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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.
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Contributie (normaal ƒ 10.-, zoo geen Nederlandsch onderdaan desverkiezend ƒ 5.-)
over te maken aan Penningmeester Dr J. H e i n s i u s te Wassenaar (Santhorstlaan
21) liefst door bijschrijving op postrekening 7910 van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde.
Boeken - eigen geschriften niet te vergeten! - zende men aan den Bibliothecatis,
Dr A.A. v a n R i j n b a c h 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. D a m s t é (Koninginnelaan 11 Oegstgeest).
Bibliografieën der leden
Ons medelid Dr P.J.M. van Gils heeft in de laatste Jaarvergadering gewezen op
het belang, dat de leden onzer Maatschappij zelf zorgen voor het tot stand komen
eener volledige bibliografie hunner werken. Hij wees daarbij op het gemak en het
nut van de Lijst van Geschriften van de Leden der Vereeniging tot het Bevorderen
van de Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland. De Redactie
van het Jaarboek meent, dat het verzamelen van bibliografisch materiaal betreffende
de leden onzer Maatschappij stellig van groot nut zou zijn en verzoekt daarom de
leden zich de moeite te willen getroosten een dergelijke lijst zoo volledig mogelijk
samen te stellen en toe te zenden aan de Jaarboekcommissie.
Voor de Commissie J. DE VRIES, Haagweg 22, Leiden
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De Jaarboekcommissie, ingesteld in gevolge besluit der Jaarlijksche Vergadering
van 12 Juni l.l. ach het bij het verschijnen van het eerste Jaarboek, dat door haar
zorg tot stand is gekomen, gewenscht er op te wijzen, dat nog slechts weinig van
het reorganisatieplan kon worden verwezenlijkt. De korte tijd, dien de commissie
werkzaam kon zijn en waarbinnen bovendien de zomervacantie viel, hebben
ingrijpende wijzigingen verhinderd; slechts in enkele technische onderdeelen heeft
de commissie een verandering aangebracht, die, naar zij hoopt, een verbetering
zal blijken te zijn.
De Jaarboekcommissie
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Verslag van de jaarlijksche vergadering te Leiden op 12 juni 1935
De Beschrijvingsbrief luidde:
LEIDEN, den 3den Mei 1935.

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 12den Juni 1935 klokke elf, in het gebouw
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Steenschuur 21.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I. Opening der Vergadering door den Voorzitter, den Heer Dr J. DE VRIES, met een
toespraak.
II. Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar 1934/1935.
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 het Bestuur omtrent den ‘C.W. van der Hoogt-prijs’.
IX. Bekendmaking van het werk, dat het Bestuur, op advies van de Commissie voor
de rubriek Biographie en Cultuurgeschiedenis, met den nieuwen twee-jaarlijkschen
‘Dr Wijnaendts Francken-prijs’, groot ƒ 500, bekroond heeft.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1935

4
X. Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitengewone leden.
XI. Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Vaste
Fonds ƒ 125 te besteden tot steun van de uitgave van de Vierde Verzameling
(Correspondentie 1901-1902. 's-Gravenhage 1934, door Dr. W.J. LEIJDS.
XII. Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Vaste
Fonds ƒ 125 beschikbaar te stellen als subsidie aan de Vierde Verzameling
(Correspondentie 1901-1902). 's-Gravenhage 1934, door Dr W.J. LEIJDS.
XIII. Voorstel van het Bestuur:
a. over te gaan tot de reorganisatie van het Jaarboek in den zin van het rapport
der Commissie ingesteld volgens besluit der vorige Jaarvergadering.
b. aan het Bestuur op te dragen een Commissie ter redactie van dit Jaarboek te
benoemen, bestaande uit drie leden der Maatschappij en één lid van het Bestuur.
Toelichting: zie het als bijlage opgenomen Advies der Commissie.
XIV. Voorstel van het Bestuur:
a. om, in verband met de geringe beschikbare geldmiddelen, voorloopig de
subsidieering van werken, die niet van wege de Maatschappij worden uitgegeven,
te staken;
b. de opbrengsten van het vaste fonds uitsluitend te bestemmen tot de uitgave
van eigen werken;
c. goed te vinden, dat het Bestuur in overleg met de daarvoor in aanmerking
komende commissies een plan zal uitwerken voor eigen uitgaven, om dit aan de
volgende Jaarvergadering ter goedkeuring voor te leggen.
XV. Verzoek van het Bestuur om te worden gemachtigd, om in overleg met de
Commissie voor Schoone Letteren een voorstel te doen aan de Zweedsche
Akademie van Wetenschappen tot toekenning van een Nobel-prijs aan een
Nederlandsch schrijver.
XVI. Voorstel van het Bestuur om in de eerste alinea van artikel 58 het woord ‘drie’
te vervangen door ‘vijf’, zoodat het artikel zal luiden:
‘Elke vijf jaren kan één der Commissiën vóór den 15den Maart aan het Bestuur
een met redenen omkleede schriftelijke voordracht doen tot toekenning van een
Prijs voor Meesterschap, ten bedrage van ƒ 1000.’
Toelichting:
De tegenwoordige toestand van de financiën der Maatschappij maakt het
bezwarend om elke drie jaar een schenking van ƒ 1000, volgens art. 58
der Wet, te verantwoorden.
De in den vorm dier bekroning van meesters geschiedende
‘aanmoediging’, - een van de in art. 2 genoemde wegen, waarlangs het
doel ‘bevordering der
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Nederlandsche Taal- en Letter-, Geschied- en Oudheidkunde en Schoone
Letteren’ moet worden nagestreefd -, eischt te veel van de financieele
krachten, om voldoende gelegenheid over te laten voor de toepassing
der andere middelen: uitgeven, of geldelijk ondersteunen der uitgave,
van werken en geschriften; instandhouden en uitbreiden van onze booke.a. verzamelingen; en instandhouden van het Fonds, bijeengebracht bij
gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Maatschappij, en van andere
ten bate van haar doel strekkende fondsen.
Het bestuur is van oordeel, dat de druk der schenkingen volgens artikel
58 moet worden verlicht, door ze te doen met tusschenpoozen van vijf
jaren.
XVII. Verkiezing van een Bestuurslid.
XVIII. Verkiezing van leden in de drie vaste Commissiën.
XIX. Voordracht van Dr J. Huizinga: ‘Over Abaelard’.
XX. Rondvraag.
Namens het Bestuur H.T. DAMSTÉ Secretaris
Bijlage:

