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

i.s.m.

VII
Contributie (normaal ƒ 10.-; zoo géén Nederlandsch onderdaan desverkiezend ƒ
5.-) over te maken aan Penningmeester Dr J. HEINSIUS te Wassenaar (Santhorstlaan
21) liefst door bijschrijving op postrekening no. 7910 van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde.
Boeken - eigen geschriften niet te vergeten! - zende men aan den Bibliothecaris
Dr A.A. VAN RIJNBACH te Leiden (Witterozenstraat 26).
Portretten van Leden, berichten van adreswijziging, en brieven over voordrachten
en al wat géén geldmiddelen of boekerij betreft, daarvoor houdt zich aanbevolen
de Secretaris
H.T. DAMSTÉ.
Koninginnelaan 11, Oestgeest.
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IX

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden
Beschermvrouw hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden
Buitengewoon eerelid hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana Prinses
van Oranje-Nassau Hertogin van Mecklenburg

Naamlijst der leden
den
opgemaakt den 12 October 1934
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XI

Bestuur
Dr J. de Vries Voorzitter 1933
H.T. Damsté Secretaris 1934
Dr J. Heinsius Penningmeester 1934
Dr A.A. van Rijnbach Bibliothecaris 1934
A.J. Bothenius Brouwer 1931
Dr J.H. van Lessen 1932 (1934)
Dr J.J.L. Duyvendak 1932 (1934)
Dr W. van Bemmelen 1933
Dr N.J. Krom 1934
Mr M. Nijhoff 1934

Commissie voor taal- en letterkunde
Dr W.L. de Vreese Secret. 1931
Dr G.G. Kloeke 1931 (1934)
Dr J. de Vries 1931
Dr A. Zijderveld 1932
Dr J.A.N. Knuttel 1932
Dr A. Beets 1933
Dr A.A. van Rijnbach 1933
Dr J. Heinsius 1934
Dr J.W. Muller 1934

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
W.J.J.C. Bijleveld 1930
Dr H.T. Colenbrander 1931
Mr A.S. de Blécourt 1931
Dr N.J. Krom 1932 (1934)
Dr L. Knappert 1932
Mr E.M. Meyers 1933
J. Kleijntjens 1933
Mr D. van Blom 1934
Dr J. Huizinga 1934
Dr J.A.J. Barge Raadgevende leden
Dr J.J. de Gelder Secretaris Raadgevende leden
Dr A.W. Byvanck Raadgevende leden
Mr S.J. Fockema Andreae Raadgevende leden

Commissie voor schoone letteren
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K.J.L. Alberdingk Thijm 1930
Dirk Coster 1932
J.W.F. Werumeus Buning 1932
J. van Dullemen-De Wit 1933
W.J.M.A. Asselbergs Secretaris 1933
Dr F.C. Gerretson 1933 (1934)
Mr M. Nijhoff 1934

Commissie van redactie voor de levensberichten
Dr D.C. Hesseling
Dr A. Beets

Bibliotheekcommissie
Dr L. Knappert 1932
F. de Meyier 1934
Dr R. van der Meulen 1934

Commissie voor het folkloristisch archief
Dr J. de Vries
Dr A.A. van Rijnbach
Mr D. van Blom
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XII

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, Brederodeweg 84, Bloemendaal - 1915
Antoniadis, Dr Sophie, Zoeterw. Singel 108, Leiden - 1933
Apeldoorn, Dr L.J. van, Koninginneweg 13, Amsterdam Z. - 1930
Arendonk, Dr C. van, Nieuwstraat 36, Leiden - 1924
Asbeck, Mr F.M. baron Van, C. Jolstr. 62, Scheveningen. - 1934
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., Wijttenbachweg 44, 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., Rapenburg 40, Leiden - 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., Ericalaan 21, 's-Gravenhage - 1912
Baur, Dr Frank, Nederpolder 10, Gent - 1929
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
Beets, Dr A., Witte Singel 79, Leiden - 1886
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XIII
Beets, Dr Henry, 737 Madison Avenue S.E., Grand Rapids, Mich., U.S.A. 1931
Beets, Mr N., De-Lairessestraat 6, Amsterdam Z. - 1908
Belinfante, Mej. Emmy J., Schuytstraat 172, 's-Gravenhage - 1934
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
Bergsma, Dr J., Frankenslag 15, 's-Gravenhage - 1895
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., Merelbekestraat 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
Bock, E. de, Kruishofstraat 223, Antwerpen - 1934
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., v.d. Brandelerkade 6, 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., Frederik Hendriklaan 191, 's-Gravenhage - 1916
Bosch, Dr F.D.K., Gang Boentoe 7, Batavia - 1929
Bosch, J.H. van den, Ericalaan 7, 's-Gravenhage - 1892
* Boshoff, Dr S.P.E., Tomstraat, Potchefstroom - 1922
* Bosman, Dr D.B., Huize Alandala, Avenue Brittany, Zeepunt (bij Kaapstad)
- 1923
Bosselaar, Dr D.E., Witte Singel 39, Leiden - 1929
Botermans, Dr A.J., Zwolle - 1904
* Botha, C. Graham, Kaapstad - 1924
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XIV
Bothenius Brouwer, A.J., Wavo-park 25, Wassenaar - 1921
Bottenheim, S., Schubertstraat 18, Amsterdam Z. - 1934
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, Suid-Afr. legasie, Dr Kuyperstr. 3, '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
Brouwer, Dr A.M., Mengelberglaan 56, Utrecht - 1934
Brouwer, Dr Joh., Tomatenstraat 176, 's-Gravenhage - 1934
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., Mauritslaan 40, Rijswijk (Z.-H.) - 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
Carp, Dr J.H., Van Blankenburgstraat 73, 's-Gravenhage - 1934
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
Cleerdin, Vincent, Maurickplein 2, Vught - 1934
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., Victor Desguinlei 14, Antwerpen - 1928
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XV
Coster, Dirk, Voorstraat 101, Delft - 1915
Coster, Dr. H.P., St.-Lucasstraat 8a, Groningen - 1917
Craigie, Sir William A., L.L.D., D. LITT., Ridgehurst, Watlington, (Oxon.), England
- 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, Murillostraat 5, 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
Dekker, Dr G., Noordbrugweg 3, Potchefstroom - 1934
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., Maupertuus, 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., Lammenschansweg 5, Leiden - 1931
Duyvendak, Dr J.J.L., Lange Kerkdam 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, Andrieszkade 6, Amsterdam C. - 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
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XVI
Elst, Dr J. van der, Jacob van Lennepl. 1, Haarlem - 1921
Empel, M. van, Molstraat 49F, 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
Engelman, Jan, Oude Gracht 341, Utrecht - 1934
Engels, Dr G., Roelofsstr. 59, 's-Gravenhage - 1923
Enk, Dr P.J., Kraneweg 39, Groningen - 1917
Enklaar, Dr D. Th., Baronielaan 120, Breda - 1933
Enthoven, Dr H.E., Hotel du Vieux Doelen, 's-Gravenhage - 1934
Eringa, Dr S., Henegouwerlaan 42, 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, p.a.N.V.H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij, '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., Groningen - 1911
Fockema Andreae, Mr S.J., Bazarstraat 50, 's-Gravenhage - 1930
* Foncke, Dr Rob., Prudent-Bolslaan 126, Laken, Brussel - 1921
Franken, Dr J.L.M., Universiteit, Stellenbosch - 1931
Franquinet, Mr E., Mgr de Bruinlaan 7, Utrecht - 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
Gallas, Dr 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
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XVII
Gewin, E.E., Bilthoven - 1928
Geyl, Dr P.C.A., Belsize Square 49, Londen NW. 3
Ghijsen, Mej. Dr H.C.M., Weststraat, Domburg - 1921
Gielen, Dr Jos. J., Hulst - 1933
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., Landsarchief Molenvliet-West 111, 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., Sijzenlaan 44, 's-Gravenhage - 1928
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., Waalsdorperweg 221, 's-Gravenhage - 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., Obrechtstraat 384, 's-Gravenhage - 1917
Greve, Dr H.E., Van-Blankenburgstraat 38, 's-Gravenhage - 1908
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, Wilhelminastr. 10, Malang - 1931
Haantjes, Dr J., ‘Ruimzicht’, Doetinchem - 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
Heering, Dr G.J., Witte Singel 96, Leiden - 1917
Heinsius, Dr J., Santhorstlaan 21, Wassenaar - 1900
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XVIII
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 - 1934
Heijden, Mr E.J.J. van der, Archipelstraat 6, Nijmegen - 1934
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., Euterpestraat 177, Amsterdam Z. - 1924
Hoefer, F.A., Heerenlaan 43, Zeist - 1894
Hoeve, Dr J. van der, Rijnsburgerweg 14, Leiden - 1933
Hoeven, Mr G.G. van der, Flatgebouw Rochussenstr. 403, Rotterdam - 1914
Hof, J.J., Leeuwarden - 1912
Hofker, Mej. Dr S., Roodenburgerstraat 22, 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
Hooft, Dr B.H. van 't, Linnaeusparkweg 108, Amsterdam - 1934
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, Sweelinckstraat 50,
's-Gravenhage - 1933
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
Hudig, Dr F.W., Zuidlaan 1, Aerdenhout - 1934
Hüffer, Mej. M., Straatweg U2, Ubbergen bij 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
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Verslag van de jaarlijksche vergadering gehouden te Leiden op
den
den 13 Juni 1934
De Beschrijvingsbrief luidde:
LEIDEN, den 4den Mei 1934.

M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden heeft
de eer U uit te noodigen tot het bijwonen van de Jaarlijksche Vergadering, die
gehouden zal worden op Woensdag den 13den Juni 1934 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 A.J. BOTHENIUS BROUWER,
met een toespraak.
II. Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar 1933/1934.
III. Verslag van den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.
IV. Verslag omtrent de rekening en verantwoording van den Penningmeester.
V. Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
VI. Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
VII. Verslag der Commissie voor Schoone Letteren.
VIII. Mededeeling van de voordracht door de Commissie voor Schoone Letteren
n.a.v. art. 58 der Wet, tot toekenning van een Prijs van Meesterschap groot ƒ 1000
en voorstel van het Bestuur om dien prijs toe te kennen.
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IX. Bekendmaking van het werk, dat het Bestuur der Maatschappij voor het
vereenigingsjaar 1933-1934, 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.
X. Bekendmaking hoe het Bestuur, op advies van de Commissie voor Schoone
Letteren, den ƒ 1000 grooten ‘Mei-prijs’, voor 't laatst besteed heeft. De prijs zal niet
meer worden toegekend.
XI. Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitengewone leden.
XII. Eindverslag der commissie tot onderzoek naar het boerenhuis in Nederland.
XIII. Rapport van de ten vorigen jare ingestelde Friesche Commissie.
XIV. Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Vaste
Fonds ƒ 120 te besteden tot aankoop van vijftig exemplaren van het volksboek ‘Een
Historie vanden Ridder metter Swane’.
XV. Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Vaste
Fonds ƒ 250 beschikbaar te stellen tot steun van de uitgave van het tweede deel
van Dr J.G.M. MOORMANN's ‘De Geheimtalen’.
XVI. Voorstel van het Bestuur om een Commissie in te stellen, die zal hebben te
onderzoeken, of, door reorganisatie van den inhoud der Handelingen en
Levensberichten, ruimte gewonnen zou kunnen worden voor het opnemen van een
of meer bijdragen op het gebied van taal, letteren, geschiedenis en oudheidkunde.
XVII. Mededeeling van het Bestuur van zijn onderzoek naar de mogelijkheid en
wenschelijkheid van periodiek te beleggen plaatselijke vergaderingen buiten Leiden
voor wie de te Leiden gehouden maandvergaderingen bezwaarlijk kunnen bezoeken.
XVIII. Verkiezing van een Secretaris, een Penningmester en een Bibliothecaris, in
de plaats van de volgens art. 24 der Wet aftredende titularissen die herkiesbaar
zijn.
De maandelijksche Vergadering stellt de volgende dubbeltallen voor:
Secretaris
a. H.T. DAMSTÉ

Penningmeester
a. Dr J. HEINSIUS

Bibliothecaris
a. Dr A.A. VAN RIJNBACH

b. Dr J.H. KRAMERS

b. Dr J.W. MULLER

b. Dr R. VAN DER MEULEN

XIX. Verkiezing van twee Bestuursleden ter vervanging van Mr D. VAN BLOM en
Dr C. SERRURIER, die tusschentijds uittraden, en wier plaatsen in opdracht van de
Maandelijksche Vergaderingen van
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13 October 1933 en 2 Februari 1934, voorloopig werden ingenomen door Dr J.J.L.
DUYVENDAK en Dr J.H. VAN LESSEN; en twee Bestuursleden in de plaats van Dr PH.
S. VAN RONKEL en W.J.J.C. BIJLEVELD, die aan de beurt van aftreden en niet
herkiesbaar zijn.
De Maandelijksche Vergadering stelt voor de dubbeltallen:
1. a. Dr J.J.L. DUYVENDAK
b. Dr J.A.J. BARGE
2. a. Dr J.H. VAN LESSEN
b. Dr A.J. PORTENGEN
3. a. Dr N.J. KROM
b. Dr G.G. KLOEKE
4. a. Mr M. NIJHOFF
b. Dr J.J. DE GELDER
XX. Verkiezing van leden in de drie vaste commissiën
1. Commissie voor Taal- en Letterkunde.
Verkiezing van een lid in de plaats van wijlen Dr J.H. KERN en twee leden in de
plaats van de aftredende leden Dr J. HEINSIUS en Dr J.W. MULLER, die herkiesbaar
zijn. De Commissie stelt voor de dubbeltallen:
1. a. Dr G.G. KLOEKE
b. Dr J. VAN HAM
2. a. Dr J. HEINSIUS
b. Dr J.H. VAN LESSEN
3. a. Dr J.W. MULLER
b. Dr S. HOFKER
2. Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
Verkiezing van drie leden, in de plaats van wijlen Dr A. EEKHOF en de aftredende
leden Mr D. VAN BLOM en Dr J. HUIZINGA die herkiesbaar zijn. De Commissie stelt
voor de dubbeltallen:
1. a. Dr N.J. KROM
b. Mr S.J. FOCKEMA ANDREAE
2. a. Mr D. VAN BLOM
b. Dr A.W. BIJVANCK
3. a. Dr J. HUIZINGA
b. Dr J.A.J. BARGE
3. Commissie voor Schoone Letteren.
Verkiezing van twee leden, in de plaats van Mr M. NIJHOFF, die aan de beurt van
aftreden doch herkiesbaar is, en van Mevrouw T. VAN RHIJN-NAEFF, die is uitgetreden.
De Commissie stelt voor de dubbeltallen:
1. a. Mr M. NIJHOFF
b.
2. a. Dr F.C. GERRETSON
b.
XXI. Voordracht van Dr G.I. HOOGEWERFF: ‘De ontdekking van den goeden Smaak’.
XXII. Rondvraag.
NAMENS HET BESTUUR, H.T. DAMSTÉ, Secretaris.
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Tegenwoordig zijn 96 leden: Van Andel, Asselbergs, Bakhuizen van den Brink,
Barge, Dr A. Beets, De Bie, Bijvanck, Van Blom, Boas, Bothenius Brouwer,
Cleveringa, Colenbrander, Crommelin, Dr B.A.P. van Dam, H.T. Damsté, Dominicus,
Doorman, Drion, Dullemen-de Wit, Duyvendak, O.J. van Eck, Eerdbeek-Claasen,
Endt, Van Erp, Escher, Fijn van Draat, De Gelder, Van Gils, Van Haeringen, Van
Ham, Heinsius, Van Hemessen, Hesseling, Van Hille-Gaerthé, Van Holkema,
Hoogewerff, Huizinga, Hunger, Mr J. Kalff, R.A. Kern, Dr L. Knappert, Knipscheer,
Korff, Kramer, Kramers, Kroes, Kroes-Ligtenberg, Krom, Kruisinga, Kruyt, Kunst,
Van der Laan, Laman Trip-De Beaufort, Lasonder, Van Lessen, Van Lokhorst,
Margadant, Meertens, Moll, Dr J.W. Muller, Muusses, Oudschans Dentz, Portengen,
Premsela, De Raaf, Van Raalte, Regt, Rijnbach, Rogge, Van Ronkel, Schepers,
Schepp, Serrurier, Slagter, Snouck Hurgronje, Van Son, Spanjaard, Spoelstra,
Stapel, Sterck, Sterck-Proot, Talen, Tuyll van Serooskerken, Verdenius, Verdoes,
Veth, De Vreese, Dr J. de Vries, Van Vriesland, Van Wageningen-Salomons, Walch,
Warnsinck, Wiersum, Wijnaendts Francken, Wouters, Zijderveld.
I. De Voorzitter de heer A.J. Bothenius Brouwer, opent klokke elf de vergadering
met een toespraak (Bijlage I van dit verslag).
II. De Secretaris brengt zijn jaarverslag uit (Bijlage II).
Naar aanleiding van de daarin vermelde motiveering van de intrekking van den
Mei-prijs, vraagt de heer Knappert, wat de teleurstellingen van den heer Mees zijn
geweest, die hem ertoe brachten zijn stichting weer teniet te doen. De Voorzitter
noemt het bezwaar van den heer Mees, dat zijn Meiprijs, anders dan hij oorspronkelijk
bedoeld had, was geworden als een doublure van den C.W. van-der-Hoogt-Prijs.
Mevrouw van Dullemen-De Wit, lid der Commissie voor Schoone Letteren, verzekert,
dat er zich geenerlei onaangenaamheden hebben voorgedaan. De verstandhouding
met den heer Mees was steeds voortreffelijk.
III. De Bibliothecaris doet verslag van den staat van de boekerij (Bijlage III).
IV. Over het financieel beheer rapporteert namens de ingevolge artikelen 33
ingestelde Commissie de heer van Ronkel, die raadt des Penningmeesters rekening
en verantwoording (Bijlage IV) onder dankzegging goed te keuren. Dit geschiedt.
V. De heer Zijderveld draagt het verslag voor van de Commissie voor Taal- en
Letterkunde (Bijlage V). De heer van Raalte wenscht dat de vergadering zich
uitspreke over het spellingsvereenvoudigingsplan van minister Marchant. De heer
Kramers meent, dat de vergadering zich ertoe moet bepalen de Commissie te
verzoeken, inzake het spellingsvraagstuk diligent te blijven. De vergadering doet
dat.
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VI. Volgt het verslag van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde, bij monde
van de heer de Gelder.
VII. Secretaris Asselbergs van de Commissie voor Schoone Letteren leest het
verslag dier Commissie en haar adviezen, wie te bekronen met den
Meesterschapprijs en wie met de C.W. van-der-Hoogten Mei-prijzen (Bijlage VII).
VIII, IX enX. In overeenstemming met de voordracht besluit de vergadering den prijs
voor meesterschap toe te kennen aan mevrouw Henriette Roland Holst-Van der
Schalk. En naar de adviezen der Commissie heeft ook het Bestuur toegekend den
C.W. van-der-Hoogt-Prijs aan J. Slauerhoff en den Mei-prijs aan A. den Doolaard
en Jan Engelman, ieder voor de helft. Als de Voorzitter den heer den Doolaard - in
den heer B. Spoelstra ter vergadering aanwezig - complimenteert, antwoordt deze
met een afwijzing van wat hem werd toegedacht. Iedereen die eergevoel heeft, zal
getroffen worden door het lichtelijk beleedigende en belachelijke van een halve
bekroning, volgens hem. Hij gispt de Commissie voor Schoone Letteren en haar
gesol met den Mei-prijs, die door den stichter niet bedoeld was voor poëzie en
waarvan de stichter ook geen verdeeling zou hebben gewenscht. Gevolg? Dat de
prijs wordt ingetrokken!
Secretaris Asselbergs van de Commisie voor Schoone Letteren neemt voor zijn
Commissie de mededeeling van den heer den Doolaard voor kennisgeving aan. Hij
ontkent, dat de verdeeling van den Meiprijs op instigatie van den heer Nijhoff is
geschied, als de heer den Doolaard beweerde.
Mevrouw van Dullemen-De Wit verdedigt de Commissie voor Schoone Letteren,
maar den heer van Blom is het opgevallen, dat er van de zijde dier Commissie
geenerlei dankbetuiging is geschied aan den heer Mees. Een prijs voor meesterschap
komt de Commissie zijns inziens niet toe.
De heer Asselbergs zegt, dat die dank vroeger en elders wèl is uitgesproken.
De heer van Raalte vraagt, of inderdaad verboden was poëzie te bekronen. De
Voorzitter antwoordt ontkennend.
XI. Namens de Commissie van Stemopneming, bestaande uit de leden Beets,
Bothenius Brouwer, Damsté, Eerdbeek-Claasen, Knappert, Kramers, Van Lessen,
Van Ronkel, Van Rijnbach, Slagter, Verhoef en De Vries, meldt de Voorzitter den
uitslag der stemming voor de ingevolge besluit der Mei-vergadering te benoemen
35 gewone en 2 buitengewone leden. Waar een candidaat om te kunnen worden
benoemd, tenminste een vierde van de uitgebrachte stemmen op zich moet hebben
vereend, konden slechts 29 gewone leden en 1 buitengewoon lid worden benoemd:

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

6

Gewone Leden:
Mr F.M. bn van Asbeck.
Eugène de Bock.
Dr Joh. Brouwer.
Dr J.H. Carp.
Vincent Cleerdin.
Dr G. Dekker.
Dr E.J. Dijksterhuis.
Jan Engelman.
Dr H.E. Enthoven.
Mr E.J.J. van der Heyden.
Dr B.H. van 't Hooft.
Dr F.W. Hudig.
Mevr. O. Idenburg-Siegenbeek van Heukelom.
Isaäc Israëls.
L.M.A. Kuitenbrouwer.
C. Lekkerkerker.
Huib Luns.
Mabel Malherbe.
Mr H.P. Marchant.
Dr J.G.M. Moormann.
Dr A.W.M. Odé.
Dr W.H. Rassers.
Maurice Roelants.
Mr H. Scholte.
Dr G. Sevenster.
Bern. Verhoeven.
Mej. A. Versprille.
P. Visser.
Lode Zielens.
Hj. Sigvard A. Nygård.

XII. De heer van Blom leest voor 't eindverslag der Commissie tot onderzoek van
het Boerenhuis in Nederland (Bijlage VIII).
XIII. De heer de Vries leest 't verslag van de ten vorigen jare ingestelde Commissie,
die de mogelijkheid moest onderzoeken om 't Friesch in de Wet onder te brengen
en om de beoefening op eenigerlei wijze aan te moedigen en den bloei te bevorderen
(Bijlage IX).
De heer van Blom zegt niet verbaasd te zijn over de door de Friezen aangenomen
afwijzende houding. De Commissie besluit, dat de Commissie voor Schoone Letteren
ook Friesche werken voor bekroning in aanmerking zou mogen brengen, maar zijns
inziens is dat een volmaakt ijdel gebaar, waarmee 't Friesch niet is gediend en dat
de Maatschappij niet tot eer strekt.
XIV en XV. De voorstellen van de Maandelijksche Vergadering, vervat in XIV en
XV, worden zonder discussie aangenomen.
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XVI. Nadat 't bestuursvoorstel sub XVI door den heer de Vries is toegelicht, keurt
de Vergadering goed, dat daarnaar wordt gehandeld.
XVII. Dit punt wordt toeglicht door den heer Duyvendak. De heer Fijn van Draat
zegt, dat vergaderingen als door den heer Duyvendak voorgestaan, in Utrecht niet
zouden slagen.
XVIII en XIX. Uit de voor de pauze ingeleverde stembiljetten blijkt, dat verkozen zijn
de a-candidaten voor secretaris, penningmeester en bibliothecaris en ter vervulling
van vier plaatsen in het bestuur.
XX. Zoo ook de door de Commissies gestelde a-candidaten; maar waar de
Commissie voor Schoone Letteren geen dubbeltallen heeft
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gesteld, besluit de Vergadering op voorstel van den heer van Rijnbach, dat er biljetten
met dubbeltallen zullen worden rondgezonden, waaruit schriftelijk zal worden
1
gekozen .
XXI. Dan spreekt Dr Hoogewerff over ‘De ontdekking van den goeden smaak’,
waarvoor hem dank wordt gebracht in applaus en waardeerende woorden van den
Voorzitter.
XXII. Bij de rondvraag maakt de heer Fijn van Draat zich tot aller tolk om den
Voorzitter te bedanken voor zijn uitnemende leiding.
De heer Veth wijst naar aanleiding van door den Voorzitter in diens openingsrede
gemaakte opmerkingen over taalbederf, op de nieuwe beteekenis die het woord
‘leiden’ bezig is te krijgen. In de sporttaal vervult 't de rol van het Engelsche to lead.
Hij vindt dat een ergerlijk anglicisme.
De heer van Gils vestigt de aandacht op de tentoonstelling, gewijd aan de Abdij
van Egmond.
De heer Spanjaard vraagt wat er gaat gebeuren met het bedrag van den
geweigerden halven Mei-prijs. De Voorzitter zegt daarop nog geen zeker antwoord
te kunnen geven.
Dan dankt de Voorzitter alle aanwezigen nogmaals voor hun tegenwoordigheid
en sluit de vergadering.

1

De uitslag van de gehouden schriftelijke stemming was, dat ingeleverd werden 154
stembriefjes, waarin werden uitgebracht: 123 stemmen op Mr Nijhoff, 99 op Dr Gerretson, 31
op den heer Engelman en 55 op den heer Van Vriesland. Zoodat gekozen zijn de a-Candidaten
van den Beschrijvingsbrief.
Secr.
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Bijlage I
Toespraak van den voorzitter
Dames en Heeren, leden onzer Maatschappij.
Het is mij als Voorzitter een groot voorrecht U, onzen leden, het welkom toe te
roepen in deze bijeenkomst, die het 168e levensjaar onzer Maatschappij sluit. Deze
dag is onze Oudejaarsdag. Evenals in de gezinnen op den 31en Dcember de leden
zooveel mogelijk trachten bijeen te zijn om te zamen te herdenken wat voorbij is en
voor wat komende is elkaars steun in te roepen, zijt Gij uit alle deelen des lands
naar deze oude zaal van het Nutsgebouw aan de Steenschuur gekomen om te
zamen ons werkjaar te eindigen. Voor het Bestuur is dit een verheugend feit. Het
moge voor U zijn een opwekkende dag, nu Gij door Uwe aanwezigheid een
persoonlijk contact treft met de Oude Maatschappij, welke Uwe namen heeft geboekt
op de lange lijst harer leden en U daardoor verbond aan de reeks van mannen en
vrouwen, die sedert haar geboorte in het verre jaar 1766 aan de Nederlandsche
Taal- en letterkunde, aan de Geschiedenis en die der Oudheid, en aan de Schoone
Letteren in meerdere of mindere mate hunne belangstelling en hunnen arbeid hebben
geschonken. Maar, evenals op den 31en December in de gezinnen naast de
blijdschap van het zich vereend gevoelen ook een ernstige stemming zich doet
gelden bij de gedachte aan het vergankelijke van geknoopte banden, hebben wij
ook heden ons oogenblik van ernst.
Naar oude zede willen wij ons herinneren hen, die in den loop van het jaar ons
ontvallen zijn. Het ging in onzen uitgebreiden kring zooals overal. Ook in onze rijen
sloeg de Onverbiddelijke zijn slagen. Vondel's woord is en blijft zijn wreede waarheid
behouden:
De Doot die spaert noch zoete jeught
Noch gemelycken ouderdom.
Zij maeckt den mond des Reedners stom
En ziet geleertheit aan noch deught.

Als een tegenhanger van deze verzen zoude ik Malherbe kunnen aanhalen, Vondel's
ouderen tijdgenoot, in een zelfden gedachtenkring sprekend over de wacht aan de
poorten van het Louvre, die zelfs de
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koningen niet kan beveiligen tegen den grooten Maaier. Nederland heeft dat
ondervonden. En zoo hebben we de groote, lieve figuur eener Vorstin zien heengaan,
die in het middenpunt van ons nationaal leven stond en voor veel liefde, die zij gaf,
veel liefde terugontving. Onze Secretaris zal in zijn jaarverslag gewag maken van
het aandeel, dat onze Maatschappij heeft genomen in den rouw van het land. Al
stond de gestorvene niet in rechtstreeksche verbinding met haar, - als Moeder onzer
Beschermvrouwe allereerst, maar ook en vooral als beminde Vorstin, als de
verpersoonlijking van hooge toewijding ten bate van den Nederlandschen Staat en
het Nederlandsche Volk, willen wij ook Haar herdenken in eerbied en dankbaarheid.
En onze dooden?
Tot bijna den laatsten dag van het oude jaar hadden wij onze ledenlijst te herzien
en te merken met het teeken van verlies. Ternauwernood was het begonnen, of uit
den vreemde bereikte ons het bericht van het overlijden van Dr P e r c y S. A l l e n ,
den geleerden kenner van Erasmus, hoogleeraar aan Mertin College te Oxford; den
laatsten dag van Juni ging mevrouw K l e i n - P e a u x van ons heen die onder den
schuilnaam ‘de Meerulaer’ schetsen schreef, welke zeer op prijs gesteld werden.
Korten tijd daarna viel de groote figuur van Dr H u g o U d e n M e y b o o m uit onze
rijen weg. Hij was tientallen jaren lang vertegenwoordiger geweest der
modern-godsdienstige beweging in Nederland, van wiens woord en geschriften
talloozen hebben genoten en die als wetenschappelijk man, als hoogleeraar, als
pastor en als mensch een eerbiedige herinnering oproept bij wie hem en zijn
veelomvattenden arbeid hebben gekend.
Met W i l l e m D r a a y e r verloor de stad, waar wij vergaderen, een man aan
wien het Middelbaar Onderwijs groote verplichtingen had en die een naam had als
kenner van dialecten, met C o r n e l i s B a k k e r het stille Broek en Waterland een
geneesheer, die het vertrouwen zijner dorpsgenooten had, doch die buiten zijn
werkkring een groote liefde toedroeg aan de schoone letteren en zich speciaal
bezighield met studiën van folkloristischen aard. Ook op folkloristisch gebied bewoog
zich K a a r l e K r o h n , ons Finsch medelid, die tot het eind van zijn leven de leider
was der folklore-studiën in zijn land.
In het najaar vallen de slagen veelvuldiger. Onze bekende letterkundige H e r m a n
P o o r t , die zoo hooge eischen stelde aan den schrijver van Nederlandsch proza,
die met zijn lezingen de Maatschappij meermalen aan zich verplichtte en die door
zijn letterkundige kronieken een betrouwbaar raadsman was geworden voor velen,
moest in de kracht van het leven zijn kloeke gestalte buigen. Zijn vriend en vereerder
A l b e r t V o g e l - A l b e r t A n t h i n g V o g e l , zooals hij in de laatste jaren van
zijn leven heette - zou hem spoedig volgen. Deze heeft het levensbericht, dat hij
ons over P o o r t beloofde, niet meer kunnen schrijven. V o g e l , den
voordrachtkunstenaar, den man, die de Vereeniging ter bevordering van de
Woordkunst in het leven riep, werd weinige maanden later het
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eeuwige zwijgen opgelegd. Inmiddels had Vlaanderen Prof. Dr J u l e s P e r s i j n
aan den dood moeten afstaan. Op tragische wijze eindigde zijn werkzaam leven,
gevuld met arbeid over de Vlaamsche letterkunde en over buitenlandsche literatuur,
gevuld ook met strijd voor de rechten zijner taal en met daaraan verbonden grievende
teleurstelling.
De provincie Limburg en heel Nederland betreurden met ons het verlies van Dr
J.W. G o o s s e n s , die als archivaris van Maastricht, later als Rijksarchivaris, een
breede schaar van vereerders had, die hem hoog schatten om zijn kennis en hem
liefhadden om zijn eenvoudigen, beminnelijken aard.
Ook Leiden's universiteitskring werd niet gespaard. Een harer oud-hoogleeraren,
prof. Mr H.B. G r e v e n , stierf in hoogen ouderdom. Behalve door zijn onderwijs in
de staathuishoudkunde en de statistiek blijft zijn arbeid voortleven in het Leidsche
Volkshuis, waarvan hij een der oprichters was, en dat een der uitingen was van zijn
behoefte om economische nooden te begrijpen en te bestrijden.
Eenige dagen later stonden we om het graf van Prof. Dr J.H. K e r n . Hij was een
vriend onzer Maatschappij en toonde dit door de trouwe belangstelling, waarmede
hij onze maandvergaderingen bijwoonde. Daar missen wij zijn innemende
persoonlijkheid en zijne deskundige deelneming aan de besprekingen. De
wetenschappelijke beoefening der Nederlandsche taalkunde hadden in hem een
hooggeleerden voorstrijder, wiens terrein van werkzaamheid niet gemakkelijk was
te overzien.
Uit Zuid-Afrika komt dan de tijding, dat F r a n s W i l l e m R e i t z , de oud-president
van den Oranje-Vrijstaat, is overleden. Er was een tijd, dat zijn naam op aller lippen
was, zooals die van P a u l K r u g e r en Dr L e y d s . De jaren zijn voorbijgegaan
en voor de fel beproefde republieken van Zuid-Afrika is rust gekomen, rust en vrede.
En de man, die tot het eind van den oorlog tegen de Engelschen in het veld bleef,
en van Engelsche zijde ‘de groote oude man van Zuid-Afrika’ genoemd werd, heeft
gezien, dat zijn werk niet vergeefsch is geweest. Aan onze Maatschappij verbond
hem zijn neiging naar letterkundigen arbeid, zijn bundel ‘62 Uitgesogte Gedigte’,
die van historisch-cultureele beteekenis waren.
In den geleerden metereoloog Dr J.P. v a n d e r S t o k , den bekenden
onderzoeker op het gebied der getijden, verloor de Maatschappij een harer hoog
wetenschappelijke leden, een man aan wien de Staat der Nederlanden en de
Nederlandsche Scheepvaart den grootsten dank verschuldigd waren.
Ik meende hiermede te kunnen eindigen. Maar nog ter elfder ure wordt onze lijst
van verliezen aangevuld. Vier dagen geleden eindigde Dr G. H o o y k a a s , rector
van het Arnhemsch Gymnasium, zijn werkzaam leven, plotseling, onmiddelijk na
het geeindigd eindexamen, te midden zijner leeraren. Dat is sterven in het harnas.
Zijn aesthetische zin is voor de leerlingen van zijn school, zoowel als voor de stad
zijner inwoning, kostbaar geweest. Hem danken zij de niet te
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vergeten opvoeringen van treurspelen van Sophocles in het Grieksch.
Ziedaar de lijst onzer dooden in het jaar 1933-1934.
Ik verzoek U een oogenblik in stilte hun een groet der gedachte te brengen. Zij
rusten in vrede!
Is mijn vermoeden ongerechtvaardigd, dat het telken jare opnieuw voor den Voorzitter
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde een moeilijk te beantwoorden
vraag zal zijn, welk onderwerp hij in het morgenuur der Vergadering zal bespreken?
De reden van het bestaan der Maatschappij, haar doel, uitgesproken in artikel I
harer wet, beperkt in zekeren zin zijne keuze. Aan ‘Nederlandsche Taal- en Letter-,
Geschied- Oudheidkunde en Schoone Letteren’ - het is voor een gevoelig oor niet
vleiend uitgedrukt, maar het staat er zoo - behoort hij te denken en indien hij al uit
voorliefde of door speciale studie geneigd mocht zijn een greep te doen in
buitenlandsche schatten van taal of literatuur, de wet is er, die hem terughoudt
binnen aangewezen grenzen: lex dura, sed lex.
Heeft hij dat verstaan en zich onderworpen, dan wordt zijn geest natuurlijk
getrokken naar stof van actueelen aard. Hij, die voor U staat, en wiens leven in de
stuwing van de journalistiek is meegesleurd, begrijpt al de waarde der actualiteit.
Daarom had hij een oogenblik gedacht aan een bespreking van W i l l e m K l o o s '
persoon en werk, nu de groote dichter zijn vijf en zeventigste levensjaar heeft
voleindigd en hij door dankbare ouderen en jongeren gehuldigd is. Het zou wellicht
niet onvermakelijk geweest zijn nog eens de indrukken te herleven, die destijds de
arbeid der tachtigers op sommige leden uit den kring onzer Maatschappij maakte,
of de juist niet in watten gewikkelde vuist te zien, waarmede K l o o s den critici te
lijf ging.
Maar bij de nadering van het feest van K l o o s , den dag zelf en daarna, fladderden
dagblad- en tijdschrift-artikelen in menigte omhoog, daalden neer in de huiskamers
van Nederland en verkondigden aan allen, welk een arbeid K l o o s had verricht,
welken invloed hij had op de Nederlandsche cultuur en voor hoeveel ons land hem
dankbaar moest zijn. Wat zou ik daaraan nu toevoegen? Er is alles gezegd, wat
gezegd moest zijn voor eene opmerkzaamheid van eenige oogenblikken. De
actualiteit is voorbij; het feest van K l o o s ligt, naar onze gedachte, al weer ver van
ons; nieuwe indrukken volgen elkaar op met het voortvarend rhythme van onzen
tijd, die de goedkoope woordspeling: ‘een courantartikel is na een paar uren een
incourant artikel’ tot een uitspraak vol waarheid maakt.
Dus ... niet over K l o o s . Daarna heb ik gedacht aan de spellingquaestie, het
vraagstuk van zeer actueelen aard - en actueel al tientallen jaren lang! - en waarvan
een bespreking binnen de lijst der werkzaamheden van onze Maatschappij niet
misplaatst zou zijn. Een minister heeft er zijn naam aan verbonden, doch, hoewel
ik Mr. M a r c h a n t zegen, nu hij met krachtige stem heeft verkondigd, dat de warboel
op het gebied der spelling uit moest zijn, dat eenheid nood-
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zakelijk is en men nu maar eens moet trachten tot elkaar te komen - wat m.i. volstrekt
nog niet inhoudt, dat onze minister van Onderwijs de voorgestelde regelingen zelf
volmaakt vindt, noch dat ik die ook maar eenigszins zou waardeeren, -, in dit
wespennest der zoo verschillende en scherp tegenover elkaar staande meeningen
waag ik mij liever niet. Ik mag wel aannemen, dat de leden onzer Maatschappij zelve
niet eensgezind zijn op dit punt en ik zou van deze plaats niet gaarne iets willen
beweren, wat, voor de buitenwereld, zou kunnen schijnen, een uitspraak van onze
Maatschappij te zijn, althans de meening der meerderheid harer leden weer te
geven. Al zal ik wel het onderwerp moeten aanroeren, tòch zal het niet het
hoofdbestanddeel zijn van wat op de agenda de ‘toespraak’ van den Voorzitter wordt
genoemd. Ik zocht dus mijn onderwerp elders. Tusschen de Nederlandsche
letterkunde met al haar rijkdom en de spelling van het Nederlandsch met al haar
bedroevende verscheidenheid vond ik een verstooteling, een aan bloedarmoede
lijdend kind, dat Gij, dames en heeren, allen kent. Het is de Nederlandsche taal,
van het dagelijksch leven, hetzij gesproken, hetzij in schrift gebracht, de
Nederlandsche taal, welke verwaarloosd wordt door die haar gebruiken,
niettegenstaande zij is het middel om onze gedachten uit te drukken, het groote,
machtige en gevoelige instrument, dat in begrijpelijke klanken naar buiten doet
komen wat in ons hoofd en hart leeft, ‘de tale’ - zooals C o o r n h e r t zegt - die ‘een
vroedwijf’ is ‘der zinnen, een tolck des herten ende een schilderij der ghedachten,
die anders binnen den mensche verborghen ende onzichtbaar zijn’. Gij wilt mij wel
toestaan voor die verstooteling Uw deernis en Uw hulp in te roepen.
Jaren geleden las ik een verslag, door een Engelsche commissie uitgebracht van
een onderzoek, dat op last van den Board of Education was ingesteld naar de plaats,
die het onderwijs in het Engelsch en de Engelsche letterkunde innam in het
onderwijsstelsel van Engeland. Het rapport verscheen met den bondigen titel: The
teaching of English in England. Het droeg het nationaal belang, dat gelegen is in
het behoud van een zuiver gesproken en geschreven taal, op aan de hoede van de
school. ‘Wat wij thans zoeken - zoo las ik in het rapport - is niet maar een middel
bij het onderwijs, één kamer van het gebouw, dat wij wenschen te bouwen, maar
het punt van aanvang en fundament, waaruit al het andere moet ontstaan. Daartoe
bestaat slechts één stof. Wij maken geen vergelijking, wij constateeren slechts het
onomstootelijke feit, dat voor Engelsche kinderen geen enkele kennis den voorrang
kan hebben boven die van het Engelsch, noch eenige literatuur boven de Engelsche
en dat deze twee zóó verbonden zijn, dat zij den eenig-mogelijken grondslag vormen
van een nationale opvoeding’.
Het rapport bepaalt zich niet tot het uitspreken van een dergelijke principieele
verklaring. Het legt den nadruk op den eisch, dat de gedachte door het woord
volkomen moet worden gedekt en geeft een
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algemeen program, geldend voor alle scholen, de basis voor alle verdere onderwijs:
Stelselmatige oefening in het spreken van correct Engelsch, met duidelijke
articulatie en juiste uitspraak:
systematische oefening in het schrijven van het Engelsch ter verkrijging
van helderheid en scherpte van uitdrukking;
oefening in het lezen, ook - niet te vergeten - hardop lezen, met gevoel
en uitdrukking. Het boek moet worden gebruikt als bron van inlichting en
middel tot studie; de letterkunde worde beschouwd en gebruikt als bron
van genot en middel tot verrijking van eigen innerlijk leven en het begrijpen
van het leven.
Dat wil zeggen: woord en taal en boek moeten voor het leven, in zijn ruime
beteekenis, gebruikt worden: de opvoeding door de taal is er eene van hoogst
practischen, tevens hoogst zedelijken aard.
Natuurlijk is het de onderwijzer, die dit alles voor de leerlingen begrijpelijk, grijpbaar
moet maken. En, natuurlijk, óók onderwijzers in Engeland zijn niet volmaakt. Oók
onderwijzers in Engeland kunnen slecht spreken en uitspreken ..., gelijk zoovele
Engelschen, staande buiten de kringen van het onderwijs, doen. Was het niet
H e i n e , die zich vroolijk maakte over ‘die Engelschen’! ‘Die nemen eenige woorden
in den mond, draaien ze daarin om, spuwen ze uit en noemen dat Engelsch!’? Zeker,
goed spreken en goed uitspreken zijn geen algemeen gangbare artikelen in
Engeland. Maar de eisch van het rapport: ‘zet het onderwijs in het Engelsch als
fundament breed en sterk in het onderwijs, vermindert daardoor niet in kracht. Ook
de leermeester kan, zoo noodig, nog leerling worden. Zijn taak is er groot genoeg
voor.
‘De eerste en voornaamste taak van het lager onderwijs is: den kinderen
de taal te geven, van hen te maken met taal bebegiftigde, beschaafde,
menschelijke wezens; de les in het Engelsch is een inwijding in het leven
der menschheid.’
Aldus het Engelsche rapport, dat er den nadruk op legt, dat iedere onderwijzer
feitelijk een onderwijzer in het Engelsch is, omdat iedere onderwijzer een
Engelschman is. De geheele tijdrooster dient dus voor onderwijzer in het Engelsch.
Maar met onderwijs in de moedertaal moet onmiddellijk begonnen worden. ‘Oefening
in het spreken moet vóóraan staan als het onmisbare deel van den schoolcursus’.
Het rapport wijst op de gebrekkige kennis der moedertaal bij de leerlingen van
het lager onderwijs; op het gemis aan onderwijs hoegenaamd na het 14e of 16e
levensjaar; op het tekort aan kennis van de moedertaal, dat door de tot beoordeelen
het meest gerechtigden met leedwezen wordt geconstateerd in handelskringen, in
‘de zakenwereld’, waar dit tekort onmiskenbare schade aanricht en, ten slotte, op
het groote belang voor het land, dat bij alle universitaire examens er ernstig op gelet
worde, hoe de ontwikkeling van den candidaat is in zin moedertaal.
Dit rapport was mij destijds als uit het hart geschreven. Werden de namen
veranderd, de fabel zou ons gelden, ons, Nederlanders, die
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voor onze moedertaal in het dagelijksch leven weinig eerbied en weinig zorg hebben
en er niet voor terugschrikken telkens verzwakkingen aan te brengen in het gebruik
der taal. Ik laat de vraag onbeantwoord of in Engeland sedert het verschijnen van
het rapport, waarover ik sprak, het taalonderwijs zoo is geworden als de stellers er
van wenschten, maar de daarin uitgesproken gedachte: het taalonderwijs moet zijn
fundament en kern van heel het onderwijs, lijkt mij juist en vootreffelijk. Zijn gedachten
te kunnen uitdrukken in woorden, welke die gedachten volkomen dekken, is een
geweldig wapen in den levensstrijd. Het taalgebruik moet een voortdurende
gymnastiek zijn voor den geest, een gymnastiek met steeds gemakkelijker te
hanteeren werktuigen. D a u d e t laat zijn uitbundigen meridionaal, Numa Roumestan,
zeggen: ‘Als ik niet spreek, denk ik niet’. We zouden kunnen zeggen: Als ik niet juist
spreek, denk ik niet juist’. Ons zwak uitdrukkingsvermogen verraadt dikwijls de
zwakheid van ons denkvermogen.
Maar ... we zijn nog ver van zulk een volledig bezit van onze taal als waartoe
rapporten gelijk het Engelsche aandrijven. In het dagelijksche leven stellen wij,
Nederlanders, ons over het algemeen met een klein gedeelte van dat bezit tevreden.
Ons medelid Prof. K n a p p e r t , heeft, ik meen zelfs in deze zaal, jaren geleden al
een lans gebroken voor het zuiver en voor het meer volledig gebruik onzer taal.
Sprekende over de eischen, die men in taalkundig opzicht mag stellen aan
wetenschappelijke betoogen, meende hij - en ik heb die woorden goed onthouden,
omdat ik ze in gedachte en vorm zoo uitnemend vond - te kunnen eischen, ‘dat men
van de schatten der Nederlandsche taal niet alleen over de nikkelen pasmunt van
enkele honderden woorden, maar ook over wat goud en zilver beschikke’. Hoe zijn
deze woorden toe te juichen in een land, waar de ‘taalschat’ ook zelfs wel in
kopergeld circuleert in kringen, waar men het niet verwachten zou en men, naar
A l l a r d P i e r s o n 's uitspraak, doordrongen zou zijn van de gedachte, dat ‘door
eigen arbeid de taal, hare helderheid, nauwkeurigheid, zwier, schittering en macht
te mogen bevorderen, een voorrecht is’.
Sierlijk te spreken is echter aan weinigen gegeven. In Nederland hebben we al
reden tot tevredenheid, zoo we niet slordig of ‘slecht’ hooren spreken. De slordigheid
in het taalgebruik neemt toe en ik vrees, dat wij hoe langer hoe minder in onze
schrijftaal een tegenwicht zullen vinden tegen die verslordering, nu nieuwe pogingen
worden gedaan om de schrijftaal aan te passen aan de spreektaal. Dat men de
spelling wijzige, het zij zoo. Eene wijziging kan logisch zijn, zonder dat schade aan
de taal wordt aangebracht, en haar voordeel hebben. Ten slotte is de spelling van
het woord niet meer dan het costuum, het pakje, waarin het woord zich aanbiedt.
Maar fundamenteele veranderingen aan te brengen in de oude lijnen, die met elkaar
het min of meer zuivere beeld van de taal schiepen en door die veranderingen de
verwaarloozing te bevorderen en de taaldiscipline te verzwakken,
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lijkt mij wel zeer bedenkelijk. Wie zal den remmenden invloed tegen het taalbederf
kunnen schatten van hen, die, vrijwillig of gedwongen, jaar in jaar uit met hun pen
een taal hebben geëerd, die eng gebonden was aan voorschriften en voor welke
zij eenige studie, eenige zorg, eenige nauwgezetheid gaarne overhadden! En nu
zal, zelfs in de schrijftaal, iets van het oude gebinte worden verzwakt, officieel, bij
wet voorgeschreven, omdat het spraakgebruik het gewild heeft, omdat de indolentie
sterker was dan de energie en ter zijde schoof wat deze laatste als een kostbaar
erfdeel van een hoogwaardig bezit trachtte te behouden en te beschermen. En het
is wel merkwaardig dat - om op taalgebied te blijven - wij ons inspannen voor
vreemde talen en die zoo goed mogelijk trachten te spreken; dat - om geheel andere
terreinen te kiezen - voetbal en tennisracket onze vereering en uiterste inspanning
vragen en ontvangen; dat de aviatiek en het wonder van gramofoon en radio ons
voortdurend prikkelen om theoretisch of practisch eenigszins deskundig te zijn, maar
dat we voor onze taal, het groote instrument, dat onze gedachten vertolkt en ons
verbindt aan de wereld, die ons omringt, ons bepalen tot een minimum van zorg,
een minimum van energie, zoodat het verroest en stroef werkt. Voor dat instrument
zoo weinig mogelijk drukte! Het gaat van zelf wel, - we spreken immers en maken
ons verstaanbaar! En we schrijven de taal ook, nu wel niet sierlijk, niet getuigenis
afleggend van haar volkomen te beheerschen, soms ‘Tante Betje-achtig’, nu en dan
met een opvallende armoede van woorden en schakeeringen, - wat wil men meer!
Overdrijf ik? Ik zou willen, dat ik het deed. Ik wensch dezen vroolijken feestdag
van onze oude Maatschappij niet te versomberen door jammerklachten. Buitendien
geeft zelfs mijn onderwerp - zooals elk ander - wel de gelegenheid tot een glimlach,
een bemoedigenden glimlach, wanneer we denken aan de verdedigers van onze
zoo aangevallen taal en aan de geestige wijze, waarop soms in de bres werd
gesprongen en nòg wordt gesprongen voor haar juist gebruik. In mijn gymnasiumtijd
waren wij, jongens van de ‘Latijnsche School’, verrukt van Jan Holland's sarcasme,
toen hij J o c h e m v a n O n d e r e , ouderling en pijpenfabrikant te Gouda meen
ik, aan een geleerden Duitscher tijdens een spoorreis liet uitleggen, dat er in
Nederland twee talen zijn: een schrijftaal en een spreektaal: dat wij schrijven: heb
ik U, wil ik U, zal ik U, maar dat wij zeggen: hekje, wikje, zakje. We begrepen heel
goed, hoe jong we ook waren, dat er met onze taal erbarmelijk werd omgesprongen
en het was goed gezien van onzen rector om ons iets uit Jan Holland's pamflet voor
te lezen en daaraan een zeer practisch gesprek vast te knoopen over den eisch,
die aan beschaafde menschen mag gesteld worden ten opzichte van het gebruik
hunner moedertaal, gesproken of geschreven. Dat uur was voor ons niet verloren,
we gevoelden de juistheid der aanmaning en, wat mij persoonlijk betreft, weet ik,
dat het invloed gehad heeft op mijn verdere ontwikkeling.
Zoo zijn er van die paladijnen ter verdediging van onzen taalschat,
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die we in eere moeten houden, schildwachten voor het taalgebied, die een
onschatbaren arbeid doen tot ons heil. H a v e r s c h m i d t , die in zijn tijd ook lid
onzer Maatschappij was en in zijn schetsen, die hij op lateren leeftijd schreef, wel
iets van de ironie maar ook van den humor van P i e t P a a l t j e n s behield, schreef
eens dat, ware hij de baas, hij J a n J a c o b A n t o n y Gouverneur ridder van de
Eikenkroon zou maken om zijn allervermakelijkste geschiedenis van den Tijger en
den Ton. Welk een kruis van verdienste zou hij niet uitgereikt hebben, zoo hij, in
onzen tijd levend, en met macht bekleed zijnde, C h a r i v a r i u s had gekend, die
onafgebroken de wacht betrekt op de grens van het taalgebied en niets toelaat wat
onkruid of woekerplant is. Wie zijn korte rubriek in ‘De Groene’ volgt, ziet de gevaren,
die onze taal bedreigen, de kleine vossen, die den Nederlandschen tuin omwoelen
en bederven. Die rubriek in het bekende weekblad is voor mij een onmisbare steun.
Hoeveel goeds zij mij heeft gedaan, op hoeveel gemakkelijk te maken fouten zij mij
opmerkzaam heeft gemaakt, hoe voorzichtig zij mij heeft doen zijn, zou ik niet kunnen
zeggen. In een hoofdredactieschap van tientallen jaren aan verschillende dagbladen
heb ik bespeurd, dat over het algemeen de jounalisten niet met C h a r i v a r i u s
ophebben. Ten onrechte. Zij moesten hem vereeren, zijne artikelen op hun
schrijftafels goed onder hun oogen plaatsen en er hun groot, hun onzeggelijk groot
voordeel mee doen. Is die weinige ingenomenheid te wijten aan zijn kritiek, die
vooral de taal der dagbladen geldt? Ik geloof, dat ik C h a r i v a r i u s zou blijven
huldigen, al rafelde hij al mijn artikelen, zelfs deze toespraak tot U, uitéén. Want ten
slotte heeft hij gelijk. De fouten, door hem aangewezen, zijn jammerlijk en hij heeft
de verdienste die met humor aan te wijzen. De ‘hekje's’, ‘wikje's’, ‘zakje's’ van J a n
H o l l a n d zijn nog tam, vergeleken bij de ‘benjums’, de ‘heijums’, de ‘hijdurs’, van
thans om niet te spreken van ‘kerkonnum dalijk’ enz. in onze spreektaal en de vele
fouten in woord, constructie en beeld, waarvan onze dagbladpers krioelt. Telkens
wijst de onverbiddelijke opmerker fouten aan, signaleert hij vergrovingen, wraakt
hij dwaasheden in den stijl en zegt, naar het oude, beproefde voorschrift, al lachende
de waarheid. Ik wilde, dat bij de lessen in de Nederlandcshe taal op Hoogere
Burgerschool en Gymnasium week aan week zijn rubriek werd nagegaan. Welk een
practisch onderwijs zou daaruit te voorschijn kunnen komen! Hoe zou het den geest
der leerlingen kunnen scherpen op eene wijze, die hen zeker niet zou vervelen. Ik
spreek nog niet eens van zijn strijd tegen gallicismen, germanismen, anglicismen.
Die is wel heel nuttig. Een paar weken geleden ontving ik een brief van een
ambtenaar, die aanbood een artikel te schrijven over een pas verschenen
wetsontwerp. Hij voegde er aan toe, dat noch ‘zijdens’ den minister, noch ‘zijdens’
zijn onmiddellijken chef daartegen bezwaar bestond. Helaas! ‘zijdens’ mij was er
bezwaar tegen. Ik wenschte n.l. een in Nederlandsch geschreven artikel.
Ik heb het voorgaande medegedeeld, omdat inderdaad de wijze,
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waarop wij onze taal schrijven, dikwijls veel te wenschen overlaat. Gaat het U als
mij, dan begint U de uitdrukking ‘aan de hand van’ bovenmate te vervelen, wanneer
zij gebruikt wordt bij zaken zonder handen; dan ergert U het toenemend gebruik
van het woord ‘landelijk’, waar veeleer het woord ‘lands’ zoude gewenscht zijn, en
dan zijt ge, als ik, ontstemd over de fouten en onjuistheden, die... ik waarschijnlijk
hedenmorgen gemaakt heb en ... waarvan ik mij niet bewust ben.
Onze taal wordt niet slechter door de toeeigening van vreemde woorden. Dat zij
zich aanpast aan de moderne techniek en in haar schatkamer termen opneemt, die
geen Nederlandschen oorsprong hebben, is begrijpelijk en niet te vermijden. Onze
tijd van groote technische uitvindingen en werkzaamheden, die onmiddellijk een
mondiaal karakter dragen, dwingt daartoe. In zekeren zin is dit eene verrijking,
zooals de wetenschap der eeuwen het burgerrecht verzocht en verkregen heeft in
Nederland voor tal van vreemde woorden. Maar wèl wordt zij slechter en verarmt
zij, wanneer vreemde woorden de inheemsche van dezelfde waarde en beteekenis
verdringen.
Wat in de laatste jaren bijzonder treft is het hand over hand toenemend gebruik
van wat men noemt lijmwoorden. Het woord, dat dit euvel aanduidt, is op zich zelf
al niet aanbevelingswaardig: Neem de eerste de beste courant op en ge ziet, dikwijls
reeds in de titels der artikelen, aaneenvoegingen, waarvan ge ijst. Wat dunkt u van
‘telefoonoproepberichten’, ‘nederlandschonkundige’, ‘boerenheldentijdperk’,
‘vreemdewoordenoplossing’, die andere, reeds in zwang zijnde, als :
‘voortbrengingsvermogen’ en ‘bedrijfsuitoefening’ nog in leelijkheid overtreffen?
Had ik ongelijk, toen ik in den aanvang sprak van een aan bloedarmoede lijdend
kind? Van alle zijden dreigt gevaar door haar gezondheid. Wie kan helpen? Wanneer
in de Lagere School een neiging bestaat om het taalonderwijs te vereenvoudigen,
vraag ik mij af of de goede bedoeling, die ik aanneem dat daartoe drijft, niet nadeelig
in stede van heilzaam zal zijn. Maak het onderwijs in de taal van ons land, van ons
leven, niet te gemakkelijk. Geef haar een stevigen grondslag, waarop zij kan groeien
mèt het kind en laat - en hier kom ik op het Engelsche rapport terug - het onderwijs
in de Nederlandsche taal aanvang, fundament en kern van het onderwijs zijn. Het
taalonderwijs is het groote middel voor een nationale opvoeding; de kennis der
moedertaal is een pijler, waarop onze nationaliteit moet rusten.
De school is in Nederland, helaas, de eenige plaats, waar voor de taal gearbeid
en gestreden wordt. Ik zou wenschen, dat er nog een andere ware. Die andere
plaats is het onderlijk huis. Natuurlijk, het kind hoort thuis de ouders spreken en zal
er, zonder zich daarvan rekenschap te geven, door leeren, zich gemakkelijker uit
te drukken. Maar op welke wijze? Alles hangt daarbij af van de ontwikkeling en den
goeden wil der ouders. In Frankrijk heb ik door eene ondervinding van jaren
begrepen, waarin de eerste opvoeding in de taal
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schuilt. De ouders spraken er goed en wilden, dat hun kinderen het ook deden. De
conversatie der kinderjaren was een voortdurende les, waaraan veel tijd en veel
goede wil werden besteed. Men maakte het kind opmerkzaam op gebrekkige
weergave van zijn gedachten, verbeterde bij herhaling. Want men was er op gesteld,
dat het kind zich goed en juist uitdrukte, naar den nationalen aard, erfdeel der oude
Galliërs, die goed spreken en goed hooren spreken tot de vreugden des levens
rekenden. Kan men hetzelfde in Nederland vinden en aan de ouders een belangrijk
aandeel toekennen in de taalkundige ontwikkeling hunner kinderen? Ik twijfel er
aan. Alles, of bijna alles, wordt in de handen der onderwijzers gelegd. Zij dragen
eene groote verantwoordelijkheid. En wat doet men in de scholen voor het
gemakkelijk en juist spreken der taal? Zijn onze lagere en middelbare scholen de
plaatsen, waar de kinderen zich kunnen oefenen in wat men niet met een opgeblazen
woord ‘uiterlijke welsprekendheid’ moet noemen, doch wat in werkelijkheid niet
anders zou zijn dan oefening in het juiste gebruik van de taal?
Zou iets dergelijks nuttig kunnen zijn? Ik geloof van wel. Vooral in dezen tijd van
vergroving van manieren en taal komt het er op aan, de taal goed te bezitten, haar
op te heffen uit haar verval. Goede manieren en beschaafde taal staan in nauw
verband. Ernstig taalonderwijs sterkt het karakter. Zij, die in ons land leiding geven
aan het onderwijs, mogen doordrongen zijn van de gedachte, dat de kennis van de
Nederlandsche taal moet zijn: uitgangspunt, fudament en kern van de opvoeding
van den Nederlander, opdat Nederland Nederland blijve, door den aard zijner
bevolking en door de taal, die het spreekt.
Met dien wensch, dames en heeren, leden van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, eindig ik mijne overdenking en verklaar ik onze honderd acht en
zestigste Jaarvergadering te zijn geopend.
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Bijlage II
Verslag van den secretaris
Van de belangrijkste lotgevallen, die de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
in haar 168ste levensjaar wedervoeren, zij allereerst genoemd: 't verscheiden van
H.M. de Koningin-Moeder, dat rouw bracht en ontroering.
‘Letterkunde’ deelde daarin ten volle, en uitte dat in brieven, waarvoor H.M. de
Koningin, onze Beschermvrouwe, en de buitengewone eereleden, H.K.H. de Prins
der Nederlanden en Prinses Juliana, van hun erkentelijkheid deden blijken.
Maandelijksche vergaderingen werden gehouden: 13 October, 3 November, en 1
December 1933, en 12 Januari, 2 Februari, 2 Maart, 13 April, en 4 Mei 1934.
De Octobervergadering koos 't lid van het Bestuur, den heer A.J. B o t h e n i u s
B r o u w e r , tot voorzitter; en ter voorloopige vervanging van Mr D. v a n B l o m ,
die wegens drukke rectorale besognes uit het Bestuur trad, wees zij aan Dr J.J.L.
Duyvendak.
De Februarivergadering moest wéér voorzien in een bestuursvacature, ditmaal
door het vertrek van Mejuffrouw Dr C. S e r r u r i e r naar Parijs. Mejuffrouw Dr J.H.
v a n L e s s e n werd bereid gevonden, haar plaats voorloopig te bezetten.
De volgende leden hielden voordrachten over de na te noemen onderwerpen:
In de Octobervergadering Dr H.T. C o l e n b r a n d e r : ‘Beschouwingen over Jan
Pieterszoon Coen’.
In November Dr C.J. W y n a e n d t s F r a n c k e n : ‘Voltaire als schrijver en
geschiedschrijver’; en de heer F.H.A. D r i e s s e n over ‘Een adresboek van Leiden
uit het jaar 1660’.
In December Dr D. S c h o u t e : ‘De invloed van Daendels, Raffles en Reinwardt
op de geneeskunde in Nederlandsch-Indië’.
In Januari de heer G. G o n g g r i j p : ‘De drie fazen der monogame gedachte in
de europeesche letterkunde’.
In Februari de luitenantkolonel T h . v a n E r p : ‘Over Tjandi Mendoet en de daarop
afgebeelde dierenverhalen’.
In Maart Dr W. v a n B e m m e l e n : ‘In de ban van Java's vulkanen’.
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In April Dr G.J. G e e r s : ‘De psycho-analyse, toegepast op de cultuurgeschiedenis’;
en de heer F.H.A. D r i e s s e n : ‘Een vraagstuk betreffende de Leidsche keuren van
het jaar 1658’.
In Mei Dr L.A.J. B a r g e : ‘De oudste inventaris der oudste akademische anatomie
in Nederland.’
Tot besluit zal Dr G.J. H o o g e w e r f f zich straks doen hooren over: ‘De
ontdekking van den goeden smaak’.
De vorige Jaarlijksche Vergadering beschikte, dat zou worden ingesteld een
Friesche Commissie, welke de mogelijkheid zou onderzoeken, om 't Friesch in onze
Wet onder te brengen, en de beoefening op eenigerlei wijze aan te moedigen en
den bloei te bevorderen, door periodieke prijzen uit te loven als anderszins.
't Bestuur vond de heeren Dr G. G o s s e s , Mr M. N i j h o f f en Dr J. d e V r i e s
bereid om die commissie te constitueeren.
Straks als punt XIII aan de orde komt, zult U de bevindingen van de Commissie
vernemen.
Stellig zal met leedwezen worden kennisgenomen van het eindverslag van de
Commissie tot onderzoek naar het Boerenhuis in Nederland, punt XII van den
Beschrijvingsbrief. Wij laten dat rapport spreken voor zich zelf.
Een slechte tijding bracht U § X van den Beschrijvingsbrief: de Meiprijs waarvan
de heuglijke instelling U op 10 Juni 1931 ter jaarvergadering werd meegedeeld,
wordt heden voor de laatste maal toegekend.
‘Erg veel bevrediging heeft de toewijzing niet gegeven, en 't is eenvoudiger voor
de Commissie voor Schoone Letteren, als zij in het vervolg als weleer maar één
prijs toe te kennen heeft.’
Aldus motiveert de prijsstichter zijn besluit om zijn stichting maar weer te niet te
doen.
Wij eerbiedigen dat besluit, en danken den stichter van den Meiprijs voor wat hij
gedaan heeft en voor wat hij had willen doen, en betuigen hem onzen spijt, dat hij
niet méér genoegen daaraan heeft beleefd.
Omtrent de werkzaamheden van het Bestuur kan worden gemeld, dat dit tegenover
de Regeering verklaarde in te stemmen met het adres van den Nederlandschen
Uitgeversbond, waarin de geprojecteerde omzetbelasting schadelijk werd genoemd
voor volksontwikkeling en beschaving, zoo daardoor ook de verkoop van boeken
en tijdschriften zou worden getroffen.
De Maatschappij was vertegenwoordigd bij de viering o.m. van het
halve-eeuw-feest van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam,
en van het eeuwfeest van ‘Oefening kweekt Kennis’ te 's-Gravenhage.
Van zijn benoemingsrecht maakte 't Bestuur gebruik, door het lidmaatschap aan
te bieden aan Dr J. v a n d e r H o e v e te Leiden en Mr J. L i m b u r g te
's-Gravenhage.
Portretten uit onze verzameling werden ter reproductie uitgeleend aan het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap, dat ons uit zijn collectie
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van ettelijke gemeenschappelijke leden uit vroeger dagen de hier ontbrekende
conterfeitsels afstond.
Geen succes had een tot den Nederlandschen Uitgeversbond gericht voorstel
om 't daarheen te leiden, dat door de Maatschappij bekroonde boeken voor de leden
verkrijgbaar werden gesteld tot verlaagde prijzen. Contractueele verplichtingen van
de verbonden uitgevers tegenover de verbonden boekhandelaren verzetten zich
daartegen.
Op ons verzoek, dat van nieuwe uitgaven, die in onze boekerij verdienen te worden
vertegenwoordigd, de uitgever desgevraagd een exemplaar om niet zal afstaan,
antwoordde het Bestuur van den Uitgeversbond dd. 19 Mei jl., dat het aan zijn leden
ons verzoek had overgebracht, met aanbeveling in voorkomende gevallen daaraan
wel te voldoen. In het eerstvolgende nummer van zijn orgaan ‘De Uitgever’ zou dit
worden ter kennis gebracht van àl zijn leden.
Voor onze boekerij is dit zeker wel een hoogst belangrijke decisie, waarvoor onze
Maatschappij den Nederlandschen Uitgeversbond grooten dank verschuldigd is.
Ingewonnen werd het advies van de Commissie voor Taal- en Letterkunde nopens
de door Z.E. minister Marchant voorgestelde spellingsregeling:
Dit luidde:
‘1e. De eenzijdige samenstelling der Commissie van Advies zoowel als de
overijling, waarmede het ministerieele voorstel dreigt te worden ingevoerd, zijn geen
waarborg, dat deze spellingsregeling die bevrediging zal wekken, welke hiermede
beoogd wordt. Het is af te keuren, indien dit voorstel in zijn huidigen vorm op korten
termijn zou worden ingevoerd’.
‘2e. Daar de spelling niet alleen een onderwijstaak is, maar allen aangaat, die
zich van het Nederlandsch als voertaal hunner gedachten bedienen, dient het oordeel
te worden ingewonnen van verschillende letterkundige en wetenschappelijke
corporaties (de Akademie van Wetenschappen, de Redactie van het Woordenboek
der Nederlandsche Taal, de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde).’
‘3e. Met het oog op een in zoo breed mogelijken kring gezaghebbende regeling
der buigings-n, dient een nader voorstel te worden uitgewerkt door een commissie,
waarin, behalve voorstanders der oude spelling en der spelling-Kollewijn,
vertegenwoodigers voor Vlaanderen en leden van het Comité voor Eenheid in de
Schrijfwijze van het Nederlandsch zitting zullen hebben.’
Dit advies werd via de dagbladen wereldkundig gemaakt.
De wenschelijkheid om buiten Leiden, op plaatsen waar voldoende leden van de
Maatschappij bijeenwonen, vergaderingen te organiseeren, maakte, blijkens 't vorige
verslag, in 1932 een punt uit van overweging.
Eindigde 't toen met de beschouwing, dat zulke vergaderingen geld zouden kosten,
en dat dat er niet was, - 't Bestuur in jongere samenstelling vatte andermaal moed,
een onderzoek naar decentralisatie-
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mogelijkheden te entameeren: Te Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Utrecht en
Groningen werd den daar wonenden leden de vraag voorgelegd, òf zij plaatselijke
vergaderingen in den zin van artikel 53 der Wet wenschelijk achtten.
In het algemeen klonken de stemmen méér en luider tegen dan voor.
Toch laat ons Bestuur nog niet alle hoop varen: In § XVII van den Beschrijvingsbrief
ziet U de netten uitstaan om mogelijkheden te vangen.
Gevraagd of men de vergaderingen liever zou zien beginnen om acht uur, sprak
de ledenvergadering van 2 Maart zich met groote meerderheid uit voor handhaving
van den ouden aanvangstijd van halfacht.
Op dit jaareinde telt de Maatschappij 1 eerelid, 651 gewone en 75 buitengewone
leden.
Verliezen door sterfgeval en bedanken waren aanzienlijk minder talrijk dan in 't
vorige en 't voorvorige jaar.
Eenige winsten aan oud-leden die terugkeerden werden geboekt.
Tenslotte zij vermeld, dat ons medelid Z.E. Dr H.D. v a n B r o e k h u i z e n bericht
zond, door uitlandigheid verhinderd te zijn, deze jaarvergadering bij te wonen.
Met zijn vriendelijken heilwensch stemmen wij allen in:
‘Alle sukses, alles wat mooi en edel is, mag dit die lot wees van die Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde, vir hierdie vergadering en die jaar wat voor ons lê.’

Gehouden voordrachten
Dr H.T. Colenbrander: Beschouwingen over Jan Pietersz. Coen.
Spreker zegt, dat eerlang van zijn hand een levensbeschrijving van Jan Pieterz.
Coen zal verschijnen, ten besluite der door hem voor een aantal jaren gepubliceerde,
Coen betreffende, bronnenverzameling.
Sedert is nog een ‘discours’ voor den dag gekomen, 1 Jan. 1614 door Coen tot
de Bewindhebberen gericht, waarin de denkbeelden omtrent kolonisatie, waarvoor
Coen, gelijk bekend, in 1623 zoo sterk geijverd heeft, reeds in het ruwe worden
geformuleerd.
Vervolgens ziet men hem deze denkbeelden in zijn berichtgeving aan XVII nader
ontwikkelen.
Deze aandrang leidt tot een verwerping van Coen's ‘Koninklijke Concepten’ door
XVII bij brief van 14 April 1622.
Coen vertrekt dan naar patria om zijn denkbeeld niet slechts bij de heeren
meesters, maar met name ook bij de Staten-Generaal en Prins Maurits aan te
bevelen; aanvankelijk niet zonder goeden uitslag: Men komt sterk onder den indruk
zijner domineerende persoonlijkheid, en met name Prins Maurits bewerkt, dat een
reglement op den ‘inlandschen handel’ dien zij daar zullen uitoefenen, onder
voorbehoud van nadere goedkeuring door de Staten-Generaal, door de
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XVII wordt gearresteerd, en Coen zelf wordt aangezocht om zich opnieuw als
Gouverneur-Generaal naar Indië te begeven, ten einde daar het nieuwe systeem
ten uitvoer te doen leggen (17 Oct. 1624).
Door ziekte wordt Coen verhinderd onmiddellijk te vertrekken en in 1625 volgt
een omkeer.
Tegen het afstaan van den inlandschen handel aan particulieren rijst verzet van
een groep aandeelhouders der O.I.C.: de z.g. ‘doleerende participanten’.
Prins Maurits overlijdt, Frederik Hendrik laat zich aanvankelijk aan de zaak niet
gelegen liggen, en Engeland klaagt Coen aan als aanstichter van den (na zijn vertrek
uit Indië voorgevallen) ‘Ambonschen Moord’.
De Bewindhebberen, door de oppositie der aandeelhouders geintimideerd,
verzoeken zelfs de Staten-Generaal het concept-reglement op den vrijen handel
niet te ‘divulgeeren’, en de Staten-Generaal onthouden er zich van, het in
behandeling te nemen.
Wanneer Coen in 1627 eindelijk naar Indië vertrekt, wordt hem een verbod
nagezonden, het door hem in 1623 voorgedragen stelsel in Indië te introduceeren.
Van eenigen spontanen aandrang der Nederlandsche natie, den weg te
bewandelen dien Coen haar op had willen drijven, was intusschen niets gebleken.
Eerst met de middelen der 19de eeuw heeft zich Coen's ideaal eener vrije
burgermaatschappij van kloeke mannen en eerbare vrouwen, in Indië laten
verwezenlijken.
Met een proeve van algemeene appreciatie van Coen's persoon en beteekenis
besluit de spreker zijn voordracht.

Dr C.J. Wijnaendts Francken: Voltaire als schrijver en geschiedschrijver.
Als letterkundige dient Voltaire in de eerste plaats genoemd als treurspeldichter.
Niet minder dan 27 treurspelen staan op zijn naam en reeds als 24-jarige ving hij
zijn schrijversloopbaan aan met zijn ‘Oedipe’. Zijn vele tooneelstukken spelen in
zeer verschillende streken der wereld en hij maakte ze dienstbaar aan de propaganda
van geliefde denkbeelden. De taal en de psychologie erin staat verre achter bij die
van Racine, en ook Shakespeare overtreft hem verre. Ook schreef hij enkele
blijspelen, maar hierin vermocht hij evenmin zijn voorganger Molière te evenaren,
al heeft hij over de vereischten van het blijspel interessante opmerkingen ten beste
gegeven.
Als epische dichtwerken vallen bovenal te noemen zijn ‘Henriade’, waarin o.a. de
verdraagzaamheid in geloofsaangelegenheden wordt verheerlijkt, en die bij ons
verschillende vertalingen beleefde. Verder zijn beruchte ‘Pucelle’, die een zeer
uiteenloopende beoordeeling vond en bij velen verontwaardiging heeft opgewekt;
beter ware het dan ook zeker geweest dit dichtstuk maar liever in de pen te houden.
Veel hooger staan Voltaire's romans, vooral de ‘Zadig’ en de ‘Candide’, evenals de
andere avontuurlijke en romantische verhalen met een
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moreele strekking, levendig en boeiend geschreven: de laatstgenoemde kort na de
aardbeving van Lissabon gericht tegen Leibniz' Theodicee.
Zoowel hier als elders toont Voltaire in zijn schrijftrant zich een echte Fransche
geest, eenigermate te vergelijken bij den lateren Anatole France. In die schrijfwijze,
evenals in zijn denkbeelden, is hij een echt kind zijner eeuw, geheel afwijkend van
den majestueusen en vormelijken toon der voorafgaande, die streng academische
regels volgde en bovenal waarde hechtte aan een rhetorische welsprekendheid.
De sterk satirische neiging van Voltaire maakte hem veel vijanden onder
andersdenkenden; maar de hervormingen die hij beoogde was zijn schrijfwijze een
bruikbaar middel en zonder deze had hij zeker niet zulk een uitgebreiden lezerskring
gevonden, wat hem bij zijn tegenstanders weer des te meer gehaat maakte.
Overigens is Voltaire's stijl wel boeiend, maar niet meesleepend of ontroerend. Het
is vooral Vinet geweest, die hierop heeft gewezen, terwijl Faguet vooral de aandacht
meende te moeten vestigen op zijn menigvuldige onderlinge tegenspraken en
inconsequenties, die echter veelal slechts schijnbaar zijn en zeer wel zijn te verklaren.
De geschiedkundige werken van Voltaire zijn talrijk en omvangrijk. Hier interesseert
ons om den meer philosophischen aard meer bepaaldelijk de ‘Essai sur les moeurs’,
een waar reuzenwerk van vlijt en studie, waarin vooral godsdienstig fanatisme en
oorlogszucht bestreden worden. Het boek wil een geschiedenisphilosophie geven,
uitstijgend boven een histoire bataille of een bloote verzameling van feiten. In den
geest, dien het ademt, en in de verklaring der gebeurtenissen is het een volstrekte
tegenhanger van Bossuet's ‘Discours sur l'histoire universelle’. Het voortdurend
ingrijpen der Godheid ter wille van een bevoorrecht deel der menschheid wordt ten
eenenmale prijsgegeven en de geschiedschrijving niet meer dienstbaar gemaakt
aan kerkelijke leerstukken en voorstellingen. Bij gebrek aan een theocratische
verklaring en een alles terugbrengen tot een Voorzienigheid kan Voltaire ook moeilijk
het optimisme van een Leibniz deelen, noch een regelmatig voortschrijdende
ontwikkeling en vooruitgang huldigen. Hoofdzaak evenwel was in Voltaire's
geschiedschrijving, dat hij met Montesquieu en Gibbon de beschavingsgeschiedenis
naar voren bracht en een meer wijsgeerigen blik op de geschiedenis opende, een
strenger critiek aan de historische gegevens legde en hooger eischen stelde dan
goedkoope, voor alles dienstdoende verklaringen. Daarvoor is hem dan ook later
door mannen als Buckle en Taine, Jodl en Hettner een welverdiende hulde gebracht.

F.H.A. Driessen: Een Adresboek van Leiden Anno 1660.
Aan den ingang van het Archiefgebouw op de Boisotkade 2a bevindt zich een buste,
de buste van wijlen Krantz, die Leiden dat gebouw heeft geschonken. Had Krantz
Leiden die gulheid niet bewezen, ons oude archief zou mèt het oude stadhuis in
den nacht van 11 op 12
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Februari 1929 zijn verbrand, want de zolders van het oude stadhuis waren vroeger
de bergplaats van de schriftelijke getuigenissen van het Verleden, totdat Krantz een
veiliger bewaarplaats daarvoor stichtte.
Onder die, dank zij Krantz, gelukkig gespaarde documenten vindt men een stuk,
dat handelt over een stadhuisbrand op 13 en 14 Maart 1640.
Op voorzegde dagen ‘naar middachs naer de klocke vier vijfen’ werd op
Schépenenkaemer gevonden ‘eene koole viers’, die bedoeld scheen de zitplaatsen
van den Schout en Griffier àl te goed te verwarmen; met het succes dan ook, dat
die waren begonnen te ontvonken, vooral den 2en dag, ‘in vougen, dat ten waere
men sulxs tijdelijck hadde gewaer en in haeste waere gebluscht geworden, dat
daeruyt geschaepen was in seer corten tijt een droevige ende schrickelijcke brant
te ontstaan; als waerdoor nyet alleene de voorzeyde Schepenen en de
Burgemeesterskamer, maar oock deser Steede Thresorie, die alle rontomme met
droge wageschott sijn beschoten, binnen weynich tyts soude hebben in brant
geraeckt, tot groot evident peryckel, dat door denselfden brant, alle der Steede
Chartres, papieren, munimenten ende secreten, beneffens deser Steede Raedthuys
soude verbrandt hebben geworden’.
Die brand ging niet door; en het archief althans was veilig gesteld, toen een
volgende brand in 1929 wèl doorging.
Uit het overlevende archief dan putte de Hr Driessen al veel, waarover hij in onze
vergaderingen van Juni en October 1931 en Januari en Februari 1932 mededeelingen
deed.
In dat archief ook vond de heer D. een belastingkohier, dat als adresboek kan
gelden voor Leiden en Omstreken anno 1660. Hij heeft dat volgens modern
kaartsysteem gemakkelijk hanteerbaar gemaakt. En uit het dus verjongde oude
adresboek doet de heer D. aantrekkelijke medeelingen omtrent de Leidenaren van
vroeger tijd en de weinige belastingpenningen, die zij hadden te betalen.

Dr D. Schoute: De invloed van Daendels, Raffles en Reinwardt op de
geneeskunde in Nederlandsch-Indië.
Daendels belette de Europeesche menschen te Batavia aan de tropische koortsen
weg te sterven door de wóónstad af te breken en van de afbraak bouwde hij hooger
op langs de rivier gezonder kwartieren, waarheen hij de Batavianen dwong te
verhuizen.
Voorts legde hij den grooten postweg aan, waardoor de verbinding
Batavia-Soerabaja van drie weken tot één week gereduceerd werd. Aan de
uitoefening der geneeskunde is die weg in later jaren óók ten goede gekomen.
Raffles wilde een deel van de door hem geheven landrente doen strekken voor
de gezondheidsbelangen der bevolking. Inzonderheid pokken en syphilis stelde hij
zich voor te bestrijden. De pokkenbestrijding door inenting kreeg ook werkelijk een
begin van uitvoering. Na zijn vertrek van Java is Raffles' geest daar blijven heerschen:
de
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Westersche geneeskunde zou worden gebracht ten dienste van de Oostersche
bevolking.
Samen met de Commissarissen Generaal, die in 1816 naar Indië reisden om de
koloniën voor Nederland van de Engelschen over te nemen, trok Prof. Reinwardt
daarheen.
Reinwardt was hoogleeraar in de Natuurlijke Historie en de Botanie. De hem
geboden materieele voorwaarden waren schitterend, maar op de hem opgedragen
taak waren zijn schouders niet berekend. Onder meer kreeg Reinwardt den
geneeskundigen dienst in Indië in te richten en te leiden. Zonder voorafgaande
studie van Indische toestanden en mogelijkheden plantte Reinwardt eenvoudig de
Nederlandsche medische organisatie naar Indië over, en daartoe produceerde hij
een stroom van reglementen. Dat geschied zijnde, splitste hij den dienst in een
Militaire en een Burgerlijke waartoe twee nieuwe stroomen van reglementen werden
losgelaten. En een derde volgde, toen er ook een speciale dienst van de vaccine
kwam met een eigen Directeur.
Het zoo geschapene was duur en slecht.
Men mistte de menschen voor een zoo snelle uitzetting van den dienst in die drie
takken en over den heelen Archipel.
In 1822 ging Reinwardt Prof. Brugmans te Leiden opvolgen.
In 1826 werd Gouverneurgeneraal Baron van de Capelle door den Koning
teruggeroepen, en in Indië werd toen al spoedig ‘bezuinigen’ 't parool. Burggraaf
Du Bus de Gisignies hief op: den Burgerlijk Geneeskundigen Dienst, overal behalve
te Batavia, Semarang en Soerbaja, die elk een stadsdokter en een stadschirurgijn
behielden.
De heele Geneeskunde - vaccinatie inbegrepen - kwam onder militaire voogdij.
Daarmee raakte de geneeskunde een heel eind achterop, en 't zou duren tot 1882
vóórdat Indië een B.G.D. terugkreeg. Maar ook toen bleef die dienst gesubordineerd
aan den Militairen dienst.
Eerst in onze eeuw kwam de B.G.D. weer op eigen beenen, op vrije voeten, en
toen wies zijn beteekenis snel!
Was Reinwardt meer bezonnen te werk gegaan, een lijdensperiode als van
tusschen 1830-45 ware aan de geneeskunde in Indië wellicht bespaard gebleven.
Dat toen 't lampje, door Raffles ontstoken, niet gedoofd is, lag werkelijk niet aan
het stelsel. We danken 't bestuursambtenaren en officieren van gezondheid, die
den toestand poogden te redden, zoo goed en zoo kwaad als 't ging, en van wie
velen hun buitengewone plichtsbetrachting bezegelden met het offer van hun leven.

