt
nooit voor eene eigene richting uit. Onveranderlijk daarentegen komt hij voor eene
oprechte en ernstige vroomheid op. Een meer rechtstreeks bevestigend licht werpen
daarop twee andersoortige zijner geschriften, welke ik, te eer daar ik er elders
bezwaarlijk eene plaats voor zou vinden, maar aanstonds hier moge vermelden.
Het eene is een uitvoerig ‘in memoriam’, dat hij in de ‘Doopsgezinde Bijdragen’ van
1904 aan zijn vader heeft gewijd. Warm van vereerende piëteit, scherp van visie,
wèl geordend en wèl geschreven, behoort dit zeker tot het mooiste en beste dat uit
zijne pen is gevloeid. Na eerst een terugblik vol heimwee geworpen te hebben op
den tijd zijner jongelingschap, toen de amsterdamsche doopsgezinde gemeente
van zijn vader en diens toenmalige ambtgenooten, ds P. van der Goot en ds T.
1
Kuiper eene levensvolle bijbelsche prediking mocht ontvangen , schetst

1

Loosjes heeft zich hierin wel niet vergist; in latere jaren was die prediking echter, t.w. die van
zijn vader en ds K., naar hij zelf als mogelijk onderstelt, naar mijne ervaring, meer dogmatisch
toegespitst.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

157
hij in dit artikel, vooral aan de hand eener trouw bewaarde correspondentie met
zijnen vader, diens geestelijk beeld, o.a. als dat van een bijbelschen godgeleerde,
die, eenerzijds wars van kerkelijk confessionalisme en dogmatisme, anderzijds
dààrom zoo afkeerig was van het modernisme, omdat hij daarvan de ondermijning
vreesde van het gezag der Heilige Schrift en hiermede van het ernstige christelijke
leven, met name van het zondebewustzijn. En zoo merkbaar-apologetisch gaat hij
bij deze schets te werk, dat men welhaast niet ontkomen kan aan den indruk, dat
de schrijver hier - mutatis mutandis, want hij onderscheidt zich ergens, zij het in 't
voorbijgaan en in vage termen, toch ook weer van zijnen vader - zich zelven
beschrijft. - En met het andere geschrift heb ik zijne bewerking, reeds in 1897 in het
licht gegeven, van Chr. Wagner's ‘l'Evangile et la vie’ op het oog. Een recensent in
‘Geloof en Vrijheid’, het tijdschrift der Evangelische Richting in ons land, gaf destijds
zijne verbazing en verontwaardiging te kennen, hoe Loosjes, dien hij blijkbaar onder
zijne geestverwanten had geteld, ertoe kon komen om alzoo mede te werken tot
de verspreiding van het werk van een franschen moderne (libéral), en nog wel van
een moderne, zoo gevaarlijk, dat hij, ploegende met het kalf van eene andere richting,
van Jezus als den Heer en den Heiland schreef. De verbazing van dezen recensent,
zoo niet zijne verontwaardiging, zou geweken zijn, als hij met mij, overeenkomstig
het boven geschrevene, had willen aannemen, dat bij den bewerker het leven ging
boven de leer; dat het boek door hem bewerkt hem om deszelfs bijbelsche klanken
te liever moest zijn; en eindelijk, niet te vergeten, dat hij als vriend der letteren
moeilijk ongevoelig kon blijven voor de mooie taal, de ‘éloquence sacrée’ van den
eminenten franschen auteur.
Het zoo juist genoemde gedenkschrift over zijn vader kan ons nog een anderen
dienst bewijzen, in zoover het tevens licht verspreidt over een ander bestanddeel
van Loosjes' prediking, 't welk nu verder onze opmerkzaamheid moet vragen, t.w.
haren vorm. In de aanhalingen toch, die hij daarin uit de briefwisseling met zijnen
vader ten beste geeft, komt herhaaldelijk, haast hoofdzakelijk, de homiletiek ter
sprake en wel als de kunst om in eene preek zooveel mogelijk bij den gekozen tekst
te blijven, daaruit te halen al wat erin zit en daaronder te rangschikken al wat de
prediker te zeggen heeft. Met dien verstande, dat de vader, die inderdaad een
erkend meester was in die kunst, daarover telkens treffende wenken geeft, en voor
deze bij den zoon geen onwillige ooren vindt. Welnu, ook in de praktijk zijner eigene
prediking heeft die zoon zich te dezen opzichte geen onwaardig discipel zijns vaders
betoond. Althans zijn door hem in de twee eenige preeken die hij bij mijn weten
heeft uitgegeven: eene leerrede, gehouden in 1892, ter herdenking van het vijftigjarig
bestaan van het Kerkgebouw der Doopsgezinden te Sneek,
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naar aanleiding van den tekst: Marcus 13 verzen 1 en 3 en onder het opschrift: ‘Des
Tempels vergankelijke luister,’ en eene andere over Psalm 119 vers 105, betiteld
‘Gods Woord een licht op ons pad’ en opgenomen in de ‘Overdenkingen’ van 1915,
opmerkelijke proeven van bedoelde kunst gegeven, terwijl hij, naar mijne persoonlijke
ervaring, ook in latere jaren wel trachtte daaraan getrouw te blijven. Dit nu mag
voorzeker, bij zijne beschouwing van den Bijbel als het tekstboek van godsdienst
en leven, weer natuurlijk heeten en heeft ook op zich zelf, bij andere
bijbelbeschouwing, zijne niet geringe waarde: alleen, bij te angstvallige gehechtheid
aan deze kunst en nog meer, als de prediker blijk geeft, in dien vorm als vorm, als
homiletisch artist dus, zich te behagen, kan toch, zou ik meenen, het gevaar dreigen,
dat het godsdienstig gehoor daarmede minder gebaat wordt dan de prediker zelf,
en of, gelijk ook zijn vader, mijn vriend altijd aan dat gevaar ontkomen is, moge ik
in het midden laten.
Na hetgeen ik hierboven over Loosjes' richting heb geschreven, zal het den lezer
wel niet bevreemden voorts van mij te hooren, dat zijne prediking zelve, naar haren
geest en inhoud, eene praktisch-vrome is geweest. Voorzoover gemoedelijk - en
zij was zeker gemoedelijker dan die van zijnen vader -, toch nimmer in mystiek of
gevoeligheid overslaande, - en voorzoover overwegend-verstandelijk, nooit plaats
gevend aan bespiegeling of leerstelligheid, zou ik haar, naar den indruk door haar
op mij gemaakt, nader willen kenschetsen als die van een gemoderniseerden, ruimer
en rijker ontwikkelden, doopsgezinden leeraar en vermaner van voorheen. Niet dat
de prediker een zedepreeker zou geweest zijn, - mijn vriend zou zich omkeeren in
zijn graf, als ik dat van hem beweerde, - maar dat was immers in dezen koop ook
niet begrepen. Neen, maar terwijl hij stellig niet in gebreke bleef de liefde Gods in
hare verleende zegeningen en evangelische beloften in het licht te stellen, werd
door hem toch wel zeer overvloedig en sterk op zijner christelijke hoorders
zedelijk-godsdienstige tekortkomingen daartegenover de nadruk gelegd. Onder
welke tekortkomingen dan - behalve eene onoprecht verbloemde onkerkelijkheid schijnvroomheid, 't zij in den vorm van geveinsdheid, 't zij in dien van gebrek van
godsdienstig-zedelijke diepte en ernst, in 't bizonder zijne berisping trof. Kon dit
accent op de zonde gelegd lichtelijk - naar het boven door mij vermeldde oordeel
van een zijner collega's - aan zijne prediking een paulinischen schijn verleenen, 't
was dan toch geen dogmatisch, doch louter een vroom-zedelijk Paulinisme dat hij
verkondigde, waarbij dus de oude Adam niet tot eene dualistische algemeene
verdorvenheid en verlorenheid der menschen werd gegeneraliseerd en
gedogmatiseerd, maar enkel in de diepgewortelde zinnelijkheid van den persoonlijken
mensch werd opgezocht en bestraft. Opgemerkt zij nog, dat bij deze - milde boetprediking de letterkunstenaar in den prediker ook weer zijne
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gading vond, daar zij hem de gelegenheid bood om zijn scherpen blik op menschen
tot uiting te brengen en hen in hunne eigenaardigheden te teekenen. Weshalve
geestig-rake opmerkingen niet zelden zijne preeken verlevendigden en tot verrassing
- laat ons hopen evenzeer tot heiliging - zijner hoorders haar temet ietwat
stijf-ouderwetsch homiletisch keurslijf deden kraken. - Zoo vond, eindelijk, - om ook
daarover nog iets te zeggen, - zijn letterkundige aard ook bij zijn pastoralen arbeid
baat, in zoover hij wel ongetwijfeld zijn huisbezoek tevens benutte om zijne menschen
in hunne godsdienstige, zedelijke en kerkelijke eigenaardigheden te leeren kennen
en later te kunnen teekenen. Van dien pastoralen arbeid kan ik natuurlijk niet uit
eigen ervaring gewagen, doch, afgaande op vrij wat verhalen, die tot mij zijn
doorgedrongen, schijnen daarbij de gesprekken nog al eens te zijn overgeslagen
in meer profane gedachtenwisseling over karakteristieke gedragingen en
teekenachtige voorvallen en toestanden in het leven van oude of nieuwe bekenden
in de gemeente. Dezelfde schrijvers-neiging zou, te gader met zijne
goed-doopsgezinde verdraagzaamheid, kunnen verklaren hoe hij geenszins bezwaar
had tegen het huisbezoek bij andersdenkenden of ook ongeloovigen, te minder als
dezen hem tot typen konden dienen. Zoo herinner ik mij persoonlijk, dat hij, tot in
het laatst zijns levens en zoo te zeggen bij elk bezoek dat ik hem bracht, cum gusto
terugkwam op een onder de bekoring van Multatuli gekomen eerzamen kleinen
burgerman uit eene zijner vroegere gemeenten: de lichte voldoening, die ik op dit
oogenblik smaak, als ik bedenk dat ik hem ook altijd met nieuw interesse heb
aangehoord, moge mij van den lezer gegund zijn!
Tot zoover dan Vincent Loosjes, de predikant: de predikant-letterkundige. Of
neen: nog iets. Overlezende wat ik hierboven van dezen geschreven heb, wil mij
lichtelijk de gedachte verontrusten, dat mogelijk eenig lezer daarin iets
geringschattends te zijnen aanzien zou meenen te moeten verstaan. En dat zou
dan wel een ‘akelig’ misverstand zijn. Die lezer moge toch begrijpen, dat ik meer
het uiterlijk beeld dan het innerlijk wezen van zijne evangelieprediking heb willen
schetsen en, voorzoover toch ook dat innerlijke werd aangeraakt, niet het innigste,
meest wezenlijke en persoonlijke daarin. Om alle misverstand in deze echter
volkomen te weren, wil ik gaarne ook nog opzettelijk verklaren, dat ik nog altijd, in
gedachtenis, voor Loosjes als predikant de hoogste achting koester. Predikant toch
was hij wel ongetwijfeld met hart en ziel: bij al zijne schrijvers-velleïteiten, toch een
dergene, die zeggen - of denken - dat zij, als zij weer in de wereld kwamen, ook
weer dominé zouden willen zijn. En leefde een traditie in hem voort: die traditie
leefde dan ook in hem werkelijk, persoonlijk herboren. Zijn geloof, hoe moeilijk dan
in een theologisch kastje te duwen, was wel degelijk zijn geloof, oprecht en ernstig
doordacht, doorvoeld en - beleefd. Uit de
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vele innerlijke deugden, die zijne prediking deswege onderscheidden, moge ik nog
in 't bizonder de - speciale, ook eenmaal zijnen vader bizonder eigene - opgewektheid
releveeren, waarmede hij, onder alle omstandigheden zijns levens, den kansel
beklom, de godsdienstoefening inzette. Wel denkelijk zal deze, waarvan ik in zijne
nadagen menigmaal zelf de waardeerende getuige was, in de dagen zijner volle
kracht niet geringer, doch nog grooter, immers nog spontaner zijn geweest en
wanneer dus een hoogstaand geleerde, die in laatstbedoelden tijd zijn leerling was,
mij verzekert, dat hij destijds van de leering en prediking mijns vriends een indruk
voor het leven had ontvangen, neem ik dat gereedelijk aan. Gelijk ik, indien er soms
onder mijne lezers mochten zijn die aan hem als dienaar des Woords of als herder
zich voor hun zieleheil diep verplicht gevoelen, dezen allen gaarne en met vol en
sympathiek begrijpen in den geest de hand reik.
Wel opmerkelijk mag het heeten, - zelfs wanneer men aan zijne eigene, ergens
geplaatste, verklaring dat het reeds in zijnen tijd aan liefhebberij voor het lezen van
preeken ontbrak, volle crediet wil verleenen, - dat Vincent Loosjes, die, wèlgeteld,
2237 maal preekte, - de lijst der teksten is bijgehouden en bewaard gebleven, slechts twee van zijne kanselreden heeft uitgegeven, terwijl hij naar allen schijn àl
zijne bellettristische producten het licht deed zien. Ook heeft hij, met de angstvallige
zorg van den schrijver, die liefde koestert voor het eigene werk, dat alles bewaard
en dàt niet alleen, doch ook - denkelijk nagenoeg - alles wat door anderen daarover
geschreven werd. Aan al die zorg zou ik nu echter voor dit mijn levensbericht niet
veel of niet het rechte hebben gehad, als niet een ander, zijn zoon mr A. Loosjes,
nog een andere moeite had genomen. Deze, de secretaris van de Nederlandsche
Vereeniging voor den Boekhandel, - een post, die, hadde hij niet bestaan, voor hem
als den nakomeling van zoovele geslachten van lettervrienden had moeten worden
uitgevonden, - die met een aantal waardevolle historische studiën zelf ook reeds
zich een eervollen naam heeft verworven en zoo de letterkundige traditie van zijn
geslacht weer eene generatie verder gebracht, heeft, met groote piëteit en daaraan
geëvenredigde moeite, al wat zijn vader publiceerde en over hem gepubliceerd is
uit alle schuilhoeken, waar het, voor het grootste deel in tijdschriften, maand- en
weekbladen, verborgen lag, te voorschijn gebracht, uitgeknipt, opgeplakt, keurig in
recueils bijeengevoegd en mij, ter verlichting van mijne taak, ter beschikking gesteld.
Zoodat ik, zonder eenige inspanning mijnerzijds, niet alleen mijne kennismaking
met diens mij reeds bekende geschriften heb kunnen vernieuwen, doch ook het niet
weinige, 't welk mijner aandacht ontsnapt was, leeren kennen en dus een compleet
overzicht erlangen van dezes schrijvers ongedacht omvangrijke ‘oeuvre’, met de
besprekingen daarvan
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in de pers tegader. Het wèlverdiende woord van dank daarvoor zij hierbij dien
waardigen zoon, mijnen redder, toegebracht!
Uit eene van enkele aanteekeningen, die mr Loosjes nog bij zijn materiaal heeft
willen voegen, bemerk ik dat nog eerder dan de boven door mij vermelde
belangstelling in de predikkunst, de erfelijke ‘Schreibkitzel’ mijnen vriend had
aangegrepen. Als lid toch van een gymnastiasten-krans, O.D.I.G.E.O.S. (Ons doel
is gezelligheid en onderlinge studie?) geheeten, bracht hij niet minder dan 21
verhandelingen over de meest uiteenloopende onderwerpen ten papiere. Ik meen
den lezer de titels van deze te moeten besparen, indien hij maar op mijn gezag wil
aannemen, dat zij blijk geven van eene voor dien leeftijd wel zeer bizondere
wakkerheid van geest en wijdte van belangstelling en belezenheid. Een bepaalde
voorliefde voor de fraaie letteren, zooals die zijn later letterkundig leven zou
beheerschen, treedt daaruit echter nog niet naar voren. Hààr bestaan, destijds
reeds, mocht voorshands nog slechts worden afgeleid uit de voorkeur, die hij volgens eene andere aanteekening - onder zijne leermeesters aan zijn leeraar in
de Nederlandsche letteren, den dichter Hofdijk schonk. Straks, in het jaar van zijn
overgang naar de Hoogeschool, zou zij, die voorliefde, zich even publiekelijk verraden
door eene vrije bewerking van Goethe's ‘Mignon’, waarover de ‘Kunstkronijk’ diens
tijds zich ontfermde; dan weer in stilte zich laven en voeden met de colleges van
prof. Moltzer, die - alweder naar eene der aanteekeningen - in zijne propaedeutische
jaren te Groningen zijne warmste belangstelling hadden; om eindelijk door zijne
scherpziende groninger medestudenten ontdekt en met eene benoeming tot lid der
redactie van hunnen Almanak gehonoreerd te worden: welke onderscheiding hij
zich waardig toonde door in genoemd jaarboek van 1876, onder den schuilnaam:
Kerdaleus, een schetsje in proza en drie gedichtjes te leveren. Waarna zij in zeven
jaren niets meer in het openbaar van zich deed vernemen.
Geen wonder: die zeven jaren zullen genoegzaam in beslag genomen zijn door
zijn verdere, nu ook praktische, voorbereiding tot het predikambt en voorts door
zijne eerste ambtsvervulling en jonge huwelijksleven. Dat deswege al die jaren de
lettervriend in hem gesluimerd zou hebben, is bezwaarlijk aan te nemen. Denkelijk
zal deze tusschen de bedrijven nog ruimschoots tijd gevonden en dan ook benut
hebben om door de lectuur van de toenmalige meesters in zijn genre zijne kennis
verder te verrijken en zijnen smaak te veredelen: onder welke meesters,
nederlandsche en buitenlandsche, dan zeker ook nog wel behoord zullen hebben
die ondeugende, als Multatuli, Busken Huët en Heine, in wier gezelschap men,
zooals hij later, in zijn reeds door mij aangehaald Levensbericht van W.I. Leendertz,
ietwat blozend erkent, zich toch zoo ‘heerlijk kon vermeien’. Ja, ik heb zelfs een
sterk vermoeden, dat die jaren des zwijgens een tijd van meer
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of min opzettelijke voorbereiding tot eene eigene schrijvers-werkzaamheid zijn
geweest, een ‘reculer pour mieux sauter’ hebben beduid. Welk vermoeden trouwens
al den schijn van zekerheid erlangt, als wij zien, dat hij spoedig na die zeven jaren,
in 1884, na een aanloop met een drietal novellen, door hem onder den titel ‘Edel
Metaal’ gebundeld en uitgegeven, dien sprong werkelijk waagde met zijn eersten
roman: ‘Fräulein Luise’. Om daarbij dan ook al aanstonds te doen zien, dat, in de
termen van mijne stelling in den aanhef dezes, de predikanten-aard op zijne beurt
den schrijvers-aard had doordrongen: de predikant-letterkundige een
letterkundige-predikant zou zijn, de dominé-bellettrist een bellettrist-dominé.
‘Fräulein Luise’ is het verhaal van eene café-chantant-zangeres, welke twee
studenten, een liberaal-katholiek medicus en een orthodox-protestantsch theoloog,
trachten te redden: met welk doel zij haar een Nieuw-Testamentje schenken, dat
haar echter door de tusschenkomst van een weinig scrupuleuzen roomschen priester,
den oom van den katholieken student, eerst later bereikt. Zij gaat nochtans den
slechten weg op, terwijl hare redders, resp. als dokter en predikant, hunnen weg
vinden in de maatschappij. In enkele tafereelen wordt nu die laatste weg beschreven;
van de hoofdpersone des romans vernemen wij eerst weer dicht bij het slot, waar
de twee oud-studenten, die in eenzelfde woonplaats zijn terecht gekomen, als
getuigen staan bij haar doodsbed en in het bovengenoemde bijbeltje, onder hunne
opdracht, van hare hand de wèl gegronde aanteekening vinden: ‘Sie haben mich
vergessen’. - Een wèl bevoegde kritiek, t.w. die van den ‘Spectator’ vermocht dezen
‘coup d'essai’ van den jongen auteur geenszins een ‘coup de maître’ te vinden. Wel
haalde zij met lof daaruit enkele bizonder goedgeslaagde passages op, zooals de
teekening van den fanatieken ‘Heeroom’ en de beschrijving van de intrede van den
jongen dominé in zijne ‘fijne’ eerste gemeente, doch vond overigens de compositie
van het geheel al heel gebrekkig: 't begin gezocht, het slot melodramatisch-banaal,
en het tusschenliggende onsamenhangend. Loosjes zelf zou later over dezen
eersteling zijner grootere verhalen weinig gunstig denken, toonde zich echter voor
het oogenblik door de matig-gunstige ontvangst ervan niet uit het veld geslagen.
Immers deed hij twee jaren later, in 1886, alweder een bundeltje van 10 schetsen
en novellen verschijnen, onder den titel ‘Menschenleven’. De pers, voor zoover zij
er notitie van nam, nam hiertegenover een vrij indifferente houding aan: kwalificeerde
ze als zeer leesbaar, vlot en levendig geschreven, echter littérair niet opmerkelijk,
- met uitzondering van een paar schetsen, met name van eene met het opschrift
o