Advies der Jaarboek-commissie
De Commissie, bij besluit der Jaarvergadering van 13 Juni 1934 ingesteld om na
te gaan, in hoeverre een reorganisatie van den inhoud der Handelingen en
Levensberichten mogelijk zou zijn, is in haar besprekingen tot de volgende voorstellen
gekomen:
1. Het officieele gedeelte (in het vervolg aangeduid als Bestuursgedeelte), zooals
dit nu is ingericht en bestaande uit de ledenlijst, de verslagen der maand- en
jaavergaderingen (echter met uitzondering der op de jaarvergadering gehouden
voordrachten), de verslagen der commissies, van bibliothecaris en penningmeester,
kan zeer worden bekort en bovendien door een oordeelkundiger wijze van drukken
in omvang beperkt. Een omvang van 5 à 6 vel druks is ruimschoots genoeg voor
dit deel van het Jaarboek.
2. De Commissie stelt zich op het standpunt, dat voor den omvang, die in de
opeenvolgende jaren zeer verschillend geweest is (in 1933 bijv. omstreeks 360 blz.
en slechts 260 in 1934), jaarlijks op 20 vel druks mag worden gerekend. Voor het
niet officieele gedeelte (in het vervolg aangeduid als redactioneel gedeelte) blijven
dus ongeveer 14 à 15 vel druks beschikbaar.
3. Allereerst behooren tot dit gedeelte, zooals tot dusverre, de levensberichten.
Maar in plaats van de onvolledigheid, die tot nu toe heerschte, behooren van alle
in het afgeloopen jaar gestorven leden, korte zakelijke nekrologieën van omstreeks
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een pagina omvang te worden opgenomen, benevens een lijst van hun voornaamste
boeken en tijdschriftartikelen.
4. De Commissie acht het echter noodzakelijk, dat ook andere bijdragen daarin
zullen worden opgenomen. Zij heeft daartoe het oog op:
a. voordrachten op jaarvergadering.
b. den volledigen tekst van lezingen op een maandvergadering, die wegens haar
bijzonder belang in haar geheel verdienen te worden afgedrukt.
c. bijdragen op een der wetenschappelijke gebieden der Maatschappij en die
speciaal voor dit jaarboek zullen worden geschreven.
d. een verhandeling, die als beantwoording van een uitgeschreven prijsvraag,
voor bekroning zal worden voorgedragen. De Commissie wijst nadrukkelijk op het
groote belang van deze prijsvragen, die zeer ten onrechte gedurende de laatste
jaren in het geheel niet meer worden uitgeschreven.
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5. De praktische uitvoering van deze voorstellen heeft een financieele en een
organisatorische zijde. De omvang van den bundel blijft dezelfde als voorheen,
zoodat daaruit geen vermeerdering van drukkosten ontstaat. Wel zal geld moeten
worden uitgetrokken voor de honoreering van enkele artikels en voor het uitschrijven
van prijsvragen. Daartoe is naar haar meening een som van ƒ 200.- per jaar
voldoende. De Commissie is van oordeel, dat dit bedrag zonder bezwaar zal kunnen
worden gevonden, indien de prijsberekening van de firma Brill meer in
overeenstemming met de geldende usances zal worden gebracht.
6. Wat het organisatorische gedeelte betreft, zij opgemerkt, dat de redactie van het
Bestuursgedeelte overeenkomstig art. 74 van de Wet der Maatschappij bij den
secretaris blijft berusten. Maar voor het overige zal een afzonderlijke redactie moeten
worden benoemd, aan wie de volledige verantwoordelijkheid voor de daarin
opgenomen bijdragen moet worden toegekend. Het zal dus tot haar taak behooren:
a. te zorgen voor de korte nekrologieën der in het afgeloopen jaar gestorven
leden,
b. vast te stellen, welke der op de maandvergaderingen gehouden lezingen, in
extenso zullen worden gedrukt,
c. zorg te dragen voor de opneming van een of meer opstellen op het gebied van
literatuurgeschiedenis, taalkunde, geschiedenis, oudheidkunde en volkskunde,
d. het toezicht te houden op de typografische verzorging van het Bestuurs- zoowel
als van het Redactioneele gedeelte van het Jaarboek.
Deze Commissie zou kunnen bestaan uit drie leden der Maatschappij (bijv. een
filoloog, literator en historicus), aan wie een lid van het Bestuur als actief redactielid
zau kunnen worden toegevoegd. Deze laatste zal dus niet het Bestuur als zoodanig
vertegenwoordigen, maar voor het contact met het Bestuur zorgdragen.
Het verdient aanbeveling de redactieleden voor vier jaar te benoemen en niet
onmiddellijk herkiesbaar te stellen. Bovendien zal het goed zijn als elk jaar een lid
aftreedt, zoodat niet de geheele redactie in eens door een andere zal worden
vervangen. Hierdoor wordt continuïteit der wrekzaamheden gewaarborgd en toch
de mogelijkheid van afwisseling in de samenstelling der redactie verzekerd. Bij het
tusschentijdsch aftreden van een bestuurslid zal in zijn plaats een ander lid van het
bestuur worden aangewezen voor den tijd, dat het aftredend lid in de commissie
zitting zou hebben gehad.
7. De Commissie veroorlooft zich ten slotte nog de volgende aanvullende
opmerkingen:
a. De indeeling van het Jaarboek dient geheel te worden gewijzigd. Voor het
Bestuursgedeelte kan uiteraard de beslissing aan het Bestuur worden overgelaten.
De secretaris zal er voor zorg moeten dragen, dat de copij van dit gedeelte tijdig in
het bezit is van de redactie van het Jaarboek, die voor het afdrukken verantwoordelijk
is. De korte nekrologieën behooren achter het Bestuursgedeelte en daarna de
rubrieken van het Redactioneele gedeelte nl. 1. de op te nemen voordrachten; 2.
het antwoord op de prijsvraag en 3. bijzondere bijdragen.
b. Het is gewenscht, dat er een doorloopende pagineering wordt gebruikt en niet,
zooals nu, drie verschillende pagineeringen.
c. Het verdient aanbeveling als titel te kiezen: Jaarboek.
d. Indeeling der pagina en keuze van lettertype verdienen opmeuw te worden
vastgesteld.
8. De Commissie acht het van groot belang, dat het Bestuur er toe zal willen
medewerken, dat deze regeling, bij goedkeuring op de Jaarvergadering, nog voor
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den bundel 1934/1935 zal kunnen worden doorgevoerd. Zij stelt zich voor, harerzijds
daartoe de noodige maatregelen te nemen.
Voor de Commissie J. DE VRIES
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Tegenwoordig zijn 90 leden: Barge, W.A. Beelaerts van Blokland, Belinfante, W.
van Bemmelen, De Bie, Bierens de Haan, Bijleveld, Bijvanck, Van Blankenstein,
Van Blom, Boeke, Bothenius Brouwer, Bottenheim, J. Brouwer, Cleveringa,
Colenbrander, Dirk Coster, B.A.P. van Dam, H.T. Damsté, Dominicus, Draaijer-de
Haas, Drion, Van Dulleman-de Wit, Duyvendak, Waldie van Eck, Engelman,
Enthoven, Van Erp, Escher, Fijn van Draat, De Gelder, Enno van Gelder, H.E. van
Gelder, Van Gils, Van Haeringen, Heinsius, Van Hemessen, Hesseling, Van
Holkema, Huizinga, Hulsman, Hunger, J. Kalff, De Kanter, De Klerk, L. Knappert,
Knipscheer, Korff, Kossmann, Kramer, Kroes, Kroes-Ligtenberg, M.E. Kronenberg,
Kroon, Kruyt, Kunst, Van der Laan, De Leeuw, Van Lessen, Margadant, Meertens,
Mees-Verwey, De Meyier, Van Moll, Moormann, J.W. Muller, Muusses, M. Nijhoff,
Pennink, De Raaf, Regt, Van Rijnbach, Van Ronkel, Schepp, Sevenster, Snouck
Hurgronje, Van Son, Stapel, Stokvis, Talen, Tjeenk Willink, Van der Ven, Verburgt,
Versprille, Veth, C.G.N. de Vooys, J. de Vries, Welcker, Wouters, Van Zeggelen.
I. De voorzitter Dr J. de Vries opent de vergadering met een toespraak (blz. 55).
II en III. Secretaris en bibliothecaris brengen hun verslagen uit (blzz. 15 en 34).
IV. Voor de Commissie van artikel 33 der Wet rapporteert de heer Kalff over het
door den penningmeester gevoerde beheer. Diens rekening en verantwoording (blz.
36) worden onder dankzegging goedgekeurd.
V, VI en VII. De heer Heinsius leest 't verslag van de Commissie voor Taal- en
Letterkunde, Dr de Gelder dat van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde
en Mr Nijhoff dat van de Commissie voor Schoone Letteren (blzz. 42 en vlgg.).
VIII. Als de voorzitter den heer Nijhoff bedankt voor zijn verslag en voort wil gaan,
interrumpeert de heer Veth. Hij zegt wat onthutst te zijn. Op het conflict tusschen
Commissie voor Schoone Letteren en bestuur inzake den C.W. van-der-Hoogt-prijs,
als blijkende uit het gehoorde verslag, was hij niet voorbereid. Hij weet niet in
hoeverre de vergadering zich daarover mag uitspreken, maar de argumentatie van
de commissie en haar voordracht van den dichter Marsman lijken hem billijk en
keurig. Om persoonlijke redenen kan die voordracht toch niet worden terzij
geschoven? Na de lunch zou hij de zaak gaarne verder willen bespreken.
De heer Schepp uit zijn verbazing, dat 't verzoek de zaak te bespreken uit de
vergadering moet komen. Het bestuur is verplicht zijn standpunt bekend te maken
en toe te lichten, voor zich zelf en uit deferentie voor de vergadering.
De heer van Bemmelen spreekt dan namens het bestuur. Bij het
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oordeel van de commissie nopens de litteraire verdiensten van het werk van den
dichter Marsman legt 't bestuur zich gaarne neer, maar 't bestuur heeft ook aan te
leggen maatstaven van algemeen maatschappelijken aard. De meerderheid nu
verzette zich ertegen, dat de prijs zou worden toegekend aan iemand, die in 1931,
naar aanleiding van de toen geschiede bekroning van Van Schendel, de
Maatschappij, haar bestuur en de Commissie voor Schoone Letteren had beleedigd
in termen, die moeilijk erger hadden gekund.
De heer van Rijnbach (lid van het bestuur) voegt daaraan toe, dat er geen sprake
van is, dat het bestuur critiek zou willen beletten, maar de ditmaal door de commissie
voorgedragene heeft in 1931 die commissie en 't toenmalige bestuur beschuldigd
van perfidie en voorwenden van belangstelling, en gevraagd, dat men zich niet meer
met hem en zijn genooten zou bemoeien.
Nòch die Commissie voor Schoone Letteren, nòch 't bestuur zijn sindsdien zoo
veranderd, dat zij die woorden, als niet tot hen gericht, zouden kunnen negeeren.
Bovendien moest 't na zijn uitingen van 1931 twijfelachtig schijnen, of de bekroonde
den prijs zou aanvaarden. Een geval van weigering van een door de Maatschappij
verleenden prijs hebben we verleden jaar gehad; de risico dat zich dat zou herhalen,
mocht men de Maatschappij niet laten loopen.
De heer Duijvendak zegt uit het bestuur getreden te zijn, omdat hij zich met het
standpunt van de meerderheid niet kon vereenigen; 't bestuur heeft toe te kennen
een prijs voor goede letterkunde, niet een prijs voor goede manieren.
Op de bestuurstafel wordt gedeponeerd een motie, onderteekend met de namen
Van Blankenstein, Dominicus, Stokvis, Veth en De Vooys:
‘De vergadering, gehoord het jaarverslag van de Commissie voor Schoone Letteren
en kennis genomen hebbende van de houding van het hoofdbestuur inzake den
Van der Hoogt-prijs, verklaart deze houding van het hoofdbestuur te betreuren en
gaat over tot de orde van den dag.’
De heer Bothenius Brouwer merkt op, dat art. 59 der Wet het bestuur de
bevoegdheid verleent de prijstoekenning af te wijzen, en ten bewijze, dat er in dit
geval redenen waren om van die bevoegdheid gebruik te maken, doet hij eenige
aanhalingen uit het geïncrimineerde artikel. Een dichter behoort ook beschaafdheid
des harten te bezitten!
De heer Schepp wijst op Kloos en Van Deyssel, die ook geen blad voor den mond
namen en toch onlangs door de Universiteit van Amsterdam tot eeredoctor werden
gepromoveerd.
De heer Coster, lid der Commissie voor Schoone Letteren, meent dat het beste
werk dient te worden bekroond, omdat 't het beste werk is, en dat andere
overwegingen niet ter zake doen.
De motie, in stemming gebracht, wordt verworpen met 45 tegen 39 stemmen.
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Na de pauze, waarin 't noenmaal is gebruikt, deelt de voorzitter mede, dat 't bestuur
tot 't inzicht is gekomen, dat 't niet had moeten meestemmen. Door een misverstand
was het (behalve den voorzitter) tot meestemmen overgegaan. Het neemt dus zijn
6 stemmen terug, en zoo wordt de verhouding van voor- en tegenstanders 39 tegen
39.
Volgens artikel 40 der Wet wordt nu in omvraag gebracht, of de beslissing tot de
eerstvolgende vergadering zal worden uitgesteld. De meerderheid wenscht
onverwijlde afdoening.
Zoo krijgt de voorzitter te beslissen. Hij verklaart zich tegen de motie, waarmee
de motie is verworpen.
IX. De secretaris van de Commissie van voordracht voor den Dr Wijnaendts
Francken-prijs (B-rubriek) Dr H.A. Enno van Gelder, leest 't advies dier commissie,
om met dien prijs te bekronen Dr N. Japikse, voor zijn Prins Willem III, stadhouder
en koning (blz. 51).
De voorzitter deelt mee, dat 't bestuur in opvolging van dat advies den prijs aan
den heer Japikse heeft toegekend.
X. Namens de commissie van stemopneming, bestaande uit de leden Van
Bemmelen, Bothenius Brouwer, Bijleveld, De Gelder, L. Knappert, Kramers, Van
Lessen, J.W. Muller, Van Rijnbach, Slagter, Versprille en J. de Vries, meldt de heer
Bijleveld den uitslag der stemming voor de te benoemen 35 gewone en 2
buitengewone leden. Ingekomen waren 240 stembriefjes. Tot gewoon lid zijn
verkozen:
Mr A.J.L. van Beeck Calkoen
Dr K.L. Bellon.
Dr J.W. Berkelbach van der Sprenkel.
Dr W.H. Beuken.
Dr A. de Buck.
Dr L.A.J. Burgersdyk.
Dr Onno Damsté.
M. A.A.A. Defresne.
Jan H. Eekhout.
Dr F.L. Ganshof.
Dr Jan Grauls.
Mej. Dr C.C. ter Haar.
A. Hallema.
Mr F.D. Holleman.
Dom J. Huyben.
Dr W.R. Juynboll.
Mr J. Linthorst Homan.
Mevr. G. van Nes-Uilkens.
Dr B.W.T. Nuyens.
Dr G.A. van Poelje
Alfons de Ridder.
Dr D. Roggen.
Mej. Dr C.W. Roldanus.
J.G. van Schaik-Willing.
Mr J.J. Schrieke.
Dr A. Sizoo.
Dr G.A.S. Snijder.
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Dr C. Tazelaar.
Dr M. Valkhoff.
S. Vestdijk.
Dr Herman de Vleeschauwer.
Hendrik de Vries.
Mevr. M.M. de Vries-Vogel.
Gerard Walschap.
Hans van Werveke.
tot buitengewoon lid:
Erik Rooth.
Dr Hans Reutercrona.
Lund.
Djursholm.
XI en XII. De vergadering neemt deze voorstellen zonder discussie aan.
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De voorzitter stelt punt XIII aan de orde: 't bestuursvoorstel nopens het jaarboek.
Mej. Kronenberg waarschuwt tegen afschaffing der levensberichten. In 1919 was
die kwestie ook aan de orde en toen is gebleken, dat de groote meerderheid der
leden die wenscht te behouden. Wat men ervoor in de plaats wil geven, is een mager
surrogaat. Levensberichten als tot heden verschenen zijn ‘documents humains’ van
den eersten rang, die over een honderd jaar op hoogen prijs zullen worden gesteld.
Laten wij niet klakkeloos teniet doen, wat goeds er is gegroeid!
Dr Bijvanck sluit zich daarbij aan. Hij vindt die levensberichten nuttige lectuur en
het treft hem altijd onaangenaam, als er een blijkt te mankeeren of een geraadpleegd
bericht enkel geeft, wat het voorstel van de commissie beoogt. Hij zou met het
voorstel der commissie kunnen meegaan, wanneer in haar advies sub 3 mocht
worden gelezen: nekrologieën van ten minste één pagina omvang.
Dr Enno van Gelder komt op voor het voorstel zijner commissie. De voorstanders
der levensberichten wijzen op de daarin vervatte nuttige gegevens voor later. Maar
de commissie wil ze niet afschaffen doch beperken. Thans zijn sommige zeer lang,
en ze ontbreken vaak van wie men ze graag zou hebben. Vorige jaarboeken
vertoonden een lijst van nog te verschijnen levensberichten, vaak van personen,
die lang waren gestorven, en dan stonden er vaak nog stippels ten teeken dat de
levensbeschrijver nog niet was gevonden! De commissie nu wil zorgen voor
levensberichten, zoo volledig en zoo spoedig mogelijk. De nekrologieën zullen
behelzen: feiten. Maar dikwijls zullen zij worden ‘documents humains’, de commissie
onderschrijft dat. De bedoeling is: ruimte te sparen, om naast kleine van onbelangrijke
levens, groote berichten te kunnen plaatsen nopens belangrijke persoonlijkheden.
In het advies der commissie sub 3 te stellen ‘ten minste’ in plaats van ‘omstreeks’
een pagina, ware onjuist. Voor een korte schets met opgave van geschriften zal
men vaak geen volle bladzijde noodig hebben, Door aldus de ruimte voor de
levensberichten te beperken, komt er plaats vrij voor andere dingen, die minstens
evenzeer ‘documents humains’ mogen heeten.
Dr Bijvanck vraagt of 't niet beter is de discussies op te schorten en voorrang te
verleenen aan punt XIX.
De vergadering valt hem bij, waarop den heer Huizinga 't woord wordt verleend
tot het houden van zijn voordracht ‘Over Abaelard’ (zie blz. 66).
Aan het eind daarvan vertolkt de voorzitter hem den warmen dank der vergadering.
Bij de verdere discussies over punt XII zegt de heer Knappert, dat hij zal moeten
tégenstemmen, omdat hij de levensberichten wil behouden.
De voorzitter merkt op, dat, zoo er voor een levensbericht méér dan één bladzijde
noodig blijkt, er méér plaats voor zal worden ingeruimd. Men zal streven naar een
soepele uitvoering. Na een, twee jaar zie men, hoe 't er mee gesteld is. Wil de
vergadering aan
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commissie en bestuur zekere vrijheid laten? Op soepele toepassing kan worden
staat gemaakt.
Dr Enno van Gelder: ‘Zoo de levensberichten klein zijn, zullen ze te vollediger
verschijnen. Nu hinken ze achteraan of komen niet. De bedoeling is om de belangrijke
levens uitgebreider te beschrijven.
Mr van Blom vraagt zich af: Wat wil de commissie eigenlijk? Hij meende eerst:
saneering van het jaarboek. Maar gemist worden cijfers. De financieele basis hangt
dus in de lucht. En het voorstel zooals het gedrukt staat, ziet er anders uit dan
volgens de mondelinge toelichtingen van de heeren de Vries en Enno van Gelder.
Spreker heeft nu gehoord van méér persoonlijke nekrologieën van méér dan een
bladzij. Daarop zegt hij: Welkom!
Tegenover punt 4 van het advies staat hij met gemengde gevoelens. Voordrachten
van jaar- en maandvergaderingen zou hij gaarne zien opgenomen, maar de sub c
genoemde bijdragen? Moet ons Jaarboek een zooveelste tijdschrift worden? Zullen
er artikelen in worden opgenomen, die evengoed in het tijdschrift der Mij, in de Gids
of in het Tijdschrift voor Geschiedenis konden komen? 't Zou jammer zijn, zoo het
jaarboek een vergaarbak werd van elders geweigerde stukken!
Spreker staat sceptisch tegenover het nut van de sub b genoemde prijsvragen.
Zoo de beloofde soepelheid wordt betracht in dien zin, dat de bijdragen en prijsvragen
naar den achtergrond worden verwezen, en zoo inzake de nekrologieën ook zéér
groote soepelheid wordt betracht, dan is 't hem goed! Maar dat het voorstel in den
loop der discussies zeer aanmerkelijk is veranderd, dient in de notulen te worden
vastgelegd.
Wordt er meer soepelheid nog beloofd op de aangeroerde punten, dan gaat hij
mee, zoo niet dan stemt hij tegen.
Voorzitter: ‘De uitvoerige levensberichten, waarvan de heer Enno van Gelder
sprak, moeten niet worden opgevat als nekrologieën, maar als biographische essays.’
De heer Drion wil ook het voorstel van zijn commissie verdedigen. In vroeger tijd
verschenen er wel eens belangrijke levensberichten. Maar in later jaren waren zij
vaak als de aankondigingen in provinciale bladen van het overlijden van geachte
stadgenooten; geschreven zijn ze in een toon, als ging 't om de belangrijkste mannen
van de wereld. Wie 't druk heeft, zal dan het jaarboek teleurgesteld terzijde leggen.
En dat is jammer. Het draagt er toe bij, dat er over de Mij met te geringe waardeering
gesproken wordt. Waar we voor een groot deel van onze leden spreken enkel in
het jaarboek, moeten we met wat belangrijkers komen. Dan moeten de
levensberichten worden ingekort, om ruimte te winnen voor gehonoreerde essays
over wie dat verdienen; twee, drie essays ieder jaar, om de beschreven personen
aan den lezer te ontdekken.
Mr van Blom: ‘De zaak wordt steeds minder duidelijk! 't Geluid van den voorzitter
en van den heer Enno van Gelder klonk anders dan dat van den heer Drion. De
laatste houdt vast aan het gedrukte voorstel.’
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Spreker stelt voor om in punt 3 van het advies der commissie te schrappen het
woord ‘zakelijke’ en de kortheid niet nader te omschrijven, dus ook te doen vervallen
‘van omstreeks een pagina omvang’. Méér ruimte zullen de levensberichten innemen
dan de commissie bedoelde: De ruimte daarvoor ware te vinden ten koste van punt
4 door c en d te schrappen of daar ‘en zoo mogelijk’ aan te doen voorafgaan.
Dr Enno van Gelder ontkent, dat er verschil zou bestaan tusschen den heer Drion
en den voorzitter en hem. In het jaarboek zijn noodig essays op drie gebieden. Dat
sta voorop. Hij is het niet eens met den heer van Blom, dat de bestaande tijdschriften
alle aangeboden copy gemakkelijk verwerken. Het Tijdschrift voor Geschiedenis,
dat hij mee redigeert, moet herhaaldelijk stukken afwijzen of hun opname uitstellen,
wegens plaatsgebrek. Hij zou 't beschouwen als een verwerping van dit voorstel,
zoo c en d conform de bedoeling van den heer van Blom op den achtergrond werden
geschoven. De levensberichten moeten worden gereduceerd, om ruimte te winnen
voor essays en zoo ons jaarboek beteekenis te doen krijgen, naast soortgelijke
buitenlandsche periodieken.
Voorzitter: ‘In punt 3 wil het bestuur laten vallen de woorden ‘zakelijk’ en ‘van
omstreeks een pagina omvang’. Maar ik ben 't eens met den heer Enno van Gelder,
dat c en d niet ondergeschikt mogen zijn aan a en b. Ons jaarboek is ruilobject
tegenover buitenlandsche jaarboeken enz. Nu hebben wij niets, waaruit de innerlijke
beteekenis onzer Mij kan blijken.
De tegenstelling bepaalt zich tot de behandeling van art. 4: in hoeverre de sub c
en d genoemde zaken integreerend deel van het jaarboek zullen uitmaken, zooals
de commissie ried, of subsidiair, naar den wensch van den heer van Blom’.
Dr van Gils meent, dat men den heer van Blom 4 c en d aannemelijk kon maken
door te zorgen, dat de essayisten eerst optraden op een maandvergadering. Hemzelf
lijkt 't moeilijk te beslissen omtrent de lezingen van 4 b.
Op het punt van nekrologieën meent hij, dat de heer Enno van Gelder zichzelf
tegenspreekt. Voor overledenen die na drie, vier jaar nog geen levensbeschrijver
hebben gevonden, kunnen dienen de korte nekrologieën van omstreeks een pagina.
Het voorstel der commissie op dit punt ‘staat in het teeken van’ 't relativisme. Wie
voor den heer Drion belangrijk zijn, zijn dat wellicht niet voor spreker, en omgekeerd.
Hij heeft onlangs een levensbericht geschreven van Dr J.W. Goossens. Deze is
voor hem een belangrijk man, maar de heer Drion zal hem mogelijk niet belangrijk
vinden. De ‘opera’, de werken onzer leden hebben we te geven. Goed zou 't zijn,
zoo den leden bij hun leven briefjes werden thuis gestuurd met verzoek op te
teekenen wat zij gewerkt hebben. Die lijsten konden dan van dienst zijn na het
overlijden.
Dr Bijvanck ziet twee punten, waaromtrent moet worden beslist: 1. Zullen er in
het jaarboek essays worden opgenomen? 2. Zullen er prijsvragen zijn?
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Dr Fijn van Draat waarschuwt tegen prijsvragen. Het Utrechtsch Genootschap
schreef ze vroeger uit, maar is daarvan teruggekomen. Hij zou tegen het
bestuursvoorstel stemmen, zoo die prijsvragen daaraan bleven vastgekoppeld.
Mr van Blom stelt voor niet te stemmen voor of tegen het bestuursvoorstel maar
voor of tegen zijn amendement: om punt 4 c en punt 4 d op den achtergrond te
schuiven. Schrappen is niet noodig. Als er geld en ruimte voor is, ga men zijn gang.
Het voorstel van Blom wordt in stemming gebracht en aangenomen met groote
meerderheid van stemmen.
Dan stemt men over zijn voorstel om bij punt 3 te schrappen de woorden ‘zakelijke’
en ‘van omstreeks een pagina omvang’. Ook dit wordt aangenomen.
Aldus geamendeerd en met invoeging van ‘en zoo mogelijk’ wordt het advies van
de jaarboek-commissie aanvaard en het voorstel van punt XIII goedgekeurd.
Op een vraag uit de vergadering, hoe men denkt over het voorstel van den heer
van Gils om nopens de werken der leden reeds bij hun leven inlichtingen te
verzamelen, antwoordt de voorzitter, dat het bestuur dit zal overwegen.
XIV. Voorzitter: ‘Het bestuur wenscht dit voorstel, naar aanleiding der ten opzichte
van punt XIII gevallen beslissing, van de agenda af te voeren’.
XV. Aan voorzitter is gebleken, dat een voorstel als dit dient uit te gaan van de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Ons bestuur zou zich tot
bevordering van het beoogde doel met haar in verbinding moeten stellen.
Tot dit voorstel is het bestuur gekomen naar aanleiding van een door Mr Dr J.A.
van Praag overgebracht verzoek van prof. Esteban Madraga, dat wij adhaesie
zouden betuigen met zijn plan om uit te lokken, dat de Nobèl-prijs voor letterkunde
in 1935 zou worden verleend aan den Spaanschen romanschrijver, dichter, essayist
en wijsgeer Miguel de Unamuno, die onlangs 70 jaar werd. De vergadering keurt
goed, dat het bestuur stappen doet om te bevorderen, dat er een voorstel worde
gericht aan de Zweedsche Akademie om een Nobèlprijs toe te kennen aan een
Nederlandsch schrijver.
XVI. Nadat de penningmeester Dr J. Heinsius voorstel XVI heeft toegelicht, hecht
de vergadering daaraan haar goedkeuring.
XVII en XVIII. De ingeleverde stembiljetten wijzen uit, dat alle a-candidaten met
overgroote meerderheid zijn gekozen. Voor zoover ter vergadering aanwezig, nemen
zij hun benoemingen aan, behalve de heer Dr Enno van Gelder, die zich wenscht
te beraden.
XIX. Zie onder XIII.
XX. Bij de rondvraag stelt de heer Van Bemmelen voor, aan mevrouw Henriëtte
Roland Holst-van der Schalk een telegrafische
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huldegroet te brengen, haar onze waardeering te betuigen en spoedig algeheel
herstel toe te wenschen. De vergadering juicht dat toe en de secretaris geeft
uitvoering aan dat besluit.
De heer Muller dankt den voorzitter voor de voortreffelijke leiding van de moeilijke
en lange vergadering, welke dan kwart-over-vier wordt gesloten.
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Bijlage I Verslag van den secretaris
Op 3 Juli 1934 ontviel der Maatschappij haar buitengewoon eerelid Z.K.H. Hendrik
Wladimir Albrecht Ernst, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, Vorst
van Wenden enz. enz.
Een levensbericht van den geëerden Prins, geschreven door den Adjudant in
buitengewonen dienst van H.M. de Koningin, Kolonel H.J. S c h m i d t , opende de
rij biografieën van afgestorven leden der Maatschappij in het Jaarboek 1933/34 en
een herdenkingsrede hield onze toenmalige voorzitter B o t h e n i u s B r o u w e r in
de algemeene ledenvergadering van 12 October 1934.
Maandelijksche ledenvergaderingen werden gehouden op 12 October, 2 November
en 7 December 1934 en 11 Januari, 1 Februari, 8 Maart, 5 April en 3 Mei 1935.
De Octobervergadering koos Dr J. d e V r i e s tot voorzitter voor 't jaar 1934/35.
In dat thans ten einde spoedend jaar verplichtten de volgende leden ons met
voordrachten over de na te noemen onderwerpen:
1. Dr M.A. v a n A n d e l : Heksenwaan en geneeskundig volksgeloof.
2. Dr G e r l a c h R o y e n : Pronominale problemen in het Nederlandsch.
3. Dr H.D. v a n B r o e k h u i z e n : Die verhouding van Suid-Afrika tot Nederland
op taal- en kultureel gebied.
4. Dr Gerard Brom: De opbouw van Vondels drama.
5. Dr J.M. R o m e i n : De dialektiek van den vooruitgang.
6. Dr Ir D.F. S l o t h o u w e r : Richelieu en de architectuur van zijn tijd.
7. Dr N.A. D o n k e r s l o o t : Christian Morgenstern.
8. Dr P. V a l k h o f f : Marnix en Rabelais. Korte inhoudsopgaven van die
voordrachten volgen hieronder. Tot besluit zal straks Dr J. H u i z i n g a spreken
over Abaelard.
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De vorige jaarvergadering beschikte, dat zou worden ingesteld een Commissie om
de mogelijkheid na te gaan eener reorganisatie van den inhoud van ons jaarboek,
de bundel Handelingen en Levensberichten.
In den beschrijvingsbrief voor deze vergadering is vervat 't advies dier uit de leden
F.J.W. D r i o n , Dr H.A. E n n o v a n G e l d e r , Mr M. N y h o f f , Dr A.A. v a n
R y n b a c h en Dr J. d e V r i e s samengestelde Commissie.
Op dien raad, waarvoor hier dank wordt betuigd, is gegrond 't bestuursvoorstel,
dat punt XIII uitmaakt van de agenda.
Ter maandvergadering van 2 November 1934 meldde de Voorzitter de instelling
door Dr C.J. W i j n a e n d t s F r a n c k e n van een tweejaarlijkschen prijs, groot ƒ
500, om en om te verleenen, de eene keer voor het beste werk op het gebied van
essays of litteraire critiek, een volgend maal voor een uitverkoren publicatie op
biografisch of cultuurhistorisch gebied.
Een reglement voor den ‘Dr Wijnaendts Francken-Prijs’ werd vastgesteld in de
bestuursvergadering van 18 December 1934:
1 Om de twee jaren, te beginnen met 1935, kan er worden beschikt over een prijs
van ƒ 500 voor het best geoordeelde, in druk verschenen, in Nederlandsch proza
geschreven werk, beurtelings zich bewegend op het gebied van:
a Essays en litteraire critiek,
b Biographie en cultuurgeschiedenis,
zoodat in elk dier beide rubrieken om de vier jaren een prijs, die vergezeld zal
gaan van een oorkonde, kan worden toegekend. Aangevangen wordt met de rubriek
b.
2 De toekenning geschiedt door het Bestuur der Maatschappij, op voordracht van
een voor ieder der beide prijzen te benoemen Commissie van Voordracht van 5
leden. Vier leden dezer Commissie worden benoemd door het Bestuur, met dien
verstande, dat minstens één hunner tevens lid van het Bestuur der Maatschappij
moet zijn. Het vijfde lid wordt aangewezen, voor den sub 1 a genoemden prijs door
de Commissie voor Taal- en Letterkunde, voor den sub 1 b genoemden prijs door
de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde, terwijl de overige leden al dan
niet lid der Maatschappij kunnen zijn.
3 Het te bekronen werk moet voor het eerst in druk verschenen zijn, in boekvorm
of in krant of tijdschrift, in de vier jaren, voorafgaande aan het jaar, waarin de prijs
verleend wordt.
4 Het verdient aanbeveling, dat de schrijvers of uitgevers van in aanmerking komende
boeken of dagblad- en tijdschriftartikelen deze aan de Commissie van Voordracht
ter beoordeeling toezenden, ofschoon deze Commissie uit den aard der zaak ook
nietingezonden werken voor de bekroning kan voordragen.
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5 Kan het Bestuur zich niet met de voordracht der Commissie vereenigen, of komt
naar het oordeel der Commissie geenerlei werk voor bekroning in aanmerking, dan
wordt de prijs niet toegekend en komt hij dat jaar te vervallen.
6 Het Bestuur is niet bevoegd den prijs te splitsen en te verdeelen.
7 De Commissie moet haar voordracht bij het Bestuur indienen vóór den 1sten Maart
van het jaar, waarin de bekroning kan geschieden. Deze voordracht gaat vergezeld
van een schriftelijke motiveering. De mededeeling van de bekroning geschiedt in
de Jaarvergadering.
8 Vóór den 1sten November van het jaar, waarin een prijs is verleend, wordt de
Commissie van Voordracht benoemd voor de volgende verleening van denzelfden
prijs. Deze Commissie treedt in haar geheel of ná de Jaarvergadering, waarin de
prijs is toegekend of toegekend had kunnen worden. Voor de eerste maal worden
de beide Commissies van Voordracht benoemd vóór den lsten December 1935. In
tusschentijdsche vacatures wordt door het Bestuur ten spoedigste voorzien.
De prijs zal heden voor de eerste maal worden verleend.
Als punt IX aan de orde komt, zal blijken aan wien en voor welk geschedt. Aan
den heer W i j n a e n d t s F r a n c k e n is onze Maatschappij veel dank verschuldigd
voor deze door waarborgen van duurzaamheid geschraagde stichting.
De Commissie van voordracht, in opvolging van wier raad de bekroning ditmaal
geschiedt, bestond uit de heeren A.J. B o t h e n i u s B r o u w e r , Dr A.W. B y v a n c k ,
Dr H.A. E n n o v a n G e l d e r , Dr Th. G o o s s e n s en Dr L. K n a p p e r t .
Met hoeveel ernst zij zich van haar taak heeft gekweten, zal blijken straks bij punt
IX.
Ook den leden dier Commissie zij dank gebracht!
Ons jaarboek verscheen in December in nieuw gewaad. Meer nog dan de band
sierden het de vijftien levensberichten daarbinnen. Tegenover de schrijvers zij hier
aller erkentelijkheid uitgesproken.
De adressen van 3 en 11 April, waarbij de voorzitter zich richtte tot den minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, ten betooge dat het onderwijs van de
Nederlandsche taal aan de scholen van middelbaar en voorbereidend hooger
onderwijs dringend verbetering behoeft, vonden hun weg ook in de pers.
De brief van 3 April 1935 luidde:
‘Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde veroorlooft zich
uwe aandacht te vragen voor de ernstige klachten, die in den laatsten tijd bij herhaling
gerezen zijn naar aanleiding van de resultaten, die het onderwijs in de Nederlandsche
taal aan onze
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inrichtingen voor voortgezet onderwijs blijkt op te leveren. Uit zeer verschillende
kringen, niet alleen van het onderwijs zelf, maar ook van handel en nijverheid, is de
opmerking naar voren gebracht, dat de abituriënten der gymnasia en hoogere
burgerscholen bedenkelijk te kort schieten in het hanteeren van hun eigen taal.
Deze klachten gelden niet zoozeer de spelling, ofschoon men ook hier bij herhaling
fouten moet constateeren, die op een verwonderlijke zorgeloosheid in het gebruik
van de schrijftaal wijzen, maar nog in veel ernstiger mate de vaardigheid om de
gedachten in een behoorlijken vorm uit te drukken. Immers, wie wel eens geschreven
stukken onder oogen gehad heefft van hen, die toch het middelbaar en voorbereidend
hooger onderwijs met gunstig resultaat hebben beëindigd, moet wel pijnlijk getroffen
zijn door de tekortkomingen in het gebruik van de Nederlandsche taal, blijkend niet
alleen uit een onjuist woordgebruik en onzuiveren stijl, maar ook uit een gebrekkigen
zoo niet foutieven zinsbouw.
Dit taalbederf, dat steeds verder doorwoekert, vervult hen, die liefde en eerbied
voor onze moedertaal bezitten, met diepe bezorgdheid. Men vraagt zich met
ontsteltenis af, hoe het mogelijk is, dat bij een zoo lange periode van geregeld
onderwijs, verloopende tusschen het 6de en 18de levensjaar het beheerschen van
de eigen taal niet bereikt schijnt te kunnen worden. Zoekt men naar de oorzaak van
dit betreurenswaardig verschijnsel, dan kan men kwalijk tot een ander resultaat
komen, dan dat de fout moet liggen bij het onderwijs zelf, daar immers het behoorlijk
zich in de eigen taal uitdrukken een kunst is, die in andere landen wel blijkt te kunnen
worden geleerd en die ook niet boven het bevattingsvermogen van den gemiddelden
Nederlander liggen zal. Nu blijkt uit vergelijking met het onderwijsin andere landen,
dat de eigen taal in ons Nederlandsche onderwijssysteem wel zeer bijzonder
stiefmoederlijk is bedeeld. Het uitermate geringe aantal uren maakt het den leeraar
practisch onmogelijk, zijn leerlingen een voldoende gelegenheid tot oefening te
geven.
De stijlvorming, die in de hoogere klassen met kracht behoorde te worden
voortgezet, moet wel grootendeels achterwege blijven, daar het onderwijs in de
Nederlandsche letterkunde den geringen op den rooster uitgetrokken tijd vrijwel
geheel in beslag neemt. Bovendien is het niet ongewoon, dat de zorg voor een goed
taalgebruik uitsluitend op den leeraar in het Nederlandsch rust, daar menigmaal de
leeraren in de andere vakken geen of voldoende aandacht besteden aan de
taalzuiverheid van het werk, dat door de leerlingen wordt ingeleverd. Onder zulke
omstandigheden kunnen twee wekelijksche lesuren in het Nederlandsch niet
opwegen tegen de slordigheid van spelling, woordgebruik en stijl, die in het grootste
deel der overige uren wordt toegelaten.
Op grond van deze overwegingen meent het bestuur van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, dat het zijn plicht is, met klem te wijzen op de
noodzakelijkheid, dat aan deze betreurenswaardige verwaarloozing van onze
moedertaal paal en perk worden gesteld.
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Aangezien duidelijk blijkt, dat de huidige regeling van het onderwijs in het
Nederlandsch niet de waarborgen biedt voor het voldoende beheerschen van onze
taal, en aangezien een schromelijk wangebruik hand over hand toeneemt, is het
noodzakelijk, dat met krachtige hand wordt ingegrepen om hieraan een einde te
maken. Het bestuur der Maatschappij acht dit te meer urgent, omdat zij hier een
bedenkelijk symptoom ziet van de onvoldoende aandacht, die in ons onderwijs
gewijd wordt aan de zaken, die onze nationale beschaving betreffen; immers te
midden van de uiteraard breede behandeling van vreemde talen en kulturen behoort
die van de moedertaal en van de Nederlandsche beschaving een centrale plaats
te bekleeden. Niet het onderwijs in onze taal alleen, die nu door onze leerlingen
maar al te vaak als bijzaak wordt beschouwd wegens de ondergeschikte plaats die
zij in het onderwijsprogramma inneemt, maar ook de behandeling van de
Nederlandsche geschiedenis, literatuur en beschaving dient in overeenstemming
te worden gebracht met de rol, die zij in de opvoeding der Nederlandsche jeugd
behoort te spelen.
In de overtuiging, dat uwe excellentie het belang van een dergelijk nationaal
gericht onderwijs even levendig beseft als ons bestuur, hebben wij de vrijheid
genomen uwe aandacht te vestigen op deze aangelegenheid, waarvan de urgentie
een snelle en afdoende regeling eischt.’
Van den minister werd daarop ontvangen een antwoord van 5 April, dat ook in de
krant kwam:
‘Met groote voldoening nam ik kennis van uw brief d.d. 3 dezer betreffende het
onderwijs in de Nederlandsche taal. Daaruit blijkt, dat mijn redevoering, gehouden
op 20 Maart l.l. in de vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de
volle instemming heeft mogen vinden van uw bestuur. Als blijk van deze instemming
waardeer ik het schrijven ten zeerste.
Het zal uw bestuur uit die redevoering ook bekend zijn geworden, dat de
leerplannen voor het onderwijs den schooltijd volledig bezetten en dat het uiterst
moeilijk is, daarin bepaalde leervakken te schrappen. Ik meen uit zijn brief de
conclusie te mogen trekken, dat ook uw bestuur met voldoening het feit begroet,
dat de vereenvoudiging van de onnoodig moeilijke schrijfwijze van den tijd, aan het
onderwijs in de Nederlandsche taal toegemeten, een deel heeft beschikbaar gemaakt
voor het besteden van meer zorg aan de taalbehandeling zelf.
Verder zal het uw bestuur aangenaam zijn te vernemen, dat ik, waar zich de
gelegenheid voordoet, verbetering van het onderwijs in de Nederlandsche taal tracht
te bevorderen. Zoo heb ik in den omzendbrief aan de rectoren en directeuren van
scholen voor voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs en aan de directeuren
van kweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen, waarin ik mijn voornemen
te kennen gaf een aanvulling van de programma's voor de eindexamens van die
scholen te zullen uitlokken, waardoor de nieuwe spelling zou worden geëischt, er
tevens op aangedrongen, dat
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voor het schriftelijk werk in alle vakken steeds een juist gebruik van de Nederlandsche
taal zal worden geëischt en dat fouten daartegen bij de beoordeeling van het werk
zullen meewegen. Voorts verzocht ik ook aan het spreken van het Nederlandsch
bijzondere aandacht te wijden.
Bovendien zijn maatregelen in voorbereiding, ten gevolge waarvan bij de
onderwijzers- en de hoofdonderwijzersexamens in dit opzicht aan de candidaten
strenger eischen zullen worden gesteld’.
Volgde een nieuw adres van de Maatschappij dd. 11 April tot wegneming van
gebleken misverstand nopens de bedoeling van den eerstgezonden brief van 3
April:
‘Het bestuur der Maatschappij, aldus het adres, heeft door zijn brief geen instemming
willen of kunnen betuigen met de door u aangehaalde redevoering, door u gehouden
op 20 Maart j.l. in de vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, daar
immers uit den inhoud van den brief ten duidelijkste blijkt, dat naar onze meening
de gewraakte tekortkomingen in het onderwijs van de Nederlandsche taal aan de
scholen voor middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs slechts zeer zijdelings
met de spellingskwestie verband houden. Reeds het feit, dat het bestuur ook nà de
door uwe excellentie ingevoerde spellingsregeling aanleiding gevonden heeft tot
het richten van een vertoog betreffende het onderwijs in de Nederlandsche taal,
bewijst voldingend, dat het de bestaande fouten van veel ernstiger en althans van
geheel anderen aard acht. Aandachtige lezing van onzen brief zal dien indruk slechts
kunnen versterken. Het spreekt wel van zelf, dat de eisch om de behandeling van
de Nederlandsche taal en beschaving in het middelpunt van het onderwijssysteem
te plaatsen, door een spellingregeling in geenen deele bevredigd kan worden. De
vergelijking met andere volken, bij wie de spelling moeilijker is dan de onze en toch
de resultaten van het taalonderwijs aanmerkelijk gunstiger zijn, wijst in dezelfde
richting. Het onderwijs in de spelling behoort hoofdzakelijk op de lagere school en
in de laagste klassen voor voortgezet onderwijs; het taalonderwijs in de hoogere
klassen, waarvan de uitbreiding in ons schrijven bepleit wordt, is niet
noemenswaardig gebaat door vereenvoudiging der spelling. Het bestuur verzet zich
met klem tegen de veronderstelling, dat het met zijn brief in den heerschenden
spellingstrijd partij heeft willen kiezen; zijn doel was hooger en ernstiger.
In het vervolg van haar antwoord heeft uwe excellentie de toezegging gedaan,
verbetering van het onderwijs in de Nederlandsche taal te zullen bevorderen. Het
is, zooals u reeds opmerkt, het bestuur der maatschappij aangenaam deze
verzekering te mogen vernemen, al kan het daarnaast zijn teleurstelling over het
vervolg van uw brief niet onderdrukken. De door uwe excellentie aangehaalde
voorbeelden van reeds getroffen maatregelen zijn immers niet van dien aard, dat
daardoor de bezorgdheid over de resultaten van het onderwijs in het Nederlandsch
ook maar in het minst zijn geweken. Hier zullen
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ingrijpender wijzigingen noodig zijn, wil men tot een verbetering van den
betreurenswaardigen toestand geraken. Het bestuur blijft dus de hoop koesteren,
dat de noodzakelijkheid van een snelle en afdoende regeling, die, het zij nogmaals
met nadruk herhaald, op een geheel ander gebied dan dat der spelling ligt, ook door
Uwe Excellentie bij voortduring beseft wordt en dat dit zijn uitdrukking moge vinden
in een reorganisatie van het Onderwijs, waarbij aan de talrijke, bij herhaling
uitgesproken, klachten tegemoet zal worden gekomen’.
Van zijn benoemingsrecht maakte 't Bestuur gebruik op 18 Juli, toen tot gewone
leden werden benoemd de heeren S. Bottenheim en Dr A.M. Brouwer, mej. E.J.
Belinfante en de heeren Joh. Koning, J.C. van de Loos en Maurits de Meyer; en op
30 April, toen 't buitengewoon lidmaatschap werd aangeboden aan de heeren Rafael
Altamira en Ake Hammarskjöld.
Op dit jaareinde telt de Maatschappij 1 eerelid, 655 gewone en 75 buitengewone
leden, ongerekend de nieuwe krachten, waarvan zoo dadelijk, wanneer punt X aan
de orde komt, zal worden vernomen.