G. Gonggrijp: De drie fazen der monogame gedachte in de europeesche
letterkunde.
Wanneer wij de voortbrengselen van dat deel der Europeesche letterkunde, dat min
of meer als representatief en internationaal-Europeesch zou kunnen worden
beschouwd, vergelijken met die van andere, oudere beschavingen, wordt men
getroffen door een ont-
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wikkelings-tendenz, die karakteristiek schijnt voor onze cultuur. Niet alleen neemt,
althans in vergelijking met de antieken, de liefde een opmerkelijk groote plaats in,
maar, en dit is het bijzondere, het is alsof ‘het Europeesche dichterschap’ een streven
vertoond heeft, het liefdeideaal een geleidelijke incarneering te doen ondergaan.
Het is, alsof de Europeesche dichter er niet in kon berusten, dat zijn liefde een
schoone droom bleef, maar gepoogd heeft, een verbinding tot stand te brengen
tusschen het liefde-ideaal en de monogame gedachte.
I. De troubadours bezongen een onbereikbare geliefde, van stereotype schoonheid.
Deze idealiseering van de vrouw heeft wortel geschoten in het westersch gemoed.
Het werk van Dante en Petrarca bewijst het. De geidealiseerde vrouw wordt een
geestelijke gids, wordt mystiek vereerd. Wel volgt op deze verheerlijking een reactie
en verdringt weer het natuurlijke erotische motief de vergeestelijkte liefde, maar uit
Huizinga's studie over de vormen der liefde blijkt, dat de oudere, ideale opvatting
zich wist te handhaven. In deze eerste faze schijnt ver boven het werkelijke, aardsche
huwelijk de geidealiseerde geliefde als een ster, onbereikbaar ver, maar
richting-gevend. Niet uitsluitend aan onze religie heeft de Europeesche vrouw haar
hooge plaats te danken, maar ook aan de dichters.
II. Een tweede faze vertoont zich, waarin de dichter tracht, tot een meer reëele
vormgeving te komen voor het liefde-thema. In abĕlĕ spelen en epische gedichten
ontmoeten wij vele, gelukkige of ongelukkige, Romeo's en Julia's. Wij zien de liefde
niet als een bovenaardsch vrouwelijk wezen, maar in de gedaante van twee gelieven.
Haar meest reëele vormen echter neemt ze aan in de 18e en 19e eeuwsche romans,
die nog geen werkelijke huwelijken beschrijven maar wat daaraan voorafgaat.
Het is alsof de dichter zich in deze faze er mee tevreden stelt, het liefde-ideaal
den weg te wijzen tot aan de huisdeur van het monogame huwelijk, dat tot haar
woning bestemd is, maar nog niet mee naar binnen gaat.
III. Eerst in de derde faze, die men het best zou kunnen laten beginnen met
Goethe's Wahlverwantschaften, heeft de dichter zich ernstig bezig gehouden met
de vraag, wat er van de liefde terecht komt in het huwelijk zelf. Hoezeer ook de
antwoorden op die vraag verschillend uitvallen, toch ontkomt men niet aan den
indruk, in hoe sterke mate de monogame gedachte voor den westerling een
gevoelsidee geworden is, die veel meer is dan een al of niet gerespecteerde rechtsen levensvorm. Dat wij zulke hooge eischen zijn gaan stellen aan den waren inhoud
dier gevoelsidee, dat is mede te danken of te wijten aan den Westerschen dichter.

Th. van Erp: Tjandi Mendoet en de daarop afgebeelde dierenverhalen.
Spr. begon met het aanhalen van een bericht van het jaar 674, voorkomend in de
Chineesche annalen der Thang-dynastie, en van een
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gegeven, vervat in een niet ver van den Mendoet, met name te Tjanggal, opgegraven
steeninscriptie van 732. Zoowel het uitheemsche als het van ongeveer zestig jaren
later dateerende inheemsche bericht, werpt een opmerkelijk licht op de toenmalige
Midden-Javaansche maatschappij; een maatschappij, welke voor ons overigens
vrijwel in het duister der eeuwen verhuld blijft. De Tjanggal-inscriptie gewaagt van
‘het gezegende eiland Java, uimuntend in koren’. Zij verheerlijkt den vorst als een
‘doorluchtig beheerscher, die door scharen van geleerden wordt geëerd als een
kenner van den subtielen zin der boeken’, als ‘uitmuntende door dapperheid en
andere deugden’. En - zoo heet het verder - ‘terwijl hij de aarde regeert, die tot
gordel heeft den golvenden oceaan en tot borsten de bergen, legt het landvolk zich
te slapen op den grooten weg, zonder beducht te zijn voor roovers of andere gevaren,
en bezitten de menschen, rijk in goeden naam, steeds 't goede, 't nuttige en 't
aangename’.
Ook de Chineesche kroniek roemt het landsbestuur, met name dat der Javaansche
vorstin Sima en geeft van de veiligheid van personen en goederen een treffend,
zoowaar een bar verhaal, volgens hetwelk den kroonprins, bij wijze van straf, de
teenen worden afgehakt. Het is dr G.P. Rouffaer geweest, die de aandacht heeft
gevestigd op de merkwaardige overeenstemming tusschen deze beide uit zoo
verschillende bron voortkomende getuigenissen. De heer van Erp gaf daarna een
uiteenzetting van den aard, de bestemming en de religieuze bedoeling van het
heiligdom en behandelde in het kort zijn oudere en zijn nieuwere geschiedenis.
Deze laatste vangt aan in het jaar 1834. Het bestaan van de voor een groot deel
bedolven ruïne werd toen voor ons Westerlingen als bij toeval bekend, tijdens een
tournée van een ambtenaar, belast met toezicht op de gedwongen koffie-cultuur.
Spr. bracht in herinnering, dat luitenant-ingenieur Cornelius in 1814 ettelijke maanden
bezig was met de eerste blootlegging en de opneming van de Boroboedoer, en
wees op het merkwaardige feit, dat Cornelius totaal onkundig bleef van de
aanwezigheid van het op 3 km van zijn arbeidsveld gelegen monumentale bouwwerk.
Aan de hand van een 40-tal lichtbeelden werd gewezen op de bijzondere
architectonische kwaliteiten van dit juweel van klassiek-Midden-Javaansche
bouwkunst en op de voorname pracht van het ornament. Voorts werd stil gestaan
bij de geestig gebeeldhouwde reliefs, waarin Indische dierfabels zijn weergegeven.
Deze Tantri-reliefs zijn een nagalm der verhalen uit het vermaarde Indische
‘Vijfboek’ de Pancatantra, na onzen bijbel het meest universeele brok wereldliteratuur.
Bij een dier Tantri-paneelen, een illustratie van het bekende verhaal van de snapzieke
schildpad, werd gewezen op de geheel overeenkomstige geschiedenis: ‘La tortue
et les deux canards’ in den bundel van den Westerschen fabeldichter La Fontaine.
Ten slotte toonde spr. het interieur van het heiligdom met de drie kolossale
beelden: den ‘het Rad der Wet wentelenden’ d.i. den pre-
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dikenden Boeddha, geflankeerd door de Bodhisatwa's Padmapani, den Heer der
tegenwoordige wereld, en Manjuçri, verpersoonlijking der bovenaardsche Wijsheid.
Prof. Krom heeft er de aandacht op gevestigd, dat deze grandiose groep van
wijdingsvolle beelden in het jaar 1838 door Dominé Buddingh in het Tijdschr. v.
Ned.-Indië werden omschreven als ‘een familietafreel, waarin de man en zijn gade,
met hunne dochter, huiselijk bij elkander gezeten en in een belangrijk gesprek
gewikkeld zijn’. Hieruit moge blijken hoe het een eeuw geleden stond met onze
kennis van de gewijde Boeddhistische bouwkunst.

Dr W. van Bemmelen: In den ban van Java's vulkanen.
In de litteratuur staan twee elementen op den voorgrond: handeling en omgeving.
Terwijl de handeling immer die van levende wezens is (menschen, bovennatuurlijke
wezens of dieren), verschilt de omgeving sterk, naarmate zij kunstmatig is of
‘natuurlijk’.
Om iets waars en goeds te kunnen leveren, moet de schrijver zoodanig vertrouwd
zijn met de gekozen handeling en omgeving, dat hij die in zijn verbeelding kan
doorleven.
Deze waarheden verklaren misschien, waarom in ons land - arm aan geburen en
aan vrije natuur - ook de litteratuur wat éénsoortig is. Ons land is arm aan
verscheidenheid in de natuur. Wij missen bergen, en de zee kan dat gemis niet
vergoeden.
Maar de Nederlander is een reiziger!
Edoch vertoeft hij meestal niet lang genoeg in de bergen, om hun natuur voldoende
te doorleven. Langduriger is vaak zijn verblijf in de tropen, dáár wordt de vereischte
vertrouwdheid verkregen, met als gevolg: nieuwe vormen voor handeling en
omgeving in de litteraire productie.
Zelden verhuisden er ras-schrijvers naar de koloniën, en maar weinig Nederlanders
die 't er werden. 't Waren meestal menschen met gansch andere bezigheden, die
er allengs óók tot schrijven kwamen, en doorgaans bepaalde zich dan de handeling
tot het eigen bezoek aan de vrije natuur. Op den voorgrond trad de inwerking van
die omgeving op den schrijver. Belangwekkend is het na te gaan, welke vormen die
inwerking vermag aan te nemen.
Spreker wil getuigen van den indruk dien hij ondervond van het tropische
vulkaanlandschap.
Machtig is de indruk, dien de hooge vulkaan maakt, solitair als hij oprijst uit het
lage land, gelijk een Tjeremé, een Lawoe. Beheerscher is hij van 't wel en wee van
dit gebied, dat hij 't aanzijn schonk.
Merkwaardig is de reeks van tegenstellingen in de omgeving; beneden de
vruchtbare velden, daarna 't oerwoud, dat allengs uitdunt tot de laatste voorpost in
de regionen, waar de stille strijd woedt met de giftige dampen der kratervelden, die
zelfs in de hoogste gordels de naaktheid van grimmig gesteente blootleggen.
Tenslotte, als de verbijsterendste der tegenstellingen: de kraterput.
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Tot ontraadseling prikkelend zijn de geometrische vormen die de vulkaan vertoont.
Zeer sterk in zijn boeiïng is hij, omdat hij een levende berg is en in zijn flanken en
wanden laat aflezen het bewogen leven, dat 't zijne was gedurende aeonenduur.
Jeugd, mannelijke leeftijd, ouderdom zien we verpersoonlijkt in de vele vulkanen
van Java en haar eilandburen; en alles wat wij kennen van menschelijken
levensgang, vinden wij terug in deze levende bergen. Ook de dood en de uiteindelijke
vernietiging.
Allermachtigst van indruk is de uitbarstende vulkaan, en de schrikbarelijke
tafereelen der vernieling. Heel de gamma van schoonheid tot verschrikkelijkheid
boden de lahars van den Kloet, onmiddellijk na zijn laatste uitbarsting.
Ten slotte: hoe is te overtreffen de geheimzinnige schoonheid van kratermeren
als die van Kloet, Idjèn of Rindjani met hun vredige watervlakten, die glimlachend
vreeselijke geheimen bewaren?
Eindeloos van verscheidenheid zijn hier de indrukken op hem, die dit alles
aanschouwt.

Dr G.J. Geers: De Psychoanalyse, toegepast op de cultuurgeschiedenis.
Spr. begint met erop te wijzen dat onze tijd vele dingen doorzien heeft, voordat we
ze werkelijk gezien hebben. Vaak is dit, vooral bij geestelijke zaken zooals de psa.,
een angst voor verdieping en diepten, een ‘weerstand’: men heeft vaak de psa. zoo
snel, met dichte oogen geslikt, om er zich verder niet meer mee te behoeven bezig
te houden. Dit is jammer, want juist de psa. kan ons veel leeren op het voor onzen
tijd belangrijkste gebied: de mensch en zijn samenleving. Spr. noemt de
ethnopsychologie en het werk van Malinowski, de politiek in de sexueele economie
(b.v.W. Reich, Massenpsychologie des Faschismus 1933) pacifisme en het werk
van Mr H. Giltay ‘Sociaalcultureele vernieuwing en psychoanalyse’ (1933) en van
Edward Glover ‘War, Sadism and Pacifism’ (1933) en tenslotte de
litteratuurwetenschap (W. Muschg ‘Psychoanalyse und Literaturwissenschaft, 1930).
Door zulke voorbereidingen gesteund hoopte spr. een cultuurhistorisch tijdperk, dat
van de Spaansche Gouden Eeuw, te kunnen interpreteeren van psa. standpunt. Dit
tijdperk is veel bestudeerd èn om het geweldig aantal kunstenaars dat het voortbracht
èn om de voor vele modernen betooverende, want in de 19e en 20ste eeuw
ontbrekende eigenschappen, in de eerste plaats de groote saamhoorigheid van het
Sp. volk. Spr. geeft dan kort aan hoe sinds ± 1480 die homogeniteit geforceerd
wordt: door vernietiging van de Joden eerst, en dan gedurende een eeuw door die
van de Mooren, van de burgerijen, en van de dissenters, voltooid door een
voortdurenden twijfel aan de limpiéza de la sangré (zuiverheid van bloed) - een
tegenhanger van den ‘Arier-Paragraph’ -, waardoor ontstond de democracia frailuna
(volgens Menéndez y Peláyo), een kloosterachtige samenleving van bijna allen zeer
armen. Bijeenge-
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houden door een trits ideeën: God-Vaderland-Koning en door de tegenstelling met
het ‘minderwaardige’, vaak kettersche buitenland. Spr. meent dan ook het Spaansche
volk van ± 1600 te kunnen beschouwen als een kudde met een leider, een z.g.
horde, zooals beschreven door Freud (o.a. Massenpsychologie und Ich-Analyse)
en gekenmerkt door een regressief infantilisme, na de schitterende ontplooiïng in
de M.E. en de eerste helft der 16e eeuw. Vanuit die definitie begrijpen we pas goed
de massale viering van H. Sacramentsdag (totemmaal v/d clan), de overheersching
van het tooneel, het platonisme en liefde voor de Idee, de Godheid, i.p.v. de
sexualiteit die als zondig, schuldig en storend voor de eenheid werd beschouwd. In
het drama valt op het ontbreken van zielestrijd en tragiek, de onvolledige sublimeering
van of censuur op de stof, met gradueele verschillen b.v. tusschen Lopĕ de Vega
(geheel massa-ideaal) en J. Ruiz de Marcón, den gebochelden Mexicaan, die veel
mider met de massa geïdentificeerd is. We begrijpen nu de homosexualiteit, die
sterk moet geweest zijn, immers er stond de doodstraf op, evenals het exhibitionisme
(sterk verdrongen blijkens het ontbreken van naaktstudies in de kunsten, maar
opduikend in sadistische religieuse stukken); het voetfetichisme wordt geconstateerd
op schiderijen van Zurbarán en door Madame d'Aulnoy. Typisch voortbrengsel van
dit Spanje is de Don Juan-figuur - eenerzijds uitdrukking van de rustelooze
onbevredigdheid, die haar oorsprong vindt in onvoldoend geliquideerde
incestverlangens naar de moeder, anderzijds van den ‘droom’ van toomelooze
schending van de vele sexueele beperkingen, welke beide verschijnselen een gevolg
waren van Inquisitie, concilie van Trente en het zeer versterkte vaderrecht. Die
moeder-imago weerspiegelt zich ook in de verheerlijking van de Purisima, de
Onbevlekte Ontvangenis èn in den haat jegens de vrouw, de puta. De desengaño
(ontgoocheling, melancholie) ontstaat bij een verlies van een geliefd object, een
ideaal, waarmee men zich door introjectie geïdentificeerd heeft: ze is in heel het
Barok sterk, in Spanje danken wij er den Don Quijote aan. De celos (jaloezie) en
honōr (eer) beheerschen de ideologie, behalve die der pícaros en der Übermenschen
(Cervantes): ze zijn typisch verschijnsel van het infantiele narcissisme en een
compensatie voor minderwaardigheidsgevoel onder druk van de massa. Ze gaan
gepaard met hevig sadisme, dat steeds sterker opkomt bij sexueelteruggewrongenen
(zie onzen tijd, vooral in Duitschland) en in Spanjes dagelijksch leven en kunst
(Quevédo, Lope de Vega, María de Zayas y Sotomayor, martelaarsboeken,
beeldende kunsten) hoogtij vierde.

Dr J.A.J. Barge: De oudste inventaris der oudste akademische anatomie
in Nederland.
De vermaardheid, die de ‘Anatomiekamer binnen de stad Leiden’ en de aldaar
bewaarde rariteiten in den lande en daar buiten bezeten hebben is voldoende
bekend. Behalve uit de reisbeschrijvingen van
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Haller en Uffenbach blijkt de internationale vermaardheid zeer duidelijk uit het feit,
dat de catalogus der verzameling in vier talen is verschenen (Nederlandsch, Fransch,
Engelsch en Latijn) en tusschen de jaren 1671-1739 zeker 14 malen is gedrukt.
Langen tijd waren deze catalogi de eenige bron, waaruit men zich een voorstelling
van deze verzameling maken kon. Het is echter gebleken, dat er nog een handschrift
bestaat uit 1620 van den toenmaligen hoogleeraar in de Anatomie, O. Heurnius,
bevattend een uitvoerige omschrijving van den inventaris der Anatomie, opgemaakt
in opdracht van curatoren.
Het is voor dezen inventaris, dat spr. de aandacht vraagt. Hij is zóó uitvoerig, dat
het mogelijk is, vrijwel volledig het interieur der toenmalige Anatomie te
reconstrueeren.
Na een uiteenzetting over de indeeling der in een deel der Faliebegijnkerk
ondergebrachte oude Anatomie, wijdt spr. uit over de verzameling, die er bewaard
werd. Uit het manuscript van Heurnius blijkt deze collectie op het eerste gezicht een
zeer dwaas geheel. Dat men den opkomenden lachlust bedwingt, vindt grond in het
bewustzijn hier te staan voor de jonge kiem van veel wat in lateren tijd tot gerechten
roem der Leidsche Academie heeft gestrekt en ten deele nog strekt. Als men de
verzameling systematisch ordent, blijkt de verwantschap met de bestaande musea
van Oudheden, Ethnographie, Natuurlijke Historie enz. onweersprekelijk. Te beweren,
dat deze laatste uit de oude verzameling zijn voortgekomen, gaat natuurlijk te ver.
Het geestelijk verband ermede is echter klaarblijkelijk, en het stoffelijk verband niet
zelden aantoonbaar.
Achtereenvolgens behandelt spr. de Anatomica, Pathologica, Zoölogica, Botanica,
Archeaeologica, Ethnographica, de meubelen, gebruiksvoorwerpen en ornamenten.
Ten slotte den persoon van prof. O. Heurnius.

Dr G.J. Hoogewerff: De ontdekking van den goeden smaak.
De oude Grieken hebben zeer zeker goeden smaak bezeten, doch onderscheidden
dien niet als functie van den geest. De Romeinen daarentegen gebruikten een
woord, dat wel niet met goeden smaak mag worden vertaald, maar toch iets
overeenlomstigs aanduidt. Dit woord is ‘elegantia’. Na de volksverhuizing is dit begrip
in het Westen verloren gegaan, en in de middeleeuwen is de goede smaak
gevaporiseerd, en moet zich opnieuw condenseeren om daarna opeeuw te zijn
geschied. De term ‘buon gusto’ blijkt het eerst in Spanje gebezigd te zijn en als
‘vader’ van de uitdrukking, en daarmee tevens van het door den term onderscheiden
begrip, wordt reeds door Lodovico Antonio Muratori, den geleerden bibliothecaris
van den hertog van Modena (overleden in 1750, maar al omstreeks 1700 beroemd)
de Spaansche Jezuïet en moralist Balthasar Gracian y Morales aangewezen, die
gestorven is in 1658. Spr. zet uiteen wat door dezen en voorts door latere schrijvers
van verschillende nationaliteit onder
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goede smaak wordt verstaan. De smaak wordt door hen begrepen als een redelijk
oordeel des onderscheids. De goede smaak wijst uit wat onvolmaakt of middelmatig,
en wat daarentegen volmaakt, dus navolgbaar is.
De Florentijnsche edelman Lorenzo Magalotti, die veel reisde en in de jaren
1665-70 geruimen tijd in ons land verblijf hield, wordt door spr. beschreven als een
‘colporteur’ van den toen kort te voren ontdekten en reeds met zorg gecultiveerder
Goeden Smaak.
Tegen het einde der 18de eeuw breekt zich dan een geheel andere opvatting
baan ten opzichte van den term ‘smaak’, waaronder men meer en meer bij uitstek
k u n s tsmaak gaat verstaan.
De Franschman Jean-Baptiste Dubos ontkent reeds in 1719, dat de goede smaak
in verstandelijk overleg zijn oorsprong zou vinden en zich alleen door juistheid van
inzicht zou moeten kenmerken. De kunst zelve, zegt hij - is niet verstandelijk en de
smaak, die haar beoordeelt, dient evenmin van eenig verstandelijk criterium uit te
gaan. De waarde van een kunstwerk wordt z.i. niet bepaald door den uiterlijk
schoonen vorm, doch door de mate en den aard der ontroering, welke het verwekt.
Evenwel zal de rede van den denker hem tot een overeenkomstige conclusie leiden,
terwijl omgekeerd het gevoel vrij is een redelijke uitspraak, als aanbeveling, al dan
niet te volgen. Een meer typisch compromis is niet denkbaar! In ongeveer denzelfden
geest, doch meer vagelijk is over den smaak geschreven door den Zwitserschen
en later Groningschen hoogleeraar J.P. de Crousaz (1715); ook door anderen.
Vooral beide nu schier vergeten Fransche auteurs echter: La Font de Saint Yenne
en Charles Batteux, hebben aan de nieuwe opvatting aangaande den Goeden
Smaak desbewust richting gegeven. Beiden schreven zij in 1747 en zijn dus
voorgangers, geen volgers van J.-J. Rousseau. Bij hunne geschriften staat de
spreker uitvoerig stil: Het woord van Batteux: ‘Le Goût est un Sentiment’ blijkt
metterdaad bevrijdend; doch ... het laatste woord is het n i e t geweest....
Na verder ook te hebben aangevoerd welke inzichten Diderot in zijn beroemde
salonkritieken en in de Encyclopédie was toegedaan, en hoe de nieuwe opvatting
aldra ook door de Engelsche aesthetici met geestdrift wordt overgenomen, eindigt
spr. met erop te wijzen, hoe met deze nieuwe opvatting van den goeden smaak
tevens de grondslag is gelegd voor de aesthetische opvattingen van de Romantiek.
Zooals gebleken is heeft de smaak zich sedert haar ontdekking gewijzigd of beter
gezegd: de smaak is o n z e menschelijke (westersche) smaak en wij zijn
onbestendig, wisselend in onze inzichten en verlangens. De goede smaak mag niet
een artistiek geweten worden genoemd, want een slechte smaak waarschuwt ons
niet, zooals een slecht geweten dit doet. Ook is de Smaak geen zesde zintuig, daar
een zintuig aangeboren is en iets te maken heeft met zenuwknoopen en
hersenschors.
Van de Smaak is één ding zeker, dat hij met schoonheid iets, wel-
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licht alles, uitstaande heeft. En men zou moeten bepalen wat schoonheid is, om te
zeggen, waarin wezenlijk de Goede Smaak bestaat. Dat onderwerp is echter niet
aan de orde. Spr. heeft slechts over de ontdekking van den goeden smaak willen
verhalen en willen aantoonen, wat hij eerst was en wat hij daarna werd: volgens het
oordeel der aesthetici.
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Bijlage III
Verslag van de bibliothecaris
Kon in het vorige verslag melding gemaakt worden van verscheidene belangrijke
aanwinsten aan handschriften en brieven, het tijdperk waarover ik tans verslag uit
te brengen heb, leverde slechts één handschrift op, nl. een gedicht van P.A. de
Genestet, Triumfzang van den Theoloog, waarschijnlik een afschrift en, voor zover
mij bekend, tot heden onuitgegeven, dat wij danken aan onze voorzitter, de heer
A.J. Bothenius Brouwer.
Het aantal leden, inzonderheid letterkundigen, die voor hun werken een plaats in
onze Bibliotheek verzochten, was gering. Slechts één lid schonk ons een tweetal
romans; gedichten werden niet door leden toegezonden, wel een tweetal vertaalde
toneelspelen. De leden der Maatschappij, die gedichten, romans of essays
publiceren, worden er daarom nog eens aan herinnerd, met gepaste nadruk, dat
de Bibliotheek er niet alleen is vóór de leden, maar vooral ook dóór de leden moet
worden aangevuld. Het budget laat aankoop van alles wat op het gebied der ‘schoone
letteren’ verschijnt, niet toe, te meer daar ook wetenschappelike uitgaven op het
gebied der Nederlandse en Germaanse filologie, der vaderlandse geschiedenis en
oudheidkunde aangekocht moeten worden. Er zijn allerlei lacunes in ons boekenbezit,
die nu de prijzen van antiquaries aangeboden boeken beginnen te dalen, aangevuld
zouden kunnen worden, indien het enige jaren geleden gestichte Bibliotheekfonds
beter van het ene nodige was voorzien. Ik waag het dit fonds nogmaals in de
belangstelling der leden aan te bevelen. In verband met de genoemde lacunes wens
ik te wijzen op een artikel in ‘De Groene Amsterdammer’ van 28 October 1933,
waarin Dr G. Karstens er op aandringt, dat altans in één bibliotheek in ons land de
Nederlandse letterkunde zo volledig mogelik bewaard worde. Het komt mij voor,
dat onze Bibliotheek hiervoor het meest in aanmerking komt. Het Bestuur heeft zijn
aandacht op dit punt gericht, gelijk uit het verslag van de Secretaris reeds gebleken
is. Inzonderheid is onze Bibliotheek de aangewezen plaats voor het bijeenbrengen
van de manuscripten en brieven onzer Nederlandse letterkundigen en valt het te
betreuren, dat ook op dit gebied versnippering dreigt te ontstaan, daar bij voorbeeld
het Haagse Gemeentearchief zich biezonder gaat toeleggen op het verzamelen van
letterkundige handschriften en brieven, ook van niet-Haagse auteurs.
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Aangenaam is het mij na deze minder opwekkende tonen mijn erkentelikheid te
kunnen uitspreken voor vele en fraaie boekgeschenken, die onze Bibliotheek ook
dit jaar wederom mocht ontvangen. In de aan dit verslag toegevoegde lijst worden
de namen der schenkers en alle aanwinsten vermeld, op enkele belangrijke
geschenken wens ik Uw aandacht te vestigen.
Van de door de dichter Dr H.J. Boeken te Amsterdam nagelaten boeken mocht
ik door een welwillende beschikking van Mejuffrouw J. Coorengel aldaar er enige
uitkiezen, waaronder uitgaven van gedichten en romans met eigenhandige
opdrachten van de schrijvers. De heer S.W.F. Margadant schonk ons een exemplaar
van de Geschiedenis van het Letterkundig Genootschap ‘Oefening kweekt kennis’;
de heer W. Nijhoff zijn fraai uitgevoerde werk over de Arnhemse boekverkopers en
uitgevers Nijhoff; de N.V. Rotterdamsche Lloyd het werk van A. Hoynck van
Papendrecht, De zeilvloot van Willem Ruys J.D.zn. en de Rotterdamsche Lloyd.
Van de Ver. tot beoefening v. Overijsselsch regt en geschiedenis ontvingen wij het
fraai uitgevoerde werk van Mej. C.J. Welcker, over Hendrik en Barent Avercamp,
schilders tot Campen; van het Gemeentebestuur van Arnhem het Gedenkboek,
Arnhem zeven eeuwen stad; het Kon. oudheidk. Genootschap te Amsterdam schonk
het Gedenkboek bij het 75-jarig bestaan uitgegeven en de Bibliographie der
geschriften van Prof. Jan Six; de Kommissarissen beheerende de bezittingen van
het voorm. Makelaarsgilde te Amsterdam het door H. van Malsen geschreven werk
over de geschiedenis van dat gilde van 1578-1933. De heer D. Wouters schonk ons
de beide delen van het door hem en dr Moormann uitgegeven werk ‘Het Straatlied’.
Wederom ontving de Bibliotheek een uitgebreide verzameling akademiese
proefschriften en redevoeringen. Dr C.H. Ebbinge Wubben te 's-Gravenhage zond
ons een verzameling overdrukken van artikelen van J.A.F.L. baron van Heeckeren.
Ten slotte zij vermeld, dat de heer H.A. Höweler ons een der vijf exemplaren schonk
van de door hem samengestelde Catalogus van handschriften (vnl. uit de 18de
eeuw) in het archief der familie Six.
Aan alle schenkers, zomede aan de hier niet afzonderlik genoemde
belangstellenden die door hun geschenken de Bibliotheek vermeerderden, betuig
ik mede namens het Bestuur der Maatschappij mijn hartelite dank.
Door aankoop, ruiling en schenking vermeerderde het boekenbezit met 302
boekwerken; van ong. 330 tijdschriften en vervolgwerken werden door aankoop of
ruiling met binnen- en buitenlandse genootschappen en bibliotheken vervolgen
ontvangen; 181 overdrukken werden bij de verzameling gevoegd.
Uit de Bibliotheek der Maatschappij werden enige handschriften, brieven en
boeken gezonden naar de tentoonstelling gehouden te Joure op 26-27 Februari, bij
de herdenking van de 150ste geboortedag van E.A. Borger; ook op de tentoonstelling
georganiseerd door de Afd. Leiden der Vereeniging Schoonheid in Opvoeding en
Onder-
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wijs, in de Lakenhal van 3-17 Februari gehouden, waren boekwerken van onze
Bibliotheek aanwezig.
Met dank voor de steun, die ik als Bibliothecaris ook dit jaar van de Bibliothecaris
en de ambtenaren der Universiteits-Bibliotheek in ruime mate mocht ontvangen,
wens ik dit verslag te besluiten.
A.A. VAN RIJNBACH

Lijst van personen en instellingen die de bibliotheek van de Maatschappij
in het genootschapsjaar 1933-1934 met geschenken hebben vereerd
1.

Dr P. Allossery, Brugge.

2.

W.J.M.A. Asselbergs, Amsterdam.

3.

Dr J.N. Bakhuizen van den Brink, Leiden.

4.

Mr D. van Blom, Leiden.

5.

A.J. Bothenius Brouwer, 's-Gravenhage.

6.

Dr R. Brandstetter, Luzern.

7.

Mej. J. Coorengel, Amsterdam.

8.

Curatoren der Rijksuniversiteit, Leiden.

9.

Dr O. Dambre, Gentbrugge.

10.

Dr P. Fijn van Draat, Utrecht.

11.

Gemeentebestuur van Arnhem.

12.

Dr H.C.M. Ghijsen, Domburg.

13.

Mevr. A. van Gogh-Kaulbach,
Amsterdam.

14.

Mej. Dr. C.C. ter Haar, Hengelo.

15.

H.A. Höweler, Hilversum.

16.

Dr C. Hooykaas, Djokjakarta.

17.

Jos. Kaiser, Viersen.

18.

Dr L. Knappert, Oegstgeest.

19.

Koloniaal Instituut, Amsterdam.

20.

Kommissarissen v.h. voorm.
Makelaarsgilde, Amsterdam.

21.

Kon. Oudheidkundig Genootschap,
Amsterdam.

22.

Dr E. Kruisinga, 's-Gravenhage.

23.

Mr J. Kunst, Batavia.

24.

S.W.F. Margadant, 's-Gravenhage.
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25.

B.A. Meuleman, Nijmegen.

26.

Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging,
Amsterdam.

27.

Wouter Nijhoff, 's-Gravenhage.

28.

Openbare Leesz. en Bibliotheek,
's-Gravenhage.

29.

Idem, Leiden.

30.

Idem, Schiedam.

31.

Dr E.J.W. Posthumus Meyjes,
's-Gravenhage.

32.

Dr M.J. Premsela, Amsterdam.

33.

Mr P. Rink, 's-Gravenhage.

34.

N.V. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam.

35.

F. Schult, Güstrow, (Meckl.).

36.

Universiteitsbibliotheek, Groningen.

37.

Idem, Leiden.

38.

Idem, Nijmegen.

39.

Idem, Utrecht.

40.

Dr A.A. Verdenius, Amsterdam.

41.

Vereeniging t. beoef. v. Overijsselsch
Regt en geschiedenis, Zwolle.

42.

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

43.

Dr J. de Vries, Leiden.

44.

D. Wouters, Zeist.

45.

Dr C.J. Wijnaendts Francken, Leiden.
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Lijst der handschriften en boeken, waarmede de bibliotheek is verrijkt
I. Handschriften
Gedicht van P.A. d e G e n e s t e t : Triumfzang van den Theoloog, gedateerd 31
December 1858. Onuitgegeven, waarschijnlik een afschrift.
Geschenk van de Heer A.J. Bothenius Brouwer, te 's-Gravenhage.

1

II. Boeken

A h l e n i u s , H o l g e r . Georg Brandes i Svensk litteratur till och med 1890, hans
o

ställning och inflytande. Akad. avhandling. Stockholm, 1932. 8 .
o

A i l l y , A.E.d'. Catalogus van Amsterdamsche plattegronden. Amsterd., 1934. 8 .
Archief der gem. Amsterdam. Atlas van topographie en historie.
o

A l e t r i n o , A. Novellen. Amsterd., z.j. 8 .
A n d e l , G.G. v a n d e n . Die Margaretalegende in ihren Mittelalterlichen
Versionen. Eine vergleichende Studie. Acad. proefschr. Amsterdam. Groningen,
o

1933. 8 .
A n d e n k e m , Z u m , an Dr. Johann Büttikofer. 1850-1927. Z. pl., [1927]. M. portr.
o

8 .
A n t h e a . Keurverzameling van Sonnetten bijeengebracht en ingeleid door F.V.
o

Toussaint van Boelaere. Nieuwe verm. uitg. Brussel, 1933. 4 .
o

A n t i n k , M. Catherine. Haarlem, 1899. 8 .
A r b e i t e n des zweiten Baltischen Historikertages zu Reval 1912. Reval, 1932.
o

8 .
A r c h i e v e n , D e , van kerken en liefdadige instellingen. Dl. II door A.C.
o

Kersbergen. Rotterdam, 1934. 8 .
Het archief van de Ned. Herv. Kerk te Rotterdam. Het archief van de Ned.
Herv. Kerk te Kralingen. Archief der gemeente Rotterdam.
o

A r c h i v e s n é e r l a n d a i s e s de Zoologie... Tome I-. Leiden, 1934- . 8 .
o

A r n d t , P. Grammatik der Ngad'a-Sprache. Bandoeng, 1933. 8 .
Verhandelingen v.h. Kon. Bataviaasch Genootsch. v.K. en W. Dl. LXXII,
3de st.

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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A r n h e m zeven eeuwen stad. Officieel gedenkboek uitgeg. in opdracht van het
Arnhemsch Genootsch. van oudheidkunde met medewerking van het
o

herdenkingscomité. Arnhem, 1933. Met afb. 8 .
A t k i n s o n J e n k i n s , T. Word-studies in French and English. Baltimore, 1933.
o

8 .
Language monographs published by the Linguistic Society of America.
XIV.
B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k , J.N. De Romeinsche catacomben en haar
o

fresco's, met 104 afb. 's-Gravenh., 1933. 8 .
B e a u f r o n t , L. d e . Vollständige Grammatik der Internationalen Sprache.
o

Deutsche Ausgabe von Rob. Thomann. Stuttgart, 1908. 8 .
Linguo internaciona di la delegitaro.
B e b e l , H e i n r . Schwänke. Zum ersten Male in vollständiger Uebertragung herausg.
o

von Alb. Wesselski. 1er-2er Band. München, Leipzig, 1907. 8 .
B e l l e f r o i d , J.H.P. Beschouwingen over de Nederlandsche rechtstaal in
o

Vlaanderen. Nijmegen-Mechelen, 1933. 8 .
Overdruk uit: Verslagen en mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie.
o

B e l o n j e , J. De Schermeer. 1633-1933. Wormerveer, [1933]. Met afb. 8 .
B e r g , B.K. v a n d e n . Het laagveengebied van Friesland. Proefschr. Utrecht.
o

Enschede, 1933. 8 . (39).
B e r g m a n s -B e i n s , J.H. Drentsche legenden. Verzameld en naverteld. Ingeleid
o

door H. Smeenge. Verlucht door H. Kray. Assen, 1933. 8 .
Nieuw drentsch mozaik. Nr. 2.
B e r n e t K e m p e r s , A.J. De Indische cultuurstroom. Openb. les. 's-Gravenh.,
o

1934. 8 .
B e r n i n k , J.B. Ons Dinkelland. Natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente.
o

3e dr. Denekamp, 1926. Met afb. 8 . (7).
B e s s e l a a r , G. Afrikaanse taal- en letterkunde universitair studievak te
o

Amsterdam. Rede. Amsterdam, 1933. 8 .
B i b l i o g r a p h i e der geschriften van Jhr. Dr. Jan Six. Amsterd., 1933. Met portr.
o

8 . (21).
B i b l i o t h e e k van wijlen Frederik van Eeden en andere kleine bijvoegingen,
o

waaronder de Bibl. Entomologie Dr. M. Nassauer. Amsterd., 1933. 8 .
o

B l o m , D. v a n . Economie en samenleving. Rede. Leiden-Amsterd., 1934. 8 .
(4).
o

B o e k e n , H.J. Helena. Amsterd., 1902. 8 . (7).
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B o e r , C. d e . De ‘drift naar 't verleden’ in de Romaanse linguistiek. Rede.
o

Groningen, 1931. 8 .
B o e r -v a n R i j k , E s t h e r d e . Ik kijk terug. Episodes uit mijn leven. Amsterd.,
o

1934. Met portr. 8 .
B o o v e n , H e n r i v a n . Leven en werken van Louis Couperus. Velsen, 1933.
o

Met portr. 8 .
B o r c h e r t , H e r t a . Sünnroos un anner Veerlanner Geschichten. Hamburg,
o

[1934]. 8 .
Quickborn-Bücher. 48. Band.
B o r r e g a a r d , M e t a C. The epithet in english and scottish, spanish and danish
o

popular ballads. Acad. proefschr. Amsterdam. Z. pl., 1933. 8 .
B o t h e n i u s B r o u w e r , A.J. Drie afstammelingen van den Zwijger. Zutphen,
o

1933. Met portr. 8 . (5).
B o u d a , K a r l . Das transitive und das intransitive Verbum des Baskischen.
o

Amsterd., 1933. 8 .
Verhandelingen der Kon. Akad. van Wetensch. te Amsterd. Afd. Lett. N.R.
o

Dl. XXXII, n . 5.
o

B o u t e n s , P.C. Sonnetten. Amsterd., 1920. 8 . (7).
B r a h m ā n a -p u r ā n a , Het Oud-Javaansche, vertaald door J. Gonda. Bandoeng,
o

1933. 8 .
Bibliotheca Javanica, uitg. door het Kon. Batav. Genootsch. v.K. en W.
6.
o

B r a n d s t e t t e r , R. Wir Menschen der indonesischen Erde. VIII. Luzern, 1933. 8 .
(6).
VIII. Die primitiven Schöpfungen und die Höchstleistung des indonesischen
Sprachgeistes. 2te Hälfte: Das Abstraktum in den indonesischen
Sprachen.
B r e d e r v e l d , J a k o b . Het object der psychologie. Acad. proefschr. Leiden.
o

Groningen, 1933. 8
B r i n k m a n , J o h n . Fastelabendspredigt för Johann, de nach Amerika fuhrt will.
Güstrow, 1855. (35).
B r ø n d u m -N i e l s e n , J o h s . Om Rimkrønikens Sprogform og Tilblivelse.
o

København, 1930. Met reprod. 8 .
Festskrift udgivet af Københavns Universitet i Anledning af Hans Majestaet
Kong Christian X's 60 Aars Tødselsdag.
o

B r o m , E d u a r d . Dante's opgang. Sonnetten. Amsterd., z.j. 8 . (7).
B r o m , E d u a r d . Opgang. Verzen. Herdruk van 1895, met een portret naar het
o

schilderij van 1897 door Theo Molkenboer. Amsterd., z.j. 8 . (7).
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B r o n n e n tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van
o

Amsterdam, uitgeg. door J.G. van Dillen. Dl. II. 1612-1632. 's-Gravenh., 1933. 8 .
Rijks geschiedkundige publicatiën 78.
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B r u g m a n s , H. Geschiedenis van Amsterdam van den oorsprong af tot heden.
o

Dl. VII-VIII. Geill. Amsterd., 1933. 4 .
Nederlandsche stedengeschiedenis. I.
B u c h a n a n , C h . D. Substantivized adjectives in old Norse. Cornell Univ. diss.
o

Philadelphia, 1933. 8 .
Language dissertations numb. XV.
B u c k , A. d e . Het typische en het individueele bij de Egyptenaren. Rede. Leiden,
o

1929. 8 .
B ü h r m a n n , M a x . Johann Nepomuk Nestroys Parodien. Inaug.-Diss. Kiel.
o

Kiel, 1933. 8 .
o

B u r g e r s d i j k -K o l k m e y e r , P. Kentering. Rotterd., 1931. 8 .
B u s s u m , S a n n i v a n . Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
o

Amsterd., 1933. 8 .
C a n t e r , B e r n . De volmaakte parvenue. Een handleiding voor H.H.O. Wrs.
o

Amsterd., z.j. 8 . (28).
Canter's humoristische verhalen.
o

Č a p e k , K a r e l . Over Holland. Met illustr. van den schrijver. Amsterd., 1933. 8 .
C a t a l o g u s van handschriften (vnl. uit de 18e eeuw) in het archief der familie
Six. Samengest. door H.A. Höweler. Z. pl., 1932. (15).
C a t a l o g u s . Tentoonstelling ‘De Leidsche Academie van 1806 tot 1815.’ Leiden,
o

1934. 8 . (8).
C h a n g , T ' i e n -T s ê . Sino-portuguese trade from 1514 to 1644. A synthesis of
o

portuguese and chinese sources. Acad. proefschr. Leiden. Leiden, 1933. 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. Dl. III. Haarlem, 1933. 8 .
C h u a n C h e n . Die chinesische schöne Literatur im deutschen Schrifttum.
o

Inaug.-Diss. Kiel. Z. pl., [1933]. 8 .
C l a e s , E r n e s t . Toen Ons-lieve-vrouwke heuren beeweg deed. Houtsneden
o

van Maurice Brocas. Brussel, Maastr., [1933]. 8 .
o

C l a e s , E r n e s t . Uit den oorlog. Namen 1914. Laren, z.j. 8 . (7).
C o l e n b r a n d e r , H.T. Willem van Oranje, wegbereider der Christelijke vrijheid.
Herdacht in het Groot-Auditorium der Leidsche Hoogeschool op 6 Januari 1933.
o

Leiden, 1933. 8 .
C o n r a d i e , E l . J o h . M ö l l e r . Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. 'n
Kultuur-historiese studie. Deel I (1652-1875). Acad. proefschr. Amsterdam. Pretoria,
o

1934. 8 .
o

C o o l e n , A n t o n . De schoone voleinding. Hilversum, 1932. 8 .
C o o l e n , A n t o n . Zegen der goedheid. Legendenboek. Verluchting van Jozef.
Cantré. Rotterd., 1934.
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C o r p i e r , H e r b . Zieleschemering van Ardjoeno en Soembodro. Tooneelspel in
o

4 actes. Amsterd., z.j. 8 . (29).
C o r p u s d i p l o m a t i c u m Neerlando-indicum. Verzameling van politieke
contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, enz.
uitg. door J.E. Heeres. Dl. III. 's-Gravenh., 1934.
III. 1676-1691 verz. en toegelicht door F.W. Stapel.
Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederl.-Indië. Dl. 91.
o

C o r s a r i , W i l l y . De man zonder uniform. 2de dr. 's-Gravenh., 1933. 8 .
o

C r e m e r s , M a r i e . Verzen. Amsterd., z.j. 8 . (7).
C u n e n , J. Geschiedenis van Oss, met inventaris van de gemeentearchieven.
o

Oss, 1932. 8 .
o

D a m b r e , O. De offergang der gebroeders Van Raemdonck. Z. pl., [1933]. 8 .
(9).
o

D a m b r e , O. Stampkot. Antwerpen, [1933]. 8 . (9).
D a v i d , M. Vorm en wezen van de huwelijksluiting naar de oud-Oostersche
o

rechtsopvatting. Openb. les. Leiden, 1934. 8 .
D e f u n c t u s adhuc loquitur. Ter herinnering aan Dr. G. Blokhuis in leven rector
o

van het Gymnasium te Hilversum. [5 toespraken]. Hilversum, 1934. 8 .
o

D e i l m a n n , J o s . Haus Clee und seine Besitzer. Köln, 1933. Met afb. 8 . (17).
[D e k k e r , D.]. Neeltjes Nôl [Een Texelsche vertelling in Texelsch dialect]. Z. pl.
o

en j. 8 .
D i c h t e r s der Contra-reformatie. Een bloemlezing met inleiding en bibliografische
o

aanteekeningen door Anton van Duinkerken. Utrecht, 1932. 8 . (2).
Bloemlezing uit de Kath. poëzie, van de vroegste tijden tot heden onder
redactie van Anton van Duinkerken. Dl. II.
D i e p e n b r o c k , A l p h o n s . De muzikale handschriften van -, gecatalogiseerd
o

en ingeleid door Eduard Reeser. Met 2 portr. en 4 facsimile's. Amsterd., 1933. 8 .
Uitgave XLIII v.d. Vereeniging voor Nederlandsche muziekgeschiedenis.
D i e p e r i n k , G.J. Studien zum Valentin und Namelos. Ein Beitrag zur Geschichte
der literarischen Beziehungen zwischen Flandern, Mittel- und Niederdeutschland
o

und Schweden zur Zeit der Hanse. Acad. proefschr. Amsterdam. Haart., 1933. 8 .
D o n g e n , G e r r . A. v a n . Amelioratives in English. I Acad. proefschr. Rotterdam,
o

1933. 8 .
D r i n k w a t e r , J o h n . Abraham Lincoln. Tooneelspel, in 't Nederl. overgezet
o

door P. Fijn van Draat. Utrecht, [1933]. 8 . (10).
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D u p a r c , F r e d . J. Willem II, België en Luxemburg. Proefschr. Leiden. 's-Gravenh.,
o

1933. 8 .
E c k e r e n , G e r a r d v a n [pseud. van M. E s s e r J r .]. ‘Guillepon frères’. De
o

roman van een winkeljuffrouw. 2de dr. Amsterd., z.j. 8 .
o

E e c k h o u t , J o r i s . Litteraire profielen. Dl. I. Brugge, 1925. 8 .
o

E e d e n , F r e d . v a n . Mijn dagboek. Dl. I- .Amsterd.,z.j. Kl. 8 .
o

E i g e n h u i s , J. De schout van Amsterdam. Zaft-Bommel, 1918. 8 .
o

E i g e n h u i s , J. De jonge dominee. Roman. 3de dr. Amsterd., z.j. 8 .
o

Nederlandsche Bibliotheek. N . 38-39.
E n d e p o l s , H.J.E. Mestreechter spraok, doe zeute taol! En klein käös oet ene
o

groete veurraod. Maastricht, [1933.] Met portr. 8 .
E n g e l , W i l h . 400 Jahre Hennebergische Geschichtschreibung. [Magdeburg,
o

1933]. 8 .
Sonderdruck aus: Sachsen und Anhalt. Jahrb. der Hist. Komm. f. die
Provinz Sachsen und f. Anhalt, herausgeg. von W. Möllenberg. Bd. 9.
E n t , W. v a n d e n . Het Fornyrđislag. Bijdrage tot de studie der metriek van het
o

oudgermaansche alliteratievers. Acad. proefschr. Amsterd. Haarlem, 1924. 8 .
o

E n t h o v e n , H.E. De val van Delcassé. Openb. les. Utrecht, 1930. 8 .
E p i m e t h e u s , L i t e r a t o r [pseud. van A.J. ten Brink]. Kees Kregel's
liefdesavonturen of de Noordsche Don Juan. Episch gedicht. Leiden, [1871]. Met
o

lith. Kl. 8 . (30).
E s m o r e i t . Middeleeuwsch drama uitgeg. door P. Leendertz Jr. Zutphen, z.j.
o

8 .
Klassiek letterkundig Pantheon.
E s s e r , S.J. Klank- en vormleer van het Morisch. (Tweede gedeelte). Bandoeng,
o

1933. 8 .
Verhandelingen v.h. Kon. Bataviaasch Genootsch. v.K. en W. Dl. LXVII,
4de st.
o

F a b r i c i u s , J o h . Mario Ferraro's ijdele liefde. 2de dr. 's-Gravenh., 1933. 8 .
o

F a b r i c i u s , J o h . Leeuwen hongeren in Napels. 's-Gravenh., 1934. 8 .
F a d d e g o n , B. De taal. Een academische les en sonnetten-cyclus. Amsterd.,
o

[1924]. Langw. 8 . (7).
F a h l b o r g , B i r g e r . Sveriges yttre politik 1660-1664. Akad. avhandling.
o

Stockholm, 1932. 8 .
F e i t h , R h i j n v i s . Julia. Met inleiding en aanteekeningen van H.C.M. Ghijsen.
o

Purmerend, 1933. 8 . (12).
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F e s t s c h r i f t zum hundertjährigen Bestand des Oberoesterreichischen
o

Musealvereines und des Landesmuseums. Linz, 1933. 8 .
Jahrbuch des oberoesterreichischen Musealvereines. 85. Band.
F e s t s c h r i f t Hans von Voltelini zum 70sten Geburtstage, 31 Juli 1932 gewidmet
o

vom Museum Ferdinandeum. Innsbruck, 1932. 8 .
Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum in Innsbruck. Heft 12,
Jahrg. 1932.
F l o u , K. d e . Woordenboek der toponymie. Dl. XIV. Uitgave bezorgd door Jos. de
o

Smet. Brugge, 1933. 8 .
Kon. Vlaamsche Academie voor taal en letterk.
F r a n t z e n , J.J.A.A. Over den ontwikkelingsgang der erotische lyriek bij de
o

Germaansche volken. Rede. Leiden, 1908. 8 .
F r e i e , M a g r i t a J. Die Einverleibung der fremden Personennamen durch die
o

Mittelhochdeutsche höfische Epik. Proefschr. Groningen. Amsterd., 1933. 8 .
F r e i w a l d , C u r t . Hugo von Hofmannthals Landschaftserlebnis im Wandel
o

seiner dichterischen Gestalt. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1932. 8 .
F r u i n , R. De provincie Zeeland en hare rechterlijke indeeling vóór 1795.
o

Middelburg, 1933. 8 .
G e d e n k b o e k [van het] Kon. Oudheidkundig Genootschap ter gelegenheid
o

van het 75-jarig bestaan. Amsterd., 1933. Met afb. 8 . (21).
G e d e n k b o e k van het 25-jarig bestaan, samengesteld door E.J.W. Posthumes
o

Meyjes. 's-Gravenh. Christ. Gymnasium. ['s-Gravenh., 1933]. 8 .
G e l d e r , J a n v a n . De woordherhaling bij Catullus. Proefschr. Leiden. Den
o

Haag, 1933. 8 .
G e l d e r , J.G. v a n . Jan van de Velde, 1593-1641, teekenaar schilder. Proefschr.
o

Utrecht. 's-Gravenh., 1933. 4 . (39).
G é n e s t e t , P.A. d e . Gedichten, uitgezocht en toegelicht door G. Engels.
Zutphen, 1927.
Klassiek letterkundig Pantheon.
G e s s l e r , J e a n . Le ‘Journaal’ de C. Huygens, le jeune. Extraits réunis et
o

commentés. Bruxelles, 1933. 8 .
Uit: Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art. 1933.
G e z e l l e , G u i d o . De ring van 't Kerkelijk Jaar, tekstkritisch uitg. en ingeleid door
P. Allossery. Met inleiding over Het Kerkelijk Jaar in Gezelle's gedichten door E.H.
o

Al. Walgrave. Brussel, 1933. 8 . (1).
Jubileumuitgave van G. Gezelle's volledige werken.
o

G i d s in het Volkenkundig Museum. XII. [Amsterd., 1933]. Langw. 8 . (19).
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XII. B.M. Goslings. Borneo. Kon. Ver. Koloniaal Instituut.
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G i d s , D e L i t t e r a i r e . Maandblad onder leiding van G. Colmjon en L. Verbraeck.
Jrg. VIII- . 's-Gravenh., 1934- .
G i e l e n , J o s . J. De wandelende jood, in volkskunde en letterkunde.
o

Amterd.-Mechelen, 1931. 8 .
G o e d h a r t -B e c k e r , J.M. De dood van de oude mevrouw Van Leeuwen.
o

Amsterd., z.j. 8 .
o

G o g h -K a u l b a c h , A n n a v a n . Wij zoeken. Leiden, 1934. 8 . (13).
G o g h -K a u l b a c h , A n n a v a n . Goddelijk avontuur. Amsterd., z.j. (13).
o

G o r t e r , H e r m . Een klein heldendicht. Amsterd., 1906. 8 .
G r a a f f , F r a n c . d e . Serge Ésénine (1895-1925), sa vie et son oeuvre.
o

Proefschr. Leiden. Leiden, 1933. Met portr. 8 .
o

G r a m m a t i k , Kurzgefasste Neger-Englische. Bautzen, 1854. 8 . (28).
' s -G r a v e n h a g e vroeger en nu, beschreven onder leiding van W.P.F. van
Deventer [en] H.E. van Gelder met medewerking van C.K. Elout e.a. Met illustr. 2e
o

duizendtal. 's-Gravenhage, 1934. 8 .
Het Boek van den Haag.
o

G r e g o r y , J.L. Het lied van de zonde. Rotterd., 1918. 8 . (7).
G r o e n i n g e n , A u g . P. v a n . Een nest menschen. Met voorwoord van P.
Tideman. Amsterd., 1895.
H a a k s m a , R é m y . Inleiding tot de studie der vervoegde vormen in de
o

Indonesische talen. Proefschr. Leiden. Leiden, 1933. 8 .
H a a r , C a t h . C h r i s t . t e r . Nederland en Vlaanderen. Een onderzoek naar de
houding der Nederlanders tegenover het Vlaamsche vraagstuk 1830-1873. Proefschr.
o

Leiden. Santpoort, 1933. 8 . (14).
H a e s a e r t , J.P. Contingences et régularités du droit positif. Antwerpen enz.,
o

1933. 8 .
Universiteit te Gent. Werken uitgeg. door de faculteit der wijsbegeerte en
letteren. 70e afl.
H a m , J. v a n , en S. H o f k e r . Een nieuwe Nederlandsche spraakkunst. Dl. I-III.
o

Groningen, 1932-'33. 8 .
Dl. I 5de dr.; II 4de dr.; III 3de dr.
o

H a m e l , A.G. v a n . Lijnen in de Germaansche oudheid. Rede. Utrecht, 1923. 8 .
o

H a m e l , A.G. v a n . IJsland, oud en nieuw. Zutphen, 1933. Met afb. 8 .
H a m z a h P a n s o e r i . De geschriften van-, uitgegeven en toegelicht [door] J.
o

Doorenbos. Proefschr. Leiden. Leiden, 1933. 8 .
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H a n d e l s b l a d , A l g e m e e n . Een eeuw Journalistiek 1828-1928.
Jubileumnummer. (5 Jan. 1928). fol.
H a r t m a n n , G e r d a . Beiträge zur Geschichte der Göttin Lakśmī. Inaug.-Diss.
o

Kiel. Wertheim a.M., 1933. 8 .
o

H a s p e l s , G.F. David en Jonathan. 3de dr. Amsterd., z.j. 8 .
H e e r e n , J a c . J.M. Stad en meiery van 's-Hertogenbosch. Utrecht, 1933. Met
o

afb. 8 .
Uit de geschiedenis der Nederl. gouwen. Het leven der historie.
o

H e l m a n , A l b . Waarom niet. Rotterd., 1933. 8 .
H e s s i n g , J. Philosopheeren ‘in den geest’ van Hegel en universitair onderwijs.
o

Rede. Haarlem, 1933. 8 .
H e y t i n g , A u g . Bilderdijks plaats in de Nederlandse en in de wereldliteratuur.
Drie beschouwingen en een open brief. Herdenking 1931, met verslagen en
o

comité-lijst. Den Haag, 1932. 8 .
H ö r n e r , H a n s . Gg. Ph. Telemanns Passionsmusiken. Ein Beitrag zur
Geschichte der Passionsmusik in Hamburg. Inaug.-Diss. Kiel. Borna-Leipzig, 1933.
o

8 .
H o e v e , J. v a n d e r . Het Boerhaavekwartier. Rede. Leiden, 1928. Met portr.
o

8 .
H o f f m a n n , H a n s . Die klassizistische Baukunst in Zürich. Mit 20 Tafeln. Zürich,
o

1933. 4 .
Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. XXXI, Heft 2.
H o l l a n d e r , A r i e N.J. d e n . De landelijke arme blanken in het zuiden der
Vereenigde Staten. Een sociaal-historische en sociografische studie. Acad. proefschr.
o

Amsterdam. Groningen, 1933. 8 .
o

H o o g , G.C. v a n 't. Anthonis de Roovere. Amsterd., 1918. 8 .
H o p p e n s t e d t , F r . W. v o n . Franz Brentanos Kantkritik. Inaug.-Diss. Kiel.
o

Kiel, 1933. 8 .
o

H o u w i n k H z n ., R. Drentsche novellen en typen. Assen, [1933]. 8 .
o

Nieuw Drentsch Mozaïk: Nieuwe Reeks n . 1.
H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , A. De zeilvloot van Willem Ruys JDzn. en de
o

Rotterdamsche Lloyd. Rotterd., 1933. Met afb. 4 . (34).
o

H u l z e n , G. v a n . Liefdes tusschenspel. Amsterd., 1910. 8 .
Nieuwe romans.
o

H u l z e n , G. v a n . Liefdestragedie. 3de uitg. Amsterd., 1922. 8 .
De Meulenhoff-editie. 64.
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I b s e n , H e n r . Peer Gynt. Een dramatisch gedicht. Vertaling van B.A. Meuleman.
o

Nijmegen, 1934. Kl. 8 . (25).
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J a a r b o e k [van het] Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
o

Wetenschappen. 1933- . Bandoeng, 1933- . 8 .
J a p i k s e , N. Prins Willem III, de stadhouder-koning. Geïllustr. onder toezicht
o

van den schrijver. Dl II. Amsterd., 1933. 8 .
Nederlandsche historische bibliotheek. XIX.
J o h a n n s e n , H.P. Die seelische Passivität im Roman der Jahrhundertwende und
o

ihre innere Überwindung (1890-1910). Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1933. 8 .
J o l l e s , J.A. De schuttersgilden en schutterijen van Noord-Brabant. Overzicht
o

van hetgeen nog bestaat. I. A-L. 's-Hertogenb., 1933. 8 .
J o n a t h a n [pseud. van J.P. Hasebroek]. Waarheid en droomen. Haarlem, 1840.
o

8 .
J o n g , A.M. d e . Israel Querido. De mens en de kunstenaar. Amsterd., 1933.
o

Met portr. 8 .
o

J o n g , K.H.E. d e . Bilderdijk's ‘Geschiedenis des vaderlands’. Leiden, 1934. 8 .
K a l l m e r t e n , P a u l . Lübische Bündnispolitik von der Schlacht bei Bornhöved
bis zur dänischen Invasion unter Erich Menved (1227-1307). Inaug.-Diss. Kiel. Kiel,
o

1932. 8 .
o

K a m p e n a a n d e n I J s s e l . [Gids]. Kampen, z.j. Met illustr. 8 .
K a m p e r -u i e n berijmd door een Kampenaar. Naar den 3en druk van 1852.
o

Kampen, 1927. Geill. 8 .
K a r e l e n d e E l e g a s t , opnieuw uitgeg. en toegelicht door J. Bergsma. 5de
o

dr. Zutphen, 1933. 8 .
Klassiek letterkundig Pantheon.
K a u e r m a n n , W a l t h e r . Das Vererbungsproblem im Drama des Naturalismus.
o

Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1933. 8 .
K e l l e r , L e o . Die Entwicklung der Berufsethik in der deutschen Literatur von
o

Lessing bis G. Freytag. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1932. 8 .
K e r n , J.H. Vereenvoudiging in de Engelse verbuiging. Rede. Groningen, 1913.
o

8 .
K e u n i n g , H e n d r . J. De Groninger veenkoloniën. Een sociaalgeografische
o

studie. Proefschr. Utrecht. Amsterd., 1933. Met afb. 8 . (39).
K l e i n , W.C. en A.N.J. T h o m a s s e n à T h u e s s i n k v a n d e r H o o p .
Mogelijkheden voor gebruik van vliegtuigen bij economische exploratie op
Nieuw-Guinee.
o

Overdruk uit: Koloniaal Tijdschr. n . 6, 22e Jrg.
o

K l o o s , W. Letterkundige inzichten en vergezichten. Dl XVIII. Den Haag, 1933. 8 .
Nieuwere literatuurgeschiedenis XXIII.
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o

K n a p p e r t , L. Afscheidscollege. Leiden-Amsterd., 1933. 8 . (18).
o

K o r f f , F.W.A. De wetenschap des geloofs. [Rede]. Zutphen, 1932. 8 .
o

K r a m e r , D i e t . Begin. 4de dr. Amsterd., [1933]. 8 .
K r a m e r , W. Literatuur- en stijlstudie. Een oefenboek voor de hoogste klassen
o

van scholen voor M. en voorber. H.O. Groningen-Den Haag, 1930. 8 .
o

K r ü g e r , F r a n z . Ziegelstempel in Lüneburg. [Lüneburg], 1933. Met afb. 8 .
o

Festblätter des Museumsvereins für das Fürstentum Lüneburg n . 5.
K r u i s i n g a , E. A grammer of the dialect of West-Somerset. Descriptive and
o

historical. Bonn, 1905. 8 . (22).
Bonner Beiträge zur Anglistik, herausg. von M. Trautmann. Heft XVIII.
K r u s e m a r c k , G ö t z . Württemberg und der Krimkrieg. Inaug.-Diss. Kiel. Halle,
o

1931. 8 .
K u n s t , J. Oude westersche liederen uit Oostersche landen verzameld en bewerkt
o

door -. Bandoeng, 1934. Gr. 8 . (23).
Indisch Comité voor wetenschapp. onderzoekingen. Batavia. VIII.
o

K u y l e , A l b . De bries. Utrecht, 1929. 8 .
o

De Wingerd n . I.
o

L a c h a p e l l e , G e o . Les régimes électoraux. Paris, 1934. 8 . (32).
o

Collection Armand Colin (Section de droit) n . 167.
o

L a n g , A l o i s . Die Lehen des Bistums Seckau. Graz, 1931. 8 .
Beiträge zur Erforschung Geschichtsquellen. 42. Jahrg.
L a n g e r , L o t t e . Komik und Humor bei Gerhart Hauptmann. Inaug.-Diss. Kiel.
o

Kiel, 1932. 8 .
o

L e e u w , A a r t v a n d e r . Die van hun leven vertelden. Rotterd., 1934. 8 .
L e n a e r t s , R. Het Nederlands polifonies lied in de zestiende eeuw. Mechelen,
o

Amsterdam, 1933. 4 .
o

L e v e n , H e t . 29ste jrg. no. 11a, 13 21 en 31 Maart 1934. 4 . Koningin Emma
†. Een leven van liefde en toewijding voor het Nederlandsche volk. Uitvaart Koningin
Emma.
L e v e n s w e r k van C.J. Wijnaendts Francken. Kort overzicht. Haarlem, [1933].
o

Met portr. 8 . (45).
L é v i , C a m . Hondschoote et le Siège de Dunkerque complété d'après les
o

Annales de Breynaert et d'autres documents nouveaux. Dunkerque, 1932. 8 .
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Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et
des arts. Suite du 4me vol. du Congrès des Sciences hist. de 1907.
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L ö f s t e d t , E i n . Syntactica. Studien und Beiträge zur historischen Syntax des
o

Lateins. Tl. II. Lund, 1933. 8 .
II. Syntaktisch-stilistische Gesichtspunkte und Probleme.
Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. X
: 2.
L ö f s t e d t , E r n s t . Ostfälische Studien I. Grammatik der Mundart von Lesse im
o

Kreise Wölfenbüttel (Braunschweig). Lund, 1933. 8 .
o

Lunds Universitets Årsskrift. N.F. Avd. 1. Bd. 29. n . 7.
L ö f s t e d t , E r n s t . Beiträge zur nordfriesischen Mundartenforschung. Lund, 1933.
o

8 .
o

Lunds Universitets Årsskift. N.F. Avd. 1. Bd. 29. n . 2.
o

L o k h o r s t , E m m y v a n . Reigersberg. Amsterd., 1933. 8 .
L o w e t d e W o t r e n g e . Essai sur la porcelaine dite de Bruxelles, avec l'aide
o

de la documentation de Edgar de Marneffe. Léau, 1931. 8 .
Annales de la Société royale d'archéol. de Bruxelles. Mémoires, rapports
et docum. T. 36.
M a h r h o l z , W e r n . Literargeschichte und Literarwissenschaft. 2te, erweit. Aufl.
o

von Franz Schultz. Leipzig, [1932]. kl. 8 .
Kröners Taschenausgabe Band 88.
M a l l è s d e B e a u l i e u . Felix, of de twaalfjarige Robinson. Uit het Fransch. 2de
o

dr. Met pltn. Amsterd., 1823. kl. 8 .
M a l s e n , H. v a n . Geschiedenis van het makelaarsgild te Amsterdam 1578-1933.
o

Met een voorwoord van H. Brugmans. Amsterd., [1933]. 4 . (20).
M a r g a d a n t , S.W.F. Geschiedenis van het Letterkundig Genootschap Oefening
o

Kweekt Kennis. 1834-1934. Den Haag, 1934. Met afb. gr. 8 . (24).
o

M a r s m a n , H. De vijf vingers. [Utrecht], 1929. 8 .
o

De Wingerd n . II.
o

M a r s m a n , H. De dood van Angèle Degroux. Roman. Amsterd., 1933. 8 .
M a r t i n , H.G. Fénelon en Hollande. Acad. proefschr. Amsterdam. Amsterd.,
o

1928. 8 .
M a r y o f N i m m e g e n . A facsimile reproduction of the copy of the english
version in the Huntington Library, with an introduction by H. Morgan Ayres and A.J.
o

Barnouw. Cambridge, Mass., 1932. 8 .
o

M a t i s s e , M a a r t e n . Een zwerver van zee tot zee. Den Haag, [1933]. 8 .
M e i r , G e o r g e . Pol de Mont. Een studie over zijn leven en zijn werk.
o

Antwerpen-Amsterd., 1932. Met afb. 8 . (7).
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o

M é l a n g e s de philologie offerts à J.J. Salverda de Grave. Groningue, 1933. 8 .
M e n n i e , D u n c . M. Die Personenbeschreibung im höfischen Epos der mhd.
o

Epigonenzeit. Eine Stiluntersuchung. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1933. 8 .
M e y e r e , V i c t . d e . De Vlaamsche vertelselschat, verzameld en toegelicht door
o

-. Geill. door Victor Stuyvesant. Dl. IV. Antwerpen, Santpoort, 1933. 8 .
Dieren- en plantensprookjes.
M i e d e m a , R. Karaktertrekken van het Oostersch Christendom aan de hand van
o

de documenten der Oostersch-Christelijke kunst. [Openb. les]. Amsterd., 1930. 8 .
M o d i , P.M. Akśara. A forgotten chapter in the history of Indian philosophy.
o

Inaug.-Diss. Kiel. Baroda, 1932. 8 .
M o l k e n b o e r , B.H. Het rhythme van de Vondelwaardeering. Rede.
o

Nijmegen-Utrecht, 1933. 8 . (38).
o

M o o r m a n n , J.G.M. De geheimtalen. Bronnenboek. Zutphen, 1934. 8 .
o

M o o y , H e n r i ë t t e . Voorboden. Gedichten. Amsterd., 1918. 8 . (7).
M o u r e y , G a b r i e l . Amsterdam. [Paris], 1911. fol.
o

Figaro Illustré. Janvier 1911. n . 250.
M u l l e r , W.C. Inhoudsopgave van de artikelen in de Bijdragen tot de Taal-, lando

en volkenkunde van Nederl.-Indië. Dl. 1 (1853)-90 (1933). 's-Gravenh., 1933. 8 .
N e s c i o [ps. van J.H.F. Grönloh]. Dichtertje. De uitvreter-Titiaantjes. 2de dr.
o

Rotterd., 1933. 8 .
N ī t i ç ā s t r a . Oud-Javaansche tekst met vertaling uitg. door R. Ng. Poerbatjaraka.
o

Bandoeng, 1933. 8 .
Bibliotheca Javanica, uitg. door het Kon. Batav. Genootsch. van K. en W.
4.
o

N o l h a c , P i e r r e d e . Louis XV à Versailles. Paris, [1934]. 8 . (32).
‘Hier et Aujourd'hui’.
N o o t e b o o m , C h r i s t . De boomstamkano in Indonesië. Proefschr. Leiden. Leiden,
o

1932. Met afb. 8 .
[N i j h o f f , W o u t e r ]. De Arnhemsche boekverkoopers en uitgevers Nijhoff.
o

Geschiedenis en bibliographies Met 28 pltn. en 24 afb. 's-Gravenh., 1934. 4 . (27).
O o r d t , A d r i a a n v a n . Warhold. Bandversiering van H. Teirlinck. Bussum,
o

1906. 2 dln. 8 . (7).
o

O p p e r m a n n , O. Fontes Egmundenses. Utrecht, 1933. 8 .
Werken uitgeg. door het Historisch Genootsch. (gevest. te Utrecht). 3e
o

Serie n . 61.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

53
o

O t t , L e o . De haven. Bussum, 1932. 8 .
O u w e r l i n g , H.N. Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel
o

en Vlierden. Helmond, 1933. Met afb. 8 .
O v e r t o o m , O p e n o m d e n , van Anno 1601 tot heden. 26 Afbeeldingen
bijeengebracht en van bijschriften voorzien door C.J. Gimpel. Amsterd., 1908. langw.
o

8 .
P a n h u y s e n , G.W.A. Studiën over Maastricht in de dertiende eeuw. Proefschr.
o

Groningen. Maastricht, 1933. 8 .
o

P a u w e l s , F r a n ç . De vrouw met de twee gezichten. Amsterd., 1931. 8 .
P a u w e l s , J.L. Enkele bloemnamen in de Zuidnederlandsche dialecten, met de
o

medewerking van L. Grootaers. Met 7 krtn. 's-Gravenh., 1933. 8 .
Noord- en Zuidnederl. dialectbibliotheek. Dl. V.
P e c h , C h r i s t l . Hackländer und der Realismus. Inaug.-Diss. Kiel. Leipzig, 1932.
o

8 .
o

P e l l e c o m , A l e i d a v a n . Martha. Zeist, 1910. 8 .
P i g e a u d , T h . De Serat Tjabolang en de Serat Tjenṭini. Inhoudsopgaven.
o

Bandoeng, 1933. 8 .
Verhandelingen v.h. Kon. Bataviaasch Genootsch. v.K. en W. Dl. LXXII,
2de stuk.
P o l , H. Die Vorbedingungen zu einem richtigen Verständnis Schillers. Festrede.
o

Groningen, 1905. 8 .
P o l a k , M e y e r . The historical, philosophical and religious aspects of John
o

Inglesant. Acad. proefschr. Amsterdam. Purmerend, 1933. 8 .
o

P o o r t , H e r m a n . Enkele verzen. (2de druk). Zeist, 1910. 8 .
o

P o o t , H.K. Gedichten. Dl. I-III. Groningen, 1805. 3 dln. kl. 8 .
P o s t h u m u s M e y j e s , E.J.W. Gedachteniswoord na het ontslapen van H.M.
o

de Koningin-Moeder. 's-Gravenh., 1934. 8 . (31).
P o t g i e t e r , E.J. Lief en leed in het Gooi, door W.H. Staverman. 2de dr. Zutphen,
o

1928. 8 .
Klassiek letterkundig Pantheon.
P o t g i e t e r , E.J. Jan, Jannetje en hun jongste kind. Met inleiding en aanteek. van
o

N.C. Meijer Drees. Zutphen, 1928. 8 .
Klassiek letterkundig Pantheon.
P o t g i e t e r , E.J. Het Rijks-museum te Amsterdam, met aanteek. van A.G. van
Dijk. Bewerkt en van een nieuwe inleiding voorzien door N.C. Meijer Drees. 2de dr.
o

Zutphen, z.j. 8 .
Klassiek letterkundig Pantheon.
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P r i n s e n J. L z n ., J. Schets van de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
o

8ste dr. Zwolle, 1930. 8 .
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P r o o s t , K.F. De bijbel in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der cultuur.
o

Dl. I-II. Assen, 1932-'33. 8 .
I. De middeleeuwen. II. Zestiende en zeventiende eeuw.
o

P u s c h . Schlosz Untermaszfeld und der Wallfahrtsort Grimmenthal. Z. pl. en j. 8 .
Sonderdruck aus: Das Thüringer Fähnlein. Monatshefte für die
Mitteldeutsche Heimat. Jahrg. 2 (1933), Heft 6.
o

Q u e r i d o , I s r . Simson. De Godgewijde. 2de dr. Amsterd., 1927. 8 .
o

R a h d e r , J. Groot-Indië. Rede. Utrecht, 1930. 8 .
o

R a h d e r , J. Japanologische verkenningen. Rede. Leiden, 1931. 8 .
R e b o u x , P a u l . Les dernières amours du maréchal Duc de Richelieu. Paris,
o

[1934]. Met pltn. 8 . (32).
‘Hier et Aujourd'hui’.
o

R e d d i n g i u s , J. Tusschen twee werelden. Lochem, 1933. 8 .
o

R e e d e r , T h é o [pseud. van Isr. Querido]. Verzen. Amsterd., 1893. 8 .
o

R e e d e r , T h é o [pseud. van Isr. Querido]. Gedichten. Amsterd., 1894. 8 .
R e i m e r s , A r m . Die Gefährdung der Familiengemeinschaft durch den
Individualismus in Aug. Wilh. Ifflands Dramen von 1781 bis 1811. Inaug.-Diss. Kiel.
o

Kiel, 1933. 8 .
R e m o u c h a m p s , A.E. Opgravingen te Vechten (1922-1926). Utrecht, 1928.
o

Met afb. 8 .
Overdr. uit: Verslag v.h. Prov. Utrechtsch Genootschap van K. en W.
R e p e r t o r i u m der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des
o

vaderlands, bewerkt door H.J.A. Ruys. Dl. IV. Leiden, 1933. 8 .
Dl. IV, de literatuur bevattende, verschenen van 1921-1929.
R e u t e r n , G e o r g v o n . Plutarchs Stellung zur Dichtkunst. Interpretation der
o

Schrift ‘De audiendis poetis’. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1933. 8 .
o

R i n k , P. Thorbecke. Toespraak. [Den Haag, 1933]. 8 . (32).
R o d i è r e , R o g e r . La Piccardie historique et monumentale. Suite. Le Pays de
o

Montreuil. Amiens-Paris, 1933. 4 .
o

R o e l a n t s , M a u r i c e . Het leven dat wij droomden. Rotterd., 1931. 8 .
o

R o g i e r , L.J. Aan de monden van Rotte en Schie. Utrecht, 1933. Met afb. 8 .
Uit de geschiedenis der Nederlandsche gouwen.
Het leven der historie.
R o l a n d H o l s t [-v a n d e r S c h a l k ], H e n r . Herman Gorter. Amsterd., 1933.
o

8 .
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R o l a n d H o l s t -v a n d e r S c h a l k , H e n r . Tusschen tijd en eeuwigheid.
o

Verzen. Rotterd., 1934. gr .8 .
R u r i s f a c i e s v e s p e r a e . Carmen in certamine poetico Hoeufftiano praemio
o

aureo ornatum. Accedunt tria carmina laudata. Amstelod., 1933. 8 .
S a c r é , M a u r i t s . Het voormalig dorpstooneel in Brabant volgens onuitgegeven
o

bewijsstukken. 2de dr. Merchtem, 1926. 8 .
S a c r é , M a u r i t s . De voormalige dorpsschuttersgilden in Vlaamsch-Brabant.
o

Dl. I. Arrond. Brussel. Merchtem, 1929. 8 .
o

S a l o m o n s , A n n i e . Het huis in de hitte. Drie jaar Deli. Amsterd., 1933. 8 .
o

S c h a r t e n -A n t i n k , C. en M. Carnaval. Amsterdam, 1933. 8 .
o

S c h e n d e l , A r t h u r v a n . De waterman. Rotterd., 1933. 8 .
o

S c h e p e r s , J.B. Het Fries in Nederland. Rededvoering. Leiden, 1933. 8 .
Uit: Handelingen d. Maatsch. d. Ned. Lett.
S c h m i d , J.J. v o n . De sociologische beschouwingswijze. Openb. les. Haarlem,
o

1933. 8 .
S c h o l t e , A n t . Publii Ovidii Nasonis Ex Ponto liber primus commentario
o

exegetico instructus. Spec. inaug. Groningen. Amersf., 1933. 8 . (36).
o

S c h o l t e , J.H. Goethe und Holland. Z. pl., 1932. Met afb. 8 . (7).
Sonderdruck aus ‘Mitteilungen der Akademie zur wissensch. Erforschung
und zur Pflege des Deutschtums’. Erstes Heft, Jahrg. 1932.
S c h r ö d e r , E r n s t . Die Pfarrerstochter von Taubenhain. Stoff- und
motivgeschichtliche Studien zur Volkskunde u. Literaturwissenschaft. Inaug.-Diss.
o

Kiel. Kiel, 1933. 8 .
o

S c h u i l , J.B. Mésalliance. Tooneelspel in drie bedrijven. Amsterd., 1910. 8 .
S c h u i l , J.B. Een geloovige. Indisch tooneelspel in drie bedrijven. Amsterd.,
o

1910. 8 .
o

S c h u l t , F r i e d r . Frühes plattdeutsches Kabinett. [Wien, 1933]. 8 . (35).
Beilage zum Philobiblon.
S c h w a n k b u c h , Das gut alt teutsch, Das ist: Artige Mären und lose Schwanklein
... Wie unsere Altvordern zur Zeit des Minnesanges sie gesungen und gesagt haben.
o

Aus dem Mhd. ... übertragen von Ernst von Wolzogen. Wolfenbüttel, [1922]. 8 .
S c h w i n k o w s k i , A r t h . Priester Wernhers Maria. Eine Stiluntersuchung.
o

Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1932. 8 .
S e b u s , J o h . H. De erfgooiers en hun gemeenschappelijk bezit (tot 1568).
o

Proefschr. Leiden. Amsterd., 1933. 8 .
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S e d a h , M p u , en M p u P a n u l u h . Bhārata-Yuddha. Vertaald door R. Ng.
o

Poerbatjaraka en C. Hooykaas. Batavia, 1934, 4 . (16).
o

Overdruk uit: Djawa n . 1, 14e Jaarg., 1934.
S e r t o r i u s , L i l i , Literarisches Schaffen und Volkstum in Flandern (1890-1930).
o

Berlin, Karlshorst, [1933]. 8 .
S e v e n s t e r , G. De liefdeprediking in evangelie en humanisme. Rede. Assen,
o

1933. 8 .
o

S e v e n s t e r , J.N. Gandhi en het Christendom. Haarlem, 1934. 8 .
Verhandelingen rakende den natuurl. en geopenb. godsdienst uitg. door
Teyler's godgeleerd Genootsch. Nwe Ser. 24ste dl.
S h a k e s p e a r e , W. Romeo en Julia. Vertaling van Jac. van Looy. Amsterd., 1910.
o

8 .
o

S i n n i n g h e , J.R.W. Noord-Brabantsch Sagenboek. Scheveniegen, [1933]. 8 .
S i n n i n g h e , J.R.W. en M. Zeeuwsch sagenboek. Met 8 houtsneden van N.J.B.
o

Bulder. Zutphen, 1933. 8 .
S i n t -J a n , R. v a n . Het West-Vlaamsch van Guido Gezelle. Antwerpen, 1930.
o

8 .
o

S l a u e r h o f f , J. Het verboden rijk. Rotterd., 1932. 8 .
S l o o t m a n s , C. Prins Willem I van Oranje en Bergen-op-Zoom. Rede. Bergen
o

op Zoom, [1933]. 8 .
S m i t , W.A.P. De dichter Revius. Proefschr. Leiden. Amsterdam, 1928. Met portr.
o

8 . (37).
o

S p e l l i n g v r a a g s t u k , H e t , en de uitgever. Amsterd., 1934. 8 .
S t r a a t l i e d , H e t . Een bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen
o

verzameld en ingeleid door D. Wouters en J. Moormann. Amsterd., [1933]. 8 . (44).
o

S t r a a t l i e d , H e t . Nieuwe bundel. Amsterd., 1934. 8 . (44).
S t u d i e r i Nordisk filologi utgivna genom H. Pipping. 33 Bd. Helsingfors, 1933.
o

8 .
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. CCXXXVIII.
S t u i v e l i n g , G a r m t . Versbouw en rhythme in den tijd van '80. Proefschr.
o

Groningen. Groningen, 1934. 8 . (36).
S t u t t e r h e i m , J a n F. De teekeningen van Javaansche oudheden in het
o

Rijksmuseum van ethnografie. Acad. proefschr. Leiden. Leiden, 1933. 8 .
S u n d e r m e y e r , K u r t . Friedrich Bodenstedt und die ‘Lieder des Mirza-Schaffy’.
o

Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1930. 8 .
S u r i n g a , J. Groningen in zijn verleden en zijn heden geschetst. Groningen,
o

1899. 8 .
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S w a e n , M i c h i e l d e . Werken. Uitgeg. door V. Celen, met de medewerking van
o

C. Huysmans en M. Sabbe. Dl. VI. Antwerpen, [1934]. 8 .
Verscheyden Godtvruchtige en selige rijmwercken.
o

S w a r t h , H e l è n e . Kinderen. Kampen, 1932. 8 . (7).
S w i e r s t r a , N. T j . De geschiedenis van het Nederlandsche volk in verband
met de geschiedenis der menschheid. Met vele kaarten en illustr. Amsterd., 1932.
o

8 .
T a z e l a a r , C. Alice Nahon en haar gedichten besproken in het verband van
o

een karakterschets. Verm. uitg. Leiden, Antwerp., z.j. Met afb. 8 .
T e i r l i n c k , H e r m . Ik dien. Een spel in drie bedrijven ter verheerlijking van
o

Zuster Beatrijs. Arnhem, 1924. 8 . (7).
T e n h a e f f , N.B. De oorkonden-schat van den Heiligen Willebrord. Openb. les.
o

Groningen. Den Haag, 1929. 8 .
T i e m a n n , H e i n r . Die heroisch- galanten Romane August Bohses als Ausdruck
der seelischen Entwicklung in der Generation von 1680 bis 1710. Inaug.-Diss. Kiel.
o

Kiel, 1932. 8 .
o

T o p , H.J. Geschiedenis der Groninger veenkoloniën. Veendam, 1893. 8 .
T r è v e , J a c q u e s . Douze Sonnets. Avec un dessin de l'auteur. Paris, 1926.
o

8 . (7).
T ' s a m e n s p r a k e tusschen den Hollander ende Brabander over 't belegh,
innemen ende wederom verliesen van de Forten Calloo, Steenlant ende Veerbrouck
... Z. pl., 1638. Plano (in boekvorm gebonden).
U p p l a n d s l a g e n enligt Codex Esplunda utg. av Sam. Henning. Häft 1- .
o

[Uppsala, 1933- ]. 8 .
Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsälskapet Häft 169- .
o

V a d e m e c u m voor den student. Liederenboek. 2e dr. Utrecht, 1864. kl. 8 . (30).
V a l k -S a n d b e r g e n , N a n d a v a n d e r . Avondzangen. Verzen. Assen,
o

[1933]. langw. 8 .
V a n W e r v e k e , H a n s . Kritische studiën betreffende de oudste geschiedenis
o

van de stad Gent. Antwerpen enz., 1933. 8 .
Universiteit te Gent. Werken uitgeg. door de faculteit der wijsbegeerte en
letteren. 69e afl.
V e g a , L o p e d e . Los melindres de Belisa. Edition critique publiée avec une
introduction et des notes [par] Henr. C. Barrau. Proefschr. Utrecht. Amsterd., 1933.
o

8 . (39).
V e r d e n i u s , A.A. Bredero's dialectkunst als Hollandse reactie tegen
o

Zuidnederlandse taalhegemonie. Rede. Groningen, 1933. 8 . (40).
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V e r t a l e n . Orgaan van de Vereeniging ‘Nederlandsche Vertalingen’. Jrg. 1- . Z.
o

pl., 1934- . 8 .
V e t h , C o r n . Klappertjes. Met een caricatuur door Jo Spier. 2de dr. Amsterd.,
o

1931. 8 .
V i s s c h e r , H. Het Calvinisme en de tolerantie-politiek van prins Willem van
o

Oranje. Rede. Zeist, 1933. 8 .
V i s s e r , J a c . Willem Levinus Penning Jr. De mensch en de dichter. Proefschr.
o

Utrecht. Amsterd., 1933. Met portr. 8 . (39).
V i s s e r , J.S. De ruïne van Brederode, met afbeeldingen en wandelkaart.
o

Santpoort, 1929. 8 . (7).
V o g e l , J. P h . De cosmopolitische beteekenis van het Buddhisme. Rede. Leiden,
o

1931. 8 .
V o n d e l , J. v a n d e n . De werken van -. Volledige en geïllustreerde tekstuitgave
o

in 10 dln. Dl. VII. Amsterd., 1934. 4 .
Vertaling uit het Latijn van Vergilius, Horatius en Ovidius, toegelicht door
Verdenius, De Vooys, V.D. Graft en Michels.
V o n d e l , J. v a n d e n . De volledige werken. Bezorgd en toegelicht door H.C.
o

Diferee. Dl. VI. Utrecht, 1933. Met portr. 8 .
V o n d e l , J. v a n d e n . Geboorteklock van Willem van Nassav, eerstgeboren
sone der doorluchtichste princen, Frederick Hendrick ende Amalia. Met inleid. en
o

aant. van M.J. Langeveld Jr. Zutphen, 1930. 8 .
Klassiek letterkundig Pantheon.
V o n d e l , J.v. Joseph in Dothan. Toegelicht door F.A. Stoett. 3e dr. Zutphen, z.j.
o

8 .
Klassiek letterkundig Pantheon.
V o n d e l , J. v a n d e n . Gebroeders. Met inleiding en aant. van C. Cath. van de
o

Graft. Purmerend, 1933. 8 .
V o n d e l , J. v a n d e n . Lucifer. Met historische toelichting van J. Bergsma. [7e
o

dr.]. Zutphen, [1927]. 8 .
Klassiek letterkundig Pantheon.
V o o y s , C.G.N. d e . Het spellingsvraagstuk. Ontwikkeling, tegenwoordige stand,
o

mogelike oplossing. Groningen, 1933. 8 . (42).
o

V r i e s , J a n [P.M.L.] d e . The problem of Loki. Helsinki, 1933. 8 . (43).
o

FF Communications n . 110.
V r i e s , J. [P.M.L. d e ]. De Skaldenkenningen met mythologischen inhoud. Haarlem,
o

1934. 8 . (43).
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IV.
o

V r i e s , M a u . d e . De man zonder moraal. Rotterd., 1930. 8 .
V i j g h J r ., S.G. v a n d e r . Werkers. Met portr. [Ter inleiding, door Henri
o

Dekking]. Haarlem, 1900. 8 .