‘N 11’. Eene onderscheiding, waaruit men, daar zij eene schets uit het
visschersleven betrof, zou kunnen opmaken, dat de pastor van Wieringen en Blokzijl
in zijne bizondere omgeving zijn oogen en ooren goed den kost had gegeven. En
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nòg verscheen van zijne hand, weder een jaar later, dus in 1887, in het tijdschrift
‘Nederland’ eene (verdienstelijk-) gevoelige schets, ‘Hun lieveling’.
Maar dan, hoe nu? Had de totnutoe ervaren beoordeeling van zijn bellettristisch
werk hem toch nog aan zijne capaciteit daarvoor doen twijfelen? Of was de
letterkundige traditie in hem versprongen en had de achterkleinzoon van den schrijver
van ‘Maurits Lijnslager’ en ‘Hillegonda Buisman’ zich plotseling herinnerd, dan wel
in zijn onderbewustzijn zich voelen herinneren, dat zijn betovergrootvader de man
was, die een vervolg op Wagenaar's ‘Vaderlandsche Historie’ had geleverd en hij
zelf de zoon van den scherpzinnigen geschiedvorscher, die het geheim van het
auteurschap van 't patriottische libel ‘Aan het Volk van Nederland’ had opgeklaard?
Hoe dit moge zijn, hij verraste, weder een jaar later, in 1888, het in hem
belangstellende publiek met een historische essay: ‘Louis Bonaparte, de Koning
van Holland’. Wat hem juist tot dit onderwerp getrokken mag hebben, blijkt niet
klaarder dan zijn overgang tot het genre zelf. Uit de kwalijk verholen sympathie,
waarmede hij den persoon van zijn onderwerp behandelt, zou ik haast vermoeden
dat hij, die de hartstocht der eerlijkheid had, gaarne ook rondging in de wereld om
het onrechtvaardige op te zoeken en te verslaan, miskenning geroken heeft. Maar
het is waar dat die sympathie zich ook voldoende uit zuivere deernis zou laten
verklaren. Want deerniswaardig, viervoudig deerniswaardig, was wel het leven van
deze uitzonderlijke spruit van het geslacht der Bonapartes: met zijn ziekelijk lichaam,
zijn lastig humeur, zijn ongelukkig huwelijk en zijne onmogelijke positie tusschen
de belangen van het hem toevertrouwde volk en de niets ontziende
eigen-belangzucht van zijn cynischen broeder. Loosjes beschrijft deze - zeker niet
eersterangs - tragedie met groote nauwgezetheid, aan de hand van eene met
zorgvuldigen, ijver bijeengebrachte documentatie, misschien wel wat veel aan de
hand van Louis' eigene, apologetische en deswege niet onverdachte, mémoires,
nochtans strevende naar onpartijdigheid. En nu zou men, met een beoordeelaar in
de ‘Tijdspiegel’, die een uitvoerige, overigens zeer waardeerende beschouwing aan
het boek heeft gewijd, van oordeel kunnen zijn dat aan de liefde van den ‘lammen
koning’ voor zijn geïmproviseerd volk niet alles echt was, of, zooals ik zelf, den
inhoud van het boek over zijne elf hoofdstukken wat overzichtelijker verdeeld kunnen
wenschen en aan de voorgeschiedenis van Lodewijk, met name in verband met
zijne familie en zijne betrekking tot den keizerlijken broeder, meer aandacht
geschonken: deze en andere mogelijke bezwaren nemen niet weg dat men hier te
doen heeft met eene verrassend verdienstelijke en nog altijd waardevolle en
lezenswaardige historische studie: te lezenswaardiger, omdat de schrijver, die tot
nu toe slechts blijk had gegeven van talent voor kortere en breedere schets en
dialoog, hier voor
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het eerst, en dat in een excellent Hollandsch, eene zeer appreciabele begaafdheid
aan den dag legt ook voor het doorloopend vertoog. De predikant, wiens
aanwezigheid in dit geschrift zich in den regel slechts verraadt door het
christelijk-zedelijk gezichtspunt, van waaruit, als steeds, menschen en dingen worden
beschouwd, komt alleen wat ongelegen en onbeholpen om den hoek kijken, als de
schrijver het de moeite waard keurt, een prulligen roman, in den
de