Gehouden voordrachten
1 D.M.A. van Andel: Heksenwaan en geneeskundig volksgeloof.
Ziekten en physieke gebreken - de natuurmensch ziet daarin geen vanzelf gegroeide
kwaden, of door zakelijke oorzaken teweeggebrachte effecten. Zoo geen aanslagen
van onzienlijke wezens er schuld aan hebben, zijn zij 't werk van vijandige
medemenschen en dier boosaardige zijn zij 't werk van vijandige medemenschen
en dier boosaardige toovenarij. Wòndere machten of krachten hebben 't gedaan,
waartegen slechts met wòndere middelen kan worden geageerd, om de belagers
te ontdekken, of hen af te schrikken of onschadelijk te maken. Maar zulk verweer
is niet ieders werk! Elke primaire maatschappij heeft daarvoor haar deskundigen;
die dat werden door afstamming, opleiding of persoonlijke kwaliteiten. Hùn taak is
't, de dorpsgenooten te beschermen tegen kwaadwillende menschen, zoo geen
geesten of demonen. Bij droogte, misgewas, tegenslag bij jacht of visscherij,
onheilspellende natuurverschijnselen, ongeval, ziekte, onvruchtbaarheid, - aan hèn,
om den veroorzaker van het leed te ontdekken en te bedwingen. En wee dengeen
naar wien hun vinger wijst! Wel groot is dus de macht dier priesters, toovenaars,
medicijnmannen, sjamanen of wijze vrouwen. Hun wèlwillen kan zijn tot zegen; hun
vijandschap beteekent èrnstig gevaar.
Die machtigen hadden plaats te maken later voor dienaren van een nieuwe
wereldbeschouwing. Maar zij lieten zich niet geheel verdringen; evenmin als 't die
nieuwe wereldbeschouwing gelukte, 't oude geloof geheel te overwinnen. De oude
denkbeelden leefden voort, en de toovenaren bleven in functie, doch in het geheim,
en dragende oneervolle titels, als van heks, kol en heksenmeester. 't Geloof bleef
naar den kern hetzelfde; maar invloeden onderging 't naar den vorm,
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van de zich wijzigende omstandigheden van leven en maatschappij.
De kerk probeerde 't volksgeloof er onder te krijgen; behandelde hekserij en ketterij
als één en deelde den Duivel daar een rol in toe.
En de heksen en toovenaars gingen zelf wel gelooven in hun verband met Satan,
en beroemden zich daar soms op. Zich met de hulp van helsche machten te kunnen
doen gelden, - voor heerschzuchtige naturen, opstandigen, fantasten en
psychopathen, had dat zijn bekoring; en de kwade kansen van te worden vervolgd
en op den brandstapel te belanden, werden op den koop toe genomen.
Zoo verleenden zij hun assistentie, ten goede en ten kwade; zoo in zaken van
ziekte als van liefde en van haat.
In de 16e eeuw was de overtuiging nog sterk, dat de medicus zijn aan
hoogescholen vergaarde wetenschap, goed deed te completeeren met wat er van
oude vrouwen, zigeuners, toovenaars, landloopers, oude boeren enz. enz. viel te
leeren.
Maar de natuurwetenschap kwam op; en geleidelijk ging die medicus begrijpen,
dat magische en animistische practijken van zijn terrein dienden te worden geweerd.
Dit had niet de instemming van Jan en Alleman. Het geloof aan heksen en toovenaars
en hun wonderdaden bestond en bestaat nog.
Voor veler gevoel is de moderne geneeskunde ook te natuurwetenschappelijk,
en bekommert zij zich te weinig om de geestelijke factoren bij het ziekteproces. En
zoo zoeken sommigen hun heil bij moderne geestverwanten van middeleeuwsche
heksen en medicijnmannen; anderen bij eenige godsdienstige beweging of occulte
secte, en voor verlies van hun practijk behoeven wonderdokters en kwakzalvers
voorshands niet te vreezen. Dat waarborgen de juist in onze dagen aanschouwde
volgzaamheid en goedgeloovigheid der massa's tegenover eenzijdige fanatici, die
haar met holle phrases en meerderheidsvertoon bewerken.
En toegegeven kan worden, dat in gevallen van ziekte, volledige overgave en
blind vertrouwen in de bijzondere gaven van een uitverkoren meester voor de
geloovigen tot heilzame gevolgen kunnen leiden.

2 Dr N.J.H. Gerlach Royen: Pronominale problemen in het Nederlandsch.
Spreker merkte op, dat er, naast wèrkelijke problemen, ook bestaan problemen, die
geen problemen zijn; deze laatste zijn veel moeilijker op te lossen dan de eerste;
immers, de mensch heeft alleen vat op hetgeen werkelijk bestaat. Wat niet verder
reikt dan gemoed en verbeelding, is meestal ongrijpbaar. Dit laatste blijft onberoerd
door de feiten in de taalwerkelijkheid, het is immuun voor verstandelijke overtuiging.
Het eerste pronominale probleem is de enclisis. Het bestaan van enclitica in het
Nederlandsch kan door niemand ontkend worden, al loopt de orthographische en
taalkundige, de stilistische en cultureele waardeering van die woordjes bij
verschillenden aanmerkelijk uiteen. Enclitica bestaan bij het spreken, ze bestaan
ook op
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schrift. Ze hebben al eeuwen bestaan in onze eigen overgeleverde teksten; ze
bestonden daarvoor al bijna 2 millènniën in de geschriften van oostersche en
zuidelijke volkeren. Alleen volslagen onkunde zou deze feiten kunnen ontkennen
of betwijfelen; het ignoreeren van die feiten kan ook zonder onkunde voorkomen.
Spreker ging dan aan de hand van historische gegevens na, hoe het met de
proclisis-enclisis feitelijk gesteld is en gesteld was ten onzent in den loop der eeuwen.
Hij kwam daarna tot een vergelijking van de meeningen in dezen. Daarna legde
spreker bijzonderen nadruk op de functioneele en semantische verschillen, die door
enclitische woordjes tegenover de volbetoonde worden uitgedrukt.
Dit bracht hem ten slotte op de taalkundige groepeering: persoon: zaak (juister
niet-persoon). Deze classificatie in het Nederlandsch wordt meestal over het hoofd
gezien, maar is toch van niet minder beteekenis als die andere pronominale
groepeering hij: zij: het, die men mannelijk: vrouwelijk: onzijdig pleegt te noemen.
Ook hier ging de spreker uit van de taalfeiten, waarnaast vanzelf ook taalficties ter
sprake kwamen. Tegenover de groote variabiliteit in de taalwerkelijkheid stelde
spreker de gefingeerde taalonderscheiding. Terwijl deze laatste allerlei verschillen
tracht te maken, die niet bestaan, en daartegenover werkelijk bestaande
onderscheidingen verwerpt, gaat de eerste telkens uit van de onmiskenbare
taalgegevens. Door talrijke voorbeelden werd aangetoond, waartoe de
renaissancistische taalbeschouwing leidt. Vanzelf kwam hierbij ook ter sprake, niet
alleen wat de fictie vermag, maar ook welke rol de sekse speelt bij de keuze en het
gebruik van allerlei voornaamwoorden. De incongruentie tusschen pronomina en
substantieven is een veelzijdig taalverschijnsel, waarvan de verklaring nog niet altijd
te geven is, al kunnen de feiten niet ontkend worden.
Heel treffend is ten dezen de haar-cultuur, waaronder spreker verstond: het gebruik
van ‘haar’ zoowel in persoonlijke als in bezittelijke functies, bid enkelvoudige
mannelijke en onzijdige woorden (ook buiten de sekse), en evenzoo van ‘haar’ in
het meervoud in allerlei variaties.
Na een verklaring te hebben beproefd van dit eigenaardig verschijnsel, dat vooral
in de pers, bij juristen en andere taalgebruikers zich voordoet, kwam spreker tot het
groote vraagstuk van de rechtstreeks aanduidende functie tegenover of naast de
vervangende functie van bepaalde voornaamwoorden. Dit vraagstuk bracht hem
tevens op de vergelijking van de koinê en de dialecten, die bij het gebruik der
pronomina niet altijd dezelfde wegen bewandelen. In dit verband werd in groote
lijnen het classificatie-vraagstuk van de Nederlandsche naamwoorden aangegeven.