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

59
W a a r d , A r i e d e . Causalité, conséquence et finalité. Les moyens d'expression
de ces relations dans les Chroniques de Villehardouin, de Joinville, de Froissart et
o

de Commynes. Proefschr. Leiden. Amsterd., 1933. 8 .
W a d s t e i n , E l i s . On the relations between Scandinavians and Frisians in early
o

times. London, 1933. 8 .
Reprinted from: The Saga-Book of the Viking Society for Northern
research. University of London.
W a g e n v o o r t , M a u . (Vosmeer de Spie). Maria van Màgdala. Haarlem, 1897.
o

8 .
W a g e n v o o r t , M a u . De vrijheidszoeker. Roman van het werkelijke leven.
o

Amsterd., 1930. 8 .
o

W a l s c h a p , G e r a r d . Eric. Rotterd., 1931. 8 .
o

W a l s c h a p , G e r a r d . Carla. Rotterd., 1933. 8 .
W e l c k e r , C l a r a J. Hendrik Avercamp 1585-1634 en Barent Avercamp
o

1612-1679, ‘Schilders tot Campen’. Zwolle, 1933. Met afb. 4 . (41).
W e r k m a n , J.H. Aemstelredamme (Uit de geschiedenis van Amsterdam). Utrecht,
o

1933. Met afb. 8 .
Uit de geschiedenis der Nederlandsche gouwen.
Het leven der historie.
o

W e r u m e u s B u n i n g , J.W.F. Dood en leven. Amsterd., 1926. 8 . (7).
o

W i e r s u m , E. De Laanarchieven van Roterdam en Cool. [Rotterdam, 1934]. 8 .
W i t t , K a r l . Erlebnis und Gestalt in den Dichtungen Hermann Conradis. Eine
o

Stiluntersuchung. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1932. 8 .
W o e s t i j n e , K a r e l v a n d e . Janus met het dubbele voor-hoofd. 2de dr.
o

Bussum, 1917. 8 .

Overdrukken
M.P. Alexseer. - W. Anderson. - Lode Baekelmans. - A. Beets. - J.H.P. Bellefroid.
- R. Berge. - D. van Blom. - J. Brøndum-Nielsen. - R. Th. Christiansen (5 stuks). H.T. Damsté (49 stuks). - Th. Dorren (2 stuks). - W. van Eeden. - Hans Ellekilde (4
stuks). - Hj. Falk og M. Moe. - P. Fijn van Draat. - J. Gessler (3 stuks). - P.J.M. van
Gils. - A.W. de Groot. - A.G. van Hamel (3 stuks). - M. Hammarström en T.E. Karsten.
- J.A.F.L. van Heeckeren (20 stuks). - J. Helgason. - B.H.D. Hermesdorf. - H.A.
Höweler (2 stuks). - U. Holmberg. - Maria Hüffer (2 stuks). - G. Karsten. - J.H. Kern
(28 stuks). - W.C. Klein en A.N.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop. - H.H.
Knippenberg (4 stuks). - F. Kossmann (5 stuks). - K. Krohn. - M.E. Kronenberg (3
stuks). - S.A. Krijn (2 stuks). - G.C. Labouchère. - K. Liestøl (2 stuks). - M.G.A. de
Man. - S.W.F. Margadant. - A.H. Martens van Sevenhoven. - J.W. Muller (8 stuks).
- A.R. Niemi (2 stuks). - A. Olrik. - M. Olsen. - H. Pipping. - Pusch. - K.J. Riemens.
- J. Schnetz. - S. Solymossy. - J.F.M. Sterck. - E. Wadstein (2 stuks). - E. Wiersum
(3 stuks).
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Bijlage IV
Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1933
A. Algemeenening

I.

Ontvangsten.
Saldo der rekening over
1932

ƒ 4052,21

II.

Ontvangsten behoorende ƒ 96,35
tot vorige dienstjaren
(contributies en bijdragen
in de kosten van inning)

III.

Opbrengst van bezittingen, ƒ 835,29
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 1034,50
van der Hoogtprijs en
gekweekte rente

V.

Contributiën 1933/34

VI.

Bijdragen in de kosten van ƒ 20,50
inning contributiën

VII.

Verkoop Handelingen en
Levensberichten

ƒ 9,60

VIII.

Meiprijs

ƒ 1000,-

IX.

Aflossing eener obligatie
van het C.W. van der
Hoogtfonds

ƒ 1635,65

X.

Koersverschil bij
ƒ 7,94
verwisseling pandbrieven
van hetzelfde fonds

ƒ 5825,34

______
Totaal der ontvangsten

ƒ 14517,38
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I.

Uitgaven.
Uitgaven behoorende tot
het vorige dienstjaar

ƒ -,12

II.

Kosten van bestuur

ƒ 1919,31

III.

Kosten der algemeene en ƒ 137,135
maandelijksche
vergaderingen

IV.

Kosten der vaste
Commissiën

ƒ 125,61

V.

Kosten van geschriften,
door de Maatschappij
uitgegeven

ƒ 2252,50

VI.

Kosten der Bibliotheek

ƒ 1942,13

VII.

Bijdragen: aan het
ƒ 45,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.-

VIII.

C.W.v.d. Hoogtprijs met
kosten van toezending

ƒ 1000,20

IX.

Belegging van door
aflossing vrijgekomen
gelden

ƒ 1603,53

5

______
Totaal der uitgaven
Recapitulatie.
Totaal der ontvangsten

ƒ 9025,54

Totaal der uitgaven

ƒ 9025,54

ƒ 14517,38

______
Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 5491,84

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) PH. S. VAN RONKEL.
(w.g.) J.W. VERBURGT.
W a s s e n a a r , 23 April 1934.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
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Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1933
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 42,07
over 1932

Vlottend.
ƒ 403,-

5
Rente van het
ƒ 76,32
Fonds:
1/2 jaar rente van ƒ
24700 Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2 1/2 %

ƒ 228,98

1/2 jaar rente van ƒ ƒ 76,64
24800 Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2 1/2 %

ƒ 229,91

Rente van op de
Leidsche
Spaarbank belegde
kasgelden

ƒ 19,20

5

______
Totaal der
ontvangsten

______
5

ƒ 195,03

5

ƒ 881,09
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I.
II.

Uitgaven.
Belegging van
gelden

Kapitalisatie.
ƒ 135,44

Subsidies:
aan de
Dialectencommissie
der Kon. Akad. van

Vlottend.

ƒ 100-

de

Wetensch., 4 van
vijf jaarlijksche
subsidies
aan de Redactie
der Nomina
Geographica

ƒ 100-

de

Neerlandica, 2
van drie jaarlijksche
subsidies
aan de Maatsch.
van Goede en

ƒ 50de

Goedk. Lectuur, 2
der gedurende 5
jaar I. Belgestane
10-tallen
abonnementen
Vondelkroniek

Mej. Dr H.J.A.
Ruys, voor correctie
van het door haar
bewerkte Suppl.
Repertorium Vaderl.
Geschiedenis

ƒ 100-

______

______

Totaal der uitgaven ƒ 135,44
Recapitulatie.
5
Totaal der
ƒ 195,03
ontvangsten

ƒ 350-

Totaal der uitgaven ƒ 135,44

ƒ 350-

______
Batig saldo van het ƒ 59,595
dienstjaar

5

ƒ 881,09

______
5

ƒ 531,09

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) PH. S. VAN RONKEL.
(w.g.) J.W. VERBURGT.
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Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
W a s s e n a a r , 16 April 1934.
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Rekening en Verantwoording van den penningmeester, over het jaar
1933
C. Rekening van het Bibliotheekfonds

I.
II.

Ontvangsten.
Saldo der rekening over
1932
Rente van het op de
Leidsche Spaarbank
belegd geld

ƒ 103,02
ƒ 3,25

______
Totaal der ontvangsten

ƒ 106,27
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Uitgaven.
nihil
Recapitulatie.
Totaal der ontvangsten

ƒ 106,27

Uitgaven

nihil
______

Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 106,27

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) PH. S. VAN RONKEL.
(w.g.) J.W. VERBURGT.
W a s s e n a a r , 23 April 1934.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
W a s s e n a a r , 16 April 1934.
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Bijlage V
Verslag der commissie voor taal- en letterkunde
In het afgeloopen jaar heeft de commissie negen vergaderingen gehouden, onder
voorzitterschap van den heer Knuttel en het secretariaat van den heer Zijderveld.
In December 1933 leed de commissie een zwaar verlies door het plotselinge
overlijden van den heer Kern. In het Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde heeft de
heer De Vries namens de Commissie en met haar volle instemming den overledene
warme en welverdiende hulde gebracht.
o

Tweemaal is door de Mij aan de Commissie advies gevraagd: 1 over de vraag,
wat er moet en kan gebeuren in verband met de persoonlijke en materieele middelen,
o

om een corpus collationum tot stand te brengen, en 2 omtrent de houding welke
de Mij behoort aan te nemen inzake de plannen van den Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen.
Van het Ts. voor Ned. T. en Lett. is het 52e deel volledig en van het 53e deel zijn
drie afleveringen verschenen.
In 1933 werd door de zorg van den heer D. de Jong het Register op de deelen
XXVI-L voltooid.
De volgende wetenschappelijke mededeelingen werden gedaan:
o

1 . Door den heer Knuttel overden invloed van E.F.A. Hoffmann op Multatuli;
o

2 . Door den heer Van Rijnbach naar aanleiding van enkele brieven uit de jaren
1804-1805 van Feith aan Witsen Geijsbeek over den ‘Vriendenkring Kunst door
Vriendschap volmaakter’;
o

3 . Door den heer Muller over de namen Amsterdam en Amsteldam;
o

4 . Door den heer De Vreese over het 16e eeuwsche Woordenboek van Claude
Luython;
o

5 . Door den heer De Vries over de chronologie in de Oudnoorsche literatuur en
over de etymologie van werf - warf;
o

6 . Door den heer Beets over de woorden veldiep, bieten en bieter.
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Bijlage VI
Verslag der commissie voor geschied- en oudheidkunde
De Commissie vergaderde achtmaal. Tot voorzitter werd verkozen de heer
K n a p p e r t , terwijl de secretaris bij verstek werd aangehouden.
De volgende leden deden mededeelingen over de achter hun naam vermelde
onderwerpen:
B a r g e Over een fraaie uitgaaf van Deliciae Batavicae.
D e B l é c o u r t Over leven en bedrijf van Peije Abels; over 2 vonnissen van den
hoofdman van Stad en Landen van Groningen tegen Ucco-Wallisten; over het
privilege der stad Oss van 1399; over een geschrift van Bekers van Thiemen omtrent
het doceeren van ander dan Romeinsch Recht te Leiden; over het verleenen van
adeldom aan een Zeeuwsch geslacht.
V a n B l o m Over een feestrede bij den Upstalboom in Augustus 1933;
bijzonderheden over het leen Torenveld te Oestgeest.
B i j l e v e l d Over de beteekenis van het woord labbardaan; over het leven op de
kostschool Oud-Noorthey te Voorschoten; over het verwin van landgoederen; over
het huis Vredenhoef te Voorschoten.
B y v a n c k Over de sarcophaag van Simpelveld; over de gevolgtrekking, die de
archaeologie ons toelaat te maken omtrent den oorsprong van het Nederlandsche
volk.
C o l e n b r a n d e r Over een bericht uit het archief der Wassenaars betreffend
het Huis Ter Lugt; over een lezing in het jaar 1880, waarin zuidafrikaansche
toestanden worden geteekend.
F o c k e m a A n d r e a e Over het ontstaan en de ontwikkeling van
wind-watermolens in polders bij Danzig en hier te lande; over een anoniem
verschenen boekje van Uittenhage de Mist; over onze oude maten.
H u i z i n g a Over de oudste geschiedenis van Zeeland; over de verklaring van
de namen ruiereb en powieren bij het tournooi.
K l e i j n t j e s Over een onderzoek naar onze diplomatieke en cultureele
betrekkingen met Polen in de zestiende en zeventiende eeuw.
K n a p p e r t Over de geschiedenis der kerkelijke gemeente van Curaçao.
K r o m Historische gegevens over den naam van het eiland Sumatra.
M e i j e r s Over Calais als Vlaamsche stad, terwijl de heer dr H e n r y O b r e e n
als gast uit België, in een der vergaderingen
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mededeeling deed van een tot dusver onbekend stuk uit het Rijksarchief te Brussel
over de rechten der Leidsche Burgers ten aanzien van de tol te Heusden.
In de op gisteravond (12 Juni 1934) gehouden bijeenkomst, waartoe alle leden der
Maatschappij waren uitgenoodigd, sprak Dr Z.W. S n e l l e r over: Marktverkeer en
transito in het IJselgebied in de late Middeleeuwen en in den tijd der Republiek.
Spr. begon met aan de hand van een overzichtskaart het verkeersschema van
Europa in de late Middeleeuwen te behandelen. Er is dan een Noordelijk
verkeersgebied, dat zich in Vlaanderen verdicht tot een commercieel-kapitalistisch
milieu, en een zuidelijk verkeersgebied langs de Middellandsche Zee, dat zich
verdicht tot een commercieel-kapitalistisch milieu in Noord-Italië. Tusschen beide
landstreken van vroeg-kapitalistische ontwikkeling bestaat in de 13e eeuw een
geregeld handelsverkeer via de periodieke jaarmarkten of missen, die in de steden
van Champagne gehouden worden.
In de 14e eeuw komt de zeeverbinding tusschen de beide gebieden tot stand.
Een tweede verbindingsweg gaat dan over de Alpen en langs den Rijn. De
jaarmarkten van Champagne vervallen: Brugge (na 1500 Antwerpen) komt op als
permanente stapelmarkt met beursinstituut. Er vormt zich ook een Zuid-Duitsch
verkeersgebied van vroeg-kapitalistische ontwikkeling met Augsburg en Neurenberg,
dat met het noordelijke verkeersgebied in verbinding staat via Frankfort en Leipzig,
die belangrijke missteden worden. Op de missen en stapelmarkten geschiedt de
uitwisseling van de koopmansgoederen; daar vormt zich uit de individueele
prijsovereenkomsten de marktprijs. Ook zijn de missen en stapelmarkten centra
van crediet en betalingsverkeer.
Een uitlooper van den Rijnweg vormde de IJselweg langs Deventer en Kampen,
die Noordwaarts leidde naar Bergen in Noorwegen en het Hanzegebied. Hij was
vooral belangrijk in de 15e eeuw. De IJselsteden waren toen belangrijker dan de
Hollandsche steden; er bloeide een hooge geestelijke cultuur. Kampen had
bemiddelenden handel en scheepvaart tusschen het Westen (Frankrijk) en het
Oosten (Hanzegebied); haar schepen voeren in grooten getale door de Sont.
Deventer was de stad der periodieke jaarmarkten, die van niet meer dan regionale
beteekenis waren, maar overigens de functie van de groote missen en stapelmarkten
vervulden. Naar de markten van Deventer kwamen de zuivelproducten en lakens
uit Holland en West-Friesland, zuivelproducten uit Friesland, wijn en hout uit het
Rijngebied, wol en vlas, linnen en wollen stoffen uit Twente en Westfalen. Deventer
zelf bracht koek en linnen stoffen in het verkeer. Uit Bergen in Noorwegen kwam
de Berger visch.
Deventer was in dit alles niet uitsluitend de passieve marktstad; ook actief traden
haar inwoners op als Bergenvaarders en als kooplieden in het verkeer met Engeland
en het Hanzegebied. Het verkeer van Holland naar de markten van Deventer is in
bijzonderheden be-
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kend uit het Kamper pandtolregister (1439-1441) en uit het koopmansboekje van
een inwoner van Hoorn, omstreeks 1460. De Hollanders voerden niet alleen
voortbrengselen van eigen bodem aan, maar ook producten van de zeevisscherij
en artikelen van den verren handel.
Voor het betalingsverkeer op de jaarmarkten van Deventer is belangrijk het
Hoornsche koopmansboekje. Uit dit memoriaal blijkt, dat bij den verkoop van
goederen geregeld crediet verleend werd tot de afrekening op de volgende markt.
Voorts is van beteekenis hetgeen te weten is over den stedelijken wisselaar Aernt
Wevell, die in 1460 werd aangesteld. Bij wissel en wisselaar valt te denken, zoowel
aan den wisselbrief als aan het wisselen van geld tegen geld. Voorzoover wij het
verkeer op de groote markten kennen, schijnt de wisselaar zich weinig te hebben
ingelaten met het wisselbriefverkeer; dit berustte bij de groote kooplieden, die
geldhandel met goederenhnadel verbonden en per wisselbrief hun betalingen
regelden. De stedelijke wisselaar daarentegen wisselde de eene munt tegen de
andere; daarbij had hij te zorgen voor het zuiver en volwaardig blijven van de munt.
Voorts stond hij in nauw contact met den muntmeester, wien hij muntmateriaal
leverde. Soms bewaarde hij ook het geld van de kooplieden, met hetwelk de
koopmansbetalingen werden verricht. De stedelijke wisselaar in de Nederlanden
was de voorlooper van de latere stedelijke wisselbanken, die - gelijk bekend - ook
geen handel dreven in wisselbrieven, maar de functie vervulden van geldwisselaar
en kassier, die voor betalingen in zuiver en volwaardig geld hadden te zorgen en
in nauw contact stonden met de landsheerlijke munt.
In de 16e eeuw bleven Kampen en Deventer, ondanks de mindere bevaarbaarheid
van den IJsel, haar positie als handelsstad en marktstad behouden. De groote
verandering kwam eerst aan het eind van de 16e eeuw, toen Amsterdam, na den
val van Antwerpen, de generale stapelmarkt werd. Deze generale stapelmarkt had
haar verbindingen landwaarts met de perodieke jaarmarkten in Duitschland
(Frankfort, Leipzig).
Prof. Sneller behandelde in dit verband een request van Amsterdamsche
kooplieden van 1598, waaruit duidelijk de verschuiving van de toestanden blijkt.
Amsterdam wilde voor haar verbindingen met de Middel- en Zuid-Duitsche steden
los zijn van Bremen en Hamburg, de rivaliseerende stapelmarkten, die steeds
dreigden met haar mededinging. Vandaar dat de Amsterdammers de voorkeur
gaven aan het overlandsverkeer via de IJselsteden dat bovendien nauwkeurige
aankomst van de goederen vóór het begin der jaarmarkten waarborgde. Met
Hessenwagens langs Hessenwegen geschiedde het vervoer diep Duitschland in.
Het grootste deel van dit nieuwe transito viel aan de stad Zwolle toe. Deventer,
nog in de 16e eeuw geldend, na Antwerpen en Amsterdam voor de derde koopstad
in de Nederlanden, werd onder de Republiek een doode stad. Zwolle daarentegen
groeide en breidde zich uit met een nieuwe handelswijk. Beurtschepen brachten
het
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goed over de Zuiderzee en het Zwarte Water; in Zwolle laadden de Hessenvoerlieden
hun vracht. Te Zwolle leefde van dit transito een groep van expediteurs, destijds
factors geheeten, die hun bemiddelende diensten verleenden aan den
Amsterdamschen handel voor den afvoer en den aanvoer van het ‘Hesse-factorie
- of Coopmansgoe’. Via Zwolle vonden geregeld de Silezische linnens hun weg
naar Amsterdam. Dit alles is van meer dan locale beteekenis. Het werpt licht op een
tot hiertoe weinig bekende zijde van het handelsverkeer van de Amsterdamsche
stapelmarkt, n.l. op de Duitsche handelsrelatiën in den tijd der Republiek. Het
verklaart tevens, hoe Twenthe met zijn levenwekkend transito het land werd van
een krachtige linnen-, fustein- en katoenindustrie, die in Amsterdam haar geregelde
afzetmarkt vond.
Voorts illustreert dit doorgaand transito de groeiende oeconomische eenheid der
republiek, welke voorafging aan de politieke eenheid van 1795. Overijsel, het land
van bedrijvige expediteurs- en fabrikeursgeslachten, werd een stamland van
patriotisme, dat de eenheid van den staat beoogde. Het is een eigenaardige speling
der historie, dat uit het expediteursgeslacht der Ter Becke's te Zwolle de groote
staatsman J.R. Thorbecke is voortgekomen, geboren in dezelfde stadswijk en op
dezelfde gracht, waar zijn voorouders tientallen van jaren het expediteursbedrijf
tusschen Amsterdam en Duitschland hadden uitgeoefend.
Ten slotte ligt een vergelijking met de Maassteden (Rotterdam) voor de hand, die
in de 19de eeuw ook den overgang van stapelmarkt tot transito hebben doorgemaakt,
maar voor wie, in tegenstelling met Zwolle, dit doorgaande de levenwekkende kracht,
niet alleen voor een grootscheepsche nijverheid, maar ook voor een actieven eigen
handel geworden is.
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Bijlage VII
Verslag der commissie voor schoone letteren
De Commissie vergaderde vier maal te Haarlem onder voorzitterschap van den
heer K.J.L. Alberdingk Thijm.
Behandeld werden ingekomen voorstellen van het Hoofdbestuur tot verkrijging
van nader contact tusschen Hoofdbestuur en Commissie en tot vaster regeling der
werkzaamheden van de Commissie.
Mededeeling werd ontvangen, dat de Meiprijs in de volgende jaren niet meer zal
worden uitgereikt. De Commissie betuigde dank aan den heer Jacob Mees, den
schenker van den Meiprijs, en betreurt, dat deze prijs, om redenen, buiten de
Commissie omgaande, niet meer zal geschonken worden.
De Commissie adviseerde:
1. Den Meesterschapsprijs toe te kennen aan Mevrouw Henriëtte Roland Holst-van
der Schalk, ter erkenning harer leidende beteekenis op menig gebied der schoone
letteren.
2. Den C.W. van-der-Hoogt-Prijs toe te kennen aan den heer J. Slauerhoff voor
zijn dichtbundel ‘Soleares’, mede beschouwd in verband met zijn te voren uitgegeven
geschriften.
3. Den Meiprijs te verdeelen tusschen de heeren A. den Doolaard en Jan
Engelman voor hun resp. geschriften ‘De Herberg met het Hoefijzer’ en ‘Tuin van
Eros’.
Hier volgt de nadere motiveering dezer adviezen:

1. Henriette Roland Holst-van der Schalk
De Commissie voor Schoone Letteren heeft de eer het Bestuur te adviseeren, den
Prijs voor Meesterschap toe te willen kennen aan Mevrouw Henriëtte Roland
Holst-van der Schalk te Bloemendaal, en dit voorstel aan de Algemeene Vergadering
voor te leggen.
De Commissie voor Schoone Letteren meent, dat hare toelichting op dit voorstel
betrekkelijk kort kan zijn. Dat Henr. Roland Holst een der grootste figuren is van het
Nederlandsche geestesleven, is een feit van zoo algemeene bekendheid, door
geestelijke mede- en tegenstanders zoo eenstemmig erkend, dat de Commissie
zich ontslagen kan achten van de taak, dit nog uitvoerig te gaan betoogen. Van
Henr. Roland Holst mag men het wagen uit te spreken, wat men slechts zelden van
een mensch kan en mag zeggen: Nederland zou het Nederland niet zijn dat het nu
is, wanneer zij er niet geweest was.
Hoewel zij op bijna alle gebieden van litterair geestesleven baanbrekend werk
verricht heeft, is het in de eerste plaats als dichteres
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dat wij haar willen eeren, omdat de dichtkunst geacht kan worden, een der meest
essentieele uitingen te zijn van de ziel van een volk. Deze haar grootsche poëzie
werd niet alleen het geestelijk eigendom van alle meer ontwikkelden van ons volk,
zij vertegenwoordigt tevens niet één, maar meerdere klassieke momenten in de
geschiedenis onzer letterkunde. Twee drie momenten noemen wij. Het was reeds
dadelijk het oogenblik van haar debuut, toen zij, toen nog Henr. van der Schalk
geheeten, haar ‘Sonnetten en Verzen in Terzinen geschreven’ uitgaf in 1895. Er
was in dezen tijd, na de z.g. Nieuwe Gids periode het onrustig bewustzijn van een
te-kort ontstaan in onze litteratuur, een algemeen groeiend vermoeden dat het leven,
behalve als verschijnsel, ook een verschijning was: de verschijningsvorm namelijk
van dieperliggende waarden en wetten. De tijdelijke vooral zintuigelijke verjonging,
die onze geest en taal rond 1880 ondergingen, begon haar nadeelen te toonen.
Een edele traditie was geschokt, een nieuwe nog niet gevonden. Het levensbeeld
dat de litteratuur gaf dreigde te vervlakken tot een conceptie van enkel natuur en
passie; de taal, persoonlijker en sensitiever gehanteerd dan tevoren, dreigde door
persoonlijke willekeur te ontaarden, kort-ademing te worden van zintuigelijke
waarneming en het bindende en onderstroomende rhytme van den geest te verliezen,
waardoor haar voornaamste functie, overdraagster van gedachten te zijn, in gevaar
kwam. Dit tekort werd rond 1893 alom gevoeld, het bracht den grootste van allen
die toen dichtten, Herman Gorter, in zijn ‘Verzen’ tot een algeheele verwerping van,
en een vertwijfeling aan datzelfde zintuigelijke leven, dat hij aanbeden en bezongen
had. Op het gebied der poëzie grepen toen twee dichters hier het meest beslissend
in, Henr. van der Schalk en 3 jaar later, P.C. Boutens. Zij brachten den
Nederlandschen mensch de diepere levensconceptie, waarnaar hij verlangde: Het
leven niet als verschijnsel maar als verschijning, probleem en mysterie, geladen en
bewogen door ziel, zij herstelden de poëtische taal in haar klassieke functie: zingende
geest te zijn en niet voor alles zintuigelijke registratie. Beiden op hun wijze. Boutens
door een zoo tot uiterste verfijning gaande zintuigelijke waarneming, dat deze tot
een mystische huivering overgaat, een ‘vermoeden van God’, Henr. van der Schalk
door een stil, maar diep bewogen peinzen over het leven, dat eindelijk, na vele
aarzeling, ‘liefde als de levenswet’ erkent. In het boek der ‘Sonnetten en Verzen’
volbrengt een zeer jonge, zeer zuivere ziel een tocht door haar eigen haarzelf
nauwelijks bekende diepte, en ontdekt, met de trilling eener voortdurende
verwondering, met den gloed eener gedempte extase, haar eigen aangeboren
eigenschappen en hoogste mogelijkheden, en het verbindingspunt van haar geest
met dien grooteren geest, ‘die de wereld beweegt en de sterren’. Naar den vorm
gezien, werd in dit dichtwerk de klassieke strophe hersteld, harmonisch van in- en
uitademen, en waaraan de stille rijkdom van haar gewaarwording ondergeschikt
bleef. Zoo werd haar eerste werk reeds een historisch moment in onze letterkunde:
dat eener nieuwe bezinning en een nieuwe bezonnen muziek.
Haar tweede hoofdwerk, ‘De Nieuwe Geboort’, werd van nog
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grooter beteekenis voor onze letterkunde. De wegen van beide dichters scheidden
zich, tot groote verrijking van ons geestelijk leven. Boutens kwam via de mystische
huivering die zijn Praeludien beheerscht, tot zijn hartstochtelijke Godsontdekking
in de Stemmen (1908), welke zich daarna in de Vergeten Liedjes (1910) tot het
hervonden geestelijke lied verstilde en klaarde, - Henr. Roland Holst wendde zich
af van deze bezinning, deze pre-occupatie met haar eigen wezen, zij werd op een
gegeven oogenblik door den nood der maatschappij, het leed der verdrukten
aangegrepen, zij bekende zich tot het socialisme, en gaf de weerslag van een leven,
dat met steeds hartstochtelijker bewogenheid geleefd werd, in haar werk De Nieuwe
Geboort (1903). Het behoeft niet meer klassiek genoemd te worden. Het is als
zoodanig erkend. In strophen van soms Oudtestamentische zwaarte bezingt zij het
leed der wereld, haar hoop op een lichte toekomst, haar honger naar een schooner
leven niet voor enkelen, maar voor allen. Nimmer sinds ons Wilhelmus ontstond
had een zoo hartstochtelijke roep om rechtvaardigheid en steeds meer
rechtvaardigheid over deze lage landen geklonken.
In vele werken heeft Henr. Roland Holst sindsdien haar ontwikkeling als dichteres
voortgezet. Daarnaast hebben haar letterkundige beschouwingen in bepaalde
perioden, voornamelijk rond 1900, velen tot een nieuw bewustzijn gebracht, haar
sociologische studies werkten aansporend; - lang voordat de ‘biographie romanciée’
ontstond en tot een modegenre verlaagd werd, ontwierp zij reeds, met kennis en
fantasie, die groote verbeeldingen van historische persoonlijkheden, waarin het
bewustzijn of de energie van een tijd zich samentrok: wij noemen haar werk over
Rousseau, over Garibaldi, later over Tolstoy, - haar drama's werden een belangrijke
verrijking onzer arme tooneellitteratuur; ook theoretisch gaf zij zich rekenschap van
de dramatische kunst in heden en verleden in haar standaardwerk over het drama;
een nieuwe vorm van tooneelkunst zocht zij in haar massaspelen, kortom: stijgend
ontzag vervult ons zelfs bij de kortste vogelvluchtblik over dit groote levenswerk,
met zooveel dienende toewijding gedaan; met algemeene stemmen adviseerde dus
onze Commissie voor Schoone Letteren er den Meesterprijs aan toe te kennen,
met vertrouwen neemt het Bestuur dit voorstel over en legt het aan Uwe vergadering
ter beslissing voor.

2. J. Slauerhoff
De Commissie voor Schoone Letteren adviseert het Hoofdbestuur van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde den C.-W.-van-der-Hoogt-prijs voor
1934 toe te kennen aan den dichtbundel S o l e a r e s door J. S l a u e r h o f f .
De dichter Slauerhoff heeft zich met goed recht een naam verworven in onze
letterkunde. Reeds herhaaldelijk heeft hij in proza en in versvorm werk geleverd
van zoodanige kwaliteiten, dat dit advies beginnen moet met een verklaring waarom
hij niet eerder de algemeene stemmen van de commissie op zich kon vereenigen.
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In een vorig advies heeft de Commissie er reeds op gewezen, dat haar keuze niet
uitsluitend beinvloed wordt door individueele prestatie van een in aanmerking komend
auteur, maar dat zij buitendien ook haar aandacht richt op de waarde die het te
bekronen boek mag hebben voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandsche
Letteren. Zoodoende verkrijgt het begrip aanmoediging een wijdere strekking.
Slauerhoff's uitdrukkingswijze is zoo bij uitstek onverzorgd, dat, hoezeer men ook
hechten mag aan een persoonlijk geluid, ja, de onontbeerlijkheid daarvan vooropstelt,
de Commissie lang geaarzeld heeft, alvorens door een bekroning ook de
schaduwzijden van dit werk een fiat te verleenen.
Zij die uit zijn bundel proza-verhalen ‘Schuim en Asch’ zich ‘Larrios’ en ‘Such is
Life in China’ herinneren, zij die met ons den aanvang en eenige andere passages
van zijn roman ‘Het Verboden Rijk’ bewonderen, zullen stellig instemmen met de
bekroning van dezen dichtbundel ‘Soleares’, waaruit de geest spreekt van genoemde
novellen en romanfragmenten en waarin de klank van de gedichten uit zijn besten
tijd, verzameld uitgegeven in den bundel Clair Obscur, weer waarneembaar wordt.
Ook in Soleares bedreigen talrijke onverzorgdheden met hun te lichtvaardigen luim
de dichterlijke waarde, maar de Commissie heeft thans gemeend in de eerste plaats
gehoor te moeten geven aan een klank van diepen ernst, dikwijls met innerlijken
strijd en zelfspot bevochten.
Het loont wellicht de moeite de elementen nader te bezien waaruit deze ernst
bestaat. Tezeer heeft men deze gedichten naar den letter opgenomen. Zij spreken
in de eerste plaats van een doelloos en richtingloos leven. Het zijn ontboezemingen
van een vermoeid avonturier, die uitvaart en thuiskomst met gelijke lusteloosheid
beschrijft. Hij doet het voorkomen alsof de ontgoocheling de schering en de inslag
is van zijn wezen. En voorzoover wij hem uit zijn beste werk kennen, is dit inderdaad
de bittere waarheid. Dat deze waarheid in vele gevallen niet verstaan wordt, wijten
wij slechts aan bovengemelden luim; en een zekere afficheering van zichzelf als
rusteloos zwerver, maakt het maar al te gemakktelijk aan zijn neerslachtig woord
als aan een phrase voorbij te gaan.
Maar wie het werk van dezen vruchtbaarsten der jongere dichters, jaar-in jaar-uit
gevolgd heeft, zal zich gewonnen verklaren voor de nog slechts door den dichter
zelf miskende levensernst dezer poëzie en met instemming de aanmoediging van
de zijde der Maatschappij der Letterkunde begroeten.

3. A. den Doolaard
De Commissie heeft gemeend A. den Doolaard's roman ‘De Herberg met het
hoefijzer’ te moeten aanbevelen voor den Mei-prijs der Maatschappij, met dien
verstande, dat de prijs ten halve aan J. Engelman's verzenbundel ‘De Tuin van Eros’
en ten halve aan dit genoemde boek komt.
Wat zij in deze roman in de eerste plaats waardeert is het sterke
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en natuurlijke talent van een jongen schrijver die gebroken heeft met al te ver gaande
psychologische ontleding, neiging tot fraai-schrijverij en al te persoonlijke belijdenis,
en wiens kennelijk doel het is het leven dat hem trof tot een kleurig, dramatisch en
bewogen beeld te herscheppen. A. den Doolaard is een van de vele jonge dichters
die zich de laatste jaren tot den romanvorm aangetrokken voelden, en het mag
opmerkelijk genoemd worden dat juist hij, in wiens verzen het episch en verhalend
element het sterkste scheen, zoo snel den romanvorm wist te beheerschen. Zijn
eersteling op roman-gebied: ‘De Laatste Ronde’, was niet vrij te pleiten van een
gewildheid en overdrijving die soms ook zijn verzen ontsierde, en die steeds een
gevaarlijk element in zijn werk scheen te zullen blijven. Maar in zijn ‘Druivenplukkers’
zag men, met dit boek vergeleken, een zeer opmerkelijke vooruitgang, een
versobering en toeneming van beheersching die zich in ‘De Herberg met het
Hoefijzer’ verder voltrokken heeft. Goethe wist het reeds: een wilde most geeft soms
den besten wijn. De kracht van den Doolaard's proza ligt vooral in een sterke
visualiteit en een heldere en eenvoudige karakterteekening, twee eigenschappen
die men als de grondslagen van waarachtige romankunst mag beschouwen.
Hij heeft, door weinig gecompliceerde, maar elementair levende menschen tot
zijn romanfiguren te kiezen, en het sobere bestaan van een Oost-Europeesch
bergvolk in zijn strijd tegen de moderne beschavingsbegrippen tot zijn achtergrond,
een boek tot stand gebracht dat om zijn kracht en kleur en dramatische spanning
de aandacht verdient boven de romans, die voor de commissie dit jaar een onderwerp
van bespreking uitmaakten.
Zij heeft, die eigenschappen op hun volle waarde schattend, zich niet ontveinsd
dat haar beslissing tevens berustte op de hoop dat zich in het werk van dezen
schrijver een verdieping zal voltrekken die zij in zijn ontwikkelingsgang meent waar
te nemen.
Zij erkent overigens in A. den Doolaard een der levendigste en sterkste
prozaschrijvers van zijn generatie, en in zijn streven het leven nauwkeurig en in al
zijn schakeeringen uit te beelden en de persoonlijkheid van den schrijver op den
achtergrond te stellen een verwantschap met de groote Europeesche romantraditie,
die den schrijver, naar zij weet, ter harte gaat.

4. Jan Engelman
De Commissie voor Schoone Letteren adviseert de tweede helft van den Mei-prijs
toe te kennen aan den dichtbundel D e T u i n v a n E r o s door J a n E n g e l m a n .
Er zijn weinig jongere dichters in ons land die over de dichterlijke vaardigheid
beschikken als in den Tuin van Eros wordt aan den dag gelegd. Engelman's
beheersching van de strofe, zijn gevoelige melodie, zijn associatieve
woord-verbindingen, er zijn weinigen die dit evenaren. Het is evenwel wonderlijk,
en dit temeer in onzen tijd, dat een dichter een dergelijke technische perfectie bereikt,
zonder dat uit zijn werk oprijst hetgeen men een persoonlijkheid is gaan noemen
en het-
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geen voor ons de meest markante waarde blijft voor poëzie. Jan Engelman's
onbezorgde doch fijn verzorgde woordkunst zingt letterlijk gelijk een vogel dat doet.
Gij zult vaak verbaasd staan, wanneer gij een zijner liederen bewonderend herleest,
dat het woord niet als een menschelijke uitspraak tot u doordringt, maar u bekoort
gelijk iets uit de natuur bekoren kan. Voor velen is dit een groote lof. Wij echter zijn
niet blind voor de tekortkomingen van een talent, dat zich met zijn ontplooiing
vergenoegt en dat weigert tot instrument te worden voor dieper bewogenheden, die
thans, als het ware door een wiegelied in slaap gezongen, niet aan het woord kunnen
komen.
De Commissie spreekt bij haar advies de hoop uit, dat men Jan Engelman door
de toekenning dezer onderscheiding tot de groote gedichten zal aanmoedigen
waartoe hij het gereedschap reeds in handen heeft.
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Bijlage VIII
Eindverslag der commissie tot onderzoek naar het boerenhuis in
Nederland
Ten vervolge op de verslagen over de jaren 1920-1926 (achtereenvolgens
opgenomen in de Handelingen 1920-1921, 1921-1922, 1923-1924 en 1925-1926)
en tevens ten besluite harer werkzaamheden deelt de Commissie tot onderzoek
naar het boerenhuis in Nederland het volgende mede:
Tot in 1932 schoot het werk, zij het langzamer dan oorspronkelijk was verwacht,
geregeld op en leefde de commissie in de verwachting, dat het tot een goed einde
zou worden gebracht. Deze verwachting was versterkt doordat met de Stichting
‘Fonds Landbouw Export Bureau 1916-1918’ te Wageningen zeer bevredigende
afspraken voor het bekostigen van een waardige uitgave waren getroffen. In den
loop van 1932 en van 1933 evenwel werd aan deze verwachting een ontijdig einde
bereid, doordat den heer Uilkema uit voor de commissie nimmer geheel duidelijk
geworden oorzaken de geneigdheid begaf om, althans in samenwerking met onze
commissie, het werk voort te zetten.
De commissie heeft het Bestuur der Maatschappij omtrent een en ander zoo
volledig mogelijk ingelicht, onder overdracht van haar archief aan de Maatschappij
en met mededeeling, dat zij, die in 1918 zich spontaan had gevormd en door de
Maatschappij was erkend, thans, bij gebleken onmogelijkheid om haar taak te
volbrengen, zichzelve voor ontbonden mocht verklaren. Zij bestond laatstelijk uit de
leden der Maatschappij van Eysinga, voorzitter, de Blécourt, Tj. de Boer, H. van der
Kloot Meyburg, Meyers, J.W. Muller en van Blom, secretaris-penningmeester.
Met groot leedwezen is de commissie tot haar besluit van ontbinding gekomen.
Belangrijke bedragen zijn haar toevertrouwd: tot en met 31 December 1933 genoot
zij aan rijkssubsidie ƒ 6986,86, aan bijdragen van anderen ƒ 8925,50, aan gekweekte
rente ƒ 387,43, samen ƒ 16299,79; aan kleine onkosten werd hiervan ƒ 81,92 besteed,
aan salarieering van den heer Uilkema ƒ 7845,-, aan vergoeding van diens reis- en
werkkosten ƒ 8135,35. Uit het resteerend bedrag (ƒ 237,52 + ƒ 0,17 rente = ƒ 237,69)
zijn de liquidatie-kosten voldaan ten bedrage van ƒ 13,10; wat overbleef (ƒ 224,59)
is aan de Maatschappij overgedragen.
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De commissie hecht er intusschen aan, te verzekeren, dat voor het uitgegeven geld
voortreffelijk werk is verricht. De heer Uilkema heeft met groote ijver, speurzin en
scherpzinnigheid veel materiaal verzameld, in het veld en uit archieven, en een deel
van dit materiaal tot in persklaren vorm bewerkt. Hij heeft dit gedaan zonder geldelijk
voordeel; wat hem van de zijde der commissie werd toegelegd was vergoeding van
tractementsderving en van onkosten; zelfs heeft hij zichzelven belangrijke geldelijke
offers getroost.
Nu aan den wensch der commissie, dat eerlang het werk, onder de auspiciën en
met de hulp der Maatschappij tot stand gebracht, onder hare uitgaven zou kunnen
worden opgenomen, de bodem is ingeslagen, kan zij niet meer doen dan uiting
geven aan hare hoop, dat langs anderen weg Uilkema's boek over het boerenhuis
in Nederland moge verschijnen in een gedaante, welker uiterlijk met den belangrijken
inhoud overeenkomt.
Namens de Commissie,
V.

EIJSINGA, Voorzitter.
D. VAN BLOM, Secretaris-penningmeester.

L e i d e n , 15 April 1934.
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Bijlage IX
Rapport van de Friesche commissie
De commissie, door het Bestuur der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
ingevolge besluit der Algemeene Vergadering van 14 Juni 1933 aangewezen, om
de al of niet wenschelijkheid te onderzoeken om voortaan ook in de Friesche taal
geschreven werken voor een bekroning in aanmerking te doen komen, is na
uitvoerige besprekingen tot de conclusie gekomen, dat hiertegen op grond van artt.
58 en 59 der Wet geen overwegende bezwaren behoeven te bestaan en dat om
redenen van billijkheid ten opzichte der Friesche letteren, een dergelijke uitbreiding
van de bestemming der prijzen aanbevelenswaardig kan worden geacht. De
commissie meent, dat uit praktische overwegingen alleen een toekenning van den
C.W. van der Hoogtprijs in aanmerking komt en stelt zich voor, dat dit op een der
beide volgende wijzen zou kunnen geschieden.
Ten einde de kansen voor de bekroning van een Friesch boek zoo groot mogelijk
te maken en de beoordeeling van een deskundige commissie te verzekeren, zou
het aanbeveling verdienen, indien om een bepaald aantal (bijv. zeven) jaren de
mededinging voor Friesche schrijvers werd opengesteld, met dien verstande, dat
dan ook alle in dat tijdsverloop verschenen boeken voor mededinging in aanmerking
zouden komen. Een tweede oplossing zou wellicht bezwaarlijker, maar ook
bevredigender zijn: de Friesche boeken zouden elk jaar in aanmerking kunnen
komen en de commissie voor Schoone Letteren zou daartoe de voorlichting kunnen
krijgen van een deskundig adviseur, die haar aandacht op voor bekroning waardige
werken zou kunnen vestigen.
De commissie heeft gemeend, dat zij het oordeel van vertegenwoordigers van
het Friesche geestelijke leven diende in te winnen en heeft zich daartoe om advies
gewend tot 12 vereenigingen en 38 schrijvers. Zij heeft antwoord mogen ontvangen
van 9 vereenigingen en 27 schrijvers en wel van de volgende strekking. Acht
vereenigingen en 12 schrijvers verwierpen het voorstel der commissie en verlangden
een toekenning van een prijs aan een Friesch werk, geheel afgescheiden van den
prijs voor een in het Nederlandsch geschreven boek. Slechts één vereeniging en
12 schrijvers waren met het voorstel der commissie ingenomen. Drie schrijvers
waren tegen elken door de Maatschappij rechtstreeks toe te kennen prijs.
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De commissie hecht bijzondere waarde aan het feit, dat zoo een overweldigende
meerderheid der Friesche genootschappen zich afwijzend hebben uitgesproken en
ziet daarin aanleiding het bestuur te adviseeren zich te onthouden van een beslissing,
waarbij het toekennen van een prijs aan een in het Friesch geschreven werk op een
of andere wijze geregeld wordt. Zij meent echter in overweging te moeten geven,
dat de bekroning van een Friesch boek niet principieel zal worden uitgesloten, zoodat
der commissie voor Schoone Letteren de vrijheid gelaten wordt, ook een in het
Friesch geschreven boek voor de toekenning van een prijs voor te dragen, indien
haar dit billijk en wenschelijk mocht voorkomen.
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Z.K.H. Hendrik Wladimir Albrecht Ernst
Prins der Nederlanden,
Hertog van Mecklenburg,
vorst van Wenden, Schwerin en Ratzeburg, graaf van Schwerin,
heer van de landen Rostock en Stargard, enz. enz.
Schwerin 19/4 1876 - 's Gravenhage 3/7 1934
Prins Hendrik, zoon uit het huwelijk van den uit den oorlog van 1870 bekenden
Groothertog Friedrich Franz II van Mecklenburg, met Marie van Schwarzburg
Rudolstadt, werd in 1876 geboren in het prachtige slot van Schwerin. Hij diende als
officier in het Bataljon Garde-Jäger, waarvan de uniform ons Nederlanders bekend
is uit de photografieën tijdens den verlovingstijd. Het huwelijk met H.M. de Koningin
had plaats op 7 Februari 1901. Hij overleed op 3 Juli 1934 in het paleis Noordeinde
na een ruim 33-jarig verblijf in Nederland. De Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden verliest in hem een buitengewoon eerelid, en zal de
belangstelling, bij iedere gelegenheid waar die van hem verlangd werd gaarne
betoond, noode missen, evenzeer als de talrijke andere Genootschappen en
Vereenigingen in ons land, die nooit een vergeefsch beroep deden op zijne
hulpvaardigheid en welwillendheid.
De dood van onzen Prins is niet alleen voor de reeds kort tevoren zwaar getroffen
Koninklijke familie een harde slag, hij trof heel het volk, zooals bleek uit de enorme
belangstelling bij zijn verscheiden en zijne begrafenis. Zij die het voorrecht hadden
hem persoonlijk nader te leeren kennen, wisten zijn eenvoud en vriendelijkheid, zijn
gevoel voor humor en scherpe opmerkingsgave, zijn liefdadigheidszin en trouw aan
zijne vrienden, te waardeeren.
En bij zijn overlijden is duidelijk gebleken dat ook de groote massa des volks
tenslotte toch gevoeld heeft: zijn dood is een verlies, een zwaar verlies voor het
vaderland, dat het moeilijk kan dragen. Bij iedere gelegenheid waarbij de Koninklijke
familie zich aan den volke vertoont - wij denken aan de opening der zittingen van
de Staten-Generaal en aan het jaarlijksch bezoek aan de hoofdstad - zal de bekende
figuur van onzen Prins gemist worden. Want hij was in
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die 33 jaren met hart en ziel een Nederlander geworden; hij sprak onze taal weliswaar
met een onmiskenbaar accent, maar hij kende haar goed, en was daar trosch op.
Hij kon genieten van de verbazing van zijn gezelschap als hij weinig bekende
uitdrukkingen correct te pas bracht of ongebruikelijke woorden kon verklaren. Zijn
echt zich Nederlander voelen bleek telkens op zijne reizen buitenslands; en dat hij
onzen volksaard goed begreep, daarvan getuigt het gemak waarmede hij zich met
den eenvoudigen man uit het volk onderhield, waarbij hij, zonder zich eenig geweld
aan te doen, direct de juiste snaar wist te treffen. Daarom werd hij ook door zijn
personeel verafgood. Het was zijne in-goedhartige natuur die hem de gave verleende,
om tot de harten te spreken. En zoo in-nederlandsch was hij geworden, dat hij, als
hij onvoorbereid in het publiek moest spreken, dat gemakkelijker deed in het
nederlandsch dan in zijne moedertaal! Het volk had zijne liefde, evenals de taal;
terwijl hij nimmer streefde naar populariteit, was hij meer populair dan hij zich zelf
bewust was. Dat was omdat anderen wel te doen hem eene levensbehoefte was.
De vrienden van onzen Prins zullen zonder uitzondering Professor Obbink
dankbaar zijn, dat deze, zoowel van den kansel als van het redenaarsgestoelte,
mededeeling deed van het feit dat Z.K.H. een bijzonder religieus mensch was;
slechts zijne intieme vrienden wisten dat en waardeerden het in hem. Hij was bij
droevige sterfgevallen altijd de man die de juiste woorden tot troost wist te spreken,
en dat gaarne deed waar hij meende de treurenden te moeten opbeuren, en hen
te leeren den dood als eene verlossing te beschouwen, in zijne onwrikbare
overtuiging omtrent het hiernamaals. Die geest vergezelde zijn indrukwekkende
begrafenisstoet, door velen als ‘sprookjesachtig’ gekenschetst. En die geest troost
ons over ons verlies dat wij door zijn vroegtijdig sterven hebben geleden.
's - G r a v e n h a g e
H.J. SCHMIDT
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Dr Percy Stafford Allen
Londen 7/7 1869 - Oxford 16/6 1933
De vaderlandsche historie, die terecht roem draagt op haar Erasmus, al werd diens
grootste glorie niet op Nederlandschen bodem verworven, heeft alle aanleiding om
met eerbiedige dankbaarheid den buitenlander te herkennen, wiens geschiedkundige
arbeid zooveel voor de kennis van Erasmus' leven en werken beteekend heeft, en
die, door het licht dat hij op diens jonge jaren heeft doen vallen, Erasmus in zekeren
zin aan zijn vaderland heeft terugegeven. P.C. Allen, doctor honoris causa in de
Letteren en Wijsbegeerte aan de Leidsche Universiteit, gewoon lid van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, heeft bij zijn leven reeds de
waardeering gevonden, waarop hij tegenover de Nederlandsche wetenschap recht
had; wij konden en mochten hem als een der onzen beschouwen. Des te grooter
is het verlies dat zijn heengaan ook ons berokkent.
Allen werd in 1869 te Londen geboren; zijn vader was daar bankier en had
bovendien een groote belangstelling voor de studie van het verleden; wat deze
belangstelling voor den zoon beteekend heeft kunnen wij opmaken uit de woorden
waarmee hij in 1906 het eerste deel van zijn levenswerk, de uitgave der Brieven
van Erasmus, aan zijn vader opdroeg. De jonge Allen studeerde in Oxford
geschiedenis; onder zijn leermeesters was Prof. Froude, de kenner van Erasmus,
over wien hij een belangrijke biografie schreef. Het was Froude, die hem opwekte
de brieven van Erasmus te bestudeeren met het oog op de beantwoording eener
Oxfordsche prijsvraag. Dat was in 1893; Allen's wetenschappelijke belangstelling
is sedert onafgebroken bij Erasmus en diens tijd bepaald gebleven, al duurde het
nog vele jaren eer hij de eerstelingen van zijn volhardende studie aanbood. Hij
behoorde tot de degelijke werkers, die zich door geen gemakkelijk behaalde maar
meestal vluchtige successen laten afbrengen van zorgvuldig onderzoek en
tijdroovende nasporingen, welke eerst na langen tijd resultaat en belooning vinden
- in Allen's geval het meesterwerk ‘Opus Epistolarum Erasmi’, dat hem bekend en
beroemd maakte. Een verblijf in Britsch-Indië, waar hij van 1897-1901 hoogleeraar
in de geschiedenis was aan het Goot-College te Lahore deed geen afbreuk aan
den volhardenden ijver, waarmede hij den omvangrijken arbeid aan Erasmus'
correspondentie voortzette; terecht kon hij in de voorrede bij het eerste deel getuigen
dat ‘this work... has been carried on under the gloom of Indian summers and in high
valleys
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in Kashmir’. Niettemin kwam zijn terugkeer in Europa ten goede aan de uitgebreide
n tijdroovende studie, door hem in bibliotheken en archieven van vele landen verricht;
in 1906 kwam het eerste deel van het ‘Opus Epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami
denuo recognitum et auctum’ van de Clarendon Press.
Wie als schrijver dezes eenigermate kennis heeft gemaakt met de breedten en
diepten van dit werk in zijn op elkaar volgende zeven deelen, gevoelt geen geringe
verlegenheid wanneer hij naar woorden zoekt om den omvang en de glansrijk
overwonnen moeilijkheden, de grootheid en de waarde van Allen's levensarbeid in
het licht te stellen. De honderden brieven van en aan Erasmus, die het zware
folio-deel III van Clericus' uitgave der ‘Opera Omnia’ vullen, moesten allen critisch
in de nieuwe publicatie worden verwerkt, vermeerderd met tallooze andere, deels
in latere, partiëele uitgaven als van Horawitz, Hartfelder, Nichols, Max Reich, e.a.
opgenomen, deels uit allerlei archieven en bibliotheken op te delven en aan het licht
te brengen. Inderdaad ‘recognitum et auctum’! Boden de genoemde latere uitgaven
over het geheel juist en betrouwbaar materiaal, plaats, dateering en adres van heel
wat brieven der Clericus-editie moesten aan een omvangrijk onderzoek worden
onderworpen. Van vele moesten deze voor de eerste maal worden vastgesteld; de
vondsten in verschillende verzamelingen plaatsten dikwijls voor onontgonnen terrein,
waarop de navorscher van het eene onderzoek in het andere verviel. De vaststelling
van den juisten tekst bood groote moeilijkheden, vaak slechts door uitgebreide,
zorgvuldige en tijdroovende vergelijkingen van handschriften en andere drukken te
overwinnen. Talrijke reizen moesten worden gedaan, een omvangrijke
correspondentie moest gevoerd worden. Ook naar Nederland leidden Allen's
onderzoekingen, en in de schatten van onze bibliotheken en archieven heeft hij
zeker niet het minst belangrijke materiaal voor zijn studie gevonden. Met name de
oude Atheneum-bibliotheek in Deventer en de gemeentelijke bibliotheek van Gouda
leverden hem oude collecties van brief-copieën, waarvan hij waardevol gebruik kon
maken. Zijn dankbaarheid daarvoor heeft hij allerminst verborgen gehouden, en
o.a. heeft hij met groote erkentelijkheid gewaagd van het voorrecht dat hij de
‘Deventer Letterbooks’ gedurende tien jaren in de Bodleian te Oxford tot zijn
beschikking mocht hebben. - Allen bepaalde zich bovendien niet tot het enkel
reproduceeren, in betrouwbaren tekst en met juiste dateering enz. van Erasmus'
correspondentie; elkn brief voorzag hij van een inleiding, die somtijds uitgroeide tot
een studie op zich zelf van den tijd en de levensomstandigheden van Erasmus en
de vele belangrijke figuren waarmede deze in correspondentie stond; verder voorzag
hij de brieven van verklarende aanteekeningen, waardoor het geheel, mede dank
zij uitvoerige registers, van een voor Erasmus' tijd encyclopaedische waarde
geworden is. Zoodoende zegt de titel ‘Opus Epistolarum Erasmi’, hoe veelzeggend
ook, eigenlijk te weinig voor dit werk, dat in zijn zorgvuldige rangschikking als één
groote, doorloopende biografie van Erasmus is te beschouwen. Wanneer men
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daarbij denkt aan de centrale plaats die Erasmus in het geestesleven van zijn tijd
innam, met vele en velerlei belangrijke personen in correspondentie, vraagbaak van
talloozen, middelpunt van bebelangstelling, wiens licht in wijden kring scheen, kan
men eenige voorstelling krijgen van den omvang van Allen's breed opgezetten
arbeid, en van die onvergelijkelijke waarde ervan bij zoo geslaagde uitvoering.
Het eerste deel is door zes andere gevolgd; het laatste verschenen deel is van
1928. De wereldoorlog bracht eenige vertraging in de uitgave; de brand van Leuven
dreigde zelfs met een onherstelbaar verlies. Juist bij het uitbreken van den oorlog
zou de Craneveltcollectie van Erasmus-brieven uit de Leuvensche
Universiteitsbibliotheek ter beschikking van Allen worden gesteld: Prof. De Vocht
redde ze met levensgevaar tusschen de brandende gebouwen en een geheime
boodschapper bracht later de copieën met nog grooter gevaar - hij werd zelfs door
de Duitschers aangehouden - naar Engeland. Vanaf het derde deel verschijnt de
naam Mrs H.M. Allen als medewerkster op den titel. Allen heeft de uitgave helaas
niet voltooid mogen zien; het zevende deel omvat de correspondentie van Erasmus
tot het jaar 1528. Er bestaat gegronde hoop dat zijne echtgenoote de publicatie
voort zal zetten; veel materiaal ligt gereed en Mrs. Allen bezit voor dezen arbeid
niet slechts de bekwaamheid, maar ook de groote liefde voor de stof. Indertijd
bezorgde zij een herdruk van ‘The praise of Folly’ in de Engelsche vertaling (van
1668) van John Wilson (Oxf. 1913). Ondertusschen werkte Allen ook door andere
publicaties mede tot de vergrooting en verdieping der kennis van Erasmus en zijn
tijd. Hierin toonde hij zich niet alleen als den nauwkeurigen en deskundigen vorscher,
maar ook als den onderhoudenden verteller, die op aantrekkelijke wijze een schat
van wetenswaardigheden meedeelde. Wij herinneren met name aan zijn ‘The age
of Erasmus’ (Oxf. 1914). Voor het ‘Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek’
bewerkte hij een uitvoerig artikel over Erasmus.
Dat zijn arbeid in Engeland de aandacht trok en verdiende erkenning genoot,
bewijzen de universitaire waardigheden waartoe hij geroepen werd. Van 1908-1924
vervulde hij de functie van Fellow van Mertin College, de laatste negen jaren daarvan
als bibliothecaris; van 1920-1922 bekleedde hij de waardigheid van Dean. In 1924
werd hij benoemd tot President van Corpus Christi College, als opvolger van Thomas
Case. In 1913 werd hij aangesteld tot Curator van de Bodleian Library; van
1914-1925 was hij Curator van het Indian Institute. Leiden en Leuven verleenden
hem het eeredoctoraat; reeds in 1909 werd hij door de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde onder haar leden opgenomen. Ook Birmingham en
Durham schonken hem eershalve den doctorstitel. Hoezeer men hem in Engeland
waardeerde bleek uit de necrologieën in The Times van 17 Juni en 11 Juli 1933,
toen hij den 16en Juni d.a.v. was overleden.
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Allen had in Nederland vele vrienden. Het was niet alleen de meer zakelijke
vriendschap, uit wetenschappelijke betrekkingen voortvloeiende, die hem aan velen
hier te lande bond, maar ook de beminnelijkheid van zijn persoon. De humanitas
van zijn ‘held’, dien hij zeer bewonderde en voor wiens juiste, niet door
confessionalisme en vooringenomenheid getroebelde waardeering hij welsprekend
heeft gepleit, was ook de zijne. Hij was, wel bereisd en wereldburger als een
Erasmus, een man van hoofsche vormen en beminnelijkheid, zonder hoovaardij op
zijn toch zoo uitnemende kwaliteiten, oprecht dankbaar voor ondervonden steun en
belangstelling, vol waardeering voor het werk van anderen. Herhaalde malen heeft
hij ons land bezocht, o.a. in 1922, toen hij in verschillende plaatsen gesproken heeft.
‘Long life was given to him, which he filled with toil’ heeft hij eens van Erasmus
getuigd. Allen's leven is korter geweest dan dat van den door hem hoog vereerde
en trouw gediende; geen vierenzestig jaren werd hij oud. Menschelijkerwijs gesproken
te weinig - toch ‘lang’ als wij bedenken dat voor hem zonder eenige twijfeling geldt
het ‘filled with toil’.
Groningen
LINDEBOOM
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Willem Cornelis Capel
's-Gravenhage 4/2 1853 - 1/7 1934.
Capel was gedurende ruim 41 jaar, van 1 Juni 1872 tot 1 October 1913,
departementsambtenaar (ten slotte referendaris), achtereenvolgens bij Financiën,
Waterstaat, Binnenlandsche Zaken, wéér bij Waterstaat en dan bij Landbouw. Zijn
verdiensten als zoodanig hadden blijkens zijn officierschap in de orde van
Oranje-Nassau erkenning gevonden.
Gedurende een reeks van jaren was hij medewerker aan ‘De Nederlandsche
Spectator’, korten tijd ook van de ‘Haagsche Stemmen’.
Zijn auteursnaam was ‘Florentijn’.
Van zijn hand verschenen:
‘Uit het Dagboek van Florentijn’.
(Uitg. H. Pijttersen Tzn te Sneek) 1882;
2e veel vermeerderde druk 1885.
‘Bij de Tooveres van Endor en andere gedichten’.
(Uitg. Mouton en Co te 's-Gravenhage) 1887.
‘Noordzeekinderen’.
(Uitg. W.P. van Stockum en Zn te 's-Gravenhage) 1892.
‘Van blijder Minne’.
(Uitg. W.P. van Stockum en Zn te 's-Gravenhage) 1897;
2e vermeerderde druk 1910.
‘In de Morgenzon’ (niet in den handel).
‘Boven de Smart’.
(Uitg. N.V. Boekhandel v/h W.P. van Stockum en Zn te 's-Gravenhage) 1922.
De overledene was weduwnaar van mevrouw Sophie Kluit.
Zijn begrafenis vond plaats op Woensdag 4 Juli op Oud Eik en Duinen.
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Willem Draaijer
Deventer 26/12 1847 - Leiden 13/7 1933
Aan het verzoek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
een beknopt levensbericht te schrijven van wijlen den heer Willem Draaijer, voldoe
ik gaarne. In 1902 heb ik Draaijer leeren kennen en tot aan zijn dood toe heb ik het
voorrecht gehad hem in Leiden onder mijn vrienden te mogen rekenen. We waren
collega's en werkzaam aan dezelfde H.B. School tot hij - den 1en Januari 1914 zijn ambt neerlei.
Draaijer werd geboren te Deventer, den 26en December 1847. Daar te Deventer
bracht hij als jongen veel vrijen tijd buitenshuis door; vooral op de Brink en in de
omgeving van de Waag, de terreinen waar toen de jeugd zich bij voorkeur placht
op te houden en te vermaken. Met groot genoegen kon Draaijer daar later van
vertellen, en hij deed dat in menig tijdschrift- en courantenartikel. En dat zijn verhalen
oude herinneringen opwekten, getuigden de talrijke brieven, die daarop van
oud-Deventenaren werden ontvangen. In zijn jonge dagen nam hij het Deventer
dialect zoo goed in zich op en hij bewaarde het zoo trouw, dat hij het naderhand
gaaf kon weergeven. - In de stad zijner inwoning deed hij examen voor onderwijzer
en hij behaalde er verschillende ‘taalakten’. Op twintigjarigen leeftijd werd hij
onderwijzer en achtereenvolgens was hij als zoodanig werkzaam in Deventer,
Vaassen, aan 't instituut van den heer G.J. Kapteyn te Barneveld, aan dat van den
heer Blokhuis te Leerdam en aan de school voor M.U.L.O. voor jongens te Kampen.
Hier leerde hij Mej. G. Engeben kennen, met wie hij in 't huwelijk trad. Hij haalde in
dien tijd ook de akte voor hoofdonderwijzer. Van Kampen vertrok hij in 1876 naar
Dieren, waar hij tot hoofd der M.U.L.O. school was benoemd. Zijn verblijf aldaar
duurde tot 1891.
Het was de krachtigste tijd van zijn leven; hier vond hij gelegenheid, zijn
belangsteling in velerlei dingen te ontplooien. Hij was o.a. secretaris van ‘het Nut’
en van de Vereeniging Concordia, die zich op tooneelvoorstellingen en andere
vermakelijkheden toelegde. Ook met historische studiën hield hij zich bezig; in 1889
hield hij voor het ‘Nut’ een voordracht over de geschiedenis van Dieren, welke
voordracht later, in 1894, is gepubliceerd in het boekje ‘Uit Dierens Verleden’ als
een bijdrage tot de geschiedenis van het dorp en zijn naaste omgeving. De stof had
hij ontleend aan veschillende min of meer bekende bronnen, die hij voornamelijk
gevonden had in de bibliotheek van ‘de Geldersche Toren’, het bekende kasteel
zijwaarts van den weg van Dieren naar Brummen.
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Maar al deze werkzaamheden, buiten de ambtsbezigheden om, konden zijn tijd niet
vullen. Zijn reeds lang gekoesterde liefde voor taalstudie werd weer machtig in hem
en hij ging studeeren voor de Middelbare Akte Nederlandsch. Daarvoor volgde hij
des Zaterdags de colleges der hoogleeraren Moltzer en Gallée in Utrecht. Vooral
de dialectstudies van Gallée trokken hem aan en ze werden voor hem aanleiding,
zich in 't bijzonder op dezen tak der taalwetenschap toe te leggen. In 1890 verwierf
hij de begeerde akte, wat in Dieren de vrees deed opkomen, ‘dat men hem nu niet
lang meer als hoofdonderwijzer zou houden’. Die vrees werd bewaarheid; in 1891
werd hij benoemd tot leeraar in 't Nederlandsch aan de H.B. School te Leiden en
met leedwezen zagen de bewoners van Dieren den hoog gewaardeerden
hoofdonderwijzer vertrekken.
Ook in Leiden bewoog Draaijer zich op verschillend gebied. Zoo was hij langen
tijd lid van de plaatselijke Schoolcommissie, lid en ondervoorzitter van het Bestuur
der 3 October-Vereeniging en lid en secretaris van de Vereeniging tot Opleiding
van Bewaarschoolhouderessen; in al deze functies toonde hij zich een man van
groot organisatorisch talent en warme belangstelling voor de taak, die hij op zich
had genomen. Maar ondanks al deze bemoeiingen verflauwde zijn liefde voor de
dialectstudie niet, met name niet die voor het Deventer dialect, dat hij als jongen
zooveel had gesproken, en in 1896 gaf hij bij Martinus Nijhoff zijn ‘Woordenboekje
van het Deventersch Dialect’ uit. Het werd in wetenschappelijke kringen gunstig
beoordeeld en men prees vooral ook de keuze van ‘'t Léleke endeküken’ als
specimen. Dikwijls toch gaat men in zulke gevallen van onbenullige verhaaltjes uit.
Nog is het boekje gezocht; op eene auctie in den ‘Templum Salomonis’ alhier werd
er onlangs nog een flinke prijs voor betaald. Het is bij deze eene uitgave gebleven,
maar het ware te wenschen, dat er een herdruk verscheen; het materiaal, door den
1
schrijver zelf verzameld en bewerkt, ligt klaar . Die Nederlandsche dialectstudie was
voor Draaijer niet enkel liefhebberij; steeds toonde hij levendig belang in datgene,
wat anderen op dit gebied presteerden. En meer dan eens wordt hij aangehaald in
wetenschappelijke werken, zoo b.v. door Stoett in 't voorbericht van zijn
‘Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen en uitdrukkingen’ en in verschillende
afleveringen van het Ned. Woordenboek. Van zijn voortgezette studie getuigt een
artikel over de Persoonsnamen, voorkomende in de Cameraarsrekeningen van
Deventer van 1337-1393, opgenomen in het Tijdschrift van de Maatschappij, deel
XXXVI.
Zijn geboorteplaats was hem lief. In zijn latere levensjaren schreef hij nog menig
artikel in Deventer bladen, herinneringen uit zijn jeugd en aan de oude stad aan
den IJsel, eveneens een opstel ‘Op den Brink te Deventer’ in de ‘Driemaandelijksche
Bladen’, uitgegeven door de ‘Vereeniging tot onderzoek van taal en volksleven,
vooral in het