breedsprakig-sentimenteelen stijl der 18 eeuw door den koning, die gaarne ook
voor ‘littérateur’ wilde doorgaan, in zijne latere ballingschap geschreven, in 't breede,
met lange citaten, te ontleden, ten einde aan te toonen dat de oude Adam der
zinnelijkheid in dezen ook niet ontbrak: wat toch waarlijk niet gedemonstreerd
behoefde te worden!
Edoch, 't zou blijken dat de historiografische proeve slechts een intermezzo was
geweest, geenszins de beteekenis had van een letterkundig volte face. Want als
hij in de ‘Tijdspiegel’ van 1890 nog eens een opstel deed verschijnen naar aanleiding
van de publicatie van Louis Napoléon's ‘Lettres à Mésangère’, onder het opschrift:
‘Een merkwaardig geschrift’, was dat zeker enkel als een teeken te beschouwen,
dat het oude onderwerp hem nog niet had losgelaten. Tevoren toch reeds, in 1889,
waren van zijne hand; resp. in ‘Nederland’ en in het weekblad ‘De Amsterdammer’,
eene nieuwe novelle: Freedie’ en eene schets: ‘Piet van 't Groote Badhuis’
verschenen: de laatste als een zijner niet ongelukkige pogingen om Hildebrand na
te volgen. En daarop volgden nu, op korten afstand van elkander, resp. in 1891 en
1892, weder twee nieuwe romans, eigenlijk groote novellen: ‘Het Portret van Jerôme’
en ‘Een Hellevaart’: de eerste in hoofdzaak het verhaal van een door de vrouwelijke
firmante uit ‘dépit’ (over de mislukking van een meer gewenscht ander) gesloten
huwelijk, hoe dit eerst misliep, echter ten slotte toch nog in een harmonieusgelukkig
verkeerde; de tweede dat van een adellijken jongen man, die, eene ware liefde voor
eene mondain-aantrekkelijke verzakende, na het fiasco der laatste tot de eerste
wilde wederkeeren, doch, nu op zijn beurt afgewezen, door zelfmoord een einde
maakte aan zijn door zelfzucht verwoeste affectie-leven. Aan beide deze romans
vermochten recensenten weer niet den lof te onthouden, dat zij vlot en met geest,
ook met juiste typeering van de ‘dramatis personae’ geschreven waren, doch ook
weer den blaam niet, dat de handeling, in haar verloop, veel te wenschen overliet.
Nog maakte ten aanzien van den eerstgenoemden roman een recensent de - zeker
wel juiste - opmerking, dat hij, als roman van den hartstocht opgezet, door den
dominé-schrijver wel wat heel tam was gehouden; en verbaast zich een ander
referent, betreffende de laatstbedoelde pennevrucht, dat zij met een motto van Vinet
werd ingeleid, dat met haren inhoud niet strookt en voorts - een détail -, dat de
voos-wereldsche held van het boek daarin wordt aangetroffen met de ‘Pensées’
van Pascal. Als
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oplossing van deze raadselen moge ik alsnog de onderstelling aanbieden, dat vader
Loosjes destijds - of vroeger reeds - de lectuur van de bedoelde, door hem boven
alle vereerde, schrijvers zijnen zoon zeker zeer dringend heeft aanbevolen en de
zoon, minder theologisch aangelegd en minder vurig op die lectuur belust, hem op
deze wijze toch eenige satisfactie heeft willen geven en eene beleefdheid bewijzen.
Was ‘Een Hellevaart’ door Loosjes al te Sneek opgesteld, waar, zooals ik reeds
mocht vermelden, in 't algemeen de bloeitijd zijns levens viel, in 't bizonder zou zich
daar in den vervolge ook de bloeitijd van zijn bellettristisch talent demonstreeren
door de verschijning van nog twee grootere scheppingen zijner fictie, de romans
‘Rinske Sonnema’ (1896) en ‘Kameleon’ (1899). De voller rijpheid zijner kunst viel
hierin tevens samen met eene nog meer besliste wending naar het godsdienstige.
Want speelde in zijn vroegere werken naast den godsdienst Eros nog een groote
rol, hier was het zwaartepunt nagenoeg geheel verlegd naar de beschrijving van
godsdienstige toestanden en de teekening van christelijke en meer of min
anti-christelijke personen. De hoofdfiguren toch in ‘Rinske Sonnema’ zijn een
steil-rechtzinnige, friesch-koppige, hervormde dominé en zijne niet minder
friesch-halstarrige dochter, die uit reactie tot een even doctrinair atheïsme is
vervallen, en voorts een eveneens ongeloovige dokter, die echter in zijn eigen
ongeloof niet gelooft, doch aan wien Rinske, in goed vertrouwen op den ernst van
zijn geestverwantschap, de hand als gade reikt. Het drama des boeks wordt nu
gevormd door het conflict tusschen vader en dochter en straks tusschen de dochter
en haren echtgenoot, als zij tot de ontdekking van diens karakter-loosheid komt. De
auteur vertoont ten slotte weer zijne oude zwakte in de handeling, - ik zou meenen
ook zijn oude gebrek van ruimere reëele wereld- en levenskennis, - als hij zijne
heldin om eene betrekkelijke kleinigheid - het in stilte laten doopen van haar kind
door haren man uit opportunistische overwegingen - de echtelijke woning laat
ontvluchten en eene politieke anarchiste worden, die straks nog wel in haar fanatisme
bij een opstootje een diender voor den kop gaat schieten. Afgezien van deze onreëel
geforceerde ontwikkeling en onnoodig-katastrofale ontknooping van het drama, zou
ik, met eene ditmaal ten deele enthousiaste pers-kritiek, o.a. die van niemand minder
dan Jan van den Ouden (van Nievelt) in het ‘Nieuws van den Dag’, geneigd zijn dit
werk van Loosjes, ongetwijfeld zijn beste, een meesterwerk te noemen, in zoover
hij hierin, behalve zijne meesterhand in fijne en scherpe religieuse persoons-typeering
en beschrijving van godsdienstige dorpstoestanden in het Friesland zijns tijds, eene
te voren nog onvermoede, temet geniale oud-hollandsche schilderkunst toont in de
beschrijvingen van het friesche landschap. Uit dit oogpunt en mede uit dat van eene
geestvolle schrijfkunst in het algemeen, vergeef ik hem gaarne de als in den regel
minder-
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waardige behandeling die hij daar zekeren modernen of protestantenbondschen
nevenfiguren van het boek laat ondergaan, van welke mede-christenen hij vaak
toch wel heel treurige, mal-oppervlakkige exemplaren schijnt te hebben ontmoet, en begrijp ik ten volle dat dit boek, nu nog onlangs, een derde uitgave heeft beleefd.
- Ook zijn roman ‘Kameleon’, waarmee hij zich verplaatste in de hollandsche
orthodoxe kringen die hij van vroeger kende, om met name hunne schijnvrome
praktijken te ontdekken en te hekelen, heeft wegens eene ook hier weer getoonde,
temet virtuose, gave van zien en typeeren - altijd, wel te verstaan, van
zedelijk-godsdienstige karakters in ruste, niet van geheele menschen in de complexe
beweging van hunne zielen en daden - zijn tweede uitgave ruimschoots verdiend.
Met ‘Kameleon’ is de lijst van Loosjes' grootere werken gesloten, haast ook die
van zijn gansche bellettrie. Tot het ‘Schetsboek der Vereeniging van Nederlandsche
letterkundigen’ zal hij nog (1911) bijdragen met eene schets: ‘In een vertrouwelijk
1
oogenblik’; in ‘Nederland’ (1912), onder een vroegeren schuilnaam , eene
Reisherinnering van R. Hellemans Jr: ‘Der neue Paganini’ plaatsen; en in 1913 een
aantal schetsen, van personen en toestanden, van zijne hand, die tusschen 1902
en 1910 in het ‘Nieuws van den Dag’ en deszelfs ‘Zondagsblad’ waren verschenen
en bij hare lezers blijkbaar een gunstig onthaal hadden gevonden, tot een bundel
vereenigen en nog afzonderlijk het licht doen zien onder den titel ‘Van de
Levensmarkt’: voor het overige en voornamelijk richtte zich zijne letterkundige
werkzaamheid voortaan op een nieuw en wel heel bizonder genre, dat der
aphorismen. Niet minder dan 369 van die korte en puntige gezegden gaf hij in 1909
verzameld uit onder den titel: ‘Bitter en Zoet’; tien jaren later, in 1919, nog eens 366
onder dien van ‘Prikkels en Pluimen’; natuurlijk met dien verstande, dat het ‘Bitter’
en de ‘Prikkels’ het van het ‘Zoet’ en de ‘Pluimen’ verreweg wonnen. De overvloed
van deze lectuur gaf een recensent in de ‘Haarlemmer Courant’ aanleiding om er,
in parodie, een loopje mee te nemen, niet echter met succes, allerminst met recht.
Want kon het wel niet uitblijven, dat de aphorist, om zijne te voren vastgestelde
maat vol te krijgen, wel eens, misschien ook wel nog al vaak, in banaliteit en
fraseologie verviel: de groote meerderheid van deze opmerkingen over en lessen
voor het leven in 't gemeen, 't godsdienstig en godsdienstig-zedelijk leven in 't
bizonder, waren, mits natuurlijk niet achtereen gelezen, doch telkens en met mate
genoten, wel zeer geschikt om de lezers door haar fijn vernuft te treffen, door hare
diepte tot nadenken te brengen of ook door hare scherpe raakheid tot inkeer.
Speciaal in het laatstgenoemde opzicht, heeft, zou ik zelfs

1

Onder dezen schuilnaam, aan eene figuur in een van zijns overgrootvaders romans ontleend,
had hij ook zijne eerste novellen: ‘Edel Metaal’ uitgegeven.
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meenen, Loosjes' Oud-Testamentische collega, de Spreukendichter, in hem een
niet verwerpelijken concurrent en medestander gevonden. Ook wil het mij
verwonderen, dat nimmer iemand op de gedachte is gekomen om uit dien schat
van geestvolle en geestige levenswijsheid eens een scheurkalender samen te
stellen: 't spiritueele van deze uitzonderlijke litteratuur zou er allicht eene aanzienlijke
winst mee hebben gedaan.
Eindelijk is er ook, vooral niet te vergeten, een dichter Vincent Loosjes geweest.
Eindelijk, wel te verstaan, naar de ordening van dit levensbericht, niet naar de
tijdsorde in zijn leven. Uit nog eene aanteekening van zijnen zoon toch zie ik, dat
hij reeds voor zijne kinderen, toen deze nog klein waren, een wijsje maakte op het
gedichtje uit de eerste schets van zijn bovenvermelden bundel ‘Menschenleven’
(1886): ‘Wij met ons beiden’ en voor hen, zich zelf op de piano begeleidend, een
dwaas kinderliedje zong, meer klank dan woord. Eerstbedoeld liedje is als zoodanig
eerst in 1913 gepubliceerd, toen zijn zoon, die met prof. G. Kalff en Daniël de Lange
den tweeden bundel van het Nuts-‘Volksliederenboek’ heeft samengesteld, het in
dien bundel wist te doen opnemen, te zamen met het populaire ‘Regendag (woorden
en zangwijze van V. L.)’, dat ook reeds eenige jaren tevoren was gemaakt. Vanwaar
die dicht-ader, die lust in poëzie? Ik weet het niet: mijne erfelijkheidstheorie laat mij
hier in den steek. Zijn vader toch was geenszins een dichterlijke geest en zijne
de

deftige vaderen van de 18 eeuw zie ik daar ook niet op aan. Van moederszijde
dan misschien? 't Is zeker mogelijk, hoewel mij persoonlijk van die zijde geen andere
dichtproeven bekend zijn dan de berijmde notulen, waarmede, naar de ervaring van
mijne jongere jaren, ds M. van Geuns, van Leeuwarden, als secretaris van de
Friesche Doopsgezinde Societeit, de jaarvergaderingen van dat lichaam placht te
verluchten. Hoe dit zij: een feit is het, dat er van 't genoemde begin tot aan het einde
van zijn loopbaan, en later nog, telkens, tusschen zijne prozastukken in, gedichten
uit Loosjes' pen zijn gevloeid, ook van de pers gekomen. Laat mij, onder die van
langeren adem, vermelden: ‘Bij 't duin’ en ‘Droom mee’, beide verschenen in
‘Elseviers geïllustreerd Maandschrift’, resp. 1875 en 1897; voorts, het te weinig
bekende ‘Neerlands Taal’, getoonzet door George Beijerle (1908) en - wie had dat
nu van den afstammeling van zoo notoir vurige republikeinen en patriotten kunnen
verwachten? - ‘Prinsesselied (voor H.K.H. Prinses Juliana), muziek van Leo Mens’
(1909). Ook zou alle geloof aan de weerloosheid der oudere Doopsgezinden kunnen
dreigen ons te ontzinken, als wij op zijn naam, uit den jare 1915, een ‘Marschlied
voor het gemobiliseerde Leger’ vinden, aanvangende met: ‘Daar komen de jongens
van Holland an’, - indien wij niet, voor het laatst uit eene aanteekening van mr A.
Loosjes, tot de wetenschap waren gekomen, dat deze, die niet maar als zijn vader
een oprecht vaderlander, maar ook
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een kampioen voor den strijd der Vlamingen en de Groot-Nederlandsche gedachte
is, zich had verstout om met dat lied woorden te verleenen aan het dwaze
kinderliedje, bovenvermeld, van weleer. Doch ook toen onze Loosjes reeds predikant
te Amsterdam was, dichtte hij nog eenige volksliedjes met zangwijzen (uitgegeven
is daarvan: ‘Beneden bij den waterval’): van welke soort poëzie de aardigste proeven
van zijne hand echter uit een vroegere periode dateeren: hij kwam ertoe, zich op
dit gebied te begeven, op instigatie van zijn zoon, die tegenover hem zich over de
schaarschte van Noord-Nederlandsche Volkspoëzie tegenover de Vlaamsche had
beklaagd. Opgemerkt zij hier, dat hij, muzikaal niet onderlegd zijnde, tot het maken
van zangwijzen (zonder begeleiding dus) bij die liederen zich bepaalde. Voor 't
overige bepaalde hij zich in de latere jaren zijns levens tot gedichtjes van
godsdienstigen aard, niet zelden ontboezemingen van zondegevoel, doch ook wel
dichterlijke beschouwingen en gemoedelijke hekeldichtjes, welke nog, ten getale
van ± 100, in het doopsgezinde weekblad ‘De Zondagsbode’ en in het ‘Doopsgezind
Jaarboekje’ het licht zagen. Een zijner godsdienstige liederen, ‘De komst van het
Godsrijk’, heeft ook, als Gezang 171, zijnen weg gevonden tot den Vervolgbundel
op de Gezangen, bij de doopsgezinde gemeente te Amsterdam in gebruik.
De lezer, die mijne beschrijving van den predikant-letterkundige en
letterkundige-predikant, in geest en werken, met eenige aandacht heeft willen volgen,
verwacht denkelijk niet, dat ik nu verder over diens openbare leven, buiten gemeente
en pers, nog veel te zeggen zal hebben. Inderdaad is zijn aandeel in dat leven,
zoowel het kerkelijke als het burgerlijk-maatschappelijke, niet zeer groot geweest.
Mocht al de tijd daarvoor hem niet hebben ontbroken, de zin van den ‘homme de
lettres’ en den boekenvriend kon bezwaarlijk daarnaar staan. Toch onttrok hij zich,
stipt en plichtmatig als hij in alles was, als ambt of burgerzin hem riepen, daaraan
geenszins. Zoo toog hij steeds welgemoed op naar de jaarvergaderingen van de
kleinere en grootere kerkelijke vereenigingen, waaronder zijne gemeenten
ressorteerden; liet zich er ook hooren als het pas gaf, zonder mankeeren als daar
naar zijne meening de eerlijkheid of de waarachtigheid in het gedrang kwamen; was
dan, ook om de ironische of sarcastisch tournure van zijn woord, een spreker naar
wien men luisterde, en daarna, aan de maaltijden, die de samenkomsten besloten,
een dischgenoot, naar wiens prikkelend-geestige tafelreden met verwachting werd
uitgezien. Eenmaal, in 1902, trad hij op als jaarpresident der Friesche Doopsgezinde
Societeit, en maakte hij van die gelegenheid, niet onverwacht, gebruik om in zijne
openingsrede, ook in druk gegeven onder den titel: ‘Enkele opmerkingen over de
zelfstandigheid en leervrijheid onzer gemeenten’, eenige mildbijtende wenken over
die materie, speciaal ‘in usum modernorum’