3 Dr H.D. van Broekhuizen: Die verhouding van Suid-Afrika tot Nederland
op taal- en kultureel gebied.
Het is voor mij niet gemakkelijk, aldus ving spr. aan, om naast mijn drukke
werkzaamheden een wetenschappelijk betoog te geven
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over de betrekking van de Afrikaansche taal en kultuur tot de Nederlandsche. Spr.
wilde dan ook geen wetenschappelijk betoog houden doch een paar punten
aanduiden ten bewijze van de nauwe banden, die beide naties aan elkaar binden.
Hoe zeer dit van waarde is, bewijst de historische ontwikkeling van Zuid-Afrika en
tevens het feit, dat nauwe relaties worden erkend, gewaardeerd en gehandhaafd
door beide volken en ook, dat in dezelfde richting wordt voortgewerkt.
Spr. wilde aan de hand van de geschiedenis eenige mijlpalen aanwijzen uit de
wordingsgeschiedenis van het Zuid-Afrikaansch als zelfstandige taal, maar ten
nauwste verwant aan het Nederlandsch.
Met de komst van J a n v a n R i e b e e k , den grondvester van de
Zuid-Afrikaansche natie, heeft de Hollandsche taal daar officieel haar intrede gedaan.
Van toen tot 1806 was dit de taal van de ambtenaren en van de bevolking. Het
dagboek van Jan van Riebeek is feitelijk de basis van de Afrikaansche litteratuur
en terecht beschouwt men in Afrika dit boek als gemeenschappelijk eigendom van
het Zuid-Afrikaansche en van het Nederlandsche volk. Road dezen eersten mijlpaal
heeft zich een kultuur en litteratuur ontwikkeld, gebonden aan den grond, het klimaat
en de natuurlijke bevolking. Er is echter niet veel geschreven, noch in poëzie, noch
in proza. Toch vinden wij reeds eenige verzen van A r n o u t v a n O v e r b e k e en
P i e t e r d e M e y n uit 1666. Ook mr P i e t e r d e N e y n , van 1672 tot 1674
fiscaal te Kaapstad, heeft heel wat gedicht, o.a.: Gedachten op het Gesight van het
Zuider Kruis. Voorts wees spr. op journalen en rapporten van Vaendrigh O l o f f
B e r g h , die een beschrijving bevatten van de moeilijkheden, op reis ondervonden.
Belangwekkend zijn stijl en taal van Oloff Bergh. Spr. noemde vervolgens het journaal
van S i m o n v a n d e r S t e l . Zijn tocht naar Namaqualand wordt door een
onbekende beschreven. Deze beschrijving is van groote waarde, vooral om wat
verteld wordt van de Sonquas van Namaquas, de Hottentotten en de
Boschjesmannen.
De beschrijving van de hulde, den kommandeur met muziek gebracht, is voor
hen die de Hottentotten hebben zien dansen en die van primitieve muziek en
volksdansen houden, zeer interessant, vooral ook ter vergelijking met de
tegenwoordige moderne dansen.
De pennevruchten uit dien tijd gaan min of meer over hetzelfde thema. In 1688
komen de Hugenoten, Fransche vluchtelingen, die, ongeveer 150 personen sterk,
zich in het district van de Kaap en Stellenbosch verspreiden, de meesten echter in
Franschhoek, waar zij zich met hun predikant P i e r r e S i m o n vestigden. Deze
was de eenige, die in het Fransch heeft geschreven. In 1689 vaardigden zij een
deputatie af ten einde een eigen gemeente en een eigen kerkeraad te vragen. Deze
deputatie kreeg een standje en de opmerking dat ze niet meer met zulke
onbeschaamde vragen mochten komen. Later vinden wij vermeld, dat zij wel een
eigen gemeente mochten stichten, echter onder voorwaarde, dat de kerkeraad
zooveel mogelijk tweetalig moest zijn. De kinderen moesten tezamen onderwijs
genieten en de kinderen van de Fransche ouders moesten voor alles de
Nederlandsche
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taal leeren lezen en begrijpen. Hoe de Heeren XVII gewaakt hebben dat het
Nederlandsch bewaard moest blijven! Toch heeft het Fransch wel eenigen invloed
gehad, doch wat daarvan is overgebleven vindt men terug in familienamen, enkele
plaatsnamen, en eenigermate in den Afrikaanschen bouwtrant en in het godsdienstig
gevoel.
Veel verandering trad in de jaren 1700 tot 1800 niet op, hoewel in dit tijdperk wel
eenige schrijvers gevonden worden, die als pioniers en baanbrekers kunnen worden
aangemerkt. Onder dezen was A d a m T a s de bekwaamste schrijver en stylist.
Het dagboek van dezen landbouwer is iets bijzonders. Zonder twijfel zal het zijn
plaats onder de belangrijkste boeken behouden.
Een ander schrijver, die met eere genoemd mag worden, J o h a n G r e l i e m u s
d e G r e v e n b r o e c k , helft een Latijnsche studie over de Hottentotten geschreven
waarvan schrijvers als P i e t e r K o l b en F r a n ç o i s V a l e n t i j n een dankbaar
gebruik hebben gemaakt. Verder schreef hij verhalen van A d r i a a n J a n z s ., later
nog reisbeschrijvingen van T h e u n i s G r e b a n d i j n .
In de eerste heeft van de 18de eeuw vindt men beschrijvingen van tochten naar
de binnenlanden, o.a. het dagregister van een reis door Kommissaris C a r o l l in
1710 gedaan, opgemaakt door W m v a n P u t t e n .
P i e t e r S w e l l e n g r e b e l heeft drie reizen door de Kaapkolonie gemaakt in
1776 en '77 en zelf de dagboeken bijgehouden, met teekeningen en penschetsen
van J o h . S c h u m a c h e r .
In dezen tijd beginnen Afrikaansche namen op den voorgrond te komen. Spr. gaf
daarbij eenige voorbeelden.
Vanaf het oogenblik, dat Van Riebeek voet aan wal zette, is de kerk de groote
kracht voor de handhaving van de taal geweest. De geregelde correspondentie
tusschen Zuid-Afrika en de classis Amsterdam is van ontzaggelijke waarde.
Bovendien heeft de kerk mannen van groote geleerdheid, bekwaamheid en verstand
opgeleverd, hetgeen voor Zuid-Afrika en Voor de ontwikkeling van de
Zuid-Afrikaansche taal van grooten invloed is geweest. In dit verband noemde spr.
o.a. P e t r u s K a l d e n , H e l p e r u s R i t z e m a , V a n L i e r , M i c h i e l
C h r i s t i a a n V o s e.a. Ook heeft de bijbel veel er toe meegewerkt, dat de
Hollandsche taal in het gezin behouden bleef.
In 1806 komt de ‘anneksasie’ en wordt de band, die bijna twee eeuwen had
bestaan, wreed verscheurd. Echter van 1802 tot 1806 hebben gouverneur J a n s e n
en commissaris d e M i s t schitterend werk verricht.
Spr. wees o.a. op de organisatie van het bestuur van de Ned. Herv. kerk, de
eerste kerkorde van de Bataafsche volksplanting aan de Kaap de Goede Hoop.
Deze is geheel uitgegaan van de Nederlandsche regeering. Het is hier niet de plaats,
aldus spr., om het pro en het contra van deze kerkorde te bespreken. Slechts
herinnerde spr. eraan, dat de cultureele banden, voor zoover het den godsdienst
en de kerk betreft tusschen Nederland en Zuid-Afrika, hierdoor bewaard bleven.
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Spr. kwam dan tot den derden mijlpaal: de strijd voor het behoud van de Hollandsche
taal. Wel was bij de overgave door gouverneur J a n s e n gestipuleerd, dat de
Hollandsche taal gehandhaafd diende te worden, wel was dit door beide partijen
onderteekend, maar in 1822 werd ook deze overeenkomst, zooals zoo dikwijls in
de geschiedenis van Zuid-Afrika is geschied, beschouwd als een vodje papier.
Ondanks een proclamatie van Sir C h a r l e s H e n r y S o m e r s e t , die o.m. den
predikanten opdroeg ten minste één preek in het Engelsch te houden en ook in het
Engelsch te catechiseeren, gingen de Boeren voort met het lezen van den Bijbel in
het Hollandsch. De contrôle was bij de groote uitgestrektheid van het land, uiterst
moeilijk.
Ten slotte gaf spr. een overzicht van het behoud van de Hollandsche en van de
Zuid-Afrikaansche taal uit den lateren tijd tot op heden en wees daarbij op de nieuwe
banden, tusschen Zuid-Afrika en Nederland.

Dr Gerard Brom: De bouw van Vondels drama.
Bij het geding over Vondels dramatiek zijn twee verschillende aspecten aan den
dag gekomen: de kant van het middeleeuwsch mysteriespel raakt meer de stof, de
kant van de klassieke tragedie meer den vorm. Naar gelang van het gezichtspunt
wordt het slot van Lucifer door sommigen aanvaard, door anderen verworpen. Toch
is het niet zoo gesteld, dat minder speelbare elementen tot één van beide
beschouwingen te herleiden zouden zijn, want het mysteriespel levert voor moderne
tooneelhervormers meermalen een ideaal, terwijl het klassieke ons eeuwig verwant
blijkt te zijn. De drie eenheden kunnen nog een stuk als Hedda Gabler dragen, waar
niet toevallig de gebonden vorm zich op den geest afteekent in den spreekwoordelijk
geworden term ‘driehoeksverhouding’. Spreker verklaart het onderscheid in
vormbeginsel bij Vondel en Ibsen, om een beschouwing in te leiden over Vondels
stijl, die door het program van den dichter allerminst gedekt wordt. De meesters van
de zeventiende eeuw waren immers minder antiek en meer modern dan ze wilden
weten; evenmin als Rubens was Vondel zich zijn oorspronkelijk barok karakter
bewust. Blijven wij onze letterkunde van dien tijd daarom bij de renaissance inlijven,
dan geven wij te kennen, dat Holland toen een eeuw bij Europa achter zou geweest
zijn, ofschoon Huygens' briefwisseling ten overvloede bevestigt, hoe men hier midden
in de beweging van de wereld leefde en wel bepaald in de periode, die nu eens met
den naam van Marino, dan weer van Gongora of den Euphues wordt gekenmerkt,
maar die bij het toonaangevend Italië terecht den algemeenen naam ‘secentismo’
kunst van de zeventiende eeuw draagt. Dus moet het criterium van een overigens
op dit punt erg eenzijdigen Croce ook Vondel met heel zijn geslacht treffen. Zelfs
de nuchtere Cats probeerde door zijn echt barokke wending ‘ik en weet niet wat’
een waas van atmosfeer te geven aan zijn alledaagsche gevallen.
In het vormvermogen openbaart zich allereerst de scheppingskracht en vandaar
dat Hegel's structuur door bemiddeling van Marx zoo
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goed het kinderlijke Rusland als den kinderlijken Gorter betoovert. Vondels barok
is opvallend zichtbaar in het stelsel van verdubbeling, dat Michelangelo en Rubens
tot verhooging van den nadruk toepasten. ‘Haat en Nijd’ vormt een enkelvoudig
woord, terwijl ontelbare synoniemen in paren optreden. Dat deze weelde meer
beteekent dan breedsprakigheid, bewijst de bouw van zijn tooneelstukken, die
ondanks zijn klassiek streven naar eenheid en eenvoud, het getal figuren
onweerstaanbaar verdubbelen. Lucifer begint met het navliegen van een bode door
een ander; en samen vullen deze beiden dan een tooneel vlak na een dergelijk
tooneel van twee geestverwanten, wat Adam in Ballingschap ons opnieuw te zien
geeft. Jefta bestaat uit louter dubbeltallen: het kind is met de ‘trouwe’ rei gezet
tusschen vader en moeder, de eerste begeleid door hofmeester en slotvoogd, de
laatste door hofpriester en wetgeleerde. Spreker gaat het verloop van dit drama
volgens de ontwikkeling der afzonderlijke figuren uitvoerig na, waarbij hij gelegenheid
vindt opmerkingen over den vorm van sommige reien te maken. De afwezigheid
van de moeder bij de hoofdhandeling, zoo dikwijls als een onbegrijpelijke fout
afgekeurd, komt met het uitsluiten van de vrouwen tijdens de beslissing in Corneille's
Horace overeen en schijnt ongeveer een gelijke strekking te hebben. Evenmin intiem
in zijn monumentaal werk als Rubens, laat Vondel blijkbaar het spel culmineeren
in het groote middenbedrijf, waar de gedachtewisselingen over de openbare zaak
de hoogste spanning bedoelen te leveren. Het wezen van zijn dramatiek blijft met
dat al liggen in de poëzie, waaraan het beeld ontuitputtelijk wisselend leven geeft.
Zeven maal wordt Jefta's dochter, de ware heldin van het martelaarspel,
achtereenvolgens met een bloem vergeleken. 't Is de moeder, die dit beeld door
den eenen persoon van den ander laat overnemen, om den vergankelijken bloei
van haar kind te verklaren, tot zij het zelf eindelijk weer - en nu met volle bewustzijn
en berusting - heeft leeren herhalen. Zoo keert ook het beeld van de bruid, een paar
keeren treffend gevarieerd, bij de moeder terug, evenals zij dat van het offerlam
tenslotte komt aanvaarden. Dit zijn leidmotieven in Vondels woordmuziek, want de
toonkunst benadert het best den vloeienden aard van de barok.

Dr J.W. Romein. De dialectiek van den vooruitgang. Bijdrage tot het
ontwikkelings- en ondergangsbegrip in de geschiedenis.
Spreker meende in het probleem van ontwikkeling en ondergang in de geschiedenis
wat dieper te hebben kunnen doordringen, door een toevallige ervaring, die hem
de voorloopige formule deed opstellen, dat in den strijd om den voorrang het
achterlijkste de beste kansen heeft.
De historische ontwikkeling toch is niet rechtlijnig, maar de hoogere
organisatievorm ontwikkelt zich buiten en in tegenstelling tot de voorhoogste. Om
onnoodige complicaties te ontgaan, definieerde hij als hoogeren vorm diengene die
zich op den duur doorzet. Het best te constateeren is dat zich-doorzetten in de
krijgsgeschiedenis

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1935

28
waarom daaraan de eerste voorbeelden ter adstructie van zijn stelling waren
ontleend.
In den strijd van de Romeinsche legioenen tegen de Germaansche ‘Schweinköpfe’
bleek de kwetsbaarheid van den hoogeren organisatievorm der eerstgenoemden.
Het Germaansche volksleger ontwikkelde zich dan tot het feodale ridderleger. Op
het einde van de Middeleeuwen, als het onder Karel den Stoute zijn hoogtepunt
bereikt heeft, legde dit het af, niet tegen den hoogeren vorm van de
boogschutters-corpsen, die zich binnen het feodale systeem hadden ontwikkeld,
maar tegen den lageren vorm van het Zwitsersche volksleger, dat nog hetzelfde
was als het Germaansche. De uit dit Zwitsersche leger ontwikkeld moderne infanterie
bereikte haar hoogtepunt in het Pruisische leger van Frederik den Groote en daarna.
Op dit hoogtepunt werd het verslagen door de lagere formaties van het Fransche
revolutieleger onder Napoleon.
Vervolgens werden een aantal voorbeelden genomen uit de economische
geschiedenis. Uit cijfers omtrent de tegenwoordige productiviteit der kolenmijnen
blijkt, dat die het hoogst is in die gebieden die zich het laatst ontwikkeld hebben.
De oude mijngebieden blijven achter, omdat zij indertijd voor waren. De
moderniseering van de katoenindustrie zet het eerst in in Engeland, waar die industrie
het achterlijkst was. De trustvorming is het verst voortgeschreden in Japan, waar
zij tegelijk het jongst is en aan voor-kapitalistische vormen aanknoopen kon.
Bezien wij nu in het licht van deze opvatting - aldus spr. - een in de 19de eeuw
opgestelde ontwikkelingsreeks als die van loonwerk, handwerk, ‘Verlag’, manufactuur,
fabriek, dan blijkt weer dat het telkens hoogste stadium zich nimmer ontwikkeld
heeft uit het voorhoogste, maar, zij het met gebruikmaking van de resultaten van
dat voorhoogste, uit een eerder. Ook de bekende ontwikkelingsreeks uit de finantieele
en handelsgeschiedenis, de lijn: Byzantium, Florence, Brugge, Antwerpen,
Amsterdam, Londen, New-York wijst reeds geografisch op dit noodzakelijke
verspringingsmoment.
Daarna wierp spr. de vraag op, of deze wet van den remmenden voorsprong ook
voor het heden gold, een vraag die hij meende bevestigend te kunnen beantwoorden,
waarbij hij als voorbeeld wees op de jongste ontwikkeling van het kapitalisme tot
bank- en monopoliekapitaal, een ontwikkeling die weer het eerst niet in het
kapitalistisch verst onwikkelde Engeland, maar in het nog achterlijk gebleven
Duischland had plaats gehad. Hiermee is tevens de mogelijkheid gegeven van het
feit, dat de jongste economische organisatievorm, de sowjeteconomie, zich niet in
Westeuropa, maar het eerst in het achterlijke Rusland heeft ontwikkeld.
Ten slotte vroeg spr. zich af of zijn hypothese ook voor de cultuurgeschiedenis
in engeren zin gold. Hij meende van ja, mits men niet opereere met te groote en te
complexe verbanden, waartoe de cultuurgeschiedenis zoo licht verleidt.
Na nog enkele voorbeelden uit de Nederlandsche en algemeene
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cultuurgeschiedenis gegeven te hebben, besloot spr. zijn voordracht met er op te
wijzen, 10 dat bij het achterraken van het op een bepaald moment verst ontwikkelde
stadium niet alleen economische, maar - daarvan trouwens ook niet te scheiden,
slechts te onderscheiden - psychologische factoren een rol spelen. Zijn hypothese
achtte hij tevens een bijdrage tot de psychologie van het conservatisme. 2o dat dit
nieuwere inzicht pas mogelijk is geworden, omdat wij èn de primitief-genetische
vraagstelling van de 19de eeuw èn haar biologische opvatting van de historische
ontwikkeling tegenwoordig overwonnen hebben. En eindelijk gaf hij de verzekering,
dat hij besefte, dat zijn opvatting nog theoretische verdieping, de voorbeelden nog
nader toetsing en aanvulling behoefden.

Dr Ir D.F. Slothouwer: Richelieu en de architectuur van zijn tijd.
De ontwikkeling der Fransche bouwkunst sinds de periode van François I overziende,
komt men gewoonlijk tot de conclusie dat, na tallooze hoogst belangwekkende
experimenten, eerst in het tijdvak van Lodewijk XIV een zoo gave stijleenheid bereikt
wordt dat sindsdien de Fransche architectuur die van geheel Europa beheerschen
zal. Een verder doordringen in deze vraagstukken doet echter zien dat niet alleen
de periode van Lodewijk XIV een leidende gedachte mist - men behoeft daarvoor
slechts te denken aan de moeilijkheden bij het tot stand komen van de oostelijke
afsluiting van het Louvre, waarvoor zelfs Bernini uit Rome moest komen - maar dat
ook de kunst der beide Mansarts meer te begrijpen is als een ontwikkeling dan als
een creatie. Zonder zoover te willen gaan van een dalende lijn te spreken moet men
toch bij nader inzien gaan erkennen, dat de grondslag voor de monumentale
bouwkunst van het Frankrijk der 17de eeuw reeds gelegd is onder Lodewijk XIII en
dat deze grondslag zoo hecht en sterk is gebleken, dat hierop voortgebouwd kon
worden tot het eind der 19de eeuw, ondanks individueele opvattingen van
opdrachtgevers en kunstenaars.
Om de enorme beteekenis van het leggen van dien grondslag te begrijpen moet
men eerst nagaan hoe het gesteld was met de ontwikkeling vóór den tijd van Lodewijk
XIII en Richelieu. De heerlijke voorjaarsbloei der periode van François I heeft geen
directe vruchten gedragen. Integendeel kan men constateeren, dat het tijdvak van
Henri II een zoeken doet zien naar een grootsche classiceerende stijl, die reeds
met Pierre Lescot begonnen was en waarvan wij de uitingen zien in het werk van
Philibert de l'Orne, zooals het Chateau d'Anet voor Diane. De beteekenis van deze
beweging is verhoogd door de kunst van Jean Goujon. Na den onverwacht vroegen
dood van Henri II laat de vergiftigde sfeer van het gruwzame tijdvak der
godsdienst-oorlogen onder Cathérine en haar drie zonen geen verdere groei toe;
de Tuileriën, ondanks de verrukkelijke details, zijn weer als een individueele uiting
op te vatten. Een buitengewoon belangwekkende wending treedt dan in onder Henri
IV. Behalve eenige
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zeer persoonlijke concepties zooals die van Métézeau en du Cerceau voor de zoo
prachtige Seinegevels van het Louvre zien wij Frankrijk zich afwenden van het
zoeken naar een grootsche monumentaliteit. Zeer zeker beïnvloed door het
persoonlijk karakter van den Koning zelf, gaat het verlangen meer uit naar locale
kleur. Men zou kunnen spreken van een provincialisme, waarbij de baksteen weer
in eere hersteld wordt. Dit streven heeft ons gebracht de Place des Vosges, de
Place Dauphine en het zoo typeerende project voor de Place des Victoires. Er was
een zeer bijzondere kracht noodig om na dit stadium de Fransche architectuur te
brengen op een plan waar zij weer van Europeesche beteekenis zou kunnen worden.
Dat dit gebeurd is onder Lodewijk XIII en Richelieu, dus gelijktijdig met die enorme
worsteling waarin Frankrijk zich verzette tegen de omsingeling en de overheersching
van Habsburg en de Jezuïten en het de geboorte van den modernen staat
doormaakte, is een bewijs temeer, dat het onjuist is als algemeen geldend aan te
nemen, dat de architectuurontwikkeling een der laatste phasen is van de
cultuurontwikkeling.
Voor Frankrijk geldt dat dan in deze periode zeker niet, hetgeen ook verklaarbaar
is door de enorme beteekenis, die de architectonische creatie altijd in het Fransche
denken heeft gehad. Het onderzoek betreffende de ontwikkeling der architectuur in
deze periode is betrekkelijk eenvoudig, omdat we ons kunnen concentreeren op
het werk van Jacques Lemercier. En hierbij hebben wij dan te denken aan zijn kerk
de l'Oratoire, aan de Sorbonnekerk, de kern van Versailles, de uitbreiding van het
Louvre, het Palais Cardinal en de stad met het slot Richelieu. Het is onmiskenbaar,
dat deze werken als kunstuitingen veelal inferieur zijn aan hetgeen onder Lodewijk
XIV tot stand wordt gebracht. Men kan het betreuren, dat Richelieu niet beschikt
heeft over een architect van meer gevoeligheid dan Lemercier. Maar daartegenover
moet men dan stellen, dat deze ietwat dorre geest dan toch misschien juist de
koelheid bezeten heeft om te realiseeren om welke groote vraagstukken het toen
ging. Want het gold niets meer of minder dan het vinden van de normen, die
voorgoed de Fransche bouwkunst zouden beheerschen. Het is treffend hoe wij in
zijn werk de karaktereigenschappen vinden, die typeerend zullen worden voor den
Franschman en die hem dus ook verbinden met zijn opdrachtgever Richelieu; de
bescheidenheid, die tot uiting komt in de wijze, waarop hij het Louvre uitbreidt, zich
geheel aansluitende aan den reeds bestaanden vleugel van Lescot; het gevoel voor
de locale kleur, zooals wij dit zien in de kern van Versailles; en vóór alles de
beheersching zoowel van het rhythme als van den vorm, dat typische Fransche
gevoel voor evenwicht, dat het stabiele zoekt in tegenstelling tot het labiele van de
hartstochtelijke bewogenheid van den Italiaanschen barok, zonder echter het besef
te missen van de eenheidsgedachte in de compositie, zie de Oratoire en de
Sorbonne. Evenzeer als Frankrijk in den immensen greep van Richelieu zichzelf
zal weten te vinden, zal de Fransche architectuur door Lemercier hare typeerende
waarden voorgoed weten vast te leggen. Laat Lodewijk
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XIV dan later nog zijn blik naar het barokke Italië laten gaan, het resultaat zal toch
zijn de kolonnade van Perrault, die de voorbereiding zal worden van de klassieke
schoonheid van een Gabriël. Men dient dan wel te begrijpen dat dit alles te danken
is aan de scheppende kracht van Richelieu, aan zijn besef der nationale waarden,
waardoor niet alleen de eenheid van Frankrijk werd tot stand gebracht, maar
waardoor tegelijkertijd de grondslagen der Fransche monumentale architectuur
werden gelegd.

Dr N.A. Donkersloot: Christian Morgenstern.
Christian Morgenstern's humoristische gedichten en speelsche fantasieën behooren
tot de beste schatten, die het Duitsche volk aan humor bezit. Wie van zijn altijd
sprankelende fantasie geniet, kan zich nauwelijks voorstellen, dat deze man het
grootste deel van zijn leven lijdend is geweest. Zijn kwaal heeft hem langzaam
gesloopt, op vierenveertigjarigen leeftijd is hij, in 1914, gestorven, in Meran. Innerlijk
heeft zijn ziekte hem nooit aangetast. Daarvoor was hij te zeer humorist, te sterk
mysticus. Den mysticus Morgenstern kent men veel minder dan den humorist. Die
twee kanten van zijn wezen zijn geen tegenstellingen, geen twee verschillende
polen, zij wijzen ook niet op twee verschillende perioden in zijn leven. Zij waren
verwante trekken van zijn wezen, er bestaat een innig verband tusschen.
De beroemde Galgenlieder, die in meer dan 100.000 exemplaren verbreid zijn,
waren door Morgenstern nooit voor publicatie bestemd. Zijn bedoeling was
aanvankelijk niet, dat ze buiten den vroolijken vriendenkring zouden komen, waarin
ze ontstonden. Morgenstern hechtte er niet zooveel belang aan. Toch heeft hij tot
het laatst van zijn leven aan allerlei humoristische fantasieën doorgewerkt. Zelfs
zijn galgenhumor is niet luguber. Bij Villon schimmelt het aan de galg, bij Morgenstern
groent het er als in de lente. Zijn spot is niet kwetsend, al heeft men vaak aanstoot
genomen aan zijn parodieën op philosofen en dichters. Doch zijn spot is argeloos
en angelloos. Hij wilde niet anders dan wat verwarring en afwisseling veroorzaken
in een wereld, die hem te stelselmatig en te geregeld voorkwam. Hij was er trotsch
op de schepping met enkele dieren verrijkt te hebben. In woordspelingen was hij
onuitputtelijk. Hij trachtte naar een Umwortung aller Worte. Zijn werk is een
fantastische relativiteitsleer in verzen. Verwonderlijk is het, dat al dit beweeglijk
levenslustige, speelsche werk door een ziek mensch werd gemaakt. De lange
gedwongen rustperiodes hebben natuurlijk ook grooten invloed op zijn mystieke
ontplooiing gehad. Maar daarnaast gaat ook tot het laatst toe zijn scherts door. Zijn
onbekommerde fantasie ging samen met zijn mystieke berusting. In het klein is zijn
groteske fantasie hetzelfde als zijn mystiek gevoel, aan beide is de drang
bespeurbaar zich van belemmerende begrenzingen te bevrijden.