1

Bij het ter perse gaan van dit opstel verneem ik, dat een heruitgave vrijwel verzekerd is
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Oosten van Nederland’. Van de verhalen en schetsen in Deventer bladen noem ik
nog: ‘de Woage’, ‘de Schutters goat’, ‘Maiwörms vangen’, ‘Karmse’, ‘de Kiekkaste’,
‘Uut de olde Deuze’, ‘An de Heeren’, ‘Uten olden tied’, ‘'n Vremd geval’.
Andere werken of verhandelingen, die met zijn Woordenboek op één lijn kunnen
gesteld worden, heeft Draaijer niet geschreven; eigenlijk productief is hij niet geweest.
Hij onthield zich niet alleen door zijn misschien al te groote bescheidenheid, maar
ook door zijn zin voor echt- en waarheid. Hij wilde niets in 't licht geven, wat niet
taalkundig geheel verantwoord was en bij zijn verdere studie op dialectkundig gebied
kwam hij telkens voor moeilijkheden te staan. Meer dan eens heb ik het hem hooren
betreuren, niet genoeg in de oude germaansche dialecten te zijn doorgedrongen,
om met bevredigende waarschijnlijkheid of nog liever met zekerheid een verklaring
te kunnen geven van de ontwikkeling van dialectische vormen en 't verloop der
beteekenis van een woord of uitdrukking.
Als leeraar aan de H.B. School toonde hij dezelfde eigenschappen, die hem in
huisgezin, maatschappij en in de taalkundige wereld sierden. Hij had veel
belangstelling voor zijn vak; zijn praktische blik leerde hem, wàt de jongens (meisjes
hadden we toen nog maar weinige) voor het leven moesten kennen en kunnen, en
door zijn takt en geduld wist hij ook den onbevattelijksten leerling de dingen duidelijk
te maken. Daarom achtten de leerlingen hem hoog, en ook omdat hij wel eens iets
door de vingers zag, wat bij anderen niet door den beugel kon. Want hij had uit zijn
jeugd de herinnering aan ‘jongens’ bewaard en wist, dat het niet altijd zoo kwaad
gemeend was. Voor schoolgebruik gaf hij een ‘Schoolgrammatika ten gebruike bij
het onderwijs in het Nederlandsch’ uit, die een derden druk beleefde.
Zijn dood kwam niet onverwacht. Reeds langen tijd waren de gebreken van den
ouden dag bezig zijn lichaam te sloopen; in de laatste jaren verscheen hij niet meer
in 't publiek en eindelijk zagen we den forschen man niet meer zijne gewone
dagelijksche wandeling langs den Singel doen. Eind Juli 1933 stonden we aan zijn
graf. De oprechte deelneming, daar betoond, bewees hoe geacht en geëerd de
overledene was geweest, niet alleen bij leerlingen en oud-leerlingen, maar bij allen,
die tot hem in vriendschappelijke betrekking hadden gestaan; wij allen voelden, dat
er een edele persoonlijkheid was heengegaan. Dat de teraardebestelling in allen
eenvoud geschiedde, was in volkomen overeenstemming met zijn bescheiden aard.
L e i d e n , Mei 1934.
J. VERWER
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Christiaan Henri van Fenema
Utrecht 12/10 1877 - Oosterbeek 25/5 1933
Met Christiaan Henri van Fenema, gestorven op Hemelvaartsdag (25 Mei) 1933 te
Oosterbeek, is een uiterst bekwaam en zeer merkwaardig persoon heengegaan.
Geboren te Utrecht 12 October 1877 als zoon van Hector Marius en Wilhelmina
Geertruida Johanna Verkouteren, was hij de jongste van vier kinderen (één dochter
en drie zoons). Zijn geboortehuis was, wat tegenwoordig het Lijngebouw heet op
het stationsemplacement te Utrecht, aan de lijnen Arnhem en den Bosch. Doordat
zijn vader stationschef was bij de Staatsspoorwegen, kwamen overplaatsingen nog
al eens voor en zoo herinner ik mij dat hij als kind woonde te Deventer, Breda en
nog ergens in Limburg en ten slotte in Groningen.
Hij bezocht daar het grootste deel van de lagere school en bracht er een jaar op
de H.B.S. door. Hij ging echter over naar het Gymnasium en niet lang daarna vinden
wij hem te Kampen.
Daar op het Gymnasium ontwikkelde zich reeds zijn liefde voor geschiedkundige
zaken en speciaal zijn speurzin waar het betrof oude gebouwen, gevels, opschriften
en ook oude teekeningen en portretten, waarschijnlijk onder invloed van zijn vriend
E.W. Moes. Behalve op dit gebied bewoog hij zich op dat van gymnasiale belangen.
Zoo was hij medeoprichter, ongeveer in 1895 à 1896, van een eerste gymnasiaal
maandblad, waarvan ik den naam vergeten ben. Zijn diploma
eindexamen-gymnasium verwierf hij te Kampen in Juni 1900. Daarop keerde hij
naar het ouderlijk huis in de Rabenhauptstraat te Groningen terug.
Te Groningen werd hij 2 October 1900 als juridisch student ingeschreven. Op 5
November 1902 slaagde hij voor het candidaatsexamen in de rechten. Voor die
studie voelde hij echter maar weinig; hij bracht den meesten tijd door op de
Universiteitsbibliotheek in het boekenmagazijn, waar destijds ieder bezoeker vrije
toegang had. Door deze dagelijksche bezoeken verwierf hij zich een uitgebreide
boekenkennis op allerlei gebied; en aldra wist hij door zijn uitstekend geheugen ook
elk boek direct te vinden, en allerlei quasi-vermiste boeken - die verkeerd waren
weggezet - bracht hij weer terecht. Geen wonder dat, toen de conservatorsplaats
begin 1906 open kwam, hij in Mei van dat jaar benoemd werd om die in te nemen.
En dit zegt voor dien tijd heel wat, als men nagaat dat er elf sollicitanten waren,
waarvan de grootste helft gepromoveerden.
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Van het volgende jaar dateert de oprichting van zijn ‘Bureau van Documentatie’.
Op de Bibliotheek was Van Fenema de hulpvaardigheid in persoon. Hij bezat
naast een scherpe speurzin, een groote werkkracht. Iedereen stond hij vriendelijk
te woord en zonder resultaat verliet welhaast niemand de conservatorskamer. Hij
had dan ook enkel vrienden. Slagvaardigheid en tact kwamen hem te stade bij zijn
taak als conservator. Eigenschappen die ook thans nog in het bibliotheekvak het
halve werk zijn. Groote boekenkennis, nauwkeurigheid en feitenkennis, kwamen
hem dagelijks en op velerlei gebied te pas.
Mij blijft altijd bij de gezellige sfeer van de conservatorskamer in de oude
Bibliotheek te Groningen: de aankleeding met donkergroene overgordijnen, een
aardig koperen kroontje met electrisch licht, en de systematische catalogus in
baksysteem, beslaande een geheelen wand. Tot de vaste bezoekers op bepaalde
dagen of uren behoorden o.a. prof. Bleeker, de heer de Vries Lam, directeur der
Kunstacademie Minerva, en mej. Canter Cremers, en van dergelijke bezoekers viel
uit de dan gevoerde gesprekken veel te leeren.
Zijn vacanties besteedde Van Fenema meestal om archieven of bibliotheken in
binnen- of buitenland te bezoeken. Zoo herinner ik mij zijn opgetogen verhaal over
een bezoek aan de archieven te Meurs en Lingen in het Kleefsche; een ander maal
over een bezoek aan de oude vesting Grave en een meer langdurig verblijf te Parijs
voor een studie in de Bibliothèque Nationale.
Zijn vrouw (den 30 Augustus 1909 was hij gehuwd met Charlotte Hendriks uit
Kampen) was hierbij als steeds zijn getrouwe medewerkster.
In 1915 (najaar) werd een begin gemaakt met de verbouwing en uitbreiding van
de Bibliotheek. De geheele inwendige dienst werd toen overgeplaatst naar het
vlakbijgelegen leegstaande oude Postkantoor. Dat bracht veel extra werk, en dat
vermeerderde nog zeer toen Dr A.G. Roos, wegens benoeming tot hoogleeraar, in
begin 1917 zijn bibliothecaris-functie neerlegde. Van Fenema werd nu waarnemend
Bibliothecaris en maakte in het voorjaar 1917 een brand mede, uitgebroken op de
zolderverdieping van dat oude Postkantoor en aan kwaadwilligheid te wijten. De
Bibliotheek had daarbij het verlies te betreuren van een compleet exemplaar van
de ‘Boekzaal van Europa’ en van de Handelingen van de 2e en 1e Kamer. Dit laatste
was te herstellen door aankoop en schenking. Het eerste niet.
Van Fenema werd gepolst over een benoeming tot opvolger van Dr Roos. Hij
meende te moeten bedanken, omdat hij aan het directeurschap van een
Universiteitsbibliotheek te veel administratieve rompslomp verbonden vond en het
bijhouden van vakliteratuur hem te veel tijd zou kosten. Als derde overweging gold
zijn debiele gezondheid. Eerst in het najaar van 1917 werd de opvolger van Dr Roos
benoemd en nadat die goed en wel geinstalleerd was, vroeg Van Fenema ontslag
aan, wat hem eervol verleend werd met ingang van 1 Februari 1918.
Intusschen had hij een aardig, ouderwetsch, hecht en weldoortim-
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merd doktershuis gekocht onder aan de Weversstraat in Oosterbeek, waarheen hij
einde Maart 1918 verhuisde.
Sedert Nov. 1912 lid van het Historisch Genootschap te Groningen besprak hij
als zoodanig:
1e. Een teruggevonden werkje van Joh. Picardt.
2e. Ontstaan en geschiedenis van het Algemeen Handelsblad.
3e. Iets over Mevrouw Palm-Aalders.
4e. De familie-annonce, ook als bron van historische kennis.
5e. Aanvulling op Feith's artikel over den Tammingaborg.
6e. Hollandsche houtgraveurs in de 19e eeuw.
In 1913 was hij lid geworden van het Genootschap de Nederlandsche Leeuw en
12 Juni 1918 werd hij gekozen tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde.
Op maatschappelijk gebied gaf hij zich te Groningen geheel aan het ‘Tehuis voor
Dakloozen’. Jarenlang was hij bestuurslid, de laatste jaren voorzitter. Zijn aftreden
in 1918 werd èn door 't bestuur èn door de bewoners ten zeerste betreurd.
Na zijn vestiging in Oosterbeek kreeg hij al zijn tijd beschikbaar voor zijn
documentatie, waaraan al sedert lang zijn vrouw, moeder, zuster en schoonvader
medewerkten. Intusschen bleef hij het bibliotheekwezen getrouw door op verzoek
van den eigenaar van het kasteel Nederhemert diens bibliotheek opnieuw te ordenen
en te catalogiseeren en de doubletten eruit te verwijderen.
Buitengewoon gunstig was zijn werk voor archieven en aanvulling van
archiefstudie. Het op fiches brengen van kerkelijke archieven en de oprichting van
de N.V. tot indiceeren van kerkelijke archivalia in 1924 is zijn werk geweest. Deze
vennootschap heet thans: ‘Bureau voor Historische Demographie’. Ook was hij het
die in 1914 den stoot gaf tot een vervolg op het Album Studiosorum van Leiden van
1875-1925.
Maatschappelijk werk vond hij in Oosterbeek als bestuurslid van de J.P.
Heije-stichting en als voorzitter van de Commissie tot wering van schoolverzuim.
Hoe hij in beide vereenigingen gewaardeerd werd, dat werd uitgesproken bij zijn
begrafenis op 29 Mei 1933 door den directeur van de school der Dr Heije-stichting,
die toen mede voor de Commissie tot wering van schoolverzuim het woord voerde.
Einde 1931 begon hij te sukkelen. In het Diaconessenhuis te Utrecht moest hij
opgenomen worden. Hij onderging daar verscheidene neusoperaties. In den zomer
van 1932 leek het alsof herstel was ingetreden, doch in het najaar begon het sukkelen
opnieuw, en na een lang en heldhaftig gedragen lijden kwam het einde op 25 Mei
1933.
Leiden
J.E. KROON.
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Geschriften
1. Het administratieboek van een ziekenhuis als genealogische bron in: Maandblad
de Ned. Leeuw. XXXI (1913), p. 280-287 [naar aanleiding van een vondst op de
zolder van het Stedelijk Ziekenhuis te Kampen in 1904].
2. Verschillende gedeelten in het Album Studiosorum Acad. Groninganae. Uitg.
door het Hist. Genootsch. te Groningen. 1915.
3. Hollandsche houtgraveurs in de 19e eeuw: in Historische Avonden, 3e bundel
(1916) p. 163-180.
4. Mededeeling omtrent Geslachtswapen in: Patriciaat XIII (1923) p. 90.
5. Nieuwe Banen. Een en ander over de Naamlooze Vennootschap tot het
Indiceeren van Kerkelijke Archivalia: in Nederl. Archievenblad XXXII (1924/'25) p.
148-153.
6. Uit de Kamper Courant van 6 Jan. 1840 in: Kamper Almanak II (1929) p. 174.
7. Vorstelijk bezoek aan Kampen in: Idem III (1930) p. 175-181.
8. Kamper bibliotheek-herinneringen in: Idem IV (1931) p. 172-176.
9. Kampen industrie-stad in: Idem V (1932) p. 145-147.
10. Karel van Hulst. Een Kamper Boekhandelaar en uitgever (1809-1881) in:
Kamper Courant van 25 Juli 1933. (10000e nummer).
Verder nog verschillende andere artikelen in de Kamper Courant, waaronder een
biographie van een ontvanger Steinmetz.
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Mr Hendrik Barend Greven
Rotterdam 21/12 1850 - 's-Gravenhage 13/12 1933
Het uiterlijk beloop van dit leven kan in weinig woorden worden verhaald.
Gymnasiast is Greven in zijn geboortestad geweest van 1863 tot 1868, student
te Leiden van 1868-1875, eerst in de theologie, met invloed op zijn vorming van
Kuenen en Scholten, en daarna in de rechtswetenschap, waar Vissering en Buys
hem het meeste boeiden; op een economisch onderwerp promoveerde hij; dan is
hij docent (met korte onderbreking) gedurende ruim veertig jaren: van 1874 tot 1878
leeraar in de staatswetenschap aan de hoogere-burger-school te Leiden, in 1879
lid-secretaris van het Muntcollege te Utrecht, van 1880 tot 1915 hoogleeraar te
Leiden in staathuishoudkunde en statistiek en (‘tijdelijk’ en pro forma) in de
staatkundige geschiedenis (men herkent in deze, later losgelaten, koppeling van
vakken nog Thorbecke's ouden stoel, tusschen dezen en Greven door Vissering
bezet); ten slotte valt van 1915 tot 1933 het emeritaat.
Een professoraat laat gelegenheid voor bijwerk; Greven heeft het getroffen in dit
opzicht; wie zijn levenswerk kent, weet, dat onder meer de vraagstukken van sociale
verzekering en van volkshuisvesting benevens de statistiek zijn sterke belangstelling
hadden; welnu, hij is lid geweest van de Staatscommissie van 1895 inzake
ouderdomsen invaliditeitsverzekering, oprichter en (van 1891 tot 1920) voorzitter
der Vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen te Leiden,
gewoon lid van 1892 tot 1899 en sindsdien tot 1920 onder-voorzitter van de Centrale
Commissie voor de Statistiek; in elk dezer functies heeft hij veel gepresteerd, meer
nog dan waarvan reeds naar buiten bleek.
In de redactie van de Economist zat hij van 1888 tot 1911. Met Drucker en Van
der Vlugt stichtte hij in 1899 het Leidsche Volkshuis, van welks bestuur hij tot 1915
penningmeester, vervolgens tot 1920 voorzitter is geweest; in 1930 zou de
tachtigjarige de pen nog eens opnemen om zijn medestichter Van der Vlugt in het
Leidsch Jaarboekje te herdenken.
Een deel van dit bijwerk valt, naar men ziet, na zijn aftreden als hoogleeraar;
redenen van gezondheid bleken in den loop van 1915 dit aftreden wenschelijk te
maken; een enkelen keer kon hij nadien wel eens klagen, dat hij zijn werk- en
denkkracht verminderd wist, maar wie hem spraken hebben jarenlang al heel weinig
kunnen bespeuren van iets dat naar geestelijke aftakeling zweemde, wèl van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

17
zijn onverzwakte en immer critische belangstelling zich kunnen overtuigen.
Zijn correspondeerend- lidmaatschap van de British Economic Association en
zijn lidmaatschap (1911) van de Conférence convoquée par la division d'économie
politique et d'histoire der Carnegiestichting dateerden nog van vóór dien tijd, doch
in zijn emeritaatsjaren valt (1923 tot 1928) zijn redacteurschap voor Nederland van
de door de Carnegie Endowment uitgegeven Economic and social history of the
world war, een functie van medewerkers zoeken en van omzichtig leiding geven,
die hem nog ten volle was toevertrouwd.
Huiselijk geluk is ruim zijn deel geweest, schoon huiselijk verdriet hem niet
bespaard is gebleven: het verlies van een haast volwassen dochter, het overlijden
van zijn vrouw, Catharina Spieringshoek, toen de eenige hem overgeblevene dochter
reeds was gehuwd (met dr A. Rutgers van der Loeff) zouden den levensavond van
den eenzaam gelatene, die het buiten de huis- en de studeerkamer nimmer heeft
gezocht en die den uitlaat miste, over eigen rampspoed gemakkelijk te spreken,
wellicht geheel hebben versomberd, waren er niet, gelukkig, sterke tegenkrachten
geweest: vóór alles de haast onmiddellijke buurschap in Den Haag, waarheen de
Greven's eenige jaren na het neerleggen van het professoraat waren verhuisd, van
het gezin-van der Loeff (met den kleinzoon), maar in de tweede plaats zijn
ongebroken liefde voor natuur en kunst, waaraan jaarlijksche reizen voedsel en
bevrediging gaven tot op een leeftijd, waarop anderen aan onverzeld reizen al lang
niet meer durven denken.
Greven's beteekenis als man van wetenschap leest men uit zijn bibliografie, die
volgt op dit levensbericht en, dank zij de hulp van mevrouw Van der Loeff, niet ver
van volledig zal zijn, toch niet dan onvolledig af. In deze geschriftenlijst springen
enkele lijnen uit, die voor deze kennis onmisbaar zijn: bevolkingsvraagstuk, sociale
verzekeringen, woningproblemen, maar niettemin ongenoegzaam blijven. De
grondige veel-weter, die hij geweest is, spreekt hieruit niet. Tot schrijven kwam deze
man van fijne eruditie, die toch zoo goed de kunst van stellen en samenstellen
machtig was, haast even moeilijk als tot ander timmeren aan den weg; de ingewijden,
die wisten hoeveel hij in zijn mars had, hebben het altoos bejammerd, dat zooveel
daarin verborgen is gebleven. Zijn vriend Van der Vlugt heeft mij wel verteld: als ik
meende, iets diep te hebben doordacht, en dan met Greven erover sprak, dan bleek
mij dikwijls, dat deze nog dieper had gegraven. En uit den mond van N.G. Pierson
(aan wiens Staathuishoudkunde Greven een magistraal Gids-artikel heeft gewijd)
kon men wel hooren, dat hij, bleef eenig onderwerp hem duister, bij voorkeur bij
Greven zijn licht ging opsteken. Dit licht echter brandde binnenskamers en zelfs
daar drong zijn helderheid niet tot allen door; eerstejaars-studenten - en tot dezulken
sprak de professor Greven, krachtens de toen bestaande en nog nu in hoofdzaak
ongewijzigde onderwijs-regeling voornamelijk - zijn voor het meerendeel niet in
staat, de innerlijke waarde van colleges,
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als Greven gaf en die uiterlijke aantrekkelijkheid dierven, ten volle te begrijpen en
te waardeeren; van de oudere studenten evenwel en met name onder hen, die
‘staatswetenschap’ deden, het met het nieuwe academisch statuut vervallen doctoraal
examen, hebben velen wel gevoeld, hoe breed en diep doorploegd zijn veld van
kennis was. En dit had dan toch ook wel weer zijn terugslag op de waardeering door
de jongeren; zoo herinner ik mij uit mijn studententijd een goed bezocht college over
socialisme en sociale politiek, door Greven op aanstichting van enkele ouderejaars
voor studenten van alle faculteiten gegeven.
Voor dergelijke verzoeken, voor hulp en voorlichting in het algemeen, stond hij
altijd open. Het lag in dezelfde lijn als bijvoorbeeld het beschikbaar stellen en
dienstbaar maken van zijn parate kennis voor daadwerkelijke pogingen tot verbetering
van de volkshuisvesting. Dat dit een dier onderwerpen was, die hem bizonder lagen,
blijkt wel uit zijn bibliografie; ook hier evenwel is de titellijst alleen onvoldoende en
het is een uitnemende gedachte geweest van den groningschen hoogleeraar mr
van der Pot, die als wethouder van Leiden Greven juist op dit terrein had ontmoet
en leeren waardeeren, om in den bundel opstellen, waarmede binnen- en
buitenlanders bij het beeindigen van zijn professoraat hem hebben geëerd en
1
verkwikt , in een bijdrage tot de geschiedenis der volkshuisvesting een stuk leidsche
historie te geven, waaraan Greven's naam op het nauwst is verbonden en dit niet
het minst door het schrander bedachte en hier nog altijd bij de bouwvereeniging
‘Eigen haard’ toegepaste stelsel, dat voor de leden der vereeniging de voordeelen
van het wonen in een eigen huis weet te bereiken, met vermijding van de nadeelen,
die de praktijk in en buiten Nederland aan het licht had gebracht en die hierin
bestaan, dat de eigenaar der woning in zijn trekvrijheid wordt belemmerd en de
woning zelve voorwerp van huisjesmelkerij dreigt te worden.
Een zijner oudste geschriften, dat uit 1874 over doel en grondslag der moraal,
herinnert nog aan Greven's aanvankelijke studie in andere vakken dan recht en
economie, al is het reeds uit deze tweede en sedert niet meer verlaten periode. Het
herinnert ook even aan het feit, waaraan Greven op zijn colleges nooit naliet,
indachtig te maken bij bespreking van het nog steeds niet geheel verstomd verwijt
aan de klassieke economisten, als zouden zij het eigenbelang niet enkel als
uitgangspunt van hun verklaringen, doch tevens als richtsnoer voor de door hen
aanbevolen politiek hebben genomen, het feit namelijk, dat Adam Smith vóór zijn
‘Wealth of Nations’ zijn ‘Theory of moral sentiments’ heeft geschreven. Het doet
hieraan denken bijvoorbeeld door dit zinnetje (van bl. 24), ‘dat het medelijden en
het sociaal gevoel alleen in staat zijn, den mensch bij zijne handelingen op haar
invloed op het geluk van anderen te doen

1

Sociaal-economische opstellen, aangeboden aan Mr H.B. Greven, oudhoogleeraar aan de
Rijks-Universiteit te Leiden; Haarlem, Bohn, 1916.
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letten’. Greven's handelingen zijn te allen tijde behalve door zijn scherp verstand
door sociaal medegevoel beheerscht geweest en anderer geluk was steeds zijn
doelwit. Zoolang het Leidsche Volkshuis zal bestaan en Greven's
woningbouwvereenigingen zullen gedijen, zal in de stad, waar hij een halve eeuw
gewoond en zonder eenig uiterlijk vertoon gewerkt heeft, zijn geest voortleven, ook
al draagt er geen enkele straat zijn naam.
De mij opgelegde beknoptheid verbiedt mij, dieper in den inhoud zijner geschriften
of in enkele daarvan te delven. Zij en hij behooren tot wat in het Nederland der
economisten de generatie van Pierson heet, dat geslacht 'twelk naar zijn methoden
van onderzoek het nauwst verwant was aan de klassieke school, maar tevens met
zijn daden-in-geschrifte zoo menig verwijt, tot de aanhangers van deze groep
onderzoekers wel gericht, heeft ontzenuwd: waren figuren als Pierson en Greven
predikers van platvloersche zelfzucht?; minachtten zij het inductief onderzoek van
historie-beoefening en statistiek? Met welk een ingenomenheid kondigde niet Greven
de studie van Schüller, grondige afrekening met dat slag verwijten tegen de
klassieken, aan!
Greven heeft voorzien en voorbereid; in de nederlandsche woningwetgeving en
in onze sociale verzekeringsinstellingen is van de door hem bepleite en geleidelijk
in de richting van verplichte verzekering gegroeide denkbeelden (in en omstreeks
1881 ijverde hij nog, samen met Van Marken, Heldt en Boers, voor vrijwillige
ouderdomsverzekering) veel terug te vinden. Dit moet hem voldoening hebben
geschonken, tegenwicht tegen het leed, dat hem, vrijhandelaar in hart en nieren,
de ontwikkeling der internationale handelspolitiek na den oorlog heeft berokkend.
Hij was een breed man, wat uitkwam ook in zijn critiek op critiek van anderen, als
die hem benepen leek. Men leze er zijn aankondiging van Richter's geschrift over
het socialisme op na en beseffe de beteekenis ervan in het jaar 1892!
Het belangrijkste deel van zijn kostbare boekerij is overeenkomstig zijn wensch
door zijn dochter aan de juridische leeszaal der Leidsche Universiteit en haar
bibliotheek ten geschenke gegeven.
Leiden, de academie-stad en de woonstad gelijkelijk, heeft hij blijvend aan zich
verplicht.
Leiden
D. VAN BLOM

Geschriften
1870.

Oorlog, vooruitgang, democratie (ingez.
Nieuwe Rotterdamsche Courant 28 Aug.
1870).

z.j.

De vrouw in de maatschappij (uitgeg.
door de 1871 opgerichte vereeniging
‘Arbeid Adelt’; gedr. Delft, Van Oel).

1873.

Doel en grondslag der moraal;
Rotterdam, Storm Lotz.
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1875.

De ontwikkeling der bevolkingsleer; acad.
proefschr.

1880.

Oude en nieuwe economie; inaugureele
oratie.
De wet op den kinderarbeid, voorstellen
tot hare verbetering (door een gemengde
commissie, waarin voor de Mij tot Nut
van 't Algemeen Greven zitting had met
N.G. Pierson).

1887.

Praeadvies Ned. Jur. Vereen. over
verplichte ongevallenverzekering.

1888.

Immigratie van werklieden en vrijhandel
(De Economist).
Mr W.C. Mees als getuige voor de
graanrechten (ibid.).
In hoeverre zijn dure landen welvarende
landen? (ibid.).
Graanrechten en grondbezitters (ibid.).
Aankondiging van ‘Is verplichte
levensverzekering van werklieden
mogelijk?’ (ibid.).

1899.

Het onderwerp-Ruys van Beerenbroek
(ibid.).
Aankondiging van Wicksteed, The
alphabet of economic science (ibid.).
De Duitsche rijkswet tot verzekering van
werklieden tegen invaliditeit en den
ouden dag (ibid.).

1890.

Aaankondiging van Wells, Recent
economic changes and their effect on the
production and distribution of wealth and
the wellbeing of society (ibid.).

1892.

Pierson's Staathuishoudkunde (De Gids).
Aankondiging van Richter,
Sozialdemokratische Zukunftsbilder (De
Economist).
Aankondiging van Cossa, Introduzione
allo studio dell'economia politica (ibid.).

1893.

‘Acht uur werk’ (ibid.).
Fiscal reform in Holland (Economic
Journal).
Over staatszorg betreffende de
verzekering van werkloozen (Geschriften
over sociale vragen, uitgegeven door de
Liberale Unie).
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Dutch school of Economists (Dictionary
of political economy, ed. by Inglis
Palgrave).

1896.

Nota over de werking der Duitsche wet
van 1889 op de invaliditeitsen
ouderdomsverzekzring (in Verslag
Staatscommissie invaliditeits- en
ouderdomsverzekering 1898).
Eerste schets van eenige bepalingen
voor een ontwerp van wet (ibid.).
Armverzorging (Jaarboek Mij tot Nut van
't Algemeen).
Het vraagstuk der volkshuisvesting
(rapport samen met mrs H.L. Drucker en
J. Kruseman aan Mij tot Nut van 't
Algemeen).
Aankondiging van Schüller, Die
klassische Nationalökonomie und ihre
Gegner (De Economist).

1897.

Praeadvies Veereeniging voor
Staathuishoudkunde en Statistiek over
werkloosheidverzekering.

1898.

Nota bij het Verslag der Staatscommissie
invaliditeits- en ouderdomsverzekering.
Mr N.G. Pierson (Woord en Beeld).

1903.

Theoretische economie en sociale
politiek: rectorale oratie.

1906.

Praeadvies Vereeniging voor
Staathuishoudkunde en Statistiek over
verplichte ouderdoms- en
invaliditeitsverzekering.

1907.

Aankondiging van Treub, Over sociale
verzekering (De Economist).

1909.

Mr N.G. Pierson; toespraak (De
Economist).

1910.

Obituary Dr N.G. Pierson (Economic
Journal).

1911.

Aankondiging van Mr N.G. Pierson's
Verspreide Geschriften (Rechtsgeleerd
Magazijn).

1930.

Van der Vlugt en het Leidsche Volkshuis
(Leidsch Jaarboekje 1929-1930).
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Mr Dr Anton van Gijn
Dordtrecht 17/9 1866 - 's-Gravenhage 11/5 1933
Anton van Gijn werd 17 September 1866 te Dordrecht geboren, uit het tweede
huwelijk van Hugo van Gijn, houthandelaar, en Françoise Stoop. Uit diens eerste
huwelijk, met Mej. Blussé was een zoon geboren, het latere Tweede Kamerlid Hugo.
Van de vijf kinderen uit het tweede huwelijk, drie zoons en twee dochters, was Anton
de jongste, die de andere vier allen heeft overleefd.
Het geslacht van Gijn behoorde sedert generaties tot de gezeten burgerij van
Dordrecht, en was afstammeling van den vader van de gebroeders de Witt.
Ofschoon derhalve door sterke familietradities aan zijn geboortestad gebonden,
en in de belangen daarvan gedurende zijn gansche leven in hooge mate belang
stellend, stond het bij Anton reeds vroeg vast, dat hij daarbuiten zijn leven wilde
opbouwen.
Van zijn vooropleiding tot de academische studie zijn mij bijzonderheden niet
bekend, behoudens het feit, dat hij op school als een ‘lastige’ jongen bekend stond,
wat, wanneer men zich zijn levendigen geest in herinnering brengt, en rekening
houdt met het feit, dat hij lange jaren gehinderd werd in zijn uitingen door stotteren
(een gebrek, dat hij later zoo goed als geheel wist te beheerschen) zeker niemand
zal verwonderen.
Na de lagere school en het gymnasium in Dordrecht te hebben afgeloopen, werd
hij student aan de Leidsche Universiteit en, na een tijdlang te Berlijn zich, onder
leiding van Ad. Wagner, verder in de economie te hebben bekwaamd, promoveerde
hij op 25 Mei 1892 te Leiden in de Staatswetenschappen op een proefschrift over
de Grondbelasting en op stellingen in de Rechtswetenschap. Hij was te Leiden een
vroolijk student, die met zijn clubgenooten, tusschen wie de banden gedurende zijn
geheele leven in stand bleven, aan het corpsleven opgewekt deelnam.
Zijn belangstelling ging van den beginne in de richting van de economische
vraagstukken, waarvan vooral die, welke de openbare finantiën betreffen, hem
aantrokken. Daarnaast had echter de sociale kant van het economisch leven zijn
volle aandacht. Reeds in zijn Leidschen tijd nam hij aan de werkzaamheden van
Ons Huis daar ter stede levendig deel, en ontving hij regelmatig deelnemers uit den
arbeiders-
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stand op thee-avonden op zijn kamer. Inzicht in de groote waarde van geregeld
contact met arbeiders, die begeerig waren zich te ontwikkelen en over hun
opvattingen der vraagstukken van het leven voorlichting begeerden, en de nawerking
van zijn Leidsche ervaringen zullen het dan ook zijn geweest, welke hem later in
den Haag er toe brachten met Mr A. Kerdijk samen te werken bij de oprichting daar
ter stede van een Ons Huis, waarvan hij eerst Secretaris en later Voorzitter werd
en waaraan hij met zijne vrouw, Gijsberta Johanna Maas Geesteranus, met wie hij
1
op 12 Maart 1896 was in het huwelijk getreden , gedurende een lange reeks van
jaren met groote toewijding en warmte heeft medegewerkt. Sociale belangstelling
was het ook, die hem dreef, eveneens met Kerdijk, aan de vestiging en ontwikkeling
van de, uit een werkstaking geboren, op het beginsel van co-partner-ship gebouwde
Drukkerij Trio zijn krachten te wijden. Tot zijn dood was hij van deze, tot een gezond
bedrijf uitgegroeide, onderneming President-Commissaris.
Vrij spoedig na zijn promotie werd van Gijn, met ingang van 1 Januari 1893, benoemd
tot Adjunct-Commies aan de Provinciale Griffie van Zuid Holland, welke voor zoo
vele later in het openbare leven in vooraanstaande posities geplaatste juristen eene
uitnemende leerschool is geweest. Aan de Griffie gaandeweg tot hoogere positie
opgeklommen, waarbij inzonderheid het toezicht op de gemeentefinantiën tot zijn
werkzaamheden behoorde, werd hij in October 1902 door Pierson benoemd tot
Secretaris van het, na de totstandkoming van de Woningwet ingestelde,
Rijks-woning-college en tevens van de Haagsche Gezondheidcommissie. Het werk
in deze functies bleek hem spoedig zoo veeleischend, dat hij met 1 Januari 1903
zijn ontslag bij de Griffie nam.
Bij de uitvoering van de Woningwet, waarvan Pierson de geestelijke vader mag
worden genoemd, kwam van Gijn met dezen in voortdurend persoonlijk contact,
waardoor bij Pierson, zooals hij mij meermalen verzekerde, een groote waardeering
voor karakter en bekwaamheden van van Gijn ontstond. Aan Pierson is het dan ook
te danken geweest, dat, na het aftreden van Mr R.J.H. Patijn als thesaurier van de
schatkist, van Gijn in October 1905 door Minister de Meester tot zijn opvolger werd
benoemd, later onder Minister Kolkman met den titel Thesaurier Generaal.
In dit ambt ontwikkelde Van Gijn zich tot een der allerbeste kenners van de vele
moeilijke vraagstukken, welke met de regeling en het beheer der openbare
geldmiddelen samenhangen, en heeft hij, achter de schermen, onder
achtereenvolgens de Ministers de Meester, Kolkman, Bertling en Treub krachtig
zijn invloed ten bate van het gezondhouden onzer Staatshuishouding doen gelden.
De kennisneming

1

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, doch eene, kort na hare geboorte, aangenomen
dochter heeft tot verhooging van het huiselijk geluk van hare pleegouders zeer veel
bijgedragen.
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van de aanteekeningen, over de jaren 1908-17 door hem opgesteld van zijne
ervaringen aan het departement opgedaan, geeft een helder beeld van de groote
moeilijkheden die daarbij, vooral tijdens het ministerschap van den Heer Bertling,
veelal te overwinnen waren. Men mag er inderdaad oprecht dankbaar voor zijn, dat
destijds een zoo bekwaam en karaktervol mensch met de dagelijksche zorg voor
het beheer van de schatkist was belast.
In 1913 werd, nadat de opdracht aan Dr D. Bos tot het vormen van een kabinet der
linkerzijde met inbegrip van de sociaal-democraten op de weigering dezer laatsten
was afgestuit, en ook de vóór de verkiezingen gevormde liberale concentratie voor
de kabinetsvorming had bedankt, aan den Heer Cort van der Linden de opdracht
gegeven te trachten een extra-parlementair kabinet tot stand te brengen. Voor de
portefeuille van Finantiën wendde deze zich toen in de eerste plaats tot van Gijn.
De positie van de schatkist was de laatste jaren reeds verre van rooskleurig
geweest. De begrootingen, die telkens ook voor wat den gewonen dienst betreft,
met moeite waren sluitend te maken, gaven, zooals van Gijn had betoogd, een
geflatteerd beeld van de werkelijkheid. Wegens den toekomstigen druk van de
pensioenen en onvoldoende afschrijving op de spoorwegen, voor welker schuldenlast
de Staat aansprakelijkheid droeg, werd er feitelijk ook voor den gewonen dienst
geleend. De stijging van de staatsinkomsten was geheel noodig voor het opvangen
van de klimmende gewone uitgaven. Nog afgezien van de millioenen die voor
ouderdomspensioen en verdere, reeds aangenomen sociale wetten gevorderd
zouden worden, achtte van Gijn daarom voor herstel van het budgetair evenwicht
nog wel een millioen of zes noodig. Dit bedrag geheel uit direkte belastingen te
vinden leek hem niet wel mogelijk, maar te vreezen stond dat, aangezien Dr Bos
bij zijn overleg met de sociaal-democraten had toegezegd, de kosten van de sociale
politiek geheel uit directe belastingen te zullen bestrijden, versterking der middelen
ten deele door indirecte belastingen in de Kamer op ernstig verzet zoude stuiten.
Hij zag dus aankomen, dat wel de uitgaven zouden worden gevoteerd, maar dat
men in zake de dekking daarvan moeilijkheden zoude maken. Als zoodoende de
staatsfinantiën nog verder van den z.i. goeden weg zouden worden afgeleid, wilde
hij daarvoor de verantwoordelijkheid niet op zich nemen. Ook scheen hem de
oplossing van de crisis door vorming van een zoogenaamd
extra-parlementair-kabinet, dat toch zoude moeten steunen op de geheele linkerzijde,
met inbegrip van de sociaaldemokraten, die er echter niet zitting in zouden hebben,
niet de in de gegeven omstandigheden beste oplossing. Op deze gronden kon hij
de uitnoodiging van den Heer Cort van der Linden niet aanvaarden en werd ten
slotte de Heer Bertling Minister van Finantiën.
Diens ministerschap was in ieder opzicht een mislukking en zoude, ware niet
Treub tevens lid van het Kabinet geweest, den toestand der finantiën, vooral na het
uitbreken van den wereldoorlog, hopeloos in
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de war hebben gestuurd. In het eind van October 1914 werd de Heer Bertling echter
op aandrang van zijn collega's tot aftreden gedwongen en nam de Heer Treub de
portefeuille van hem over.
Met dezen kon van Gijn op de aangenaamste wijze samenwerken, om in deze
zoo uiterst moeilijke tijden het finantieel beleid zooveel doenlijk in het rechte spoor
te houden. Met de Kamer kon Treub het echter minder goed vinden, met het gevolg
dat hij begin Februari 1916 uit het Ministerie trad, na aanneming van een motie van
wantrouwen door de Tweede Kamer, die niet wilde treden in de eischen door Treub
gesteld inzake verhooging van den belastingdruk.
Namens den Heer Cort van der Linden verzocht Treub aan van Gijn de portefeuille
van hem over te nemen. Na ernstig beraad en na gebleken instemming van den
premier met de voorwaarden die van Gijn meende te moeten stellen (eene betere
inrichting der begrooting; ernstig streven naar beperking van de crisisuitgaven mede
door inkrimping van de mobilisatie voor zoover deze zonder schade voor onze
internationale positie mogelijk was) meende hij ditmaal niet te mogen weigeren.
Op 9 Februari 1916 werd hij, in eene der allermoeilijkste perioden, welke ons
staatsbestuur ooit heeft doorgemaakt, belast met het beheer van 's lands finantiën.
De veiligheid van het land naar buiten, en de zorg voor de nooden van ons, door
den oorlog zoo zwaar getroffen volk, moesten uit den aard der zaak bij het te volgen
beleid op den voorgrond staan. Maar tevens moesten daarbij de eischen
dientengevolge aan de schatkist gesteld, en die ook na het einde van den oorlog
nog lange jaren zich in zeer ernstige mate zouden doen gevoelen, tot het volstrekt
onvermijdelijke blijven beperkt. en behoorde het crisisbeleid zooveel mogelijk met
inachtneming van gezonde economische beginselen te worden gevoerd. Het is
duidelijk, dat daarom met name op den Minister van Finantiën een uiterst zware
taak in deze omstandigheden drukte en bij het overleg in den Ministerraad aan zijne
adviezen zeer bijzondere aandacht behoorde te worden geschonken. Elk besluit
daar genomen kon het land op millioenen komen te staan.
Van Gijn heeft het in zijn ministerschap zeer moeilijk gehad, meer nog in den
Ministerraad dan in de Kamers, al bleken ook deze niet steeds bereid met hem
mede te gaan.
Reeds kort na zijn optreden, op 30 Maart 1916, werd de politieke toestand een
oogenblik schijnbaar kritiek, naar aanleiding van geruchten, die naar het schijnt in
Berlijn waren opgedoken, dat de Engelschen eene landing in Zeeuwsch Vlaanderen
voorbereidden. De Duitsche regeering had hierin aanleiding gevonden onzen gezant
mede te deelen, dat, tenzij onzerzijds afdoende maatregelen ter verhindering werden
genomen, Duitschland, om zulks zijnerzijds te doen, ons grondgebied zoude moeten
binnentrekken. Terstond werden de bestaande verloven ingetrokken, wat
begrijpelijkerwijze in het land groote onge-
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rustheid wekte. Al heel spoedig bleek echter, dat aan het gerucht alle zakelijke grond
ontbrak, maar van herroepen van het verloven-besluit wilde de meerderheid der
Ministers niet weten. Zelfs van het verleenen van Paasch-verloven, door den Minister
van Oorlog in overeenstemming met den Opperbevelhebber voorgesteld, kwam
niets, en aan vermindering van de enorme mobilisatiekosten, op de volstrekte
noodzakelijkheid waarvan Treub reeds in December 1915 met klem had gewezen,
kon voorshands niet worden gedacht.
In den zomer van 1916 kwam van Gijn met grooten aandrang op deze zaak terug
en gaf aan den Heer Cort van der Linden te kennen, dat, tenzij eerlang eene
bevredigende oplossing van het vraagstuk konde worden gevonden, hij zijne
verantwoordelijkheid voor de openbare finantiën te zwaar zoude kunnen gaan
achten. Voorloopig werd echter niets meer bereikt dan dat in de Troonrede de
zinsnede werd opgenomen: ‘de mogelijkheid om, met handhaving onzer
weerbaarheid, den druk der mobilisatie te verlichten, wordt door Mij opnieuw
overwogen’. Datgene waartoe ten slotte in October besloten werd, was veel minder
dan van Gijn gewenscht had, minder ook dan hetgeen de Opperbevelhebber
aanvankelijk mogelijk had genoemd.
Inzonderheid met betrekking tot de in Juli tot stand gekomen distributiewet rezen
moeilijkheden. Met het oog op de ontzaggelijke kosten, aan de uitvoering dezer wet
verbonden, verlangde van Gijn althans medezeggenschap bij het aanwijzen van de
distributie-artikelen en het vaststellen der prijzen daarvan, wijl elk dubbeltje hier in
de millioenen liep. Aan dit verlangen wilde Minister Posthuma niet voldoen. Het
overleg in zake het ƒ 80 millioenontwerp voor de distributiekosten leidde op geen
enkel punt tot een voor van Gijn bevredigend resultaat. Alleen werd in de Mem. v.
Toelichting te kennen gegeven, dat hij zich slechts noode bij de indiening had
neergelegd. Ook bij vraagstukken den gewonen dienst betreffende, aan de oplossing
waarvan belangrijke vermeerdering der staatsuitgaven vast zat (zoo de bouw van
een vaste brug over den IJsel bij het Katerveer, die van Gijn wenschte te zien
uitgesteld) bleef hij telkens in de minderheid. Het gevolg was, dat hij den premier
berichtte, dat hij een audientie bij H.M. had aangevraagd met de bedoeling daarin
eerbiedig ontslag uit zijn ambt te verzoeken. Toen bij de daarop volgende
besprekingen bleek, dat het in zake de geleidelijke vermindering van de mobilisatie
genomen besluit geheel was conform aan hetgeen de Opperbevelhebber in een
nader rapport had voorgesteld, welk rapport echter aanvankelijk niet aan den
Ministerraad was medegedeeld, en voor wat betrof de moeilijkheden van internen
aard een voor van Gijn, die zich had voorbehouden op zijn bezwaren tegen het ƒ
80 millioen-ontwerp nader terug te komen, overigens bevredigende oplossing was
gevonden, scheen de verwerping door de Eerste Kamer van het ontwerp tot wijziging
van de successiewet een oogenblik de crisis te zullen verscherpen. Echter was van
Gijn bereid op enkele punten aan de bezwaren van de Kamer tegen het ontwerp
tegemoet te komen.
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Na veel besprekingen en overleg verklaarde van Gijn zich ten slotte dan ook bereid
om, als de Ministerraad aan H.M. zoude adviseeren hem te verzoeken in 's lands
belang zijn ontslagaanvrage in te trekken, aan dit verzoek te voldoen. In dezen zin
werd door den Ministerraad besloten en op 5 December nam hij zijn ontslagaanvrage
terug.
Spoedig zoude echter blijken, dat de moeilijkheden in het Kabinet slechts
schijnbaar waren overwonnen. Op 30 Januari 1917 verscheen het Voorloopig Verslag
der Tweede Kamer inzake de credietaanvrage voor de distributiekosten. De Minister
Posthuma meende, dat daarin geen aanleiding kon worden gevonden om in het
voorgestelde systeem belangrijke wijzigingen te brengen. Daartegenover bestreed
van Gijn het stelsel om, zonder rekening te houden met sedert den oorlog bij
verschillende groepen der bevolking ingetreden verhooging van inkomen, allen
gelijkelijk op rijkskosten te gaan bedeelen, door vaststelling van ten slotte tientallen
van millioenen verlies gevende distributieprijzen. Hij wenschte dat overleg met de
fractie-voorzitters uit de Tweede Kamer zoude worden gepleegd, ten einde te kunnen
vaststellen of de Kamer bereid was mede te gaan met een ander, zuiniger, stelsel
door hem ontworpen. De Memorie van Antwoord zoude in verband hiermede nog
niet aanstonds kunnen verschijnen, en in ieder geval zoude deze vooraf in den
Ministerraad moeten worden besproken. Tegen deze denkbeelden verzette Minister
Posthuma zich met kracht en de Ministerraad bleek aan zijne zijde te staan, met
het gevolg dat de Memorie 13 Februari verscheen en van Gijn eerst daarna van
den inhoud kennis kon nemen. Daarbij bleek dat de Minister op alle punten zijn
ontwerp positief verdedigde, en zelfs ten opzichte van de vraag of ook de melk in
de distributie zoude moeten worden opgenomen, zich plaatste op het standpunt: in
dubiis non abstine. Van Gijn achtte door dezen loop van zaken zijne
verantwoordelijkheid niet langer gedekt, en diende 17 Februari andermaal het
verzoek om ontslag uit zijn ambt bij H.M. in. Op 20 Februari werd hem dit verleend
en, tot veler verwondering, aan Treub de portefeuille van Finantiën opnieuw
toevertrouwd.
Dat de positie van Minister van Finantiën tijdens den wereldoorlog onvermijdelijk
eene zeer moeilijke moest zijn, en hem telkens het doen van concessies, waaraan
onder normale omstandigheden stellig nimmer zoude zijn gedacht, werd
afgedwongen, is zeker volkomen begrijpelijk. De eischen door de handhaving onzer
neutraliteit gesteld moesten uiteraard, voor zoover zulks slechts even mogelijk was,
worden bevredigd. Dit heeft ook van Gijn ten volle beseft. Trouwens blijkens zijne
bovengenoemde aanteekeningen, waren het niet bovenal moeilijkheden met den
Opperbevelhebber en zijn ambtgenoot van Oorlog die tot conflicten in den
Ministerraad aanleiding gaven. Bij de andere Ministers echter ontbrak te veel het
besef, dat de vervulling van de eischen, voor onze weerbaarheid gesteld, te meer
nood-
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zaakte tot uiterste zuinigheid op ander gebied. En het standpunt door den
Ministerraad ingenomen met betrekking tot het ƒ 80 millioen-ontwerp kon, ook naar
mijne meening, door geen enkel Minister van Finantiën, die zich van zijne enorme
verantwoordelijkheid bewust was, worden aanvaard.
Kort na zijn aftreden heeft van Gijn in een interview met het Ned.
Correspondentiebureau (Nieuwe Courant, 23 Februari 1917, Ocht. bl.) en nader in
een artikel, naar aanleiding van eene onjuiste verklaring van zijn opvolger in de
Eerste Kamer (Nieuwe Courant, 18 April 1917 Av. bl.), van de gronden waarop zijn
ontslag-aanvrage berustte, uitvoerig rekenschap gegeven.
Het hoofdpunt daarbij was, dat hij het bij genoemd wetsontwerp aan den Minister
van Landbouw geopend crediet van ƒ 80 millioen beschouwde als een ‘stelpost’;
terwijl genoemde Minister, daarbij gesteund door de meerderheid van den
Ministerraad, in dit crediet slechts een gewone begrootingspost zag. Het verschil
is, dat bij gewone begrootingscredieten, als deze eenmaal zijn goedgekeurd, de
betrokken Minister, zonder nader voorafgaand overleg met zijn ambtgenooten, en
met name dien van Finantiën, over het bedrag kan beschikken. Bij een ‘stelpost’
daarentegen welke te kennen geeft, dat voor het daarbij genoemde doel wel een
crediet wordt toegestaan, maar dat van het bedrag van de daarmede gemoeide
kosten eene betrouwbare raming niet vooraf te maken valt, ligt de zaak anders. Bij
eerstbedoelde begrootingsposten gaat de Minister van Finantiën zeker niet buiten
zijn bevoegdheden, indien hij ook daarbij op zuinig beleid aandringt, maar zal het
in de overgroote meerderheid der gevallen wel aan den Minister op wiens begrooting
de post voorkomt blijven overgelaten, te beslissen in welken omvang en op welke
wijze de hem toegestane som zal worden uitgegeven. Ook bij ‘stelposten’ kan dit
zoo zijn, indien de zaak waarom het gaat over betrekkelijk kleine bedragen loopt,
zij het dat deze vooraf niet nauwkeurig te schatten bleken. Hier echter gold het een
wetsontwerp betreffende de kosten van de distributie, waarbij blijkens de toelichting
de Minister van Finantiën zich slechts noode had neergelegd; waarvan het vast
stond, dat de zaak waarom het ging in elk geval tientallen van millioenen zoude
vorderen, maar tevens dat de kosten, al naar de regelingen welke ter zake zouden
worden getroffen, de artikelen, welke in de distributie zouden worden betrokken en
de prijzen voor in- en verkoop dezer artikelen vast te stellen, evengoed tientallen
millioenen meer dan het ruwweg genoemde bedrag zouden kunnen beloopen.
Niemand kon er ook maar een oogenblik aan denken, de distributie eenvoudig stop
te zetten op het moment, dat het geraamde bedrag zoude worden bereikt. Bovendien
kon men eerst maanden later weten hoeveel er feitelijk was uitgegeven, en kon de
schatkist dus worden geplaatst voor het verevenen van aanzienlijke bedragen welke,
ingevolge besluiten reeds eerder genomen, verschuldigd waren geworden. In deze
omstandigheden was het volkomen plichtmatig, dat van Gijn verlangde in de
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redactie van de Memorie van Antwoord, die de lijnen welke zouden worden gevolgd
nader aangaf, te worden gekend en ook bij de uitvoering van de wet
medezeggenschap voor zich opeischte. In het door den premier voorgestelde
compromis, dat zoowel de Minister van Landbouw als die van Finantiën bij voorbaat
zich zouden verbinden om, als de uitvoering van de distributie in den Ministerraad
ter sprake zoude komen, zich te conformeeren aan de besluiten van de meerderheid,
kon naar het oordeel van van Gijn geen Minister, maar zeker niet die van Finantiën,
treden. Niet slechts, omdat hij uit verkregen ervaring wel kon voorzien aan welke
zijde de meerderheid, bij mogelijk verschil van opvatting, zich zoude scharen. Maar
ook principieel niet, omdat hij, nog wel bij een zaak van zoo ontzaggelijk groot belang
voor de schatkist, zijne verantwoordelijkheid constitutioneel niet gedekt kon achten
door een van het zijne afwijkend inzicht van de meerderheid zijner ambtgenooten.
Naar mijn overtuiging heeft van Gijn, door op dit zoo gewichtig punt niet te willen
toegeven, de belangen van Staat en schatkist beter gediend, dan indien hij voor
den op hem geoefenden aandrang om te blijven ware gezwicht.
Ik heb bij het ministerschap van van Gijn en de aanleiding tot zijn spoedig aftreden
als zoodanig ietwat uitvoerig stilgestaan, omdat het in zijn leven in zekeren zin het
hoogtepunt vormde, en zijn ontslag berustte op een conflict met zijn ambtgenooten
van groot staatsrechtelijk belang. Het is ongetwijfeld voor hem een reden tot
bijzondere voldoening geweest, dat reeds 10 jaar later, tijdens zijn lidmaatschap
van de Tweede Kamer, bij de behandeling van de Comptabiliteitswet (van 21 Juli
1927 Stbl. 259) de in het besproken conflict door hem verdedigde beginselen door
den wetgever in wezen als juist zijn erkend. Niet enkel is in art. 11, derde lid, dier
wet de Minister van Finantiën bevoegd verklaard opneming te weigeren van door
zijn ambtgenooten voor hunne Departementen opgemaakte begrootingen in de door
hem in te dienen staatsbegrooting ‘indien en voorzoover het toestaan der gelden,
welke worden aangevraagd, met het oog op den toestand van 's Rijks financiën
hem niet toelaatbaar voorkomt’, maar in art. 12 wordt aan dien Minister het toezicht
op de uitgaven opgedragen ‘ook voor zoover de daarvoor noodige gelden op de
1
begrooting zijn toegestaan’ .
Na zijn aftreden als Minister heeft van Gijn in verschillende andere openbare functies
aan het land nog gewichtige diensten bewezen, nadat hij kort na zijn ontslag
geweigerd had op een voordracht van het Kabinet, waarmede hij zoo ernstige
conflicten had uitge-

1

Men vergelijke het belangrijke opstel: ‘De positie van den Minister van Finantiën’ door van
Gijn geschreven in den bundel Economische Opstellen mij in 1931 aangeboden, in welk opstel
door den schrijver op het conflict van 1917 nog eens uitvoerig werd ingegaan.
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vochten, eene benoeming tot lid van den Raad van State te aanvaarden.
Te denken valt daarbij in de eerste plaats aan zijn functie van Koninklijk
Commissaris bij de Ned. Bank, waartoe hij, na het overlijden in het begin van 1913
van Mr E.N. Rahusen, eerst tijdelijk en spoedig daarna definitief, door Minister
Kolkman werd aangewezen. Bij zijn optreden als Minister van Finantiën in Februari
1916 legde hij uiteraard dit ambt neer, doch werd terstond na zijn aftreden als
Minister in Februari 1917 opnieuw als zoodanig benoemd. Ook in deze functie deden
zich reeds spoedig voor hem ernstige moeilijkheden voor. Voor van Gijn was hetgeen
het algemeen landsbelang naar zijn meening vorderde steeds van overheerschende
beteekenis en trad daartegenover het belang van Directie en aandeelhouders der
Bank geheel op den achtergrond. Bovendien bestonden bij hem ernstige bezwaren
tegen de destijds gevolgde geldpolitiek, welke tot eene hoogst belangrijke depreciatie
van den gulden had geleid. Daarbij kwam, dat aanzienlijke winsten dientengevolge
door de Bank bij verkoop van goud naar het buitenland behaald, naar zijne, door
mij ten volle gedeelde, opvatting niet aan de Bank ten goede behoorden te komen,
maar aan den Staat. De in dit verband door den President van de Ned. Bank geuitte
grief, dat door de in 1920, wegens de economische moeilijkheden, waarin ons land
na het einde van den wereldoorlog aanvankelijk bleef verkeeren, in het leven
geroepen Nederlandsche Uitvoermaatschappij, waarvan Van Gijn door de Regeering
tot President-Commissaris was benoemd, gouduitvoer zoude worden tegengehouden,
was niet juist en is door van Gijn in eene bijlage bij het verslag van de N.U.M. over
1923 dan ook afdoende weerlegd.
Ik zal overigens bij den langjarigen strijd tusschen den President en den Kon.
Commissaris van de Ned. Bank hier niet uitvoerig stilstaan. Wie van het posthume
artikel van laatstgenoemden, over het octrooi van de Ned. Bank, verschenen in de
Economist van 1933, aandachtig kennis neemt, zal de punten waarover deze strijd
heeft geloopen daarin gemakkelijk herkennen. Slechts wil ik niet verhelen, dat naar
mijne stellige, door de kennisneming van de mij door van Gijn nagelaten papieren
nog versterkte, overtuiging, de inzichten door hem in dezen strijd verdedigd de juiste
waren. In zijn vechten voor het recht van den Staat op de goudwinsten (waarvan
het saldo ten slotte is gestort in eene bijzondere reserve, over welker uiteindelijke
bestemming te zijner tijd door den wetgever nog beslist moet worden) en tegen de
destijds gevoerde geldpolitiek heb ik mij dan ook gaarne terstond aan zijne zijde
geschaard en medegewerkt aan het daaruit voortgekomen bekende ‘manifest der
14’, hetwelk aan zijn initiatief te danken is geweest.
Toen het ten slotte op buigen of barsten was komen te staan, heeft van Gijn in
Mei 1926 gemeeend het land het beste te dienen, door zijn ambt als
Regeerings-commissaris neer te leggen. De Regeering erkende toen de groote
diensten door hem als zoodanig aan het
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land bewezen, door hem te benoemen tot Commandeur in de Orde van Oranje
1
Nassau .
Van zijn verdere openbare functies noem ik het Regeerings-commissariaat bij de,
met staatssteun tot stand gebrachte Kon. Holl. Lloyd, van 1908-20 door hem bekleed;
het Voorzitterschap van Mei 1917-December 1920 van den Burgerlijken en Militairen
Pensioenraad, en zijn lidmaatschap der Centrale Commissie voor de Statistiek, van
welke hij later Onder-voorzitter werd.
Ook in de vertegenwoodigende lichamen van Rijk en Provincie heeft van Gijn een
plaats bekleed. In de jaren 1911-16 was hij lid van de Provinciale Staten van Zuid
Holland, en gedurende de twee wetgevende perioden van 1922-1929 lid van de
Tweede Kamer. Na den dood van den Heer Dresselhuis werd hij in laatstgenoemd
2
lichaam Voorzitter van de liberale fractie . In beide genoemde lichamen nam hij een
vooraanstaande positie in, en hadden zijn adviezen, met name op het terrein der
economie en der finantiën groot gezag.
Zijn autoriteit op dit gebied leidde er ook toe, dat hij in Mei 1923 werd aangewezen
als ‘Berater’ van de Oesterreichische Nationalbank. Dit noopte hem periodiek tot
verblijf in Weenen, wat op den duur in verband met zijn werkzaamheden hier te
lande hem te zwaar viel, met het gevolg dat hij in Februari 1926 zijn taak als zoodanig
neerlegde. De groote waardeering, welke zijn persoon en zijn werk ginds gevonden
hadden, waren oozaak, dat hij korten tijd later nog werd geroepen naar Praag, als
adviseur der Regeering voor het herstel van de openbare finantiën. Ook zijn in die
hoedanigheid uitgebrachte adviezen werden in zeer hooge mate gewaardeerd.
Zijn bijzondere bekwaamheid op het gebied der finantiën leidde er voorts toe, dat
hij in 1918 door het Leidsche Universiteitsfonds werd benoemd tot bijzonder
hoogleeraar in de leer der finantiën aan de Leidsche Universiteit, welk ambt hij
aanvaardde met eene rede over: Het renteprobleem en de leer der Finantiën. Om
bijzondere

1

2

In het voorafgaande jaar 1925 was, in verband met de ontbinding van de N.U.M. aan zijn
functie van President Commissaris van dat lichaam reeds een einde gekomen.
Als bewijs van onbaatzuchtigheid kan aan het bovenstaande worden toegevoegd, dat op
voorstel van van Gijn het traktement van Regeerings Commissaris bij de Ned. Bank op een
lager bedrag werd gesteld dan dat van zijn voorganger, en dat, toen de werkzaamheden van
de N.U.M. begonnen te verminderen, eveneens op zijn voorstel zijn salaris als President
Commissaris werd gehalveerd.
In den aanvang van zijn ambtelijken loopbaan gedurende korten tijd aangesloten bij den
Vrijzinnig Democratischen Bond was hij, overtuigd van de heilzame werking van het beginsel
der vrijheid op staatkundig en economisch gebied, spoedig tot de Liberale Staatspartij
overgegaan.
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redenen legde hij reeds in 1921 het hoogleeraarsambt neder, maar kon van zijn
door de studenten en anderen die ze volgden zoo gewaardeerde colleges niet
scheiden. Vandaar, dat hij het professoraat verwisselde voor het privaat-docentschap,
dat hij van 1919-1922 ook reeds aan de Ned. Handelshoogeschool bekleedde. In
1929, toen hij reeds met zijn gezondheid begon te sukkelen, legde hij zijn
onderwijstaak noode geheel neer.
Het kan niet verwonderen, dat van Gijn, wiens leven met een zoo groote veelheid
en verscheidenheid van werkzaamheden was vervuld, (aan de reeds genoemde
zouden nog enkele commissariaten bij naamlooze vennootschappen kunnen worden
toegevoegd) er nimmer toe gekomen is in publicaties van grooteren omvang zijn
denkbeelden systematisch te ordenen. Dergelijk werk strookte ook trouwens niet
met aard en aanleg zijner persoonlijkheid, die zich moeilijk de daarvoor gevorderde
rust gunnen kon. Toch heeft hij zeer veel geschreven. Van zijne talrijke bijdragen
in de Economist, van welks redactie hij in 1901 lid geworden was, hebben
inzonderheid zijn baanbrekende studies betreffende de hervorming van onze
staatsbegrooting de aandacht getrokken. De daarin door hem verdedigde
denkbeelden zijn sedert ten deele in praktijk gebracht. Van zijn verdere geschriften
noem ik zijn in 1918 aan de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek
uitgebracht prae-advies over de vragen: Is invoering van staatsmonopolies ter
versterking van de staatsinkomsten wenschelijk? Zoo ja, welke monopolies zouden
dan daarvoor in aanmerking komen?; zijn prae-advies aan de Vereeniging voor
Belastingwetenschap over: De algemeene beginselen voor de heffing van belastingen
(1929), een tweetal brochures, de eerste over de vraag: Wat zal de naaste toekomst
brengen? (1919), de tweede over den inhoud der begrippen Productief en
Produceeren (1923) en voorts een aantal publicaties van de Vereeniging voor
Vrijhandel, aan welker werkzaamheden van Gijn, gedurende verscheiden jaren als
Voorzitter, een zeer actief aandeel heeft genomen.
Een zeer groot gedeelte van zijn publicistische werkzaamheid heeft echter gelegen
op het gebied van de dagbladpers. De talrijke artikelen, onder het spoedig doorzichtig
geworden pseudomiem Civis, in de jaren 1918-1923 door hem in de Nieuwe Courant,
en later onder zijn eigen naam in het Algemeen Handelsblad geschreven, hebben
in breeden kring tot verheldering van het economisch inzicht veel bijgedragen. De
klaarheid van zijn denken, en de pittige, vaak geestige, vorm waarin hij de uitkomsten
daarvan aan anderen vermocht voor te leggen, verklaren dit ten volle. Als treffend
staaltje daarvan zal ongetwijfeld de fijne kritiek op het tegenwoordig economisch
regeeringsbeleid door hem geleverd in het Handelsblad van 11 Januari 1933 bij
velen in levendige herinnering zijn. Hij teekent daar, onder het opschrift: De zorgzame
moeder en de melkverdeeling, het geval van een in bescheiden omstandigheden
levende vrouw, die de beschikbare
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melk over de kroezen harer kinderen verdeelt. Een van hen jammert echter luide,
dat het niet genoeg krijgt, waarop de moeder medelijdend een scheutje melk uit
den kroes van het volgende kind in dien van het eerste overgiet. Dit geeft
begrijpelijkerwijze het tweede tot gejammer aanleiding, waarop de zaak zich
achtereenvolgens met betrekking tot de verdere kinderen herhaalt, met het gevolg,
dat ten slotte de tafel drijft van de bij het overgieten gemorste melk en het
aanvankelijk rantsoen voor allen is verkleind. Zoo zouden er meer voorbeelden zijn
aan te halen.
Na een reis door het echtpaar van Gijn in 1928 ondernomen naar de in Venezuela
wonende dochter en haar gezin, kwam van Gijn ongesteld terug en openbaarden
zich de eerste symptomen van de bloedziekte, die hem ten slotte zou ten grave
sleepen. Die laatste jaren van zijn leven zijn voor hem een ontzettend lijden geweest.
Zijn geest bleef onverzwakt helder en zijn drang om te getuigen tegen de ook in ons
land steeds meer om zich grijpende verdwazing op sociaal en economisch terrein
liet niet af. Maar de kracht om dit te doen begaf hem meer en meer. Ook het
vermogen om ontspanning te zoeken in boetseerwerk, waarvoor hij, zonder ooit
eenige opleiding daarin te hebben gekregen, een opmerkelijk talent bezat. Op 11
Mei 1933 ontsliep hij nog onverwacht na een ziekbed van twee dagen.
In van Gijn is aan ons land ontvallen een figuur van groote begaafdheid, gedreven
door den intensen drang om zich geheel te stellen in dienst van ons volk; een man
van onwankelbare trouw aan de beginselen, die hij de juiste achtte, en die bij zijn
streven om deze te verwezenlijken steeds persoonlijk belang en eerzucht geheel
ter zijde stelde. Mannen als hij zijn helaas zeldzaam. Zij drukken in belangrijke mate
hun stempel op den tijd, die het voorrecht heeft hen te bezitten. Ik persoonlijk verloor
in hem een trouw vriend, met wien ik in de bijna 40 jaren van onze vriendschap
nimmer een ernstig meeningsverschil gekend heb.
In den aanhef vermeldde ik, dat hij op school ‘lastig’ gevonden werd. Ook later
zullen allicht zijn tegenstanders hem dit praedicaat wel eens hebben toegekend,
gelijk dit zoo vaak ten opzichte van beginselvaste, krachtige figuren pleegt te
geschieden. Maar zijn nagedachtenis zal bij allen, die het voorrecht hadden in
nauwere aanraking met hem te komen, en wien het vermogen niet ontbreekt om
de genoemde eigenschappen op hunne waarde te schatten, steeds in hooge eere
voortleven.
U t r e c h t , 24 Juni 1934.
C.A. VERRIJN STUART.
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Mr Theodorus Heemskerk
Amsterdam 20/7 1852 - Utrecht 12/6 1932
Een levensbericht van den vader mr J. Heemskerk Azn werd opgenomen in de
Levensberichten der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1897-1898.
Het levensbericht van den zoon moet korter zijn, zal het de toegemeten ruimte
niet te zeer overschrijden, en kan ook korter zijn in verband met het feit, dat over
1
hem door prof. dr P.A. Diepenhorst een werk werd in het licht gegeven .
Reeds in zijn studententijd was Heemskerk een opvallende figuur. Bekend is de
debat-avond van 16 November 1874, toen Heemskerk in de Debating-Society,
waarvan professor Buys voorzitter was, naar aanleiding van dr Kuyper's ‘Het
Calvinisme de grondslag en waarborg onzer constitutioneele vrijheden’, stellingen
verdedigde, waarin ‘de tegenwoordige Calvinistische beweging, die door dr Kuyper
geleid wordt, gevaarlijk voor den Nederlandschen staat’ genoemd werd. In het
orgaan van het Leidsche studentencorps ‘Virtus, Concordia, Fides’ van 4 December
1913 sprak Heemskerk zelf erover, evenals over een ander evenement uit hetzelfde
academiejaar, namelijk het derde eeuwfeest der Leidsche Universiteit. Heemskerk
hield als rector van het studentencorps bij die gelegenheid een toespraak, waarvoor
hij om haar welsprekendheid en haar sierlijk latijn allerwegen lof oogste.
Na zijn promotie in 1876 vestigde Heemskerk zich als advocaat te Amsterdam.
Ook buiten zijn praktijk was hij al spoedig op velerlei wijze op juridisch terrein
werkzaam. Van 1877-1887 was hij kantonrechter-plaatsvervanger. Aan ‘Het Paleis
van Justitie’ was hij als medewerker verbonden; de eerste der door hem geteekende
bijdragen vond ik in het nummer van 1 November 1877, het laatste in dat van 24
Maart 1881. Het zijn verslagen van civiele- en straf-procedures. Bij gelegenheid van
een incident in verband met nadruk van een bij-

1

Mr Th. Heemskerk, de Christen-Staatsman, Zwolle, 1932.
Van de vele necrologiën in tijdschriften moge hier vermeld worden die van prof. mr A. Anema
in Antirevolutionaire Staatskunde, 9de Jaargang, blz. 1-6, een karakterschets; en die van mr
J. Limburg in Grotius, Annuaire international pour l'année 1933, blz. 1-4. Verschillende
bijzonderheden vindt men in de (van een vroeger oordeel van den schrijver afwijkende)
karakterschets van Frans Netscher in den 15den Jaargang van de Hollandsche Revue 1910,
blz. 23-35 en 86-99.
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drage door een ander blad schrijft de redactie van het Paleis van Justitie in Juli
1879: ‘Dit werk ... is niet een eenvoudige en woordelijke teruggave van het gesproken
woord, maar een zelfstandige bewerking van den inhoud der gevoerde pleidooijen,
die groote bekwaamheid, veel zaak- en regtskennis eischt, en die wij daarom hebben
toevertrouwd aan de bekwame hand van Mr Th. H... (Het is genoegzaam bekend
van wiens naam deze letters de initialen zijn).’
In 1880 wordt Heemskerk benoemd tot secretaris van den Raad van Tucht voor
de Koopvaardij, welke functie hij tot zijn optreden als minister in 1908 vervulde. In
het Algemeen Handelsblad van 22 Juli 1922 geeft een verslaggever uit de negentiger
jaren herinneringen aan de wijze waarop hij zich van zijn taak kweet. In 1881 begon
hij met mrs K. Hazelhoff en B.J. Polenaar een commentaar op het nieuwe
strafwetboek: Het Wetboek van Strafrecht in doorloopende aanteekeningen verklaard.
Het ‘Slotwoord’ is gedagteekend October 1890. De medewerking van mr Hazelhoff
heeft na de bewerking van art. 45 opgehouden, zijn naam komt op den titel van het
tweede deel niet voor; het grootste deel van den arbeid is door mr Polenaar verricht.
Inmiddels was de groote innerlijke verandering bij Heemskerk ingetreden, die in
meer dan een opzicht voor den gang van zijn leven beslissend was. Het werd voor
hem, gelijk hij het zelf uitdrukte een onweerlegbare waarheid, dat Christus in de
wereld is gekomen om zondaren zalig te maken, en aan het Kruis is gestorven tot
verzoening van zonden. Dat was van toen af voor hem het uitgangspunt, waardoor
voor hem ook een ander licht viel op de grondslagen van recht en staat en waardoor
hij ook ertoe geleid werd aan den staatkundigen strijd deel te nemen. Omstreeks
1880 trad hij toe als lid tot de antirevolutionnaire kiesvereeniging te Amsterdam.
Reeds spoedig heeft nu de politiek meer en meer beslag op Heemskerk gelegd.
In 1883 wordt hij voor het district Weesp gekozen tot lid van de Provinciale Staten
van Noord-Holland, waarin hij tot 1908 zitting had. In 1884 was hij secretaris van
de kiesvereeniging Nederland en Oranje te Amsterdam. Over een in dat jaar gerezen
geschil betreffende een candidaatstelling van Keuchenius zijn door mr B. de Gaay
Fortman en door E.A. Keuchenius eenige brieven gepubliceerd. 30 Juli 1889 wordt
Heemskerk gekozen tot lid van den Gemeenteraad, 11 September neemt hij voor
het eerst zitting, 13 September 1893 werd hij benoemd tot wethouder, voor welke
benoeming hij bedankte. In 1895 lijdt hij bij de periodieke verkiezingen de nederlaag,
zoodat hij 3 September aftreedt. 2 October 1900 wordt hij opnieuw tot raadslid
gekozen, 24 October neemt hij zitting. 15 Mei 1901 werd hij weder tot wethouder
gekozen, dit maal neemt hij de benoeming aan. In 1903 en 1907 werd hij herkozen.
11 Februari 1908 treedt hij af in verband met zijn benoeming tot minister van
Binnenlandsche Zaken. Gedurende de zeven jaren van zijn wethouderschap
beheerde hij de financiën en de gemeentebedrijven.
Na de kamerontbinding van 1888 is Heemskerk tot lid der Tweede
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Kamer gekozen. 2 Mei toegelaten, legt hij, gelijk destijds vele anti-revolutionnairen
gewoon waren te doen, niet de eeden maar de verklaring en belofte af. Reeds
aanstonds neemt hij een belangrijk aandeel in de werkzaamheden der kamer. Hij
spreekt over de meest uiteenloopende onderwerpen; in zijn eerste zittingsjaar b.v.
over verpleging van krankzinnigen, bank-octrooi, geheime opiumkitten,
reglementeering der prostitutie, vaccinedwang, gestichtenwet, armenwet. In het
conflict van 1894 staat hij aan de zijde van Kuyper, hetgeen niet belette, dat de
scheiding, die van dat conflict het gevolg was, door hem ook later werd betreurd.
Het kamerlidschap van Heemskerk is herhaaldelijk voor korter of langer tijd
onderbroken. Van 1888-1891 zat hij voor Ridderkerk, van 1893-1894 voor Harlingen,
van 1894-1897 voor Sneek, van 1901-1908 voor Sliedrecht. In 1918 weder gekozen,
neemt hij 26 Juli zitting, doch neemt 18 September ontslag in verband met zijn
aanblijven als Minister van Justitie. In 1925 wordt hij opnieuw gekozen en houdt
zitting tot aan zijn overlijden.
In 1901, bij de formatie van het ministerie Kuyper, is het eerst sprake van een
ministerschap van Heemskerk; persoonlijke omstandigheden maakten het hem toen
onmogelijk dit te aanvaarden. Hij schreef daarover in zijn brochure ‘Een woord over
de genummerde driestarren van Dr Kuyper’. Van 1903-1908 is hij voorzitter van de
antirevolutionnaire kamerclub.
In de jaren 1900 en 1904 is Heemskerk Nederlandsch gedelegeerde op de derde
en vierde conferencie voor de codificatie van het internationale privaatrecht. Van
de Staatscommissie voor het internationale privaatrecht was hij van 1897-1908 lid
en van 1913-1918 voorzitter.
De verwerping van de oorlogsbegrooting op 21 December 1907 leidde tot het
aftreden van het ministerie de Meester en een opdracht tot kabinetsformatie aan
Heemskerk. Aanvankelijk geneigd die opdracht af te wijzen, liet hij zich overtuigen
dat aanvaarden plicht was, en trad hij 12 Februari 1908 op als Minister van
Binnenlandsche Zaken en tijdelijk Voorzitter van den Ministerraad. In de even
genoemde brochure doet hij over deze kabinetscrisis mededeelingen.
Het ministerie Heemskerk heeft zitting gehad tot 1913. Van zijn arbeid moge hier
vermeld worden de verzekeringswetten, welke minister Talma, trots een ongekend
felle oppositie wist tot stand te brengen; de armenwet, en de pensioenwet en de
weduwenwet voor gemeenteambtenaren van minister Heemskerk, de militiewet van
minister Colijn en de voorstellen, waardoor minister Heemskerk de financiëele
gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs voorbereidde: een reeks van
wijzigingen, welke in de bestaande onderwijswetten werden aangebracht en
voorstellen tot herziening der grondwet. Laatstgenoemde voorstellen betroffen
geenszins alleen het onderwijsartikel, doch strekten tot het brengen van
veranderingen in alle hoofdstukken der grondwet. Zij sloten zich hierin aan bij het
rapport der Staatscommissie, welke zich onder voorzitterschap van minister
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1

Heemskerk met een algemeene herziening der grondwet had bezig gehouden .
In zijn Schoolraad-rede van 1928 spreekt Heemskerk over het door hem
voorgestelde onderwijsartikel. Hij legt zich neer bij de andere formule, die door Cort
van der Linden gekozen was: ‘Het resultaat was hetzelfde’.
In 1913 wordt het ministerie Heemskerk bij de verkiezingen verslagen. Heemskerk
neemt in den Raad van State de plaats in, die door het aftreden van Cort van der
Linden als minister openkwam. Hij houdt in den Raad zitting tot zijn optreden als
Minister van Justitie in 1918 en verving Cort van der Linden ook in de afdeeling voor
de geschillen van bestuur. Zijn belangstelling in den loop der zaken op staatkundig
gebied bleek in die jaren buiten zijn ambtelijken arbeid door zijn verkeer in politieke
kringen en ook een enkele maal door redevoeringen en geschriften.
1918 zag Heemskerk weer minister worden. Bij de kabinetsformatie van Ruys de
Beerenbrouck werd hij reeds aanstonds betrokken, en aan het overleg over het
program van het Kabinet nam hij deel. Het departement van Justitie werd hem
toevertrouwd; hij beheerde het tot 1925. Buitengewoon vruchtbaar zijn die jaren
2
geweest . Prof. Ribbius verklaarde, dat hij in de geschiedenis onzer wetgeving een
3
belangrijke plaats zal blijven innemen .
In 1922, ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag, viel aan Heemskerk
een warme huldiging ten deel; namens zeer vele vrienden werd hem een door
Wienecke gemodeleerde medaille aangeboden.
In 1925 komt hij terug in de Tweede Kamer. Hij houdt er zitting tot zijn overlijden
in 1932. Ondanks zijn hoogen leeftijd zijn het zeer werkzame jaren. Hij wordt
voorzitter der antirevolutionaire kamerclub tot 1929; in dit jaar wordt het juister geacht
dat de weder als kamerlid optredende leider der partij, Colijn, ook voorzitter van de
kamerclub wordt. Heemskerk is voorzitter der commissie voor privaat- en strafrecht
der kamer. In 1927 wordt hij voorzitter van de Nederlandsche groep der
Interparlementaire Unie en lid van den Conseil dier Unie. Hij is curator der Vrije
Universiteit, een ambt, dat hij reeds sedert 1893 met een onderbreking gedurende
zijn eerste

1

2

3

Het verslag der Staatscommissie en de regeeringsontwerpen vindt men in: Handelingen over
de herziening der grondwet, uitgegeven onder toezicht van mr J.B. Kan, eerste deel,
's-Gravenhage 1916.
Over den arbeid van het Ministerie Heemskerk schreef dr E.J. Beumer: Het ministerie
Heemskerk en de sociale wetgeving, Utrecht 1913; en mr H.W. Hovy: De nationale beteekenis
van het ministerie Heemskerk, Kampen 1913.
Een lijst van wetten, welke onder Heemskerk's bewind tot stand kwamen, geeft mr dr E.J.
Beumer bij een artikel: Zeven jaren justitieel beleid, in Antirevolutionaire Staatskunde, derde
jaargang, blz. 107 e.v. Met name ook aan 's ministers beleid op penitentiair gebied wordt in
dat artikel aandacht gewijd. In de necrologie van R(ibbius) in het Weekblad van het Recht
No. 12450 wordt meer bijzonder over de wetgeving op privaatrechtelijk gebied gesproken.
Een minder vriendelijk oordeel over ‘Het Septennaat van Minister Heemskerk’ gaf in het
Weekblad van het Recht No. 11365 de toenmalige Redactie.
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ministerschap heeft bekleed; na 1928 is hij voorzitter van curatoren. Sedert 1922
is hij lid van het curatorium der Académie de droit international te 's-Gravenhage.
Door den Raad van den Volkenbond wordt hij benoemd tot voorzitter van de in 1930
te 's-Gravenhage gehouden Conferentie voor de codificatie van het volkenrecht.
Geen van deze functies is voor hem een sinecure. Wanneer Heemskerk een ambt
aanvaardde, kon men zeker zijn, dat hij zich van de eraan verbonden verplichtingen
met nauwgezetheid, beleid en zorgvuldigheid zou kwijten. In deze periode hield
Heemskerk herhaaldelijk politieke redevoeringen voor kiesvereeningingen; ook bij
het halve-eeuw-feest der Vrije Universiteit in 1930 en het zestigjarig jubileum van
De Standaard in 1932 trad hij op als redenaar.
In 1926 werd Heemskerk benoemd tot Minister van Staat. De lijst zijner decoraties
vindt men in den Staatsalmanak.
12 Juni 1932 is Heemskerk, gelijk de familie mededeelt, in vollen vrede in Jezus
ontslapen. De aankondiging in de bladen was onderteekend door zijn weduwe,
Mevrouw L. Heemskerk-de Zaremba en vijf kinderen, waarvan drie uit zijn eerste
huwelijk met Jonkvrouwe Maria Cornelia Hartsen.
Heemskerk's letterkundige productie is gering. Liet zijn eerste optreden een leven
verwachten aan de rechtsbeoefening en de rechtswetenschap gewijd, het
staatsbestuur heeft daarna dermate beslag op hem gelegd, dat die belofte niet kon
vervuld worden. Gepolst over eene benoeming tot hoogleeraar aan de Vrije
Universiteit, meende hij dat ambt niet te moeten aannemen. Zijn juridische aanleg
is op andere wijze tot zijn recht gekomen. In alle functies, die hij vervulde, deed hij
zich kennen als jurist. Terecht zeide hij eens in de Tweede Kamer (21 Mei 1902):
‘Ik zou wel wenschen deze discussie even te brengen op juridisch terrein; dat ligt
nu eenmaal in mijn aard...’.
Voor de beoordeeling van de beteekenis van Heemskerk moet op zijn geschriften
niet de nadruk vallen. Zonder beteekenis zijn zij allerminst. In zijn Schoolraad-rede
wordt de beginselvraag, die de schoolkwestie beheerscht, tot den bodem gepeild.
Zijn beschouwingen over huwelijksrecht en huwelijksvermogensrecht zijn een
belangrijke bijdrage voor een toekomstige parlementaire discussie. Zijn artikelen
over evenredig kiesrecht en over machts- en rechtsvragen zijn leerrijke analyses
van nationale en internationale verhoudingen. In zijn opstel over de nalatenschap
van dr Kuyper geeft hij een klare uiteenzetting van zijn staatkundige grondbeginselen.
Maar het is niet aan deze enkele, en dan nog korte, geschriften, dat hij zijn beteekenis
ontleent. Men kan nevens deze enkele afzonderlijke geschriften wijzen op een
oneindig grooter productie in ambtelijken arbeid: redevoeringen in parlement,
Provinciale Staten en Gemeenteraad, ministerieele memories, verslagen van
1
commissies en rapporten van den