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

169
ten beste te geven. Later, als predikant te Amsterdam, voor die gemeente tot lid
van het Bestuur der Algemeene Doopsgezinde Sociëteit gekozen en vervolgens
door het Bestuur tot Curator van het Doopsgezind Seminarium benoemd, nam hij
ook deze posten met alle nauwgezetheid waar; echter niet tot het einde van zijn
mandaat. Want toen hij door een tegen hem bevooroordeeld en aanmatigend medelid
van laatstbedoeld college een en ander maal onhebbelijk was toegesproken, zonder
dat de voorzitter dezen tot de orde riep, nam hij, uit beide posten maar tegelijk,
ontslag. Hij had hier zeker het recht aan zijne zijde, doch had natuurlijk niet moeten
gaan, - men dient toch eene eerlijke zaak niet door haar te verlaten, - zou dit zeker
ook niet gedaan hebben, indien hij niet het artisten-temperament hadde bezeten
en daarbij nog, als zijn vader, een prikkelbaar zenuwgestel. - En wat zijne deelneming
aan het burgerlijk-maatschappelijk leven betreft, ik moet bekennen daaromtrent,
voor het grootste deel zijns ambtelijken levens, niet veel te weten, heb echter wel
een heel sterk vermoeden, dat deze zich in zijne drie eerste woonoorden strikt zal
hebben beperkt tot hetgeen, b.v. in het ‘Nut’, het geestelijk leven zou kunnen
bevorderen. Te Sneek, waar o.a. de post van curator van het gymnasium hem wel
bizonderlijk vleide, moge hij echter in het openbare leven wijder en dieper
ingeburgerd zijn geweest. Wat men haast zou mogen afleiden uit het feit, destijds
door de dagbladen wereldkundig gemaakt, dat bij gelegenheid van zijn 25-jarig
ambtsjubilé, allerwegen in die stad de vlag werd uitgehangen. Gedurende zijne
amsterdamsche ambtsperiode heb ik echter van eenige openbare maatschappelijke
bemoeiing van mijnen vriend niets meer bemerkt. Ook zijne belangstelling in het
politieke leven onzes vaderlands gold toen, meen ik, meer de personen van zekere
politici dan de politiek zelve. Terwijl het wereldgebeuren, wederom voorzoover mijne
ervaring reikt, hem niet meer interesseerde dan men van elken intelligenten christen
mocht verwachten. Daarentegen heeft hij, naar zijn eigen zeggen, sinds 1889, den
aanvang van zijn lidmaatschap, nooit eene jaarvergadering van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde overgeslagen.
Loosjes, hoewel, zooals ik reeds deed verluiden, niet muzikaal onderlegd, had
groote liefde voor de muziek, genoot o.a., naar ik mij heb laten vertellen, indertijd,
in zijne Sneeker jaren, veel van muziek-avondjes te zijnen huize, waaraan, behalve
zijne muzikaal zeer begaafde vrouw, ook wel Röntgen deelnam. Ook voelde hij veel
voor het tooneel, hoewel hij - waarom, weet ik niet: was 't misschien zijn eerwaardig
ambt, dat hem terughield? - het niet veel bezocht. Van 't overige werd hij in zijn
particulier verkeersleven, naar het mij altijd is voorgekomen, gekenmerkt en ietwat
gehandicapt door verschillende eigenheden, die ik ten deele weder als erfenis, ten
deele uit bizondere levensomstandigheden zou willen verklaren. Te Groningen
zoowel als te Amsterdam bij
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andere of eigene familie gehuisvest, daarbij, naar het schijnt, door zijn vader nog
al financieel krap gehouden, had hij niet vrij en ten volle in het studentenleven kunnen
deelen. En was dit op zijn best al niet bevorderlijk geweest voor een gemakkelijk
en ongedwongen verkeer in zijn volgend leven: hieraan kwam ook - althans bij eene
eerste kennismaking of in grootere gezelschappen - een zekere aangeborene
stijfheid of stooterigheid, als leefden in hem nog zijne deftige haarlemsche
voorvaderen voort, die ook niet maar zoo aanstonds met iemand zullen hebben
‘aangepapt’, niet ten goede. Voorts kan, meen ik, niet worden ontkend, dat hij van
huis uit eenige vooroordeelen, niet slechts, zooals wij gezien hebben, tegen zekere
richtingen, doch ook tegen enkele menschen en groepen van menschen had
meegenomen. Eindelijk was hem, zooals reeds gezegd, met zijnen kunstenaars-aard,
ook het prikkelbare artisten-temperament eigen, en had hij bovendien nog te
worstelen met eene aan het geslacht Loosjes niet vreemde kribbigheid in zijn bloed,
die hij, denkelijk dank zij zijnen van moederszijde geërfde zachteren
gevoelsneigingen, in den regel wel wist te beheerschen, doch die, vooral in
kleinigheden, hem ook nog wel eens te machtig bleek. Van een hiermede
samenhangend, hierin denkelijk ook wel een groot aandeel hebbend, lastig-gevoelig
zenuwgestel heb ik mede reeds gesproken. Ondanks dit alles was hij toch ook weer
‘bon compagnon’; is mij door een tijdgenoot zijner studiejaren verzekerd, dat hij als
student haast kinderlijk blij was als hij zijne vrienden en kennissen ook eens kon
onthalen; en betoonde hij zich in gansch zijn later leven een opgewekten gast, te
zijner tijd een gullen gastheer, die nog, ouderwetsch als hij in alles was, ten volle
geloofde in een gezellig dineetje of vriendschappelijk avondje. Duidt dit wel reeds
zeer stellig - waar blijft hier nog eens mijne erfelijkheidstheorie? - op een ondergrond
van natuurlijken, zinnelijken, levenslust in zijne constitutie, - een element dat zich
ook reeds aan mijne opmerkzaamheid had opgedrongen, als ik voor de verklaring
stond van zijn pessimistische menschbeschouwing als predikant en van de
belangrijke rol die de erotiek speelt in zijne eerste romans en novellen, -: er waren
ook oogenblikken in zijn leven - zeg: bij eene feestelijke reünie van vrienden of ook
wanneer in kleineren kring de gezelligheid tot bloedwarmte steeg, - waarin die
levenslust plotseling losbarstte met kracht, als wreekte zij zich over een leven van
onderdrukking, en de anders zoo stijve vriend opvloog van zijn stoel, als 't kon, naar
de piano stormde en ons overstelpte met een niet te bedaren vloed van studentenen andere vroolijke, wereldsche liederen en liedjes. Het is waar, dat men zich dan
niet verwonderen moest, als in het eerstvolgende nummer van ‘De Zondagsbode’
of den eerstvolgende jaargang van het ‘Doopsgezind Jaarboekje’ de oude Adam,
met de signatuur: Vincent Loosjes, een dichterlijk ‘peccavi’ deed hooren.
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Is er nu misschien onder mijne lezers iemand, die, Loosjes zelven niet gekend
hebbende, wel gaarne ten slotte ook nog iets omtrent zijn uiterlijk en innerlijk
persoonlijk wezen zou willen vernemen? Laat mij dan constateeren, dat aan zijn
fijnen geest een fijn besneden gelaat beantwoordde en achter den bril, dien hij moest
dragen, een geestig oog bleef fonkelen, ook toen de blonde krullebol zijner jeugd
tot een sluiker zilver was vergrijsd. En de overheerschende trek van zijn karakter
was eerlijkheid: eene eerlijkheid, die geen onoprechtheid in zijn of doen, doch ook
geene onrechtvaardigheid dulden kon. 't Was deze eerlijkheid, die gelijk zij zijne
prediking en geheel zijn letterkundigen arbeid doorademde, ook zijn bizonder leven
bestuurde. Zij maakte hem zelven het leven niet licht, en, menschelijk feilbaar en
tot in het kleine afdalende, anderen het leven wel menigmaal lastig. Doch zij deed
hem ook een in hooge mate vertrouwbaar herder zijner gemeenten, een
onwaardeerbaar waarachtig en zuiver-hartelijk vriend en ambtgenoot zijn.
Toen Vincent Loosjes, zooals reeds vermeld: op 3 Maart 1921, zijn ambt nederlegde,
sloot hij een leven van stoere werkzaamheid af. Woelig kon men echter niet zeggen
dat zijn leven geweest was, tenzij dan in eigen binnenste, en als hij de bescheiden
villa te Amersfoort, waarin hij zich daarna terugtrok, ‘Woelwijk’ doopte, mogen wij
dus wel aan eene oud-hollandsche schrijversliefhebberij denken, naar het voorbeeld
van Cats' ‘Hofwijck’. Zeker heeft hij zich van die retraite uit niet veel meer publiekelijk
geweerd: slechts enkele malen liet hij zich bewegen, nog weer den kansel te
bestijgen, en periodiek bedacht hij nog eens aphorismen, welke, nu onder den naam
van ‘Woelwijkjes’, hij dan naar ‘De Zondagsbode’ zond. Voor de rest genoot hij,
althans nog vijf jaren lang, van de liefelijke natuur, die hem omgaf; van het huiselijk
leven met zijn zoon en dochter; van de vele bezoeken van oude vrienden en
bekenden, die hij mocht ontvangen; en, last not least, van zijne studeerkamer, waar
hij echter, naar ik vermoed, - want hij had dat bij mijn weten reeds te Amsterdam
niet meer gedaan, - niet meer in ernstige theologische studie zich verdiepte of ook
maar in die van de nieuwe voortbrengselen der wereld-bellettrie, doch liever de
oude geliefde auteurs zijns tijds nog eens ter hand nam en zijne eigene
pennevruchten doorbladerde en ordende met streelende hand. Maar toen, na die
vijf jaren, trad voor hem een steeds verergerende lijdenstijd in. Behalve met andere
kwalen en lasten, werd hij, tengevolge van de groote, algemeene ouderdomskwaal,
in toenemende mate met blindheid geslagen. Ach, wat dat voor hem, den letter- en
boekenvriend, was! Met innige deelneming was ik er enkele malen getuige van, maar hij kon zich ten minste nog in zijn eigen rijk geestelijk leven verdiepen. Daar
vertroebelde zich straks echter ook zijn geest, eerst bij geval,
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allengskens regelmatig, met telkens geringere tusschenpoozen. Lang had misschien
ook deze droevige toestand nog kunnen duren, als niet een ernstige beenbreuk,
door eene struikeling binnenskamers veroorzaakt, er een einde aan had gemaakt.
Na nog eenige weken, periodiek in geestverwarring, in het ziekenhuis ‘De
Lichtenberg’ bij Amersfoort te hebben gelegen en geleden, is hij daar 19 September
1932 zachtkens ontslapen. - En drie dagen later hebben wij, een aantal familieleden
en oude vrienden, hem op de nieuwe begraafplaats bij die stad ter ruste gelegd.
Namens de doopsgezinde gemeente en de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit
herdacht ds Westerdijk hem daar met hulde en dank; dr Horreüs de Haas, die
laatstelijk te Sneek zijn hervormde collega was geweest, sprak als vriend hartelijke
woorden van waardeering, daarbij hem kenschetsende als een dubbelen mensch:
denzelfden, naar ik vermoed, als dien, predikant en artist, ik hierboven tot één heb
trachten te maken. Beide sprekers richtten zich ook met woorden van sympathie
tot zijne twee kinderen: den trouwen zoon, die hem tevens tot geestelijk kameraad
was geweest, de dochter, die, na hem reeds gedurende nagenoeg den ganschen
tijd van zijn weduwnaarsstaat te hebben verzorgd, met onuitputtelijk geduld en
onbezweken liefde getracht heeft het lange lijden en gemis zijner laatste jaren te
verlichten en te verzachten. Haar, der in liefde sterke, zou ik, liet het gebruik het toe
en mocht zij het mij willen vergunnen, dit levensbericht hebben willen opdragen:
thans kan ik de pen niet nederleggen, zonder ook van deze plaats haar een
eerbiedigen en - want was haar vader niet mijn vriend? - dankbaren huldegroet te
hebben gebracht.
P. FEENSTRA Jr.
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Levensbericht van Sir John Abraham Jacob de Villiers
(Londen 23 September 1863-Londen 2 April 1931)
John Abraham Jacob de Villiers werd op 23 September 1863 te Londen geboren
uit het in 1860 gesloten huwelijk van den Kapenaar Jacob Hendrik Daniel de Villiers,
die in Nederland theologie had gestudeerd, en Hanna Groen uit Utrecht. Was de
vader een afstammeling van de Hugenotenfamilie De Villiers, waarvan drie broers
in 1689 na de herroeping van het edict van Nantes naar Kaap de Goede Hoop
vertrokken, de moeder was een Nederlandsche jodin, afkomstig uit Zeeland.
In 1855 was Jacob de familie van zijn a.s. vrouw naar Londen gevolgd en had de
theologische studie laten varen om koopman te worden. In 1860 huwde hij Hanna
Groen; de kinderen - zoo was in de familie besloten - zouden in het Joodsche geloof
worden opgevoed. John heeft de eerste lessen in het Hebreeuwsch van zijn vader
genoten. Van zijn moeder erfde hij den trots voor zijn ras en zijn liefde voor het
de