Dr E. Valkhoff: Marnix en Rabelais.
Voor de meeste Nederlanders is Marnix de schrijver van de Biën-
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korf en de Psalmvertalingen, de staatsman, de verdediger van Antwerpen, de vriend
en raadsman van den Zwijger. Dat hij ook een uitnemend fransch auteur was, de
zestiende eeuw gesloten heeft met een monument van woordkunst in de fransche
taal is veel minder bekend, ondanks hetgeen Edgar Quinet, Lenient, G. Oosterhof,
Sainéan en anderen over de fransche geschriften van Marnix hebben medegedeeld.
Lanson noemt Marnix niet in zijn literatuurgeschiedenis, wèl de Coster, Verhaeren
en Maeterlinck; Bédier en Hazard wijden in hun groote boek slechts enkele woorden
aan hem. Hij, dien Pirenne noemde ‘de grootste schrijver dien de Nederlanden in
de zestiende eeuw hebben voortgebracht’, verdient een beter lot.
Spreker wenscht de aandacht nog eens te vestigen op het fransche werk van
Marnix, inzonderheid op het ‘Tableau des différends de la religion’, dat in 1599, een
jaar na den dood van den schrijver verscheen, en de invloed van Rabelais aan te
toonen, die overal daarin te vinden is. De ideeën van Marnix, zijn anti-katholiciteit,
zal spreker geheel buiten beschouwing laten, het is hem slechts om zijn stijl en taal
te doen. Verschillende problemen zijn bovendien nog aan het Tableau verbonden,
zooals de verhouding daarvan tot de Biënkorf. Is de nederlandsche Biënkorf een
bewerking van een fransche tekst, die later door Marnix weer is opgenomen en
uitgebreid tot het Tableau? Aldus meenden Van Toorenenbergen en Oosterhof.
Spreker kan de noodzakelijkheid van het bestaan van een oorspronkelijke fransche
tekst niet inzien. Het lijkt hem waarschijnlijker dat Marnix in den loop der jaren,
voornamelijk in het laatst van zijn leven, in den geest van de Biënkorf een groot
polemisch werk, betoog en satire, tegen de Katholieke Kerk is gaan schrijven, en
als uitgangspunt nam het boek dat na zijn verschijnen in 1569 zooveel opgang had
gemaakt.
Het Tableau is als satire niet geheel geslaagd. Evenals in de Biënkorf is het een
schijn-apologie van het katholicisme door een belijder daarvan, doch deze
verdediging is qua verdediging meestal al te onnoozel. Zelfs wordt ze soms geheel
uit het oog verloren. Interessanter zijn stijl en taal, die van een geleerde met een
verbijsterende kennis van Bijbel, kerkvaders, concilies, katholieke apologeten, een
kennis opgedischt met een gekunstelde geestigheid, meestal ongenietbaar voor
dezen tijd, in een taal die gegrepen is uit de terminologie van het volksleven, dieren
en plantenleven, de jacht, de krijgskunde, de muziek, tafelgeneugten. De geheele
Marnix, zijn aard, zijn bezigheden, zijn genoegens kunnen we daarin terugvinden.
Die stijl is zeer gevarieerd. Ironiseerende en burleske gedeelten wisselen af met
ernstige oratorische betoogen. Dat Marnix zijn stijl buitengewoon verzorgde, blijkt
uit de genuanceerdheid van elk der onderdeelen, daar waar een slordig schrijver
in herhalingen zou zijn vervallen.
De zestiende eeuw is in hooge mate de eeuw van de satire, op politiek,
godsdienstig en sociaal gebied, en is, ook in dat opzicht, een voortzetting van de
middeleeuwen. Allen, ook de strengste Calvinisten, waren overtuigd dat spot
veroorloofd is bij het behandelen van godsdienstige onderwerpen. Pierre Viret en
Henri Estienne gebruiken
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dat wapen, en Marnix kende hun werken. Doch zijn Tableau draagt veel meer,
overal, de sporen van zijn bewonderend lezen van den door Calvijn veroordeelden
Rabelais. Door twee dingen heeft Marnix zich tot dezen aangetrokken gevoeld: door
diens hekeling van de Katholieke Kerk en de scholastiek, waar deze zich in dienst
stelde van de verdediging van het katholicisme, en door zijn wonderbaarlijken
taalrijkdom, waaruit tientallen vertellers en polemisten gedurende de zestiende eeuw
en later geput hebben.
Sainéan, de groote kenner van de taal van Rabelais, heeft in een studie,
voorkomende in: ‘L'Influence et la réputation de Rabelais’, onderzocht wat Marnix
van Rabelais heeft overgenomen. Spreker heeft dat onderzoek voortgezet, op
andere wijze, door namelijk de rabelaisiaansche termen bij Marnix meer in het
zinsverband te beschouwen. Een vergelijking van beide auteurs, waarbij
aanteekeningen, indertijd door den nederlandschen Rabelais-vertaler J.A. Sandfort
gemaakt, uitstekende diensten hebben bewezen, bracht verrassende ontleeningen
aan het licht, evenals navolgingen, à la manière de Rabelais, die bij Marnix meestal
tot overdrijving worden.
Spreker eindigde met de wensch uit te spreken dat taal en stijl van het posthume
werk van Marnix nog eens het onderwerp zouden worden van een volledige studie,
die het in alle opzichten verdient.
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Bijlage II Verslag van den bibliothecaris
Dit verslag moge beginnen met de verblijdende mededeling, dat de uitgevers, op
wier medewerking een beroep werd gedaan om de Bibliotheek in het bezit te stellen
van een zo volledig mogelijke verzameling van werken betreffende de Nederlandse
taal- en letterkunde, over het algemeen aan dat verzoek hebben voldaan, dank zij
ook de opwekking, die het Bestuur van de ‘Nederlandsche Uitgeversbond’ in zijn,
orgaan ‘De Uitgever’ (17de jrg. nr. 6, blz. 64 en 72) dienaangaande tot zijn leden
1
richtte . In de bij dit verslag gevoegde lijst van personen, die boeken aan de
Bibliotheek schonken, vindt men de namen der uitgevers, die desgevraagd bereid
waren exemplaren van hun uitgaven op het gebied van Nederlands proza, poëzie,
toneel, essays, literatuurgeschiedenis en taalkunde af te staan; 79 boekwerken
konden op deze wijze aan de Bibliotheek worden toegevoegd. Bij een woord van
hartelijke dank moge de wens gevoegd worden, dat ook in het vervolg deze
onmisbare steun ons niet onthouden worde.
Behalve door aankoop van nieuw verschenen werken werden ook langs
antiquarische weg, leemten in ons bezit aan uitgaven van dichters en schrijvers uit
de literatuur van vroegere perioden aangevuld, o.a. door aankoop van enige boeken
uit de bibliotheek van wijlen Henri Borel.
Een belangrijke aanwinst is voorts een verzameling boeken op allerlei gebied,
afkomstig uit de bibliotheek van wijlen D.G.P. Rouffaer, die ons door het Kon. Instituut
voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië werden afgestaan.
Afzonderlijk dienen nog dankbaar vermeld te worden de volgende aanwinsten:
de heer L.J.C.J. van Ravesteyn schonk ons zijn beide interessante en fraai
uitgevoerde werken over Rotterdam; de heer J.C. van der Loos een aantal zijner
historische publicaties; Mevr. A. Hartog-Catz te Wassenaar het royaal uitgegeven
werk van Dr. D. Hoek, De geschiedenis van Backershagen, slechts in geringe oplaag

1

Vgl. Handelingen 1933-'34, blz. 23 en 37.
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gedrukt. De heer J. Bosboom Nz. voegde bij de reeds vroeger geschonken
herinneringen aan Mevrouw A.L.G. Bosboom-Toussaint een aan haar door A.C.
Wilkens opgedragen exemplaar van diens werk over Fray Luis de Leon, gebonden
in een haar naam dragende band. Voor de verdere geschenken, die ons zowel van
leden als van andere belangstellenden gewerden, moge met gelijke dankbaarheid
verwezen worden naar de achter dit verslag gevoegde lijsten.
Ook de verzameling brieven en handschriften werd dit jaar niet onaanzienlijk
vermeerderd: Dr L. Knappert stond een verzameling van 335 brieven af, aan den
bekenden kerkhistoricus Dr. C. Sepp gericht door binnen- en buitenlandse geleerden;
van Dr J.W. Muller ontving de Bibliotheek een verzameling brieven en gedichten
gericht aan J.W. Yntema, redacteur-uitgever van de ‘Vaderlandsche
Letteroefeningen’, of betrekking hebbende op dit tijdschrift, waaronder er zijn van
R. Feith, Bellamy, Bilderdijk, Tollens en vele anderen, zomede overdrukken en varia
dit onderwerp betreffende. Ons erelid Dr S.G. de Vries voegde bij de vele brieven
reeds eerder aan onze verzameling afgestaan, nog een interessante brief van Dr.
W.J.A. Jonckbloet aan Dr Matth. de Vries, dd. 17 Juni 1847. Uit de boekerij van ons
betreurd medelid Dr J.H. Kern ontvingen wij een Woordenlijst in ms. op Melis Stoke
van de hand van Dr W. Bisschop. De sedert ontbonden Commissie tot onderzoek
naar het boerenhuis in Nederland zond het getikte handschrift van het werk van
den heer K. Uilkema, Het ontstaan der huistypen in Nederland, Dl. I.
De Bibliotheek vermeerderde met 639 boekwerken en 77 overdrukken, van
ongeveer 330 tijdschriften en vervolgwerken werden afleveringen ontvangen. Met
de gebruikelijke, maar daarom niet minder welgemeende betuiging van dank aan
allen, die door hun geschenken of hun deskundige medewerking - en in het biezonder
denk ik hier aan Dr R. van der Meulen, die bericht zond niet langer deel uit te zullen
maken van de Bibliotheekcommissie - het ambt van Bibliothecaris tot een voortdurend
1
genoegen maakten, wens ik dit verslag te besluiten .
A.A. VAN RIJNBACH

1

De lijst der nieuw verworven boeken is afgedrukt blz. 225.
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Bijlage III
Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1934
A. Algemeene rekening

I.

Ontvangsten.
Saldo der rekening over
1933

ƒ 5491,84

II.

Ontvangsten behoorende ƒ 147,28
tot vorige dienstjaren
(contributies en bijdragen
in de kosten van inning)

III.

Opbrengst van bezittingen, ƒ 836,47
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 1004,67
van der Hoogtprijs en
gekweekte rente

V.

Contributiën 1934/35

VI.

Bijdragen in de kosten van ƒ 21,25
inning contributiën

VII.

Verkoop Handelingen en
Levensberichten

ƒ 9,60

VIII.

Saldo
Boerenhuiscommissie

ƒ 224,59

IX.

Aflossingen van uitgelote ƒ 1996,90
effecten van het C.W. van
der Hoogtfonds

X.

Koersverschil bij
ƒ -,
verwisseling pandbrieven
van hetzelfde fonds

ƒ 5899,02

______
Totaal der ontvangsten

ƒ 15631,96

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) A.J. BOTHENIUS BROUWER
(w.g.) J. KALFF JR
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I.

Uitgaven.
Uitgaven behoorende tot
het vorige dienstjaar

ƒ -,36

II.

Kosten van bestuur

ƒ 1938,35

III.

Kosten der algemeene en ƒ 250,24
maandelijksche
vergaderingen

IV.

Kosten der vaste
Commissiën

ƒ 92,15

V.

Kosten van geschriften,
door de Maatschappij
uitgegeven

ƒ 1913,95

VI.

Kosten der bibliotheek

ƒ 1940,94

VII.

Bijdragen: aan het
ƒ 57,50
Vondel-Museum ƒ 5.-; aan
de afd.
Boekenverspreiding
v.h.A.N.V. ƒ 10.-; aan het
Openlucht-Museum ƒ 5.-;
aan groep Nederland v.h.
Internat. Comité v.
Geschiedk. Wetensch. ƒ
37.50

VIII.

Prijs van Meesterschap

ƒ 1000,-

IX.

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

ƒ 1000,09

X.

1/2 Meiprijs met kosten
van toezending

ƒ 500,12

XI.

1/2 Meiprijs, met 1 jaar
ƒ 530,gekweekte rente van den
geheelen prijs, aan den
schenker teruggezonden

XII.

Belegging van door
aflossing vrijgekomen
gelden van het C.W. van
der Hoogtfonds

5

5

ƒ 2031,44

______
Totaal der uitgaven
Recapitulatie.
Totaal der ontvangsten

ƒ 11255,15

Totaal der uitgaven

ƒ 11255,15

ƒ 15631,96

______
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Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 4376,81

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS
W a s s e n a a r , 14 April 1935
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Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1934
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 59,595
over 1933

Vlottend.

Rente van het
ƒ 76,95
Fonds:
1/2 jaar rente van ƒ
24900 Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2 1/2%

ƒ 230,84

1/2 jaar rente van ƒ ƒ 75,695
25000 Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2 1/2%, na aftrek
couponbelasting

ƒ 227,08

Rente van op de
Leidsche
Spaarbank belegde
kasgelden

ƒ 10,04

Totaal der
ontvangsten

5

ƒ 531,09

5

______

______

ƒ 212,24

ƒ 999,06

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) A.J. BOTHENIUS BROUWER
(w.g.) J. KALFF JR
W a s s e n a a r , 17 April 1935
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Uitgaven.
I. Belegging van gelden

Kapitalisatie.
ƒ 148,23

Vlottend.

Subsidiën:
aan de
Dialectencommissie der
Kon. Akad. van Wetensch.,
laatste van vijf jaarlijksche
subsidies

ƒ 100,-

aan de Maatsch. van
Goede en Goedk. Lectuur,

ƒ 50,-

de

3 der gedurende 5 jaar
toegestane 10-tallen
abonnementen
Vondelkroniek
aan den Boekhandel en
Drukkerij v.h. E.J. Brill,
subsidie uitgave
Repertorium Vaderl.
Geschiedenis dl. IV

ƒ 500,-

aan Dr J.G.M. Moormann,
subsidie uitgave
‘Geheimtalen’ dl. II

ƒ 250,-

______
Totaal der uitgaven
Recapitulatie.
Totaal der ontvangsten

ƒ 148,23

ƒ 900,-

ƒ 212,24

ƒ 999,06

Totaal der uitgaven

ƒ 148,23

ƒ 900,-

______

______

ƒ 64,01

ƒ 99,06

Batig saldo van het
dienstjaar

Aldus opgemaakt door den Penningmeester
(w.g.) J. HEINSIUS
W a s s e n a a r , 14 April 1935
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Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1934
C. Rekening van het bibliotheekfonds

I.
II.

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

ƒ 106,27
ƒ 3,18

______
Totaal der ontvangsten

ƒ 109,45

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) A.J. BOTHENIUS BROUWER
(w.g.) J. KALFF JR
W a s s e n a a r , 17 April 1935
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Uitgaven.
nihil
Recapitulatie.
Totaal der ontvangsten

ƒ 109,45

Uitgaven

nihil
______

Batig saldo van het dienstjaar

ƒ 109,45

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS
W a s s e n a a r , 14 April 1935
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Bijlage IV Verslag der commissie voor taal- en letterkunde
Als vanouds, heeft de Commissie van September af tot en met Mei elke maand
geregeld vergaderd. Voorzitter was de heer J. de Vries, secretaris de heer Willem
de Vreese.
In de vergadering van September 1934 heeft de heer G.G. Kloeke, benoemd in
de plaats van wijlen den heer J.H. Kern, zitting genomen.
De Commissie heeft in de eerste plaats haar zorgen gewijd aan de Redactie van
het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, waarvan het 53ste deel
voltooid werd en de eerste aflevering van het 54ste verscheen. Besprekingen met
de firma Brill, om het tijdschrift een bevalliger uitzicht te geven en meer bekendheid
in binnen- en buitenland te verschaffen, leidden tot een gunstigen uitslag. De
Redactie besloot, dat voortaan nieuw verschenen boeken, die daarvoor naar haar
oordeel in aanmerking komen, zullen worden gerecenseerd; aan het slot van elke
aflevering zal een lijst van ingekomen boekwerken worden toegevoegd. Sedert de
maand Februari heeft de heer Kloeke den heer Beets, zoolang diens ziekte duurt,
als verzorger van het Tijdschrift vervangen.
Het verzoek van het Bestuur der Maatschappij, te mogen vernemen ‘welke
belangrijke uitgaven op het terrein onzer Commissie door de Maatschappij zouden
zijn te ondernemen’, is door de Commissie beantwoord.
Verder werden de volgende wetenschappelijke mededeelingen gehouden:
o

1 . Over de Allegorie in den Renaissancetijd, door den heer Zijderveld.
o

2 . Over het woord spijs in verschillende beteekenissen, door den heer Knuttel.
o

3 . Over het onuitgegeven gedicht van de Genestet, Triumfzang van den theoloog,
en over het woord boen, door den heer Van Rijnbach.
o