1

Vermeld mogen worden: Leerdwang, Rapport aangeboden aan de Vereeniging voor
Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs, door H. Bijleveld, prof. mr D.P.D. Fabius, mr Th.
Heemskerk, prof. dr J. Woltjer en H.J. van Wijen, Amsterdam, 1898; Avant-projet d'un traité
général relatif au règlement pacifique des conflits internationaux par la commission
néerlandaise d'études, composé de MM. dr Th. Heemskerk (Président), dr B.C.J. Loder, prof.
dr J. Ph. Suyling, H. van der Mandere en Mlle dr L.C. Polano (Sécrétaire). In: Organisation
centrale pour une paix durable, Recueil de rapports, I, p. 241-293, La Haye, 1916.
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Raad van State, waaraan hij medewerkte. Van deze ambtelijke geschriften evenwel
is slechts een klein deel van de hand van Heemskerk. Mr J.B. Kan, die
Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken was tijdens Heemskerk's eerste
ministerie, deelt mede, dat Heemskerk niet alleen niet studeerde en niet las, maar
ook uiterst zelden stelde. Kan acht dit te opmerkelijker, omdat de enkele malen, dat
hij zich daartoe zette, het geschrevene schier klassiek was. Zoo vloeide de
proclamatie, die de Koningin in November 1918 uitvaardigde, een staatsstuk,
waarvan meer dan één uitdrukking een gevleugeld woord is geworden, grootendeels
uit Heemskerk's pen.
Van Heemskerk zelf zijn natuurlijk zijn redevoeringen. Dit deel van zijn oeuvre
moet de daarvoor passende waardeering vinden, niet als literaire producten, maar
als handelingen. Het is daar niet te doen om systematische behandeling van een
onderwerp maar om invloed op een beslissing. Het zijn redevoeringen (bijna steeds
improvisaties), die een bij Heemskerk niet onbelangrijk deel van haar beteekenis
ontleenen aan de voordracht. Het gesproken woord werd geaccentueerd, de indruk
ervan werd versterkt, door den ernst of den glimlach, waarmede het werd
voorgedragen, door de gebaren van handen, schouders, hoofd, door stem, blik,
gelaat. Van de levendig voorgedragen redevoering vindt men in de Handelingen
alleen de woorden.
In de parlementaire tactiek is Heemskerk een meester. Hij weet wààr de strijd
moet worden opgenomen en wààr ontweken, op wélke zijde van een vraagstuk de
nadruk gelegd moet worden in verband met de dispositie van medestanders en
mogelijke medestanders, op wélk oogenblik een suggestie in een voorstel moet
worden omgezet, op wélke wijze voorstellen van anderen gesteund moeten worden
of afgewezen; of de strijd met het oog op mogelijke consequenties hoog moet worden
opgezet dan wel om het geringe belang der beslissing beperkt moet worden
gehouden of misschien ook bij onvermijdelijkheid van een nederlaag strijd moet
worden vermeden teneinde niet aan de beslissing grooter waarde als antecedent
te verleenen; wanneer een beslissing moet worden bespoedigd en wanneer uitstel
moet worden gezocht. Hij beheerschte de methode van het parlementaire stelsel
volkomen. Zijn invloed in de Kamer was groot; niet alleen in den engeren kring zijner
geestverwanten vertrouwde men op zijn ervaring, zijn inzicht, zijn eerlijkheid. Ook
in de Interparlementaire Unie werd zijn politiek talent gewaardeerd; de
Interparlementaire Conferentie te Parijs in 1927 redde hij uit een netelige situatie,
waarin zij door een onvoorzichtig voorstel betreffende de schending der Belgische
neutraliteit was geraakt.
Meer dan iemand anders wist Heemskerk, dat de parlementaire
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werkzaamheden zich niet bepalen tot de officieele vergaderingen van kamer en
commissies. Zijn aandeel in de politiek bestond voor een niet gering deel in
correspondentie en vooral conversatie. Hij gaf de voorkeur aan praten boven lezen.
Als wethouder en als minister was hij gewoon zich de zaken mondeling te laten
voordragen. Ook de conversatie met zijn politieke vrienden en relaties behoorde
stellig tot den politieken arbeid van Heemskerk. In zijn herdenkingswoord herinnerde
de voorzitter der Tweede Kamer, mr van Schaik op 14 Juni 1932 eraan, dat
Heemskerk gaarne sprak over het politiek verleden, waarvan hij de hoofdpersonen
der laatste halve eeuw kende; ‘in de gemakkelijke en opgewekte vormen die hem
eigen waren, wilde hij ook zijn tijdgenooten de lessen uit het verleden tot leering en
waarschuwing laten strekken. Zoo was het persoonlijk verkeer met hem niet alleen
vol uiterlijke bekoring, maar ook opheffend en leerzaam.’
Gedurende vele jaren van Heemskerk's politieke leven was zijn gezin te
Amsterdam gevestigd; hij verbleef daar 's Zondags en bracht een groot deel der
week in den Haag door, in levendig verkeer met politieke vrienden, ook buiten de
kamerzittingen. Gedurende jaren dineerde hij veel op de Witte Societeit met Van
der Borch, Krap, Lucasse, Okma, Koolen, later Beumer, schrijver dezes en andere
rechtsche kamerleden. Gedurende zijn eerste ministerschap was er op de Witte
Societeit een groote koffietafel van ministers en rechtsche kamerleden. Sedert de
Tweede Kamer niet meer om elf uur, doch om één uur aanvangt, dejeuneeren de
leden slechts zelden op de Witte, doch meestal, uiterst sober, in de koffiekamer,
fractiesgewijs verdeeld over de kleinere en grootere tafels.
Ook buiten de maaltijden hield Heemskerk menige politieke conversatie. Onder
de brieven, die ik van hem bewaarde strekken er verscheidene om een rendez-vous
te bepalen aan Heemskerk's departement of elders: ‘Ik zou gaarne een praatje met
U hebben over enkele politieke puntjes’ ‘er is eenige stof om te overzien’; ‘ik hoop
aanstaande Dingsdag op de Witte Societeit te eten, want eenige parlementaire
conversatie behoort tot hetgeen ik als nuttige genoegens beschouw’ en dergelijke.
Als correspondent ken ik Heemskerk in hoofdzaak uit het zestigtal brieven, dat
ik zelf van hem bewaar. Soms strekken zij tot voorbereiding van conversatie; vaker
tot voortzetting daarvan. Telkens vindt ik een aanhef als de volgende: : Eén woordje
ter aanvulling van ons gesprek’, ‘La nuit porte conseil ...’. Er zijn korte brieven bij
(‘ik had U kunnen telefoneeren, maar ik heb een hekel aan het initiatief tot
telefoneeren te nemen; idiosyncrasie’) en uitvoerige met analyses van politieke
situaties. Stellen deed Heemskerk niet gaarne; zijn brieven zijn meer als conversatie
te beschouwen; de geestige en leerzame conversatie van Heemskerk, die hem in
meer dan één kring een gaarne geziene figuur maakte, een beminnelijk gastheer,
een welkomen gast.
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Het beeld van Heemskerk, zooals zijn tijdgenooten en vrienden hem gekend hebben,
leert men nauwelijks kennen uit zijn schaarsche geschriften en uit droge ambtelijke
stukken. Eerder nog uit Kameroverzichten, necrologieën en andere
courantenartikelen over hem.
Wie met hem kennismaakte ontwaarde reeds spoedig dat hij uitermate geestig
was; hij zag het relatieve en beperkte in het menschelijk leven en streven en uitte
dat in een speelschen humor. Hij was een vijand van plechtstatigheid en frases (niet
van goede vormen en van decorum); bij voorkeur zeide hij ernstige dingen in
eenvoudige woorden. Ook bij moeilijke vraagstukken zocht hij naar de elementaire
beginselen, waardoor de oplossing beheerscht werd. Het was geheel in zijn stijl
toen hij een redevoering voor een kievereeniging begon met de mededeeling dat
hij wilde trachten niets anders te zeggen dan dingen, die vanzelf spraken. Daarbij
kenmerkte hij zich door groote nauwkeurigheid. Op zijn mededeelingen omtrent
feiten kon men afgaan. Men kon zich aan zijn woorden houden; noodzakelijke
onderscheidingen hield hij in het oog en alle gewenschte nuances wist hij aan te
brengen. Zijn voorzichtigheid deed hem niet meer zeggen dan noodig was, weerhield
hem van uitlatingen omtrent betwiste punten, die niet tot het debat behoorden, van
algemeene uitspraken waarvan de portée niet genoegzaam te overzien was.
Ieder die met hem in aanraking kwam werd getroffen door zijn buitengewone
vlugheid van bevatting. Prof. van Brakel sprak van zijn ‘fabelachtig vlug en soepel
verstand, dat hem reeds bij de eerste kennismaking van een stuk aanstonds deed
gevoelen, waar de kern der quaestie zat of waar in een betoog een leemte zat’. Al
had hij de stukken niet gelezen, na twee of drie sprekers te hebben gehoord was
hij in staat de leiding te nemen in een debat. Men heeft hem wel verweten niet veel
te werken. Vermeld werd reeds de mededeeling van mr Kan, dat hij niet studeerde,
niet las, ja zelfs uiterst zelden stelde. Ging hij naar een bijeenkomst der
staatscommissie voor de grondwetsherziening, waarvan hij voorzitter was, dan was
hij volgens mr Kan voor een minister van binnenlandsche zaken van een
beschamende onkunde ten opzichte van de te behandelen onderwerpen.
Stellig was Heemskerk niet een harde werker in den gewonen zin. Het nulla dies
sine linea gold voor hem niet. Als wethouder en als minister liet hij veel over aan
zijn ambtenaren. Dat hij in staat was hen met juistheid te kiezen blijkt uit het goede
beheer van de afdeeling of het departement, waarvoor hij de verantwoordelijkheid
droeg. Die verantwoordelijkheid was voor hem geenszins een ijdele term, hij had
het besef ervan en waar het noodig was, bleek hij ten volle in staat zich te
verantwoorden. Vroegere medewerkers hebben meermalen den ernst en de
nauwgezetheid geroemd, waarmede hij zijn taak opvatte. Men kon er zeker van zijn
dat op een post die door Heemskerk bezet was geen ongelukken zouden gebeuren.
De ‘beschamende onkunde’ is natuurlijk cum grano salis op te vatten en heeft
blijkbaar betrekking op den inhoud van vroegere rapporten en voorstellen, op de
geschiedenis van de tot standkoming en de toe-
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passing van voorschriften, op strijdvragen in de literatuur, kortom op het historisch
apparaat, dat voor het leeren kennen van het staatsrecht onmisbaar is. Maar was
Heemskerk onkundig ten aanzien van het koloniale vraagstuk, de buitenlandsche
betrekkingen, het kiesrecht, de administratieve rechtspraak, het onderwijsbestuur?
Hij had die vraagstukken in hun wording meegemaakt; hij was van jongsaf in de
geheimen van het staatsbestuur door aanschouwing ingewijd, reeds vroeg als
handelend persoon, en zou hij dan, met zijn veelzijdige belangstelling, zijn
waarnemingsvermogen, zijn scherp verstand, niet evenzeer als wie ook tot oordeelen
bevoegd zijn geweest? Zijn kennis was niet vrucht van het lezen van vele boeken,
niet de voor examens onmisbare kennis van namen en gebeurtenissen, maar hij
kende de staatsinstellingen van binnen, zijn kennis was door ervarig gerijpt inzicht.
Zijn stijl van werken paste bij zijn persoon en positie.
Op zijne wijze arbeidende, heeft hij met zijn rijke ervaring, zijn scherpen blik, en
zijn verstandig beleid gedurende vele jaren in de hoogste ambten aan Koningin en
vaderland gewichtige diensten bewezen.
Heemskerk was niet alleen bij zijn geestverwanten een beminde figuur, maar had
ook de vriendschap en genegenheid van politieke tegenstanders. Tot verhooging
van het prestige van het parlement droeg hij in niet geringe mate bij; de geheele
kamer mocht trotsch op hem zijn. Zijn woord kon scherp zijn, maar was niet
kwetsend. Tegenover vriend en vijand was hij eerlijk; hij streefde ernaar niemand
onrecht aan te doen door zijn wijze van strijdvoeren; niemands meening onjuist voor
te stellen. Van intriges had hij een afkeer. Vriendschap stelde hij op hoogen prijs;
hartelijkheid was hem meer waard dan eerbewijzen.
Heemskerk was een eenvoudig en vooral een ootmoedig man. Zijn geloovig
gemoed en zijn critische geest werkten samen om hem eigen tekortkomingen te
ontdekken. Hij kende natuurlijk zijn eigen talenten, maar zelfverheffing op die gaven
was hem vreemd.
Zonderling is het dat men soms Heemskerk voor sceptisch heeft gehouden. Hij
was dat zeker ten aanzien van velerlei plannen en verwachtingen, ten aanzien van
den omvang van het menschelijk kennen en kunnen. Maar allerminst ten aanzien
van beginselen voor denken en handelen. In zijn eersten Kamertijd is hem zelfs
felheid en fanatisme verweten. Zijn laatste Kamerredevoering zag hem nog in vuur
komen op een wijze, die elke gedachte aan scepticisme volstrekt uitsloot. Hij was
een man van een besliste en krachtige overtuiging.
Die overtuiging was de gereformeerde belijdenis; en op staatkundig gebied de
antirevolutionaire beginselen. De ommekeer, die omstreeks het jaar 1889 in zijn
innerlijken leven heeft plaatsgegrepen, is voor zijn uitwendigen levensgang en voor
staatkundige overtuiging beslissend geweest. Eenmaal gekozen hebbende voor,
in het hart gegrepen door, de Christelijke belijdenis, heeft hij de beteekenis daarvan
ook voor het staatkundig leven doorzien. In de politiek heeft hij zijn levensroeping
erkend. Aan het staatsbestuur heeft hij deelgenomen
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zonder ophef of pretentie; omdat hij in dien arbeid zijn taak van Godswege mocht
zien.
Merkwaardig is in de staatkundige loopbaan van Heemskerk de beteekenis van
Kuyper. Reeds het voorspel, het debat in de debatingsociety in 1874 heeft toen en
later de aandacht getrokken. Weinig jaren daarna introduceert Kuyper den zoon
van mr J. Heemskerk Azn als lid in de antirevolutionaire kiesvereeniging in
Amsterdam. Deze wijziging in den levensgang van Heemskerk is wel in verband
gebracht met het Leidsche debat. Heemskerk zelf heeft dit verband ontkend. De
ommekeer in zijn leven is niet een gevolg van politieke argumenten of politieke
overwegingen, maar van een religieuse omzetting, waarop anderen als Kuyper
(Heemskerk's zuster en zijn eerste echtgenoote) invloed hadden. Dat Heemskerk
reeds aanstonds niet aan Kuypers leiband liep, bewijst het incident van 1884, toen
Heemskerk zich verzette tegen een candidatuur van Keuchenius te Amsterdam en,
tegen Kuyper in, het plein won, hetgeen leidde tot een ontslagnemen van Kuyper
als lid der kiesvereeniging. Dat Heemskerk aan Kuyper nauw verbonden was, bewijst
zijn houding in den kiesrechtstrijd van 1893/94 en het daaruit voortvloeiende conflict
in de antirevolutionaire partij. Ook nu geen slaafsch volgen; 6 December 1894 zegt
Heemskerk in de Kamer: ‘ik bezig de uitdrukking sturen in democratische richting
ook niet gaarne, ik meen genoeg te hebben aan het sturen in antirevolutionaire
richting’. Maar wel homogeniteit en solidariteit. 23 Februari 1894 zegt Heemskerk:
‘Vermoedelijk zal ik ... door den Heer Rutgers van Rozenburg gerangschikt worden
onder hen, die meenen dat de hoogste politieke wijsheid te vinden is in de
redactie-bureelen van De Standaard. Inderdaad, Mijnheer de Voorziter, geloof ik,
dat daar politieke wijsheid te vinden is en dat de redacteur van dat dagblad een
man is, die onder de staatslieden van ons land met eere genoemd mag worden, en
aan wiep zijn tegenstanders niet altijd dien tol van eerbied hebben betaald, die(n)
staatslieden van degelijk gehalte elkander verschuldigd zijn dit te meer wanneer zij
tegenstanders zijn. Dat dit niet belet, dat wij in menig opzicht veel van den redacteur
van ‘De Standaard’ kunnen leeren, hier zitten als zelfstandige mannen, zal ik den
heer Rutgers van Rozenburg niet behoeven onder het oog te brengen’.
Ook in het conflict aan de Vrije Universiteit met prof. jhr mr A.F. de Savornin
Lohman stond Heemskerk aan dezelfde zijde als Kuyper. Dit blijkt uit zijn
lidmaatschap van de commissie van enquête, wier rapport tot het ontslag van dezen
hoogleeraar leidde, en uit de na het ontslag gevolgde publicatie ‘De correspondentie
over het ontslag van jhr mr A.F. de Savornin Lohman, als hoogleeraar aan de Vrije
Universiteit, aangevuld door mr Th. Heemskerk, fungeerend secretaris van Curatoren
der Vrije Universiteit, ingevolge opdracht van het Curatorium’.
Heemskerk fungeerde ook als penningmeester van het centraal comité van
antirevolutionaire kiesvereenigingen. In de Standaard
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van 18 Juni 1932 schreef de toenmalige adjunct-secretaris, later honorair-secretaris
van genoemd comité, de heer R.C. Verweyck (‘Bijltje’): ‘Het kwam in het Centraal
Comité bijna nimmer tot een botsing, want in vroeger dagen waren het schier enkel
principieele vraagstukken, die aan de orde waren en, naar Dr Kuyper mij eens
opmerkte: ‘in principieele vraagstukken vind ik Heemskerk altijd aan mijn zijde’. In
principieele vraagstukken, maar in practische oplossingen was er wel eens verschil
van inzicht. Dr Kuyper hield, als voorzitter van het Centraal Comité, de teugels kort,
en voerde wel eens wat sterk door hetgeen hij wilde. Met die straffe leiding kon
Heemskerk, die een heel ander soort man was dan Dr Kuyper, het niet altijd vinden.
Dat kon men van Heemskerk hebben’.
Reeds werd vermeld dat bij het optreden van het ministerie Kuyper in 1901 het
niet tot een ministerschap van Heemskerk is gekomen. Aan den warmen steun,
dien Heemskerk aan het ministerie gaf, heeft dit in geenen deele afbreuk gedaan.
Een diepe schaduw is over de verhouding van Kuyper en Heemskerk geworpen
door de kabinetscrisis van 1907 en Heemskerk's optreden als minister-president.
Voor Kuyper was in dien gang van zaken een groote teleurstelling gelegen. Gelijk
Idenburg, de woordvoerder van het huldigingscomité van 1922, het tegen Heemskerk
uitdrukte: ‘hij heeft beseft, dat uw optreden hem den weg afsneed. Hij had tot dat
oogenblik de illusie, dat hij nog eens de gelegenheid zou ontvangen om, door aan
de Nederlandsche arbeiders goede verzekeringswetten te schenken, Christelijke
wraak te nemen over den smaad, die hem had voorgesteld als de wurger van de
arbeiders; hij had de illusie om ons nog te kunnen zegenen met eene goede
onderwijs-wetgeving en zoo te kunnen toonen, dat zijn politiek in den goeden zin
van het woord werkelijk nationaal was en het heil van ons gansche volk zocht. Die
illusie werd in het begin van 1908 gebroken, en dit deed hem veel leed. Hem, die
gewoonlijk vooruitzag, viel het wel zeer moeilijk om te gelooven, dat deze gang van
zaken niet bedoeld en voorbereid was. Zielkundig is aldus de zekere bitterheid, die
hij tegenover Heemskerk gevoelde, verklaarbaar; ik zou hierbij echter niet zoo
betrekkelijk lang hebben stilgestaan, indien dit mijn laatste woord over deze wrijving
moest zijn. Gij weet, dat ik van haar uitwendige en inwendige geschiedenis geheel
op de hoogte ben; en daarom verheugt het mij te kunnen uitspreken, dat Dr Kuyper
ongeveer een jaar voor zijn heengaan mij verklaarde toen niet slechts te aanvaarden,
maar ook te gelooven, dat Gij in 1907 niet werd gedreven door het verlangen om
het Kabinet de Meester te doen vallen of eenig hoog politiek spel te spelen, doch
door Uw inzicht in het defensiebelang.’
De verwijdering, die tusschen Kuyper en Heemskerk gedurende Kuypers laatste
levensjaren bestaan heeft, is niet binnenskamers gebleven. In Kuypers
‘starrentritsen’, waarop Heemskerk's ‘een woord over de genummerde driestarren
van dr Kuyper’ een antwoord was, vindt men er een uiting van; en ook op de
verschijning
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van de brochure ‘Leider en Leiding in de Antirevolutionaire Partij’ heeft die
verwijdering invloed gehad.
Een bewijs dat die verwijdering geen blijvende oorzaak had is gelegen in
Heemskerk's bijdrage tot het gedenkboek bij het 50-jarig bestaan der georganiseerde
antirevolutionaire partij; in 1928 verschenen onder den titel: ‘Schrift en Historie’. Die
bijdrage is getiteld ‘Dr Kuypers Nalatenschap’. Heemskerk geeft erin onomwonden
uiting aan de bewondering en de dankbaarheid, die hem jegens Kuyper bezielt: ‘Het
komt voor, dat een man door God geroepen wordt en met bijzondere gaven wordt
toegerust, om bergen te verzetten, wegen te banen, en orde en bloei te brengen,
waar verwarring en verval reeds heerschten, en dreigden met verlies van
onontbeerlijk goed. Zulk een man moet een ruim veld overzien; hij moet een eigen
levens- en wereldbeschouwing hebben. En dat was de gave, aan Dr Kuyper
geschonken, dat is ook zijne eigenlijke nalatenschap.’
Op een samenvatting van de grondbeginselen der antirevolutionaire partij, gelijk
zij door dr Kuyper zijn vertolkt, doet Heemskerk volgen: ‘De antirevolutionaire partij
onder leiding van Dr Kuyper heeft voor het geloovig Protestantsch Christelijk
volksdeel zijn plaats in het nationale leven veroverd, of heroverd, zoo men wil. Na
zijn verscheiden heeft de antirevolutionaire partij met Gods hulp te arbeiden om die
plaats te behouden. Schiet zij daarin te kort, of wordt haar dit belet, dan gaan onze
vrijheden en geestelijke schatten teloor.’
Amsterdam
V.H. RUTGERS
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Dr Antonie Hendriks
Hazerswoude 18/3 1861 - Voorburg 24/5 1932
Een levensbericht van Dr Hendriks kan niet anders dan kort zijn. Want noch heeft
hij veel geschreven, noch anderszins een in 't oog loopende rol gespeeld. Zijn
verdiensten liggen hoofdzakelijk op 't terrein van zijn familieleven, den omgang met
zijn vrienden en - bovenal - op 't terrein van zijn langdurig leeraarschap. Straks zal
ik die trachten te schetsen in een geest van piëteit voor den heengeganen vriend
en oud-collega. Nu eerst eenige feiten en data.
Antonie Hendriks werd geboren uit heel eenvoudige ouders op 18 Maart 1861 te
Hazerswoude, en zou waarschijnlijk nooit tot hoogere studies gekomen zijn indien
hij niet reeds op de lagere school van zijn geboortedorp de aandacht had getrokken
door zijn zeer goede vermogens. Daaraan dankte hij zijn opneming als kweekeling
op de destijds druk bezochte opleidingsinrichting voor aanstaande predikanten van
Ds van Dijk te Doetinchem. Na die school en 't Gymnasium te hebben afgeloopen
ging hij plichtmatig theologie studeeren in Utrecht, maar vond daarin al spoedig
geen bevrediging voor zich zelf. Er onstond een gewetensconflict, waaraan hij met
de eerlijkheid die zijn heele leven heeft gekenmerkt, een einde maakte door de
theologische baan, die men hem had toegedacht en makkelijk maakte, op te geven
en, thans op eigen risico, te Leiden Nieuwe Letteren te gaan studeeren. In 1884
deed hij daar candidaatsexamen, en blijkbaar een goed examen, want reeds in Oct.
van dat jaar werd hij aangezocht voor een tijdelijk leeraarschap in Ned. Taal, Letterk.,
Geschiedenis en Aardrijkskunde aan 't Leidsch Gymnasium, en 2 jaar later voor
vast benoemd.
Aan 't L.G. is Hendriks tot 1 Febr. 1924 verbonden gebleven, dus nagenoeg 40
jaar lang. In die betrekking en ondanks 't drukke werk aan die betrekking verbonden,
deed hij zijn doctoraal, en promoveerde hij op 17 Juni 1892 tot Dr in de Ned. Letteren
op een proefschrift getiteld Joost van den Vondel en G. de Saluste Sr du Bartas.
Zijn promotor was Prof. J. ten Brink. Om van andere verdiensten van deze dissertatie
af te zien: ze is, voor zoover als een doorloopende vergelijking van aangehaalde
uitdrukkingen van twee schrijvers dat toelaat, vlot en in goeden stijl geschreven.
Ander producten van wijderen omvang van Hendriks zijn mij niet
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bekend. Wel leverde hij vrij talrijke bijdragen aan 't Tijdschrift v. Nederl. Taal en
Letterk., waarvan een - overigens niet volledig - lijstje hier achter volgt. Op een
wetenschappelijke waardeering van een en ander ga ik hier niet in. De titels mogen
volstaan. Slechts wil ik ook van die kleinere bijdragen zeggen dat ze levendig en
helder geschreven zijn en me meerendeels overtuigend voorkomen. Bij 't nog eens
overlezen ervan ten behoeve van dit stukje had ik 't gevoel mijn ouden vriend weer
in levenden lijve te hooren redeneeren.
In 1906 werd H. lid van de Mij. der Nederl. Letterkunde.
Na zijn afscheid van 't Leidsch Gymnasium verhuisde hij naar Voorburg, waar hij
24 Mei 1932 overleed. Hij was in gelukkigen echt gehuwd met Mejuffrouw H.W.
Buys, die hem overleefde, een dochter van den bekenden predikant-schijver-vertaler
M. Buys. Kinderen liet hij niet na. Te Voorburg maakte hij zich verdienstelijk voor
het Woordenboek der Nederlandsche Taal door, belangeloos, ten behoeve der
redactie eenige schrijvers te excerpeeren.
Tot zoover deze opsomming van feiten. Thans een enkel woord over 't karakter
van Teun Hendriks.
Hij was een door en door oprecht mensch en die verdiend had in wijderen kring
gewaardeerd te worden dan slechts door vrienden, collega's en leerlingen. Buiten
dien kring oogstte hij vaak een minder billijke critiek, waartoe hij zelf echter aanleiding
gaf. Want in zijn uitingen of liever gezegd in zijn réacties op die van anderen als zijn
toorn of verontwaardiging was opgewekt, kon hij, als gevolg van zijn edelaardige
spontaneïteit, soms heel heftig worden en opbruisen. Zij, die hem goed kenden en
daardoor van hem hielden, zijn vrienden en ook zijn leerlingen als die bui zich
toevallig over een klas ontlast had, beschouwden zoo'n geval als een intermezzo,
als een corollarium van zijn goedhartigheid, en vergaven en vergaten 't heele geval
gauw en graag. Maar 't relaas er van in den huiselijken kring der leerlingen direct
nadat 't gebeurd was, en dan vaak nog wat opgesmukt door den interessant doenden
verteller, was een kwaad ding en buiten alle verhouding met de inderdaad begane
fout.
Hij was een door en door oprecht en argeloos mensch.
Zonder bepaald een minachting te hebben voor orthografie en spelregels - want
hij was geen anarchist, zelfs geen kathederanarchist -, vond hij 't belangrijker en
werkte hij daarin van harte mede met zijn collega's in de oude talen, dat de leerlingen
zoo gauw mogelijk eenig inzicht kregen in den bouw van een zin, welk inzicht immers
bij de studie der classieke talen nog noodzakelijker is dan bij die van modern
nederlandsch. Hij vond 't belangrijk dat de leerlingen zich ontwikkelden, belang
leerden stellen in litteratuur, gevoel kregen voor wat mooi of leelijk is uitgedrukt en
zich rekenschap gaven waarom 't één mooi en 't ander leelijk is, en ten slotte dat
ze eventueele eigen gedachten in behoorlijken vorm konden uiten. En dat streven
werd bij 't eindexamen, in den vorm van een presentabel Nederlandsch opstel,
gewoonlijk ook met succes bekroond, maar niet altijd naar verdienste gewaardeerd.
Want spelfouten mankeerden niet, en al 't goede wat
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daartegenover stond werd soms als ‘vanzelf sprekend’ en niet steeds als 't product
van 't liefdevol, ernstig en verstandig werk van den betrokken leeraar beschouwd.
In Hendriks is een braaf man heengegaan, een man die zich met goede vermogens
van hoofden vootreffelijke van hart aan een niet steeds dankbaar werk had gewijd
en van wien 't me onmogelijk lijkt dat zijn leerlingen ooit iets anders dan nobels
kunnen hebben afgezien. Alleen, hij was in veel opzichten steeds een kind gebleven.
En hij was er zijn goeden vrienden te liever om.
D.A.H. VAN ECK

Geschriften
Dissertatie 17 Juni 1892. Joost van den Vondel en G. de Saluste Sr du Bartas.
Gedrukt bij Ed. IJdo, Leiden.
Bijdragen in 't Tijdschrift v. Ned. Taal en Letterkunde.
Deel XVI. Vertrekken of weggaan met Farao's bokken.
Deel XVI. Vervolg weggaan met Farao's bokken.
Deel XVI. Hier elf oogen.
Deel XVII. Palamedes 796.
Deel XVIII. Spijkers op laag water zoeken.
Deel XIX. Kau-jyze.
En verder een uitvoerig stuk in handschrift over de uitdrukking ‘uit en treuren’, dat
niet gepubliceerd schijnt te zijn.
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Mgr Dr Antonius H.L. Hensen
Rotterdam 30/5 1854 - 's Gravenhage 4/12 1932
4 December 1932 overleed te 's-Gravenhage Mgr Dr A.H.L. Hensen oud-hoogleeraar
van het Groot Seminarie te Warmond en oud-directeur van het Nederlandsch
Historisch Instituut te Rome.
Een kortstondige ziekte maakte een einde aan het aardsche leven van dezen
acht-en zeventigjarige, die vol belangstelling voor het hedendaagsche en vol
arbeidslust, nog graag had willen leven om verschillende plannen uit te voeren,
doch den komenden dood toch onderworpen aanvaardde.
Antonius, Hubertus, Leonardus Hensen werd 30 Mei 1854 te Rotterdam geboren
als eersteling uit het huwelijk van Johannes Hubertus Hensen en Helena Catharina
Raaymaakers. Na hem zijn nog een tiental kinderen gevolgd. Zijn leven lang heeft
Mgr Hensen het als een groot voordeel beschouwd, dat hij tot een talrijk gezin
behoorde. ‘Laat het jonge volkje nu en dan maar krieuwen en krakeelen: zij voeden,
zonder het te weten, elkander op’. (‘In den Hollandschen Tuin’, blz. 3).
Zijn lager onderwijs genoot hij onder leiding van den heer F.P. Scheltema op de
stadsschool aan de Leuvehaven, waar hij spoedig tot de beste maar ook wel tot de
woelige leerlingen behoorde.
In zijn levensavond schreef hij in zijn boek, ‘In den Hollandschen Tuin’, (Utrecht
1930), dat groote stukken autobiographie bevat, prettige bladzijden vol herinneringen
aan zijn jeugd.
Op 1 October 1868 begon hij de studie der humaniora op het klein-Seminarie
‘Hageveld’, dat toen te Voorhout gevestigd was. Daar had hij o.a. tot leeraren den
Latinist Borking en den fijnen literator van Cooth, die hij altijd met dankbaarheid
herdacht heeft.
Op Hageveld maakte hij ook in het zesde en zevende jaar zijn studies in de
philosophie, welke toen daar gedoceerd werd. In 1875 vertrok hij naar Warmond
om op het groot Seminarie den vierjarigen cursus in Theologie te volgen. Aan het
hoofd van het Seminarie stond bij zijn komst Praeses Snickers, die na zijn verheffing
tot bisschop van Haarlem werd opgevolgd door Praeses Bottemanne, die later
denzelfden bisschopszetel zou bezetten. De Kerkgeschiedenis bestudeerde Hensen
daar onder leidig van den uiterst critischen Prof. J.W.L. Smit. Diens lessen over de
Vaderlandsche Kerkgeschiedenis, bijzonder over het Jansenisme hebben de
belangstelling van Hensen
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vooral in deze richting gestuurd. Aangesteld tot assistent-bibliothecaris kreeg Hensen
door dezen post ook meer persoonlijk contact met Prof. Smit, terwijl hij daardoor in
de gelegenheid kwam om wegwijs te worden in de belangrijke Warmondsche
boekerij, welke in die dagen nog onvoldoende gehuisvest en gecatalogiseerd was.
17 Augustus 1879 ontving hij de Priesterwijding uit de handen van Mgr W.
Snickers. Toen begon voor hem de periode van practische zielzorg. Over dit tijdperk
van ongeveer twee jaar zegt Mgr Hensen in zijn boek ‘In den Hollandschen Tuin’
zelf ‘Het grootste deel van mijn leven heb ik tusschen de boeken doorgebracht.
Maar aldus is mijn priesterlijk leven niet begonnen. En ik ben de Voorzienigheid
steeds dankbaar ervoor gebleven, dat ik van de piek af heb gediend, eerst als
assistent te Volendam (22 September 1879), daarna waarnemend rector te
Amsterdam (St Nicolaasgesticht op de Heerengracht Februari 1880) vervolgens
assistent te Aarlanderveen (31 Maart 1880) en ten slotte wederom als kapelaan en
vice-president te Amsterdam, (St Hubertuskapel der Jozefsgezellen 27 April 1880)
alzoo: onder visschers, religieusen, boeren en Sint Jozefgezellen. Want kijk op het
leven is niet uit de boeken te halen: daarvoor moet men in het volle, maatschappelijke
verkeer geworpen worden.’ (Blz. 32). Als kapelaan van de St Hubertuskapel en
vice-praeses der St Jozefgezellen was hij de medewerker van den zeer verstorven
maar ietwat zonderlingen rector Jhr Hub. van Nispen tot Sevenaer, die als pionier
het Kolpingswerk in de hoofdstad begonnen was en de bouw en inrichting van het
uitgebreide complex aan de Stadhouderskade voor het grootste deel uit eigen
middelen bekostigd had.
Anderhalf jaar heeft Kapelaan Hensen met groot genoegen onder de Gezellen
doorgebracht. Maar de liefde voor de studie liet hem niet los, en hij vroeg aan zijn
bisschop, Mgr Snickers, verlof om den doctorsgraad in de Theologie in Rome te
gaan verwerven. 24 September 1881 kreeg hij tijdelijk eervol ontslag uit de bediening.
In October van dat jaar ging hij met zijn vriend Anton Schaepman, den lateren
President van het groot-Seminarie te Rijsenburg, naar de eeuwige stad. Zijn verblijf
aldaar heeft hij later altijd als zijn meest gelukkige en onbezorgde levensjaren
beschouwd. Gedurende twee jaar heeft hij als convictor gewoond in het priesterhuis
van S. Maria del Campo Santo aan de via della Sagrestia, waar de bekende
archeoloog Mgr Anton de Waal toen rector was. Al spoedig sloot hij daar vriendschap
met den Hollander Dr Andreas Jansen, die vroeger te Groningen gepromoveerd
was in de klassieke letteren en als leeraar te Amsterdam het plan had doorgezet
om zich te Rome op het ontvangen van het priesterschap voor te bereiden. Dr A.
Jansen toonde zich dadelijk, wat hij altijd gebleven is, een ‘levenslustige en recht
hartelijke collega’. De convictoren van Campo Santo-priesters, die voor verdere
studie te Rome verbleven - waren in meerderheid van Duitsche origine. Om de
veertien dagen hielden zij hun wetenschappelijke bijeenkomsten ‘de sabbatinae’
waarbij men elkander het resultaat van eigen
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onderzoekingen mededeelde. Daar werden relaties voor het leven aangeknoopt.
Zoo keeg Hensen in dezen tijd reeds contact o.a. met den Regensburger Fr. Haberl,
Prof. Anton Pieper en ook met den bekenden prof. F.X. Kraus, die tijdens zijn
‘Osterferien’ geregeld in Campo Santo kwam.
Zijn relaties met Mgr Anton de Waal verklaren, hoe Hensen later altijd een warme
belangstelling bewaard heeft voor de Christelijke Archeologie. Op 24 Juni 1883
verwierf hij aan het Collegium de Urbe divi Thomae het doctoraat in de Theologie.
De bisschop van Haarlem, Mgr C. Bottemanne, gaf hem verlof om zijn verblijf in
Rome nog een jaar voort te zeten; doch daar zijn plaats in het Campo Santo door
een ander moest worden ingenomen, ging hij met drie andere Nederlandsche
priesters: Dr A. Schaepman, Dr Resemans en Dr Alph. Ariëns in een pension wonen.
Dit jaar heeft Dr Hensen vooral uitgebuit om zijn kennis van de Romeinsche
Christelijke monumenten te verdiepen.
Zijn liefde voor Italië, voor Rome, is hem altijd bijgebleven. Dikwijls trok hij later
gedurende de vacanties er heen en graag sprak hij over hetgeen hij daar geleerd
en waargenomen had.
Uit dezen eersten Romeinschen tijd dateert ook zijn eerste publicatie nl. een
beschrijving van het St Franciscusfeest te Assisi. (‘De Tijd’ 11 Oct. 1882).
In den zomer van 1884 keerde Dr Hensen naar het Vaderland terug. De bisschop
wees hem in September als voorloopigen werkkring Maassluis aan, waar hij als
assistent den pastoor moest bijstaan. Op 30 November van dat zelfde jaar volgde
echter reeds zijn aanstelling tot kapelaan van de St Jacobuskerk aan de Parkstraat
in den Haag. Twee gelukkige jaren heeft hij daar doorgebracht. In dien tijd
publiceerde hij eenige artikelen in het wetenschappelijk maandschrift ‘De Katholiek’.
In 1886 komt de beslissende wending in zijn leven, waardoor zijn verdere toekomst
zal beheerscht worden.
In Augustus van dat jaar vroeg de Warmondsche hoogleeraar in de
Kerkgeschiedenis Mgr J.W.L. Smit wegens ongeneeslijke ziekte ontslag. Dr Hensen
werd 26 October 1886 door zijn kerkelijke overheid aangewezen om dit professoraat
op zich te nemen. Met heel zijn hart en al zijn krachten heeft hij zich aan deze taak
gegeven; gedurende ongeveer 30 jaren zal hij dit ambt bekleeden.
Hij opende zijn colleges in de Kerkgeschiedenis met een bespreking van de
encycliek ‘Saepenumero considerantes’ door paus Leo XIII op 18 Augustus 1883
over de studie der geschiedenis uitgevaardigd. Sterk benadrukte Prof. Hensen toen
het woord uit Cicero's ‘De Oratore’ door den paus in dit stuk aangehaald en op den
Katholieken historicus toegepast ‘nil falsi dicere, nil veri tacere’. Dit beginsel om
‘niets wat onwaar is te zeggen en niets wat waar is te verzwijgen’ heeft Prof. Hensen
altijd zelf toegepast, en met kracht verdedigd en daardoor een niet geringen invloed
ten goede uitgeoefend op de wetenschappelijke beoefening der geschiedenis.
Hetgeen Leo XIII zeide over de methode heeft Prof. Hensen steeds in praktijk
gebracht.
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‘De paus verlangt, dat de geschiedenis critisch zal worden beoefend; er moet zooveel
mogelijk naar gestreefd worden om de historische wetenschap uit de bronnen zelve
en wel uit de beste bronnen te putten’ (Dr Hensen. ‘Paus Leo XIII en de studie der
Geschiedenis’ in ‘De Katholiek’, deel 99, 1888, blz. 42 vlg.).
Zelf ging hij naar de bronnen en verwees zijn leerlingen telkens daarnaar. Hij is
een onvermoeid speurder geweest in binnen- en buitenlandsche bibliotheken en
archieven. Dat deze niet-archivaris, maar wel ijverig gebruiker van de archieven na
zijn dood speciaal herdacht werd in het Nederlandsch Archievenblad, No. 1 van
1932/33 was wèl verdiend.
Hetgeen hij na nauwkeurig onderzoek en moeizaam speuren had achterhaald
deelde hij mede in zijn voorlezingen en heeft hij gedeeltelijk gepubliceerd in de zeer
talrijke artikelen, welke van zijn hand verschenen zijn.
Het geheele terrein van de Kerkgeschiedenis op deze wijze te bewerken is voor
één mensch onmogelijk. Prof. Hensen wist zich dan ook hierin te beperken. Vooral
de Vaderlandsche Kerkgeschiedenis had zijn aandacht, en uit deze stof bijzonder
de periode rond de 16de eeuwsche reformatie met het daarop volgend moeilijk
herstel der kerkelijke organisatie en ook den strijd rond het Jansenisme in ons
vaderland gedurende de 17de en 18de eeuw.
Bij het behandelen van deze onderwerpen waren zijn colleges het meest
interessant; telkens verraste hij zijn studenten dan door zijn uitgebreide en
gedetailleerde kennis en door zijn eigen persoonlijken kijk op gebeurtenissen en
toestanden.
Zijn lessen waren niet zoozeer gericht op de technische scholing zijner studenten,
welke toch ook buiten de Seminarie-opleiding ligt, dan wel op het geven van een
juist beeld van het verleden.
Verschillende personen uit deze tijdperken heeft hij uitvoerig beschreven in het
Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, waarin ongeveer 70 artikelen van
zijn hand geplaatst zijn.
Zijn eerlijke oprechtheid bezorgde hem ook de waardeering van historici en
kunstenaars buiten eigen kring. Wanneer werd aangetoond, dat zijn inzicht onjuist
was, wist hij met gulheid zijn ongelijk te erkennen en zijn meening te herzien.
Over de beide eerste bisschoppen van Haarlem, wier optreden valt in de dagen
der hervorming: Nicolaas van Nieuwland (1561-1570) en Godfried van Mierlo
(1570-1587) publiceerde hij sedert 1895 een uigebreide studie in de periodiek
‘Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem’. In denzelfden tijd, dat
het eerste artikel van Prof. Hensen over Nicolaas van Nieuwland in de ‘Bijdragen
enz.’ verscheen, publiceerde Prof. Robert Fruin zijn studie over het proces van
Angelus Merula. De beide historici ontmoetten elkander nu op gemeenschappelijk
terrein, daar beiden de Historia Tragica van Paulus Merula voor hun onderzoek
gebruikt hadden. Hun meeningen over de waardeering van dit geschrift liepen sterk
uiteen en daarmee ook hun oordeel over Nicolaas van Nieuwland,
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die daarin besproken werd. Prof. Hensen had gemeend enkele beschuldigingen
aan het adres van Nic. van Nieuwland, met name het verwijt van onmatigheid, als
niet voldoende bewezen te moeten afwijzen.
Het laatste artikel door Fruin geschreven en pas na diens dood gepubliceerd in
de ‘Bijdragen vaar Vad. Gesch. en Oudheidk.’ (3de reeks, X, blz. 205 vgl. Verspreide
Geschriften I. blz. 244 vlg). was een verdediging van diens standpunt en een
hoffelijke bestrijding van Prof. Hensen. Deze getuigde hiervan: ‘Kritiek van het
gehalte als Prof. Fruin wist te geven, dwingt er toe, om de punten van verschil nog
eens duchtig te onderzoeken.’ Prof. Hensen erkende dan eerlijk zijn oordeel op dit
punt te moeten herzien en in de latere afzonderlijke uitgave dezer studies (‘De twee
eerste bisschoppen van Haarlem in de zestiende eeuw’, Hilversum, 1927) heeft hij
de waarheid van deze beschuldiging tegen Nic. van Nieuwland aanvaard. Van den
anderen kant had ook Fruin in zijn kritiek erkend, dat dit onderzoek van Prof. Hensen
op verschillende punten nieuw licht gebracht had.
Talrijke artikelen zijn gedurende de jaren van zijn professoraat door Dr Hensen
gepubliceerd vooral in ‘De Katholiek’ en in de ‘Bijdragen’. Deze beide tijdschriften
telden hem onder hun redactieleden.
Om slechts enkele zijner studies te noemen: zijn verhandeling over Charitas
Pirkheimer (De Katholiek, deel 89 vgl.) over Christiaan van Adrichem (Kath. deel
108), over Martinus Duncanus (Bijdragen deel 21, Katholiek deel 109) enz. Een
uitvoerige beschrijving van het kerkelijk verleden van zijn vaderland gaf hij uit in
1906 ‘Geschiedenis van het Roomsch-Katholiek Rotterdam’ (Rotterdam, Nevens
1906).
In 1911 vierde hij zijn zilveren jubilé als hoogleeraar. De paus schonk hem toen
de waardigheid van Geheim-Kamerheer, waardoor hij den titel van ‘Monseigneur’
verkreeg (26 October 1911). In zijn eenvoudige gemoedelijkheid gaf hij echter te
kennen, liever niet met dezen titel te worden aangesproken. De regeering verhief
hem tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw (16 December 1911).
Herhaaldelijk had Prof. Hensen in de lessen zijn leerlingen gewezen op de
lofwaardige gewoonte der geestelijken van vroegere generaties om geschilderde
portretten te laten maken, waardoor menige keurige serie in gestichten en pastorieën
is ontstaan en had hij den wensch geuit dat de geestelijkheid haar oude traditie van
kunstbescherming zou voortzetten. Bij dit jubilé stelde zijn oud-leerlingen hem in
staat om zich door Toorop te laten schilderen, die den markanten kop van Prof.
Hensen tegen een achtergrond van fel-rood lak op het paneel bracht. Het stuk siert
nu een der vertrekken van het Seminarie te Warmond.
Met zijn sobere levensgewoonten stelde Prof. Hensen voor zich persoonlijk weinig
eischen, maar wel maakte hij tijdens zijn vacanties graag groote reizen om zijn
kennis op het gebied van historie en kunst
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te vergrooten, liefst naar het zonnige Zuiden, niet vermoedend, dat hij nog geroepen
zou worden om in Italië een nieuw arbeidsveld te vinden.
Op 6 Februari 1915 overleed Mrg Dr Gisbert Brom, de eerste directeur van het
Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Prof. Dr P.J. Blok vroeg Mgr Hensen
om de plaats van zijn overleden vriend te gaan innemen; 29 Mei 1915 werd hij
benoemd tot tijdelijk directeur. Ruim acht jaar heeft Mgr Hensen deze taak vervuld.
Hij heeft daar den tijd niet méé gehad. Voordat hij in October 1915 te Rome kwam
om zijn werk te beginnen had Italië zich reeds in de wereldoorlog geworpen. De tijd
voor rustige studie van buitenlanders in Rome was voorbij. Van zoo goed als alle
andere buitenlandsche instituten vertrok het personeel; het Nederlandsche Instituut
echter werkte door. Gedurende de twee eerste jaren werd het werk daar zonder
ernstige stoornis voortgezet. In April 1917 werd het instituut zelfs nog naar een beter
verblijf aan de via Zanardelli overgebracht, waar Kardinaal van Rossum en de beide
Nederlandsche gezanten te Rome door een bezoek hun belangstelling voor het
instituut toonden. Toen Mrg Hensen in Juli 1917 voor de zomermaanden naar
Nederland gekomen was zag hij zich den terugweg naar Italië practisch afgesloten.
Dit beteekende voor hem een ‘onvrijwillige ballingschap’ welke twee jaar zou duren.
Gedurende dezen tijd rustte op den secretaris van het instituut, Dr G.J. Hoogewerff,
die te Rome was achtergebleven, de taak om tijdelijk het geheele beheer van het
instituut op zich te nemen.
Te Warmond, waar Mgr Hensen zich weer in deze jaren gevestigd had, werkte
hij dan aan de uitgave der beide kaarten van de bisdommen in de Noordelijke
Nederlanden zooals deze ingedeeld waren bij de regeling van 1559-1561 en bij het
herstel der hierarchie in 1853. Dit werk verrichtte hij in opdracht der commissie voor
den geschiedkundigen atlas te samen met Dr A.A. Beekman. De daarbij behoorende
tekst kon echter pas te Rome definitief worden bewerkt, zoodat de eerste der
genoemde kaarten niet vóór 1922 verscheen en de tweede in 1926.
Voor de theologanten te Warmond hield Mgr Hensen in deze periode voordrachten
over de geschiedenis der kerkelijke kunst. Later - in de jaren 1925-1927 - heeft hij
deze stof verwerkt tot een serie artikelen in de ‘Zondagscourant’.
In 1919 was het hem weer mogelijk om naar Rome terug te gaan en de leiding
van het instituut op zich te nemen. In 1920 werd besloten jaarlijks ‘Mededeelingen’
uit te geven, waarin Mgr Hensen gedurende zijn ambtperiode de jaarverslagen
schreef en - ook nog na zijn aftreden als directeur - meerdere artikelen publiceerde.
Door verschillende tegenslagen kon pas in 1922 No. 52 van de Rijks
Geschiedkundige Publicaties verschijnen: ‘Romeinsche Bronnen voor den
kerkelijkstaatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw’. Door deze
uitgave vervulde Mgr Hensen de opdracht hem na zijn aanstelling door de Commissie
gegeven, om het materiaal door Dr Brom hiervoor bijeengebracht, voor zooverre
noodig, aan te vullen
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en voor de pers gereed te maken. Uit de inleiding op deze belangrijke publicatie
blijkt, dat het aandeel van Mgr Hensen in dit werk veel arbeid gevraagd heeft. De
hier afgedrukte bronnen bieden onmisbaar materiaal voor de kennis van de
ingewikkelde toestanden der 16e eeuw in ons land. Toen in 1932 Dr J.D.M.
Cornelissen als No. 77 van dezelfde R.G.P. ‘Romeinsche bronnen voor den
kerkelijken toestand der Nederlanden onder de Apostolische Vicarissen 1592-1651’
uitgaf, was daarin, vooral voor de eerste decennia van deze periode, nog veel
materiaal door Mgr Hensen vroeger verzameld verwerkt, al had het Dr Cornelissen
nog arbeid gevraagd, voordat deze afschriften persklaar waren.
Als directeur kwam Mgr Hensen voortdurend in contact met andere historici in
Rome en met vreemdelingen, die voor studieaangelegenheden naar de eeuwige
stad kwamen en zijn hulp of bemiddeling inriepen. Gaarne sprak hij later nog over
zijn relaties met Ludwig Von Pastor voor wiens persoonlijkheid en standaardwerk
‘Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters’ hij altijd de grootste
vereering had. Voor zijn studie gebruikte Pastor ook eenige Nederlandsche bronnen.
Eenige malen heeft Dr Hensen hem de behulpzame hand geboden bij het bepalen
van de waarde en de beteekenis der teksten. Von Pastor vroeg hem de proefvellen
voor het pontificaat van Clemens VIII, onder wien de betrekkingen tusschen de H.
Stoel en de Hollandsche zending - voor zoover de toestand zulks mogelijk maakte
- weder aangeknoopt werden, te willen doorzien en, zoo noodig, te verbeteren.
Prettig wist Mgr Hensen later in zijn ‘Nova en vetera’ te vertellen van zijn relatie
met Prof. Ant. der Kinderen, na wiens dood hij een gevoelvol artikel schreef in ‘De
Tijd’. Voor jonge kunstenaars die uit Holland naar Rome kwamen, was hij, zooals
uit bovengenoemd boek blijkt, zeer toegankelijk en verleende hun graag zijn hulp.
Tot aan zijn dood toe is hij altijd zeer belangstellend geweest voor jongere
kunstenaars. Graag wendde hij zijn bemiddeling aan om hun opdrachten te
verstrekken. Tegen 1 Januari 1924 verkreeg Mgr Hensen eervol ontslag als
tijdelijk-directeur van het Ned. Hist. Instituut. Als blijk van waardeering had de Paus,
Pius XI, die als Mgr A. Ratti tijdens zijn werkzaamheid aan de Vaticaansche
bibliotheek Dr Hensen persoonlijk gekend had, hem, die al sinds Mei 1916 onder
de Huisprelaten was opgenomen, de hoogste onderscheiding verleend, welke aan
priesters gegeven wordt door hem te verheffen tot Protonotarius Apostolicus a.i.p.
op 26 April 1923. Bij zijn afscheidsaudientie schonk de paus hem nog een gouden
prelatenring met een amethist versierd. Na zijn ontslag had hij de gelegenheid om
een lang gekoesterden wensch te verwezenlijken nl. een reis te maken door Palestina
en Egypte. Daarna zou hij zijn ‘otium cum dignitate’ gaan genieten in het Vaderland.
Van een werkelijk otium in den zin van een arbeidsloozen rusttijd is echter niets
gekomen, daarvoor was hij van nature te bedrijvig. Hij vestigde zich in den Haag,
waar hij in de nabijheid van de Koninklijke Bibliotheek en van het Rijksarchief, zijn
rustjaren
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nog productief wilde maken. Zijn publicaties uit dezen tijd zijn zeer talrijk. Toen bij
gelegenheid van zijn gouden priesterfeest in 1929 door zijn vrienden hem werd
aangeboden een door pastoor J.C. van der Loos samengestelde bibliographie van
zijn publicaties bleek ongeveer de helft van de daar genoemde 228 nummers
verschenen te zijn in de dagen van zijn emeritaat.
Naast verschillende nieuwe studies was natuurlijk het overgroote deel een uitgave
in den vorm van artikels in bladen en tijdschriften van hetgeen hij vroeger nagespoord
en verzameld had. Wel blijkt hieruit hoe de werklust hem tot op hoogen leeftijd is
bijgebleven. Zoo zagen in deze periode het licht de beide boekwerken ‘Nova et
Vetera’ (Amsterdam 1929) en ‘In den Hollandschen Tuin’ (Utrecht 1930), die ten
deele autobiographie en ten deele een bundeling van oude en nieuwe opstellen
zijn.
Voor de plannen tot herstel der abdij van Egmond interesseerde hij zich sterk.
Om de geschiedenis en beteekenis van Egmond in wijdere kringen bekend te maken
schreef hij in vereeniging met den architect Jan Stuyt en den Heer Th. van den
Bosch: ‘De abdij van St Adelbert te Egmond’ (Amsterdam 1929).
Daarnaast verschenen talrijke artikels in de Haarlemsche Bijdragen, het
Utrechtsche Archief, het Gildeboek, het Römische Quartalschrift en de dagbladen.
Voor de kunst bleef hij zich interesseeren. De mozaiekwerken van Molkenboer
vonden in hem een ijverig propagator.
Reeds lange jaren behoorde Mgr Hensen tot het bestuur van het bisschoppelijk
Museum in Haarlem. Deze instelling had dringend behoefte aan uitbreiding, terwijl
ook het belangrijk archief van het Bisdom een meer geschilde bewaarplaats en een
systematische ordening noodig had. Door de vrijgevigheid van Mgr Hensen, die
voor zich zelf altijd zeer sober geweest was, werd het mogelijk om een modern
nieuw gebouw aan het museum toe te voegen, waardoor de kunstvoorwerpen een
passender tentoonstellingsruimte verkregen en een brandvrije archiefkelder ontstond.
De inwijding van dit gebouw (25 Januari 1932) door den Bisschop van Haarlem
is een gloriedag voor Mgr Hensen geweest, de aanaanstelling van een bisschoppelijk
archivaris (7 Aug. 1931), die de uitgebreide verzameling documenten zou ordenen
en voor wetenschappelijk gebruik meer toegankelijk maken, de vervulling van een
zeer lang gekoesterden wensch. Nog meerdere plannen wilde hij verwezenlijken
o.a. een nieuwe bewerking van zijn geschiedenis van Katholiek Rotterdam, toen de
krachten hem begaven. Slechts korten tijd is hij ziek geweest; 4 December 1932
kwam het einde.
De pontificale uitvaart werd gecelebreerd door zijn oud-leerling en ook oud-collega
te Warmond, Mgr J.D.A. Aengenent, bisschop van Haarlem. Bij deze gelegenheid
werd door een anderen oudcollega, den deken van Amsterdam Mgr Dr G. van Noort,
de lijkrede gehouden, waarin hij de persoonlijkheid en de levenshouding van Mgr
Hensen duidelijk schilderde. (De lijkrede in: Bijdragen voor de Ge-
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schiedenis van het Bisdom Haarlem. deel 50 (1933) blz. 307-312). Op denzelfden
dag - 9 December - volgde de begrafenis te Rotterdam op het kerkhof ‘Crooswijk’.
Mgr Hensen was een man met sterk sprekende eigenschappen en
eigenaardigheden, welke bij degenen, die hem niet van nabij kenden wel eens een
onjuisten indruk konden wekken van zijn persoonlijkheid.
Zij, die hem van meer nabij gekend hebben, waardeerden steeds in hem zijn
groote oprechtheid en eenvoud. De waardigheden, welke hij verwierf, de rijke
ervaringen welke hij in zijn lang leven opdeed, hebben dien eenvoud niet in hem
gedood. Aan uiterlijkheden hechtte hij weinig, van alle gekunsteldheid had hij een
hartgrondigen afkeer maar ernstige plichten nam hij steeds zeer ernstig op. Zijn
eigen meening kon hij met klem verdedigen, maar voor zakelijke bedenkingen was
hij altijd toegankelijk. Hij bezat een groote liefde voor de Kerk, waarvan hij het
verleden met al zijn krachten heeft bestudeerd. De volledige bibliographie van zijn
geschriften door pastoor J.C. van der Loos verscheen in 1929 te Haarlem; met
verwijzing naar deze lijst zullen wij hier slechts het voornaamste daaruit samenvatten.
Warmond
J.J. HENNEMAN
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Swanenburch te Napels. De Katholiek,
CXXVII, blz. 1-12.
Dirk Ameyden naar zijne handschriften
geschetst. De Katholiek, CXXVII, blz.
421-454.
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1906

Het Roomsch-Katholieke Rotterdam
geschetst door Dr A.H.L. Hensen
Hoogleeraar aan het Groot-Seminarie te
Warmond, Rotterdam, W. Nevens, 1906
o

(128 blz. 8 ).
1908.

Haecmundensia. De toestand der Abdij
van Egmond in 1559. Bijdragen voor de
geschiedenis van het bisdom van
Haarlem, XXXI, blz. 385-434.
Deel XXXII (1909), blz. 266-291.
Een Roomsch-Katholieke Missie aan de
Kaap de Goede Hoop. De Katholiek,
CXXXIII, blz. 144-162.
Het ontstaan van de Roomsch-Katholieke
Missie in Nederlandsch-Indië (4 April
1808). De Katholiek, CXXXIII, blz.
274-295.

1909

Hendrik Berck, de laatste baliër der Sint
Jansheeren te Utrecht. Archief voor de
geschiedenis van het aartsbisdom
Utrecht, XXXV, blz. 1-77.

1910

Napoleontische boekenkeur in ons
vaderland. De Katholiek, CXXXVII, blz.
81-91.
De S. Bavo Kerk te Haarlem. The
Catholic Encyclopedia, New York, 1910,
VII, pag. 95-97.

1911.

Godfried van Mierlo. Bijdragen voor de
geschiedenis van het bisdom van
Haarlem, XXXIII, blz. 386-412. Deel
XXXV (1913), blz. 323-346.
Deel XXXVI (1915), blz. 212-248;
289-314. Deel XLII (1916), blz. 180-215.
Uit de schriftelijke nalatenschap van Mgr
Van Bommel. De Katholiek, CXXXIX, blz.
1-2; 93-101.

1913.

Katholiekenvrees op Zuid Beveland in
1734. De Katholiek, CXLIV, blz. 289-298.
De Aartspriester van Holland en de
souvereine vorst. 1813-1814. De
Katholiek, CXLIV, blz. 393-403.

1914.

Het Ireneïsme uit de Romeinsche
bronnen toegelicht. Archief voor de
geschiedenis van het aartsbisdom
Utrecht, XLI, blz. 165-194.

1915.

Alimentatie der kloosterlingen van
Mariënhaven te Warmond. Bijdragen
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voor de geschiedenis van het bisdom van
Haarlem, XXXVI, blz. 315-316.
Een viertal visitatiebrieven van
Leeuwenhorst. Bijdragen voor de
geschiedenis van het bisdom van
Haarlem, XXXVI, blz. 358-387.
In memoriam: Mgr Dr Gisbert Brom. 3
Februari 1864-7 Februari 1915.
De Katholiek, CXLVII, blz. 165-174.
De Fransche Catechismus in Holland en
Zeeland. De Katholiek, CXLVII, blz.
405-416.
Keizer Napoleon langs Warmond. De
Katholiek, CXLVIII, blz. 311-312.
1916.

Nederlanders op het eind der zestiende
eeuw in de catacombe van Domitilla. De
Katholiek, CXLIX, blz. 410-423.

1921.

Prins Maurits en de bisschop van Oranje.
Mededeelingen van het Nederlandsch
Historisch Instituut te Rome, I, blz.
154-157.
Bijzonderheden over het bezoek van
koningin Anna Paulowna in 1846 aan
Genua. Mededeelingen van het
Nederlandsch Historisch Instituut te
Rome, I, blz. 158-166.
20 Sept. 1870 op het Vaticaan.
Mededeelingen van het Nederlandsch
Historisch Instituut te Rome, I, blz.
167-169.

1922.

Het Latijnsche Origineel van: ‘Les
cruelles et horribles tourmens de
Balthasar Gerard’. Mededeelingen van
het Nederlandsch Historisch Instituut te
Rome. II, blz. 102-108.
De dood van Philips Willem van Oranje.
Mededeelingen van het Nederlandsch
Historisch Instituut te Rome, II, blz.
109-112.
Pius IX en Kardinaal Antonelli over het
herstel der Hierarchie in Nederland.
Mededeelingen van het Nederlandsch
Historisch Instituut te Rome, II, blz.
119-127.
De schilder Alexander (Abraham)
Teerlink te Rome. Mededeelingen van
het Nederlandsch Historisch Instituut te
Rome, II, blz. 128-130.
Geschiedkundige atlas van Nederland.
De nieuwe bisdommen in de noordelijke
Nederlanden 1559-1561 door A.H.L.
Hensen en A.A. Beekman.
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o

(83 blz. 8 ).
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Romeinsche Bronnen voor den
Kerkelijk-Staatkundigen toestand der
Nederlanden in de 16e eeuw, verzameld
door Mgr Dr Gisb. Bromt † en Mgr Dr
A.H.L. Hensen, 's-Gravenhage, Martinus
o

Nijhoff, 1922. (749 blz. 8 ).
1923.

De ‘Signora di Monza’ uit de‘Promessi
Sposi’ van Manzoni. De Katholiek,
CLXIV, blz. 263-268.
De beeltenis van Adriaan VI op zijn
medaljes. Mededeelingen van het
Historisch Instituut te Rome, III, blz. 1-10.
De Verrekijkers van Prins Maurits en van
Aartshertog Albertus. Mededeelingen van
het Nederlandsch Historisch Instituut te
Rome, III, blz. 199-204.
Nederlandsche Tulpen in de buitenplaats
van Kardinaal Borghese (thans villa
Umberto). Mededeelingen van het
Nederlandsch Historisch Instituut te
Rome, III, blz. 205-208.

1924.

In memoriam: Mgr J.J. Graaf. Het
Gildeboek, Orgaan van het St
Bernulphusgilde, VII, blz. 84-85.
Verslag van een Missiereis naar Arakan
in Achter-Indië. Historisch tijdschrift, III,
blz. 181-185.
De Zeeslag voor Livorno. Mededeelingen
van het Nederlandsch Historisch Instituut
te Rome, IV, blz. 245-252.

1925.

In memoriam: Mgr J.J. Graaf, † 3 Juli
1924. Bijdragen voor de geschiedenis
voor het bisdom Haarlem, XLIII, blz. 1-6.
Het Sint-Salvatorshofje te Leiden. Met
photo. Bijdragen voor de geschiedenis
van het bisdom Haarlem, XLIII, blz.
94-97.
De vereering van St Nicolaas te
Amsterdam in den Roomschen tijd.
Bijdragen voor de geschiedenis van het
bisdom van Haarlem, XLIII, blz. 187-191.
In memoriam: C.J. Gonnet. † 7 Februari
1926. Bijdragen voor de geschiedenis
van het bisdom van Haarlem, XLIII, blz.
335-336.
Vredesonderhandelingen van Pieter van
Walenburch. Bijdragen voor de
geschiedenis van het bisdom van
Haarlem, XLIII, blz. 337-343.
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Het ‘Mandaet’. Het Gildeboek, Orgaan
van het St Bernulphusgilde, VII, blz.
160-161.
Het Egmonder kruis. Het Gildeboek,
Orgaan van het St Bernulphusgilde, VIII,
blz. 92-97.
Het nieuwe St Jans-raam van Ant.
Molkenboer. Het Gildeboek, Orgaan van
het St Bernulphusgilde, VIII, blz.
113-115.
De Kloosterkapel van St. Aechten te
Delft. Oudheidkundig Jaarboek, 3e Serie,
V, blz. 43-47.
1926.

De regeling der Diensten in de (oude)
Sint Bavo-kerk te Haarlem. Bijdragen van
het bisdom van Haarlem, XLIV, blz.
122-157.
Wierick van Ham Blisius. Bijdragen voor
de geschiedenis van het bisdom van
Haarlem, XLIV, blz. 171-182.
Uit een bundel processtukken der
beatificatie van de martelaren van
Gorcum. Bijdragen voor de geschiedenis
van het bisdom van Haarlem, XLIV, blz.
321-442.
Geschiedkundige Atlas van Nederland.
De Roomsch-Katholieke kerk in het
Koninkrijk der Nederlanden in 1853 door
A.H.L. Hensen en A.A. Beekman.
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1926
o

(11 blz. 8 ).
De toestand van sommige Friesche
kloosters in de tweede helft der zestiende
eeuw. Archief voor de geschiedenis van
het aartsbisdom Utrecht, LII, blz.
214-223.
1927.

De twee eerste Bisschoppen van
Haarlem in de zestiende eeuw door A.
Hensen. N.V. Paul Brand's
Uitgeversbedrijf, Hilversum. (241, blz.
o

8 ).
Mgr Zwijsen - Mgr van Vree. Bossche
Bijdragen, Bouwstoffen voor de
geschiedenis van het bisdom
's-Hertogenbosch, VIII, blz. 372-375.
Een nog onbekend portret van Paus
Adriaan VI. Mededeelingen van het
Nederlandsch Historisch Instituut te
Rome, VII, blz. 97-100.
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Charles Sulpice Flament. (Met photo).
Jaarboek van Die Haghe, (1925-1927)
blz. 187-193.
Herinneringen aan Campo Santo
(1880-1882). Festschrift zum goldenen
Jubiläum des Priester-Kollegiums am
Deutschen Campo Santo in Rom,
Herder, Freiburg i/B, Römische
Quartalschrift, Band XXXV, S. 429-436.
1928.

Jansenistica. Bijdragen voor de
geschiedenis van het bisdom van
Haarlem, XLV, blz. 96-104.
Uit het laatste levensjaar van Broere.
Bijdragen voor de geschiedenis van het
bisdom van Haarlem, XLV, blz. 321-329.
De Altaartafel der Egmonder Abdijkerk.
Het Gildeboek, Orgaan van het St
Bernulphusgilde, XI, blz. 46-48.
De Mozaïek- en Architectuur-Expositie
in het Palazzo della Cancellaria te Rome.
Opgang algemeen geïllustreerd
weekblad, VIII, blz. 402-407.

1929.

Lovaniensia. Met vijf photo's. Bijdragen
voor de geschiedenis van het bisdom van
Haarlem, XLVI, blz. 119-126.
Levensverhaal van J.B. Stalpaert v.d.
Wielen, op verzoek van pastoor Rumold
van Medenblick door het Delftsche Klopje
W.D. Reeck, in 1630-1632 geschreven.
Met portret. Bijdragen voor de
geschiedenis van het bisdom van
Haarlem, XLVI, blz. 321-349.
Het album Amicorum van J.B. Stalpaert
v.d. Wielen. Met twee photo's. Bijdragen
voor de geschiedenis van het bisdom van
Haarlem, XLVI, blz. 436-440.
De Abdij van St Adelbert te Egmond.
Hare lotgevallen. Eene proeve van
reconstructie. Naar de wederopluiking.
Door Mgr Dr A.H.L. Lensen, Jan Stuyt,
G. Th. M. van den Bosch. Uitgave ‘'t
Kasteel van Aemstel’, Amsterdam, 1929
o

(95 blz. 4 ).
Nova et Vetera. Schetsen uit den
Vreemde. Te Amsterdam bij Elsevier's
Uitgeversmaatschappij. (1 deel, blz.).
Vincent Stalpart van der Wielen.
Bijdragen voor de geschiedenis van het
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bisdom van Haarlem, XLVII 1-17;
161-186.
1930.

Een nalezing op het artikel ‘Rond het
sterfbed van pater Augustinus van
Teylingen’. Bijdragen voor de
geschiedenis van het bisdom Haarlem,
XLVII, 236-241.
In den Hollandschen Tuin. Utrecht. Wed.
J.R. van Rossum 1930.

1931.

Hubrecht en Bernard Hoogewerff.
Bijdragen voor de geschiedenis van het
bisdom Haarlem, XLVII, 329-344.

1932.

Het processus informations van
Cornelius Jansenius na zijn benoeming
tot bisschop van Yperen. Bijdragen voor
de geschiedenis van het bisdom
Haarlem, XLIX, 171-179.

Vanaf 1911 schreef Dr Hensen geregeld artikelen in het Nieuw-Nederlandsch
Biografisch Woordenboek. Van zijn opstellen in verschillende couranten vermelden
wij hier alleen de serie artikelen over Christelijke archeologie en bouwkunst, welke
hij in 1925-1927 publiceerde in ‘De Zondagscourant’.
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Dr Sjoerd Sanders Hoogstra
9 April 1856-13 Maart 1933
Persoonlijk heb ik Sjoerd Sanders Hoogstra gekend sedert September 1891, toen
wij samen onder eenigszins ongewone en moeilijke omstandigheden onze studie
in de Nederlandsche Letteren te Leiden begonnen. Sedert zijn wij door een hechte
vriendschap verbonden geweest. Over wat daarvoor ligt en over zijn verschillende
functies later in Gouda, werden mij door zijn zoon Mr. Alexander Hoogstra te Alkmaar
de noodige mededeelingen gedaan. Hem hiervoor mijn dank.
Sjoerd Hoogstra is geboren te Witmarsum in Friesland op 9 April 1856 uit Zander
Sjoerds Hoogstra en Feikjen Cornelis Reinsma. Na in zijn geboortedorp het lager
onderwijs te hebben doorloopen, stond hij er op zijn vijftiende jaar als kweekeling
voor een afdeeling van vijftig jongens, over twee klassen verdeeld. 8 October 1874
verwierf hij te Leeuwarden de acte van bekwaamheid als hulponderwijzer, die hij
op 7 Juni 1876 aanvulde met een diploma, verworven voor de commissie van de
Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, voor Christelijke
opvoedkunde, alsmede voor de Bijbelsche, Kerkelijke en Vaderlandsche
geschiedenis. Lager acte voor Fransch verwierf hij in 1878, voor Engelsch in 1879,
voor Duitsch in 1885, en nog hetzelfde jaar voegde hij daaraan toe de acte Engelsch
Middelbaar Onderwijs A. In 1880 verbleef hij een half jaar in Engeland voor de studie
der Engelsche taal.
Hij was intusschen op 10 Augustus 1882 gehuwd met Maria Johanna Vogelenzang
te Leiden, uit welk huwelijk vier jongens en vier meisjes geboren zijn; een der jongens
is nog geen jaar oud overleden.
Van Maart 1872 tot 1 Januari 1875 was hij aanvankelijk kweekeling, later
onderwijzer aan de bijzondere school voor christelijk nationaal onderwijs te Drachten.
Van 1 Jan. 1875 tot 30 Juni 1876 was hij in gelijke betrekking aan de school voor
christelijk nationaal onderwijs te Witmarsum; van 1 Juli 1876 tot 31 Mei 1880 aan
de school van de Vereeniging voor Christelijk onderwijs ten behoeve van on- en
minvermogenden aan de Middelste Gracht te Leiden. Het komt mij voor, dat hij niet
bepaald uit roeping, maar meer bij toeval het christelijk bijzonder onderwijs gediend
heeft. Daarna was hij van 1 September 1880 tot 30 Juni 1881 onderwijzer aan
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het Instituut voor Lager, meer uitgebreid Lager en voorbereidend Hooger onderwijs
Noorthey te Voorschoten, het latere Instituut Wullings. Van 1 September 1881 tot
25 Mei 1899 was hij leeraar aan het bijzonder Gymnasium te Zetten (gem. Valburg)
van de Vereeniging voor gymnasiaal onderwijs op gereformeerden grondslag. Hij
gaf daar les in Fransch, Duitsch, Engelsch, Nederlandsch en Geschiedenis.
Intusschen had hij in Juli 1891 in Den Haag staatsexamen gedaan voor de studie
aan de universiteit en na de vacantie begon hij, terwijl hij zijn betrekking te Zetten
bleef vervullen, zijn studie in de Nederlandsche letteren aan de Universiteit te Leiden.
Aldaar deed hij 9 Juni 1894 candidaatsexamen en 4 Juni 1896 doctoraal. 8 December
1898 promoveerde hij, met Verdam als promotor, tot Doctor in de Nederlandsche
letteren met een proefschrift getiteld: Prozabewerkingen van het leven van Alexander
den Groote in het Middel-Nederlandsch.
Van 1 Juni 1899 tot 1 Januari 1903 was hij leeraar in de Nederlandsche taal en
letterkunde aan het gymnasium en de H.B.S. te Kampen. Daarna volgde hij Dr Julius
op als Directeur van de Rijks H.B.S. te Gouda, waar hij les gegeven heeft in de
Geschiedenis en de Nederlandsche taal en letterkunde.
Van 1 September 1904 tot 1 September 1928 was hij aldaar tevens directeur en
leeraar in het Duitsch en de handelscorrespondentie aan de Gemeentelijke
Handelscursus te Gouda.
Onder zijn directoraat had op 6 November 1916 de opening plaats van de nieuwe
Rijks H.B.S. aan de Krugerlaan te Gouda en werd op 2 en 3 October 1925 het
zestigjarig bestaan der school gevierd. Zijn vijftigjarig huwelijksfeest vierde Hoogstra
in Augustus 1932 in den familiekring.
Op zijn zeventigsten verjaardag huldigden hem zijn leerlingen en leeraren. Toen
hij op 13 Juli 1929 van de school afscheid nam, werd hem een bronzen plaquette
aangeboden met zijn borstbeeld, welke in de vestibule van zijn school in den muur
is ingemetseld. Deze plaquette draagt tot opschrift: ‘1903 Dr S.S. Hoogstra 1928.
Leven is werken, is nuttig zijn voor anderen’.
27 Augustus 1921 heeft de regeering zijn verdiensten erkend door hem te
benoemen tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Zijn vurige belangstelling ook
in het maatschappelijk leven van Gouda blijkt uit zijn meewerken in het bestuur van
talrijke plaatselijke vereenigingen en colleges. Hij was vele jaren voorzitter van de
Vereeniging voor vreemdelingenverkeer in Gouda, dito van den Zuid Hollandschen
IJsbond, afd. Gouda. Hij was voorzitter van het College van Notabelen der Nederd.
Hervormde gemeente; Lid van de Restauratie-Commissie der St. Janskerk te Gouda;
Penningmeester van de Goudsche afd. van het Algemeen Nederlansch Verbond;
meer dan twintig jaar secretaris en penningmeester van de Vereeniging De
Ambachtschool voor Gouda en omstreken; Voorzitter van het Natuurkundig
Genootschap te Gouda; Voorzitter
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van de Vereeniging de Openbare Leeszaal en Boekerij voor Gouda en Omstreken;
Voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren, afd.
Gouda; Voorzitter van het Comité tot behoud van de Reeuwijksche en Sluipwijksche
Plassen; Secretaris van de Societeit ‘Vredebest’ te Gouda. Bovendien was hij nog
lid van het Historisch Genootschap te Utrecht en van de Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Dat er voor iemand die door zoo talrijke banden gebonden was aan allerlei
practische belangen in zijn stad, die bovendien met al zijn krachten opging in de
vervulling van zijn taak bij het onderwijs, geen tijd overbleef om zich ook nog aan
de wetenschap te wijden, spreekt wel vanzelf, al bewijst zijn studie over de
Proza-Alexanders, dat hij, als hij zich vrij op wetenschappelijk gebied had kunnen
bewegen, ook stellig daar een figuur van beteekenis zou zijn geworden. Het is
zorgvuldig en nauwkeurig bewerkt en in levendigen aangenamen stijl geschreven.
Zijn natuurlijke aanleg heeft hem echter in de praktijk van het leven gedreven. Na
zijn proefschrift is er van hem geen zuiver wetenschappelijk werk meer verschenen.
In de Zwolsche Herdrukken gaf hij den Palamedes uit met een goede, uitvoerige
inleiding. Bloot van onderwijskundig belang is zijn omvangrijke brochure ‘Het
eindexamen H.B.S. en onpopulaire voorstellen’ (1910). Het gaat over voorstellen
van Ten Bruggen Cate, inspecteur van het M.O.
Het treft ons ook hier weer, hoe zoo'n boekje geschreven is in een klaren,
levendigen, krachtig betoogenden stijl, hoe zoo'n onderwerp - schoolexamens?
Staatsexamens? - breed en alzijdig wordt beschouwd.
Waar hij het in deze brochure heeft over het uitoefenen van contrôle door den
directeur in zijn school, schrijft hij (p. 35) ‘Voor U (zijn collega's) immers is contrôle
evenmin als voor mij een Argus-oogige fouten- en feilenspeurder, maar veel meer
een goed vriend, altijd waar, nooit kleinzielig, steeds belangstellend, nimmer vitterig
uit zucht tot viten, een trouw wachter in onze scholen, den zwakkeren een steun en
staf, den sterkeren een aanmoediging, een stimulus, allen een handwijzer tot
nauwgezette plichtsbetrachting.’
Ik heb natuurlijk nimmer mijn vriend Sjoerd in de uitoefening van zijn directeurschap
bestudeerd, maar voor zoover ik hem ken, moet hij hier zichzelf geteekend hebben
als Directeur van zijn Goudsche school.
Dat hij in deze kwaliteit, met zijn warme belangstelling voor heel den omvang van
zijn werkkring, behoefte gevoeld heeft heel het terrein van zijn werkzaamheid
volkomen te overzien, moet er hem mede toe gebracht hebben samen te stellen
zijn ‘Klapper op de berichten en mededeelingen van de Vereeniging van Leeraren
aan Inrichtingen van M.O. 1874-1904, de voornaamste artikelen van het Tijdschrift
voor onderwijs en opvoeding 1898-1903 en het Weekblad voor Gymnasiaal en
Middelbaar Onderwijs 1904-1911 (z.j., maar het is van 1911). Er behoort moed en
groote toewijding toe een
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zoo dorre stof te bewerken, maar hij moet door dit werk aan zijn ambtgenooten in
den ruimsten zin een grooten dienst bewezen hebben.
Dan schreef hij in 1919 nog een brochure Het beleid van het Hoofdbestuur der
vereeniging van leeraren bij het M.O. en de de Goudsche motie. Een fel strijdschrift
over de vacatiegelden bij examens. Wie dat nu leest, maakt zich niet meer warm
voor de zaak. Maar voor de menschen die indertijd in de questie leefden, moet het
een prachtig, heftig betoog in het belang van het leerarencorps geweest zijn, een
stuk, dat gelezen en met enthousiasme bediscutieerd werd, een woord van iemand,
die geen blad voor den mond neemt en onomwonden helder zijn opinie formuleert,
met dit als besluit: ‘Meester: Zegt ereis, jongens, wat zou jullie vader doen, als er
een man bij hem kwam, die hem eerst probeerde geld af te dreigen en die later, als
dit niet gelukte, flikflooiend terugkeerde en om dezelfde som bedelde? Jij Piet. Piet:
Ik weet zeker, dat mijn vader hem de deur uittrapte, meester. Meester: Goed, Piet,
dat zou ik ook doen.
Is het wonder, lezer, dat de Goudsche motie tegen het ‘beleid van het
Hoofdbestuur’ der Vereeniging van Leeraren bij het M.O. verscheen?’
De manier waarop hij zijn studie te Leiden - op zijn vijf en dertigste jaar in 1891
begonnen - in het toen normale aantal jaren - vijf, drie voor het candidaats en twee
voor het doctoraal - voltooid heeft, bewijst wel zijn onverstoorbare doorzettingskracht,
zijn enorme energie en hooge verstandelijke gaven. In Zetten had hij een drukke
betrekking, een huishouden met zes kinderen. Hij had één dag in de week, den
Woensdag tot zijn beschikking. Dien éénen dag was hij Leidsch student.
Dinsdagavond kwam hij aan en logeerde bij zijn schoonouders. Woensdag hadden
we van tien tot vijf uur met een tusschenuurtje voor koffiedrinken, college: bij Muller,
algemeene historie, bij Cosijn, Gotisch, bij Fruin, Vaderlandsche geschiedenis en
bij Verdam Nederlandsch, vooral het lezen van Middelnederlandsche en zeventiende
eeuwsche teksten.
Verdam had bij zijn komst uit Amsterdam in datzelfde jaar 1891 naar de Leidsche
Universiteit nog al candidaten meegebracht. Nietcandidaten waren er betrekkelijk
weinige in dat eerste jaar, waarin Verdam het werk van De Vries voortzette.
Sjoerd en ik studeerden onder min of meer gelijke omstandigheden, met dit verschil
dat ik tien jaar jonger was, niet getrouwd was en mijn betrekking in Den Haag had.
Wij samen vormden de kleinste helft van de niet-candidaten in dat eerste jaar, zoodat
het mogelijk was door de inschikkelijkheid en toegeeflijkheid van de grootste helft
van het auditorium zooveel doenlijk colleges op één dag te stellen.
En dan trok hij 's avonds weer naar Zetten, in de wintermaanden arriveerend in
stikdonker, een minuut of tien tastend naar huis, soms door een modderigen landweg.
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Nimmer is mij gebleken, dat hem deze manier van student-zijn zwaar viel. Steeds
met dezelfde opgeruimdheid, met dezelfde tinteling van levensmoed en
zelfvertrouwen drukte hij mij dien Woensdagmorgen weer de hand en dan gingen
wij welgemoed weer aan het werk, heel den langen college-dag. Zoo is zijn geheele
leven geweest.
J. PRINSEN, JLZ.