de

judaisme. Op zijn 7 jaar nam hij deel aan den grooten verzoendag en op zijn 13
werd hij als jood bevestigd.
Reeds jong verloor hij zijn vader, die, in 1873 voor familiebezoek naar Zuid-Afrika
vertrokken, daar overleed op 26 Maart 1874 aan een zonnesteek. Van de
Zuidafrikaansche familie ondervond men weinig sympathie en de verdeeling van
den boedel had eerst na 16 jaar plaats. De jonge De Villiers moest spoedig zijn
eigen brood verdienen. Na eenvoudig lager onderwijs te hebben genoten op een
meisjesschool van Miss K. Hickinbotham, vond hij een bescheiden plaatsje op het
scheepsmakelaarskantoor van Beckly & Co in Philpot Lane, waar hij 9 maanden
bleef. Daarna kreeg hij, na veel sollicitaties, een plaats bij den koffie- en
cacaomakelaar William Pink in Mincing Lane, waar hij het 6 jaren uithield, op nog
geen £ 50 's jaars. Zijn positie verbeterde toen hij boekhouder op een schoenfabriek
in Bethnal Green werd op een driemaal hooger salaris. Inmiddels volgde hij de
lessen aan de City of London College twee malen 's weeks en van een Elsasser
nam hij lessen in Duitsch en Fransch. Overdag kantoor van 9 tot 6, in den avond
school van 7 tot 10 uur, - van sport of af-
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leiding dus geen sprake, ook in later jaren niet. Maar door zijn talenstudie ontwikkelde
hij zich wel als een polyglot.
In 1885 nog geneigd een studie te maken om in ambtelijken dienst te worden
toegelaten, besloot hij kort nadien te dingen naar een plaats in het Britsch Museum,
ste

in de boekenafdeeling, waar talenkennis woog. Hij toch kon een 1 klas certificaat
overleggen van de Society of Arts en van de City of London College, hem in 1885
gegeven, nopens zijn kennis van Latijn, Fransch, Duitsch, Spaansch, Italiaansch
en Nederlandsch. In 1887 kreeg hij van den Aartsbisschop van Canterbury
vergunning om deel te nemen aan het examen voor een vacante plaats in het Britsch
Museum en van de tien candidaten kreeg De Villiers het hoogste aantal punten.
Zoo deed hij in 1887 zijn intrede in dien tempel van wetenschap, welke hem niet
de

met veel geestdrift ontving. Als nieuweling of 2

klas assistent kreeg hij een salaris
ste

van £ 120, met £ 10 per jaar opklimmend tot £ 240; bij bevordering tot assistent 1
klasse zou hij met £ 450 worden beloond. Na zijn kantooruren hield hij zich bezig
met vertaalwerk en wekelijksche boekbesprekingen, vooral voor de toen pas
opgerichte Westminster Gazette.
Ook gaf hij drie jaar lang les in Fransch, Duitsch, Italiaansch en Spaansch aan
het zelfde City of London College, dat hem vroeger onder zijn leerlingen had geteld.
Zijn verdiend salaris stortte hij in het bouwfonds dier instelling. Later koos men hem
in het bestuur, zoodat hij daar achtereenvolgens leerling, leeraar en lid van het
bestuur is geweest.
Uithoofde van zijn geographische- en talenkennis, werd De Villiers uitgenoodigd
deskundigen raad te geven bij grenskwesties, welke in volgende jaren zouden
worden beslecht. Het begon met de kwestie, welke al vele jaren tusschen
Britsch-Guyana en Venezuela hangende was, en welke de president van de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika door arbitrage wenschte te zien beëindigd.
Met deze aangelegenheid hield hij zich bezig van 1896 tot 1899. Een 40-tal dikke
folianten van de West-Indische Compagnie, ieder ongeveer 2000 bladzijden groot,
werden van het Departement van Koloniën naar het Rijksarchief overgebracht en
De Villiers heeft deze 40 deelen een voor een doorgelezen en bestudeerd en
uittreksels en vertalingen gemaakt van die gedeelten, welke hem voor de kwestie
van belang toeschenen. Niet alleen in Groot-Brittannië strekte zijn onderzoek zich
uit, maar ook in Nederland (Middelburg, Veere en 's-Gravenhage). In Veere ontving
hij groote hulp van den politieagent-archivaris Perrels. In dat kleine thans
onbeteekenende stadje, vanwaar zich vele kolonisten in vorige eeuwen naar de
koloniën Essequebo en Berbice hadden begeven, kon belangrijk bewijsmateriaal
voor den eisch van het machtige Engeland worden gekregen. Ook het Rijksarchief
in 's-Gravenhage werd bezocht met Rev. Dr George Edmundson en de toen-
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malige gezant van het Hof van St. James in 's-Gravenhage Sir Alexander
Swettenham, die uit de archieven van Ceilon kennis van het Nederlandsch had
verworven, bewees hem bij zijn onderzoek in Nederland groote diensten. Daarna
kwam de grensregeling tusschen Britsch-Guyana en Brazilië, welke van 1901 tot
1904 duurde en waarbij De Villiers zijn nasporingen uitstrekte tot Lissabon, Madrid
en Berlijn. De Venezolaansche grenskwestie kwam voor een rechtbank te Parijs,
1
die 4 Oct. 1899 uitspraak deed . In de Braziliaansche kwestie trad de Koning van
Italië als arbiter op. In dat tijdperk heeft De Villiers de 40 folianten, zooals hij zelf
zegt, wel 12 malen doorgelezen.
In 1906 ontving Koningin Wilhelmina hem in bijzonder gehoor; 4 Maart 1911 hield
hij een lezing voor Hare Majesteit en het Nederlandsche Hof en vervolgens in
verscheidene plaatsen in Nederland, waarbij hij zich als een uitstekend historicus
deed kennen. Was hij in 1909 benoemd tot hoofd van de kaartenkamer van het
Britsch Museum, dezen post verwisselde hij in 1920 voor die van Deputy Keeper
van de Printed Books Department. Ook gedurende den wereldoorlog deed zijn
geboorteland een beroep op zijn kennis van het Nederlandsch, door hem in 1914
den

als 2 handelsattaché in 's-Gravenhage te benoemen en tot waarnemend
handelsattaché van Maart tot November 1915. Hier deed hij voornamelijk
controleerend werk op de toen opgerichte N.O.T.
Aan de samenstelling van handboeken voor gebruik der vredesconferentie in
1919 werkte hij mede en in het grensgeschil tusschen Labrador en Canada, dat in
1926 door arbitrage werd beslecht, was hij cartographisch expert. Newfoundlands
grondgebied werd daardoor met 110.000 vierkante mijlen uitgebreid. Hij werd in
1927 in den adelstand verheven ter gelegenheid van 's konings verjaardag.
Na 37 dienstjaren trad Sir John op 26 Juli 1924 af. Veertien jaren was hij
eere-secretaris van de Hakluyt Society geweest.
Er verschenen talrijke publicaties van zijn hand, waarvan wij noemen: The Dutch
in South Africa (1923), Famous Maps in the British Museum (1914), Holland and
some Jews (1908), The East and West Indian Mirror, Joris van Spilbergen's Voyage
round the World (1614-1617) and the Australian Navigations of Jacob le Maire
(1906), uitgegeven door de Hakluyt Society, evenals Early Dutch and English
Voyages to Spitsbergen, Journael of Dagh-Register by J. Segersz van der Brugge,
1634 (1904), Holland (1907), Objects of Jewish Interest in the British Museum (1914).
Een zijner meest bekende werken was Storm van 's-Grave-

1

Het scheidsgerecht liet zich - zijn mandaat overschrijdende - incidenteel uit over de vraag of
de Koetari-Koeroeni, dan wel de New River de grens was tusschen Britsch en Nederlandsch
Guyana. De Nederlandsche Regeering deelde daarop aan de Britsche mede zich niet
gebonden te achten door deze incidenteele uitspraak. Deze grenskwestie is nog niet beëindigd
(Enc. van Ned. West-Indië, blz. 331).
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sande, or the Rise of British Guiana, compiled from his despatches by C.A. Harris
*
and J.A.J. de Villiers . London 1911, in 2 deelen uitgegeven met tal van platen,
kaarten enz. door de Hakluyt Society, series XXVI-XXVII. Het verwondert ons niet,
dat na het lezen van 80.000 bladzijden brieven van dezen gouverneur van Essequebo
en Demerary, tusschen 1738-1772 geschreven aan de Kamer van Zeeland van de
W.I. Comp., deze vergeten man het onderwerp werd van een boek, dat later, in
1920, uitgegeven door de Linschoten Vereeniging, in het Nederlandsch verscheen
onder den titel: Storm van 's-Gravesande, zijn werk en zijn leven uit zijn brieven
opgebouwd, een werk, dat voor de koloniale literatuur van Nederland van groote
beteekenis is.
De Trustees van het Britsch Museum gaven uit: A Map of the World, designed
by G.M. Contarini in 1506, de eerste gedrukte kaart waarin de ontdekkingen van
Columbus en zijn tijdgenooten in de nieuwe wereld zijn opgenomen. West-Indië
heeft veel belangstelling van Sir John gehad, getuige zijn vertaling van gedeelten
van Jan Jacob Hartsinck's Beschrijving van Guiana, alsvoren van Reisen in Britisch
Guiana door Richard Schomburgk ten behoeve van de grensgeschillen, The Historical
Geography of British Guiana (1914), The Boundaries of British Guiana (1912), The
Foundation and Development of British Guiana (1911).
Sir John bezocht andermaal, in 1921, Nederland en hield op 30 Maart voor het
Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen en de plaatselijke
afdeeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond te 's-Hertogenbosch een
voordracht over den in die plaats geboren Nederlandschen commandeur van
Essequebo: Storm van 's-Gravesande (1743-1750), die van 1750-1772
directeur-generaal van Essequebo en Demerary was.
Sir John, die van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina het Officierskruis van de
Oranje-Nassauorde ontving, was lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, eerelid van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, lid van het
Historisch Genootschap te Utrecht, het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen
en lid van de Royal Geographic Society en de Hugenot Society in Engeland. Hij
was in 1914 met Alice Abrahams gehuwd, die hem overleeft. Hij vertegenwoordigde
Zuid-Afrika, waar hij zelf nimmer was geweest, in de Londensche commissie ter
bevordering van de studie van het Nederlandsch aan de universiteit te Londen.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.

*

Behalve de inlichtingen, welke Lady De Villiers mij welwillend verstrekte, raadpleegden wij
het in 1931 verschenen werkje: My Memories, van Sir John de Villiers.
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Levensbericht van Daniel Johannes de Villiers
Ficksburg 3 November 1873-'s-Gravenhage 1 Juni 1933
De uitnoodiging te ontvangen voor de ‘Levensberichten der afgestorven medeleden’
onzer Maatschappij een beknopt levensbericht van D.J. De Villiers, Gezant van de
Unie van Zuid-Afrika te 's-Gravenhage, te schrijven zou ongetwijfeld door allen, die
het voorrecht hadden hem te kennen, gewaardeerd worden.
Deze waardeering is nog grooter wanneer men - hetgeen in ons land in zeer
ruimen kring het geval is - bijzondere belangstelling heeft voor de ontwikkeling der
Hollandsche kolonie aan de Kaap en de handhaving en versterking van het
Hollandsche element in de Unie van Zuid-Afrika, die wel den Koning van Engeland
als haar Souverein erkent, maar overigens thans volkomen zelfstandig is.
Nederland heeft de Kaap niet verkocht, zooals nog altijd velen meenen, maar
werd gedwongen deze kolonie aan Engeland af te staan. Dat dit ten slotte
onvermijdelijk was, voelen wij Nederlanders nog altijd als een onrecht. Het verlies
van de Kaap beteekende het prijsgeven van een bij uitstek Nederlandsche kolonie.
Onze voorouders vestigden zich aan de Kaap niet, zooals in Indië, om handel te
drijven, maar zochten en vonden daar, halverwege tusschen Nederland en Indië,
een geschikte plaats om als ververschingsstation dienst te doen. De opdracht van
de Oost-Indische Compagnie aan Jan van Riebeeck was dan ook om daar
landbouwproducten te kweeken en vee te telen.
Daarvoor moesten de Hollanders zelf zich in de wildernis van Zuid-Afrika vestigen.
Jan van Riebeeck kwam er in 1652 aan met 200 landgenooten. Deze pioniers
werden door velen gevolgd.
Ontelbaar waren de gevaren en moeilijkheden die zij te doorworstelen hadden.
Zij waren echter geen Hollanders geweest, wanneer zij niet met taai geduld
volgehouden hadden. En zij slaagden. Nog altijd zijn landbouw en veeteelt de
voornaamste bronnen van bestaan in Zuid-Afrika en het zijn voornamelijk de
afstammelingen der Hollandsche voortrekkers, die er zich aan wijden.
Voornamelijk, want in 1677 en 1689 kwamen aan de Kaap ongeveer 180
Franschen aan, die als Hugenoten uit hun land