4 . Over de inrichting en mogelijke uitvoering van een Corpus
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collationum van Middelnederlandsche teksten, door den heer de Vreese.
o
5 . Over geschiedenis en karakter der Vaderlandsche Letteroefeningen, door den
heer Muller.
o
6 . Over den Oudnoorschen god Heimdallr, door den heer J. de Vries.
o
7 . Over de ie in ziel en iemand en over het woord getes, door den heer Heinsius.
o
8 . Over complicaties bij het Nederlandsche taalgeografisch onderzoek, door den
heer Kloeke.
o
9 . Over de poëzie van de Tachtigers in het licht van het Symbolisme, door den
heer Zijderveld.
Al deze mededeelingen lokten uitvoerige besprekingen uit.
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Bijlage V Verslag der commissie voor geschied- en oudheidkunde
De Commissie vergaderde zeven maal onder voorzitterschap van den heer Meijers.
Secretaris was de heer de Gelder.
De Commissie verloor haar medelid den heer Kleijntjens door diens vestiging te
Rome. In zijn plaats benoemde zij dr. B. Kruijtwagen, die echter eerst in September
aan de vergaderingen kan deelnemen.
De volgende leden bespraken de achter hun naam vermelde onderwerpen:
de heer B a r g e : een zeldzaam tijdschriftje uit de jaren 1686 en '87;
de heer D e B l é c o u r t : het plan tot overbrenging van de kerk te Franssum naar
het Arnhemsche Openluchtmuseum; de afstamming van de echtgenoote van Johan
van Oldenbarnevelt; het recht van opstrek in het Oldambt; de dissertatie van P.
Lemercier over Les justices seigneuriales de la région parisienne de 1580 à 1789;
de heer V a n B l o m : het monument van Tjerk Heddes te Hartingen; een bericht
van E. de Laveleye over de uitgifte der Zuiderzeegronden; over ‘meenscharn’ en
‘hemrikken;
de heer B i j l e v e l d : een portret van de familie Tritema te Edinburg;
beroepsaanduidingen in de 16de en 17de eeuw;
de heer B y v a n c k : de architectuur bij de Noord- en Zuidnederlandsche schilders
vóór de hervorming; de publicatie der opschriften van de Utrechtsche steenen door
Vollgraff; een genealogie van den heiligen Servatius; de nieuwe opstelling in het
Kunstgewerbemuseum te Keulen; de inscriptie op de Monstersche mijlpaal in het
Leidsche Museum van Oudheden; de beeldhouwerswerkplaats van de
Simpelveldsche sarcofaag in het Leidsche Museum van Oudheden;
de heer C o l e n b r a n d e r : een plaats in de oeuvres inédites van André Chénier;
het verschil in opvatting van Thorbecke (vóór 1830) en Groen van Prinsterer over
openbaar en bijzonder onderwijs; de Gentsche bijdragen tot de Kunstgeschiedenis;
de heer F o c k e m a A n d r e a e : de asylverleening door heeren en vrouwen van
Warmond aan Leidsche burgers; de wapens met den Duitschen adelaar en de
Rijkssteden in Nederland;
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de heer D e G e l d e r : een handschrift van Jan de Bisschop;
de heer H u i z i n g a : de relaties van Lord Chesterfield als engelsch gezant alhier;
een achteruitzeilend schip op een schilderij van Otto Lanz' verzameling; de herkomst
van den naam Rhijnvis;
de heer K n a p p e r t : een album van Aruba; de briefwisseling van den predikant
te Petersburg E.A.J. Tammeling; brieven van Suringar;
de heer K r o m : de betrekkingen van het Leidsche weeshuis met de Oost- en
Westindische Compagnieën ter zake van het plaatsen van minder handelbare
jongens;
de heer M e i j e r s : twee gevallen van echtscheiding in het achttiende-eeuwsche
Holland.
De Commissie zond den 27sten Juni 1934 een rekest aan Z.E. den Minister van
Onderwijs Kunsten en Wetenschappen om Z.E. te verzoeken geen wijziging in het
beheer van het Prentenkabinet der Leidsche Universiteit te brengen;
De Commissie gaf twee maal advies aan het Bestuur der Maatschappij, namelijk
over een verzoek van de Vereeniging van werkzoekenden met volledige
M.O.-bevoegdheid en over een verzoek om geldelijken steun bij de samenstelling
van een geschiedenis der Nederlandsche Schuttersgilden;
De Commissie maakte den 6den Juni van dit jaar een tocht door Groningen onder
leiding van den heer Bijleveld, waarbij de kerken van Midwolde, Franssum,
Pieterbuuren, Uithuizen, Zandeweer, Zeesijp en Stedum werden bezichtigd, alsmede
een bezoek werd gebracht aan de borgen Menkema en Freylama.
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Bijlage VI Verslag der commissie voor schoone letteren
De Commissie voor Schoone Letteren vergaderde in het afgeloopen jaar tweemaal
op de gebruikelijke wijze, te weten op 13 December 1934 en op 19 April 1935. Zij
bepaalde haar werkzaamheid hoofdzakelijk tot de beoordeeling der belletrie, die in
den loop van het jaar verscheen, zulks met het oog op het door haar uit te brengen
advies omtrent den C.W. van der Hoogt-prijs. Een vijftiental geschriften, dat zich
door bijzondere hoedanigheden eenigermate onderscheidde, werd nader besproken.
Het is niet de gewoonte, dat naast den voor bekroning voorgedragen auteur ook
candidaten worden genoemd, met wier geschriften het zijne is vergeleken. Een
uitzondering meent de Commissie dit jaar te mogen maken ten opzichte van een
bepaald boekwerk, dat door zijn bijzondere inhoud en stijl haar aandacht trok, n.l.
de novelle ‘Bint’ door den heer F.A. Bordewijk. De auteur verdient een ruimer
bekendheid dan hem tot heden ten deel viel.
Na eenige overweging kwam de Commissie tot eenstemmigheid en besloot het
Hoofdbestuur te adviseeren, den C.W. van der Hoogtprijs toe te kennen aan den
dichter H. Marsman voor zijn verzenbundel ‘Porta Nigra’, mede beschouwd in
verband met de vorige geschriften in dichtvorm van dezen auteur. Een motiveering,
de beteekenis van Marsman voor onze jongste letterkunde in den breede
uiteenzettend, werd aan dit advies toegevoegd.
Reeds meende de Commissie, dat hiermede haar werkzaamheden voor dit jaar
een einde genomen hadden, toen haar een schrijven, gedateerd 21 Mei 1935, van
het Hoofdbestuur bereikte. Het Hoofdbestuur moest, aldus dit schrijven, overwegende
bezwaren maken om zich naar het uitgebracht advies te gedragen. Die bezwaren
golden niet het aanbevolen werk als zoodanig. Daarvan werd van de zijde van het
Bestuur de waarde beseft. Maar de voorgedragene was in de Groene Amsterdammer
van 11 Juli 1931, naar aanleiding van de bekroning indertijd van Van Schendel,
zoodanig tegen de Commissie, het Bestuur en de Maatschappij uitgevaren, dat met
zijne gezindheid rekening moest worden gehouden, en dat men, zoo hem de prijs
werd
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verleend, hem enkel nieuwe stof tot beklag en aanklacht zou geven en het gelijk
dan aan zijn kant zou brengen. De Van der Hoogtprijs, aldus eindigde het schrijven
na dankzegging aan de Commissie voor haar verrichten arbeid, zou dit jaar dus niet
worden toegekend.
De Commissie, na ontvangst van dezen brief, kwam in spoedvergadering te
Haarlem bijeen op 30 Mei. Men betreurde in hooge mate het besluit van het
Hoofdbestuur, den prijs niet uit te keeren, waarmede immers het eenige, dat in ons
land voor jonge letterkunde geschiedt, dit jaar ongedaan zou blijven. Tegenover de
beslissing zelf, gebaseerd op art. 59 van het Reglement, stond de Commissie
machteloos. Tegenover de motiveering der weigering echter, meende de Commissie
verzet aan te moeten teekenen. Het ging, volgens haar, niet aan, de waarde van
een schrijver te erkennen en hem terzelfder tijd geen vrijheid van kritiek, een bij
uitstek Nederlandsch cultuurgoed, te gunnen. In dezen zin werd het Hoofdbestuur
op 30 Mei geantwoord.
Op 6 Juni bereikte de Commissie nogmaals een schrijven van het Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur verzocht om een nieuw advies, om het besteden van den prijs
ook dit jaar mogelijk te maken.
De Commissie pleegde terstond hierop overleg en richtte 8 Juni tot het
Hoofdbestuur een brief van den volgenden inhoud.

Mine Heeren,
Wij ontvingen in goede orde Uw geëerd schrijven van 6 Juni 1935, waarin U ons
verzoekt een nieuwe voordracht voor den C.W. van der Hoogt-prijs in te dienen.
Het verbaast ons, dat U slechts een nieuw advies vraagt, en de principieele quaestie,
gerezen door Uw schrijven van 21 Mei, buiten beschouwing laat. U staat dus ten
opzichte van ons eerste advies, Marsman te bekronen voor zijn dichtbundel ‘Porta
Nigra’, nog op het standpunt, dat U, ofschoon U van het aanbevolen werk de waarde
beseft, niet tot een toekenning van den prijs van den heer Marsman kunt overgaan,
omdat deze, naar aanleiding van de bekroning indertijd van Van Schendel, in de
Groene Amsterdammer van 11 Juli 1931, tegen de Commissie en tegen het Bestuur
en tegen de Maatschappij te keer is gegaan.
Aan Uw verlangen voldoende, hebben wij opnieuw overwogen, in een
spoedvergadering op 8 Juni, en wij zijn na zeer ernstig overleg tot het besluit
gekomen, dat wij, krachtens de ons gegeven opdracht, niet anders kunnen doen,
dan ons eerste advies, en met meer klem dan tevoren, herhalen.
Het door U te berde gebrachte bezwaar kan en mag in onze overwegingen onder
geen enkele voorwaarde een rol spelen: wij zijn een Commissie van Schoone letteren
en niet van onschoone kibbelpartijtjes.
Dat de heer Marsman, in zijn aangehaald stuk, zich op minder aangename wijze
heeft doen kennen, zijn wij geneigd te beamen; wellicht zou dit stuk aanleiding
kunnen zijn hem als lid der Maatschappij voorloopig te weren; maar dergelijke zaken
kunnen geen invloed uitoefenen op een aanbeveling, die uitsluitend op aesthetische
waar-
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deering behoort te berusten. Van dit beginsel zouden wij niet kunnen afwijken,
zonder ons zelf in het oog van alle weldenkenden, die op de objectiviteit van ons
oordeel staat maken, te verloochenen en zonder Uw Maatschappij te vernederen.
Juist omdat Uw Maatschappij een hoog standpunt inneemt, kan en behoort zij
zich de weelde te veroorlooven, zich boven de jeugdige buitensporigheden van den
heer Marsman te stellen.
Bovendien bedenke de Maatschappij, dat deze prijs niet een prijs is van de
Maatschappij, maar dat de Maatschappij slechts de trustee is van een milden stichter,
die de Maatschappij als deskundige heeft aangewezen, om zijn doel op de zekerste
wijze te bereiken; zoodat de Maatschappij eigen gevoeligheden, bij het toekennen
van dezen prijs, volkomen behoort uit te schakelen, en slechts het door den stichter
beoogde doel behoort na te streven.
Wij achten dit punt van zoo groot gewicht, dat wij, mocht het Hoofdbestuur, om
de aangevoerde redenen, van ons advies meenen te moeten afwijken, ons verplicht
zullen gevoelen, ter wille van de zuiverheid der verhoudingen in de wereld der
letteren, dit schrijven te publiceeren.
Deze brief werd persoonlijk onderteekend door K.J.L. Alberdingk Thijm, J.C. Gerritsen
(G. Gossaert), Dirk Coster, M. Nijhoff, W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) Jo
van Dulleman-de Wit, en per order door J.W.F. Werumeus Buning.
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Bijlage VII Motiveering van het advies
De Commissie voor Schoone Letteren adviseerde het Hoofdbestuur van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde den C.W. van der Hoogt-prijs toe te
kennen aan den dichter H. M a r s m a n voor zijn bundel Porta Nigra, mede
beschouwd in verband met de vorige geschriften van dezen auteur, die als een der
meest vooraanstaande bewerkers van de jongste vernieuwing der Nederlandsche
dichtkunst kan worden beschouwd. Deze vernieuwing, ingezet na 1918, toen de
lyriek, een tijdperk van hoogen bloei gekend hebbende, dreigde te verslappen in
een vaag epigonisme, laat zich het best karakteriseeren als de uitdrukking van een
snel verhevigd ervarings-leven, waarin zinnen en ziel, gevoel en verstand gelijkelijk
aandeel namen.
De Verzen, waarmede H. Marsman in 1923 debuteerde, getuigen door hun uiterst
bondigen taalvorm en hun pakkende concreetheid van een ontwakende leefdrift,
die het heelal ontdekt als voorwerp van een onstuimig begeeren. De verhouding
van den dichter tot de groote lyrische motieven aller tijden schijnt versoberd tot een
zeer eenvoudigen, maar sterk meesleependen veroverings-drang. Dit is de reden,
waarom H. Marsman, in zijn jeugdwerk de karakteristieke vertegenwoordiger van
typische jeugd-gevoelens, kon gelden als de leider eener dichterschool, die de
‘vitalistische’ school werd genoemd.
Spoedig ontwaakte echter in dezen dichter het besef van de betrekkelijkheid der
levenswaarden, waarnaar de gretige begeerte zijner vroegste poëtische
wereld-ontdekking hem had gedreven. De overweging van den dood, in alle eeuwen
een machtig tuchtmiddel voor den menschelijken geest, stelde in zijn gemoed het
tegenwicht tot de matelooze levensdrift. Reeds in den kleinen bundel Penthesileia,
maar sterker nog in Paradise regained en ten slotte overheerschend in Witte Vrouwen
ontwikkelde zich het conflict tusschen de beide grondgevoelens van Marsman's
dichterlijke personaliteit: leeflust en doodsangst.
Zoomin als die lust een louter zinnelijke was, zoomin is die angst een laffe. Beide
gevoelens openbaren zich in het werk van dezen auteur als natuurlijke en
onontkoombare wezenstrekken van den
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mensch. Men zou kunnen zeggen, dat hij leeflust en doodsangst gewaar wordt als
de polen van het menschelijke lot.
Deze beschouwingswijze is bij hem hoofdzakelijk intuïtief. Weliswaar
verantwoordde hij haar eenigermate in zijn korte, kernige kritieken, die van beteekenis
werden voor de jongere lyriek, weliswaar trachtte hij haar te dramatiseeren in eenige
verhalende prozawerken, maar het is een kenmerk van zijn talent, dat dit,
gehoorzaam aan de elementaire gevoeligheid der menschelijke natuur, zich bij
voorkeur uitdrukt in de taal der intuïtieve ervaring, de lyrische dichtkunst. Naar een
wijsgeerige stelselmatigheid in de weergave zijner levensbeschouwing streeft
Marsman niet.
De bundel Porta Nigra, in de geschetste ontwikkeling aansluitend bij Witte
Vrouwen, wekt den indruk, dat de jeugd-periode van den dichter is afgesloten.
Verflauwde de oorspronkelijke levensdrift, zoodat de aanleiding om te spreken over
het ‘vitalisme’ van H. Marsman vrijwel verdween, het versterkte doodsbesef rijpte
gemoed en geest, verdiepte de ontvankelijkheid voor ervaringen en veredelde
zoodoende het gehalte der poëzie. Een zekere weifelachtigheid is aan de beste
dezer verzen niet geheel vreemd. Ze vindt haar oorzaak in de omstandigheid, dat
de dichter, geslingerd tusschen driftig verlangen en moedelooze verzaking, er
klaarblijkelijk moeite mee heeft, een vaste houding tegenover de
levens-verschijnselen aan te nemen. Hij zoekt naar een grondslag voor de rustige
aanvaarding der levenswetten. Een volgend boek zal de vraag moeten beantwoorden
of hij dezen vond en in hoeverre zijn dichterlijke aanleg er door bevredigd werd. Het
kwam der Commissie dan ook voor, dat een bekroning, die een aanmoediging
bedoelt te zijn, hier zeer wel op haar plaats is.
Een aanmoediging, omdat de dichter H. Marsman blijkens zijn jongste werk een
crisis van het zelfvertrouwen heeft te overwinnen, een bekroning niettemin, omdat
hij in zijn poëzie op zeldzaam praegnante wijze, in zeer krachtige, allengs
eenvoudiger en helderder geworden taalvormen een dramatisch conflict der
menschelijke ziel tot uitdrukking bracht.
De onderwerpen van Marsman's dichtkunst zijn gewoonlijk ontleend aan
betrekkelijk simpele gebeurtenissen. Reis-indrukken, natuurgenietingen, persoonlijke
ontmoetingen boden hem meestal de aanleiding tot een lyriek, die, zonder zich te
verliezen in abstracties, verder strekt dan de vluchtige ontroering. Deze dichter
tracht door te dringen tot de geheimzinnige beteekenis van het wezen der dingen.
Zijn werk ontleent aan die, aanvankelijk driftige, later meer bezonken streving naar
doorgronding van de verschijningsvormen een onmiskenbaren adel. Met algemeene
stemmen besloot de Commissie dan ook, dit werk ter bekroning voor te dragen.
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Bijlage VIII Voordracht voor den Dr Wijnaendts Francken-prijs
De Commissie door U benoemd om advies uit te brengen over de vraag, welke
‘biografie of cultuurgeschiedenis’, in het Nederlands geschreven en verschenen
gedurende de jaren 1931, 1932, 1933 of 1934, voor de toekenning van de ‘Dr
Wijnaendts Francken-prijs’ het meest in aanmerking komt, heeft de eer U het
volgende rapport harer werkzaamheden aan te bieden.
Allereerst hebben wij ons bezig gehouden met de vraag, wat onder
‘cultuurgeschiedenis’ zou moeten worden verstaan en als antwoord daarop besloten
dit woord zo ruim mogelijk te nemen, in den zin van het Duitse ‘Geistesgeschichte’
en dus daaronder alle geschiedenis te verstaan, die niet is politieke geschiedenis.
Voor de prijs kwamen dus in aanmerking alle werken, waarin niet de staatkundige
geschiedenis alléén wordt behandeld, en elke biografie. Met het oog echter op de
prijs, die de andere twee jaar zal worden uitgekeerd, hebben wij uitgesloten alle
werken, die liggen op het gebied der letterkundige geschiedenis. Overeenkomstig
het reglement komen niet in aanmerking de werken, die nog slechts ten dele
verschenen waren op 31 December 1934.
Uit een groot aantal werken, die - mèt deze beperkingen - in beschouwing konden
genomen worden, kon men gemakkelijk een schifting maken en vijftien boeken
overhouden, waaruit men zeker zijn keuze zou moeten doen. Het was echter heel
moeilijk dit materiaal verder te schiften. Verschillende overwegingen leidden ertoe,
ten slotte de keuze te bepalen op vier werken. Deels achtte men het beter, waar
twee gelijkwaardige werken in aanmerking kwamen, een boek te bekronen met een
onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis; een enkel werk viel af, omdat men de
verschillende delen niet voldoende tot één geheel verwerkt achtte; één biografie
kon worden ter zijde gelegd, omdat het eerste deel veel uitgebreider was behandeld
dan het tweede; andere werken getuigden niet voldoende van eigen inzicht of
diepgaande studie; weer andere behandelden te zeer een speciaal onderwerp om
algemeen cultuurhistorisch te worden genoemd.
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Op deze wijze werden wij het er over eens, dat zeer zeker voor bekroning in
aanmerking kwamen:
Jan Romein, De lage landen bij de zee, Utrecht 1934.
W.J. Kühler, Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende
eeuw, Haarlem 1932.
J. Vloemans, Spinoza, 's-Gravenhage 1931 en
N. Japikse, Prins Willem III, de stadhouder en koning, Amsterdam 1930 en 1933,
2 delen.
Ook de vergelijking tussen deze werken van verschillende aard was een zeer
moeilijke en van elk konden vele zeer goede kwaliteiten worden geapprecieerd.
Aangezien echter op het werk van Vloemans wel iets af te dingen was, wat betreft
de weergave van de filosofie van Spinoza, en het werk van Kühler toch slechts één
bepaalde kant van de cultuurgeschiedenis behandelt, spraken zich twee leden onzer
commissie uit ten gunste van het cultuurhistorisch werk van brede opzet en
buitengewoon frisse geest van Romein, die daarin mede getuigt van zeer groote
belezenheid, ook al heeft hij niet alle delen der beschavingsgeschiedenis van Noorden Zuid-Nederland zelf behandeld. De andere drie leden achtten dit werk echter
niet voldoende bezonken en enigszins haastig afgemaakt, terwijl zij in het bijzonder
meenden, dat enkele hoofdstukken onvoldoende werden behandeld. Zij verkozen
daarom het werk van Japikse, hoewel dit niet getuigt van zulk een frisse geest en
wat betreft zijn stijl en zijn conceptie bij het andere moet worden achtergesteld. De
biografie van Willem III echter is in de eerste plaats de vrucht van een buitengewoon
zorgvuldige studie van al het historisch materiaal, gedrukt en ongedrukt, dat over
deze in onze geschiedenis zo belangrijke persoon aanwezig is. Met grote
nauwkeurigheid en niet dan na rijpe overweging heeft Japikse op grond van deze
studie, de feiten uit het leven van den koning-stadhouder in zijn boek beschreven,
terwijl gelijkmatig alles tot zijn recht komt, dat in dit rijke levee van betekenis is
geweest, misschien te evenwichtig, zodat elke verheffing uitblijft, maar dan ook zeer
objectief en met een historicus waardig gevoel voor verhoudingen, voor wat belangrijk
is en wat meer op de achtergrond moet staan. Het werk over Willem III zal niet een
boek zijn, dat door een groot publiek met graagte wordt gelezen, maar het zal voor
zéér langen tijd blijven het standaardwerk, dat elk die deze periode bestudeert, met
vrucht ter hand zal nemen als een in alle opzichten betrouwbare gids en als zodanig
is het aan te merken, als een boek van buitengewone waarde in de Nederlandsche
historiegrafie. Het is op grond van deze overwegingen, die door de minderheid der
commissie in alle opzichten konden worden gedeeld, maar die haar niet van
standpunt deden veranderen, dat de meerderheid onzer com-
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missie U aanbeveelt den Dr Wijnaendts Francken-prijs 1935 toe te kennen aan:
N. Japikse, Prins Willem III, stadhouder en koning, Amsterdam 1930 en 1933.
De Commissie dankt U voor het in haar gestelde vertrouwen.
Namens de Commissie,
A.W. BIJVANCK, Voorzitter.
H.A. ENNO VAN GELDER, Secretaris.
L e i d e n , 1935.
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Toespraak van den voorzitter op de jaarvergadering
Het gebruik brengt mede, dat Uw voorzitter de jaarvergadering met een korte
beschouwing opent. Dit is een goed gebruik, want is deze Juni-bijeenkomst voor
de leden uit Leiden en haar naaste omgeving het hoogtepunt van het jaarlijksche
vereenigingsleven, voor de vele anderen, die uit alle deelen des lands naar hier
plegen te komen, is dit de eenige dag, waarop zij in persoonlijke aanraking met de
Leidsche maatschappij komen. Zij vooral hebben recht op iets meer dan een
behandeling der punten op den beschrijvingsbrief, iets meer, waardoor zij leeren
verstaan, wat er in het Bestuur leeft, welk doel ons voor oogen staat, welk werkplan
wij volgen.
Deze korte tijd van gemeenschappelijk samenzijn heeft ook die eigenaardige
bekoring, die later een aangename herinnering in ons wekt. Teruggekeerd tot den
dagelijkschen werkkring gedenken wij het weerzien van oude bekenden, die de
jaarvergadering uit den stroom van het leven een oogenblik tot ons gevoerd heeft,
de frugale en geestelijke genietingen van de koffietafel, die elk jaar in zoo volmaakte
eenvormigheid terugkeert, dat sommigen Uwer haar er misschien van verdenken
het gansche jaar in gindsche zaal een tooverslaap te hebben geslapen; wij denken
eindelijk ook aan de geneugten van het middagmaal, waarvan naar het oordeel der
aanzittenden altijd te veel de bekoring versmaden. Maar dit ons samenzijn behoort
meer te zijn; wij moeten weder vervuld worden door het besef, dat wij gezamenlijk
een taak te vervullen hebben en dat wij het een voorrecht achten, tot het medewerken
aan die taak geroepen te zijn.
Met een kleine beschouwing over onze Maatschappij wil ik derhalve onze
vergadering van vandaag inleiden. Eerst echter past het ons hen te gedenken, die
in het afgeloopen jaar ons ontvallen zijn. Reeds kort na onze vorige jaarvergadering
heeft het overlijden van Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden ons Koninklijk Huis
opnieuw in rouw gedompeld. In welgekozen bewoordingen heeft onze oud-voorzitter
Bothenius Brouwer in de maandvergadering van October hem, in
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wien wij een buitengewoon eerelid verliezen, herdacht als den vorst, die in den
vreemde geboren en opgevoed, zich toch in ons midden door zijn goedheid van
hart en zijn belangstelling voor ons volk een welverdiende plaats heeft veroverd.
Gaarne maak ik daarom zijn woorden tot de mijne en wil er slechts de verzekering
aan toevoegen, dat ook onze maatschappij van ganscher harte meeleeft in de smart
van ons zwaar beproefde Koninklijk Huis.
Den 12den Augustus ging van ons heen de bouwmeester, wiens naam een
roemrijk tijdperk onzer bouwkunst inluidt. Dr. H.P. Berlage was de schepper van
een nieuwen Nederlandschen bouwstijl; in zijn strijd voor moderne opvattingen zijn
hem geen tegenstand, neen erger nog, geen hoon en miskenning gespaard gebleven,
maar hij heeft ten slotte de voldoening mogen smaken, die slechts voor weinigen
is weggelegd en die daarin bestaat, dat de door hem gekozen weg inderdaad naar
een rijke toekomst voerde en dat zijn streven in het werk van een jongere generatie
werd voortgezet. De Amsterdamsche Beurs, eerst gesmaad als een ontsiering van
de nobele toegang tot onze hoofdstad, wordt nu met warme genegenheid beschouwd
als het symbool van onze nieuw omhoogstrevende bouwkunst. De machtige
handelstad aan Amstel en IJ heeft er steeds roem op gedragen de koopmanschap
met de liefde tot de kunst te verbinden; fraaier zinnebeeld is moeilijk denkbaar dan
dit gebouw, waar het koopmansbedrijf zijn zetel en middelpunt heeft en waaraan
de geest van Berlage onscheidbaar verbonden is.
Nadat den 22sten Augustus Dr. E.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop, in
leven chef van de afdeeling kabinet ter provinciale griffie van Zuid-Holland en
secretaris van het Kon. Nederlandsch genootschap voor geslachts- en wapenkunde,
ons ontvallen was, hadden wij den 17den September het verlies te betreuren van
den nestor onzer dichters, Mr. M.G.L. van Loghem. Wij verbinden met hem de
herinnering aan de zoetklinkende namen Fiora della Neve en Een Liefde in het
Zuiden en beseffen tevens, hoe met hem een tijdperk onzer letterkunde ten grave
gedaald is. Dat boek, nu welhaast een legende geworden, was eens geliefd en
gelezen door heel ontwikkeld Nederland en het was zeker het melodieuse en
fijngevoelige van zijn vers, dat hem die vereering verworven had. Moeten wij in
herinnering brengen, dat deze Liefde in het Zuiden een grimmige haat in het Noorden
ontketend heeft en in de Julia een pijnlijk-satirischen tegenhanger kreeg, dan doen
wij dat toch zonder de felheid van toen, maar veeleer in de overtuiging, dat de
geschiedenis zachter zal oordeelen, dan de tijdgenoot dat vermocht. Zij zal in elk
geval daartegenover wijzen op den zegenrijken arbeid, dien Mr. van Loghem voor
het Nederlandsche tooneel heeft verricht.
Dicht bij onze maatschappij viel de slag, die C. Peltenburg trof. Tot het einde van
zijn leven heeft hij met een werkkracht, die van geen rust wilde weten, de
uitgeversfirma Brill geleid en gediend, in de 34 jaren, dat hij haar directeur was, met
onverzwakte belangstelling de uitgaven onzer maatschappij verzorgd. Een
menschenleeftijd van
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nauwe samenwerking tusschen ons Bestuur en den heer Peltenburg verplicht ons
tot groote dankbaarheid.
Den 23sten November overleed F.G. Waller, die zijn warme liefde tot de kunst
op velerlei wijze getoond heeft. Den 13den December stierf pater Ambrosius Euwens,
bemind wegens zijn herderlijk werk op Curaçao en gewaardeerd voor zijn bijdragen
tot de geschiedenis onzer Westindische bezittingen.
In Prof. von Antal verloren wij op 2 Januari van dit jaar een onzer buitengewone
leden. Zijn studietijd in Utrecht, zijn huwelijk met Adèle Opzoomer hebben bij dezen
Hongaar een groote genegenheid voor ons land gewekt; zij bleek naar buiten door
de stichting van de vereeniging Nederland-Hongarije hier, van het
Nederlandsch-Hongaarsch genootschap ginds. Op 15 Januari stierf Mr. J. Acquoy,
die als archivaris van de gemeente Deventer door de inventarisatie harer
archiefstukken uitnemend werk heeft verricht. Door de oprichting van de
Acquoy-Nairac Stichting ten bate van de Vereeniging tot Behoud van
Natuurmonumenten, Rembrandt en Hendrick de Keyser heeft hij zijn groote liefde
voor het behoud van de schatten van natuur en kunst getoond. De maatschappij
verloor op 26 Maart het Vlaamsche medelid Omer Wattez, verdienstelijk beoefenaar
der letterkunde en lange jaren voorzitter der Kon. Vlaamsche Akademie. Op den
3den April gingen van ons heen Mr. D. Spanjaard en Th. M. Roest van Limburg; de
tweede in leven hoofdcommissaris van politie te Rotterdam en te Amsterdam, wiens
fijne geest en hooge karakter hem ook den toegang tot onze Maatschappij ontsloten
hadden, de eerste alweder een man, die met beide voeten in het werkzame leven
van dezen tijd stond, maar toch daarnaast aan zijn drukbezetten tijd zooveel uren
wist vrij te koopen, dat hij zijn geliefde schrijvers Shelley, Flaubert, Perk en Kloos
door welgeslaagde vertalingen en kunstzinnige beschouwingen dichter bij het
Nederlandsche publiek kon brengen.
Den 13den April overleed Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, in wien wij den onvermoeiden
voorvechter voor een nationaal stambewustzijn betreuren, dat wijder horizon kent
dan de staatkundige grenzen van ons Koninkrijk. Wat de zaak der Vlamingen aan
hem te danken heeft, kan men in het Zuiden beter zeggen dan wij hier, maar ons
past het hem dankbaar te gedenken als den man, die ons steeds heeft ingescherpt,
dat wij in de verdediging van onze taal en onze beschaving sterk staan, indien in
dien strijd Vlamingen en Nederlanders schouder aan schouder strijden. Onze
maatschappij, wier vroegere voorzitter Kern reeds in 1871, toen natuurlijk tevergeefs,
ook voor Zuid-Nederlanders het gewone lidmaatschap wilde openstellen en die
sindsdien in stijgende mate getoond heeft, het begrip Nederlandsch in den ruimsten
zin te aanvaarden, mag het zich tot een eer rekenen een man als Kiewiet de Jonge
onder haar leden te hebben geteld.
Eduard Brom stierf 23 April. Hij was de fijne Katholieke dichter, die door zijn jeugd
aan het geslacht van Alberdingk Thijm verbonden was, in zijn werk zich geestgenoot
der Tachtigers toonde en die nog