Geschriften
1. Proza-bewerkingen van het Leven van Alxander den Groote in het
Middelnederlandsch, Den Haag 1898.
2. J. van Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit uitgegeven in de Zwolsche
Herdrukken No. 16 en 17. Zwolle z.j. De inleiding is gedateerd: Kampen 1902.
3. Het eindexamen H.B.S. en onpopulaire voorstellen, Amsterdam 1910.
4. Klapper op de berichten en Mededeelingen van de Vereeniging van Leeraren
aan Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs 1874-1904; de voornaamste artikelen
van het Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding 1898-1903 en het Weekblad voor
Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs 1904-1911. Z.j. De inleiding is gedateerd:
Gouda November 1911.
5. Het beleid van het Hoofdbestuur der vereeniging van Leeraren bij het M.O. en
de Goudsche motie, z.j. Aan het slot gedateerd: Ter Gouwe den XXXsten dag van
Grasmaent van tiaer ons heren MDCCCCXIX.
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Dr Cornelis Elias Hooykaas
Rotterdam 9/6 1878 - 12/6 1933
Cornelis Elias werd geboren als zoon van den Remonstrantschen predikant Dr Isaäc
Hooykaas; ook zijn beide grootvaders waren predikant geweest. Van het groote
gezin bleef hij de jongste. Toen zijn vader op 56-jarigen leeftijd in 1894 wegens
ziekte emeritaat nam en naar Noordwijkerhout verhuisde, waar hij spoedig overleed,
verruilde Cornelis het Rotterdamsch gymnasium met het Leidsche. De lange
wandeltochten naar school en terug, door weer en wind, hebben zijn gestel gesterkt
(hij was zwaar gebouwd maar niet taai) en hem een groote liefde bijgebracht voor
het Hollandsche landschap.
In 1896 werd hij als student ingeschreven aan de Leidsche universiteit en aan
het Seminarium der Remonstranten; tevens trad hij toe tot het Leidsche
studenten-corps en werd hij opgenomen in het oude, sindsdien opgeheven
corps-theologen-dispuut Berésjiet. Onstuimig, levenslustig, oorspronkelijk van
oordeel, ontwikkeld en belezen, was hij een student, die zich moest laten gelden
en die dit ook deed. Met zijn zware stem kwam hij gaarne tusschen beide en had
hij altijds iets in 't midden te brengen dat de moeite waard was: een ‘sprudelende’
geest. Door zijn forsch en soms wat bazige optreden (gevolg van zijn krachtige
bruyante persoonlijkheid), door zijn afkeer van studentikoze grofheid en schuinheid
en door zijn stroefheid tegenover frase en sentimentaliteit, kon hij soms menschen
van zich vervreemden, die te weinig hem genaderd waren om zijn gulle,
grootmoedige en in den grond teere natuur te bespeuren. Toch is het teekenend,
dat men hem in het corps tot commissaris van de leeszaal verkoos, waar hij terstond
de keuze van lectuur ging reorganiseeren, hetgeen hem heftige briefjes en vele
gesprekken bezorgde. Ondernemings- en organisatie-zin toonde hij toen reeds, niet
in de laatste plaats bij 't arrangeeren van feesten.
Litterair was hij groot gebracht bij de tachtigers. Hij kende heele stukken van
Kloos, van Eeden, Gorter, Perk, Verwey en Adema van Scheltema van buiten.
Daarnaast was hij volkomen thuis in Gezelle en Roland Holst, en las hij graag in
van Looy, Maeterlinck e.a. terwijl hij in onzen studenten-kring de eerste was, die
verrukt vertelde van den toen nog onbekenden Gösta Berling, dien hij in 't Duitsch
gelezen had. Maar ook de ouderen, Vondel, Luyken en Breeroo, ook Goethe hadden
zijn liefde. De Grieksche en Romeinsche dichters onderhield
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hij, gestimuleerd door zijn broer, den lateren Arnhemschen rector. Naast de
letterkunde heeft steeds de beeldende kunst tot hem gesproken. Als student bezat
hij reeds een fraaie verzameling teekeningen, kende hij onze musea, en zou hij
geen tentoonstelling overslaan; hij was bekend met de werken der groote meesters.
Zonder eenige cultuur-zucht werd hij een cultureel predikant in den besten zin des
woords. Het Evangelie domineerde en wat hij in zijn licht kon zien, lag hem 't naast,
maar zijn geest had breeder vlucht noodig dan de gebieden van zijn theologie en
kerk. Zijn kerkelijke vacanties gebruikte hij menigmaal voor bezoeken aan Florence
en andere kunststeden. Naar Neurenberg toog hij voor de Dürer-feesten, naar
Colmar voor het altaarstuk van Grünewald, naar Londen voor de Vlamingen, naar
Düsseldorf om Faust II te zien spelen. Na de preek ging hij vaak naar den
Rotterdamschen Kring of Booymans. Zijn leerlingen nam hij mee naar exposities in
de buurt. Het was hem altijd een genot, iemand mee te kunnen tronen naar iets
moois, hij mocht graag samen genieten. De menschlijke beperktheid kwam echter
ook bij hem aan den dag: de wereld der muziek was voor hem gesloten, hetgeen
zelfs aan zijn voordracht was te hooren.
In 1901 legde hij zijn doctoraal-examen af en werd hij tot proponent bevorderd.
In 1902 deed hij zijn intrede in de Remonstrantsche gemeente te Boskoop, nadat
hij tevoren was gehuwd met Johanna Henriëtte Kindermann, uit welk huwelijk twee
dochters geboren zijn. In 1909 werd hij predikant te Vlaardingen in de aldaar pas
opgerichte Remonstrantsche gemeente, in 1914 ging hij naar Rotterdam, waar hij
tot den zomer van 1932 zijn ambt heeft kunnen waarnemen. Ziedaar de weinige
jaartallen, waartusschen zijn werkend leven viel. Hij heeft gewerkt als theoloog en
als litterator, als organisator en als redacteur, als catecheet en als cursus-leider,
boven alles en in alles als prediker en als pastor.
Hooykaas heeft zijn theologische studie aan de universiteit goed volbracht en met
een gedegen dissertatie besloten. Toch was hij onvoldaan, dat hij niet dieper in de
systematische theologie was doorgedrongen. Dat lag niet alleen aan hem. Wij
werden destijds in Leiden theologisch ondervoed, wat wij pas later bemerkten. Dit
gold althans van de jaren, dat wij samen studeerden (ik kwam twee jaar later aan,
mocht me spoedig onder zijn vrienden rekenen en was met F.H.G. van Iterson
paranymf bij zijn proefpreek). Wij mochten op onze colleges wel veel wetenswaardigs
uit Oude en Nieuwe Testament en kerkgeschiedenis vernemen, maar de Godsleer
kwam daarin niet tot haar recht. Dogmatiek kregen wij (althans wij Remonstranten)
niet te hooren. Wat wijsbegeerte van den godsdienst heeten mag, werd niet gegeven.
De meeste theologische ‘Anregung’ ontvingen wij van Chantepie de la Saussaye
in zijn colleges over christelijke ethiek. De wijsgeerige ethiek kwam er magertjes af.
Hooykaas waardeerde dezen begaafden leermeester en volgde met ons zijn
privatissimum over Peer Gynt, maar kon hem niet geheel
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aanvaarden, zoomin als hij dit later met de ethisch-orthodoxe auteurs kon doen.
Toen ik hem eens vroeg, wat hij tegen La Saussaye had, antwoordde hij na eenig
nadenken: ‘Ik geloof dit: dat hij niet met zijn heele ziel naar waarheid heeft gezocht’.
Het was de echte zoon van de Moderne Richting, die hier steigerde tegen wat hij
‘half’ vond, en die het begrip ‘waarheid in den godsdienst’ anders verstond dan de
ethischen. Voor hem was ‘waarheid’ in de eerste plaats de onverbiddelijke
gevolgtrekking uit het resultaat van het historisch-kritisch onderzoek. Voor de ethische
orthodoxie, evenals voor de geheele rechtzinnigheid, is ‘waarheid’ allereerst een
historisch-religieus begrip, samenvallende met de persoon van Jezus Christus. Dit
brengt haar, voorzoover zij het historisch-kritisch onderzoek volgt, vaak in moeilijke
positie, waarin niet allen zich eervol handhaven. Er staan dingen voor haar religieus
vast, die door dit onderzoek vaak schijnen (en in onzen studie-tijd scheen dat nog
sterker) weersproken te worden. Ik voelde me tusschen La Saussaye en Hooykaas
instaan en kon onmogelijk meegaan met Hooykaas' waardeering voor van Maanen's
colleges, waarin ik te zeer miste zoowel de ‘christelijke waarheid’ als de
Nieuw-Testamentische theologie.
Hij was een echte zoon der Moderne Richting, omdat hij de toegewijde leerling
was van zijn vroeg overleden vader en van zijn Leidschen oom, Prof. H. Oort. Voor
zijn vader, wiens nagelaten geschriften hij las en herlas, had hij een stille vereering,
voor zijn oom, bij wien hij altijd een hartelijk thuis vond, een eerbiedige
aanhankelijkheid. In zijn gedachten stonden die twee naast elkander. Hadden de
twee zwagers en vrienden niet voortdurend samengewerkt, eerst in den door Oort
ondernomen ‘Bijbel voor Jongelieden’, later in het - op aandrang van Hooykaas
aangepakte - reuzenwerk: de Nieuwe Vertaling van het Oude Testament (de z.g.
Leidsche Vertaling)? Oort had voor ‘Letterkunde’ in 1895 een uitvoerig levensbericht
van Dr Isaäc Hooykaas gegeven (Hooykaas jr zou later - in even uitgewerkte Life
and Letters - dien plicht der piëteit vervullen aan Prof Oort). De vraag, die zijn zwager
Hooykaas meer dan iets anders bezig hield, schreef Oort, is de vraag: Wat is
1
waarheid? De rigoureuse beantwoording dezer vraag had hem eerst een
bewonderend leerling van Prof. J.H. Scholten gemaakt, doch hem daarna - binnen
het moderne kamp - tegenover hem geplaatst. Hij zag, dat Scholten's
verstandelijk-monistisch determinisme aan de ethiek te kort deed, de overgroote
waarde van het zedelijk goede zoowel als de verfoeilijkheid der zonde miskende.
Bovendien oordeelde hij, dat het historische en kosmische de kern der religie niet
raakten. De Voorziengheidsgedachte b.v. kon hem weinig meer zeggen. Op
godsdienstig idealisme en op de persoonlijke gemoeds-ervaring van Gods heiligheid
en liefde kwam het aan. Met Lohr, Hooykaas-Herderscheê, Jungius en enkele
andere theologen vormden zij de groep der z.g. Ethisch-Modernen. Dit onmetafysisch
modernisme heeft naar mijn oordeel vader en zoon

1

Levensberichten Mij van Letterkunde, 1895, blz. 5.
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Hooykaas belet om in de theologie diep en vruchtbaar te kunnen werken. Hooykaas
jr vond in Leiden niet voldoende tegenwicht. Tevergeefs trachtte ik hem van de
wijsgeerig-misdeelde theologische faculteit naar Bolland te lokken. De Hegelarij
was hem niets dan ijdel begrippen-spel, zonder wezenlijke waarde voor de religie.
Later heeft hij evenwel Spinoza leeren waardeeren, dien hij aesthetisch-religieus
interpreteerde.
Er bleef echter voor mijn gevoel een kloof tusschen Hooykaas' levensbeschouwing
en zijn wereldbeschouwing. De eerste was evangelisch-theïstisch; hij was een man
van gebed, niet alleen van meditatie en verzinking, maar van gebed. ‘Arm en in zijn
geloofsleven tot verdorrende verstandelijkheid gedoemd is ieder, die uit vrees voor
1
grove Godsvoorstelling het persoonlijke uit de aanbiddelijke macht wegredeneert’ .
De tweede (waarin hij het louter-‘ethische’ standpunt overwon) was meer
pantheïstisch: alle dingen vinden hun wezen in God. Hoe gaarne haalde hij uit
Vondel's reizang de regel aan: ‘Oneindig eeuwig Wezen van alle ding, dat wezen
heeft’. Het religieusethisch humanisme was tusschen levensbeschouwing en
wereldbeschouwing de verbinding: het goddelijke in mensch en menschheid. Van
Eeden's bede: ‘Vader, zeg hun, dat Gij in allen woont!’ heb ik meer dan eens in
bewogen oogenblikken uit zijn mond gehoord. Maar in den loop der jaren, onder
invloed van wat een groote koopstad hem te zien en te begrijpen gaf, onder invloed
der uitbarsting van de demonische wereld-krachten in den oorlog, en misschien ook
van zijn eigen, zwaarder geworden leven, rees er naast zijn monistische
wereldbeschouwing een andere, meer dualistisch van aard, die zag: een
Christus-vijandige wereld, waarover Gods oordeel gaat en waardoor het Koninkrijk
Gods (dat er niet reeds is, maar dat kòmen zal) zal heenbreken. Zijn sterk geloof in
een toekomst aan gene zijde van het aardsche leven, baande den weg. Het was
deze tweede, aarzelend-beleden wereldbeschouwing (door hem als aanvullend
contrast met de humanistische opgevat), die hem in zijn latere jaren deed naderen
tot het slot-geschrift van den bijbel, de Openbaring van Johannes, en hem bracht
tot zijn o.i. diepste en rijpste werk, uit een serie avondpreeken ontstaan: ‘Zeven
Preeken over de Openbaring van Johannes’, gegroepeerd om de
Apocalypse-houtsneden van Dürer. Hier is Hooykaas in zijn volle kracht, als bijbelsch
theoloog, als kunstkenner, als beeldend schrijver, als christen-geloovige.
In zijn levensbericht over Hooykaas' vader, roemt Prof. Oort dezen als ‘man van
uitgebreide kennis en zeldzame scherpzinnigheid’, maar beaamt tegelijk het oordeel,
‘dat men niet zoozeer met een theoloog te doen had als wel met een
2
diep-godsdienstig mensch’ . Theoloog, in den juisten zin van dogmaticus is, naar
het getuigenis van Hooykaas jr, ook Prof. Oort niet geweest: ‘Oort was een helder
3
en scherp denker, maar geen dogmaticus’ . Hij die dit schreef, is evenmin

1
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Uit Hooykaas' opstel ‘Gods Openbaring’ in ‘onze Uitrusting’, blz. 27.
Levensbericht over Dr Isaäc Hooykaas, blz. 30, 15.
Levensbericht over Prof. Dr H. Oort, Letterkunde 1928-'29, blz. 91.
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een sterk dogmaticus geworden, ook al voelde hij de behoefte aan dogmatiek steeds
meer en heeft hij zelfs getracht in zijn ‘Tien Hoofdpunten van ons Geloof’ een
eenvoudige geloofsleer voor zijn zoekende gemeentenaren te geven. Ofschoon
waardevolle bladzijden bevattend, is het, evenals zijn opstel over ‘Openbaring’ (in
‘Onze Uitrusting’) onbevredigend. Dit lag niet alleen aan zijn wijsgeerig en dogmatisch
manco, maar ook aan de Vrijzinnig-Protestantsche beweging, die na een tijd van
‘stoute ontkenningen’ (Oort over Hooykaas Sr) nieuwe zekerheid zocht, maar een
instinctieven afkeer had zich te binden aan het overgeleverde en zich te fixeeren in
een formule. Niet in de prediking, maar wel in de theologie stelde men zich min of
meer verdekt op tegen de openbaring in het Evangelie.
Toch zou ik niet graag van Hooykaas zeggen: geen theoloog. Daarvoor heeft hij
te veel met de theologie van zijn tijd meegeleefd; daarvoor was hij ook te zeer van
theologie op de hoogte, las hij te veel en begreep hij te goed, geholpen door zijn
groote intelligentie èn door zijn sterk godsdienstig gemoedsleven. Een theoloog van
algemeene ontwikkeling en intuïtief-kritischen zin zou men hem kunnen noemen.
In zijn Levensbericht van Oort, èèn zijner beste verhandelingen, waarin hij toont de
omvangrijke stof geheel meester te zijn, heeft hij ook wel oog voor de zwakke zijde
van zijn vereerden oom en leermeester. Hij vindt Oort hier en daar wel wat ‘nuchter’,
te zeer ‘een ras-echte zoon der Verlichting’. ‘Mystisch was Oort niet’, schrijft hij, ‘wij
1
zouden bij hem van rationalistisch moralisme kunnen spreken’ . Hij haast zich echter
eraan toe te voegen: ‘maar 't was in eenvoud en trouw ten volle Gode toegewijd’;
‘in zijn nuchtere waarheidsliefde was hij vroom’, hetgeen zeer zeker ieder, die Oort
gekend heeft, hem nazeggen zal. Hooykaas voelde ook te zeer de waarde van
historie en traditie, en zijn geloof dacht te bijbelsch om Oort te kunnen volgen in zijn
latere denkbeelden over ‘Het Christendom, dat komt’, het was hem te ‘etherisch’.
En hoezeer ook Hooykaas het optimisme een plicht achtte der christelijke
dankbaarheid, en hoezeer zijn zonnige natuur hem daartoe meehielp, toch was
Oort's grenzenloos optimisme hem te machtig en kon hij Oort niet nazeggen, dat
de eerste catechismusvraag: ‘Wat is uw eenige troost’ moest vervangen worden
2
door: ‘Wat is uw grootste geluk’ . Hoeveel C.E. Hooykaas voor zijn vorming ook te
danken moge hebben aan zijn vader (diens zedelijken ernst en litterairen aanleg),
hoeveel ook aan zijn oom, hoezeer zij ook zijn theologisch denken hebben beinvloed,
hij was een ander mensch, meer mystisch en dichterlijk van aanleg, meer aesthetisch
ontwikkeld, meer positief-evangelisch van geloof, en ging zijn eigen weg.
Hij heeft zelf betreurd, dat zijn dissertatie, overigens een degelijk onderzoek met
een heldere samenvatting der conclusies omtrent het ascetisch element in de
Oud-Christelijke letterkunde, hem niet op weg heeft geholpen naar een durende
studie; hij is er later zelden op
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teruggekomen. Zijn theologische weg zou ongetwijfeld de bijbelstudie zijn geweest.
Hierin was hij opgegroeid en kundig, de bijbel had zijn hart. Het is heel begrijpelijk,
dat de Commissie van het Nederl. Bijbelgenootschap ter vertaling van het Nieuwe
Testament Hooykaas aanzocht om de plaats in te nemen, die Prof. Windisch' vertrek
naar Kiel had opengelaten; om zijn gezondheid durfde hij zich echter niet verbinden.
Zijn liefde voor den bijbel heeft hij getoond in vele cursussen en artikelen en in een
aantal meer of minder populaire bijbelgeschriften, die moesten dienen, om in den
bijbel wegwijs te maken, en ten slotte in het genoemde geschrift over Johannes' en
Dürer's Apocalypse. Tevoren had hij nog een andere synthese gewaagd, waarbij
het accent viel aan de zijde der kunst: zijn royaal uitgegeven ‘Christus bij Rembrandt’,
waarin hij den gang van Rembrandt's geestelijk leven en speciaal de beteekenis
der Christusfiguur voor dat leven aan zijn schilderijen, etsen en teekeningen trachtte
te demonstreeren. Voor vele kunstcritici was het een verrassing een predikant te
ontmoeten, die jure suo zoo'n werk mocht uitgeven, ook al vonden sommigen te
zeer den predikant er in terug. Wat hiervan waar zij, ieder onbevangen lezer moet
hebben gemerkt, dat niet de schrijver Rembrandt had aangevat, maar dat
Rembrandt's visionnaire kunst hèm had gegrepen en tot deze visie en zekerheid
gebracht. Alle snobisme, alle artistiek gedoe was dezen spontanen, natuurlijken
mensch vreemd.
De bijbel het hoofdobject van zijn theologische belangstelling. Toch is de bijbelstudie
niet zijn ‘vak’ geworden. Als ik wel zie, om twee redenen niet. Ten eerste, omdat
Hooykaas te hartstochtelijk in velerlei belang stelde; ten tweede, omdat hij leefde
in een tijd, die - vèèl meer dan de tijd van zijn vader - beslag legde op den predikant,
op àl zijn krachten en vermogens. Niet dat het vroeger een sine cure was geweest
(het leven van Hooykaas' vader toonde wel anders), maar thans werd het
meer-omvattend en daardoor meer-eischend. Dit bleek nog niet dadelijk. In zijn
kleine gemeente te Boskoop had Hooykaas na de voltooiing zijner dissertatie te
weinig te doen voor zijn werkkracht. Zijn stroeve voordracht maakte, dat men naar
grootere plaatsen anderen beriep, die niet in zijn schaduw konden staan. Toen werd
hem opeens gevraagd, of hij niet mee solliciteeren wilde naar de post van directeur
van het Rotterdamsche ‘Ons Huis’. Met den ouderen Ds de Koe werd hij de
hoofdcandidaat, het maatschappelijk werk lokte zijn ondernemingsgeest en socialen
zin; menschenmateriaal vond hij altijd interessant; maar het ging hem aan zijn hart
om 't ambt, dat hij liefhad. Ik schreef hem, hoezeer ik het betreuren zou, hem als
wapenbroeder te verliezen. Na eenige dagen kreeg ik een Latijnsche briefkaart,
waarin hij gelaten en blijkbaar opgelucht meedeelde, ‘Vaccam esse designatam’.
Het was goed zoo. Spoedig daarna werd hij beroepen in Vlaardingen en toen begon
het drukke leven. Niet alleen in de grootere gemeente, waar van alles te organiseeren
viel, maar ook daar buiten.
Na opgang en neergang van de - vooral kritisch-ingestelde -
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Moderne Richting kwam het Vrijzinnig Protestantisme, onder invloed zoowel van
nieuwe stroomingen als ook van de wereldgebeurtenissen, tot sterker leven en
begon zich op allerlei gebied te roeren. Mannen als S.K. Bakker, Roessingh, de
Graaf en Hooykaas (om van de nog levenden te zwijgen) hebben den tijd begrepen
en het Vrijzinnig Christendom een breeder-cultureele basis en een meer
positiefreligieusen inhoud gegeven. Zonder hun werk zou dit Christendom niet de
plaats hebben verkregen, die het thans bezit. Een der eerste terreinen, waar men
aanpakte, was de pers. Men voelde dat het gesproken woord niet meer voldoende
was. In 't najaar van 1908 werd door den Nederlandschen Protestantenbond de
‘Commissie voor de geschriften’ ingesteld, onder leiding van S.K. Bakker, C.E.
Hooykaas en H.P. Schim van der Loeff (later opgevolgd door J.J. Meyer). In 1909
toog de commissie aan 't werk. Heele series van brochures verschenen, voor meer
eenvoudigen (‘Voor denkende menschen’) en voor meer ontwikkelden (met den
nog ouderwetsch-modernen titel ‘Redelijke Godsdienst’); en tot ergernis van sommige
litteratoren, een reeks wegwijzers door de literatuur: ‘Boeken, waar je wat aan hebt’
(alle bij de Hollandia-drukkerij). Tot in 1915 werden deze reeksen voortgezet. Doch
ondertusschen had de ondernemende commissie nieuwe wegen gezocht. Zij zag,
dat de groote katholieke en orthodoxe groepen een eigen dagblad bezaten, maar
wat bezaten de vrijzinnig-godsdienstigen? De groote liberale bladen waren ‘neutraal’
en namen van het nieuwe godsdienstige leven weinig notitie De commissie stelde
zich met de redacties in verbinding, deze hadden er ooren naar, en weldra (in 1910)
begon Schim van der Loeff te schrijven in ‘De Nieuwe Courant’, Hooykaas in het
‘Algemeen Handelsblad’, Meyer in ‘Land en Volk’ (Vrijz. Dem.), later in ‘Het
Vaderland’. Kort daarna breidde de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ met behulp
van Ds H.G. Cannegieter haar rubriek ‘Kerknieuws’ wijd uit, die even later een eigen
theologischen redacteur verkreeg. S.K. Bakker schreef reeds zoo nu en dan in ‘Het
Volk’ en geregeld in ‘De Blijde Wereld’.
In het Handelsblad kreeg Hooykaas zijn eigen rubriek ‘Godsdienstig Leven in
Nederland’, waarin hij, onder zijn initialen C.E.H. zijn journalistiek talent kon uitleven
in het tempo en in de stof, die hij zelf verkoos. Het was een breed veld, dat zijn blik
bestreek, en van zeer heterogenen aard waren de actueel gekozen onderwerpen:
zuiver godsdienstige, practisch-kerkelijke, wetenschappelijk-theologische,
litterair-religieuse, religieus-sociale. Met de ruimheid van het oude liberalisme liet
de redactie hem ongemoeid, ook waar hij soms duidelijk blijk gaf, sympathieën te
bezitten voor de arbeidersbeweging (hij was bij de Vrijz. Democraten aangesloten)
en voor het radicale pacifisme (hij was lid van Kerk en Vrede). Maar hij was geen
politicus en geen hardnekkig strijder; zijn geest was meer beschouwend en zwierf
naar alle kanten, van uit het vaste centrum. Uit dat centrum
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en uit een groot en zich vermeerderend fonds van kennis, schreef hij in een rijken
en zeer persoonlijken stijl, die geleidelijk zijn stroefheid en al te sterke geladenheid
kwijt raakte, losser en vloeiender werd, soms op het zwierige af. Hij was eigenlijk
een geboren journalist; hij leefde hevig met zijn tijd mee, had behoefte om zich te
uiten en bezat de kennis en bekwaamheid om dit te doen. Hij leerde ook de gevaren
van het vak kennen: ‘Je krijgt zoo'n akelige handigheid om een artikeltje in elkaar
te flansen’. Niet alle artikelen waren dan ook even belangrijk en raak, maar de
meeste waren dit wel, en de geheele praestatie over ruim twintig jaren, meer dan
zes honderd stukken, dwingt respect af. In 1912 heeft hij een dertigtal gebundeld,
wat hij later niet meer herhaald heeft. Wel gaf hij zoo nu en dan voor bijzondere
doeleinden enkele artikelen uit, z.a. die over zijn bezoek aan de door den oorlog
verwoeste kerken van Frankrijk. Dat hij door zijn openhartige kritieken zoowel
vrienden als vijanden maakte, sprak vanzelf, maar hij was bestand tegen den wind
van gunst en ongunst. Hij kon ook ongelijk bekennen, als men hem overtuigde, en
schuld belijden, als hij te scherp was geweest. ‘Een man van groote kennis en geest,
met een warm en liefderijk hart’, schreef het Handelsblad na zijn dood. ‘We verliezen
in hem een medewerker van buitengewone begaafdheid en grooten roep’.
Door zijn journalistieke werk werd hij een man van breeden invloed. Toen hij in
1913 een beroep naar de Hollandsche gemeente te St Petersburg kreeg (wat zijn
avontuurlijken geest een oogenblik aantrok), wisten zijn vrienden hem te beduiden,
dat hij in Nederland niet alleen zijn Vlaardingschen, maar ook een veel grooteren
kansel bezat. Hij bedankte. Toen ging zijn vriend Schim van der Loeff, die al de
misère van den oorlog en van de revolutie heeft meegemaakt. Hooykaas ging in
1914 naar Rotterdam.
Al mocht Hooykaas met zijn geest graag door 't land en door de wereld zwerven,
hij vergat nimmer ‘de huisgenooten des geloofs’. Reeds in Vlaardingen gaf hij een
Gemeente-bericht uit, in Rotterdam het maandblad ‘Voor eigen Kring’. Maar tusschen
den breeden kring van Handelsblad-lezers en zijn eigen gemeente stond voor hem
de gemeenschap van het Vrijzinnig Protestantisme. Daarvoor richtte hij in 1921 het
weekblad ‘De Stroom’ op, dat spoedig ingang vond en langzamerhand het leidende
vrijzinnig-godsdienstige blad werd. Met zijn doopsgezinden collega, S.H.N. Gorter,
wiens bescheiden en fijne pen zijn forsche stift secundeerde, heeft hij ruim elf jaar
1
het blad geredigeerd: zij hebben hun lezers veel gegeven, elkaar 't meest . Voor
zijn dood wist Hooykaas nieuwe redacteuren te vinden. Thans heet het blad
‘Opbouw’.
Men zou echter een zeer verkeerd beeld van Hooykaas krijgen, als

1

Men leze Gorter's herdenkings-artikelen in ‘De Stroom’ van 24 Juni en 1 Juli 1933: ‘C.E.
Hooykaas en De Stroom’ met bijgevoegd facsimile van den aanhef zijner laatste
Bevestigingspreek op 8 Mei 1932; de kloeke hand van een sterk man.
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men hem vooral als journalist zag. Zeker, hij was de predikant-journalist onder ons,
maar hij was boven alles predikant. Hij was ‘dominee’ met hart en ziel. ‘Het kostelijk
ambt’, waarop zijn broeder Isaäc bij de bevestiging te Boskoop den nadruk legde,
is voor hem kostelijk gebleven tot 't eind; ongelooflijk moeilijk en ongelooflijk mooi
vond hij het. Niet alleen de Zondag, maar ook de Zaterdag, waarin hij zich
voorbereidde, was voor hem een gewijde dag. Er was in zijn preeken iets
aangrijpends: hij zwoegde voor God en voor de menschen, om maar het beste te
geven. Hij worstelde met het weerbarstig instrument van zijn stem en met den vaak
al te rijken toevloed van gedachten, maar de Boodschap, het Evangelie zou gehoord
worden. Hij had geen groot ‘gehoor’ om zich heen, maar steeds de kern der
gemeente, en deze wist wel, dat achter de schermen, waar geen publiek
waardeerend toekeek, Hooykaas de werker en organisator was. Het catechiseeren
ging hem vlotter af, hier kon hij zich ongedwongen geven; op ongedwongen wijze,
met een schema, dat hij telkens veranderde en instelde op de klas en zoo actueel
mogelijk maakte, wist hij zijn leerlingen te boeien. Op de Alg. Vergadering der Rem.
Broederschap in 1932 bepleitte hij een herziening van het Godsdienstonderwijs,
1
vooral in de groote steden . Bij de oudere catechisanten stond hij, evenals bij zijn
gemeenteleden, als mensch tegenover ‘zijn naaste’. De cura animarum zat hem in
't bloed. Hij voelde zijn verantwoordelijkheid en trachtte anderen verantwoordelijk
te maken. Hij kon de teere, geduldige biechtvader zijn, maar ook de strenge
heelmeester, die wist, dat een mensch van psychanalyse alleen niet leven kan,
maar de harde waarheid noodig heeft, het onverbiddelijk gebod en het Stoïcijnsche
staal. In het huisbezoek, ofschoon in een plaats als Rotterdam ‘onbegonnen werk’,
heeft hij trouw volhard, en de zieken konden op hem rekenen.
Hooykaas was een warm Remonstrant, gehecht aan de Broederschap, een
steunpilaar voor haar voorgangers-convent, van 1926 af de secretaris van haar
seminarie en de raadsman van haar hoogleeraar. Maar als echt Remonstrant haatte
hij de ‘schotjes’: hij hunkerde naar samengaan van geestverwanten. Daarom was
hij terstond bereid, om namens zijn kerkgenootschap zitting te nemen in de Centrale
Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme. Dat in Rotterdam-Zuid, op den
Linker-Maasoever, het kerkje verrees van ‘Het Nieuwe Verbond’, gesticht door en
voor leden van verschillende kerken en groepen (in 1929 ingewijd) was te danken
aan zijn stuwende en verbindende kracht. Ook de Nederl. Protestantenbond heeft
zijn belangstelling bij voortduur ondervonden.
Hij was kerkelijk maar niet dogmatisch-kerkelijk, Vrijzinnig-Protestant maar niet
dogmatisch-vrijzinnig. Hoeveel bezwaren hij ook tegen andere richtingen hebben
kon, voor vroomheid ter linker en ter rechter zijde had hij onvoorwaardelijk eerbied.
Om vroomheid, in

1

‘Ordening van het Godsdienstonderwijs’, afgedrukt in het tijdschrift ‘Uit de Rem. Broederschap’,
Juli 1932.
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welk credo ook vervat, was het hem te doen. Dit verklaart zijn toewijding aan de
beweging der ‘Woodbrookers’ in ons land. Zonder ‘Barchem’ is zijn leven noch te
denken, noch te beschrijven. De jeugdbeweging kon, waar noodig, op hem rekenen
(voor de studenten-beweging was hij iets te ‘vaderlijk’, de student wil wel geleid
worden maar geen leiding mèrken), doch Barchem, waarheen hij optrok met allen,
die (zooals de jaarlijksche uitnoodiging luidt) gedreven werden ‘door een oprecht
verlangen naar God’, was zijn tweede gemeente. Wat hij voor de Hollandsche
Woodbrookersvereeniging geweest is en gedaan heeft, laat ik dit met de woorden
1
van den directeur Dr Banning mogen zeggen: ‘Toen de Barchemkring zich uitbreidde,
vond men in Hooykaas een grote stuwkracht: de bouwplannen kwamen, hij zette
er zich achter, verzamelde niet alleen geld, maakte niet alleen mensen warm, maar
zag ook de geestelijke betekenis van een goed, eenvoudig huis in stijl - ik herinner
mij, hoe hij de eerste was, om het vriendelijk aanbod om de Hassink te verbouwen
afwees, omdat hij het plan van het nieuwe huis op de wei vast wilde houden. De
directeurspost moest er komen - de energie van Hooykaas heeft een groot aandeel
in de verwerkelijking gehad. Het volkshogeschoolwerk werd aangevat: hij zag er de
betekenis van en heeft er hard voor gewerkt. Er is geen groot werk uit de Vereeniging
te noemen, of Hooykaas stelde er zich ten volle achter. Verleden zomer, midden in
de kursusdrukte, moest een deputatie de belangen van het werklozenwerk der
Arbeiders-Gemeenschap bepleiten bij het Nat. Crisis-Comité, en toen ik hem vroeg,
daarvoor naar den Haag te gaan, was het antwoord: ‘Natuurlijk, graag’. Het is
eigenaardig, dat deze twee onbelangrijke woorden in mijn herinnering zijn blijven
leven, met de klank van zijn stem; zo staat zijn beeld voor me: gul, bereid’. - Nog in
latere jaren ging hij, die niet tot de oprichters behoord had, naar het Woodbrookesettlement der Quakers bij Birmingham om den oorsprong der Hollandsche
vereeniging te leeren kennen, waarvan hij in 1920 bestuurslid en ondervoorziter, in
1929 secretaris werd. Toen in 1929 de Graaf, de opvolger van Roessingh, het
voorzitterschap neerlegde, stond Hooykaas er op, dat Kleyn de voorzitter zou worden,
ofschoon hij zelf, wegens zijn jaren en zijn kunde de aangewezen man mocht heeten.
2
Maar hij wist, dat hij wel de liefde maar niet altijd de soepelheid had jegens
andersdenkenden en werd secretaris. Dit teekent hem. Hij kon bazig zijn, maar nooit
uit eerof heerschzucht. Als dienaar Gods was hij gekomen om te dienen. En in
dezen dienst, zoowel als in zijn vriendschap, was hij trouw, beschamend trouw.

1
2

Barchembladen, Juli 1933, blz. 313.
Een onverdacht getuigenis hiervan gaf Prof. Plooy in een spontaan In Memoriam (Alg. H.
blad 15 Juni 1933): ‘En hoe breed zijn belangstelling en zijn liefdevol verstaan van de meest
uiteenloopende godsdienstige bewegingen was, daarvan getuigden zijn artikelen in dit blad
onder het hoofd Godsdienstig Leven in Nederland verschenen’.
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Ongelooflijk is het, als men het optelt, wat Hooykaas al niet deed en tot stand bracht.
Een vernuftige en stoere werker, die steeds den indruk wekte van den tijd te hebben;
gejaagdheid was hem vreemd. Hij bezat de innerlijke rust en opgewektheid van den
‘healthy minded man’. ‘We moeten het met plezier doen’, zei hij bij een nieuwe
onderneming, ‘en anders moeten we 't laten’. Juist dat gaf een eigenaardige bekoring
aan de meeste zijner geschriften: ze zijn ‘met plezier’ geschreven. Daardoor wist
hij ook, waar hij 't noodig vond, de jeugd te bereiken z.a. met zijn ‘Kerstboek voor
Jong-Holland’, dat hij redigeerde van 1912-1922 en toen overdroeg aan Mej. Ds.
Fred. W. Rappold, wie hij in zijn ziekte ook opdroeg den 2den druk van zijn boekjes
‘De Bijbel’ I en II te bezorgen, welke nog in 1933 verscheen.
Acht jaar voor zijn dood is Hooykaas reeds ernstig ziek geweest. Daarna is hij weer
hersteld, maar nooit geheel de oude geworden: hij kreeg behoefte aan rust, maar
gunde haar zich niet. In den nazomer van 1932 openbaarde zich de kwaal, die hem
slopen zou. Evenmin als zijn vader is hij oud geworden; deze werd 56, hij 55 jaar
oud. De eerste maanden van zijn ziekbed waren pijnlijk: zijn krachtig gestel verzette
zich en hij leed lichamelijk en geestelijk. Doch de laatste maanden waren stilheid
en dankbaarheid. ‘Ik zie niet op tegen den dood, maar tegen het afscheid’, zeide
hij. Het afscheid van zijn gezin, waarin hij zich gelukkig had gevoeld. Niet het afscheid
van het leven, van de bloeiende aarde, van de schoone wereld van letteren en
kunst. Want hoezeer hij dit alles intens had liefgehad, zijn diepste ziel was een
trekvogel, die heimwee had, naar over de bergen, naar God. 12 Juni 1933 ging hij
heen.
Het was doodstil in de volle kerk, toen daar op den avond van 14 Juni een
rouwdienst plaats had. Dat deze dienst gehouden werd, dat daar Gorter en Heering
zijn gemeente toespraken en hun vriend herdachten, was niet alleen hùn verlangen:
het was ook zijn wensch geweest. Dit had hij dan toch nog bedisseld! Hij had geen
afscheid van zijn gemeente kunnen nemen, nu geschiedde het zòò, en weer was
het goed gezien. - Op Westerveld, den 15den Juni, een stralenden zomerdag,
begeleidde een lange stoet van vrienden de baar. Het was een dankbaar maar
moeilijk vaarwel.
Leiden
G.J. HEERING
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Geschriften
(buiten dag- of weekblad verschenen)
1905.

Oud-Christelijke Ascese. Onderzoek naar
de getuigenissen betreffende het
ascetisch leven in het Christendom der
eerste en tweede eeuw. (Dissertatie)
Leiden.

1910.

Wegwijzer door den Bijbel. Baarn.

1911.

Wat is de Bijbel? Baarn.

1912.

Godsdienstig Leven in Nederland. Bundel
opstellen uit het Alg. Handelsblad.

1913.

Wij gelooven, daarom spreken wij.
Beginselverklaring op den
Hervormingsdag. Vlaardingen.

1915.

Gemeenteleven. Zalt-Bommel.

1919.

De plaats van de Broederschap in het
Nederlandsche Protestantisme.
Opstel in ‘De Remonstranten’,
Gedenkboek bij het 300-jarig bestaan
der Rem. Broederschap. Leiden. (De
illustratie van het boek is ook door
Hooykaas bezorgd).
Onze Uitrusting. Een levensboekje voor
jongeren. Zalt-Bommel. Samengesteld
door Hooykaas, met opstellen van
hemzelf en anderen.

1920.

Ons bezoek aan de verwoeste kerken
van Frankrijk (door Hooykaas en
anderen). Rotterdam.

1921.

De Bijbel, I Het Oude Testament, II Het
Nieuwe Testament. Wereldbibliotheek.

1925.

Christus bij Rembrandt. Met 32
afbeeldingen. Huis ter Heide.

1928.

Zeven Preeken over de Openbaring van
Johannes. Met houtsneden naar Albrecht
Dürer en een beschouwing over Dürer's
apocalypse. Huis ter Heide.
Tien Hoofdpunten van ons geloof. Huis
ter Heide.

1929.

Levensbericht van Henricus Oort. (Met
lijst der geschriften 50 blz.).
Levensberichten der Maatschappij van
Letterkunde 1928-1929. Leiden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

1930.

De Prentenverzameling onzer
Bibliotheek. Rotterdam.
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Prof. Dr Johan Hendrik Kern
Leiden 24/1 1867 - 19/12 1933
Johan Hendrik Kern werd geboren te Leiden op 24 Januari 1867 uit het huwelijk
van Dr J.H.C. Kern, hoogleeraar aldaar, met Mejuffrouw Annette Marie Thérèse
Moïse de Chateleux. Toen die zoon ook zelf hoogleeraar was geworden en te
Groningen zijne inaugureele redevoering uitsprak op 28 Februari 1901, waren zijne
beide ouders onder zijn gehoor, en bij de toespraken aan het slot richtte hij het
woord ook tot hen. Hij verklaarde de uitdrukking van zijne gevoelens jegens zijne
moeder voor eene andere gelegenheid te willen bewaren, maar tot zijn beroemden
vader zeide hij o.a. ‘een enkel woord tot U, Vader, mijn oudste, trouwste, beste en
liefste leermeester, voor wien ik me altoos zoo ongeloofelijk klein heb gevoeld en
nog voel’... Die uitdrukking klinkt heel natuurlijk. Dat besef van kleinheid was de
uitkomst van eene vergelijking, en vergelijken kan men alleen het gelijksoortige.
Indien de zoon zijn werk had gemaakt van een geheel ander vak dan dat van zijn
vader, indien hij b.v. in de natuurkunde had gestudeerd, dan zou hij bij allen eerbied
voor de grootheid van zijn vader zich niet zoo rechtstreeks met hem hebben kunnen
vergelijken. Maar ook de zoon had in de wetenschap der taal zijn geluk gezocht en
gevonden, hij was tegelijk de zoon en de leerling van den Leidschen professor,
leerling van zijne vroege jeugd af.
Wie Professor Kern Sr heeft gekend, weet hoe zijne manier van omgaan was met
eerstbeginnenden in het Sanskrit. Kern had niet de groote levendigheid van Cobet,
die zijne toehoorders noemde zijne ‘ornatissimi commilitones’, noch de minzame
beleefdheid van de Vries, die ons daardoor wilde aanmoedigen tot inspanning en
zelfvertrouwen. Kern, hoe welwillend ook, gaf zich minder moeite om den afstand
tusschen hem zelf en zijne onwetende toehoorders schijnbaar te verkleinen. Men
bewonderde intusschen de gelatenheid van den grooten man, die geduldig
aanhoorde hoe men hem al hakkelend eenige versregels uit het Elementarbuch
van Stenzler voorlas. Tegenover zijn zoon zal Kern stellig niet alleen de liefhebbende
vader zijn geweest maar ook de strenge criticus, te strenger naar-

1

Voor ontvangen inlichtingen betuig mijn vriendelijken dank aan Mevrouw Kern-Salomons, en
aan de Heeren Prof. Dr John Meier, Mr L.J. Plemp van Duiveland, prof. Dr A. Pompen, Prof.
Dr A.E.H. Swaen en Prof. Dr C.C. Uhlenbeck.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

80
mate hij den uitnemenden aanleg van dien zoon duidelijker leerde zien. En wij
begrijpen, dat deze levenslang dat beeld van den strengen rechter voor oogen heeft
gehad, wat zeker een geluk voor hem geweest is.
Nadat Johan Hendrik de lagere school had bezocht (1873-1879), werd hij leerling
van de H.B.S., want zijn vader meende, dat hij in de moderne talen hier vlugger zou
vooruitkomen dan op het gymnasium. Te gelijk gaf zijn vader hem les in Grieksch
en Latijn, en toen Johan Hendrik in 1882 de derde klasse had ten einde gebracht,
en door privaatlessen van Dr. Kruytbosch verder in de oude talen was bekwaamd,
deed hij examen voor de vierde klasse van het gymnasium. Die overgang was niet
gemakkelijk, maar de nieuwe gymnasiast was weldra aan zijne nieuwe school
gewend.
In 1885 deed hij het eindexamen. De bedoeling was, dat hij te Leiden zou
promoveeren in de Nederlandsche letteren, maar student werd hij voorloopig te
Tübingen. Daar was Sievers voor het Oudgermaansch, Roth voor het Sanskrit,
Geldner voor het Iraansch, en in de welwillendheid van deze heeren had zijn vader
hem aanbevolen. Een van zijne commilitones was de latere Dr John Meier, thans
professor te Freiburg i.B. Deze, die zijn vriend werd en het gedurende zijn verder
leven bleef, heeft de goedheid gehad mij over het verblijf van Kern te Tübingen het
een en ander mede te deelen. Door Sievers werd hij in kennis gebracht met andere
studenten in de germanistiek. ‘Wir sahen dem neuen Zuwachs mit etwas gemischten
Gefühlen entgegen -, aldus schrijft de heer Meier -, denn von Sievers hatten wir
gehört, wie grosse und umfassende Kenntnisse sich der in ganz jugendlichem Alter
befindliche Student unter der Leitung seines Vaters schon angeeignet hatte... Aber
diese Besorgnisse verflogen rasch, als wir seine bescheidene, liebenswürdige
Persönlichkeit kennen lernten, die gerne eine harmlose studentische Fröhlichkeit
mitmachte und trotz ihrer grossen Kenntnisse sich nie über die andern weniger
Wissenden erhob’.
De gevoelens van dankbaarheid jegens Sievers zijn bij Kern onverflauwd gebleven.
Na diens dood in 1932 schreef hij nog met bewondering over de colleges in het
Oudgermaansch, over de ‘Seminarübungen’ en over de avondbijeenkomsten der
germanisten onder leiding van Sievers en Strauch als leden van het ‘germanistische
Kränzchen’, waar eerst door lectuur en voordrachten de wetenschap werd behartigd
en vervolgens nog eenige tijd aan den gezelligen omgang werd besteed. Toen
Sievers later naar Halle en vervolgens naar Leipzig is verhuisd, heeft Kern hem ook
in die steden bezocht. Bij Professor Roth kwam Kern ook in den familiekring, en
Geldner, die ongetrouwd was, ontmoette hij vaak in den ‘Mitternachtsklub’, ‘wo man
nach abgeschlossener Tagesarbeit um Mitternacht zusammenkam, und in froher
Gesellschaft noch eine Zeit verbrachte’. Gaarne ook nam Kern met zijne
medegermanisten deel aan uitstapjes in de schoone omstreken van Tübingen. ‘So
hat er, wie ich von ihm selber weisz, die Tage seines Tübinger Studentenlebens
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mit vollen Zügen genossen und noch lange in guter Erinnerung behalten’. Het
testimonium van Professor Meier bevestigt wat Kern zelf heeft gezegd. Te Tübingen
bleef hij twee semesters.
Teruggekomen te Leiden in 1886, werd hij daar op 27 September als student
ingeschreven, en reeds een jaar later, op 22 September 1887, deed hij cum laude
zijn candidaatsexamen. Waarschijnlijk had Cosijn nog zelden een examinandus
gehad die zóó goed was in het Gotisch en in andere deelen van het Oudgermaansch.
Het doctoraal examen volgde op 14 Juni 1889, en daarna ging Kern voor een jaar
naar Leipzig, vooral om de colleges te volgen van Leskien in de Slavische en
Baltische talen, maar hij kwam er ook op andere, b.v. die van Brugmann over
Grieksche grammatica. Hij kwam hier ook aan huis bij Böhtlingk, den grooten vriend
van zijn vader. Vervolgens ging hij weer naar Leiden, en werkte daar verder aan de
dissertatie waarop hij werd gepromoveerd tot doctor in de Nederlandsche letteren
Op 27 Juni 1891. Zijn promotor was de Vries. Deze was geboreo in November 1820,
en moest dus aftreden aan het einde van het academie-jaar 1890-'91. Van 1888 af
worstelde hij met de kwaal waaraan hij in 1892 moest sterven. Met moeite deed hij
in die laatste jaren zijn werk, en bij herhaling moest hij zijne colleges een tijdlang
laten stilstaan. Zijn laatste college gaf hij op 11 Juni 1891, en de promotie van Kern
is misschien zijne laatste ambtelijke handeling geweest. Met groot genoegen zal hij
die taak hebben volbracht, want de veelbelovende zoon van zijn grooten vriend
Kern verdiende stellig de summi honores, en de promotie geschiedde dan ook cum
laude. In het voorbericht van de dissertatie vindt men eene korte collectieve
1
dankbetuiging aan de hoogleeraren Cosijn , Fruin, Leskien en Sievers, en daaraan
gaat vooraf het volgende, gericht tot den promotor: ‘U in de eerste plaats,
Hooggeleerde de Vries, Hooggeschatte Promotor, betuig ik mijn warmen, mijn
innigen dank voor al de vriendschap, al de hartelijke belangstelling die Gij mij hebt
betoond, zoover mijne herinnering reikt. De opwekkende aanmoediging, de
vriendelijke oplettendheid die ik steeds van U en de Uwen heb mogen ondervinden,
zullen mij niet uit 't geheugen gaan, zoolang ik leef, en ik ben U ten hoogste
erkentelijk, dat Gij op Uwe welwillendheid wel de kroon hebt willen zetten door mijn
promotor te zijn. Menigen wenk heb ik van U bij de samenstelling van dit proefschrift
ontvangen, ook daarvoor mijnen dank’ enz. Die taal kwam uit het hart, want van
zijne vroegste jeugd af had Kern van de Vries eene genegenheid ondervonden die
bijna met de liefde van een vader gelijk stond.
Maar was nu ook dit proefschrift in den geest van den promotor? Dit zou men niet
zoo volmondig kunnen zeggen. Deze Klankleer der Limburgschen Sermoenen was
niet het werk van een Hollandschen philoloog in den stijl van de Vries, maar van
een modernen

1

Eene eerbiedige en hartelijke herdenking van Cosijn vindt men aan het slot van de inaugureele
rede te Groningen.
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germanist. Men vindt hier niet een aantal voorbeelden van geniale tekstcritiek of
van verassende etymologie, maar een inventaris van vormen in hun verband met
het Oudgermaansch. Maar de Vries was niet slechts een geleerde uit de classieke
school, doch ook een man van levenswijsheid. Hij begreep, dat een jonger geslacht
werd bekoord door den geest van een nieuwen tijd, en dat de moderne linguistiek
der ‘Junggrammatiker’ hier te lande zou worden nagevolgd. Hij wist, dat ook Kern
in die school was gevormd, en hij nam er genoegen mede. In zijne voorrede verklaart
Kern, dat hij studie heeft gemaakt van het middeleeuwsche geschrift, bekend als
de Limburgsche Sermoenen (in één handschrift bewaard), en de Klankleer van
dezen tekst heeft hij als onderwerp voor zijn proefschrift genomen.
Reeds hier toonde Kern de deugden die hij later zoo vaak heeft getoond: groote
kennis van al wat met zijn onderwerp in verband staat, vrijmoedigheid in het uiten
van eigen meening en te gelijk ingetogenheid waar hij anderen meent te moeten
tegenspreken, een helder besef van het onderscheid tusschen wat te bewijzen is
en dat wat eene gissing blijven moet. Een gewone vorm in deze Sermoenen is b.v.
casteien: Kern geeft daarvan eene verklaring waartegen wellicht bezwaren zijn te
opperen, doch hij verzuimt niet die verklaring in te leiden met ‘misschien’. Kleine
fouten, die hij later bij de uitgave van den tekst heeft opgemerkt, heeft hij toen in
eene lijst van errata opgegeven.
Die uitgave kwam in 1895, en ondertusschen had hij getracht in de maatschappij
eene plaats te vinden. In 1892-'93 was hij tijdelijk leeraar aan de H.B.S. te
Bergen-op-Zoom, en in 1894 werd hij met eene aanbeveling van zijn vriend Mr
Plemp van Duiveland opgenomen in de redactie van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. Na zijn overlijden heeft de tegenwoordige redactie getuigd, hoezeer hij als
journalist werd gewaardeerd. Hij stelde belang in de buitenlandsche politiek, en
werd belast met de bewerking van berichten over Oost-Europa, t.w. Rusland,
Oostenrijk-Hongarije en de Balkanstaten. Hij maakte in dien tijd ook veel studie van
het Hongaarsch, en toen hij daarmede een half jaar bezig was geweest, ging hij,
zooals de heer Plemp van Duiveland mij mededeelde, op zekeren avond naar
Scheveningen, waar een Hongaarsch orkest zou spelen. Bij zijne terugkomst vertelde
hij in zeer bescheiden vorm, dat hij met de artisten had gesproken, en niet alleen
begrepen had wat zij tot hem hadden gezegd, maar ook de opmerkingen die zij
onder elkaar over hem hadden gemaakt. En toen een klein kind door landverhuizers
te Rotterdam was achtergelaten, en niemand de klanken begreep waarin het kind
zich uitdrukte, wist Kern vast te stellen dat het Litausch sprak; daardoor heeft men
het aan zijne geleiders kunnen terugbezorgen. Door zijne kennis van allerlei vreemde
talen was Kern een man van gezag voor de spelling van uitheemsche namen, en
onder zijn toezicht werd een boekje samengesteld, getiteld Taalkundige en andere
wenken voor medewerkers en corres-
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pondenten van de Nieuwe Roterdamsche Courant. Wie prijs stelde op het schrijven
van zuiver Nederlandsch, liet zich gaarne door hem voorlichten.
Uit de lijst van zijne geschriften ziet men, dat lij ook bij zijn werk voor de courant
getrouw bleef aan zijne taalkundige studie, niet alleen door de uitgave der
Sermoenen, maar ook door het schrijven van een aantal artikelen, waaronder eenige
die op het Limburgsch betrekking hadden, (hierbij ook het opstel Zur Sprache
Veldekes in een aan Sievers opgedragen bundel), ook het stuk over mist in het
vierde deel der Indogermanische Forschungen, dat ter eere van Leskien werd
uitgegeven. Hij vertaalde ook het werk van Kluge, Vorgeschichte der altgermanischen
Dialekte uit den Grundriss der germanischen Philologie. Bij al zijne bezigheden
meende hij nog eene andere functie op zich te kunnen nemen: in 1899 werd hij
privaatdocent in de Slavische talen aan de Leidsche Academie. Zonder twijfel was
de kennis van de Slavische wereld in dien tijd bij ons nog zeer gering. Doch kort na
1880 begon men in Nederland romans van Toergenew en van Tolstoi in eene
Fransche of eene Duitcshe vertaling te lezen. Toergenew maakte niet altijd een
sterken indruk, wat hij schreef geleek soms zeer op wat men las in de
West-Europeesche literatuur; maar door het realisme van Tolstoi werd men zeer
getroffen: Anna Karenina was niet een verhaal over zekere personen, het was eene
reeks van tafereelen waarin levende menschen optraden met hunne al of niet
verborgen hoedanigheden. Niet te verwonderen, dat sommigen verlangden zulke
geschriften in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen. Het spreekt ook vanzelf, dat
voor hen die zich op de Indogermanistiek wilden toeleggen een goed onderwijs in
de Slavische en de Baltische talen onmisbaar was. Doch de Regeering maakte
geen haast om aan die behoefte te voldoen, en eerst in 1913 werd Dr N. van Wijk
tot hoogleeraar voor die vakken benoemd. Wat Kern in 1889 beproefde was dus
heel nuttig, en door zijne studie onder Leskien was hij stellig zeer bevoegd voor
deze door hem gekozen taak. Op 8 November gaf hij zijn, eerste, openbare, les, en
hield eene toespraak onder den titel De studie van de Slavische talen. Hij gaf daarin
een overzicht van die talen, en zeide ook iets over de geschiedenis van de volken
die ze spraken. Hij wees er op, dat historici en linguisten de kennis van die talen
niet mochten verwaarloozen, en dat die kennis ook van nut kon zijn voor den handel.
Dit privaatdocentschap heeft Kern niet lang vervuld. Toen in 1900 Professor
Bülbring, hoogleeraar in het Engelsch te Groningen, naar Bonn ging (hij verkreeg
1
ontslag met ingang van 1 October werd Kern in diens plaats benoemd, en deze
zware taak aanvaardde hij op 28 Februari 1901. In latere jaren hebben de
Groningsche hoogleeraren in het Duitsch, Engelsch en Fransch een lector naast
zich gehad voor het onderwijs in de moderne literatuur en in het practisch

1

Zie Dr Sijmons in Academia Groningana 1614-1914, ble. 427.
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gebruik der moderne taal. In het begin van 1901 was men zoover nog niet, maar
een lector voor het Duitsch werd toch reeds benoemd in Mei van dat jaar, voor het
1
Fransch kwam er een in 1903, voor het Engelsch eerst in 1905 . Vier jaren heeft
Kern dus het onderwijs in zijn vollen omvang moeten geven. Maar terstond heeft
hij duidelijk gezegd, hoe hij bij voorkeur zijne taak zou opvatten. Aan het slot van
zijne inaugureele rede zeide hij tot de Curatoren: ‘Toen Gij mij de eer aandeedt mij
aan Hare Majesteit voor te dragen, was het U niet onbekend in welke richting mijn
studiën zich tot dusver voornamelijk hadden bewogen’. Hij zeide vervolgens, dat
het maar aan zeer enkelen gegeven is de taalkunde en de letterkunde met eene
gelijke liefde te beoefenen, en dat hij tot die enkelen niet behoorde. Maar hoewel
hij aan de taalkunde de voorkeur gaf, verklaarde hij toch ook de geschiedenis der
Engelsche letteren met toewijding te zullen doceeren. Bij zijne voorkeur paste het
onderwerp der oratie: De beoefening der Nieuwengelsche tongvallen. In een groot
deel van Engeland, zoo zegt hij, is de oude volkstaal gaandeweg vervangen door
nieuwerwetsche tongvallen die in hoofdzaak berusten op de beschaafde spreektaal.
Hij geeft daarover eenige bijzonderheden, en spreekt tenslotte uitvoerig over het
werk van den beroemden A.J. Ellis, die tusschen 1867 en 1874 vier boekdeelen
schreef On Early English Pronunciation, in 1889 gevolgd door een vijfde deel, getiteld
The Existing Phonology of English Dialects compared with that of West Saxon
Speech.
Zoo begon Kern zijn professoraat. Zooals ieder weet, werden colleges in het
Engelsch in dien tijd bijna uitsluitend gegeven voor personen die werkten voor eene
akte M.O.; eerst bij het Statuut van 1921 zijn candidaatsexamens ingesteld voor
Duitsch, Engelsch en Fransch, en is de mogelijkheid gegeven een van die talen als
hoofdvak te kiezen voor een doctoraal examen. Het publiek van Kern bestond dus
uit jongelieden die het examen A hadden afgelegd, en nu voor het examen B iets
moesten leeren van de geschiedenis der Engelsche taal, ook in hare oudere
perioden. Eene gymnasiale opvoeding hadden deze studenten gewoonlijk niet
gehad, wat natuurlijk een groot bezwaar was bij het onderwijs in de historische
grammatica van Germaansche talen. De toehoorders geloofden gaarne dat Kern
een groot geleerde was, maar een aangenamen indrukt maakten de colleges niet
altijd. Sommigen beweerden dat de professor, gebogen over zijne aanteekeningen,
dikwijls vrij onduidelijk sprak, en slechts een minder aangenamen plicht scheen te
vervullen. De meergevorderden vonden in hem een hooggewaardeerden raadsman
en vriend, maar de eerstbeginnenden bleven ver van hem af. Is het niet mogelijk,
dat Kern soms geneigd was te doen wat hij zoo dikwijls van zijn eigen vader had
gezien? Ook deze had de gewoonte, achter zijn lessenaar staande, zich diep te
buigen over het boek dat voor hem lag, waardoor zijne korte zinnen niet altijd
gemakkelijk waren

1
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te verstaan. Kan de zoon zijn beroemden vader niet onwillekeurig hebben nagevolgd?
In wat hij mededeelde moest hij zich natuurlijk bepalen tot de beginselen van het
Oud- en Middelengelsch, en eene degelijke kennis van verschillende andere
Oudgermaansche dialecten mocht hij bij zijne toehoorders niet onderstellen.
Behalve met de colleges had hij zich ook te bemoeien met de Engelsche examens.
Tot het voorziterschap der examencommissie geroepen moest hij samenwerken
met bekende mannen van het Middelbaar Onderwijs, die jaren lang het Engelsch
hadden gedoceerd. Dezen ontvingen Kern met alle gewenschte beleefdheid, en
trachtten hem het werk aangenaam te maken; men kan hier noemen de heeren
Eykman, Fijn van Draat, Grondhoud, van Neck en den heer Swaen, sinds 1905
lector te Groningen. Zij zagen spoedig, dat Kern als examinator humaan en
rechtvaardig was, en de verstandhouding tusschen den voorzitter en de andere
leden der Commissie liet dan ook niets te wenschen over. De geslaagde candidaten
solliciteerden meestal naar eene betrekking, en Kern zal hen dikwijls met raad en
aanbeveling hebben geholpen. Behalve over het Engelsch heeft hij te Groningen
ook colleges gegeven over het Sanskrit, het Oudslavisch en het moderne Russisch.
Naast dit werk in de maatschappij had hij zijne studie, waarvan hij de uitkomsten
in vele artikelen bekend maakte. In een aantal van die artikelen worden nieuwe
boeken aangekondigd. Ronduit geeft hij zijne aanmerkingen, maar hij verzuimt niet
alle goede hoedanigheden te prijzen. Slechts eene enkele maal wordt zijn toon
spottend, b.v. in de recensie van een proefschrift, waarin de vorm van allerlei
Engelsche woorden uit zonderlinge analogieën wordt verklaard, en partridge b.v.
wordt geacht eene vervorming te zijn naar het voorbeeld van cartridge: ‘letzteres
wohl - zegt Kern -, weil die cartridges den partridges imponierten’ (Engl. Studien
36, 251). Doch nu leze men b.v. zijne vertoogen tegen den heer O.B. Schlutter, die
in Anglia zijne lezing had gegeven van het zoogenaamde Leidsche raadsel, aldus
geheeten naar het Leidsche handschrift waarin deze Angelsaksische tekst is
bewaard, en waarvan in 1864 een afschrift werd gemaakt door Pluygers die,
onbekend met de taal, slechts zoo goed mogelijk de letterteekens had
overgeschreven die hij meende te zien, wat aan deze copie eene zekere waarde
geeft. Kern meent, dat de heer Schlutter veel meer letters aanneemt dan men met
zekerheid kan onderscheiden, en dat hij woorden construeert die op eene bepaalde
plaats niet konden gebruikt worden of zelfs in het geheel niet als Angelsaksisch zijn
te verklaren. Maar de toon van die polemiek heeft niets onaangenaams. Zeer humaan
is ook de critiek van Glogger's editie van het zoogenaamde Leidsche Glossarium,
dat omstreeks dien tijd ook werd uitgegeven door Hessels. Ook hier toont Kern zijne
vertrouwdheid met de oudste monumenten van het Angelsaksisch, hij geeft den
uitgever alle eer voor zijn ijver in het opsporen van de plaatsen waaruit de Latijnsche
lemmata zijn genomen, maar hij acht des uitgevers kennis van Oudgermaansch
niet solide genoeg;
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eene soortgelijke aanmerking werd gemaakt door Holthausen op de editie van
Hessels (zie Anglia, Beiblatt 19, 161), en in 1924 door Kern zelf op het Angelsaksisch
gedeelte in de uitgave van The Corpus Glossary door Professor Lindsay.
Op 15 September 1913, bij de overdracht van het rectoraat der Groningsche
Academie, hield hij eene redevoering over Vereenvoudiging in de Engelsche
Verbuiging. Misschien heeft het gemengde publiek, waaruit bij zulke gelegenheden
het gehoor bestaat, die toespraak niet goed kunnen waardeeren. Misschien heeft
men gezegd: ‘Gij hebt gesproken over allerlei kleinigheden in plaats van ons
algemeene denkbeelden te geven, denkbeelden waarmede ook een leek zijn
voordeel zou kunnen doen. Wat Gij hebt gezegd, is alleen bestemd voor menschen
van het vak’. Maar Kern hield niet van die vage, algemeene beweringen, die de
veranderingen in het historisch beloop uit enkele eenvoudige oorzaken trachten af
te leiden. Om over zijn onderwerp te spreken moest hij allerlei bijzonderheden van
verschillenden aard vermelden die hebben samengewerkt, en die toch niet eene
volstrekte gelijkvormigheid hebben teweeggebracht.
Toen Kern die rede voordroeg, was hij sinds ruim twaalf jaren inwoner van
Groningen en sinds ruim tien jaren hoofd van een gezin. Want hij was op 22 Mei
1903 te Rotterdam getrouwd met Mejuffrouw Susanna Wilhelmina Petronella
Salomons, en uit dit huwelijk waren drie kinderen geboren, twee dochters en een
zoon. In zijn gelukkig huiselijk leven en in zijn werk vond hij wat hij noodig had, en
zijn werk was niet alleen zijne studie, maar ook de vervulling van zijn ambt. In de
vergaderingen der Faculteit luisterde men gaarne naar hem, wanneer hij op zijne
beknopte, zakelijke manier zijn gevoelen gaf. Men waardeerde zijne oprechtheid,
die toch vrij was van alle aanmatiging. Ook met verschillende leden van andere
Faculteiten was hij bevriend, maar het was verre van hem zich aan iemand op te
dringen, en hij deed dan ook niet zijn best om in de Groningsche maatschappij op
den voorgrond te komen: hoe zou iemand van zooveel studie daarvoor ook den tijd
hebben gevonden? Doch verdienstelijk heeft hij zich gemaakt voor het Groninger
Universiteitsfonds, waarvan hij vijf jaren secretaris is geweest.
Niet alleeen in het Angelsaksisch, maar ook in het Middelengelsch was hij zeer
ervaren. Hij was een kenner van Chaucer, en heeft eene bijzondere aandacht
gegeven aan diens jongeren tijdgenoot Thomas Hoccleve, over wiens leven en
werkven hij meer dan eens heeft gehandeld. De tijd waarin diens verschillende
gedichten geschreven zijn, de handschriften waarin de tekst is bewaard, de uitlegging
en de emendatie der uitgaven, met dit alles heeft hij zich beziggehouden, zooals
uit de lijst van zijne geschriften blijkt. Ook de taal van het gedicht Havelok heeft hij
in eene uitvoerige verhandeling onderzocht. Shakespeare heeft hij met zorg
bestudeerd, en onder zijne gedrukte stukken is een vertoog over de maat in de
drama's van Shakespeare, waarin hij vooral de denkbeelden bespreekt van den
heer Dr van Dam, wiens verbeteringen van den gedrukten tekst hem soms te ver
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gaan. Dat de twist over Shakespeare-Bacon hem niet onverschillig liet, bewijst een
artikel van 1928.
Toen hij als aftredend rector de lotgevallen der Universiteit in het afgeloopen jaar
verhaalde, moest hij ook vermelden de benoeming van zijn vriend Swaen tot
hoogleeraar te Amsterdam. ‘Hoe wij hem als geleerde op prijs stelden - zegt Kern
-, hadden wij aan 't begin van de kursus getoond door hem het doctoraat in de
Nederlandse letteren honoris causa te verlenen’. De benoeming van den heer Swaen
deed hem genoegen als een nieuwe onderscheiding, maar met leedwezen had hij
hem zien heengaan. Ook omtrent zich zelf moest Kern iets vermelden, nl. zijne
benoeming tot lid der Koninklijke Akademie. Deze benoeming zal de eenigszins
deskundigen niet hebben verrast. In 1910 had de Akademie van Kern een zeer lijvig
manuscript ter beoordeeling ontvangen. In Januari 1911 werd daarover een gunstig
verslag uitgebracht en in 1912 werd het werk in de Verhandelingen uitgegeven. Het
is getiteld De met het Participium Praeteriti omschreven Werkwoordsvormen in 't
Nederlands. Zeer bekend met wat reeds geschreven was over dergelijke constructies
in oudere Germaansche talen, spreekt Kern over het gebruik er van in onze taal;
de vele gegevens waarvan hij zich bedient had hij voor een deel in reeds bestaande
werken gevonden, maar zeer veel ook had hij door eigen lectuur moeten verzamelen.
Ook hier treft ons weer zijne critische bedachtzaamheid.
Het verbale adjectief dat bekend is onder den naam van verleden deelwoord,
duidt bij transitieve verba aan hetzij ‘in een zekeren toestand verkeerend’ (een
geliefd kind), hetzij ‘in een zekeren toestand gebracht en er nog in verkeerende’
(een gespannen boog). In het eerste geval vervult het participium de functie van
een part. praes. pass., waarvoor in de Germaansche talen geen afzonderlijke vorm
is. In een zin als de boog is gespannen heeft is gespannen de beteekenis van een
praeteritum gekregen, waarbij een praesens gekomen is wordt gespannen, en men
denkt dan bij is gespannen meer aan het voltooid zijn van de handeling dan aan
den toestand van den boog. Bij sommige intransitiva is een part. praet. in gebruik
dat den toestand aanwijst waarin het suject komt; zoo b.v. overleden in zijne moeder
leeft nog, maar zijn vader is overleden (is dood). Dit is overleden komt dan in gebruik
als perfectum bij hij overlijdt, hij overleed. Dergelijke intransitiva noemt Kern mutatief.
De verbinding van participia van transitiva met hebben beteekent aanvankelijk
‘iemand of iets hebben, houden, in den door het part. aangewezen toestand (gemint
hebben beteekent in het Mnl. liefhebben). Deze verbinding werd daarna een
omschreven praeteritum: hij heeft bemind tegenover hij bemint, hij beminde. Tenslote
is hebben ook het hulpwerkwoord geworden voor niet-mutatieve intransitiva: hij
heeft gebibberd. Sommige intransitiva werden dus vervroegd met zijn, andere met
hebben, en Kern gaat tot in alle bijzonderheden na, hoe de oorspronkelijke
constructie zich al of niet heeft gehandhaafd. Een der merkwaardigste gevallen is
ik ben geweest, want wezen
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of zijn is niet mutatief. Dit werk is de vrucht geweest van eene geduldige en
langdurige studie, en het lidmaatschap der Akademie was zeker eene welverdiende
belooning. In 1914 bewees de Regeering opnieuw eer aan zijne verdiensten door
hem te benoemen tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. Kern is
voortgegaan met zijne bevoegdheid als beoefenaar van het Nederlandsch te
bewijzen, doch niet meer in een werk van zulk een omvang.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat de Regeering hem in 1924 wilde benoemen
te Leiden als opvolger van den heer Dr J.W. Muller, wien op zijn verzoek eervol
ontslag was verleend. Het viel Kern niet gemakkelijk een besluit te nemen, want hij
was te Groningen gelukkig, doch het klimaat van Leiden scheen voor zijne
gezondheid beter te zullen zijn. Hij aanvaardde dus de benoeming, en op 19
November sprak hij zijne inaugureele redevoering uit onder den titel Idealen en
Grenzen. Aan het slot sprak hij tot zijn vriend Uhlenbeck, naast wien hij op de
collegebanken had gezeten, tot zijn vriend van Wijk, met wien hij al sinds vele jaren
intiem was, tot zijn vriend de Vries, dien hij aansprak als ‘oudere speelmakker,
leermeester, helper en vriend’, tot zijn vriend en voorganger Muller, dien hij meende
nooit te zullen kunnen evenaren in kennis van het Nederlandsch. In de oratie zelf
spreekt hij over de betrekking tusschen de geschreven taal en de algemeen
gesproken taal. Hij vindt den toestand bij ons vrij slecht, meent dat men in de
geschreven taal nog vasthoudt aan allerlei onderscheidingen die in het werkelijke
leven niet bestaan, en zegt: ‘haast nergens ... vindt men zoveel onverschilligheid
om zich behoorlik uit te drukken als bij ons, en er zijn weinig landen waar de
moedertaal bij 't onderwijs zoo stiefmoederlik is bedeeld als in 't onze’. Om die
stellingen te beamen of te verwerpen zou men den toestand in vele andere landen
moeten kunnen beoordeelen. Misschien hebben sommigen den redenaar al te
pessimistisch gevonden. Maar ook in deze oratie toonde Kern zijne eenvoudige en
eerbiedwaardige oprechtheid. Hij had gemakkelijk eenige zeer geleerde subtiliteiten
kunnen voordragen. Hij deed het niet, maar als overtuigd ‘vereenvoudiger’ wilde de
nieuwe professor in het Nederlandsch eene opvatting bepleiten die in het Leidsche
Groot-Auditorium misschien nog revolutionnair kon worden gevonden. In denzelfden
geest sprak hij, toen hij in 1930 als Voorzitter onzer Maatschappij hare Jaarlijksche
Vergadering opende: men moest durven schrijven wat ieder in beschaafde taal
durfde zeggen, b.v. hij woont in den Haag, in den Helder, in den Briel; zin enigst
kind; als na een comparatief; niets geen lust in iets hebben enz.
Van wat hij na 1924 heeft geschreven heeft het meeste betrekking op het
Nederlandsch. Het langste van die stukken is het keurige artikel over de taal in de
brieven van de twee zusters van Huygens. De verhandeling over de uitdrukkingen
als Jou deugniet! heeft hij voorgedragen in eene vergadering van de Akademie (op
10 Januari 1927), maar zij is gedrukt in het Tijdschrift v. Ned. Taal- en Letterkunde.
Het artikel over Gheterjuint is geheel in den stijl van de
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Vries. De verklaring van Wapene Martijn 283-84 is zeer overtuigend. Het laatste
dat van hem verscheen (in 1934) is eene eenvoudige, treffende verbetering in den
gedrukten tekst van Cornelis Everaert. Dat de studie van Nederlandsche dialecten
hier te lande was overgelaten aan individueele belangstelling, moest iemand als
Kern hinderen. In October 1926 deed hij in eene Akademievergadering het voorstel,
dat de Akademie uit hare leden eene commissie zou benoemen om te onderzoeken,
of die studie niet kon worden gecentraliseerd. Zulk eene ‘Dialectencommissie’ werd
benoemd, en Kern werd haar voorzitter; zij bracht jaarlijks een verslag uit over het
gunstig gevolg van hare pogingen. In het Jaarboek der Akademie voor 1932 gaf hij
een kort levensbericht van zijn hoogvereerden leermeester Sievers, die op 30 Maart
als buitenlandsch lid overleden was, en hij schreef ook over hem in het Leidsch
Universiteitsblad van 20 April.
In den zomer van 1933 was Kern te Assen om het eindexamen van het gymnasium
bij te wonen. Hij werd ongesteld, en om goed verzorgd te worden liet hij zich
opnemen in een ziekenhuis aldaar. Mevrouw Kern kwam over om hem zooveel
mogelijk gezelschap te houden. Ik heb hem daar mogen bezoeken. Hij was zeer
welgemoed, en de doctor had hem gezegd, dat hij het ziekenhuis weldra zou mogen
verlaten. Na zijn thuiskomst bleek, dat de kwaal ernstiger was dan men eerst had
gedacht, en hij overleed op 19 December 1933. Bij zijne begrafenis toonden zeer
velen hunne belangstelling, doch alleen zijn vriend de heer van Wijk hield eene
toespraak. Zóó had Kern zelf het gewenscht. Zijne nagedachtenis wordt in eere
gehouden door allen die de oprechtheid van zijn gemoed en de groote gaven van
zijn verstand eenigszins hebben kunnen waardeeren.
A. KLUYVER

Geschriften
1891

Klankleer der Limburgsche Sermoenen
(academisch proefschrift); Groningen.

1892

Collatie van de Limburgsche
Aiol-fragmenten (Tijdschr. 11, 213).
Die Tätigkeit des Vereins des
Nationalmuseums in Olmütz (Intern.
Arch. f. Ethnographie 5, 90).
Zur angelsächsischen Chronik (P.-B.
Beitr. 16, 553).
Zur Cura Pastoralis (ald. 554).
Beoordeeling van F. Leviticus, De klanken vormleer van het Middelnederlandsch
dialect der St. Servatius-legende
(Literaturbl. f. germ. u. rom. Philologie
13, 402).

1893

F. Kluge, Voorgeschiedenis van 't
Germaansch (vertaling), Haarlem.
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1894

't Zeventiende der Limburgsche
Sermoenen (Tijdschr. 13, 144).
Mist und die Wurzel migh (Indogerm.
Forsch. 4, 106).
Bede van een binder (Tijdschr. 13, 195).
Beoordeeling van Ĉesky Lid, Jaarg. II,
en van Ĉasopis vlasteneckého muzejního
Spolku olomuckého, Jaarg. IX en X
(Intern. Arch. f. Ethnographie 7, 42).
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Beoordeeling van Nomina geographica
neerlandica I-III (Mus. 2, 177).
1895

De Limburgsche Sermoenen. Groningen
(in Bibl. v. Mnd. Letterkunde).

1896

Zur Sprache Veldekes (Philologische
Studien: Festgabe für Eduard Sievers,
221).
Beoordeeling van J.H. Gallée,
Altsächsische Sprachdenkmäler (Ned.
Spectator 1896, 93).
Beoordeeling van A. Noreen, Abriss der
urgerm. Lautlehre (Taal en Letteren 6,
60).

1897

Beoordeeling van A. van der Hoeven,
Lambert ten Kate (Mus. 4, 347).

1899

De f in leefde (Tijdschr. 18, 182).

1900

De Studie van de Slavische talen;
openbare les ter opening van zijn lessen
als privaat-docent in de Slavische talen
te Leiden; Leiden.
Beoordeeling von O. Wiedemann,
Handbuch der litauischen Sprache (Mus.
8, 118).
Beoordeeling van C. Kraus, Heinrich von
Veldeke und die mittelhochdeutsche
Dichtersprache, en van F. Leviticus, Lautund Flexionslehre der Sprache der St.
Servatiuslegende Heinrichs von Veldeke
(Mus. 8, 213).

1901

Naschrift op Tijdschr. 18, 182 vlgg.
(Tijdschr. 19, 268).
De beoefening van de Nieuwengelsche
tongvallen (inaugureele redevoering te
Groningen).
Beoordeeling van R. Müller, Ueber die
Namen des nordumbrischen Liber Vitae
(Mus. 9, 177).

1902

Beoordeeling van K.D. Bülbring,
Altenglisches Elementarbuch (Mus. 10,
33).

1903

Amerikanisch vendue (Engl. Stud. 32,
167).
Een woord uit het Berner Glossaar
(Album-Kern 253).
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1904

Over de maat in Shakespeare's stukken
(Hand. v.h. vierde Ned.
Philologencongres, blz. 65).
Beoordeeling van E. Krämer. Die
altenglischen Metra des Boetius (Mus.
12, 92).
Beoordeeling van W. van Heltein, Die
altostniderfränkischen Psalmenfragmente
etc. (Indogerm. Forsch., Anzeiger 16,
26).

1905

Zu altenglish maérsian (Anglia 28, 394).

1906

Zum Nom. und Acc. Plur. der ā-stämme
im Ags. (P.-B. Beitr. 31, 272).
Germ. *marganaz? (Tijdschr. 25, 307).
Een nieuw boek over het Maastrichts
(J.H.H. Houben, Het Dialect der Stad
Maastricht) (Taal en Letteren 16, 69).
Beoordeeling van A.J. Daniels S.J.,
Kasussyntax zu den (echten und
unechten) Predigten Wulfstans (Mus. 13,
130).
Beoordeeling van Bonner Beiträge zur
Anglistik, Heft 15 (Mus. 13, 252).
Beoordeeling van P.P. Glogger, Das
Leidener Glossar, I-II (Engl. Stud. 36,
111).
Beoordeeling van K. Hoevelmann, Zum
konsonantismus der altfranzösischen
lehnwörter in der mittelenglischen
dichtung des 14. und 15. jahrhunderts
(Engl. Stud. 36, 249).

1907

Entgegnung (ald. 37, 458).

1908

Beoordeeling van J. van Zandt Cortelyou,
Die altenglischen Namen der Insekten,
Spinnen- und Krustentiere, en van J.J.
Köhler, Die altenglischen Fischnamen
(Mus. 15, 374).

1909

Mnl. vuylst (Tijdschr. 28, 293).
Zum Verhältnis zwischen Betonung und
Laut in niederländisch-limbürgischen
Mundarten (Indogerm. Forsch. 26, 258).

1910

Troyen 10888 (Tijdschr. 29, 313).
Zur Cura Pastoralis (Anglia 33, 270).
Blickling Homilies 101, 31 (ald. 276).
Das Leidener Rätsel (Anglia 33, 452).
Beoordeeling van P.P. Glogger, Das
Leidener Glossar III (Engl. Stud. 41, 393).
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1911

Is de beleefdheidsvorm U een
verbastering van U.E..? (N. Taalgids 5,
121).
Beoordeeling van H. Schönhoff,
Emsländische Grammatik (Mus. 18, 374).

1912

De met het Particupium Praeteriti
omschreven Werkwoordsvormen in 't
Nederlands (Verhandelingen der Kon.
Akad. v.W., Afd. Letterk. N.R. XII, no. 2),
Amsterdam.
Beoordeeling van J. Franck, Altfränkische
Grammatik (Mus. 19, 370).

1913

Zu mhd. nhd. beiern, ndl. beieren
(Zeitschr. f.d. Wortforschung 14, 214).
Zum Vokalismus einiger Lehnwörter im
Altenglischen (Anglia 37, 54).
Zu ne. oven (ald. 61).
Vereenvoudiging in de Engelse
verbuiging. Rede, uitgesproken bij de
overdracht van het rectoraat van de
Rijksuniversiteit te Groningen, de 15e
September 1913; Groningen.

1914

Noch einmal zum Leidener Rätsel (Anglia
38, 261).
Nachträge zu Anglia 37, 59. (Anglia 38,
265).
Beoordeeling van H.T. Price, A History
of Ablat in the Strong Verbs from Caxton
to the End of the Elizabethan Period
(Mus. 21, 175).
Beoordeeling van W.C.A. Carpenter, Die
Deklination in der Nordhumbrischen
Evangelienübersetzung der Lindisfarner
Handschrift (Mus. 21, 215).
Beoordeeling van A. Paulussen,
Rhythmik und Technik des sechsfüssigen
Jambus im Deutschen und Englischen
(Mus. 21, 419).

1915

Een en ander over Thomas Hoccleve en
zijn werken (Versl. en Meded. d.K. Akad.
v.W., Afd. Lett., 5e R. I, 336).
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1916

Zum texte einiger Dichtungen Thomas
Hoccleve's (Anglia 39, 389).
Hoccleve's Verszeile (Anglia 40, 370).
Die Datierung von Hoccleve's Dialog (40,
370).
Der Schreiber Offorde (40, 374).
Sprechen mit dem Accusativ der Person
(P.-B. Beitr. 41, 501).

1917

Mnl. hachte (Tijdschr. 36, 158).
Altenglische Varia (Engl. Stud. 51, 1).
Beoordeeling ven Geoffrey Chaucer,
Canterbury Tales, hrg. von John Koch
(Neophilol. 2, 234).

1918

Altenglische Varia (Engl. Stud. 52, 289).
Beoordeeling van Th. Albrecht, Der
Sprachgebrauch des Dialektdichters Ch.
E. Benham zu Colchester in Essex (Mus.
25, 200).
Beoordeeling van H. Marcus, Die
Schreibung ou in frühmittelenglischen
Handschriften (Mus. 26, 9).
Beoordeeling van E. Ekwall, Contribution
to the History of Old English Dialects
(Mus. 26, 33).
Iets over London Likkepeny (Neophilol.
3, 286).

1919

Beoordeeling van A.C. Bouman, Bijdrage
tot de syntaxis der ‘dat’- zinnen in het
Germaansch (Mus. 26, 198).
Beoordeeling van N. van Wijk,
Altpreussische Studien (Mus. 26, 248).

1920

Losse opmerkingen over woorden uit de
Goudse rechtsbronnen (Tijdschr. 39,
161).
Enkele plaatsen en woorden uit Dat
Kaetspel ghemoralizeert (Tijdschr. 39,
167).
Beoordeeling van M. Kaluza,
Chaucer-Handbuch für Studierende
(Neophilol. 5, 87).

1921

Beoordeeling van B. ten Brink, Chaucers
e

Sprache und Verskunst, 3 Aufl. bearb.
von E. Eckhardt (Neophilol. 6, 290).
1923

A few notes on the Metra of Boethius in
Old English (Neophilol. 8, 295).
A ghostword (Neophilol. 8, 301).
De taalvormen van 't Middelengelse
gedicht Havelok (Med. d.K. Akad. v.W.
Afd. Lett. Deel 55, Serie A, no. 2).
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1924

Beoordeeling van W.M. Lindsay, The
Corpus, Epinal, Erfurt and Leyden
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Glossaries, en van denzelfden schrijver
The Corpus Glossary (English Studies
6, 31).
Beoordeeling van J. Szinnyei,
Finnisch-Ugrische Sprachwissenschaft,
2e Aufl. (Mus. 31, 102).
Beoordeeling van R. Gragger, Eine
altungarische Marienklage (Mus. 31,
265).
Idealen en Grenzen, inaugureele
redevoering te Leiden.
1926

Phoenix 25 (Neophilol. 12, 193).

1927

Nog iets over de beleefdheidsvorm U (N.
Taalgids 21, 18).
Jou Deugniet! (Tijdschr. 46, 45).
Naschrift over Jou Deugniet! (Tijdschr.
46, 156).
Ferguut vs. 264 (Tijdschr. 46, 156).
Verwanten van mnl. verweent (Tijdschr.
46, 158).
Naschrift bij G.S. Overdiep. Ferguut vs.
264 (Tijdschr. 46, 194).

1928

Shakespeare's Epitaphs and Francis
Bacon (Neophilol. 13, 107).

1929

Collatie van brieven van de zusters
Huygens en Dorothea van Dorp (Tijdschr.
48, 43).
Over de taal van de brieven van
Huygens' zusters en Dorothea van Dorp
(Tijdschr. 48, 49).
Verhaert (Tijdschr. 48, 142).
Beoordeeling van A.C. Bouman,
Onderzoekingen over Afrikaanse
Syntaxis (Mus. 36, 150).
Beoordeeling van J.M. Toll,
Niederländisches Lehngut im
Mittelenglischen (Mus. 36, 154).
Beoordeeling van P. Sipma, Oudfriesche
Oorkonden, I (Mus. 36, 179).
Beoordeeling van J.H. van Lessen,
Samengestelde naamwoorden in het
Nederlandsch (Mus. 37, 32).
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1930

Een schijnbare ellips (N. Taalg. 24, 177).
Gheterjuint (Tijdschr. 49, 156).
Kink (Tijdschr. 49, 159).
Badder (Tijdschr. 49, 272).
Ollen en Oele (Tijdschr. 49, 311).
Toespraak van den voozitter in de
jaarlijksche vergadering van de Maatsch.
d. Ned. Letterk. (Hand. 1929-'30, blz. 11).

1931

Mnl. vervondert (Tijdschr. 50, 26).
Wapene Martijn vs. 283/4 (Tijdschr. 50,
51).

1932

Mnl. geles (Tijdschr. 51, 16).
Naschrift op Mnl. geles (Tijdschr. 51,
136).
Zu einigen niederländischen
Femininsuffixen (P.-B. Beitr. 56, 361).
Levensbericht van Eduard Sievers
(Jaarb. d. Kon. Akad.. v.W. 1931-1932).
Eduard Sievers 1850-1932 (Leidsch
Universiteitsblad I, 9, blz. 6).