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933

180
weggetrokken waren, zooals er zoovelen ook naar ons land uitweken om er een
bestaan te vinden.
Evenals hier vonden zij aan de Kaap veiligheid en de kans in hun levensonderhoud
te voorzien.
De Oost-Indische Compagnie gaf hun vrijen overtocht en gronden in Stellenbosch,
Drakenstein en een landstreek daar in de buurt, die den naam Fransch-Hoek ontving.
De Compagnie gaf hun verder gedurende eenigen tijd kosteloos levensmiddelen
en hetgeen zij verder behoefden, op crediet. De Hollandsche kolonisten hielpen ook
mee, verstrekten vee, graan en geld en de Diakenen van Batavia zonden voor hun
ondersteuning f 15000.
De Franschen waren dus wel zeer welkom. Zij beloonden de goede verwachtingen
door hun onvermoeide medewerking om de jonge kolonie tot ontwikkeling te brengen,
waarbij hun voortreffelijke geestesgaven van groot nut waren.
Evenals hun lotgenooten in Nederland gingen zij geheel op in de Hollandsche
nationaliteit. Zij werden Boeren als de Hollanders en streden met hen met dezelfde
taaiheid voor vrijheid en voor recht.
Eén van die Fransche vluchtelingen was een De Villiers.
De afstammeling van dezen pionier, die ten slotte zulk een hoogen
verantwoordelijken post in zijn vaderland bekleeden zou, had geen onbezorgde
jeugd. Hij werd 3 November 1873 te Ficksburg in den Oranje-Vrijstaat geboren.
de

Reeds op zijn 14 jaar moest hij de school aldaar vaarwel zeggen om zoo spoedig
mogelijk voor zijn toen reeds weduwe geworden moeder te kunnen zorgen. Hij werd
opgeleid tot wetsagent en kon zich, reeds op jeugdigen leeftijd, als procureur en
notaris vestigen. Daarmede waren de geldzorgen ten einde. Hij werd eigenaar van
verschillende ‘plaatsen’. Eén daarvan koos hij tot woonplaats. Hij doopte haar ‘La
Rochelle’, naar de bakermat van zijn geslacht, een der brandpunten van het Fransche
Protestantisme.
In 1914 trad hij in het openbare leven op den voorgrond. Hij behoorde toen tot
de stichters van de nationale partij, waarvan hij later ook hoofdbestuurslid werd. In
hetzelfde jaar werd hij lid van den Provincialen Raad van den Vrijstaat en in 1917
lid van het Uitvoerend Comité.
De Villiers had een groote vereering voor Generaal Hertzog; meermalen getuigde
hij daarvan; maar het is wel zeker, dat deze Eerste Minister der Unie van Zuid-Afrika,
die zoo goed zijn medewerkers kiezen kan, op zijn beurt de voortreffelijke
eigenschappen van De Villiers ten volle kende, met name zijn onkreukbaarheid,
algemeene kennis en helder inzicht in zaken, zijn hoffelijkheid en tact om met allerlei
menschen om te gaan, maar niet minder zijn groote toewijding aan de belangen
van zijn vaderland.
Zoo is het te verklaren dat hij in 1928 gekozen werd om als handels-commissaris
de Unie in Milaan te vertegenwoordigen. In deze functie bezocht hij ons land in den
herfst van hetzelfde jaar.
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Een jaar later, October 1929, vestigde hij zich in Den Haag als eerste Gezant van
de Unie van Zuid-Afrika bij het Nederlandsche Hof.
Als Gezant zijn land te mogen vertegenwoordigen, is altijd een onderscheiding,
vooral wanneer, zooals in dit geval, de benoemde niet uit het diplomatieke corps
voorkomt. Maar de benoeming van De Villiers was voor hem nog eervoller, omdat
de Unie toen slechts drie gezantschappen had en nog heeft: Washington, Rome
en Den Haag. Thans is ook van Berlijn ernstig sprake.
De vestiging van een gezantschap der Unie van Zuid-Afrika in Nederland was
een feit van meer dan gewone beteekenis, zoowel voor Zuid-Afrika als voor
Nederland.
Het recht van uitzending van gezanten is slechts uitvloeisel van volstrekte
onafhankelijkheid. Het is derhalve verklaarbaar dat de Regeering der Unie er prijs
op stelde ook een gezantschap in het moederland te vestigen, om daar duidelijk en
voortdurend te doen blijken, dat Nederland gerust kan zijn: de Hollandsche kolonie
in Zuid-Afrika, tot een natie uitgegroeid, zal niet ondergaan. Zij zal er voor waken
dat de Hollandsche naam ook in het Zuiden van Afrika altijd met eerbied zal genoemd
worden.
De instelling van het gezantschap beteekende ook dat de Regeering der Unie
begeerig is de vriendschappelijke betrekkingen met Nederland te onderhouden en
den handel tusschen beide landen uit te breiden.
Nederland begreep dat alles en drukte krachtig de uitgestoken hand. De
consul-generaal, Mr H.A. Lorentz te Pretoria, werd buitengewoon gezant en
gevolmachtigd Minister, alzoo in gelijken rang als de heer De Villiers hier, en door
instelling der Commissie voor den Nederlandsch Zuid-Afrikaanschen handel en in
verschillende andere vormen bevordert de Nederlandsche Regeering zooveel
mogelijk de uitbreiding der handelsbetrekkingen.
Zoo wappert dan nu ook de oude Prinsenvlag, als de vlag van Zuid-Afrika, van
het gebouw van het Gezantschap en van de woning van den Gezant in Den Haag.
Die oude vertrouwde vlag kwam als een stem uit het ver verleden, toen onze
ondernemende voorouders onder leiding van Jan van Riebeeck haar in Zuid-Afrika
plantten, maar ook als een stem van het heden, getuigend van de verrijzing eener
de

nieuwe Hollandsche natie, haar 17 eeuwsche voorgangers tot eer.
De heer De Villiers vond hier een uitgebreiden werkkring. Wel was hij alleen in
Nederland geaccrediteerd, maar hij moest ook zijn zorgen wijden aan de
economische belangen van zijn land in België, Duitschland, de Scandinavische
landen, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen.
Veelomvattend was dus zijn taak, maar dank zij zijn rustigen aard en uitgebreide
economische kennis beheerschte hij haar vol-
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komen, en zij werd aanmerkelijk verlicht door de groote toewijding, waarmee de
ambtenaren van het Gezantschap zich van hun taak kwijten en den steun van
handelscommissarissen te Rotterdam, Oslo, Göteborg en Hamburg.
De representatieve plichten zijn voor een gezant, die zijn taak juist opvat, evenzeer
van groote beteekenis.
Hij vindt in de goede vervulling daarvan een middel om de belangen van zijn land
in de kringen waarin hij zich bewegen moet, te dienen en er een sympathieke sfeer
voor aan te kweeken.
De Villiers verstond deze kunst voortreffelijk, en wij mogen deze gelegenheid
aangrijpen om ook Mevrouw De Villiers onze hulde te brengen voor de wijze waarop
zij haar echtgenoot hierbij ter zijde stond. Zij was bij elke ontvangst eigenlijk het
middelpunt.
De positie van den Gezant der Zuid-Afrikaansche Unie is uit den aard der zaak
anders, eenerzijds gemakkelijker maar anderzijds moeilijker dan die van de hoofden
der andere gezantschappen. Hij wordt hier tot zekere hoogte beschouwd als een
der onzen, hetgeen, vooral in de kringen die zich met Zuid-Afrika bezig houden,
gemakkelijk leidt tot een zekere vertrouwelijkheid. Maar daaruit volgt ook dat hij
bloot staat aan het verwijt zijn zelfstandige positie als vertegenwoordiger van een
onafhankelijk land niet zuiver in acht te nemen.
De gedragslijn van den heer De Villiers heeft tot dit verwijt nooit aanleiding
gegeven. En toch liet hij geen gelegenheid voorbijgaan om te wijzen op het groote
belang, zoowel voor Nederland als voor Zuid-Afrika om het cultureel en het
economisch verkeer tusschen beide zooveel mogelijk te bevorderen.
Hij kwam ook onomwonden uit voor zijn meening dat de Zuid-Afrikaners zich
behooren vertrouwd te maken met de oude Nederlandsche beschaving, willen zij
in hun taal en cultuur hun zelfstandigheid kunnen bewaren.
Het vroegtijdig sterven van dezen voortreffelijken Afrikaner wordt ook in Nederland
diep betreurd.
P.J. DE KANTER.
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Levensbericht van Louis Constant Westenenk
2 Februari 1872-2 Mei 1930
In mijn eerste jaar Delft (1891/92) zat ik onder het college Staatsinstellingen van
professor Spanjaard tegen twee stevige ruggen aan te kijken. Dat waren de ruggen
van de studenten Van Eerde en Westenenk, beiden uit Deventer, beiden oud-roeiers
van Daventria, beiden leden in het bestuur van onze Indologische Vereeniging. Van
Eerde stond zelfs schuldig aan een Indologisch studentenlied, waarvoor Westenenk
de toonzetting had geleverd, en zoo behoorde na '92 het ‘Eens strijden wij voor
Nederland’ tot de daverende dingen, die langs het Oude-Delft soms konden doen
schrikken. En niet alleen studentenkelen brachten het ten gehoore; zelfs het carillon
van de Nieuwe Kerktoren sprenkelde op de halfuren de blijde tankels en tinkels
waarin Westenenks moed en ambitie zich hadden verklankt, wijd en zijd uit over
het stille stadje. Ja, Westenenk gaf den toon aan, en niet alleen met zijn
Indologenlied! Hij had een brani-kop, en een paar scherpe oogen, en zijn tong was
zoo het een als het ander. Indië en Deventer waren hem aan te hooren: iets nasaals
had hij van Indië, het pittige gebetene en de duidelijk gemarkeerde eind-n dankte
hij Deventer. Het geheel was genoeglijk om naar te luisteren, en causeur en charmeur
als hij was, vond hij volop hoorders en bewonderaars, van beide seksen en van alle
leeftijden.
Ook blonk hij uit in elke sport die hij aanvatte, en met zwemmen en met roeien
behaalde hij prijzen en roem. Dan knutselde hij verdienstelijk, en muzikale en litteraire
gaven had hij ook al meegekregen.
Geen wonder zoo hij wist dat hij wat waard was. Met een zelfbewust lachje, dat
zonde maar ook kon spotten, en woorden die wonnen maar ook fel konden striemen,
ging hij zijn weg, en het was hem aan te zien, dat hij van zins was vèr te gaan en
veel te bereiken.
Op 2 Februari 1872 geboren op Java te Penawangan in het Demaksche uit het
huwelijk van den planter Jan Constantijn Westenenk en Françoise Josephine Emilie
Louise Wardenaar,
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verhuisde Louis Constant op 7-jarigen leeftijd naar Deventer, waar hij opgroeide
onder de hoede van zijn tante, de weduwe Philippine Westenenk, tot den jongeling
dien wij te Delft leerden kennen.
In 1892 deed hij het groot-ambtenaars-examen, en per stoomschip Batavia van
de Rotterdamsche Lloyd reisde hij in het najaar naar Indië.
Een aanvankelijke plaatsing te Bandoeng stelde hem in de gelegenheid, zijn
ouders, die toen te Soemedang woonden, vaak te bezoeken, maar in Mei 1893
begon het eigenlijke werk: toen werd hij als aspirant-controleur naar de
Westerafdeeling van Borneo gezonden, waar de resident Tromp hem plaatste te
Tajan aan de Kapoeas, 24 uur varen boven Pontianak, om daar waar te nemen de
betrekking van controleur. Binnen het jaar, in Februari 1894, ging hij nog hooger de
rivier op: hij werd wd controleur van Sanggau. In Juni volgde zijn bevordering tot
controleur en een jaar later verhuisde hij nòg meer naar boven: naar Poetoes Sibau,
als bestuurder van een nieuw ingestelde onderafdeeling Boven-Kapoeas.
Die elkaar snel opvolgende overplaatsingen, steeds dieper het binnenland in, met
ten slotte de aanstelling tot hoofd van een nieuw uitgedacht ressort, toonen wel
duidelijk dat resident Tromp wat zag in Westenenk; en in aanmerking genomen
diens flink postuur, zijn vrijmoedig optreden en aangename welbespraaktheid, kan
dat niet verwonderen. Zijn brieven en verslagen waren ook zéér leesbaar, en de
resident Tromp oordeelde, dat 't door den controleur van Sanggau en Sakadau
geschreven reisverhaal, vol wetenswaardigheden omtrent de Moealang- en
Sakadau-Dajaks, behoorde te worden gedrukt: het belandde in het Tijdschrift van
het Bataviaasch Genootschap. Op zulke reizen luisterde hij vol belangstelling naar
de sprookjes en dierenverhalen, waarmee zijn Inlandsche reismakkers zich den tijd
kortten. Uit de aanteekeningen die hij maakte groeiden zijn ‘Bijdragen tot de kennis
der folklore van West-Borneo’ die in het zelfde tijdschrift zijn terug te vinden.
Begin 1896 braken er onlusten uit in een buurressort aan de Boven-Melawi. Den
militairen lukte het niet om het verzetshoofd Radèn Pakoe te vangen. Toen vroeg
Westenenk mee te mogen zoeken, en hij werd er op uitgestuurd met wat Dajaksche
koppensnellers en gewapende politie, en .... hij slaagde er in Radèn Pakoe's
versterking te vinden en te vermeesteren; Radèn Pakoe gaf zich over, en
Westenenk's ‘moed, beleid en trouw’ werden beloond met de Militaire Willemsorde.
Zijn voorraden van die deugden waren daarmee niet uitgeput, integendeel, de
moed was toegenomen nog; dat bleek uit het huwelijksaanzoek dat hij onderstond
te richten tot zeker meisje te Deventer, waarmee hij jaren geleden op een ijsbaan
al wel eens een prijs had gewonnen in het nummer ‘Schoonrijden voor paren’. En
alweer oogstte hij succes: Ada Joanna Adriana Nering Bögel kwam over naar Indië,
en ten huize van
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haar oom G.A. IJssel de Schepper te Pekalongan werd op 20 Mei 1897 de
huwelijksketen geklonken.
Oom meende, dat nicht niet naar de Buitenbezittingen moest gaan: die waren te
wild en te onherbergzaam voor Adriana! Buitenzorg zou beter passen! Zoo deed
Oom moeite, den nieuwen neef aan de Algemeene Secretarie geplaatst te krijgen,
wat, zeer ten genoege van den neef, niet lukte. Maar een overplaatsing naar
Sumatra's Westkust werd verkregen, en daar was het te Pajakoemboeh, dat het
jonge paar een klein jaar verbleef. Westenenk leerde er zijn eerste Minangkabausch,
een taal die hij later in de perfectie zou gaan spreken.
In Mei 1898 werd Westenenk overgeplaatst naar Sawahloento, als controleur van
de onderafdeeling Kota VII.
Ik diende daar als aspirant-controleur te Sidjoendjoeng, de oude, voor Sawahloento
den