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1935

58
tot in onze huidige generatie waardeering is blijven vinden. Daarvan legt getuigenis
af de bloemlezing door De Gemeenschap samengesteld.
Den 4den Mei overleed Prof. Scharpé te Leuven. Veel heeft hij gewerkt op het
gebied der oudere Nederlandsche taal- en letterkunde en wij prijzen ons gelukkig,
dat hij de vruchten zijner studie heeft neergelegd in de uitgave van de spelen van
Cornelis Everaert, die hij met ons medelid J.W. Muller voor de werken onzer
maatschappij heeft bezorgd.
Dit is de lijst onzer dooden. Straks zult gij hooren, door wie onze gedunde
gelederen zullen worden aangevuld. Op dit oogenblik past het ons de vraag te
stellen: Wat heeft de maatschappij gegeven aan wie zijn heengegaan, waartoe roept
zij nieuwe leden tot zich? Wie zijn oog laat glijden over de rij Jaarboeken, die met
onverstoorbare gelijkmatigheid op de boekenplank aangroeien, zal wellicht weemoed
gevoelen, te grooter naarmate hij langer lid is geweest, over al de jaren, die reeds
zijn verstreken, sinds hij voor de eerste maal de Handelingen en Levensberichten
ontving. Zeker heeft hij toen vol verwachting het boek ter hand genomen, het
doorgebladerd, er hier en daar in gelezen ook. Maar zal hij ze later, nadat ze eenmaal
op de hun bestemde plaats zijn neergezet, als onwaardeerbaar bezit hebben
beschouwd, waaruit meer te halen was dan soms een oude verbleekte herinnering?
Dit staat voor mij vast: in die reeks jaarboeken - het eenige levensteeken, dat de
leden ontvangen - kan niet de waarde onzer Maatschappij zijn uitgedrukt, noch haar
taak zijn voltooid. Zoo vragen wij dan: wat is er meer? Het antwoord kan duidelijk
zijn, het werd reeds geformuleerd in het voorbericht op het eerste deel der door
haar uitgegeven werken: ‘Uit de wetten blijkt, dat de opbouw en de uitbreiding der
Nederlandsche Taelkunde, Dichtkunde, Welsprekendheid, Oudheid- en Historiekunde
door de Maetschappij bedoeld wordt’. Geeft ons dus het Jaarboek verslag van wat
er in ons maatschappelijk leven is voorgevallen, de vruchten van onze eigenlijke
taak moeten wij elders zoeken.
Ik wil niet zeggen, dat wij met leege handen staan, wel moet ik bekennen, dat de
oogst schraal is. Uit de helaas al te beperkte geldmiddelen wordt onze terecht
vermaarde bibliotheek in stand gehouden en uitgebreid, worden huisvesting en
bestuursorganisatie bekostigd, wordt om de drie jaren een meesterschapsprijs
toegekend, wordt in uiterst bescheiden mate steun verleend aan andere
vereenigingen of aan uitgevers, om het verschijnen van enkele daarvoor in
aanmerking komende boeken te vergemakkelijken. Daarmede is het voornaamste
gezegd. Het Leidsche tijdschrift is tenslotte in zooverre een uiting van onze
maatschappij, dat uit het bibliotheekbudget een vijftigtal exemplaren worden gekocht
en enkele leden der maatschappij, geheel onbaatzuchtig, de redactie op zich
genomen hebben.
Mij vervult steeds met verbazing de vergelijking tusschen Nederland en de
Skandinavische volken ten opzichte van hun belangstelling voor hun geestelijke
goederen. Daar ontplooit zich een werkzaamheid op het gebied van kunst en
wetenschap, die ons een hoogen
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dunk geeft van de intellectueele belangstelling, die ginds bij het publiek aanwezig
moet zijn. Daartegenover vraagt men zich met eenige verontrusting af, hoe het
mogelijk is, dat een maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, die nu welhaast
1 3/4 eeuw bestaat, niet die plaats en die erkenning in ons nationale leven verworven
heeft, waarop zij krachtens haar karakter toch aanspraak zou mogen maken.
Indien wij klagen, de klacht is niet van vandaag. In 1863 opende de Voorzitter R.
Fruin de Algemeene Vergadering met de erkenning, dat de werkzaamheid der
Vereeniging tot een minimum was gedaald en dat de Maatschappij kwijnde en naar
haar verval neigde. In den loop der jaren heeft de klacht over het gebrek aan
middelen in alle toonaarden geklonken. Elders geeft een Regeering, overtuigd van
het aanzien, dat een bloeiend intellectueel en kultureel leven aan een volk verleent,
ruime subsidies; wij zijn in dit opzicht niet verwend. Wij moeten er op voorbereid
zijn, dat wij geheel op ons zelf zijn aangewezen, dus nagenoeg geheel op de
jaarlijksche bijdragen der leden.
In de laatste jaren is op verheugende wijze een grootere belangstelling in den
arbeid van onze Maatschappij gebleken, door de stichting van een aantal prijzen,
die door bemiddeling van de maatschappij kunnen worden toegekend. Wij noemen
allereerst den C.W. van der Hoogt-prijs, waardoor het mogelijk is geworden aan
jonge kunstenaars een onderscheiding te verleenen, die hun een blijk van
waardeering voor hun arbeid is en die bij het publiek verhoogde belangstelling in
hun werk kan wekken. Wij herinneren ons den Meiprijs, dien de maatschappij zoo
gelukkig geweest is, enkele jaren te mogen uitkeeren en die, helaas, weder is
ingetrokken, omdat zijn toekenning niet aan de bedoelingen van den milden schenker
blijkt te hebben beantwoord. Ik ben ervan overtuigd uit naam dezer vergadering te
spreken, indien ik den gever onzen warmen dank betuig voor zijn belangstelling
voor de literatuur en voor onze Maatschappij en daarbij er onzen spijt over uitdruk,
dat zijn loffelijk initiatief hem ten slotte niet de bevrediging geschonken heeft, die hij
ervan heeft verwacht. Het verheugt ons daartegenover zeer, dat ons zoo spoedig
van andere zijde het bewijs geleverd werd van een onverzwakte, ik durf haast
zeggen, van een groeiende waardeering voor onze Maatschappij. De heer Wijnaendts
Francken heeft door het instellen van twee prijzen, ieder van ƒ 500.-, op een geheel
ander gebied onzer werkzaamheid de mogelijkheid geschapen tot het erkennen en
releveeren van bijzondere praestaties. Deze prijzen, die afwisselend om de twee
jaar zullen worden toegekend, betreffen eenerzijds publicaties op het gebied van
biografie en kultuurgeschiedenis, anderzijds op dat van literaire kritiek en essay.
De beteekenis van deze daad is nog daardoor in het bijzonder verhoogd, dat de
heer Wijnaendts Francken de toekenning van deze prijzen ook voor de toekomst
heeft willen verzekeren. Het verheugt ons daarom bijzonder, dat de door het Bestuur
ingestelde commissie haar waarlijk niet gemakkelijke en stellig zeer tijdroovende
taak met zoo groote voortvarendheid heeft
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willen volvoeren, dat wij in staat zijn, reeds op deze vergadering de bekroning van
een werk wereldkundig te maken. Den gever onzen warmen dank voor deze daad
van ‘burgerzin’.
Ik herhaal: dit alles stemt tot vreugde en tot vertrouwen in de toekomst. Zouden
wij dan nog niet tevreden zijn? Het antwoord op die vraag levert de beschouwing
van de werkzaamheid, die onze maatschappij uit eigen middelen en op eigen initiatief
kan volbrengen. De fondsen, ons tot heden ter beschikking gesteld voor de uitloving
van prijzen, zijn vastgesteld voor dit eene doel. Daarnaast heeft de maatschappij
echter ook behoefte aan kapitaal, waaruit zij naar eigen inzicht de kosten bestrijden
kan van de werkzaamheid, die haar door de wet als eerste taak is opgedragen. Het
licht valt te sterk op de prijzen, die kunnen worden toegekend, te zwak op den arbeid,
die verder te verrichten valt. Ik ben er verre van de beteekenis van het feit te
ontkennen, dat door het instellen van deze prijzen telken jare de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde in het middelpunt der algemeene belangstelling wordt
geplaatst, dat daardoor onze jaarvergadering een evenement is in het literaire leven
van Nederland. Maar dat neemt niet weg, dat wij in onzen eigen arbeid te kort
schieten en dat aan de hooge verwachtingen der stichters niet wordt beantwoord.
Schenkingen, fondsen of legaten, die de maatschappij ontvangt, met de volle vrijheid
daarmede haar taak naar eigen inzcht te vervullen, deze zijn uiterst zeldzaam. En
toch, met zoo weinig ware zoo veel te bereiken. Indien elk lid gedurende zijn geheele
leven honderd gulden schonk, of nog bescheidener, indien elk jaar niet meer dan
duizend gulden werd gelegateerd, ik laat het aan Uw verbeelding over te becijferen,
hoeveel in 1 1/2 eeuw zou kunnen zijn bijeengebracht.
Maar dat dit niet geschiedt, levert dat niet het bewijs, dat het doel onzer
maatschappij, de bevordering van de Nederlandsche Letterkunde, door ons volk
niet voldoende wordt gewaardeerd? En raken wij daarmede niet vragen betreffende
onzen volksaard. Inderdaad kan men moeilijk loochenen, dat het Nederlandsche
volk voor de geneugten der literatuur over het algemeen slechts een zwakke
ontvankelijkheid toont. Men werpe niet tegen, dat ons publiek een verbazingwekkend
aantal romans - zoowel in vreemde als in eigen taal geschreven - pleegt te
verwerken; want hoe staat het met de liefde voor en de belangstelling in die werken
der literatuur, die meer dan een menschenleeftijd geleden geschreven zijn? Bleek
nog niet onlangs bij de Bredero-herdenking, dat onze oudere literatuur geen levend
bezit van ons volk kan worden genoemd? Ik acht het een kenmerkend symptoom,
dat de uitgave van de verzamelde werken van een modern auteur - in Skandinavische
landen een vast gebruik - bij ons tot de hooge uitzonderingen behoort; mist ons
publiek de toewijding, die noodig is om zich in het volledige oeuvre van een
kunstenaar te verdiepen? IJsland, met een bevolking kleiner dan die van Haarlem,
veroorlooft zich de weelde van een eigen letterkunde; sterker nog: zoo algemeen
is daar de belangstelling, dat een vertaling van den
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Faust kon worden uitgegeven. Men plaatse daarnaast ons land, met een inwonertal,
dat tachtig maal grooter is.
In een magistraal essay heeft Huizinga onlangs Nederlands geestesmerk trachten
vast te leggen. Een der hoofdkenmerken - wie, die ons volk kent, zou het betwijfelen?
- is het burgerlijk karakter. En uit die burgerlijke sfeer sproten, zoo gaat Huizinga
voort, de geringe belangstelling voor militaire zaken en daarnaast de overwegende
handelsgeest. Mogen wij ter aanvulling daar niet naast stellen: de geringe
waardeering voor het zuiver geestelijke leven in het algemeen, voor literaire kunst
en speculatieve wetenschap in het bijzonder? Spranger zou ons wellicht tot het
economische type rekenen, maar dan is voor ons het begrip arbeid welhaast geheel
beperkt tot dien, welke in dienst staat van het maatschappelijke produktieproces;
het aanwenden van psychische en intellectueele krachten tot het verwerven van
geestelijke goederen telt daarnaast nauwelijks mee. Literatuur behoort tot de fraaie
versieringen des levens; kunst, aanvaard als daarmede een maatschappelijke positie
kan worden getooid, is niet het onmisbare geestelijke brood, zonder hetwelk het
leven zin en beteekenis zou verliezen. Het boek, als geschenk welkom, praktisch
en niet te duur, als tijdkorting bruikbaar en graag van een ander geleend, zóó kennen
wij het; maar als een volstrekt noodzakelijke levensbehoefte? Kan men dan nog
zich er over verwonderen, dat voor de meesten de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde een ijdel ornament in onze volksgemeenschap is?
Dat is zij, omdat die meesten voor de letterkunde geen eerbied hebben. En hoe
staat het met het praedicaat Nederlandsch? Het zij verre van mij, de vaderlandsliefde
van ons volk in twijfel te trekken, al pleegt zij - de geschiedenis bewijst het met
treffende voorbeelden - slechts in tijden van nood zich krachtig te openbaren. Zeer
zeker, wij hangen aan onzen geboortegrond met dezelfde verknochtheid als welk
ander volk ook; slechts belet ons valsche schaamte, het voor ons zelf en anderen
te belijden. Onze nationale zin is wat bleek en bloedeloos. Er zijn Nederlanders en meer dan men denkt - die reeds schrikken bij het woord ‘nationaal’; voor hun
beangste verbeelding verrijzen de spoken van nationalisme en chauvinisme, van
militarisme en invoerbelemmeringen, van autarkie en geestelijke beperktheid. Laat
ons hun rust niet verstoren. ‘Vaderlandsch’ is een goed Hollandsch woord en heeft
een kalmeerende werking.
Ons vaderlandsch besef reikt echter niet diep in het verleden. Ons volk heeft geen
middeleeuwen gehad. Het denkt, bij bezinning op het verleden, niet verder terug
dan de Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw. Twee woorden van machtige
bekoring voor den burgerlijken nazaat. Het eene symboliseert hem een heroïschen
strijd om het hoogste goed, de vrijheid en een roemvol zegevieren over de
Spaansche wereldmacht; in het andere woord verneemt hij den klank der ducaten,
die onze handelspositie bevestigden, ziet hij den glans van den geestelijken bloei,
die dat tijdperk overstraalde. Het werkt op ons nationaal besef als opium. Zeggen
wij de Gouden Eeuw, wij
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buigen beschaamd het hoofd voor de roemrijkste mannen van ons volk en beseffen,
dat onze Nederlandsche beschaving zoo hooge golf niet meer zal bereiken. Over
den tijd, die daarvoor ligt, zwijgt de Nederlander, omdat hij dien niet kent. Wie
Middeleeuwen zegt, denkt Dirk I, Dirk II, Aernout en voelt een grijze verveling. Wie
het mocht wagen van Germanen te spreken, ontmoet den spotlach om de halfnaakte
barbaren, die in uitgeholde boomstammen den Rijn kwamen afzakken. Het zal u
niet verwonderen, als ik u beken, één oogenblik voor de verleiding te hebben
gestaan, op deze jaarvergadering een onderwerp te behandelen uit het gebied der
Oudgermaansche kultuur. Maar evenmin behoeft het te verbazen, dat ik liever de
redenen naging, waarom ik juist een dergelijk onderwerp voor de toespraak op dit
uur als minder geschikt ter zijde geschoven heb. Germaansch is een vaag en nevelig
begrip uit een ver en in den grond onbelangrijk verleden; dat het nog geldigheid zou
hebben voor thans, wie zou het gelooven; en ook de volwassene is nu eenmaal zijn
jeugd ontgroeid. Daartusschen staat in elk geval de Gouden Eeuw; zij drukt ons als
een toekomst, die wij reeds achter ons hebben; zij rijst als een bergtop omhoog,
waarachter het verleden verborgen ligt en waarvan wij, helaas, reeds weder in de
vlakte zijn afgedaald.
In een oogenblik van spot zou men kunnen denken, dat een maatschappij voor
Sumerische Oudheidkunde op meer belangstelling en zelfs meer daadwerkelijken
steun zou mogen rekenen, dan een maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Onbevredigdheid ten aanzien van het eigene vermomt zich vaak als een vlucht tot
het exotische. Een zekere geringschatting voor onze vaderlandsche literatuur schijnt
soms een bewijs van ruimen blik; wij hebben nog onlangs een betoog kunnen lezen,
dat men beter zou doen haar bestudeering tot een onderdeel van die der
Westeuropeesche letterkunde te maken. Zij is toch immers slechts de zwakke
nagalm van wat in het buitenland een oorspronkelijk en krachtig geluid was; haar
geest is burgerlijk als onze samenleving en ondiep als onze slooten, eentonig als
ons vlakke land. Alsof zich boven dat land niet een wijde hemel koepelde, die ons
in verrukking brengt door zijn verre horizonten en machtige wolkenstoeten, alsof
niet een bolle zeewind een ruischen der eeuwigheid door onze weiden en velden
deed gaan, alsof ten slotte het niet ons eigen volk ware, dat zich in die literatuur het
best en het volledigst heeft uitgesproken. ‘Wij hebben te bedenken’, zeide Verwey
in zijn afscheidsles en ik zeg het hem met geheel mijn ziel na, ‘wij hebben te
bedenken, dat, wanneer wij het inzicht verliezen in de waarde en beteekenis van
onze letterkunde, wij al half op weg zijn om het inzicht kwijt te gaan in de waarde
en beteekenis van onze taal en ons volksbestaan’. Inderdaad, men moet in andere
landen den strijd om het bezit van nationale geestelijke goederen, den strijd voor
de taal in de allereerste plaats, hebben gevolgd - ik denk aan Vlaanderen en Finland
- om te beseffen, hoe diep een volk gewond wordt, als het daarin wordt te kort
gedaan. Zijn wij dan te zelf verzekerd van een bezit, dat wij niet meer behoeven te
verdedigen en
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achten wij het minder waard, omdat het onbedreigd schijnt? Er vielen meer vestingen
door verwaarloozing en verslapping van den geest tot behoud, dan door de kracht
van een vijandeliiken aanval. In die verloochening, van wat onze trots en onze
vreugde moest zijn, in die begoocheling door uitheemsche schittering, blijkt ten
slotte toch weer onze burgerlijke geest, die conventioneele maatstaven eerbiedigt,
zelfbewustzijn met zelfverheffing verwart en in den grond doodsbenauwd is voor
den geest, die alle banden breekt en alle grenzen veracht.
Op dezen grondslag geplaatst, staat de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde voor een moeilijke taak. Zijn wij bereid die te aanvaarden? Reken U
echter niet ontslagen van verdere verantwoordelijkheid, als gij Uw tien gulden aan
den penningmeester hebt gegireerd; want ons aller streven moet er voortdurend op
gericht zijn te bewijzen, dat de Maatschappij in ons geestelijke leven inderdaad een
rol vervult, die nuttig en heilzaam is. Eén keer per jaar komen wij samen; laat het
zijn in het besef, dat wij ook samen wat te doen hebben. De leden, die zich de
benoeming hebben laten welgevallen, moeten dit niet beschouwen als een der
lauweren, waarop zij kunnen rusten, maar als een zweepslag, die tot verderen arbeid
drijft. Er heeft de laatste jaren meer dan eens spot geklonken over de welhaast
175-jarige en het bleek soms, dat schrijvers der avant-garde het geen aanlokkelijk
aanbod vonden, lid onzer maatschappij te worden. Het is een bekend verschijnsel,
dat een jeugdig enthousiasme zich niet gaarne kluisteren laat in vormen, die door
een lange traditie hun spankracht verloren hebben; en bovendien, er zijn in het
literaire leven van elk volk altijd van die wrijfpalen, waartegen jonge talenten zich
bij voorkeur ontdoen van hun teveel aan energie. Of men tegenover onze
maatschappij daarmee wel billijk handelt, doet er weinig toe; ik durf zelfs nauwelijks
te wijzen op de verschillende bekroningen, die een welwillend beoordeelaar zou
kunnen beschouwen als een bewijs voor de belangstelling der maatschappij in de
huidige letterkunde, maar die juist door diezelfde jongere generatie in hoonende
woorden zijn gebrandmerkt als een bewijs te meer voor den ernstigen graad van
aderverkalking, waaraan haar organisme lijdt. Wij zullen dergelijke ontladingen van
boozen luim niet ernstiger behoeven te nemen, dan ze verdienen, maar wij zouden
toch ook onverstandig handelen, indien wij het bestaan van deze opvattingen
eenvoudig negeerden en verzuimden uit die kritiek te leeren. Het helpt niet, of wij
vertoornd ons afwenden van of geringschattend meesmuilen over dien ijdelen hoon
op onze maatschappij, tot wier werkzaamheid of bloei die spotters zelf gemeenlijk
niet het minste hebben bijgedragen. Blijkt er reden tot kritiek, men schrome niet
naar haar te luisteren.
Nieuwe tijden stellen nieuwe eischen; opvattingen, die in het midden der 19de
eeuw de werkwijze der maatschappij bepaalden, behoeven nu wellicht wijziging.
Mocht inderdaad het besef aanwezig zijn, dat een verhoogde activiteit haar aanzien
zou verhoogen, dan dient het bestuur daarnaar te handelen. Mij schijnt het oogenblik
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daartoe gunstig. Men behoeft zich niet bezorgd te maken over al te revolutionnaire
maatregelen van het Bestuur, want daartoe is zijn gehechtheid aan de traditie te
sterk en, wat meer zegt, daartoe ontbreken de geldmiddelen. Wellicht zullen er zelfs
zijn, die de voorstellen van het Bestuur slechts een geringen stap op den weg van
den vooruitgang achten; laat hen bedenken, dat men in een oud gebouw met
behoedzaamheid veranderingen moet aanbrengen. Ten slotte, wie weet, wordt onze
Leidsche Maatschappij gelijk het Leidsch Stadhuis: een eerbiedwaardige historische
gevel, waarachter zich het moderne leven onbelemmerd ontplooit.
Zij, die meenen, dat in het Jaarboek der Maatschappij althans een zwakke glimp
moet schijnen van het veelzijdige zoo wetenschappelijke als artistieke leven, waarvan
zij samenvatting en uitdrukking is, zullen in het desbetreffende Bestuursvoorstel,
naar wij hopen, althans een aanvang begroeten. Er zijn talrijke Jaarboekjes en
Almanakken van provinciale of stedelijke vereenigingen, die den samenstellers meer
eer aandoen, dan de verzameling bestuursmededeelingen en nekrologieën, die wij
onzen leden plegen aan te bieden. Acht gij ze onontbeerlijk, dan vaarwel schoone
droomen der commissie, die meende een hooger ideaal te mogen stellen. Want
geit en kool kunt gij niet sparen: één blik op de begrooting en daarvan zult gij althans
overtuigd zijn. Het voorstel der commissie kenmerkt zich daarom door een gematigd
conservatisme; zij legt U een minimum voor: daar beneden blijft praktisch alles bij
het oude, daarboven moet men bij de eerste zich aanbiedende gelegenheid uitgaan.
Daarnaast staat een plan, dat verder strekking heeft en nog meer op de toekomst
vertrouwt. Wij moeten zelf de hand aan de ploeg slaan, opdat, ten slotte, als een
reeks uitgaven onzer maatschappij, een publicatie-werkzaamheid zal zijn ontplooid,
der literatuur tot zegen, der maatschappij tot welverdiende eer. Niet dus het steunen
van uitgaven, die zich in den loop der jaren ter subsidieering aanbevelen, maar een
wel overlegd plan moet aansturen op een vastbepaald doel. Wanneer men tegenover
zulk een taak terneergeslagen bekent, dat onze fondsen jaarlijks slechts luttele
druppels op de gloeiende plaat onzer voornemens zullen laten vallen, dan moet
men bedenken, dat voor onze maatschappij het begrip ‘haast’ niet bestaat, dat zij
zich de weelde kan veroorloven, met een wijd perspectief zich aan een taak van
vele jaren te zetten. Mocht het Bestuursvoorstel tot Vergaderingsbesluit worden,
een commissie zal moeten onderzoeken, op welke wijze een vruchtbaar plan ware
op te stellen. Laat men echter niet al te zeer het oog gericht houden op
zuiver-wetenschappelijke, filologische uitgaven; maar vooral denken aan de belangen
van de letterkunde en aan de behoeften van het Nederlandsche volk. Waarom zou
de maatschappij niet het initiatief kunnen nemen, om met verschillende
uitgeversfirma's tot een organisatie te komen, die het eindelijk mogelijk zou maken
de volledige werken onzer beste auteurs binnen het bereik van het publiek te brengen
en anderzijds een goede
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populaire uitgave in een homogene reeks van de beste werken onzer literatuur, te
beginnen met de middeleeuwen en te eindigen met het heden?
Tegenover hen, die hoofdschuddend de vermetelheid dezer plannen afkeuren,
beroep ik mij op de woorden van Fruin in zijn toespraak tot de jaarvergadering van
1876: ‘Indien onze maatschappij zal blijven leven en bloeien, moet zij haar doode
takken laten vallen en haar kwijnende laten versterven, maar aan den anderen kant
nieuwe loten uitschieten, die in de nieuwe omgeving kunnen groeien en vrucht
dragen’. Leden onzer maatschappij, donkere tijden, zooals wij die nu beleven,
dwingen tot een ernstiger bezinnen op den arbeid, dien wij hebben te verrichten; zij
stalen onze werkkracht en onzen wil. Vegeteeren is een eeuwig zich gelijk blijven,
leven een eeuwig zich vernieuwen. In de overtuiging, dat gij, leden, met ons, bestuur,
den wensch deelt, dat onze maatschappij een bloeiend leven toont, verklaar ik deze
honderd negen en zestigste Jaarvergadering te zijn geopend.
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Abaelard
Voordracht gehouden op de Jaarvergadering van 12 Juni 1935
door Dr. J. Huizinga
Voor een reeks van drie colleges heb ik een aantal jaren geleden drie figuren uit de
twaalfde eeuw samengevat onder den naam praegothieke geesten, zonder aan
dien term overmatige beteekenis te willen hechten. Het waren Abaelard, Johannes
van Salisbury en Alanus van Rijsel. Wat ik in hen trachtte te benaderen was de
geest van die bij uitstek creatieve twaalfde eeuw, zooals hij zich weerspiegelde in
de intellectueele houding van Abaelard, de ethische houding van Johannes van
Salisbury en de aesthetieke van Alanus van Rijsel. Over dezen laatsten, den
1
dichter-theoloog, werkte ik mijn stof uit tot een uitvoerige verhandeling ; mijn klik op
Johannes van Salisbury, den moralist-staatsman gaf ik voor het philologencongres
2
van 1933 . Den derden, Abaelard, den philosoof-theoloog, hield ik tot nu toe in
portefeuille. Waarom? - Omdat ik wist, in kennis van wijsbegeerte en theologie al
te zeer te kort te schieten, om mij aan het bepalen van deze veelbesproken figuur
te wagen. Wanneer ik dan nu toch met mijn inzicht over Abaelard voor den dag
kom, mogen twee verontschuldigingen gelden: vooreerst de nood der ‘Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde’, die op korten termijn om een spreker verlegen
was, en ten tweede mijn bedoeling, niet zijn philosophie en theologie waarlijk te
peilen, maar te pogen, zijn plaats in de cultuur van zijn tijd eenigermate te
omschrijven. Om teleurstelling te voorkomen vestig ik er voorts nog de aandacht
op, dat de titel van mijn voordracht luidt: Abaelard, en niet: Abaelard en Heloïse.
Wanneer men zou willen preciseeren, in welken tijd de westerschchristelijke
beschaving definitief haar vorm, haar ‘gestalte’ heeft aangenomen, men zou de
twaalfde eeuw moeten noemen. De twaalfde eeuw is een scheppend en vormend
tijdperk geweest als geen ander. Eigenlijk veel meer dan voor den tijd, waaraan wij
het begrip renais-