1934

Everaert I, 892 (Tijdschr. 53, 27).
Onder het pseudoniem Jadro (vertaling
van Kern in het Slavisch):
Uit J.L. Runebergs ‘Nadeschda’
(Almanak v.h. Leidsch Studentencorps
1890, 470).
Ballade (id. 1891, 467).
Het jonge haantje (ibid. 526).
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Dr Nicolaas Mansvelt
Wassenaar 30/7 1852 - Haarlem 6/2 1933
Nicolaas Mansvelt is te Wassenaar geboren als oudste van acht kinderen uit het
huwelijk van Cornelis M., korenmolenaar aldaar, en Alida van Egmond, afkomstig
uit de boerenstand, een vrouw van hoogstaand karakter en levensopvatting; hij
verloor zijn moeder, toen hij 13 jaar oud was en vereerde haar nagedachtenis
levenslang. Hij bezocht te Wassenaar de lagere school, werd te 's-Gravenhage
kwekeling en is aan de Klokkenberg te Nijmegen (1868-1871) opgeleid tot
onderwijzer. In November 1871 behaalde hij de onderwijzersacte, in October 1872
bevoegdheid voor Frans en in April 1874 voor Duits. Hij diende het Christelijk
onderwijs aan het Instituut-Van Slijpe te Harlingen. Zijn levenstaak als opvoeder
evenwel vond hij onder de stamverwanten in Zuid-Afrika.
Omstreeks 1870 was een deel der Afrikaners natiebewust geworden en in verzet
gekomen tegen de doorwerkende verengelsing. Dit verzet openbaarde zich uiteraard
het eerst op het gebied der taal en wel van twee kanten. Bij een deel van de bredere
volkslagen won de overtuiging veld, dat de volkstaal, het Afrikaans, de enige taal
der Afrikaners was; zij gingen toen de taal, die zij meer dan een eeuw gesproken
hadden, ook schrijven. Een ander deel, vooral de ontwikkelden, achtten het Afrikaans,
op het platteland in de huiselijke kring in gebruik zowel als in de omgang met
gekleurde bedienden en bij de arbeid op de boerenplaats, een ongelijkwaardig
wapen in hun strijd tegen de opdringende Engelse wereldtaal, die een machtige
letterkunde en een rijke cultuur achter zich had. Zij vestten hun hoop op een herleving
van het Nederlands, dat nog steeds de taal was van de Kerk, van de huisgodsdienst
en van de openbare vergadering; dat bovendien onder deftige Afrikaanse families
in de Kaapstad en de grote dorpen der Kaapkolonie, zij het in een aan Kaapse
toestanden aangepaste vorm, met voorliefde gebruikt werd.
Tot juiste waardering van Mansvelt's levensarbeid in Zuid-Afrika moet men die
tegen deze achtergrond van tweeërlei mening beschouwen. Voor ons, die enkele
mensengeslachten verder staan, is de toestand helder: alleen door strijd kon de
Afrikaner zijn geestelijke zelfstandigheid verwerven. De Afrikaners, die uitsluitend
Afrikaans wensten, voelden de taalkwestie als levensvraag meer intuïtief aan, dan
dat zij die klaar doorschouwden; de voorstanders van Nederlands
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waren even vurig in hun haken naar geestelijk zelfbezit, maar zij verschilden in de
keuze der middelen om het te bereiken.
Te Stellenbosch, toen reeds het Mekka van het Afrikanerdom, was door vèrziende
voormannen, met name door de hoogleraren N.J. Hofmeyr en J.I. Marais van het
Theologisch Semenarie der Nederduits Gereformeerde Kerk en door de plaatselijke
predikant J.H. Neethling, allen alumni der Universiteit van Utrecht, voorziening
gemaakt voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs aan een door de Kerk
gesticht en grotendeels beheerd gymnasium. Door de zuigkracht van het
overheersend Engels onderwijstelsel waren soortgelijke pogingen elders helaas
mislukt. De uitstekende school der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, de
scholen door dr A.N.E. Changuion eveneens te Kaapstad en door anderen elders
gesticht, waren verlopen, het Zuidafrikaans College te Kaapstad was verengelst en
het gymnasium te Stellenbosch met nagenoeg uitsluitend Engelse en Schotse
leraren ging in dezelfde noodlottige richting. In 1874 gaven daarom de curatoren
van het gymnasium aan ds Frans Lion Cachet, een Nederlander, van 1858 tot 1880
in Zuid-Afrika werkzaam, de opdracht om gedurende een verblijf in Nederland uit
te zien naar een leraar in de moderne talen, waarbij Nederlands inbegrepen was.
De keuze viel uit acht candidaten op Nicolaas Mansvelt, die 17 Julie 1874 zijn
bestemming naar de Kaap volgde.
Hij bleek een uitmuntend pedagoog te wezen, en kreeg de volle gelegenheid zijn
talenten te gebruiken. Op zijn gebied bleek te Stellenbosch niet alleen veel, maar
nagenoeg nog alles te doen, zodat de vakman en de mens in hem tot volle
ontplooiing kwamen en hij de achting en het vertrouwen van autoriteiten en bevolking
verwierf. Naar Afrikaans gebruik bleek dit vertrouwen vooral in het aantal vakken,
dat hem opgedragen werd: behalve in Nederlands, Frans en Duits moest hij ook
les geven in vaderlandse, d.i. Zuidafrikaanse, en in algemene geschiedenis,
aardrijkskunde, fisiologie, boekhouden en Engels; hij vond bovendien tijd zich de
grondbeginselen van het Latijn en Grieks eigen te maken.
Niet alleen wijdde hij zich aan zijn veelzijdige taak, hij vond ook gelegenheid zich
in te leven in zijn Afrikaanse omgeving. Zovele nieuwaangekomenen bederven hun
invloed ten goede en daarmede hun eigen kansen voor de toekomst door de
verwaten houding van drastisch hervormer aan te nemen bij het aantreffen van
andere toestanden en verhoudingen, dan waaraan zij gewoon waren in het oude
vaderland: zij beseffen niet, dat die zich plaatselijk niet zonder reden aldus ontwikkeld
hebben! Mansvelt niet alzo. Onbevangen liet hij Zuid-Afrika op zich inwerken. En
hoe makkelijk viel hem deze aanpassing niet! Nog jaren later kon hij in vervoering
raken over de schone natuur ginds en de hartelijkheid der Afrikaners. Geleid door
zijn liefde tot zijn werk en door zijn helder oordeel maakte hij er zijn eretaak van
liefde tot en kennis van Nederlandse taal en letteren te wekken en te versterken.
Hij brak met de methode, die hij vond, van machinaal inpompen van grammatica.
Zijn pedagogisch geweten kwam
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in opstand tegen methoden, volgens welke kinderen gedrild werden in het als
papegaaien opzeggen van onbegrepen Engelse gedichten; hij ontmaskerde het
proces van ontmanning, waardoor een verpolitiekt Engels onderwijsstelsel een edele
natie wilde knechten en in de geest van zijn aanstelling koos hij voor Nederlands
als de bron van water des levens voor deze in oorsprong en wezen nog Nederlandse
volksplanting.
Het zou onbillijk, dom en wreed zijn, indien wij, zestig jaar later, hem zouden
verwijten, dat hij niet voor Afrikaans koos: Mansvelt kende geen Afrikaans, Afrikaans
bestond nog niet in geschreven vorm, was niet vastgelegd in spraakleer en
woordenboek, er was geen Afrikaanse letterkunde. Wij gaan zelfs verder en
verklaren, dat de steviging van het Nederlands de beste dienst was, die Mansvelt
destijds aan Zuid-Afrika, aan het Afrikaans en aan de Afrikaanse cultuur kon
bewijzen. Vooral mogen wij niet uit het oog verliezen, dat in de beschaafde kringen,
waarin Mansvelt verkeerde, een redelijk goed Nederlands gesproken werd, hetgeen
schrijver dezes trouwens ruim dertig jaar geleden ook onder Kaapse families aantrof,
al was het dan Afrikaans getint. Vertoont het Nederlands ook nog heden in provinciale
hoofdsteden in Nederland niet een provinciale kleur?
Toen Mansvelt proefondervindelijk en uit de eerste hand kennis kreeg van het
Afrikaans, vooal door zijn verkeer met de jongelui, uit vele oorden des lands naar
Stellenbosch gekomen en wier opleiding hem was toevertrouwd, veranderde zijn
vooringenomenheid tegen het Afrikaans in waardering van en eerbied voor deze
levenskrachtige autochthone taal. Het was zijn voorrecht te Stellenbosch te mogen
medewerken aan de vorming van jonge mannen, wier namen met onuitwisbare
letteren ingegrift staan op de geschiedrollen van Zuid-Afrika: we noemen slechts
Jan Smuts, Barry Hertzog, Nico Hofmeyr, W.J. Viljoen en P.J.G. Meiring, die zich
zijner dankbaar herinneren. Maar ook aan brede kringen buiten zijn klasse-leerlingen
gaf hij een inleiding tot de schone producten der Nederlandse letteren, mede als
tegengif tegen de noodlottige invloed van ingevoerde Amerikaanse onderwijzeressen.
Zo hield hij bijv. een wekelijks leesuur, waar vooral ontwikkelde meisjes, immers
potentiëel de a.s. moeders des volks, eens mooie stukken springlevend Nederlands
leerden kennen. Uit brieven naar huis werd dan ook de energieke, welwillende en
knappe Hollandse leraar al spoedig over de lengte en breedte des lands bekend
en geliefd. Hij ontving waarderende brieven van ouders. Dit betekende meer dan
persoonlijke winst: het Nederlands en de Nederlanders werden meer populair.
Bergen van werk heeft de ongetrouwde jonkman de eerste jaren verzet! Ook kon
hij in zijn vacanties, die in het Zuiderland wel talrijk, maar niet kort zijn, op pikniks
en uitstapjes en vooral aan het Somersetse strand te kust en te keur genieten van
de gezelligheid en van de mooie natuur in dat heerlijke land.
In dit idyllisch onbezorgd bestaan kwam nu lijn en richting.
In 1879 werd het gymnasium omgezet in een college, alweer een
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verovering voor de Engelse geest, doodsbang voor meerwaardige
vastelands-Europese stelsels en inrichtingen. Wegens de bewondering der Afrikaners
voor Koningin Victoria en tevens als nieuwe imperiale schakel had men de naam
Queen's College voorgesteld; het was weer Mansvelt, die de adder in het gras
onderkende en vertrapte door als naam voor te slaan Victoria College, waarbij de
naam een teken werd, die niet heenwees naar een Engelse vorstin, maar naar de
overwinning van de Afrikaner geest, die wenkte. De Nederlandse onderwijzer, die
niet op een academische opleiding of titel kon bogen, had na vijf jaren reeds in die
mate de achting en het vertrouwen der Afrikaners verworven, dat hem bij de
verhoging in status der inrichting, de titel van professor in de Nederlandse taal en
letteren toegekend werd.
Datzelfde jaar 1879 kreeg Mansvelt zes maanden verlof voor een reis naar
Nederland en voerde hij uit Utrecht zijn bruid Dorothée Idalie Eugénie Ulrique
Schüssler naar het zonneland; bijna twaalf jaar heeft zij te Stellenbosch het leven
van hard werk met aangename afwisseling aan zijn zijde voortgezet; zij vergezelde
hem ook naar Pretoria en later in de ballingschap, waar zij de ruim tachtigjarige de
ogen gesloten heeft. Hun huwelijk werd met elf kinderen gezegend, waarvan twee
jong stierven en vijf zonen en vier dochters de vader overleven; drie zoons en een
dochter bevinden zich nog in Zuid-Afrika.
Had de jongeling de grondslagen degelijk gelegd, de man en vader kon daarop
hecht en sterk bouwen. In dit tweede tijdperk viel de organisatie van de oplevende
taalliefde, die teken en zegel was van bewustgeworden nationaliteit. Aan de
uitterende ziekte der verengelsing was halt! toegeroepen. Het verloop van de kuur
was natuurlijk en normaal. In de pers verschenen artikelen van Mansvelt, o.a. in De
Zuidafrikaan één, getekend: Vox clamantis in deserto met de vraag: Willen de
Kapenaars hun taal behouden? Nico Hofmeyr's antwoord was getekend: Vox
clamantis secundi. Deze actie werd verder geleid door de volijverige en bekwame
ds A. Moorrees, van Richmond, oud-student van Utrecht en later hoogleraar aan
het Thologisch Seminarie, die zijn volk opriep tot een Taalcongres te Kaapstad,
waar 1 November 1890 met medewerking van prof. P.J.G. de Vos, ook een Utrechtse
alumnus, en dr Hofman van de Paarl, van onze Jan (Jan Hendrik Hofmeyr) en
anderen, de Zuidafrikaanse Taalbond gesticht werd, voorbestemd om een groot
werk voor de Afrikaner taalzaak te doen. Mansvelt werd secretaris en werkte hartelijk
samen met de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging te Amsterdam. De stichting
van de Taalbond was een bewust innemen van het Nederlandse standpunt; zij was
ook een afwijzen van het standpunt: ‘Afrikaans en niet Nederlands’, ingenomen
door mannen der Eerste Afrikaanse Beweging. Deze richting was georganiseerd in
het Genootschap van opregte Afrikaners, in 1875 aan de Paarl gesticht onder de
zeer bekwame leiding van ds S.J. du Toit. Het was een voordeel voor de Engelsen,
dat de Afrikaners verdeeld waren aan-
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gaande de methode en gretig buitten zij het uit. Na een halve eeuw kunnen wij de
wedijver der Afrikaners sine ira et studio beschouwen en het zelfs waarderen, dat
zowel de Nederlandse als de Afrikaanse gedachte zulke warme verdedigers had.
Het Afrikaans echter was destijds een smartenkind, dat toen onmogelik de Goliath
der Engelse cultuur kon weerstaan. Maar de kleine David wies op en de Filistijn van
Gath trad toe en hoonde de slagorden van Zuid-Afrika des morgens vroeg en des
avonds, alzo stelde hij zich aldaar vele dagen lang. Welke wapenen had de Afrikaner
David daartegenover? Vijf gladde stenen uit de beek in zijn herderstas, en wel: het
Afrikaanse volksgeweten, zijn taalliefde, zijn godsdienst, zijn moed en zijn volkseer;
de slinger in zijn rechterhand was zijn goed recht. Maar welke rol speelde het
Nederlands? Men zegt: het was de kleding van Saul, waarmede hij David kleedde,
en de koperen helm op zijn hoofd en het pantsier van Saul, mitsgaders zijn zwaard,
waarmede hij David gordde. - Zeker! het Nederlands was een mechanisch
krijgsuitrusting, waarvan David zeide: ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit
verzocht. Na een halve eeuw erkennen wij echter, dat zowel de krijgsuitrusting van
Saul als de meer vertrouwde projectielen van David hun uitwerking hebben gedaan.
De studie van het Nederlands was een geestelijke discipline, zij leerde de Afrikaner
krijgsmannen het tuighuis kennen, waar wetenschappelijke wapenen en regelen
voor strategie verkrijgbaar waren. De Nederlandse studie leverde geoefende
aanvoerders, terwijl de aangeboren slagvaardigheid met de eigen wapenen des
lands in de handen der scharen van landszonen hen onder vertrouwde leiding tot
de overwinning voerde.
Zijn zoveel jaren volgehouden arbeid onder geestdriftig jong Zuid-Afrika leidde
Mansvelt er toe grondige studie van het Afrikaans te maken en zich te bezinnen op
ontstaan en groei der volkstaal; vooral stelde hij met wetenschappelijke speurzin
belang in herkomst en betekenis van woorden en idiomen. De uitslag van zijn
onderzoek stelde hij te boek in zijn Kaaps-Hollands Idioticon, verschenen te Kaapstad
in 1884; hij had de stof verzameld en getoetst met medewerking van zijn studenten,
uit alle oorden des lands afkomstig en dus in staat hem in te lichten over
woordbetekenis en betekenisontwikkeling. Deze juistheid van blik op het Afrikaans
als spiegelbeeld der volksziel verklaart ook het onderscheid tussen Mansvelt en
Changuion, de hoogst sympathieke, maar eenzame en teleurgestelde taalstrijder,
die van 1831 tot 1867 aan de Kaap de hopeloze poging voortgezet en eindelik in
moedeloosheid opgegeven heeft, om het Nederlands in plaats te stellen van het
opdringende Engels zonder het bestaansrecht van het Afrikaans zelfs maar in
beginsel te erkennen.
Tevens had Mansvelt's methode een voordeel boven die der Eerste Bewegers:
beiden wilden hetzelfde n.l. de alleenheerschappij van het Engels voorkomen of
breken, maar Du Toit staarde zich blind op zijn goed recht en zijn juist doel,
waarnaast hij de waarde van Nederlands als hulpmiddel miskende, - Mansvelt zag
in, dat het Nederlands de beschavingsmotieven en -motoren kon leveren om het
Engels uit zijn

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

98
bevoorrechte positie te wippen, wat het Afrikaans van toen niet vermocht.
Terugblikkende erkennen wij met dank, dat beide methoden elkaar aanvulden en
dat de voorstanders onnodig warm liepen over de niet bestaande tegenstelling:
Nederlands tegen Afrikaans. Heel verstandig lijkt ons ook bij kalme terugblik de
onthouding, die Mansvelt in zijn Stellenbossche periode beoefende tegenover de
politiek van de dag. In Zuid-Afrika staat het politieke potje doorgaans op overkoken,
maar hij hield zich aan de grote lijnen en behield daardoor zijn invloed, hetgeen Du
Toit tot schade der Afrikaanse zaak niet deed. De Taalbond werd het orgaan om
de kennis van de Nederlandse taal en letteren in de brede volkslagen te verspreiden
door het afnemen van examens voor schoolkinderen en studenten, maar ook door
het Nederlandse boek in leeskringen onder volwassenen meer bekend te maken,
door voorlezingen en het aanmoedigen van zangverenigingen. Door Mansvelt's
bemiddeling zijn heel wat Nederlandse studieboeken naar Zuid-Afrika uitgevoerd.
Na zijn vertrek uit Stellenbosch in 1891 heeft zijn leerling en opvolger dr W.J. Viljoen
zijn werk binnen en buiten de collegezaal jaren lang en met uitstekende uitslag
voortgezet. Nog een verblijdend resultaat was, dat mede door Mansvelt's arbeid
intellectueel Nederland belang ging stellen in de bevordering van Dietse cultuur in
Zuid-Afrika.
Ingrijpende verandering van nationale koers is echter nooit het werk van één man.
Het Afrikaanse getij was gunstig. Immers ook buiten de Kaap, met name in Vrijstaat
en Transvaal wies de nationale stroom. De ontdekking van de goudvelden, de
daarop volgende economische ontwikkeling, de naijver van Engeland, imperiaal
gekonkel, list en geweld, brachten tekening en stemming. Er werd een lijn getrokken,
die het gehele volk tot partijkiezen drong: verschil in taalvoorkeur bleek te staan
voor verschil in geest! Nergens duidelijker dan in Transvaal. De patriarchale Boer,
land- en veeman, werd daar plotseling gesteld voor maatschappelijke,
staathuishoudkundige en politieke vraagstukken, die een uittarting waren voor het
fijnst geslepen brein. De geniale Paul Kruger peilde de diepte van deze problemen,
ook van de Afrikaanse onmacht om ze op te lossen, en hakte de Gordiaanse knoop
door, toen hij knappe Nederlanders in dienst nam of anderszins aanmoedigde ter
plaatse een oplossing in Dietse geest te zoeken en in praktijk uit te voeren. We
noemen slechts enkele namen: E.J.P. Jorissen, E. van Gorkum, W.J. Leyds, Herman
Coster, N.J. van Warmelo en F.V. Engelenburg. Hij erkende ook de waarde van
onderwijs. Om een eigen Hollands-Afrikaans onderwijsstelsel op te bouwen riep hij
de diensten in van ds S.J. Du Toit, die hem teleurstelde. Wat nu te doen?
Nederlandse welwillendheid, zonder ervaringskennis van Afrikaanse toestanden,
was onvoldoende. Toen waagde Kruger de stoute stap en riep, op advies van rechter
Kotzé en voorgesteld door dr Leyds, Mansvelt naar Transvaal om de poging te
hernieuwen. Eerst bedankte deze, vermoedelijk onderbewust, dat hij niet de militante
krachtfiguur was, die slagorden kon stellen tegen slagorden. De propagandist doet
onmisbaar werk, als hij

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

99
de waarheid verbreidt; de organisator, de tacticus, de strateeg echter moet weer
over andere qualiteiten kunnen beschikken, en welk mensenkind verenigt alle
deugden en talenten in één persoon? Paul Kruger herhaalde zijn aanbieding, in
October 1891 aanvaardde Mansvelt haar, hoewel node. Zijn levensgeluk is er niet
door verhoogd, stoffelijk voordeel heeft hij er niet mede behaald: zijn tocht naar
Pretoria was uiteindelijk de tocht naar zijn maatschappelijke ondergang en die zijner
idealen, welk tragisch lot hij gewillig en eervol deelde met het volk van Transvaal.
Eenmaal besloten gaf hij zich geheel. Te Pretoria, waar de betrekking van
Superintendent van Onderwijs drie jaar vacant geweest was, vond hij een chaos:
een bewust Engels streven, gedragen door een stroom van Engels goud;
daartegenover de redelijk goede Transvaalse onderwijswet van 1882, die Nederlands
als voertaal voorschreef, maar die niet doortastend toegepast was, en ten slotte
een corps onderwijzers, niet opgeleid voor hun taak. In principe was het dilemma:
Afrikaanse geest tegen Engelse geest; in practijk werd het: Nederlands tegen
Afrikaans. Knappe Afrikaner onderwijzers, zelfs zij, die te Stellenbosch onder
Mansvelt waren opgeleid, bleken niet bij machte de Engelse zuurdesem uit te
bannen, die hen van kindsbeen af doorzuurd had: zij konden niet door middel van
het Nederlands hun landgenootjes opvoeden. Tientallen, honderdtallen van
Nederlandse onderwijzers werden toen ingevoerd, wat tot wrijving, tot botsing leidde
met Afrikaner collega's. Mansvelt kende zijn Afrikaners, hij had ze innig lief, maar
de tragiek van zijn leven werd, dat hij idealen moest verwezenlijken, die hij zelf voor
onverwezenlijkbaar verklaard had: de opbouw van een nationaal onderwijsstelsel
was niet in één mensenleven uit te voeren!
Toch deed hij, wat hij kon; tot het einde van zijn loopbaan heeft hij het vertrouwen
der overheid en haar onmisbare steun genoten. Na een inspectiereis door het land
stelde hij in overleg met de Staatspresident en de Staatssecretaris een herziening
voor van de onderwijswet van 1882, die de Volksraad in 1892 bekrachtigde. Beginsel
was, dat het onderwijs de taak is der ouders en dat de Staat zich bepaalt tot geldelijke
steun en toezicht. Dit grondbeginsel was in de wet belichaamd in uitdrukkelijke
opdracht van Paul Kruger, in wie dr A. Kuyper bij een ontmoeting in Nederland diep
had ingeprent, dat zeggenschap over geest en richting der opvoeding aan de ouders
behoort. Verder werden de lagere scholen verdeeld in dorps- en buitenscholen.
Voor de Engelssprekende leerlingen, vooral op de Goudvelden, werd voorziening
gemaakt door het toekennen van Staatssteun aan Engelse scholen, op voorwaarde
echter, dat de officiële landstaal en de geschiedenis des lands beide degelijk werden
onderwezen. Deze toegefelijkheid was taktisch een goede zet en nam de Engelse
oppositie de wind uit de zeilen. De toelage was afhankelijk van een halfjaarlijks
onderzoek naar de vorderingen der leerlingen in de twee verplichte vakken. Verder
werd de mogelijkheid der opleiding van landskinderen
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tot onderwijzer geschapen en een inrichting voor hoger onderwijs in uitzicht gesteld,
bedoeld om volksleiders te kweken.
Met veel toewijding heeft Mansvelt stroomopwaarts geroeid onder tegenstand
van Engelsen, die niet wilden, en van sommige Afrikaners, die niet konden begrijpen,
waarom de regering een zuiver nationaal opvoedingsstelsel wilde. Onder kwaad
gerucht en goed gerucht heeft hij gearbeid aan verbetering en uitbreiding van het
onderwijs. Te Pretoria stichtte de regering op zijn voorstel enkele Staatsscholen;
dit was wel een afwijking van het beginsel van particulier initiatief, maar het betrof
inrichtingen, die van meer dan plaatselijk belang waren, nl. een Staatsmodelschool
voor jongens, een voor meisjes, Normaalklassen ter opleiding van onderwijzers,
een Staatsgymnasium (1895) en een Mijnschool (1897). Van zijn ambtelijk werk
valt weinig in bizonderheden mee te delen: degelijk opvoedkundig werk is maar
zelden geruchtmakend! Zijn verdiensten voor de Nederlandse cultuur werden echter
erkend, toen de Universiteit van Utrecht hem in 1894 het ere-doctoraat in de
Nederlandse letteren honoris causa aanbood. In hetzelfde jaar werd hij gekozen tot
lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en in 1931 ontving
hij het eredoctoraat in opvoedkunde van de Universiteit van Stellenbosch.
Erkenning van de buitenwereld ontving zijn stelsel, toen aan de inzending van
het Tranvaalse departement van onderwijs op de wereldtentoonstelling te Parijs in
1900 de grand prix werd toegekend en Mansvelt benoemd werd tot ridder in het
Legioen van Eer. Het toen verschenen, thans zeldzame, Transvaalse Groenboek
bevat belangrijke gegevens, waaruit wij de volgende aanhalen: In 1898 bedroeg
het aantal dorpsscholen 47, dat der buitenscholen 462, tezamen met 14.700
leerlingen. Van de 830 onderwijskrachten waren 158 Transvalers, 349 Afrikaners
van elders en 323 kwamen uit Europa. De totaalkosten van het onderwijs bedroegen
225.000 pond sterling; de Staatssubsidie aan de lagere scholen beliep 140.000
pond, met insluiting van logiestoelagen aan onvermogende leerlingen, die buiten
de driemijlgrens der school woonden en van beurzen aan verdienstelijke, maar
behoeftige leerlingen. De Engelse scholen op de Goudvelden ontvingen dat jaar
7.000 pond. Het gymnasium met 84 leerlingen trok 8.000 pond en de mijnschool
met 4 studenten 1.650 pond. De arbeid in deze cijfers weerspiegeld had Mansvelt
nooit kunnen verrichten zonder de krachtige steun van de Volksraad, de hogere
ambtenaren en van de President der Zuidafrikaanse Republiek. Bij het neerleggen
en uitvoeren van zijn onderwijsbeleid had Mansvelt dikwijls behoefte aan de steun
en aanmoediging van de Staatssecretaris, die tot zelfs bij het Staatshoofd en bij de
leden van de Uitvoerende Raad herhaaldelijk in camera of schriftelijk doortastend
optreden inzake onderwijs met Nederlands als voertaal moest bepleiten.
Het verloop en de afloop is een droevig verhaal, dat spoedig verteld is.
Met gewetenloos geweld heeft de aartshater van het Afrikanerdom, Sir (later Lord)
Alfred Milner het oplevend Afrikaner bewust-
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zijn versmoord in tranen en bloed. Vernield wat moeizaam en dikwijls opgewaardeerd
opgebouwd was. De bouwers verstrooid. Honderden kundige, bewuste Nederlandse
werkers aan echt Dietse cultuurarbeid uit Zuid-Afrika weggeranseld. Onder hen ook
Mansvelt. In Junie 1900 na de inneming van Pretoria door Lord Roberts werd
Mansvelt met zijn gezin het land uitgewezen; smadelijk in veewagens vervoerd naar
de kust en met de veeboot Manhattan uit Oost-Londen verscheept naar Vlissingen.
8 Sept. landde hij met de zijnen; zij vestigden zich te Utrecht, waar zij tot 1912
woonachtig zijn geweest om toen te verhuizen naar Haarlem. In deze paar volzinnen
zit diepe tragiek! Een beschaafd echtpaar, gewoon aan zekere gerieven, levende
en zwoegende voor hoge idealen, met een talrijk gezin van jonge kinderen, plotseling
neergesmakt in werkeloosheid en op de grens van armoede, - maar de heer en
mevrouw Mansvelt hebben het waardig gedragen! In de sympathieke kringen van
de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging kon hij zijn cultureel herstellingswerk
voortzetten als secretaris, terwijl hij ook deskundige leiding gaf in het bestuur van
de Zuidafrikaanse Voorschotkas en het Herman Costerfonds. Met velerlei lezingen
lichtte hij een belangstellend publiek in Nederland en Vlaanderen in over de
roofmoord der brave Britten; hij schreef velerlei brochures en artikelen. Het pensioen,
dat hem toegezegd was, werd nimmer uitbetaald; wel zijn hem op aandrang van
vrienden broksgswijs delen toegekend, maar met zulke lange tussenpozen, dat zij
hun ethische waarde hadden verloren. Op 68-jarige leeftijd gekomen moest hij zijn
arbeid neerleggen, tot hij eindelijk de ogen in vrede kon sluiten. De arbeider ging
heen, zijn werk blijft. De naam Mansvelt wordt in Zuid-Afrika geëerd, omdat hij in
het Hollands-Afrikaanse cultuurgebouw fondamentstenen heeft ingemetseld, die
goed gelegd zijn. De nagedachtenis van deze strijder en lijder zij aldaar tot zegen
en prikkele tot navolging.
's-G r a v e n h a g e
G. BESSELAAR
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Eliza Johan de Meester
Harderwijk 6/2 1860 - Utrecht 16/5 1931
Wie het mooie portret van De Meester, geteekend door zijn dochter, mevr. A. Roland
Holst-De Meester, aandachtig beziet, laan niet ontkennen, dat er een zachte
melancholie spreekt uit die stil voor zich uit starende oogen. Het is alsof hij u wil
voorhouden de woorden van Leconte de Lisle, die volgens zijn eigen zeggen een
levensleus voor hem inhielden:
‘La nature se rit des souffrances humaines, Ne contemplant jamais que
sa propre grandeur’.
Vandaar zijn diepe deernis, zijn groot medelijden met den mensch, met de vrouw
vooral, die gewoonlijk zulk een groot aandeel heeft in het menschelijk lijden. Vandaar
dat het werk van Zola, waarvoor hij een oprechte waardeering koesterde, hem diep
terneersloeg, terwijl ditzelfde werk Van Deyssel in verrukking bracht. Hij heeft het
met eigen woorden gezegd in de interessante lezing ‘Herinnering van Lectuur en
Leven’, die hij op 28 Juni 1925 hield voor de Koninklijke Vlaamsche Academie: ‘In
genegenheid voor Zola deed ik voor Van Deyssel nooit onder. Slechts in het
vermogen om haar te uiten! Doch tevens las ik Zola anders. Van Deyssel heeft hij
- prachtig - doen juichen. Mij deed hij weenen in 't diepst van mijn ziel. Van Deyssel
bracht hij in verrukking. Mij sloeg hij met machtloos verzet van deernis. Het
1
naturalisme was in mij: deernis, protest tegen maatschappij of leven’ .
En wat hield hem staande bij die innerlijke verslagenheid, bij dien weedom om
dit armzalig aardsch bestaan? Liefde voor den arbeid èn voor zijn vrouw. ‘Dat leven
heeft z'n moeilijke dagen, dagen doorgebracht in gezelschap, met kameraden, die
meer zijn en meer zich weten, maar moeilijker dagen van eenzaamheid. Doch mij
riep dan dadelijk weer de courant, die trouwens je nooit loslatende krant. En deze
trouw heeft, met die van m'n dappere, nooit óók eens angstvallige, op d'r stuk van
optimisme als op de belangen van d'r kinderen staande, m'n onzelfzuchtige trouwe
vrouw - die trouw van de krant heeft met de hare, op de been mij geholpen en
gehouden’.
Doch ik zou, zooals mij gevraagd werd, een levensbericht schrijven en mij niet
verdiepen in beschouwingen over den kunstenaar en zijn

1

Vgl. Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie, 1925, blz. 580.
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werk. Derhalve haast ik mij dit alhier te registreeren. Ik doe dit voor een goed deel
met behulp van zijn bovengenoemde lezing voor de Kon. Vl. Academie, de
interessante Herinneringen aan Johan de Meester door zijn artistieken collega M.J.
Brusse, en het interview met E. d'Oliveira, te vinden in ‘De Jongere Generatie’ blz.
5 e.v.
Eliza Johan De Meester dan werd 6 Februari 1860 geboren te Harderwijk, waar
zijn vader burgemeester was.
‘Ik was een burgemeesterszoontje. Toen ik, laatste van een zestal, waarvan er
twee waren overleden, acht jaar na den laatstgeborene kwam, ben ik zoozeer een
verrassing geweest, dat er in het Weeshuis werd getracteerd. Toen ik twee, drie en
vier jaar werd, blies de hoornblazer van de voorbijgaande diligence het Wilhelmus
den ochtend van mijn verjaardag. Midden in de stad bewoonden wij een huis met
vele kamers, ernaast en erachter een tuin met vijver. 't Was niet meer dan
kleinsteedsche grootheid uit het midden der vorige eeuw. Maar doe het kleine zulker
grootheid beseffen aan een kind, dat een fanfare krijgt voor zijn verjaardag!’
Met name wijst hij in zijn lezing op het feit, dat Harderwijk destijds een werfdepot
was, zoodat de stille, streng orthodoxe, Calvinistische bevolking somwijlen werd
opgeschrikt door luidruchtige, geld en goed verbrassende kolonialen.
‘Heb ik later een dwaasheid me wijsgemaakt, heb ik een beeld mij opgedrongen,
misschien wel onder den modeinvloed der leer van l'influnce du milieu, of kàn
Harderwijk hebben macht geoefend, 't aanschouwen zoo vroeg, zoo nabij van den
hartstocht, begrepen niet, maar wel aanschouwd, een poppenkast voor kinderoogen
van het dier in den mensch, op zijn ergst verdierlijkt? En - tegenbeeld - de vrome
vischmarkt, de felle godsdienstigheid van de visschers, het donkerst-denkbare
calvinisme, zwarter nog, vol van de vrees, die de zee geeft, dan de dusgenaamde
Afgescheidenen der Kamper Theologische School’.
Dit rustige leven hier werd al spoedig hevig geschokt door den vroegtijdigen dood
van zijn vader. Met sobere woorden vermeldt De Meester dit droeve gebeuren.
‘Toen ik vier jaar was, stierf mijn vader. Mijn moeder was een fijne vrouw. Nu kreeg
zij een zeer moeilijk leven. De geldzorg drukte en zij was niet gezond, hoofdpijnen
plaagden en andere kwalen’.
Toch is de moeder met haar kinderen in Harderwijk blijven wonen tot het jaar
1869, toen de familie verhuisde naar Zeist. Hier kwam hij als externe op de
kostschool der Hernhutters, waar hij zich vooral door zijn eenzelvigheid bij zijn
medescholieren niet bemind maakte. Slechts één vriend bezat hij hier, Anthon van
Rappard.
‘Vier jaar heb ik me daar te Zeist doodongelukkig gevoeld. Toen raakte ik bevriend
met een jongen, wiens ouders er woonden, maar die dagelijks naar Utrecht op de
burgerschool ging. Tot zijn vroegen dood zijn we vrienden gebleven. Door wat hij
in de vriendschap vermocht te zijn, is zijn naam bekend geworden, want hij raakte
later bevriend met Vincent van Gogh en in diens brieven wordt de belang-
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stelling van Anthon van Rappard - zoo heette hij - dankbaar vermeld. Ik heb zeer
veel aan hem te danken, hij was me een niet veel oudere broeder. Wat trok ons tot
elkander aan? Beiden waren we eenzelvig, hij zestien, ik veertien’.
Dit verblijf te Zeist in een protestantsche omgeving heeft blijkbaar een diepen
indruk op den jongen gemaakt. Hij heeft er van getuigd in een van zijn beste boeken
De Zonde in het deftige Dorp.
Ook in Zeist vond de familie De Meester geen rust en trok in 1875 naar
Wageningen, welke woonplaats reeds in 1877 met die te Voorst bij Zutphen werd
verwisseld. De jonge De Meester heeft dus het mooie Geldersche landschap met
zijn glooiende korenvelden en altijd groene dennebosschen van verschillende zijden
gezien èn er van genoten. Want in vele zijner werken spreekt zijn liefde voor zijn
geboortegrond tot ons op duidelijke wijze. Dit is het ook wat zijn kunst een zoo echt
Hollandsch karakter geeft. Hij zoekt de stof voor zijn verhalen niet in China zooals
Slauerhoff, in de Zwitsersche Alpen of Albanië zooals Den Doolaard, het eigen
mooie Holland is hiervoor goed genoeg. Bovendien ook hier leven menschen met
dezelfde vreugden en smarten als in verre landen.
En met eigen woorden heeft hij verklaard: ‘Ik heb altijd veel gehouden van natuur
met heuvels, in dat opzicht ben ik een echte Gelderschman gebleven, en ik ging
toen een soort symboliek maken van dat vergezicht in verband met mijn eigen hoop
1
op de toekomst’ .
Die toekomst zag er voorloopig niet al te rooskleurig uit. Na een kort verblijf op
een registratiekantoor te Zutphen, kwam hij aan de Zutphensche Courant voor een
jaargeld van zegge 200 gulden. In zijn vrijen tijd bezocht hij de catechisatie van ds
Talma, vader van den lateren predikant-minister. Edoch, de lezing van Rousseau.
Schopenhauer, Byron, Leopardi, Zola en onzen Multatuli hadden zijn geest reeds
zoodanig ontwikkeld, dat hij formeele debatten met den dominee voerde, hetgeen
ten gevolge had, dat deze tenslotte verklaarde: ‘Neen je kunt geen lidmaat worden’.
Hoe bedroefd zijn vrome moeder hierover was, vertelt hij ons met de volgende
woorden: ‘Ik kreeg het moeilijk met mezelf en ik was bedroefd om Moeder. Want
dat van het einde der catechisatie had ik haar niet kunnen verzwijgen. Geen hard
woord heeft zij er over gesproken, wel vele van droefheid, gefleemd, gesmeekt, en,
als van zelf spreekt, voor mij gebeden. In een vertelling ‘Beider Leed’ heb ik, eerst
vele jaren later, op Kerstdag van 1905, iets uitgesproken van dat leed, dat trage
leed door en in liefde, tusschen een moeder en een zoon, dat niet ophield, toen ik
het dorp verliet, dat heeft voortgeduurd tot haar dood’.
In dezen Zutphenschen tijd begint hij zijn letterkundige carrière met een bundeltje
korte verhalen, getiteld Kleingoed, Schetsjes en Silhouetten (1882).
Weldra echter wordt hij verbonden aan grootere dagbladen, zooals

1

Vgl. E. d'Oliveira, De Jongere Generatie, blz. 9.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

106
‘Het Rotterdamsch Nieuwsblad’ en ‘De Amsterdammer’ onder J. de Koo. Hij vertrekt
dan in het jaar 1883 naar Amsterdam, wordt door Frank van der Goes het bekende
genootschap ‘Flanor’ binnengeloodst en komt midden in de toenmalige jonge
schrijversbent terecht, waarin Kloos, Van Eeden, Van Deyssel, Verwey de hoofdrol
speelden.
‘Ik was er versteld van en zag en hoorde het alles verdoken in een hoekje aan,
de enkele malen, dat ik 's avonds niet naar een vergadering moest’.
Doch het werk hier in Amsterdam viel hem bizonder zwaar.
‘Ik had heel zwaar werk, veel werk, en ik herinner mij uit de Amsterdamsche jaren,
dat een vriend toen tegen me zei: ‘Kerel, sjouw jij zoo zwaar of ben je verliefd?’
Want ik zag er zoo slecht uit. Maar dat kwam van het 's nachts opzitten. Als
verslaggever aan de oppositie-krant had ik het hard te verantwoorden en ik wilde
weg’.
Zijn vriend Enklaar, met wien hij samenwoonde, en die zelf aan het Buitenland
van ‘Het Handelsblad’ werkte, heeft hem toen in relatie gebracht met Charles
Boissevain hetgeen tot gevolg had, dat hij in 1886 als correspondent voor dit blad
naar Parijs werd gezonden.
‘Ik blijf hem altijd dankbaar voor het baantje, maar ...... het had zijn bezwaren. Ik
wist, dat ik altijd in een bepaalden geest moest schrijven. ...... Ik moest altijd vroolijke
en opgewekte stukjes voor ‘Het Handelsblad’ schrijven, zooiets als Van Maurik. Het
was een hoogst oppervlakkig werk’.
Doch hij had veel vrijen tijd om zich in de literatuur te verdiepen, om musea en
tentoonstellingen na te loopen, en om te schrijven. In dezen Parijschen tijd schreef
hij zijn eersten mooien roman Een Huwelijk en trouwde hij met Augustine Hermine
Obreen. Zij was een schilderes, een omstandigheid, waaraan wij wel te danken
zullen hebben, dat er in zijn romans zoo vaak een of meer schilders voorkomen.
Doch op den duur kon hij het aan ‘Het Handelsblad’ onder Boissevain niet harden.
‘Daar kon ik toch niet blijven! En toen er open kwam een baantje aan de ‘Nieuwe
Rotterdammer’ heb ik, voor een kwart in het besef dat ik het aan het ‘Handelsblad’
niet kon uithouden, en overigens om met mijn vrouw en kind dat ons geboren was
naar Holland te gaan - zij kon in Parijs niet aarden - heb ik het ‘Handelsblad’ verlaten.’
Dan, als hij in 1891 het redacteurschap aanvaardt aan de N.R. Ct. voor de rubriek
Letteren en Kunst, vangt zijn glorietijd als journalist en letterkundige eerst recht aan.
Aanvankelijk ging het aan de krant niet gemakkelijk, want de toenmalige
hoofdredactie moest van die moderne ideeën op het gebied van kunst en letteren
niets hebben. Maar hij hield vol en bereikte zijn doel.
‘Met dat hard werken, mocht ik verkrijgen, dat de N.R.C., die de Nieuwe Gids
vroeger nooit genoemd had, het tijdschrift vijf jaren had doodgezwegen, er notitie
van nam, de Nieuwe Gids préés, aan onze nieuwe letteren door overgedrukte
fragmenten en met - o, niet meer dan journalistieke - recensies er de aandacht aan
gaf, welke in
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het belang der courant was er aan te geven, maar die niet één dagblad er aan had
geschonken...’
En hoeveel arbeid heeft deze bedrijvige krantenman niet verzet buiten het
eigenlijke terrein der journalistieke werkzaamheid om. Men zie er de respectabele
lijst zijner letterkundige werken op na, waaronder er verschillende zijn, die behooren
tot het beste, wat men in onze literatuur kan aanwijzen. Meer nog, hij hield
letterkundige lezingen, zat in tallooze commissies, was een tijdlang redacteur van
het maandschrift Europa, van 1903-1908 lid van de redactie van De Nieuwe Gids
en van 1 Januari 1908 tot 1 April 1927 lid der redactie van De Gids. Zijn woning in
de Kortenaerstraat was een waar toevluchtsoord voor allerlei kunstenaars zoowel
van binnenals buitenland. Men leze er het eerste hoofdstuk van Brusse's
Herinneringen aan Johan De Meester maar eens op na. Geen wonder dat hij bij zijn
leven gevierd werd als weinigen. ‘Zijn groote verdiensten zijn geëerd door talrijke
onderscheidingen. Hij was officier in de orde van Oranje-Nassau, ridder van het
Legioen van eer, ... officier de l'Instruction Publique, ridder in de orde van Cambodja,
officier in de Kroonorde van België, ridder in de orde van Leopold II. Verder was hij
lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, van het Utrechtsch
Genootschap, buitenlandsch eerelid der Koninkl. Vlaamsche Academie, en de
Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam
heeft hem indertijd haar gouden medaille verleend’.
In 1927 brak de tijd van rusten aan, voor zoover althans bij een bedrijvig man als
De Meester hiervan sprake kan zijn. Het was slechts een rust van enkele jaren.
Want plotseling, een paar weken na zijn verhuizing naar Sloterdijk overleed hij 16
Mei 1931 te Utrecht na het uitspreken van een lezing over zijn jeugdvriend Anthon
van Rappard, ter eere van wien aldaar een tentoonstelling van schilderijen was
ingericht.
‘Er is iets zeer schoons in dit moment. Zij, die van De Meester hielden, zullen
hem blijven gedenken als iemand, die tot zijn dood toe verdedigd heeft wat hem lief
1
was in deze wereld’ .
Den 20sten Mei 1931 is het stoffelijk overschot van De Meester in het graf van
zijn dochter op Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage bijgezet.
Amsterdam
G. KARSTEN

1
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Geschriften
1882.

Klein goed, Schetsjes en Silhouetten.

1890.

Een Huwelijk.

1892.

Parijsche Schimmen.

1898.

Aug. P. van Groeningen en de Epiek (vgl.
Taal en Letteren, 1898, blz. 305).

1899.

Zeven Vertellingen.

1901.

Deemoed.

1902.

Allerlei Menschen.

1902.

Op weg naar Transvaal, verhaal voor
meisjes.

1903.

Louise van Breedevoort.

1903.

De menschenliefde in de werken van
Zola.

1903.

Het Realisme (vgl. Taal en Letteren,
1903, blz. 381).

1903.

's Zomers Buiten.

1904.

Over het leed van den hartstocht.

1906.

Geertje.

1907.

Een ongewoon meisje.

1907.

Iets over de literatuur dezer dagen.

1908.

Aristocraten.

1909.

Lichte lijnen.

1912.

De zonde in het deftige dorp.

1916.

Carmen.

1917.

Uit de kindsheid van Harlekijntje.

1918.

Dwaalpaadjes in den dooltuin der min.

1918.

Iets over vrijheid en letterkunde (vgl.
Handelingen van de Maatsch. der Ned.
Letterk., 1918/19).

1918.

Gedenk te leven.

1918.

De kunstenaars des gemeenen levens
en de Maecenas.

1919.

Goethe's liefdeleven.

1920.

Gezin.

1920.

Walmende Lampen.

1920.

Vertellingen van vroeger en later.
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1921.

In het land van Renan.

1923.

Van haar luister beroofd.

1925.

Het avontuur van David Zangvogel en
andere vertellingen.

1925.

Herinneringen van Lectuur en Leven.

1929.

Eva.

1930.

Liefdetrouw.

1931.

Sprokkeling.

1932.

Van eenen huize (onvoltooid, vgl. De
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Dr Hajo Uden Meyboom
Hornhuizen 17/12 1842 - Paterswolde 7/7 1933
1

Met de woorden, die Prof. Meyboom zelf eens bezigde, toen hij in de Gids A.D.
Loman herdacht, wil ik deze zijn levensschets beginnen: ‘(de lezers) mogen het
zich laten welgevallen, dat aan den steller dezer regelen de taak om den betreurden
doode de hem verschuldigde eer toe te brengen werd opgedragen en dat hij,
persoonlijke herinneringen raadplegende, niet zonder zekere voorliefde die taak
heeft aanvaard.’ Moge mijne verhouding tot Meyboom niet dezelfde zijn als die van
hem tot Loman, namelijk van leerling tot leermeester, - al betuig ik gaarne veel van
hem te hebben geleerd, - door mijne medewerking aan zijne ‘Oudchristelijke
2
geschriften in Nederlandsche vertaling’ , door onze samenwerking in het Bestuur
3
van het Haagsch Genootschap en de Redactie van het Nieuw Theologisch Tijdschrift
heb ik op rijperen leeftijd in hem een ouderen vriend gevonden, aan wiens
nagedachtenis ik gaarne hulde breng.
Hoezeer heeft hij mijn taak vergemakkelijkt door de opteekening van biografische
en bibliografische bijzonderheden ‘ten gerieve van de Nederlandsche Maatschappij
voor Letterkunde’, gelijk het uitdrukkelijk heet.
Geboren 17 Dec. 1842 te Hornhuizen als zoon van den predikant Dr Louis Susan
Pedro Meyboom en diens echtgenoote Margaretha Anna Sophia Thoden van Velzen,
volgde Hajo Uden zijn vader via Stiens en Nijmegen naar Groningen, waar de
bekwame opvoedkundige B. Brugsma op de lagere school zijn leermeester is
geweest. Toen Hajo bijna twaalf jaar oud was, verhuisde zijn vader naar Amsterdam;
al spoedig ging de knaap echter naar Assen ‘school liggen’, gelijk hij het zestig jaren
4
later in een kostelijk verhaal van die reis betitelde . Hij woonde er ten huize zijner
grootouders en kwam onder de leiding van zijn aangehuwden oom Rector M.J.
Noordewier. Gedurende zijn gymnasiale loopbaan was hij van een klasse van vijf
leerlingen doorloopend numero twee. Op 16-jarigen leeftijd sloot hij haar af met
eene redevoering over ‘Amstelredamme’. Derwaarts

1
2
3
4

April 1898, blz. 81.
Voortaan met O.C.G. aangegeven.
Voortaan met N.T.T. aangegeven; T.T. = Theologisch Tijdschrift.
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trok blijkbaar zijn hart, en na de driedaagsche reis per scheepsgelegenheid van
Assen naar de hoofdstad des lands, waarbij hij door prestidigitateurskunsten zijne
medereizigers vermaakte, vinden wij hem terug als student aan het Athenaeum.
Blijkens de studentenalmanakken van de jaren 1862-1866 woont hij O.Z. Voorburgwal
bij de Molensteeg K 24. Hij genoot het onderwijs van de literatoren H.C.G. Boot, H.
Beyerman, P.J. Veth. Toen de eigenlijke theologische studie aanbrak waren zijn
leermeesters: de Hervormde W. Moll, de Evangelisch-Luthersche F.J. Domela
Nieuwenhuis en A.D. Loman, de Doopsgezinde S. Hoekstra en G. de Hoop Scheffer,
de Remonstrant J. Tideman.
Aanvankelijk trokken de Orientalia hem het meest. Maar Loman's bezadigde,
1
scherpzinnige kritiek dreef hem in de richting van de Oudchristelijke letterkunde,
al blijkt ook Moll's invloed, wanneer hij in diens privatissimum voor Vaderlandsche
Kerkgeschiedenis eene verhandeling levert over het Interdict, die in den Kalender
voor Protestanten van 1864 het licht heeft gezien. Loman, die ‘langzaam maar zeker
zijn stellingen ontwikkelde op een wijze die ontzag inboezemde voor den ernst der
wetenschap’ wist ‘met angstvallige behoedzaamheid, met fijnen critischen tact, met
juist gevoel, in het literarisch puin de herkomst der fragmenten van het oudste
Christendom te ontdekken en de kansen te berekenen voor de reconstructie van
eenig bouwwerk’. Zoo ziet Meyboom, zelf reeds jarenlang hoogleeraar, zijn ouden
2
leermeester voor zich , en wij weten nu waarom hij zich tot Loman boven alle anderen
aangetrokken heeft gevoeld.
Voor een alumnus der Amsterdamsche school, wien de noodige vrijmoedigheid
en welbespraaktheid ontbraken, bleek de vereischte onderwerping aan het mes van
hem vreemde Leidsche examinatoren een ietwat hachelijke onderneming, zoodat
hij bij minder goed onderlegden achterstond. De jaren brachten beterschap en ten
slotte mocht hij te Groningen bij gelegenheid van zijn doctoraal examen en zijne
promotie (27 Sept. 1866) het praedicaat ‘cum laude’ verwerven. Den
Amsterdamschen studietijd heeft hij echter nimmer betreurd, omdat die ook voor
later zeer gewenschte relatiën met predikanten van andere kerkgenootschappen
medebracht.
In Mei 1876 werd hij proponent en onmiddellijk daarop hulpprediker bij Dr van
Schermbeek, Loman's zwager, te Elst bij Arnhem. Gedurende dit zestal weken van
zijne eerste pastorale werkzaamheid deed hij volgens eigen mededeeling ‘veel
beschamende ervaringen’ op.
Bij een overvloed van proponenten moest er in die dagen snel achter elkander
op beroep worden gepreekt. Te Scherpenzeel was uit een geformeerd twaalftal één
candidaat uitgevallen en Meyboom had verzocht om in zijn plaats te mogen treden
met het gelukkig gevolg, dat hij daar pastor loci werd op 19 Januari 1868.
Achtereenvol-

1
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gens heeft hij nog de gemeenten van Veendam (27 Oct. 1872-26 Jan. 1879) en
Assen (2 Febr. 1879-27 Nov. 1892) gediend, volgens het getuigenis van den
bescheiden man ‘telkens met een eigenaardig succes, te danken aan de
omstandigheid, dat met den nieuwen predikant ook de nieuwe richting haar intree
deed’. Dat er ook wel andere factoren bij in het spel waren, bleek ten overvloede,
toen Meyboom ruim veertig jaren na zijn heengaan uit Assen daar ter aarde werd
besteld en de roem van zijn trouwen pastoralen arbeid er nog bleek voort te leven.
Iemand, die het weten kan, getuigde later dat de twaalf jaren, die de gemeente
Assen hem als voorganger heeft gehad ‘tot haar beste in vele opzichten’ zullen
hebben behoord. Bezielend kanselredenaar is hij niet geweest bij gemis aan de
gave der improvisatie; ook viel het memoriseeren van het geschreven woord hem
moeilijk, zoodat hij zijn preeken las. Maar de vorm van het door hem voorgedragene
was welverzorgd en de inhoud degelijk, getuigen menig nummer van de
Stuiverspreeken en Onze Godsdienstprediking. Hoevele daarvan zouden nu, vijftig,
ja zestig jaren later, nog of weer met vrucht gelezen kunnen worden door predikers,
die over de ‘moderne vaderen’ meenen heen te zijn, maar hun waarheden nog niet
eens blijken te kennen. Mij trof de preek uit zijne eerste gemeente: ‘de Kerk en hare
leden’ (1872) naar aanleiding van Philippus en den Moorman; eveneens
‘Schriftgebruik’ (1910), waar hij zich een geharnast bestrijder toont van de
dogmatische opvatting, als zou de Bijbel het onfeilbaar woord van God wezen.
Menig vrijzinnige van thans, om van anderen te zwijgen, zou van preeken als deze
nog heel wat kunnen leeren en - afleeren. Als predikant te Veendam profeteert hij
in de ‘Kerk der Toekomst’ (1876): ‘de kerk zal ophouden te zijn wat men noemt een
belijdend lichaam, dat een zeker leerstelsel, hoe mager dan ook [men denkt, nu
bijna zestig jaren later, onwillekeurig aan de pogingen tot Kerkopbouw!] omhoog
heft en zich zelf tot het in acht nemen van zekere vormen, hoe weinig dan ook,
verplicht.... Ze zal worden een maatschappij tot bevordering van christelijk leven’.
Dat hij levenslang aan deze opvattingen is trouw gebleven bewijst een eenvoudige,
1
maar rake studie over de Kerk , waarin hij zich met de gebroeders Hugenholtz
geestverwant betoont, die in de Protestantsche kerken te veel - en bovendien nog
te slecht - het Roomsch-Katholieke kerkbegrip imiteerende genootschappen zien
en in vrije gemeenten het ideaal vinden van religieus samenleven en samenwerken
voor den nieuweren tijd. Het specifiek-kerkelijke zal moeten verdwijnen en de gewone
vormen van het maatschappelijk vereenigingsleven in de plaats daarvan komen.
Het bezwaart hem, dat wij het looden gevaarte van het aan Rome ontleende
2
kerkbegrip en kerkelijk organisme aan onze voeten meeslepen . Zoo heeft Meyboom
in een tijd, waarin vele Protestanten weer onder de bekoring van Middeleeuwsche
ideologieën begonnen te geraken, nuch-
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ter de lijn der kerkontbinding doorgetrokken, die in de Reformatie der 16de eeuw
principieël een aanvang genomen heeft.
In zijn akademisch proefschrift had hij zich ten doel gesteld de onhoudbaarheid
van alle Markus-hypothesen aan te toonen. Een bevoegd beoordeelaar getuigde
1
er van: ‘is het naar den vorm een Fransch, 't is naar den inhoud een Duitsch boek’ ;
‘de aangenaam onderhoudende stijl’, die den lateren Kroniekschrijver van het N.T.T.
op meer dan 80-jarigen leeftijd nog kenmerkte, een stijl, die van den lezer geen
inspanning eischte, maar slechts genot verschafte, is den lezer geen inspanning
eischte, maar hem slechts genot verschafte, is Meyboom's charisma geweest van
zijn eerste pennevrucht af. Even oud is zijn scepticisme. Een belangrijk opstel over
2
de methode der Evangeliën-kritiek behelst den volzin: ‘de critiek moet ... wat meer
sceptisch worden’. Men verwarre niet mogelijkheid en werkelijkheid: ‘er steekt iets
kleingeestigs, iets kinderachtigs in de alwetende critiek’.
Een geweldige masa catechisanten nam zoowel te Veendam als te Assen veel
van zijn tijd in beslag, maar noopte hem tevens tot allerlei bemoeiïngen in het belang
van het godsdienstonderwijs: hij gaf handleidingen en leesboekjes uit en poogde
op de vergadering van Moderne Theologen van 1877 tot eene nationale organisatie
van het catechetisch onderricht te geraken. Slechts door een ordelijke tijdverdeeling
- de voormiddagen reserveerde hij voor de studie - kon hij zijn wetenschappelijk
werk aanhouden, waarvan verschillende periodieken de vruchten mochten plukken.
Te Assen schreef hij zijne monografie over Marcion, die, den tijd van onstaan in
aanmerking genomen, ondanks hare beknoptheid bij vergelijking met Harnack's
dertig jaren later verschenen boek er nog wezen mag. Loman kon tevreden zijn
over dezen leerling. Pas had de leermeester met zijne geruchtmakende rede in de
Vrije Gemeente (1882) en zijne Quaestiones Paulinae in het Theologisch Tijdschrift
de zgn. symbolishe opvatting van Jezus' levensbeeld en de hypothese van de
onechtheid van alle Paulusbrieven aan de orde gesteld, of zijn begaafde leerling
toetste deze nieuwe theorieën aan de Oudchristelijke gegevens. Vormde de
Openbaring van Johannes misschien een beletsel om Loman bij te vallen? Of de
brief aan de Hebreën? Meyboom ontkende het. Ook zijne Marcionstudie stond
blijkens eigen mededeeling in nauw verband met de hypothese-Loman. ‘Wat Marcion
3
betreft kan prof. Loman zijn gang gaan’ .
Hoe aarzelend hij ook tegenover de radicale hypothese in het algemeen heeft
gestaan, van elke nieuwe nam hij als echte Lomanleerling belangstellend kennis
en vond er zijn genoegen in, ze door boeiende artikelen in breederen kring bekend
te maken. Wel kwam het hem mogelijk voor, een concreet menschenleven als
oorsprong van de Oud-
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christelijke beweging te ontdekken, maar hij erkende tegelijk, ‘dat dit voor het groote
geheel in het ruimer wereldverband ternauwernood meer te beteekenen had dan
1
het vallend steentje voor de lawine’ . Hij heeft nooit meegedaan aan een heroworship,
die tot menschvergoding overslaat. In een Kerstpreek van 1883 zegt hij, dat het
persoonlijke niet het hoogste verdient te worden aangeslagen. ‘Hoe groot, hoe
gezegend, hoe wereldbeheerschend de macht eener persoonlijkheid ook wezen
kan, ieder persoon is toch ten slotte weer het kind van zijn volk en van zijn tijd en
als zoodanig het gewrocht van omstandigheden, wier macht veel verder reikt dan
2
die van den enkelen, ook van den meest voortreffelijken mensch’ . Om de ideeën,
om blijvende waarheden, niet om eene vluchtige verschijning is het te doen.
Sterker dan tegenover W.B. Smith, Van Loon, Bolland e.a. radicalen is zijne
skepsis altijd nog tegenover de aftrekmethode der liberale Leben-Jesu-Forschung
geweest. Een stortbad van radicale lectuur achtte hij nuttig voor de huidige, ook
liberale, critici. Als hij bij gelegenheid een bepaalden criticus te roekeloos vindt, dan
beschuldigt hij meteen zichzelven te besluiteloos te zijn. Maar als hij zichzelven op
het gebied der Nieuwtestamentische kritiek ‘een grootendeels onbevoegde’ noemt,
spreekt hier zijn beminnelijke bescheidenheid, die billijker oordeel doet zeggen, dat
Meyboom voor zijn deel bovenal ‘te bescheiden’ is geweest.
Behalve voor wetenschappelijken arbeid had hij ook belangstelling voor schoone
letteren. Zijne vertaling van Edwin Arnold's ‘Light of Asia’ beleefde een derden druk,
terwijl hij ook in de Gids aan dit thema een opstel wijdde. Zijne werkzaamheid als
Kroniekschrijver van het Nieuw Theologisch Tijdschrift, waarin hij Van Loenen
Martinet opvolgde, begon hij, Okt. 1919, op een leeftijd, die anderen doet besluiten
er het bijltje bij neer te leggen en bewees door frissche en pakkende opmerkingen
over de gebeurtenissen, verschijnselen en stroomingen van den dag zijne
bekwaamheid als journalist.
Zijn huiselijk leven heeft hem veel zorg gebaard. Sedert 1875 gehuwd met
Elisabeth Clasina Momma, dochter van B.J. Momma en E.J. de Petersen te
Amsterdam, een huwelijk, dat te Amersfoort door zijn leermeester W. Moll werd
ingezegend, heeft hij van de hem geschonken kinderen slecht één, de oudste
dochter, in leven zien blijven. Zij is het geweest, die hem op zijn ouden dag op
voorbeeldige wijze heeft verzorgd. Een tweede stierf vijf maanden oud; een derde,
geboren met een hartgebrek, was acht jaar lang voorwerp van groote zorg; een
vierde stierf op 16-jarigen leeftijd na een vier-jarig lijden aan tuberculose; een zoon,
door een fietsongeluk lijder aan vallende ziekte geworden, stierf 31 jaren oud. Na
een zevenjarig lijden aan tuberculose ontviel hem in den zomer van 1892 zijn vrouw.
Eenige maanden na dit zwaarste verlies van zijn leven volgde zijne benoeming
tot hoogleeraar te Groningen. Het benoemingsbesluit belastte hem met het onderwijs
in de Encyclopaedie, de Kerkgeschiede-

1
2

T.T. 1907: 151.
T.T. 1912: 52 v.
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nis en de Zedekunde, drie vakken, die geheel nieuw voor hem waren en zooveel
studie vereischten, dat alle verdere bezwaren op den achtergrond geraakten. Zijn
dochter en zijn toen nog gezonde zoon vertoefden voor hunne opleiding elders;
toen heeft zijne zuster Margaretha A.S. hem de eenzaamheid dragelijk gemaakt tot
het oogenblik, dat zijn dochter na voltooide studie het bestier zijner huishouding kon
overnemen.
De terugkeer uit Amerika van zijn kataleptisch geworden zoon werd hem aanleiding
om uit de stad naar het landelijke Paterswolde te verhuizen. Ten gevolge van zijn
buitenwonen heeft hij te zijner tijd van secretariaat en rectoraat van den
academischen Senaat moeten afzien. Als zijn werkzaamheid door den fatalen
wettelijken termijn in 1912 afgebroken wordt, zal hij tijdens langgerekte vacatures
nog eenige jaren met het geven van colleges en het afnemen van examens, bij
wijze van hulpbetoon, kunnen voortgaan.
Bij zijn onderwijs volgde hij Loman's voorbeeld: hij dicteerde een schets, die
beknopt de te behandelen stof als een leesbaar geheel formuleerde en die door
mondelinge uitweidingen, voor excerpt bestemd, werd toegelicht en aangevuld. Op
deze wijze legde hij den grond voor zijn boek: ‘het Christendom der tweede eeuw’;
desgelijks heeft hij ook voor zijne studenten de negentiende eeuw behandeld om
hen in den nieuweren tijd te oriëntieeren. Aan de hand van Moll behandelde hij de
historiografie der Kerkgeschiedenis. Meyboom heeft zelf later de door hem gevolgde
methode niet geheel kunnen goedkeuren, omdat de studenten, meer dan in Loman's
dagen met colleges overstelpt, gedwongen waren vele te verzuimen, wilden zij nog
tijd overhouden voor eigen studie. Een gezellig privatissimum voor kennismaking
met Oudchristelijke letterkunde, eveneens op Loman's voorgang, leverde meer
voldoening op.
In zijn Groninger periode vielen ook de internationale congressen voor Vrijzinnig
Godsdienstigen, waarvan hij het eerste, te Londen, heeft gemist; het tweede te
Amsterdam viel zoo bij hem in de smaak, dat hij ook de volgenden te Genève,
Boston, Berlikn, Parijs heeft bezocht. Op al die plaatsen maakte hij kennis met een
internationalen kring van geestverwanten.
Tijdens zijn emeritaat zette hij de uitgave van Oudchristelijke Geschriften in
Nederlandsche vertaling voort, een werk, waaraan hij in 1908 reeds met de uitgave
van eene Hollandsche overzetting der Kerkgeschiedenis van Eusebius was
begonnen. Aaanvankelijk was de uitgave van deze belangwekkende serie door het
Haagsch Genootschap ondernomen, waarvan Meyboom sedert 1906 bestuurder
is geweest, (gelijk hij lid was van Teyler's Godgeleerd Genootschap sedert 1920);
sinds 1912 zorgde hij zelf daarvoor, gesteund door eene commissie, die ter
gelegenheid van het bereiken van zijn 70-jarigen leeftijd zich tot zijne huldiging had
gevormd; sinds 1920 gaf de Regeering subsidie. Tot zijne groote voldoening heeft
hij de zichzelven hiermede opgelegde taak geheel ten einde gebracht; van de 46
deelen zijn er 41 van zijne rusteloos werkzame hand.
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Behalve al het genoemde werk, - te veel, naar het schijnt, voor één mensch, al
bereikt deze dan ook een zeldzaam hoogen leeftijd in het volle bezit zijner
lichamelijke en geestelijke vermogens, - heeft Meyboom in Groningen en Drenthe
sedert zijn emeritaat nog velerlei sociaal werk verricht. Vergaderingen van het
Haagsch Genootschap riepen hem tenminste tweemaal per jaar naar de Residentie;
met zijne medeleden van Teyler's Godgeleerd Genootschap vergaderde hij jaarlijks
te Amsterdam.
In dezen hoogleeraar, ten slotte in dezen oud-hoogleeraar, verloochende zich
nooit de tuinierende plattelandsdominee; hoe enthousiast kon hij niet vertellen over
de resultaten van zijn tuinbouw! Maar ook de dominee op z'n best vertoonde zich
levenslang in zijn bereidheid om te helpen, waar hulp noodig was, in zijn hartelijk
medeleven met de menschen. Van zijn opgewekten, geestigen toon geraakte wie
met hem sprak onder de bekoring. Eenvoud en waarachtigheid behoorden tot zijn
meest sprekende karaktertrekken.
Zoo blijft hij niet alleen in de vruchten van zijn rusteloozen wetenschappelijken
arbeid voortleven, maar ook in de herinnering van allen, die het voorrecht hebben
gehad hem te kennen.
Santpoort
G.A. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

116

Geschriften
Twee tafereelen uit een studentenleven door van der Hummes. Amst. Stud. Alm.
1862: 193-195.
Reizen door Hi. Amst. Stud. Alm. 1863: 125-36.
Programma certaminis literarii door H. Amst. Stud. Alm. 1864; 112.
Een vooroordeel bestreden door A. Amst. Stud. Alm. 1864; 129.
Synonyma door J. Amst. Stud. Alm. 1864; 135.
De student met een hoed door O. Amst. Stud. Alm. 1864; 136-141.
Mijn achterkamer door H. Amst. Stud. Alm. 1865; 71-84.
Hoe 't bokske horens krijgt door Hi. Amst. Stud. Alm. 1866; 94-106.
Een woord ter nagedachtenis aan Thomas ten Brink Amst. Stud. Alm. 1866:
155-160.
Het Interdict. Kerkhist. Jaarboekje 1864: 163-220.
(Gedichtjes van Th., uitgegeven door H.U.M., W.M. en A.M.K.).
De Marcusthypothese. Acad. Pr. Amst. 1866.
Een plan in het Marcus-evangelie, T.T. 1867: 651-690 (critiek op Klostermann's
Markusevangelium).
De methode der evangeliëncritiek, T.T. 1868: 497-533 (critiek op J.H.A. Michelsen,
Ev. v. Mk.; J.H. Scholten, Oudste Evangelie).
De weg om tot eenheid te komen. Stuiverspreken 1870, II 3.
Mijn besluit om te blijven. Toespraak. Meppel 1871.
De verharding van Israel. De nieuwe richting in het leven. Dokkum III 8 v.
Proeve eener geschiedenis der Logia-hypthese. T.T. 1872: 303-324; 361-402;
481-513.
De kroon der gemeente, afscheidswoord Scherpenzeel. Meppel 1872.
De kerk en hare leden. Stuiverspreeken 1872.
Magnetisme en Tafeldans. Veendam 1874.
De verheerlijking op den berg. Bijbelvriend I 20-30, Pekela.
De voetwassching. Bijbelvriend I 178-186. Pekela.
De Lucas-quaestie (critiek op W. Stewart en G.J. Vos), T.T. 1874: 521-538.
De schepen der mythologie. Vad. Letteroefeningen 1874: 707-745.
Het vierde evangelie. Volksbibliotheek, Amst. 1874, no. 4.
De kerk der toekomst. (Onze Godsdienstprediking II 21). Tiel 1876.
De Schrift van God ingegeven. Bijbelvriend III 179-195. Dokkum.
Een nieuwe bijbelvertaling (critiek op Mc Clellan). T.T. 1876: 391-403.
Bijbelsche Geschiedenis (Meyboom en van Veen, Handleiding B.) Gron. 1876;
2 de dr. 1884.
The Gospels in the second century, by W. Sanday, besproken T.T. 1877: 443-464.
Een woord aan de Protestanten van Veendam en Wildervank, Veendam 1877.
Algemeene godsdienstgeschiedenis (Meyboom en van Veen Handleiding C.),
Gron. 1877.
De Handelingen der Apostelen. Volksbibliotheek, Amst. 1877, no. 2.
Ons Godsdienstonderwijs, Gron. 1877.
Alles ten goede, Toespraak. St. Vr. Gem. Amst. 1878: 169-189.
Ter gedachtenis aan mijne vrienden te Veendam. Amst. 1879.
De onbekende God. Intreerede. Assen, 1879.
Regeling der catechisatiën. Assen, 1879.
Het Romeinsch burgerrecht van Paulus. T.T. 1879: 73-101; 239-267, 310-336.
De Kalewala. Gids 1879, III 453-487; IV 31-63.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

Het getuigenis van Paulus te Jeruzalem. T.T. 1880: 395-421, 599-621, 1881:
96-116, 224-247.
Een floraliafeest. Onze godsdienstpred. 1880, no. 20.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

117
Aanbidding in geest en waarheid. Toespraak. Assen 1880.
Mensch, kerk en godsdienst. Toespraak. Assen 1881.
De toekomst van het gemeenteleven. Referaat Protestantendag Deventer.
‘Beschrijving’ bl. 48-62.
Het licht van Azië. Gids 1881, II 450-480.
Het licht van Azië afzonderlijk, Amst. 1881; 2de dr. 1895. 3de dr.
De oude kerken en de nieuwe tijd. Amst. 1881.
Niet bij brood alleen. Stemmen Vr. Gem. Amst. 1882, no. 7-8, bl. 259-274.
Jezus en Paulus in de Openbaring. T.T. 1883: 58-80.
(Verslag en beschrijving Protestantenbond 1882).
De klacht van het berkje. Drentsche Volksalmanak 1882: 1 vv.
Het gebedenboek in het Drentsch museum. Drentsche Volksalmanak 1883:
114-142.
Rustem en Sohrab. Gids 1883, IV : 45-83 (naar Ferdusi).
Kerstpreek. Onze godsdienstpred. 1883, no. 20.
(Verslag en Beschrijving Protestantenbond 1883).
Jezus en Paulus in den Hebraeërbrief. T.T. 1884: 412-451.
Suso's honderd artikelen in Nederland. Arch. Ned. Kerkgesch. 1885: 173-207.
(Verslag en Beschrijving Protestantenbond 1884).
Sjoelammit (aankondiging van C.G. de Vries v. Heyst ‘het Lied der liederen’).
Gids 1884, IV : 403-429.
Simeï's vloek. Onze godsdienspred. 1885.
De leer der twaalf apostelen. T.T. 1885: 531-542, 596-632.
Indische vertellingen naar von Schlegel. Erica 1886: 85-110.
Welke houding hebben wij in en buiten de kerk aan te nemen tegenover de
orthodoxie? Referaat. Beschrijving 13de Ned. Protestantendag. Zwolle 1885.
Ter gelegenheid van ons nationaal feest. Toespraak. Assen, 1887.
Wagners Bijbelsche verhalen door dr L.S.P. Meyboom, naor den 16den druk
omgewerkt en aangevuld door dr H.U. Meyboom. Gron. 1887.
De Predikantsbetrekking. Voordracht. Tiel 1887.
Een verlossingsleger. Toespraak. Assen 1887.
Marcion en de Marcionieten, Leiden 1888.
Te Görbersdorf. Erica 1888: 104-146.
Verborgenheid en Wetenschap. Toespraak. Stemmen Vr. Gem. Amst. 1887:
183-198.
Het Socialisme. (Uitgeg. door Vereen. tot Verspreiding v. Stichtelijke blaadjes)
Amst. 1888.
Folklore naar aanl. van dr L. Knappert's acad. pr. Bibl. mod. Th. en Lettk., April
1888: 573-608.
W. Seuffert's Ursprung und Bedeutung des Apostolats besproken, T.T. 1888:
213-34.
W.H. van de Sande Bakhuyzen's Lukasevangelie besproken. T.T. 1889: 366-406.
Een berijmde Jesaja (Jonckbloet, Isaia's zangen). Gids 1889, III: 479-515.
De opvoeding en de prostitutie. Handelingen Congres tegen de Prostitutie 1889.
Het verzekeringswezen. Volksboekje Mij tot Nut v.h. Algemeen. Amst. 1889.
De canon van Marcion, naar aanleiding van Van Manen, van Loon en Bruins.
T.T. 1889: 580-617.
Rovers' apocalyptische Studiën, aangekondigd Bijblad Hervorming 1890, no. 1.
Marcion en Paulus in de Clementijnen. T.T. 1891: 1-46.
Bij 's Konings dood. Toespraak. Assen 1890.
Aan de Galaten (naar aanleiding van Baljon, Cramer en Völter) T.T. 1891: 241-258.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

Armenzorg. Volksboekje Mij. tot Nut v.h. Algemeen. Amst. 1891.
Najaarsverrichting. Mededeelingen der Rotterdamsche Vereen. tot verbetering
van Armenzorg, no. 47.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

118
Maria Magdalena (naar Edwin Arnold), Erica 1892.
Het licht der wereld (naar Edwin Arnold). Gids 1892, II 279-299.
Hetzelfde compleet Amst. 1892.
Een nieuw boek van prof. Tiele. (Gesch. v.d. godsdienst in de oudheid I 1. Bibl.
mod. Th. en Lettk. 1893 : 91-104.
Een proeve van historische critiek, aankondiging van Bolland's Johannesevangelie.
T.T. 1893: 168-179.
Ter herinnering. Tiental preeken. Assen 1892.
De bewegelijkheid der theologische encyclopaedie. Inaug. or., Gron. 1892
Het anti-alcoholcongres te 's-Gravenhage. Rapport. Beschrijving Protestantenbond
1893: 24.
In droefheid en vreugd. Onze godsdienstpred. 1894, no. 8.
Leekedichtjes gecommentariëerd. Bibl. v. Ned. Lettk. no. 6. Gron. 1894. 2de dr.
1896.
Verzekerd in eigen gemoed. Onze godsdienstpred. 1894, no. 21.
In het begin des jaars. Onze godsdienstpred. 1896, no. 1.
Dr van Nes' In dagen van strijd aangekondigd Museum 1896: 130-132.
Rapporten Commissie v. maatschappelijke belangen, Protestantenbond
1894-1896.
Advies in zake armenzorg, Commissie als boven 1896.
W.F. van Bell in memoriam. Gron. Stud. Alm. 1897: 45-55.
In menschen een welbehagen, Kerstpreek. Onze godsdienstpred. 1896.
A.D. Loman in memoriam. T.T. 345-348.
Het Christendom der tweede eeuw. Gron. 1897.
Voorrede bij de diss. van Dr S. Baart de la Faille over Tolstoï. Gron. 1897.
De ethiek in het Noorden. Aankondiging van Åberg. T.T. 1897: 569-584.
C.A. Bernouilli's Wiss. u. kirchl. Methodde aangekondigd. T T. 1898: 77-91.
Heerspink's Hofstede de Groot, aangekondigd, Tijdspiegel 1898: 133-136.
Levensbericht van Prof. A.D. Loman. Levensberichten Mij. v. Lettk. 1898: 26-72.
Dr A.D. Loman's beteekenis voor de vaderlandsche theologie. Gids 1898: 80-117.
De spreuken van Sextus. T.T. 1898: 455-488.
Satan's val. Paaschpreek. Onze godsdienstpred. 1898.
Volharding in den druk. Onze godsdienstpred. 1898.
Te Jeruzalem blijven. Onze godsdienstpred. 1899.
Historische herinnering. Teekenen des Tijds 1899: 415-429.
Paarden achter den wagen. Mededeelingen v.d. Vereen. tot verbetering van
Armenzorg. 1899, no. 56.
Philanthropie of godsdienst? Onze godsdienstpred. 1900.
Eugène de Fay's Clément d'Alexandrie besproken. T.T. 1900: 477-479.
Een encyclopaedie der Christelijke theologie. (Bespreking v. Baljon) T.T. 1901:
350-375.
Een man van beteekenis. Onze godsdienstpred. 1901, no. 15.
De oudste nederzetting op het Drentsche plateau. (Naar Dr Blink). Drentsche
Volksalmanak 1902: 23-38.
Eutychus. Onze godsdienstpred. 1902.
De Clemens-Roman I. Synoptische vertaling. Gron. 1902.
Tatisnus en zijne apologie. T.T. 1903: 193-247; 440-442.
De Clemens-Roman II. Wetenschappelijke behandeling. Gron. 1903.
In memoriam dr J. Reitsma. Gron. Stud. Alm. 1903 : 53-64.
Nieuw licht over de Anatolische kerk. Ned Arch. v. Kerkgesch. 1903, II 109-133.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

De toekomst van het Protestantisme. Referaat. Teekenen des Tijds, 1903:
243-265.
Een kerkgeschiedenis der 19de eeuw (J.S. van Veen). T.T. 1904: 91-103; 1904:
503-513.
De Ophieten. T.T. 1904: 136-162, 197-225.
Een nieuwe druk van Wundt's Ethiek. T.T. 1904: 212-228.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

119
Het nieuwste over de Clementijnen, naar aanleiding v.H. Waitz. T.T. 1904: 439-454.
Magiërs. T.T. 1905: 40-70.
Twee pleidooien voor Staats-Hooger-Onderwijs in de Theologie door dr J.A. Bruins
en dr. H.U. Meyboom. Gron. 1905.
C. Clemen's Paulus, besproken in Museum 1905: 383-385.
Een dienstmaagd. Onze godsdienstpred. 1905, no. 3.
Lichtenstein's Eusebius, besproken in Museum 1905; 299 v.
Jezus de Nazerëer (naar aanleiding van W.J. Benjamin Smith) T.T. 1905: 512-535.
Uit Scandinavië (naar aanleiding van Grath en Johansson). T.T.T. 1906: 294-297.
W.C. van Manen, biographie. T.T. 1906: 193-252.
De Carpocratianen. T.T.T. 1906: 491-520.
Het eerste evangelie door Bolland. T.T.T. 1907: 96-98.
De groote dingen Gods. Pinksterpreek. (Preekverspreiding N.P.B.), 1 Juni 1906.
Loman redivivus (W.B. Smith, der vorchristliche Jezus), T.T. 1907: 1-17.
De Stromateis van Clemens Alexandrinus. T.T. 1907: 508-541.
Kerk en Staat in Frankrijk. Teekenen des Tijds 1907: 193-212.
Gnosis en Evangelie door Bolland, T.T. 1907: 422-424.
De evangelische Jozua en het lijden en sterven onzes Heeren J.C. door Bolland,
T.T. 1908: 136-139.
Verspreide geschriften van Allard Pierson III 1, 2. Museum 1908: 306 v.
Eusebius, H.E. I-IV O.C.G. II Leiden, 1908.
Eusebius, H.E. V-VII, VIII-X O.C.G. III v. 11, 1908.
Onze Vader in de hemelen. Preekverspreiding, Mei 1908.
Clemens Alexandrinus en de Wijsbegeerte. T.T. 1908: 334-358.
F. Cavallera's Athanasius. Museum. 1908: 447.
Clemens Alexandrinus als ketterbestrijder. T.T. 1908: 507-568.
D. Völter, Die älteste Predigt aus Rom, besproken T.T. 1908: 569-573.
G.A. van den Bergh van Eysinga, 1 Clemens ad Cor, besproken T.T. 1908:
574-579.
Inleiding op Bakel's vertaling van het N.T. Nov. 1908.
Bréhier, Les idées de Philon besproken Museum 1909: 148.
In eeuwigheid dezelfde. Preekverspreiding, Mrt. 1909.
‘Christian science’. Gids 1909, II 393-436.
‘Christian science’. Ter aanvulling en verbetering. Gids 1909, III 499-505.
Clemens Alexandrinus en de Heilige Schrift. T.T. 1909: 435-470.
Pierson's Verspreide geschriften II 3. Museum 1909: 67 v.
K.H.E. de Jong's Mysterienwesen. Museum 1910: 150.
Schriftegebruik. Preekverspreiding Mei 1910.
De Apologeten II-III. O.C.G. VI-VII. Leiden 1910.
De Stoop's Manicheïsme. Museum 1901: 392.
Duizend jaren als één dag. Preekverspreiding. Jan. 1911.
D. Völter's Polycarp und Ignatius. Museum 1911: 260 v.
W.B. Smith, Ecce Deus. T.T. 1912: 36-53.
Kirsopp Lake's Paulus. Museum. 1912: 390 v.
Clemens Alexandrinus, Leiden 1912.
Grapin's Eusèbe. Museum 1912: 198v; 1915: 243v.
Van Laak, Modernisten. Protestant, Jan. 1912.
M. Vernes' Histoire sociale des religions. Museum 1912: 264 v.
Clemens Alexandrinus I-III O.C.G. VIII-X Leiden 1913.
De tegenwoordige stand van het Jezusprobleem. T.T. 1913: 391-432.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

G.A. van den Bergh van Eysinga's Holländische radikale Kritik des N.T. Museum
1913: 440 v.
De Kok, Zieleschoonheid. Franciscusbeschouwingen. Museum 1913: 190.
J. Pfättisch' Justinus. Museum 1914: 231.
Clemens Alexandrinus IV-VIII. O.C.G. XI-XV. Leiden 1914.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