verlaten controleursstandplaats; en zoo was het, dat ik Westenenk op den 18
Mei te Sawahloento terugzag en als mijn chef begroette. Aan de 4 maanden die het
toen nog duurde, vóór ik controleur werd te Taloe, in de Ophirdistricten, bewaar ik
zéér aangename herinneringen.
Vaak was ik de gast van 't echtpaar Westenenk te Sawahloento, een paar keer
zag ik Westenenk te mijnent te Sidjoendjoeng, en in de pasanggrahan te Tandjoeng
Ampaloe kwamen wij ook meermalen samen. Dan vertelden wij elkaar van wat wij
hadden ervaren in ons werk, en wisselden we uit onze plannen voor de toekomst,
en Westenenk vooral was dan niet gauw uitgepraat! De ‘Sturm und Drang’ zette bij
hem vroeg in en duurde voort, zijn leven lang.
Westenenk was een groot liefhebber van de jacht, en hield van sterke honden
en rappe paarden. Overal waar hij kwam ontstonden renbanen, en zijn paarden
behaalden prijzen, waar er in bereikbare oorden races gehouden werden.
Eens hadden wij in de Kota VII den resident uit Fort de Kock op inspectie en
keerden van een tocht pasanggrahan-waarts naar Tandjoeng Ampaloe (bij driesprong
Sidjoendjoeng, Moearo Laban, Boeo), toen onze resident ging vertellen, wàt goeden
draver hij bereed! Snel dat 't dier was! En meteen zette hij zijn paard in draf om ons
die snelheid te doen bewonderen. Wij draafden mee en draafden sneller, en toen
ontspon zich een wedstrijd tusschen Westenenk en mij, en zoo kwamen wij een
stuk vóór onzen resident bij de pasanggrahan te Tandjoeng Ampaloe aan, .... waar
wij later de bedenkingen vernamen, die onze chef had tegen een betrachting van
zóóveel spoed, die stellig geen demonstratie was van de hoogachting, die controleurs
hun resident verschuldigd zijn. We zwegen schuldbewust. We hadden ons weliswaar
niet vergaloppeerd, maar we hadden wat doorgedraafd, en onze resident had
eenigen achterstand gekregen. Dat zijn dingen die zoo gebeuren kunnen in den
Oost.
Westenenk vond te Sawahloento volop werk! daarvoor zorgden
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in de eerste plaats de in de mijnen tewerkgestelde dwangarbeiders, die onder elkaar
lustig moordden, of ook wel deserteerden en dan inbraken en roofden bij de
bevolking. Dat bracht werk voor de rechtbank, die Westenenk had voor te zitten, en
óók te griffieren, waar 't den nominalen, den officieelen griffier, mankeerde aan de
voor een reëele uitoefening van zijn ambt vereischte kennis van de Nederlandsche
taal.
Toch wist Westenenk nog tijd uit te breken voor mooi buitenwerk. Met een
Ceylonsch meetinstrument zette hij tracé's uit voor wegomleggingen, waardoor de
verbindingen met Sawahloento veel beter werden en voor asverkeer meer geschikt.
In den weg naar Padang Siboesoeq bijv. moest voordien de Siloengkang rivier
zevenmaal worden doorwaad. Zoo was 't ook nog bij mijn vertrek uit de Kota VII,
maar dat 't anders werd, lezen we uit een brief van 12 Juni 1900, dien Westenenk
mij schreef:
‘ ... kom eens overwippen - wij zullen je gaarne eens weer bij ons zien. Ja, je zult
dan zeer veel veranderd, ik hoop verbeterd, vinden. Naar Padang Siboesoeq ga je
nog maar drie malen - volgend jaar hoop ik nog maar ééns - de rivier over; de steile
helling voor P.S. is omgelegd en kun je daar nu per bendy in vollen draf af, idem
Titihan tarèh aan dezen kant, idem te Kapalo koto Batoe Gandang. Ook rijd je per
bendy van Sidjoendjoeng naar Pamatang Pandjang, en (er) loopt van Sawahloento
naar den Koebang Sirakoeq een weg die als zwaarste helling 1 : 15 heeft - enfin,
wat dient eene opsomming als je 't komt zien en daarop rekenen wij bepaald’.
Ook de koffiecultuur probeerde Westenenk, in het belang van Gouvernement en
bevolking beide, er weer bovenop te brengen:
‘Met de koffie gaat het gelukkig goed vooruit en (er) wordt te S.L. al vrij wat Arab.
koffie ingeleverd; ik denk dit jaar totaal generaal 700 pikol te krijgen - dat gaat nog
al, en er wordt niets dan Arab. koffie onder de kandang's aangeplant, ieder voor
zich zooveel mogelijk, en dat gaat magnifique’.
Over zijn verdere werk lezen we in dien brief:
‘En het werk neemt steeds toe. Ik heb nog steeds P.’ (als griffier) ‘en zooals je
weet laat ik dien (uit nood!) op de zittingen ander werk doen, zoodat ik alleen sta
voor rapatzaken - en dat zegt nogal iets, als ik je vertel dat we over Maart, April en
Mei 16 misdrijfzaken telden ... als dat zoo voortgaat ... Ik heb ook wel een knakje
gekregen en sukkel een beetje, vooral aan dagelijksche hoofdpijnen. En of ik al
vraag om een Asp.-Contr. en een griffier, 't helpt nog niets. Toen je wegging waren
hier 26 opzieners, nu 62. Er zijn nog 500 Chin. contractkoeli's bijgekomen die sterven
als muizen! De lui worden niet gekeurd niettegenstaande hevig protest van den Off.
v. Gez. alhier’.
Westenenk had het inderdaad verre van gemakkelijk. Hij zag veel leelijks, maar
in zijn strijd tegen het kwaad stond hij alleen. Zijn chefs kozen de partij van de
machtigen die hij bestreed.
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Hij ging daaronder ‘eenigszins gebukt’, maar die omstandigheden ‘raakten hem
slechts als dienstman en niet, of slechts als weerslag daarvan, den particulieren
mensch’. Alzoo ‘kwesties’! Kwesties met de ingenieurs van de Ombilinkolenontginning
en met zijn chefs: den gouverneur te Padang en den assistentresident te
FortvanderCapellen, vooral over de behandeling - Westenenk noemde 't
‘mishandeling’ - van de in de mijnen tewerkgestelde dwangarbeiders. En - in 1900
werd hij overgeplaatst naar Atjèh.
Mijn ambtelijk pad voerde een jaar later óók daarheen, en zoo zag ik vriend
Westenenk in 1901 terug te Koetaradja, juist nadat hij opnieuw een bittere ervaring
in den dienst had opgedaan.
Hij was intusschen controleur geweest te Idi, en als zoodanig had hij den generaal
Van Heutsz niet voldaan, dus was hij overgeplaatst van Idi naar Koetaradja.
Generaal Van Heutsz toch beoordeelde zijn officieren en ambtenaren niet zoozeer
naar capaciteiten en werken als wel naar het succes dat zij daarmee oogstten - of
niet oogstten. Was er succes, dan waren zij goed; bleef 't uit of was er tegenslag,
dan deugden zij niet.
In Idi nu leek de toestand erop achteruit gegaan in de dagen dat Westenenk daar
bestuurde. De vijand was er zich gaan roeren, en verontrustte tot zelfs de hoofdplaats
Idi; aan de riviermonding gingen de huizen in brand; uit de koeta (de versterkte
woning) van het landschapshoofd Teukoe Tjhi, werden diens geweren geroofd! Het
anders zoo rustige Idi leek wel heelemaal van de kook of over te koken en den
oelèëbalang werd 't er te warm: hij vertrok, quasi voor gezondheidsredenen, naar
Pinang; en eenmaal te Pinang, wenschte hij niet naar Idi terug te keeren.
Van dien veranderden toestand - nádeining van door ons optreden elders verwekte
golven - kreeg Westenenk de schuld. Dus werd hij overgeplaatst naar Koetaradja
en tewerkgesteld direct onder den assistentresident van Groot-Atjèh. Zoo was de
opzet tenminste; maar toen Westenenk te Koetaradja zich kwam melden bij den
generaal, kreeg hij geen woord van verwijt of afkeuring te hooren; integendeel: de
generaal sprak van de belangrijkheid van de controleurswerkkring ter hoofdplaats,
het vele dat daar nog te doen viel, de ochtendritten waarop hij wenschte dat
Westenenk hem zou vergezellen, en de nadering van het tijdstip dat Westenenk
recht zou krijgen op Europeesch verlof, een recht waarvan hij hoopte, dat de
gerechtigde niet dadelijk gebruik zou maken. Die overplaatsing, die dan toch niet
zoo heel eervol was? nu ja, als gouverneur had hij af te gaan natuurlijk op de
rapporten van zijn assistentresident, maar dat moest niet zoo hoog worden
opgenomen ...
Des generaals overtuigingen zaten niet altijd erg diep, en de meening dat
Westenenk te Idi zou hebben gefaald, was misschien wel meer de meening geweest
van den assistentresident der Onderhoorigheden, die vóór Westenenk controleur
was geweest
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te Idi, dan van den gouverneur Van Heutsz zelf. En deze was stellig ook niet
ongevoelig voor de bekoring die er uitging van Westenenks persoon. In de maanden
die volgden groeide de waardeering, die men had voor Westenenk, eerst als
controleur te Koetaradja, dan als controleur van Oelèëlheuë; maar de waardeering
van Westenenk voor den bestuursdienst op Atjèh groeide niet, en hij ging met verlof
zoo gauw hij kon: dat was in 1903; en hoewel hij er welkom zou zijn geweest, - naar
Atjèh keerde hij niet meer terug. Sumatra's Westkust had hem geboeid, en de
Atjèhsche ondervindingen waren er niet naar geweest, om de Minangkabausche
sympathieën te kunnen verdringen. Toch had ook in Atjèh zijn belangstelling voor
taal, land en volk niet gesluimerd. Daarvan getuigden eenige publicaties uit de dagen
van zijn verlof: een Atjèhsche woordentolk met wat samenspraken, ten dienste van
officieren en ambtenaren, die op Atjèh hadden te werken, en wat aanteekeningen
over Simaloer - een eiland bewesten Atjèh -, waarheen Westenenk den majoor Van
Daalen op een dienstreis had vergezeld.
In 1905 van verlof in Indië terug, lukte het hem plaatsing te krijgen ter Sumatra's
Westkust. En toen brak aan een groote tijd! Met de hem eigene hartstochtelijke
onstuimigheid werkte hij zich in de Minangkabausche zaken in; en zijn sporen heeft
hij dan ook gelaten, zoo in het land zelf, als in de litteratuur over dat land. De
‘Westenenksche paadjes’ naar plaatsen van waaruit vergezichten vallen te genieten
op het Karbouwengat en de vulkaantoppen van de Padangsche Bovenlanden, zijn
bezoekers van Fort de Kock wèl bekend. En publicaties nopens adatrecht, oude
geschiedenis en folklore van Minangkabau alsook over archaeologische
onderwerpen, zagen er ettelijke het licht. Ook organiseerde hij jaarmarkten te Fort
de Kock en te Pajakoemboeh, en bij de wedrennen te Fort de Kock, - het spreekt
van zelf, dat Westenenk daar ook d e man was.
Maar vooral maakte hij naam omstreeks 1908, bij de invoering van de
inkomstenbelasting. Toen voorkwam hij door zijn persoonlijk overwicht en moedig
doortastend optreden véél bloedvergieten. Maar àlle bloedvergieten te voorkomen,
- daarin slaagde hij niet. Hij beleefde mee den ‘nacht van Kamang’ van 15 op 16
Juni, toen bij een botsing tusschen militairen en inheemsche geloofsfanatici, 90 der
laatsten en 9 soldaten kwamen te sneuvelen en 11 soldaten werden gewond.
Bij die gelegenheid leerde hij de les, hoe een overigens goedaardige bevolking
zich, met opzijzetting van alle verstandelijke overweging, kan laten leiden ten
verderve, in opstandigheid tegen 't gevestigd gezag, door lieden, die de juiste snaren
weten aan te roeren; en die ervaring was in later dagen stellig van invloed op zijn
houding tegenover ‘de nationalistische beweging’ en haar propagandisten.
Westenenk dan maakte naam, ontving verscheidene koninklijke
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onderscheidingen, en bracht de lieden van de pers, die de Padangsche Bovenlanden
bereisden, in vervoering, door zijn persoonlijke en ambtelijke kwaliteiten. Maurits
Wagenvoort, Charles Boissevain en anderen, zongen uitbundig zijn lof. En als tot
besluit van zijn dienst ter Westkust, en na zijn vertrek vandaar in 1913, de gouverneur
zich tegen hem keerde, kon hem dat niet meer schaden.
Gedurende zijn verlof in Nederland hield Westenenk voordrachten, die de aandacht
trokken.
En toen onze regeering candidaten kreeg te stellen voor een soort gouverneur
van Anatolië, om ingevolge den wensch der groote mogendheden, maar op Turkije's
kosten, daar hervormingen in te voeren, noemde zij Westenenk; en - Westenenk
werd benoemd. Hij maakte een paar reizen naar Constantinopel, en verbleef daar
met zijn gezin, toen door het uitbreken van den wereldoorlog, er een einde kwam
aan wat hij zelf noemde: ‘het Turksche avontuur’.
den