120
Franziskaner Studien. Museum 1914: 275.
De toekomst onzer kerken. (Vrijzinnig godsd. vlugschr. no. 10-11).
Rauschen, Florilegium patristicum VI. Museum 1914: 351 v.
A. Meyer's Weihnachtsfest. Museum 1914: 388 v.
Christian Science in Tijdschrift voor Geneeskunde. Mei 1914.
W. Naumann's Jeremiasbrief. Museum 1915: 124 v.
W. Bousset's Kyrios Christos. Museum 1915: 181v.
Clemens Alexandrinus IX-XII. O.C.G. XVI-XIX Leiden 1915.
Geschiedenis der Godgeleerdheid (Gesch. der Wetenschappen) Baarn 1915, bl.
194 vv.
Modern godsdienstig en vrijzinnig christelijk. Teekenen des Tijds 1915: 379-404.
Geestelijk voedsel en surrogaten. Vrij Christendom I 5. 1915.
Boll's Aus der Offenbarung Joh. Museum 1915: 88 v.
Van Amsterdam naar Assen vice versa. Drentsche Volksalmanak 1916: 93-108.
Bousset's Jüdisch-christlicher Schulbetrieb. Museum 1916: 154-156.
Bousset's Jesus der Herr. Nachträge. Museum 1916: 354.
De Kerk. T.T. 1916: 267-302.
Dorpshuizen. Drentsche Volksalmanak 1917: 64-79.
Hippolytus. Philosophumena. I.O.C.G. XXIII Leiden 1916; II O.C.G. XXIV Leiden
1917.
Strijd en overwinning. Preekverspreiding 1917, no. 13.
Scheiding van Kerk en Staat. T.T. 169-196.
Justinus Martyz, Trypho O.C.G. XXV. Leiden 1917.
De waarde van de studie der evangeliën voor de opleiding tot predikant. Referaat.
Teekenen des Tijds 1919: 1-18.
Irenaeus I-V. O.C.G. XXVI-XXX. Leiden 1918-,20.
2

De Jong's Mysterienwesen Museum 1919: 230 v.
D. Plooy, Chronologie van Paulus. Museum 1920: 14 v.
Kroniek. N.T.T. 1919: 411-422; 1920: 103-116; 187-196; 250-260; 323-333.
De Nederlandsche Protestantenbond 1870-1920. Gron. 1921.
J.J. Koopmans de servitude antiqua. Museum 1921: 162 v.
Baehrens' Origenes' Werke VI. Museum 1922: 32-34.
Origenes I-VI. O.C.G. XXXI, XXXIV-XXXVI. Leiden 1921-'26.
Justinus Martyr III-IV. O.C.G. XXXVII-XXXIII. Leiden 1922-'23.
Bosshardt, Tertullien contre Marcion, Museum 1923: 216-218.
Kroniek N.T.T. 1921: 61-71; 144-15; 239-249; 333-344.
1922: 111-122; 194-206; 370-382.
1923: 63-75; 147-158; 234-246; 328-341.
1924: 101-113; 199-212; 293-303; 415-427.
1925: 84-97; 206-214; 298-307; 387-396.
1926: 77-86; 170-179; 259-271; 370-381.
1927: 71-82; 210-221; 302-311; 393-402.
1928: 88-96; 200-209; 290-299; 394-405.
1929: 93-104; 295-304; 398-403.
1930: 94-100.
Adamantius. O.C.G. XXXIX. Leiden 1926.
Tertulianus I-VI. O.C.G. XL-XLVI. Leiden 1926-'31.
Pattist's Ausonius als christen. Museum 1927: 138 v.
Fridrichsen's Problème du Miracle. Museum 1927: 248.
Koch's Cyprianische Untersuchungen. Museum 1927: 275 v.
Slypen - van Everdingen's Lactantius. Museum 1927: 51.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

G.A. van den Bergh van Eysinga's Littérature chrétienne primitive. Museum 1928:
43.
Joachim de Flore, traduction par E. Aegerter. Museum 1929: 77 v.
Leclercq's vie chrétienne primitive. Museum 1929: 317.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

121
Lorentz' Egyptische Kerkordening. Museum 1930: 84.
Borleff's Tertullianus. Museum 1930: 140.

Courant-artikelen
Brieven uit West-Stellingwerf I, II en III. De Negen gemeenten 1872 no. 49, 56 en
66. Akkrum bij Bernh. Behrns.
Wat behoort na het in werking treden van de wet op het H.O. de Ned. Herv. Kerk
bij te dragen tot de opleiding harer leeraars. De Hervorming 1876 no. 24 en 25.
De organisatie van het Godsdientstonderwijs. Uitgesproken den 13 Aug. 1877
op de samenkomst van moderne predikanten, belegd door de Heeren W. Jesse en
H.U. Meyboom tot regeling van het middelbar godsdienstonderwijs. De Hervorming
van 1877 no. 36-39.
Het doel van het godsdienstonderwijs. De Hervorming 1878 no. 22-24.
Brieven aan den Redacteur in zake Mosselmans en Slotemaker. De Hervorming
1879 no. 15. en 17.
Een referaat over de kerkelijke quaestie, gehouden te Leeuwarden den 23en Juni
1879, op een vergadering van moderne Predikanten, ter beantwoording van de
vraag: Welk advies moeten de classicale vergaderingen geven in zake het Synodale
minderheidsreglement. De Hervorming 1879 no. 26-28.
Rapport betreffende den toestand van het Godsdientstonderwijs en de middelen
ter verbetering, uitgebracht in de vergadering van 26 Sept. 1877 der afdeeling
Veendam en Wildervank van het Nederl. Protestantenbond. Nieuwe Veendammer
Courant 1877 no. 81-83.
Wetenschap en Industrie in het jaar 1877. Redevoering, uitgesproken in de
vergadering van ‘Industriae Sacrum’, Donderdag den 28 Maart 1878. Nieuwe
Veendammer Courant 1878 no. 29-33.
Nieuwe veendammer courant 1877
Lezen, no. 46. Een protest, no. 50. Niet radicaal, no. 54. Armverzorging I en II,
58 en 62. Vereenigingswoede, no. 70. Een dubbel Frankrijk, no. 74. Een dubbel
Duitschland, no. 78. Tooneel en Kerk I en II, no. 84 en 88. Krantengeschrijf, no. 92.
Neutraliteit I, en II en III, no. 96, 100 en 1878 no. 2. Multapatior, no. 6. Na de
verkiezingen, no. 21. Een politiek programma, no. 10 en 16b. Het Panslavisme, no.
24. Het Byzantisme, no. 28. Edam, no. 332. Een nieuwe Zee, no. 36.
Nieuwe Veendammer Courant 1878
Loterij, no. 40. De preventive hechtenis, no. 44. Een volkspetitionnement, no. 48.
Een nieuw leesboek, no. 52. Christelijke deugden, no. 56. Een belangrijk rapport,
no. 60. Catheder-Socialisten, no. 64. Een vorstelijk huwelijk, no. 68. De
tentoonstelling, no. 72. Anti-dienstvervanging, no. 76. Een bureau voor informatie,
no. 89. Landbouwonderwijs, no. 81. Publieke moraliteit, no. 84. Zondagsviering, no.
92. Een duel, no. 96. Ons kerstfeest, no. 103.
Nieuwe Veendammer Courant 1879
Edison, no. 4. De Nieuwe Rotterd. Courant, no. 8.
Nieuwe Veendammer Courant 1880
Bradlaugh, no. 47. De vrije Universiteit, no. 51. De postspaarbank, no. 55. Zending,
no. 59. De brasero van Monsseron, no. 65. Mr de Beaufort over ons onderwijs, no.
71. De Zondagswet I en II, no. 74, 75. Panama, no. 81. Nog een reuzenwerk, no
85. Maatschappelijk evenwicht, no. 89. De orde der vrijmetselaren I en II, no. 93,
94. Ons kerstfeest, no. 103. Graafland 1881 no. 3.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

Wetenschap en industrie in het jar 1879, redevoering uitgesproken te Assen voor
de Vereeniging Volkswelvaart, 17 Nov. 1880. - N. Veend. Cour. 1880, no. 99, 102,
103; 1881 no. 1, 2.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

122
Nieuwe Veendammer Courant 1881
Armenpolitie (overgen. in de beide Dr. Cour.), no. 8. Brieven aan den redacteur
in zake Dr Hartogh Heys van Zouteveen, Prov. Dr. en Asser Cour. 3 en 7 (4 en 8?)
Dec. 80 en 14 en 17? Jan. 81. Anti -kwakzalverij, no. 11. Loris Melikoff, no. 19. Een
verversbaas I en II, no. 23, 25. Rotterdamsche philanthropie, no. 29. Ons
paaschfeest, no. 31. Het Licht, no. 33.
De leerstof van het Godsdienstonderwijs, referaat op de Moderne Vergadering
van 1881. Hervorming, 1881, Bijblad no. 4. Brief over de kersspelvorming aan den
Redacteur der Herv. 81, no. 24.
Nieuwe Veendammer Courant 1881
Een meisjeskostschool, no. 58. Een internationaal congres, no. 64. De eed der
gemeenteraadsleden, no. 71. Voorheen en thans, no. 77. Knutselonderwijs, no. 83.
Engelsche plannen, no. 97. Kerstgedachten, no. 103.
Prof. Kern's Buddhisme. Hervorming, no. 1. Prof. Kuenen's Volksgodsd. en
Wereldgodsd. Hervorming, no. 30. Mod. Theologie in Zweden. Herv. no. 33, 36, 37,
50, 51. 1883, 25, 35.
Twee fantasieën van Saxon, uit het Zweedsch. Herv. 1883, no. 26.
Hulde of bespotting (Weldadigheidsfeest te Scheveningen), Feuilleton Nieuw.
Rotterd. Cour. 1883, no. 245.
De Hypothese Loman in Zweden. Hervorming 1883, no. 44.
Kerkelijke vormen, brieven. Hervorming 1884, no. 8 en 15.
Dr Carl von Bergen. Hervorming 1884, no. 44.
Naar aanleiding van den Duitschen Protestantendag. Hervorming 1885, no. 23,
33.
Protest tegen Mej. Aletta H. Jacobs in zake het Nieuw-Malthusianisme. Sociaal
weekblad 1887, no. 51.
Geven Nieuw Leven 1888.
De eed Nieuw Leven 1888.
Officieele weelde Nieuw Leven 1891.
‘Godsdienstloos als wij zijn’, aan het adres van Mr A. Kerdijk. Herv. 1889, no. 51.
Welke plaats behoort de prediking in te nemen in de werkzaamheid van den
predikant? Referaat voor de Mod. Verg. 1890. Bijbl. der Herv. 1890, no. 4.
Noorderlicht (Deensche toestanden) Herv. 25 Dec. 90; 28 Febr. 91.
Memorie van toelichting bij concept-statuten der Vereeniging ‘Armenzorg’. Prov.
Dr. Cour. van 10 Nov. 91. (Verg. Eenige plannen tot verbetering van Armenzorg te
Assen, aan de ingezetenen ter overweging aangeboden. Prov. Dr. Cour. van Mei
1891 en daaraan voorafgaande Proclamatie Nov. 1890).
Iets over de beginselen en resultaten van het historisch critisch onedrzoek des
Nieuwen Verbonds. - Referaat Gron. Predikantenvereeniging 1894. Bijblad der
Hervorming 13 Nov. 1894.
Een schreeuwend contrast (Fancy-fair). - Nieuwe Gron. Cour. 20 Mrt. 1895.
Twee eerherstellingen Nieuwe Gron. Cour. 9 Juni 1895.
Een amendement. Kerkel. Cour. 1896; 31 Oct.
De radicalen en de evangelische Unie. Herv. 7 Nov. 1897.
De beteekenis van de godgeleerde wetenschap voor het godsdienstig leven van
onzen tijd. Herv. 1899 no. 28-30 (referaat Leeuwarden).
‘Christelijke liefdadigheid’ (naar aanleiding van een feestrede van Dr G. Brom ter
eere van een Vincentius-jubilé te Utrecht) de Protestant, 7 Mrt. 1900.
De geuzentijd van J. Reitsma, de Protestant 6 Juni 1900.
De Islam en de Jesuiten van Victor Charbonel, en Geschiedenis van het
Christendom van P. Bruining, de Protestant 20 Juni 1900.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

Referaat over Wijsbegeerte van den godsdienst en geschiedenis van de
godsdiensten op de Mod. Verg. 1900. Bijbl. van de Herv. 16 Juni 1900.
In memoriam J. Reitsma. Herv. 28 Febr. 1902.
De wetenschap en het leven. Bijdrage Feestnummer. 54ste Lustrum te Amsterdam
1902.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

123
Een blinde leidsvrouw (A. de Savornin Lohman) Protestant 1902 no. 51.
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Albert Vogel
Bergen-op-Zoom 18/6 1874 - 's-Gravenhage 8/11 1933
Albert Vogel was een gestalte. Hij had in zijn wijze van zijn en van doen dat natuurlijk
monumentale, dat enkele menschen als vanzelf uit hun omgeving afzondert en op
een voetstuk zet. En bij hem - wat lang niet altijd het geval is - beantwoordde die
uiterlijke gedraging volkomen aan zijn innerlijke gesteldheid, was zij niet anders dan
de noodzakelijke verschijsvorm van wat in hem leefde en streed. Albert Vogel hijzelf verklaarde het onomwonden - gevoelde zich een persoonlijkheid, en het recht,
aan dat gevoel uiting te geven, eischte hij met grooten nadruk op. Als er iets was,
waaraan deze gulle en ontvankelijke mensch hartgrondig het land had, dan was het
de bedeesdheid, de verlegenheid, die velen verhindert, openlijk en onbeschroomd
te toonen, wie zij zijn, en die in het bijzonder van onzen Nederlandschen volksaard
een al te veelvuldig en te overwegend bestanddeel vormt. Daartegen den strijd aan
te binden, was zijn lust en zijn leven, en het is niet onmogelijk, dat hier de oorzaak
lag van wat ook door hemzelf werd gevoeld: dat juist in Nederland de waardeering,
die hij vond, niet altijd op de hoogte stond van wat hem elders ten deel viel. Maar
hoe dat ook zijn mag, in elk geval heb ik gemeend, de bovenstaande opmerking
niet te mogen achterwege laten, daar men die m.i. in gedachte moet houden, wil
men het veelzijdige en rijke leven, waarvan de korte schets hier volgt, in zijn wezen
verstaan.
Louis Albert Vogel werd den 18en Juni 1874 te Bergen-op Zoom geboren uit een
geslacht, waarin de militaire loopbaan vanzelfsprekend was. De familie Vogel was
uit Duitschland afkomstig, waar een voorvader van den kunstenaar in de achttiende
eeuw gouverneur was van de Herrschaft Triebel in Silezië. Twee van diens
kleinzoons vertrokken naar Java, waar zij door hun oom generaal Anthing, den
eersten Nederlandsch-Indischen legercommandant, als kinderen werden
aangenomen en tot officier werden opgeleid. Carl, de jongste dezer beiden, Alberts
grootvader, onderscheidde zich in den Tiendaagschen Veldtocht. Zijn drie zoons
aanvaardden eveneens den militairen loopbaan en beëindigden dien in den
kolonelsrang. Van dit drietal was Karel, Alberts vader, de middelste. Hij
commandeerde
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als kolonel het voormalig regiment Grenadiers en Jagers, was een voortvarend en
bemind hoofd-officier, en genoot vermaardheid om zijn prachtige commando-stem.
De vier broeders van Albert, allen ouder dan hijzelf, hebben ingelijks bij de
Nederlandsche infanterie gediend. Ook zijn grootvader van moederszijde, Eduard
Sassen, was militair en verliet den dienst in de veertiger jaren der vorige eeuw als
Kapitein der Rijdende Artillerie. Hij was stoutmoedig ruiter, niet onverdienstelijk
schilder, en vestigde zich na het verlaten van den dienst op een landgoed bij Heerlen.
Zijn vrouw, Thérèse van Panhuys, sproot zelve uit een Limburgsch geslacht, en uit
dit huwelijk was Pauline, Alberts moeder, het jongste der kinderen, die in leven
bleven. Zij was een bij uitstek kunstzinnige vrouw, die in Alberts bestaan een
allereerste plaats heeft bekleed, en die hem vaak ook in zijn strijd als kunstenaar
tot grooten steun is geweest. Dichterlijk begaafd en van degelijke belezenheid, deed
zij ook haar landelijke opvoeding alle eer aan. Zij reed en mende voortreffelijk, en
zij hanteerde de buks als de beste. Daarenboven schreef Albert het slechts aan
haar voorbeeldige zorgen toe, dat hij den kinderlijken leeftijd te boven kwam, want
hoe ongelooflijk het moge klinken voor wie den forschen man in zijn vollen wasdom
hebben gekend, Albert was in zijn jeugd een uiterst teer kasplantje, achterlijk in
groei en van wankele gezondheid, dat eerst geleidelijk den weg tot voorspoedige
ontwikkeling vond.
Bij het huwelijk zijner ouders - alleen zijn moeder was Roomsch-Katholiek - was
overeengekomen, dat de kinderen in den godsdienst der moeder zouden worden
opgevoed. Zijn vrienden weten, van welke beteekenis zijn geloof voor hem geweest
is.
In een geschrift, door Albert voor zijn kinderen opgesteld, spreekt hij van zijn
geboorteplaats als van ‘het Bergen-op-Zoomsche paradijs’. Voor een jongen met
zin voor romantiek - en dat Albert deze in het bloed zat betwijfelt wel niemand - was
een woonplaats als het West-Brabantsche stadje met zijn heldhaftig verleden en
boschrijke omgeving dan ook wel een uitgezocht dekoor voor het eerste bedrijf.
Daarenboven werden de vacanties vaak doorgebracht bij grootmoeder Sassen te
Maastricht, die haast enkel Fransch sprak, zooals toen in Limburg gebruik was, en
waarbij de reis over Belgisch gebied ging. Alles bijeen volkomen de omgeving, om
een avontuurlijke verbeelding op gang te brengen, en waaraan de gerijpte man dan
ook met innige dankbaarheid terug dacht. Dat hier overigens terecht van een
ingeboren aanleg mag worden gesproken, blijkt wel hieruit, dat Albert reeds als
kleine jongen erop verzot was, in sjawls van zijn moeder gehuld romantische figuren
te verbeelden, en zoo bij familiefeesten, op tafel gezet, gedichten voor te dragen.
Toen hij negen jaar was, werden de Vogels overgeplaatst naar Utrecht, waar
Albert, van een vrachtwagen gevallen, het achterwiel over arm en enkel kreeg.
Zwaar gewond werd het kind in huis gedragen, en de genezing, door verwikkelingen
vertraagd, eischte een ziekbed van bijkans een jaar. Maar dit was dan ook het
keerpunt in zijn weifelende ontwikkeling, want van dit tijdstip nam hij snel in
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wasdom en krachten toe, om enkele jaren later al zijn klasgenooten lichamelijk de
baas te zijn.
Een nieuwe overplaatsing bracht het gezin twee jaar later naar Arnhem, en in
1887 had een bevordering van vader Vogel de verhuizing naar Haarlem ten gevolge,
waar Albert in September van dat jaar overging naar de Hoogere Burgerschool,
waarvan Dr. Brongersma toen directeur was.
De vier Haarlemsche jaren van 1887 tot 1891 rekende Vogel tot de belangrijkste
en gelukkigste van zijn leven. Zijn beste vrienden werden hier Jan Feith en Willem
Landré, en in het boek van eerstgenoemde ‘Uit Piet's Vlegeljaren’ worden de
avontuurlijke gebeurtenissen van dat tijdperk der waarheid getrouw geschetst. ‘Piet’
is daarin Feith zelf en Vogel is ‘Bram Kogel’. Meer en meer ook ontwikkelt zich in
hem de liefde voor letteren en voordracht. De West-Europeesche klassieken worden
hier voor het eerst en dadelijk met hartstocht gelezen. Een tooneelclub, ‘Advendo’
geheeten, wordt opgericht, en ook stukken van eigen hand komen daar tot opvoering.
Zoo schreef Feith een ‘Robert en Bertram’, en Vogel een drama ‘Ouwe Herman’,
waarin vrijwel het gansche gezelschap in bloed en tranen onderging. Vaakook werd
Albert gevraagd, op school voor te lezen; kortom, de aanwijzingen van wat hier op
komst was, begonnen zich met stijgende duidelijkheid te vertoonen. En dat de jongen
reeds in staat was, het gemoed zijner mede-scholieren in beweging te brengen,
bewijst het feit, dat bij het vertrek der familie uit Haarlem Albert door zijn kornuiten
in acht open rijtuigen met muziek naar den trein werd gebracht. Voor een ‘ster’ van
zeventien jaar geen onaardig succes.
In Leiden, het nieuwe garnizoen van Kolonel Vogel, liet het militaire bloed zich
niet langer bedwingen. Het was traditie in de familie, den officiersrang van den
ondersten sport der militaire hiërarchie te veroveren, en zoo nam dan ook Albert
dienst als adspirant-onderofficier bij het regiment van zijn vader. Toen deze reeds
enkele maanden later belast werd met het bevel over het regiment Grenadiers en
Jagers, volgde Albert naar den Haag, waar hij nog datzelfde jaar den graad van
sergeant verkreeg, en op den cursus voor Kampen geplaatst werd. In deze dagen
brak de overkokende fantasie zich baan, doordat elk der studie-genooten zich
verstak in een der figuren uit Napoleons omgeving, en het was alweer
vanzelfsprekend, dat Albert daarbij den rol van den Keizer zelf vervulde. In dit tijdperk
valt ook zijn eerste voordracht in het openbaar bij een militair feest in het Gebouw
voor Kunsten en Wetenschappen, en boekte Vogel daarmede zijn eerste publieke
succes.
Toen kwamhet verblijf bij den Hoofdcursus te Kampen. Als voorzitter van de
letterlievende vereeniging ‘Dr. Jan ten Brink’ bevorderde Vogel daar het letterkundige
leven zooveel hij kon, en het was hier, dat de beteekenis der Grieksche kunst hem
voor het eerst begon te dagen. Op wacht zijnde las hij een Gids-artikel van Prof.
van Hamel over ‘Koning Oedipus’, dat hem als een openbaring was. Hij
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bestelde het stuk onmiddellijk, en beschouwde later de kennismaking daarmede
als het uitgangspunt van zijn eigenlijk kunstenaarsschap. Eenige jaren later bevond
van Hamel zich onder zijn gehoor, toen hij de tragedie voordroeg, en deze betuigde
hem spontaan zijn groote ingenomenheid met opvatting en weergave daarvan. Voor
Vogel was dit een welkome waarborg, dat hij inderdaad op den goeden weg was.
De gebeurtenissen gaan nu snel. Officier geworden, kon Vogel meer dan tot
dusver zich aan zijn kunst geven, en in 1899 bereikt hem de eerste officieele
uitnoodiging tot optreden in het openbaar van de zijde van het Nutsdepartement
Maassluis. Het succes is groot, Breda, Rotterdam, en den Haag volgen spoedig het
voorbeeld, door Maassluis gegeven, het kritieke stadium van aanvankelijken roep
blijkt spoedig overschreden, en met den dag, mogen wij zeggen, verbreidt Albert
Vogels faam zich verder door het land.
Zelf getuigt hij, hoezeer naast zijn steeds meer eischend beroep van
voordrachtkunstenaar zijn militaire werk hem lief blijft. Hemzelf dan ook gingen uit
zijn verwonderlijk veelzijdig repertorium vooral die stukken ter harte, die een meer
of minder uitgesproken krijgshaftig karakter droegen. Werken als Starkadd,
Coreolanus, Julius Caesar, Napoleons Honderd Dagen, Koning Svend of Cyrano
de Bergerac hadden zijn voorkeur, en met blijkbaar welgevallen was hij daarin niet
alleen kunstenaar maar ook als krijgsman aan het woord.
In 1904 was Vogel voor de eerste maal gehuwd. Dit huwelijk, dat een
wederzijdsche vergissing bleek, werd enkele jaren later door echtscheiding
ontbonden. In 1906 ontviel hem zijn moeder. Tot op het laatst had hij haar gezelschap
zooveel mogelijk gezocht, en de leegte, die zij in hem achterliet, heeft hij geheel
zijn verder leven gevoeld. Thans zijn beiden in een gemeenschappelijk graf
vereenigd.
Inmiddels had de kring, waar hij als kunstenaar bewondering en genegenheid
vond, zich verder en verder uitgebreid. Niet alleen, dat in Nederland welhaast geen
dorp onbezocht bleef, maar ook in Vlaanderen, waar hij zich dadelijk heel veel
vrienden won, bracht hij het Nederlandsche woord in zijn besten vorm. En dit werd
het uitgangspunt tot wat aan Vogels kunstenaarsloopbaan een zoo geheel
afzonderlijk karakter gaf: het uitdragen van ons letterkundig bezit tot ver buiten de
grenzen niet alleen van ons land maar ook van onzen Dietschen stam.
Natuurlijk staat hij in dit opzicht niet volstrekt alleen. Ook andere grootmeesters
onzer gesproken woordkunst hebben door voortreffelijke verrichtingen buiten de
grenzen van ons taalgebied onze letterkundige plaats in de wereld met eere
verdedigd. Maar bij geen ander heeft die zending een zoo belangrijk deel van het
gezamenlijke levenswerk uitgemaakt, als bij Vogel het geval was, bij geen ander is
zij geworden tot datgene, waartoe hij wist te geraken: een verbreiding en verkondiging
der Nederlandsche gedachte zelve bij monde van een der volledigst geschoolde
vertolkers, waarover zij heeft beschikt. In dat opzicht is Vogel tot dusver uniek, en
hij zal dat ook voorloopig wel blijven, want om te bereiken, wat hij als apostel onzer
kunst in
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het buitenland bestaan heeft, is een samenstel van eigenschappen noodig, dat maar
al te zelden in één persoon vereenigd optreedt. Hier kwam alles tot zijn recht: als
grondslag natuurlijk zijn ongemeene gaven van statuur en van stem, uit ingeboren
aandrang en door rustelooze oefening opgevoerd tot het geheel van
uitdrukkingsmiddelen, dat tenslotte het zijne was; maar niet minder de geestelijke
drift, die den zendeling schept, en de diepe liefde tot zijn land, die hem tot uitdragen
drong. Voeg daarbij het verbluffende gemak, waarmede hij ook bij gebruik van eene
andere dan zijn moedertaal de volle beschikking over zijn mimische middelen wist
te behouden, zijn onvermoeibaren ijver en zijn stalen geheugen, dan zijn de
voornaamste vereischten wellicht opgesond, onmisbaar voor het bereiken van een
universeel succes als het zijne was. En nog zullen al die gaven tekort schieten,
indien niet het onnaspeurlijk beginsel, dat van den kunstenaar is, dat geheel drenkt
en draagt.
Het was in 1907, dat de eerste groote buitenlandsche reis werd ondernomen
ingevolge het aanbod voor een tournee door Nederlandsch-Indië, waarvoor hem
een tweejarig buitenlandsch verlof als officier werd verleend. De kunstreis als
zoodanig slaagde voortreffelijk. Door geheel den archipel trad Vogel in tallooze
plaatsen op, en werd hij om het zeerst gevierd. Bij den Landvoogd, bij inlandsche
vorsten, bij de hoogst geplaatsten van stad en gewest was hij tegast en deed hij
zich hooren. Het reisplan werd dan ook aanzienlijk uitgebreid. China, Japan en
Britsch-Indië werden er in opgenomen. Hier was het vooral temidden der
Nederlandsche kringen op de hoofdplaatsen en ten huize onzer diplomatieke en
handels-vertegenwoordigers, dat hij de boodschap onzer woordkunst bracht, en de
dank, dien hij daarvoor oogstte, was algemeen en diepgevoeld. Men moet jaren
aaneem in het buitenland hebben verkeerd en van het genot der moederlandsche
taalkunst verstoken zijn geweest, om te gevoelen, welk een weldaad Vogel aan die
verstrooiden bewees, en van welk een beteekenis zijn optreden geweest is ter
verlevendiging van het stambesef. Nederlandsch werk van het beste gehalte is
daarmede door hem vericht. Als vrucht dezer rondreis blijft ons zijn studie over het
Japansche tooneel.
Al spoedig na zijn terugkomst werd nu ook het Europeesche buitenland bezocht,
waartoe een uitnoodiging aan het hof van Carmen Sylva, de Koningin Elisabeth van
Roemenië, zelve een kunstenares van beteekenis, de gereede aanleiding was.
Deze uitnoodiging werd nog meermalen herhaald, en vele waren de blijken, hoezeer
zijn kunst in den hofkring te Boekarest werd op prijs gesteld.
Het begon Vogel thans wel duidelijk te worden, dat het oogenblik van kiezen of
deelen voor hem was aangebroken. Wilde hij zich onbelemmerd geven aan zijn
kunst, en vooral, wilde hij den universeelen weg, dien hij was op gegaan, verder
volgen, dan werd daartoe grooter bewegingsvrijheid vereischt, dan zijn militair beroep
hem liet. Hij koos dus, en vroeg ontslag uit den actieven dienst. Als reserve-officier
echter bleef hij verbonden aan het leger, waaraan het hem op een
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later tijdstip zou gegeven zijn, nog belangrijke diensten te bewijzen, maar voorloopig
nam de kunst hem geheel in beslag.
In 1909 vestigde Vogel zich voor eenigen tijd te Berlijn, teneinde zich in het
bijzonder in Duitsche voordrachtkunst verder te bekwamen. Door bemiddeling o.a.
van onzen grooten Van 't Hoof, toen professor aldaar, kwam hij er in aanraking met
de allereerste persoonlijkheden op het gebied van tooneelkunst en regie, en
bestudeerde onder hun rechtstreeksche voorlichting de vele vraagstukken, die van
belang waren voor zijn kunst. Inmiddels breidde het terrein zijner werzaamheid zich
al verder uit, en in 1912 rijpte het plan voor een tweede Indische tournee, die ditmaal
zou uitgroeien tot een reis om de wereld, de eerste, door een Nederlander als
kunstreis ondernomen en volbracht.
Het verblijf in Nederlandsche-Indië duurde ditmaal een vol jaar, en was niet minder
geslaagd dan het vorige, maar zijn bijzondere beteekenis vond deze tweede
wereldreis in wat Vogel in Noord-Amerika wist te bereiken. Via China en Japan
stapte hij in 1913 te San Francisco aan wal, zonder noemenswaardige relaties
binnen de Vereenigde Staten en met niet meer dan wat schoolkennis van de
Engelsche taal. Maar hij bewees, niettegenstaande zijn goed Nederlandsche
geaardheid zich ook Amerikaansche arbeidsmethoden te kunnen eigen maken,
want toem hij het land een jaar later verliet, kon hij terugzien op een reeks van
successen in de beste kringen, waarbij hij Vondels Lucifer in de Engelsche vertaling
van Van Noppen vele malen had voorgedragen, terwijl hij in Nederlandsche en
Duitsche milieu's de woordkunst dier landen in het oorspronkelijke had gebracht.
Hij was meermalen tegast geweest bij President Wilson en andere allereersten in
den lande, en was bevriend geraakt met de meest bekenden uit de wereld van
letteren en tooneel. Hij had het goed geluk, als onzen gezant te Washington Jhr.
Loudon aan te treffen, die hem reeds van zijn eerste wereldreis uit Tokio kende, en
die hem later ook te Parijs nog van dienst was. Goeddeels ook door diens
bemiddeling was er ten slotte ernstig sprake van een blijvende vestiging in Amerika
met verbintenissen aan verschillende universiteiten. Door onverwachte
wereldgebeurtenissen echter is hiervan niet gekomen. Na een bezoek aan
Nederlandsch West-Indië, waar Vogel met nergens overtroffen geestdrift werd
ontvangen en gehuldigd - bij zijn afscheidsvoorstelling was Paramaribo geïllumineerd
- keerde de wereldreiziger in Juli 1914 in Nederland terug.
Wij staan thans in Vogels levensloop bij een van die beslissende punten, zooals
men er in elk menschenbestaan wel aantreft, en waarbij de verdere gang van zaken
vaak meer door uiterlijke dan door innerlijke voovallen bepaald wordt. Had zich niets
bijzonders voorgedaan, dan zou naar alle waarschijnlijkheid de kunstenaar na een
kort verblijf in ons land naar de Nieuwe Wereld zijn teruggekeerd, om daar een
loopbaan te beginnen, aan welks welslagen wij niet behoeven te twijfelen, maar
waarbij zijn vaderland hem voooreerst niet zou hebben weergezien. En al ware zijn
hart ook aan Nederland en de
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Nederlandsche zaak verpand gebleven, voor ons dagelijksch leven en streven, voor
den strijd in ons land om het betere woord en zijn betere zegging, hadden wij hem
toch voor langen tijd moeten missen. Maar de wereldoorlog brak uit, en uit de gestalte
van den kunstenaar trad de krijgsman naar voren.
Of wij dezen gang van zaken moeten betreuren of niet, valt niet zoo gemakkelijk
te zeggen. Ongewijfeld is een welhaast unieke gelegenheid, aan onze woordkunst
in wijderen kring bekendheid te geven, hier verloren gegaan. Maar hoe dat zijn mag,
zeker is het, dat Vogel zelf dit verloop van zaken achteraf hoogelijk heeft geloofd.
In het laatste vertrouwlijke gesprek, dat steller dezes met hem hebben mocht, kort
vóór hij ons voor altijd verliet, gaf hij in sterke bewoordingen uiting aan zijn
dankbaarheid, dat het zóó was geloopen, omdat hem daardoor het beste was ten
deel gevallen, wat hij in zijn leven bezat: zijn vrouw en zijn kinderen. En op dit
getuigenis van den man zelf mogen wij met gerustheid aannemen, dat wij allen ten
slotte wel zijn gevaren bij de nieuwe levensvreugde, die hij zich won.
Er is maar één roep over de wijze, waarop Vogel in de zware mobilisatie-jaren
zijn land heeft gediend, niet alleen door zijn volkomen en in den officier vanzelf
sprekende toewijding aan den militairen dienst, maar vooral ook door de
onbekrompen wijze, waarop hij zijn kunst ter beschikking stelde voor het
onderhouden van den goeden geest in den troep en daar buiten. Ook in 1903
trouwens, bij gelegenheid van de groote spoorwegstaking, had hij zich reeds voor
de gemobiliseerde troepen in dat opzicht verdienstelijk gemaakt. Na een
aanvankelijke plaatsing te Utrecht werd hij belast met het commando over een
compagnie te Delfszijl, en het is daar en in het omgelegen Groningsche land, dat
kapitein Vogel zijn onvermoeide werkzaamheid gedurende de mobilisatie heeft
ontplooid. Een zeer onverwacht beroep werd wel op zijn begaafheden gedaan, toen
een der belangrijkste kampen voor Britsche geïnterneerde krijgslieden in die streek
werd ingericht, en hij ook dezen bannelingen in hun eigen taal de verkwikking van
zijn kunst kon brengen. Als blijvend resultaat dier jaren bezitten wij Vogels boek ‘Je
Maintiendrai’, waarin vooral de warme vaderlader en de uitnemende volkskenner,
die hij door zijn veelzijdige aanraking met de bevolking van stad en land geworden
was, aan het woord zijn.
Het was ook in deze jaren, in Juni 1915, dat hij ten huize der kunstzinnige Adèle
Utermarck het meisje ontmoette, dat zijn begaafdste leerlinge zou blijken en dat al
spoedig zijn echtegenoote werd: Ellen Buwalda. Wij weten allen, met welk een talent
en zelfverloochening zij als Ellen Vareno Vogel heeft bijgestaan in de doorloopende
worsteling, die het kunstenaarsschap is. Wat zij als vrouw en moeder zijner kinderen
voor hem is geweest, kunnen slechts zij bevroeden, die het gezin Vogel van nabij
hebben gekend.
Het gezin Vogel; - het is vooral als hoofd en leidsman van dat aantrekkelijk geheel,
waarvan ook Ellens jongere zuster, Emmy Buwalda, een onmisbaar deel uitmaakte,
dat wij, Alberts vrienden
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uit zijn glorietijd, hem in onze herinnering en onze dankbaarheid zullen bewaren.
Daar in dat gastvrije huis aan het Frankenslag kwam hij eerst geheel tot zijn recht,
zagen wik hem eerst in de omgeving, die zijn gestalte behoefde. Onbetwist erkend
en gevierd als Nederlands eerste voordrachtskunstenaar van het zwaardere gehalte,
ontembaar strijder, niet alleen voor zijn kunstopvatting maar ook voor zijn wijsgeerige
en maatschappelijke overtuiging, heeft hij in dat echt Haagsche milieu, dat zoo goed
aan hem paste en dat hem zoo lief was, een nagenoeg vijftienjarige periode mogen
beleven van stijgende werkzaamheid en van steeds vollediger ontplooiing zijner
krachten en begaafdheden. Gesteund door een thans rotsvaste reputatie, die elk
optreden dieper nog vestigde, heeft hij dat volste geluk mogen vinden, dat voor den
kunstenaar is weggelegd: zich erkend en begrepen te zien door hen, voor wie hij
werkt. En al was, zooals wij in den aanvang al zeiden, die erkenning in eigen land
wellicht minder onvoorwaardelijk dan in den vreemde, algemeen en zeer hartelijk
was zij niettemin ook hier. De vijfentwintigjarige herdenking in 1924 van zijn eerste
openbaar optreden werd dan ook een triomf, en het daarbij uitgegeven gedenkboek
bevat tal van wetenswaardigheden, die ik hier met het oog op de beschikbare ruimte
moest achterwege laten.
Het is hier ook niet de plaats, en het is niet de bedoeling van dit levensbericht,
geaardheid en wezen van Vogels kunst kritisch te bepalen. Maar een enkele
grondtrek daarvan mag niet verzwegen blijven, wil men aan zijn persoonlijkheid
zelve geen onrecht doen. Het is deze, dat Vogel vóór alles de bedoeling had, zichzelf
te uiten. Voltaire's woord: ‘La déclamation est au rang des beaux arts’, was hem uit
het hart gegrepen, en het was zeer bepaaldelijk zijn pretentie, dat men niet naar
zijn voordrachten kwam luisteren, om kennis te nemen van Byron, van Vondel, van
Shakespeare of van Sofokles, maar dat men kwam, om Albert Vogel te hooren.
Over de juistheid van dit standpunt kan men van meening verschillen, over de
eerlijkheid, waarmede Vogel het heeft gediend en verkondigd, en over de zuiverheid,
waarmede het aan het diepst van zijn wezen ontsproot, kan geen twijfel bestaan.
En daarmede was dan ook voor hem als kunstenaar dat standpunt volkomen
verantwoord.
In herinnering aan den man, door wiens toedoen de familie Vogel zich in Nederland
gevestigd had, nam Albert den naam Anthing aan, zoodat hij den laatsten tijd van
zijn leven Anthing Vogel heeft geheeten. Maar voor het publiek bleef hij Albert Vogel,
dien ieder kende, en het is onder dezen naam, dat zijn nagedachtenis zal voortleven.
Zoo verstreken dan de jaren, waarin hij zijn gezin om zich opbouwde, in gestage,
schier beangstigende werkzaamheid. Want niet alleen in voordracht en
tooneelvertooning, op welk laatste gebied vooral het openlucht-tooneel zijn actieve
belangstelling had, niet alleen ook in het schrijven van werken over zijn kunst als
‘Voordrachtskunst’ en ‘Rhetorica’, ontlastte zich de verbazingwekkende werkkracht
van dit onstuimig gemoed. Nog twee andere velden van zijn arbeid moeten
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hier worden vermeld: zijn werkzaamheid als privaat-docent in de welsprekendheid
aan de Leidsche en de Utrechtsche universiteiten en de stichting van de Maatschappij
van Woordkunst, waarvan hij de bezielende Algemeene Voorziter was. Voeg daarbij
de eischen, die het Haagsche gezelschapsleven, waarin hij druk en gaarne deelnam,
hem stelden, zijn bemoeienis met den Haagschen Kunstlering, waarvan hij jarenlang
de volijverige voorzitter was, en tal van andere zaken als het uitgebreide
dispuut-gezelschap, dat geregeld in zijn huis bijeenkwam, en waarvan hij als
vanzelfsprekend het middelpunt vormde, terwijl ook zijn dienst als reserve-officier
- hij had inmiddels den hoofd-officiersrang bereikt - herhaaldelijk op zijn tijd en zijn
aandacht beslag legde, en het wordt begrijpelijk, dat zelfs van dit ijzeren gestel op
den duur te veel werd gevergd. Zijn arts moest hem al te groote inspanning en al
te veeleischende voordrachten verbieden, maar voor hem, die zooveel gekund en
bereikt had, was beperking in wat hem lief was een te zware eisch. De dood van
zijn vriend Herman Poort, een zijner getrouwste medewerkers tevens in ‘Woordkunst’,
trof hem diep en bracht ten slotte ook voor hemzelf de ontknooping. De prachtige
rede, door Vogel aan dit graf uitgesproken, was als een laatste openbaring van wat
hij met het woord vermocht. Van den herdenkingsavond voor Poort, in den
Haagschen Kunstkring gehouden, kwam hij terug als een gebroken man, en een
hevige aanval van zijn hartkwaal bracht binnen enkele dagen ook aan Albert Vogel
het einde. Den 8en November 1933 ontviel hij ons, nog geen zestig jaar oud. Zijn
begrafenis op het R.K. kerkhof te 's-Gravenhage werd tot een gebeurtenis, waaraan
talloozen deel namen.
Hij is in het harnas gestorven, de heldengestalten waardig, die hij zoo vaalt en
met zooveel liefde voor ons herleven deed. Beklagen wij hem niet al te zeer, want
hij heeft meer vermogen te geven, dan den meesten onzer is toebeschikt.
C.L. SCHEPP

Geschriften
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Dr Ir Jan Willem IJzerman
Leerdam 9/4 1851 - 's-Gravenhage 10/10 1932
(Persoonlijke herinneringen)
IJzerman heb ik gekend als voorzitter van het Kon. Nederl. Aardr. Genootschap,
van de Linschoten Vereeniging en van tentoonstellings-commissies. Ik heb
gelegenheid gehad hem waar te nemen bij zijn studie in het Rijksarchief in Den
Haag en op reis in Spanje en Portugal. Ook had ik het voorrecht hem nu en dan te
bezoeken in den gezelligen kring van zijn familie.
Mijn omgang is dus zeer beperkt geweest. Toen het Bestuur van Letterkunde mij
uitnoodigde een levensbericht van hem te geven heb ik die uitnoodiging aanvaard
om twee redenen, ten eerste omdat ik gaarne over IJzerman wat wil schrijven en
omdat ik meen dat ik zijn houding tegenover de historische wetenschap heb
begrepen. De vrijheid een zoo onvolledig bericht te publiceeren heb ik gevonden in
de omstandigheid dat een zoo volledig overzicht van IJzerman's levenswerk is
gegeven door P. de Roo de la Faille, en eenige jaren eerder door zijn vriend J.C.
van Eerde, en over zijn werk over onze oudste koloniale geschiedenis door S.P.
L'Honoré Naber.
Wat ik nu, na deze prachtige levensberichten, nog uit eigen ervaring van hem
kan vertellen, moge een naderen indruk geven van zijn beteekenis voor de
geschiedenis van ons vaderland. De geschiedenis bestudeerde hij als vaderlandsch
en het was het enthousiasme voor het leven en de daden onzer stoere voorvaderen
dat hem bezielde. Gaf deze eigen methode aan zijn werk bizondere beteekenis, zij
werd ook de hinderpaal op zijn weg. Als leek gedurende zijn geheele leven den niet
door den insider gedeelde opvatting van wat geschiedenis is koesterende, stelde
de geschiedenis hem ten slotte te leur. Hij verwachtte van de geschiedenis wat de
geschiedenis niet kan geven: de reproductie van het verleden.
Een geschiedkundige van het vak heeft in zijn studententijd dat al leeren inzien
en er zich ambtshalve of om andere redenen in geschikt.
De historie heeft tot object het verleden, zooals de botanie de planten, de zoologie
de dieren, met dit verschil dat men de planten en dieren levend ziet, het verleden
slechts in fossielen staat.
De historie is voor de geleerden, - het verleden voor ons allen.
Een ieder die de geschiedenis beoefent, bereikt, hij zij leek of vak-
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man, een oogenblik, waarop hij meer van de geschiedenis verwacht dan de
geschiedenis kan geven. Wanneer breekt dat oogenblik aan? Wanneer ons materiaal
zóó uitgebreid geworden is en de bewijskracht zóó toegenomen is, dat we meenen
een conclusie te kunnen trekken. Maar juist op dat oogenblik wanneer wij met onzen
verrekijker ons object zoo dicht bij hebben, of onder de mikroskoop tot in ongekende
bizonderheden zijn doorgedrongen, dan zien we niet duidelijk, dan is ons landschap
door den kijker wazig en ons micro-object vertoont zich weder in onbegrijpelijke
gecompliceerdheid.
Men kan de geschiedenis van een bepaald onderwerp vervolgen, wil men het
echter brengen in de ‘lijst van zijn tijd’ dan is het resultaat even onsmakelijk als die
uitdrukking zelf. Ook den ‘achtergrond’ dien men er in de laatste jaren achterschuift,
maakt er ten hoogste een theater-voorstelling van. Opmerker van zeer scherpen
blik, gewapend met veel kennis van de toestanden en menschen uit zijn eigen tijd,
was IJzerman's vurige begeerte het ontstaan van onze vaart op Indië te zien zooals
het werkelijk gebeurd was. Dat bracht hem tot het punt: ‘tot hier toe en niet verder’.
Dan sloeg hij een anderen weg in, andere bronnen van het verleden werden
aangeboord, en weer de gesloten deur.
En toch is het gebeurd. Het volkje dat tevreden leefde van de opbrengst van zijn
haringvangst, werd een imperiale mogendheid. Maar hoe het gebeurd is?
Het gaat den historicus dan precies als den ouden zeevaarder die den afstand
van twee punten op den bol berekend had; nam hij nu een derde punt, dan kon hij
den afstand ten opzichte van de twee andere punten niet nauwkeurig berekenen,
dat was zijn ‘derde-been van den driehoek’.
Diezelfde vraag naar het hoe en waarom stelt men zich in Venetië. Hoe zijn die
verlaten eilandjes een stad van paleizen geworden? Geld, zal men zeggen, maar
geld is geen reëel begrip. En het kweekt geen ondernemers en kunstenaars.
Laat de historicus het aan zijn medekoks bekennen; we staan hier voor
onopgeloste en onoplosbare vraagstukken, die ons voeren tot de bekentenis, dat
er in de wereldgeschiedenis een element is dat wij niet grijpen kunnen en dat juist
dàt element het belangrijkste is, ja dat zonder dat element te leeren kennen, de
geschiedenis niet aan ons hoogste verlangen voldoet.
Opkomst, bloei, verval: dat zien we. Maar waarom er op een zeker punt, en op
een zekeren tijd een opkomst is, dat begrijpen we niet en dat kunnen we niet
verklaren. Men heeft het geprobeerd met geniën, met stroomingen, met oorzaken
en gevolg, met volheid des tijds, maar dat zijn allemaal verbloemde zegswijzen voor
het eenvoudige: we weten het niet.
En wat is nu het merkwaardige? De aanvoerders in zoo'n opkomst en zij die hen
volgen weten het wel. Zij zijn zich bewust van hun roeping en overtuigd bij hun
handelingen dat zij doen volgens hun roeping. Zij zijn het uitverkoren volk, ze
vervullen Gods wil.
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Wanneer in 1601 de schepen van Wolfert Harmensz zich gereed maken om de
Portugeesche vloot voor Bantam aan te vallen, dan gaat het volk eerst in gebed en
ze zijn overtuigd dat ze Gods wil uitvoeren, als ze de Portugeesche vloot verslaan.
Hadden ze het zoover mis? De uitslag heeft hen gerechtvaardigd.
De XIXe eeuw heeft in de geschiedenis met dit ongegrepen element gespeeld,
door het te negeeren. Wij willen niet meer dat een hoogere macht zich met onze
wereldsche zaken bemoeit, en waar we die zouden kunnen aantreffen, daar sluiten
we ons onderzoek af en vertellen een sprookje.
Men houde deze beschouwingen niet voor een uitweiding. Zij zijn gevormd
gedurende den omgang met IJzerman. Zijn practisch doorgronden van de motieven
van zijn historie-helden en de tegenspraak die heel dikwijls bestond tusschen hun
motieven en de bereikte resultaten, leidden telkens weder tot de erkenning van
dezen onbekenden factor.
De onderzoekingen naar de levensomstandigheden van alle personen die hij in
den tijd van de opkomst van onze koloniale onderneming tegenkwam, moesten ons
brengen tot de kennis van het maatschappelijk milieu zooals het was toen de eerste
vloten gefinancieerd en gedirigeerd werden door de ondernemers en uitzeilden
onder de aanvoerders.
IJzerman kon vele historische bizonderheden begrijpen door ze te toetsen aan
zijn eigen ervaringen. De periode in welke IJzerman zijn jeugdige werkkracht in
Indië ontplooide was een tijd van actie op nieuwe gebieden en IJzerman was een
van de hardst medewerkenden. Vooruitloopende op de goedkeuring van den
Gouverneur-Generaal voerde hij zelfstandig plannen uit die niet anders dan
goedgekeurd konden worden, en toen het eens gebeurde dat de G.G. voortging
anders te handelen dan IJzerman geadviseerd had, stelde hij de portefeuille-kwestie,
met succes.
Door den hoogen leeftijd dien hij bereikte, was hij bij zijn overlijden voor de menigte
reeds een historisch persoon geworden. Maar er was een tijd dat hij in de
schoolboekjes stond.
De waardeering van elken in de historie optredenden persoon leidde er toe de
menschelijke energie als groote drijfveer in den loop der menschheid te erkennen,
de voortgezette studie leidde al meer tot dat onbekende element waarover ik het
zooeven had. Mischien zou ik zoo kunnen komen tot het principe, bewust en wellicht
nog meer onbewust door IJzerman gehuldigd, dat het wereldgebeuren het resultaat
is van de energie der individuen, geleid door een boven de menschheid uitgaande
macht.
Op een zekeren dag kwam deze kwestie tusschen IJ. en mij zeer sprekend aan
de orde. Hij zond mij het ontwerp van de voorrede van het derde deel van de Eerste
Schipvaart. Daarin beklaagde hij zich erover dat de dramatis personae bij nadere
kennismaking zoo weinig beantwoordden aan de verwachting die wij hadden dat
zij groote mannen en helden waren.
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IJ. toonde hierover zijn teleurstelling. Ik verzocht hem of hij die teleurstelling niet
zou kunnen overwinnen door de zaak om te keeren, niet van vooropgestelde helden
af te dalen tot gebrekkige menschen, maar te beginnen met die gebrekkige menschen
en dan op te stijgen tot de bereikte resultaten. En zoo deed IJzerman. De treffende
passage, reeds door P. de Roo de la Faille aangehaald, luidt nu: ‘Bij het lezen van
deze brieven en bescheiden (uit het dossier Van Boninghen) krijgt men geen
verheffenden indruk. Twist en tweedracht zijn aan de orde van den dag:
brooddronkenheid en aan muiterij grenzende weerspannigheid kenmerken den
geest, die veelal op de schepen heerscht. Maar het wonderlijke daarbij is, dat de
mannen, die, voor zoover zij naar voren treden, zich bij nadere kennismaking zoo
zelden onderscheiden door grootheid van karakter of door handelingen, welke onze
bewondering of zelfs onze bijzondere sympathie trekken, toch te zamen een
reuzentaak hebben verricht en den naam van hun land en hun volk groot hebben
gemaakt in de oogen van het overige Europa’.
De hoofdzaak in de geschiedenis was voor IJzerman de mensch en zijn daden.
Zóó had hij zelf als insider helpen geschiedenis maken. En hij had sympathiën en
antipathiën: Dirck Gerrits was zijn groote vriend, van Plancius hield hij niet, hij vond
te dikwijls naar zijn zin in de stukken de vermelding van gratificatiën aan Plancius
verleend. Toch waardeerde hij in hem evenzeer den predikant als den geograaf.
De historische wetenschap heeft de enkele beschrijving van de menschelijke
activiteit voor haar doel te licht bevonden. De wirwar van het door elkander loopen
van den menschelijken mierenhoop geeft geen antwoord op de vragen vanwaar en
waarheen.
Hoezeer zijn wij echter bij ons onderzoek naar wat in het verleden was, afhankelijk
van persoonlijke mededeelingen van tijdgenooten. Die mededeelingen bepalen voor
een deel onze conclusie over den aard van de periode waarin zij leefden en schreven.
Indien IJzerman er toe gekomen zou zijn gedenkschriften te schrijven, zou zijn
geschrift op de laatst vergane halve eeuw zijn licht schijnen en bijdragen tot de
vorming van onze voorstelling van de jongste ontwikkelingen in Indië.
Toen ik met hem in Portugal was, - hij was toen 79 jaar, - heeft hij wel eens over
gedenkschriften gesproken en hij vertelde veel uit zijn verleden, voor mémoires was
hij toch te veel man van de dagelijksche praktijk.
Mijn eerste ontmoeting met IJzerman was in 1911 bij Frederik Muller & Co te
Amsterdam. Een begunstiger van het Aardrijkskundig Genootschap had uit een
nieuw verschenen Catalogus van kaarten en geographische boeken een aantal
kostbare stukken besteld en aan het Genootschap ten geschenke aangeboden. Bij
die gelegenheid was gebleken dat de Firma Frederik Muller & Co een collectie van
14000 losse kaarten bezat, gerangschikt naar de landen der wereld, het Genootschap
stelde belang erin en een aanbieding had plaats. Als voor-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934

137
zitter van het Genootschap kwam IJzerman de verzameling bezien en het was mijn
taak hem te ontvangen. Toen ik hem er opmerkzaam op maakte dat in deze
verzameling niet de kostbare kaarten die de Firma bezat begrepen waren, zei hij
‘Die moeten we ook hebben’. De collectie werd door het Genootschap overgenomen
en aan den Heer Ant. W.M. Mensing, eigenaar der Firma, werd een plaats in het
Algemeen Bestuur van het Genootschap aangeboden. Hoewel één der beste kenners
van de oudnederlandsche cartographie, meende hij deze plaats niet te moeten
innemen, omdat zijn werkzaamheden hoe langer hoe meer op ander gebied
overgegaan waren, maar hij beval het Genootschap aan, mij in zijn plaats te nemen.
En zoo is het ook gebeurd.
Het volgend jaar, toen ik Frederik Muller & Co verlaten had, trof ik in Parijs een
buitengewoon exemplaar aan van den grooten Zee-Atlas van Van Keulen. Ik maakte
IJzerman er op attent, maar hij had er geen zin in, ‘het Genootschap moet geen
verzameling curiositeiten aanleggen’.
In hetzelfde jaar ijverde hij voor een Tentoonstelling ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan van het Genootschap, gewijd aan den vooruitgang van de
cartographie en onze kennis van Indië sedert de oprichting van het Genootschap.
De Geographie is ‘de kaart’ en een tentoonstelling geeft ‘het detail’, dat waren de
principes. Hij opende de Tentoonstelling met een van die magistrale redevoeringen;
waarvan hij het geheim had, geen beschouwing en geen woord te veel, alles pregnant
gezegd en daardoor krachtig en relief gebracht. De plechtigheid der opening,
zorgvuldig door hem vastgesteld, werd geheel volgens het program uitgevoerd, hij
zelf was er onmiddellijk bij een incident te voorkomen. Dat was één van zijn
eigenschappen dat hij den gang van een te ondernemen zaak vooruit overwoog en
wanneer die hem niet duidelijk voor oogen stond, ze niet ondernam. Dat maakte
hem tot den gewenschten voorzitter in bijna alle vereenigingen of commissien
waaraan hij deel nam. De zoo dikwijls aangehaalde woorden van Tollens, waarmee
hij de reis van Barents vergoelijkt aan het eind van zijn gedicht en het doel boven
de uitkomst stelt, waren niet naar IJzerman's smaak. Integendeel, hij ondernam
alleen die dingen waarvan hij een gevoelszekerheid had dat zij slagen zouden en
achtte een onderneming alleen door haar goeden uitslag gewettigd.
Als voorzitter van het Aardrijkskundig Genootschap heb ik hem, zooals ook
anderen zeker gedaan hebben, dikwijls met genoegen gadegeslagen. Wanneer er
een of ander twistpunt was, wist hij gewoonlijk vooruit waar het heen moest. Als het
punt aan de orde kwam, gaf hij den eersten vrager het woord, stak een sigaar op
en ging smakelijk zitten rooken. Was de eerste spreker klaar, dan kreeg een volgende
het woord, en als ten slotte de laatste spreker zijn laatste woord gezegd had, dan
keek IJ. nog eens links en rechts de tafel af, of er soms nog iemand zijn
welsprekendheid wilde laten blinken, en dan begon hij zelf op zijn bekende afgemeten
en geaccentueerde manier: ‘Als ik de heeren goed begrijp, dan willen ze ...’ en wat
ze dan wilden, was
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gewoonlijk precies wat IJzerman van te voren gewild had en dat dan ook gebeurde.
In zijn afwezigheid had het Bestuur eens een voorstel aangenomen, dat van elke
vergadering een verslag zou gezonden worden aan een buitenlandsch vaktijdschrift.
Het kwam zoo uit, dat hij dit het eerst van mij hoorde. Het was heelemaal niet naar
zijn zin, de vuist kwam op de tafel en zijn oogen vlamden, ‘Wat heeft het buitenland
er mee te maken wat wij hier afkletsen’, even later echter was de glimlach om zijn
lippen weer hersteld, en toen in de volgende vergadering de notulen waren
voorgelezen, zei hij doodbedaard: ‘De heeren begrijpen dat de bedoeling van dit
besluit is dat er alleen een verslag zal gezonden worden wanneer hier iets belangrijks
besproken is’. De regel is niet toegepast.
Trad hij in de laatste jaren zelf weinig meer actief op, een groot deel van zijn tijd
werd gevuld met het ontvangen van bezoeken en het geven van raad over allerlei
zaken. Ook in die laatste jaren ging er nog veel invloed van hem uit; een invloed
die niet in verslagen en rapporten vermeld werd, maar waarvan de uitwerking in het
onbegrepen deel van de geschiedenis van onzen tijd verborgen ligt.
Ik denk aan de schenking van de prachtige Globe van Van Langren aan het
Aardrijkskundig Genootschap welke schenking toen, in 1915, door het Genootschap
hoog gewaardeerd werd. De namen der royale schenkers zijn in het Tijdschrift
vermeld, niet echter dat de aanschaffing van het stuk mogelijk was, door dat IJzerman
zich van te voren garant had gesteld voor het geheele benoodigde bedrag. Ik denk
aan de oprichting van het Scheepvaartmuseum te Amsterdam, welke zeer bevorderd
is door het optreden van IJzerman op het juiste oogenblik.
Een ieder die IJzerman gekend heeft, kan uit zijn herinnering andere zulke gevallen
ophalen.
Zijn vondst van het fraaie geschilderde portret van Frederik de Houtman en de
aanbieding aan het Rijksmuseum worden vermeld in het opschrift op het portret,
dat een plaats verwierf in de maritieme salon in het Rijksmuseum. Ook schonk hij
een kapitaal schilderij van H.C. Vroom, voorstellende de tweede vloot naar Indië
onder Van Neck en Van Warwyck.
Zijn heengaan als voorzitter van het Aardrijkskundig Genootschap had eerder
plaats dan hij gewenscht had. Een verschil in het Bestuur over het houden van een
historische tentoonstelling die geacht werd niet te kunnen samengaan met het
‘vooruitzien’ wat de eerste taak van het Genootschap was, bracht het eind. Niet,
zooals ik het begrepen heb, omdat IJzerman niet kon verdragen dat men anders
wilde dan hij, maar veeleer gaf deze nederlaag hem het niet uitgesproken gevoel
dat het oogenblik gekomen was zijn plaats aan jongeren in te ruimen. Toen een
paar jaar later een nieuwe voorzitter noodig was, vroeg ik hem of hij niet weder
voorzitter wilde zijn. Ik kreeg daarop met een afwerend gebaar een monumentaal
‘nooit’ tot antwoord.
De laatste jaren van zijn studie waren vol van worstelingen met de synthese van
de historische gegevens, die vooral door zijn eigen on-
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derzoek, daarbij geholpen door medewerkers, zoo overweldigend waren toegenomen.
Van bijna alle schepelingen die de Eerste Schipvaart medemaakten had hij
levensbizonderheden verzameld, en evenzoo van de reeders en medewerkers die
thuis bleven.
Hij zag in de toekomst dat al die gegevens gecombineerd ten slotte een levendig
beeld zouden geven van de kringen waarin onze koloniale macht geboren is. En
wanneer de eerste reizen naar Indië op de zoo rijk gecommentariëerde wijze als
de Linschoten-Vereeniging dat doet, zouden in het licht verschenen zijn, dan zou
uit die statige serie het beeld van de expansie in Indië kunnen oprijzen.
Dat was het doel wat hij met zijn zoo breed opgezette onderzoekingen beoogde.
Maar voor de vorming van dat beeld in Europa, was veel meer noodig dan wat
de Amsterdamsche en andere notarissen hebben opgeteekend. Wat IJzerman
bizonder pikeerde was de stelling dat de groote vaart in de Nederlanden begonnen
was als gevolg van het verbod van den Koning van Spanje van 1587 waarbij de
Hollandsche schepen uit de Spaansche en Portugeesche havens geweerd werden.
Hij geloofde het eigenlijk niet. Dit leidde hem tot een onderzoek naar den omvang
van de Hollandsche vaart op Spanje en Portugal, en door de Sont naar de Oostzee.
Hij onderwierp de verkregen resultaten aan het oordeel van zijn neef Prof.
Posthumus, met het gevolg dat zij gepubliceerd werden in het Economisch-Historisch
Jaarboek. Zij hebben hem geen antwoord gegeven op zijn vraag. Het was vooral
dit punt dat hem tot het inzicht bracht dat de geschiedenis niet kon geven wat hij
van haar vroeg. En zoo bleef hij bij den eenigen vorm die een blik op het verleden
kan geven: de kroniek; bij zijn studie over Houtman, bij zijn bestudeering van de
platte gronden van Batavia en van de oudste ontwikkeling van de stad, in
samenwerking met zijn vriend H.H. Hooyer. Maar ook de kroniek geeft het verleden
niet terug, gelijk een ieder weet die wel eens een dagboek gehouden heeft.
Naber oordeelt dat de bewerking van de reis van Ottsen zijn meesterstuk is, ik
gevoel meer voor Dirck Gerritsz, de zich aan hem opdringende persoonlijkheid in
de eerste vroolijke jaren van het onderzoek, toen hij naar Spanje ging om te zoeken,
en vond. Hij herkende in Dirck Gerrits zich zelf, de man die met koelbloedigheid de
gevangenneming door de Spanjaarden verdroeg en gelaten een vonnis afwachtte,
maar die toch bij zijn verhoor den moed niet liet zinken maar alles aanvoerde om
hem tot een trouw onderdaan van Koning Filips en een geloovig zoon der kerk te
maken. Die na zijn thuiskomst een tijd lang niet vaart, omdat hem een dochtertje
geboren was, maar weder door de zee en Indië aangetrokken nog een tocht maakt
waarvoor hij eigenlijk al te oud was.
Toen Ijzerman in het voorjaar van 1914 in Madrid aankwam voor zijn onderzoek,
zei hij tegen me: ‘Breng me nu maar daar waar ik kans heb wat te vinden’. Wij gingen
naar het Depósite hidrográfico waar de verzameling aanteekeningen en afschriften
over oude reizen
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door den kenner der nautische geschiedenis der Spanjaarden, Fernandez de
Navarete, chronologisch geordend, bewaard werd.
De eerste morgen dat IJzerman daar bezig was vond hij een document over
Olivier van Noort. Hij kwam er mee naar mij toe en zei: ‘Dit stuk alleen is de reis
naar Madrid waard, want zonder die reis zou ik het nooit hebben leeren kennen’.
Gelukkig bleef het niet bij dat ééne stuk. In Madrid en daarna in Sevilla haalde
IJzerman uit de enorme massa's ‘legajos’ die bundels er met genialen greep uit die
van de Hollandsche ontmoetingen met de Spanjaarden vertelden.
Er is geen verslag verschenen omtrent een onderzoek naar archivalia in Spanje
belangrijk voor onze Nederlandsche geschiedenis door IJzerman. Hij had daar geen
zin in, evenmin als hij er zin in had de stelselmatig opgespoorde notariëele
aanteekeningen over zeevaarders en hun verwanten uit te geven. Niet omdat hij
het belang eener publicatie ervan niet inzag, getuige zijn aanteekeningen over de
vaart op Spanje, ook niet omdat hij gebruik ervan aan anderen niet gunde: voor mijn
Mahu en De Cordes waarvan de bewerking in dien tijd begonnen is, kreeg ik al zijn
aanteekeningen ter beschikking, en hij handelde tegenover andere onderzoekers
op dezelfde wijze.
Ik geloof dat hij die afschriften en aanteekeningen door hem zelf of voor hem
gemaakt, eenigszins beschouwde als zijn persoonlijk eigendom, zooals een
verzamelaar van oude boeken en kaarten die als zijn eigendom beschouwt, hoewel
hij ze in de eeuwenreeks van hun voortbestaan slechts luttele jaren mag bewaren
voor het nageslacht.
Eén stuk dat wij in Sevilla vonden was buitengewoon belangrijk, dat waren de
beroemde ‘Declaraciones de los Olandeses’ waarvan het afschrift 160 pagina's
vulde: de verhooren der schepelingen van de Blijde Boodschap, eerst genaamd het
Vliegend Hert, die in Chili door de Spanjaarden gevangen genomen waren; die
verhooren die zoo kostelijk zijn door de naieve antwoorden op de door de Spaansche
rechters gestelde vragen over het doel en de inrichting van de reis, en over hun
handelingen, vriendschappelijk of vijandig, tegen de Spanjaarden en Portugeezen,
gedurende de reis, gegeven met dikwijls vermakelijke en doorzichtige camouflage!
Het is de vraag of er vóór de vondst van dit stuk zooveel bekend was over het leven
aan boord op die vroege reizen en de kleurige samenstelling van de bemanning
van deftige jongemenschen af tot volkomen analphabeten.
Die ‘Declaraciones’ inspireerden IJzerman tot de schepping van Dirck Gerritz,
een geheel andere figuur dan zooals hij geteekend was door Wigmann, anders,
omdat wij hem nu levend te zien kregen.
Het afschrift van de ‘Declaraciones’ werd met de afschriften der verdere gevonden
stukken gedeponeerd in het Rijksarchief in Den Haag, maar IJzerman wilde den
oorspronkelijken tekst van het stuk niet aan zijn Dirck Gerrits toevoegen, noch vond
het zijn goedkeuring dat het zou gedrukt worden onder de bescheiden betreffende
de reis van Mahu en De Cordes, en daarom is dat ook niet gebeurd.
Zijn andere werk dat ik gaarne direct na Dirck Gerrits noem is zijn
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‘Buysero’, geheel anders dan Dirck Gerrits. Buysero is een excuus om de verkregen
berichten over een groot aantal personen, die in de omgeving van Buysero
voorkwamen, te publiceeren. IJzerman deed dit in een zeer concreten vorm, elke
levenskroniek apart en gerangschikt naar de alphabetische volgorde der personen.
Het werken met IJzerman had mij er toe gebracht de levensbizonderheden der
personen die tot den tocht van Mahu en De Cordes in relatie hadden gestaan in
zulk een woordenboek-vorm te geven. IJzerman meende dat hij mijn voorbeeld
volgde toen hij evenzoo deed in Buysero en zulke biographica gereed maakte over
de eerste. Schipvaart, maar ten onrechte, de gedachte was van hem uitgegaan.
Die van de Eerste Schipvaart zijn nog niet uitgegeven. Men weet dat die
monumentale uitgave van onze reis naar Indië niet afgekomen is. De bewerking
van het nog ontbrekende is echter ver gevorderd, dank zij de medewerking in de
latere jaren van Naber en Stapel. Alle journalen en journaalachtige stukken
betreffende de reis zijn gedrukt. De hiergenoemde levensbizonderheden zijn vrij
wel persklaar. Het hoofdstuk over de Uitreeding moet nog gemaakt worden, dat
moet een zelfstandige uitgave worden onder de volle verantwoordelijkheid van den
toekomstigen bewerker.
Een samenstelling van de reistocht zelf, gebouwd op alle journalen en berichten,
is een prachtig onderwerp voor een afzonderlijk boek en hij die er de ware inspiratie
voor krijgt, kan er een litterair kunstwerk van maken.
De inspiratie zal het enthousiasme brengen, dat hiervoor noodig is en dat bij
IJzerman in zoo hooge mate aanwezig was. In de eerste jaren van de
Linschoten-Vereeniging bracht deze geestdrift mannen als Rouffaer, De Balbian
Verster, Burger, Scheurleer en zoovele anderen tot elkander. Mr S. Muller Fz. keerde
nog eens tot de studie van zijn jeugd terug; Colenbrander verliet zijn 's Rijks
Geschiedkundige Publicaties om te luisteren naar den scheepspraat van David
Pietersz De Vries, zelfs de oude Kern kwam er toe nog eens met Linschoten mee
te gaan, buiten Goa, waar de horens vanzelf uit den grond opkwamen. Mulert waagde
zich aan de ontdekking van het Paascheiland. Waar kwam die superieure stemming
van daan? Wie zal het zeggen, maar wáár is het dat elke nieuwe vondst met
blijdschap werd begroet. Op een zekeren dag gingen de armen van IJzerman
omhoog toen hij aan de Balbian Verster een nieuw feit omtrent Olivier van Noort
mededeelde, die toen de held van Verster was. En welk een verrukking dat een
plaatje van Van Noort's actie voor Manilha kon verstaan en in zijn vollen omvang
gekend worden uit Spaansche stukken!
En hoe verkneukelde IJ. er zich in toen hij ontdekte dat de bekende Dirck Gerrits
China oorspronkelijk Pomp heette. Die zóó zijn sympathie aan zijn studiën gegeven
heeft werkt bij Gods genade. Eénmaal in een gesprek aan de Universiteits-Bibliotheek
te Amsterdam met Dr. Burger en mij zei hij: ‘Jullie zijn gelukkige menschen, zitten
altijd bij de bron en hebben elken dag plezier van het vinden van nieuwe dingen’.
Hier gaf hij onbewust uiting aan het gevoel van verschil dat
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er was tusschen zich zelf en hen die hij dan beschouwde en waardeerde als
geleerden, benijding geboren uit zijn eigen geestdrift. Misschen wist hij niet hoe wij
hem benijdden om die geestdrift!
Onder deze vroolijkheid lag de ernst dat IJzerman voor de geschiedenis van den
oorsprong onzer koloniale macht twee nieuwe gebieden van informatie opende: de
notarieele archieven en de documenten van Spaansche herkomst. De eerste groep
leidde tot een beter verstaan van wat hier in Nederland omging toen de beweging
begon, de andere documenten laten ons de bedrijven van zeelieden ver van het
vaderland dikwijls beter zien dan in de verhalen der Hollanders zelven. Ongetwijfeld
vertelt IJzerman over den toenmaligen toestand van de Spaansche en Portugeesche
koloniën meer dan de Hollandsche zeevaarders er toen van wisten. En hij heeft ze
voor een deel gerehabiliteerd, de Spaansche aanvoerders waren niet meer absolute
schurken, en de wreede bedrijven der Hollandsche zeelieden verheerlijkt hij niet.
Balthasar de Cordes ging geweldig te keer in het stadje Castro op Chiloé, hij liet de
inwoners opsluiten in de kerk met funeste gevolgen. Op het afschrift van het
oorspronkelijk verhaal staat in margine dit ééne woord van IJzerman's hand:
‘Naarder!’.
Enthousiasme voor de zee heeft in de Nederlandsche zee-provinciën ongetwijfeld
altijd bestaan. Dit moet leiden tot geestdrift voor de geschiedenis van de daden op
zee en ver over zee verricht. Wanneer is die beweging begonnen die geleid heeft
tot de codificatie in een Historisch Scheepvaart museum en een
Linschoten-Vereeniging?
Ik heb eens een merkwaardige vingerwijzing ontvangen.
In mijn bezit kwam een exemplaar op zwaar papier in een bizonder bewerkten
rood lederen band van het leven van Van Spijk door Koning. Korten tijd daarna
verkreeg ik een exemplaar van den eersten druk van J.C. De Jonge's Zeewezen,
zeer merkwaardig alle deelen in dezelfde rijk bewerkte banden gebonden als het
boek over Van Spijk. Van Spijk's daad had plaats in 1831. Het eerste deel van De
Jonge verscheen in 1833. In de voorrede wordt melding gemaakt van Van Spijk.
Na het Zeewezen volgde de beroemde en nog niet overtroffen ‘Opkomst van het
Nederlandsche Gezag in Oost-Indië’ van J.K.J. de Jonge en daarna kwam het
prachtige Daghregister van het kasteel Batavia. Ook mogen de namen van Leupe
en Tiele hier herdacht worden.
Zóó kwam er een groote schat van welgekozen belangrijke documenten ter
algemeene bekendheid. Wat de reisverhalen naar en door Indië betreft, bedenke
men dat de in 1646 reeds bijeengebrachte verzameling ‘Begin ende Voortgang van
de Oost-Indische Compagnie’, in die dagen nog in menig huisgezin aanwezig was.
Een vriend uit mijn jeugd las erin op den grond liggend in de studeerkamer van zijn
vader. In mijn studententijd kon men dat eerwaardige boek nog wel eens voor een
paar weken uit een openbare bibliotheek in huis hebben. Het is een gelukkig
oogenblik voor iemand die nu een exemplaar met opoffering van een aanzienlijk
bedrag in zijn bezit krijgt.
Elke studie uit geestdrift geboren loopt gevaar academisch te
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worden. Wanneer ik in een voorrede voor een deel van het Daghregister lees dat
dat deel niet veel nieuws bevat, dan zit ik weer voor de college-tafel en hoor den
professor achter zijn leerstoel zeggen: ‘elke historicus moet apathisch zijn’. Het is
een verdienste van IJzerman dat hij het vaandel van het enthousiasme heeft
gedragen.
Ik zal geen vergelijking trekken tusschen Van Spijk en IJzerman, maar ik meen
dat ze die overeenkomst hebben dat Van Spijk evenmin als IJzerman de moed van
één zijner daden zou erkennen. IJzerman wordt beticht van een moedige daad op
Sumatra. Men had hem verteld dat een inlander van plan was hem 's nachts te
vermoorden. IJzerman bleef volkomen kalm, en zei alleen ‘dan zal hij mij vinden
met het geladen revolver naast me’, en ging rustig naar bed. De inlander zag er van
af.
IJzerman vond dat dit niets anders was dan doen wat op dat oogenblik noodig
en mogelijk was. Niemand is een held, dan alleen voor de galerij. En hij haalde met
overtuiging een episode aan uit een oude roman over het beleg van Sebastopol.
Een generaal loopt alleen door een loopgraaf die onder vuur staat, bukkend en
wegschuilend voor de kogels. Maar op een oogenblik ziet hij een paar soldaten in
een hoekje zitten. Dan richt hij zich op en gaat kaarsrecht aan hen voorbij.
Wèl wilde IJzerman toegeven dat hij alles deed met zijn oogera. Ik heb een paar
aardige staaltjes daarvan bijgewoond. We waren in Madrid tijdens de opening van
de Cortes, het was in 1914. IJzerman wilde gaarne den stoet van XVIIIe eeuwsche
statiekoetsen zien waarmede de koning en de leden naar het gebouw van de Cortes
gebracht werden. Wij kwamen op een plein waar reeds een haag van toeschouwers
stond te wachten, 10 man diep. IJzerman was klein, en we stonden achteraan.
Ongemerkt kwam hij met den man die voor hem stond in aanraking. De man keek
om en met een allervriendelijksten glimlach keek IJzerman hem aan, zoodat hij op
zij ging. En zoo gebeurde met den man die nu weer vóór ons stond, dezelfde
vriendelijke lachende oogen, dezelfde terugtred en binnen 10 minuten stonden we
op de voorste rij zonder eenige stoornis verwekt te hebben.
Het andere geval was een opzettelijk spelletje. In een klein dorpje in Portugal
moesten we even stil houden omdat de chauffeur benzine moest halen. In de
Portugeesche binnenlanden komen de auto's nog niet veel voor, de kinderen langs
den weg knielden als we voorbij kwamen, de kleintjes met de oogen neergeslagen.
Er kwamen dan toen wij in dat dorp stil stonden een aantal mannen en jongens om
de auto heen staan. ‘Wil ik ze eens wegkijken?’ zei IJzerman. De eerste man die
hij aankeek ging weg, de tweede aarzelde. ‘Hij wordt al verlegen’ zei IJzerman, en
in korten tijd waren ze allen afgedropen.
Hij was maar eenmaal in zijn leven zenuwachtig geweest, dat was vóór een
beslissing van het hoogste belang in de petroleum-wereld, die naar zijn wensch
uitviel. Op zijn 80e jaar verklaarde hij dat hij nu voor het eerst ‘zorgen’ had. Hij vond
de bevrediging van wat hij gedaan had in zich zelf, en was daarom niet altijd gevoelig
voor eerbewijzen. Met zijn eerepromotie te Amsterdam was hij zeer inge-
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nomen, de Plancius-medaille vond hij goed bedoeld. Hoewel hij weinig met mij over
Bandoeng gesproken heeft, weet ik dat de eerbewijzen hem daar ten deel gevallen
hem een groote voldoening gaven.
Hij was de ontdekker van de oudste plattegrond van New York, een document
dat het oordeel over het Hollandsche gouvernement vóór de stad aan de Engelschen
overging veel gunstiger gemaakt heeft dan het was. In de correspondentie die ik
over dat plan voerde met I.N. Phelps Stokes te New York was het gewoonte
geworden het te noemen ‘The IJzerman plan’. Toen hij dat vernam verzocht hij dat
na te laten, ‘op die wijze wensch ik niet voort te leven’. Het heeft daarom den naam
gekregen van het Castello plan, naar de plaats waar IJzerman het gevonden had,
een villa in de omgeving van Florence.
Wanneer hij zijn oordeel uitsprak, was het scherp geformuleerd; hij lachtte om
menschen die broom innamen als ze bij den Gouverneur-Generaal op audiëntie
moesten; toen men zich te Buitenzorg ongerust maakte over een opstandeling,
vroeg hij: ‘heeft die man geen nek?’ Als oud-militair was zijn vaste meening dat de
eenige oorlog die kans van slagen had, de aanvalsoorlog was.
Ik had eens de onvoorzichtigheid op een plan dat hij ontwikkelde, met de banaliteit
te antwoorden: ‘Dat is een goed idee’; ik kreeg ten antwoord: ‘Wat dacht U dan, de
slechte ideeën slik ik in’.
Op reis lieten hem vele dingen koud en hij veinsde geen bewondering. De
Kathedraal van Burgos noopte hem niet uit den trein te stappen, het Escoriaal
verlokte hem tot een fenijnige uitval tegen de gidsen die zich aanboden, de Arabische
keukens te Cintra maakten hem driftig, Sevilla's merkwaardigheden bezag hij in een
uur, maar hij zat alle namiddagen in den bloeienden tuin van het Alcazar en in
Coimbra was hij zeer op zijn gemak, en genoot van de legendes die daar nog
aangetroffen werden. De spoorwegaanleg in Spanje had zijn bewondering. Het was
hem een teleurstelling dat zijn Portugeesche taalleeraar, Mr W.J. van Balen, de
ervaren tourist, niet mede kon gaan naar Portugal.
Voor de natuurlijke menschelijke roerselen was hij gevoelig. De Rijksarchivaris
Bijlsma heeft zoo sympathiek in het Nederlandsch Archievenblad getuigd dat IJ.
zich wel heeft willen aansluiten aan den kring in het Archief en getoond heeft alle
lief en leed der ambtenaren te deelen. Hij voelde zich evenzeer thuis in de ‘Van
Galenstraat’: die enkele straatnaam waarin samengevat was het Instituut, zijn rijke
bibliotheek en haar hulpvaardige bibliothecaris, IJzerman's toegewijde vriend W.C.
Muller.
Toen hij vernam dat Rouffaer op zijn terugweg uit Indië ziek te Marseille was
achtergebleven, ging hij hem zelf halen en redde daarmede zijn leven. Zijn hartelijk
familie-leven in Indië, waar hij ‘zijn opkomst aan zijn vrouw te danken had’, de
bekende schrijfster Annie Foore, met haar schitterende gaven, - ‘in den rijken tijd’
op Oosterbeek, - op Saphir waar de groote familie-film gemaakt werd, en
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waar Mevrouw IJzerman-Koch met zooveel tact de ontvangst van gasten leidde, heeft allen die hem bezochten, verkwikt.
Mijn maatschappelijke positie heeft meegebracht dat ik IJzerman slechts
fragmentarisch gekend heb, toch heb ik niet geaarzeld deze herinneringen aan hem
op te stellen. De studie van de oude reizen leert dat het journaal gehouden door
den eenvoudigen matroos ook waarde heeft, zelfs de opinie die hij somtijds uit over
de handelingen der officieren. Indien men in zulk een relaas de verhouding terugvindt
waarin hij tot de leiders der onderneming stond, dan hoop en vertrouw ik dat men
in mijn stuk zal bespeuren de dankbaarheid die mij tegenover IJzerman bezield
heeft en nog bezielt. Tot zijn heengaan toe heb ik mij verheugd in den omgang met
dezen ‘vaderlijken vriend’. Ik mis hem.
De volgende vier ter herdenking van IJzerman geschreven artikelen moeten in de
eerste plaats genoemd worden:
het algemeene levensbericht door P. de Roo de la Faille, anomien verschenen
in de Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië, Deel 89
(1932), bladz. I-XXIX. Met. portret.
bij zijn 75sten verjaardag door J.C. van Eerde: ‘Dr J.W. IJzerman, aetate LXXV’
in De Gids, Jg. 90, deel 3, Amsterdam, 1926, bladz. 402-413.
als medewerker der Linschoten-Vereeniging door S.P. L'Honoré Naber in het 25e
Jaarverslag der Linschoten Vereeniging, 1932.
als archiefbezoeker door R. Bijlsma in het Nederlandsch Archievenblad, Jaarg.
40 (1932-33), bladz. 86.
F.C. WIEDER
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