In Mei 1915 werd Westenenk benoemd tot resident van Benkoelen. Den 2 Aug.
kwam hij daar aan, maar die aankomst was niet gelukkig. De ree van Benkoelen is
een booze ree, en toen Westenenk er wilde debarkeeren, toonde ze zich zéér
ongemakkelijk. Bij de ontscheping kreeg mevrouw Westenenk een bloedende wonde
vlak bij het oog, en een oogenblik later sloeg een losprauw om, waardoor een van
Westenenks bedienden kwam te verdrinken.
Dat was een kwaad begin, van een overigens gelukkige periode. Alles bloeide
en groeide in de dagen van zijn residentschap, en - lag dit mogelijk vooral aan de
tijdsomstandigheden - Westenenk deed wat hij kon om die opleving te bevorderen.
Benoemd ook tot lid in den nieuw ingestelden Volksraad, kwam hij veel te Batavia,
en kreeg zoo nauw contact met de centrale regeering, die aldra zijn meening deelde,
dat er een gouvernement van Zuid-Sumatra moest worden gevormd.
Maar - het was warm te Benkoelen, en mevrouw Westenenk kon die hitte niet
verdragen. Wel, de echtgenoot wist daar raad op. Hij stichtte boven Benkoelen, aan
den weg naar Kepahjang, een soort planten- en dierentuin, op 500 M. hoogte, en
daarbinnen bouwde hij zich een huis. De zoo gestichte buitenplaats doopte hij ‘de
Konak’, in herinnering aan zijn nog recente Turksche dagen.
Daar beleefde men, in 1919 vooral, een heerlijken tijd. De oorlog was afgeloopen,
de vaart Nederland-Indië niet langer gestremd, en zoo kwamen de in Nederland
achtergebleven kinderen met de groote vacantie over, en op ‘de Konak’ zag het
gezin zich toen compleet hereenigd. Te onverdragelijker was voor de Residente de
eenzaamheid, nadat de kinderen weer naar het vaderland waren teruggekeerd; en
toen de gelegenheid zich bood om weg te komen uit die omgeving vol weemoedige
herinnering,
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vatte Westenenk ze aan, óók in het belang van zijn echtgenoote.
Die gelegenheid was, dat hem door den gouverneurgeneraal gevraagd werd, of
hij genegen was resident van Palembang te worden. Gemeend werd, dat het ook
voor hem goed zou zijn om, met het oog op de plannen voor een gouvernement
van Zuid-Sumatra, aan het hoofd waarvan Westenenk zou worden gesteld, dat
gewest grondig te leeren kennen.
Westenenk toonde zich bereid en zoo zien wij hem 14 Mei 1920 optreden als
resident van Palembang. Hij werkte er zijn toekomstdroomen verder uit en
projecteerde een residentie voor den gouverneur van Zuid-Sumatra, met annexe
waterstuwen, electriciteitswerken en spoorwegen, - toen de wind draaide, en
pecuniae causa, van de nieuwe gouvernementsvorming werd afgezien.
Westenenk werd getroost met het reeds bestaande gouvernement van Sumatra's
Oostkust dat hem in Dec. '20 werd opgedragen, en waarover hij 25 Febr. '21 het
bestuur aanvaardde.
De Zuid-Sumatraperiode was daarmee afgeloopen. Daarin had Westenenk óók
tijd weten te vinden voor ontcijfering van oude hoorn-inscripties en bestudeering
van de geschiedenis van het oude rijk van Çriwidjaya, terwijl voorts de wonderlijke
praehistorische beelden in het Pagaralam'sche zijn aandacht hadden en in woord
en beeld door hem werden bekend gemaakt.
Intusschen was de gezondheidstoestand van mevrouw Westenenk er niet beter
op geworden; ook in Palembang was voor haar de kou gezocht te Moearodoea; en
ter Oostkust werd het 't koele Brastagi, waar het gouverneursgezin zooveel mogelijk
verbleef. Toch - Westenenk weerde zich. Zóó'n gouverneur hadden de Delianen
nog nóóit gehad! En ook Couperus kwam op zijn bezoek aan de Oostkust geheel
onder den indruk van zijn charme. Toen de Westenenk's na een kort Europeesch
verlof te Belawan Deli terugkeerden viel hun een ontvangst ten deel, als gold het
een geliefd vorstenpaar dat daar werd ingehaald.
Maar mevrouw Westenenk werd 30 Dec. '23 zeer ernstig ziek, en hoewel zij wat
herstelde, zij bleef toch invalide, en toen haar man in Juni '24 benoemd werd tot lid
in den raad van Indië en 't warme Batavia dus 't voorland werd, toen zat er niet
anders op dan te besluiten tot een feitelijke scheiding. Mevrouw W. zou éven
meegaan naar Batavia, maar dàn zou zij naar Holland reizen, om met haar kinderen
daar af te wachten de terugkeer van den man en vader, en als 't zijn mocht, van
haar gezondheid.
De afscheidsfeesten die Medan de vertrekkende gouverneursfamilie aanbood en
het uitgeleide naar Belawan, - ze toonden hoe noode men Westenenk zag gaan.
En gemengd waren stellig de aandoeningen, die deze daarbij ervoer.
Afgeloopen was nu zijn dienst bij het Binnenlandsch Bestuur, gedaan zou 't nu
weldra zijn met alle gezinsleven. Was er in het verschiet nog wel eenige blijheid?
Ja, stellig! Westenenk zag altijd licht. Zijn vrouw zou, terug bij de kinderen, in 't koele
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klimaat van Nederland, beter worden natuurlijk. En zóóveel jaren zou 't niet duren,
dan voegde hij zich bij de zijnen, en dan zouden zij allen tezamen verder leven, en
hij zou verder werken. ‘Veel interessant werk hier aan den winkel!’ lichtte hij mij
medio October 1924 in, vanuit ‘Paviljoen 30-31 Victoriahotel, Tanahabang,
Weltevreden. ‘Mijn vrouw is naar Holland moeten gaan om te probeeren op te
knappen, stijfheid nl. in hand en voet. Zij is nu op de Middellandsche zee, heb een
heerlijk telegram uit Port-Said’.
Westenenk bleef moedig, en als ‘édelèr’ en lid of voorzitter van dozijnen
commissies, was zijn Bataviatijd goed bezet. Toch vond hij gelegenheid tot sportieve
ontspanning: Zwemmen, de oude liefde kwam weer boven, en door zijn initiatief
kreeg Batavia een voortreffelijke zweminrichting. Als tennisser blonk hij uit onder
de besten. ‘Golf’ werd niet vergeten. En door zijn toedoen verleende Indië grooten
financieelen steun aan de Olympiade, die te Amsterdam in 1928 werd gehouden.
Westenenk weerde zich op allerlei gebied.
Maar de gunstige gevolgen van het Hollandsche klimaat en 't terugzien van de
kinderen, voor de gezondheid van mevrouw Westenenk bleven uit, en zoon Willem
waarschuwde zijn vader: Vaders overkomst was gewenscht!
Zoo vertrok Westenenk eind Aug. '25 met drie maanden verlof naar Nederland,
en hij reisde te zamen met zijn collega en vriend, het raadslid Welter, die minister
van koloniën ging worden.
Reis en relatie leidden ertoe, dat Westenenk den Indischen dienst verliet om een
nieuw emplooi te vinden in Nederland, als Raadsman voor studeerenden ....
Dat was nu juist niet een werkkring waarvoor Westenenk naar aard en aanleg
zoo bijster geschikt kon heeten! Die nationalistische gezindheid van de Indonesische
studenten, ze was hem een gruwel! Hij zou trachten ze daarvan af te helpen! Het
resultaat van zijn geneesmethode was teleurstellend, en hij vroeg en kreeg zijn
ontheffing als raadsman op 23 Juli 1929.
Bezigheden bleef Westenenk houden aan de regeeringscommissariaten die hem
waren opgedragen achtereenvolgens bij Koninklijke Nederlandsch-Indische
Luchtvaartmaatschappij, Koninklijke Paketvaart, en Koninklijke
Luchtvaartmaatschappij in Nederland. En dan ... als schrijver van verhalen van
indische menschen en dieren. Een eerste bundel zag in 1927 het licht: ‘Waar mensch
en tijger buren zijn’. Succes! In 1928 reeds was er een tweede druk van noodig.
Die vertellingen zette Westenenk op het papier in de avonduren, die hij op zijn in
Augustus 1926 betrokken villa te Wassenaar - ze heette natuurlijk weer ‘de Konak’
- doorbracht in het gezelschap van zijn zieke vrouw.
Toen Westenenk in het land kwam, gaven de behandelende medici hem te
verstaan, dat de patiente 't niet lang meer zou
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maken. Hoe lang nog? Nu - een schatting van haar resteerenden levenstijd op twee
jaar leek wel zeer aan den ruimen kant! ...
Toch, - daar te Wassenaar scheen zij te beteren. De twee jaren werden
overschreden, en zij leefde voort, vol belangstelling voor wat Westenenk bezig hield,
genietend van de vertellingen die hij op schrift stelde, savoureerend ook de
autotochtjes die hij voor haar uitdacht en die zij tezamen maakten. Het ging er op
lijken dat men den toestand te somber had ingezien. Dan - op éénmaal viel de slag.
den

Den 13 December 1928 kwam mevrouw W. plotseling te overlijden, en voor
Westenenk, den sterken man, was dàt te veel om te dragen. Aan zijn zieleleed
paarde zich physiek lijden, dat hem te bed wierp en hield, twee maanden lang. Maar
toen in hem het leven overwon, was die victorie ook volkomen. Westenenk was
geen man om te kunnen voortleven in retrospectieve mijmering, om genoeg te
hebben aan herinnering alleen; daarvoor was zijn vitaliteit te groot, zijn natuur te
den

gezond. Van hem kan het niet verwonderen, dat hij den 6 Juni 1929 reeds
hertrouwde met Digna Nering Bögel, een nicht van zijn overleden vrouw.
Tien maanden later werd Westenenk door de Engelsche regeering uitgenoodigd
zitting te nemen in een internationale commissie, die te Jeruzalem kwesties tusschen
Joden en Arabieren zou krijgen te onderzoeken. Een nieuwe toekomst van reizen
en werken scheen zich te openen, en hij rustte zich daartoe uit. Om te beginnen:
een kleine operatie, om weer geheel van zessen klaar te zijn ....
Een embolie trad op, een worsteling, - op 2 Mei 1930 de dood.
den

Den 6 Mei had te Westerveld de crematie plaats.
Het succes van zijn bundel ‘Waar mensch en tijger buren zijn’ had Westenenk
aangemoedigd verder te vertellen, van tropisch gedierte, en verre vreemde
menschen; hoe er ginds wordt geleefd en gestorven, en wat men verhaalt van
wezens van vroeger tijd en van de wonderen die zij wrochten. Maar toen zijn lippen
zich sloten, maten de nieuwe vertelsels nog niet de dikte van een levensvatbaren
bundel. Ter verdikking leverde ik toen de biografie van den causeur, waardoor de
maat zelfs werd overschreden.
Voor wie méér van Westenenks leven wenschen te hooren kan dus worden
verwezen naar die vulling, volgende op Westenenks nieuwe schetsen, welke in
1932 als ‘Het Rijk van Bittertong’ bij H.P. Leopold's Uitgeversmaatschappij te
's-Gravenhage het licht zagen.
O e s t g e e s t , September 1933.
H.T. DAMSTÉ.
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Het Bestuur hoopt dat in de volgende bundels zullen verschijnen de Levensberichten
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Van wijlen Mr Egbert de Vries, † 18 Februari, en Mr C. van Vollenhoven, † 29
April 1933, worden, in eerbiediging van hun wenschen, geen levensberichten
gepubliceerd.
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