1
2

Ueber die Verknüpfung des Poetischen mit dem Theologischen bei Alanus de Insulis.
Mededeelingen der K. Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, d. 74 B no. 6, 1932.
Handelingen van dat Congres, en Tijdschrift voor Geschiedenis, 48. 3. 1933, blz. 225.
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sance plegen te verbinden, hebben wij hier, in het elfhonderdtal, te doen met een
ontwaking, een ontluiking. Het is als een melodie, die overgaat in een helderder
toon en levendiger maat, het is als de zon, die door de wolken breekt. Hier, zoo
ergens, schijnt er reden om te spreken van een nieuwe geboort. Welk een reeks
van nieuwe vormen van den geest en van het maatschappelijk leven, die in of
omstreeks de twaalfde eeuw zijn opgekomen, vormen en grondslagen, waarop ook
het heden nog steunt.
Er klinkt in dien tijd een nieuwe lyriek, neen, niet één, want aan den minnezang
in de landstalen ging al vooraf die rijke, bloeiende, kleurige en levende schoolpoëzie
in het latijn, die men als vagantenlied betitelt. Er is een nieuwe epiek. De chanson
de geste heeft haar soberen, strakken vorm nauwelijks aangenomen, of zij gaat al
weer over tot de verfijningen van den ridderroman. Die tijd weeft dat wonderlijke
geestelijk-sociale systeem, waarin ridderschap de schering en hoofsche zede de
inslag is. De bouwkunst, die wij romaansch noemen, heeft nauwelijks haar
onvergelijkelijken ernst en verhevenheid ontplooid, of zij bot uit in de bloeiende
vormen, die wij gothisch noemen. De beeldhouwkunst bereikt, schijnbaar opeens,
die edelste hoogheid, die wij aan het oudste portaal van Chartres bewonderen. Het
eerste glasvenster fonkelt.
Een nieuwe vorm van actiever samenleving heeft het aanzijn gekregen in de weer
opgebloeide of wel nieuw opgekomen of gestichte steden, waarmee het gansche
Westen zich heeft overdekt. Nieuwe kloosterorden verrijzen: naast de groote oude
abdijen van Sint Benedictus thans de kloosters der Kartuizers en Augustijnen, der
Cisterciensers en Praemonstratensers. Inwendige agrarische uitbouw en
koloniseering van de buitenranden vergrooten Europa. Ridderschap en ascese
verbinden zich in het ideaal der geestelijke ridderorden, in het Oosten en in het
Westen. Het geloof zelf dringt tot nieuwe uitingsvormen: een nieuwe mystiek, die
van Sint Bernard, met haar bloeiende en levende uitdrukking van de vervoering
over de wonderen der genade. De scholen, in de elfde eeuw nog schaarsch en
klein, worden brandpunten van een intensief leven van philosophische en
dogmatische speculatie en disputatie. Zij nemen dien hechten en bepaalden vorm
aan, die Universiteit zou heeten, en de eeuwen trotseeren zou.
Nooit heeft zich, schijnt het mij, zoo veel en zoo velerlei schepping en vorming
van cultuur in één tijdperk saamgedrongen als in die twaalfde eeuw. Men moet
natuurlijk niet angstvallig aan dat honderdtal hechten; wij kennen het geen
geheimzinnige cultuurkracht in zich zelve toe; de twaalfde eeuw stoelt op de vorige,
die de groote godsdienstige beweging had gebracht, waarvan de uitingen heeten:
treuga Dei, Gregorius VII, kruistocht, die de Normandiërs met hun enorme kracht
tot staatvorming had zien uitgaan naar Engeland en naar Zuid-Italië, die de feodaliteit
had doen stollen tot systeem van het westersche politieke en sociale organisme.
Maar in de twaalfde eeuw staat dat alles wat zich in het Westen sinds driehooderd
jaar
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aan het vormen was, opeens in bloei en gaat rijke vruchten dragen. Geen andere
eeuw van westersche beschaving is daarbij zoo universeel geweest, bij alle verschil
van volksaard, landaard en graad van ontwikkeling zoo weinig belemmerd door
grenzen in de uitwisseling van goed en van geest.
Het land, dat van al de cultuurschepping en -vorming van dien tijd meer heeft
voortgebracht dan eenig ander, is Frankrijk. Frankrijk drukt den stempel op de
middeleeuwsche beschaving. De Fransche preponderantie der twaalfde eeuw is
eigenlijk een veel glorieuzer schouwspel, en tevens veel wezenlijker, dan die van
‘le grand siècle’. Maar de loftrompet klonk nog niet zoo luid.
Ofschoon, over Parijs, toen reeds in dat centrum van geestelijken wasdom, dat
Frankrijk was, zelf weer het centrum, over Parijs schalde de lof al helder genoeg.
‘De boom des levens geplant in het aardsche paradijs, de fakkel van het huis des
Heeren, de bron van alle wijsheid, de arke des verbonds, de koningin der volken,
1
de schat der vorsten’, zoo prijzen de tijdgenooten de stad . Wanneer Johannes van
Salisbury in 1164 te Parijs terugkomt, en er den overvloed van koopwaren ziet, de
vroolijkheid van het volk, den eerbied voor de geestelijkheid, de majesteit en glorie
van de gansche kerk en het druk bedrijf van de ‘philosophantes’, waarnaar zijn hart
trok, vergelijkt hij de stad met den ladder Jacobs, waarvan de top den hemel raakte
en die de weg der engelen was om op te klimmen en neer te dalen. En hij haalt het
schriftwoord aan: Vere Dominus est in loco isto et ego nesciebam. En nog den
2
dichter: Felix exilium cui locus iste datur .
De voorrang van Parijs had evenwel destijds volstrekt niet het licht der kleinere
steden verduisterd. Immers juist op het gebied van het schoolleven hadden Chartres,
Tours, Orleans, Reims hun ouden of jongen roem evengoed. Een tijd van opkomst
is doorgaans niet een tijd van concentratie. Opkomst van nieuwe vormen en
denkbeelden beteekent gisting, onrust, ja verwarrring. De twaalfde eeuw is inderdaad,
ook physiek genomen, een tijd van groote bewegelijkheid. Alles breekt op van zijn
plaats, en neemt den wandelstaf: de pelgrims, de kruisvaarders, de predikers, de
scholieren, de ridders op zoek van dienst of avontuur, de speellieden, de
handwerkers, de kooplui, het geboefte, de zigeuners, de landverhuizers naar
Oostland, en niet in de laatste plaats de monniken. De nieuwe, levendige aanraking
met het Oosten brengt menigvuldiger dan te voren stoffen, denkbeelden en
gewoonten uit den vreemde aan. De wereld van het Westen wordt bonter en
kleuriger: letterlijk door weefsels en glasschildering, geestelijk door de toestrooming
van rijke stof van fabels en verbeeldingen en door de verhoogde
uitdrukkingsmogelijkheden van het woord.
Een vraag: zullen wij dien algemeenen opgang van de twaalfde

1
2

Migne. Patr. lat. t. 175 p. XIV.
Joh. Saresberiensis Opera, ed. Giles, I p. 189.
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eeuw naar de harmonische volmaking van de dertiende bestempelen met den naam
van renaissance? Of althans die benaming, die ons zoo voor in den mond ligt,
toepassen op een deel van die verschijnselen van ontwaking en vooruitgang?
Charles Homer Haskins gaf ons een boek The Renaissance of the twelfth century
(1927), waarin hij in een reeks van rijk gedocumenteerde hoofdstukken al de nieuwe
dingen der eeuw beschrijft, die op een verlevendigde kennis der Oudheid steunen.
Daar is vooreerst de latijnsche poëzie uit de handen der groote kerkmannen:
Hildebert van Lavardin, Baldrik van Bourgueil, Marbod van Rennes, zeer
klassicistisch, merkwaardig zuiver van taal en prosodie. Daarnaast de bloeiende
lyriek, die men naar de Vaganten of Goliarden noemt, ofschoon men het er
tegenwoordig over eens is, dat de dichters volstrekt niet alle die enfants perdus van
de kerk, de zwervende scholieren, zijn geweest. Vervolgens behandelt Haskins de
herleving van het Romeinsche recht, dan het moeizame en onmisbare werk van de
vertalers uit het Arabisch en het Grieksch, die het pad gebaand hebben voor de
scholastiek. Al deze verschijnselen noemt hij terecht evenzoovele revivals der
antieke beschaving, welke die van het christelijk Westen kwamen bevruchten,
bevrijden, verwijden. In deze wederopneming van de klassieke traditie vindt Haskins
derhalve de hoofdoorzaak van de cultuurontwikkeling, die naar de volheid der
dertiende eeuw leidt.
Wordt hier, vraag ik mij af, de werking van die wederopvatting van het klassieke
element, als oorzaak en impuls der ontplooiing, niet overschat? - Zeker, Aristoteles
en het Romeinsche recht alleen reeds beteekenen twee van de wezenlijkste
cultuurherlevingen, die de geschiedenis kent: oorzaak van ontzaglijk veel latere
ontwikkeling, evenwel niet grondoorzaak en zelf evengoed gevolg. De groote
bewegende krachten zelf liggen, schijnt het mij, niet in het klassicisme van het
schoolbedrijf. De nadruk, door Haskins gelegd op dit klassicisme als vernuftsoefening
voor den nog schralen en strakken geest der middeleeuwen, zou ons licht de eigen
groote beweeg- en vormkrachten van dien tijd uit het oog doen verliezen. Die
krachten zijn: de idee van de vrijheid en oppermacht van het kerkelijk gebod
tegenover het wereldlijke, idee die men noemt naar Cluny of naar Gregorius VII,
dan de kracht, die de eene groote kloosterorde na de andere schiep. Voorts de
feodaliteit, in haar werking veel meer staatvormend dan staatstorend, de ridderidee,
die zich activeert door alle levenssferen heen, de drang tot broederschaps- en
gildevorming, die de geleding geeft aan het gansche economische leven, en niet in
de laatste plaats de idee van het koningschap, waaruit rechtsorganen ontspringen
en staten zich consolideeren. Kortom, de werkelijke constitutieve, formatieve,
creatieve beginselen van het hoog-middeleeuwsche leven liggen buiten de
beslotenheid der school, waar men de bloemen en vruchten der Oudheid kweekte.
Van de verhouding der middeleeuwsche beschaving, sinds haar eerste opkomst,
tot de antieke traditie zou men met een variatie van het schriftwoord kunnen zeggen:
de Oudheid had zij altijd bij zich.
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De klassieke cultuur bleef voor de opgroeiende christenheid, van haar barbaarsche
tijden af, altijd als een wonderlijke en gevaarlijke schat, waaruit men met
behoedzaamheid putten moest. Altijd had men dat model van een onnavolgbare
beschaving voor zich gehad. De antieke overlevering drong zich steeds weer op,
om met haar af te rekenen, zich naar haar te voegen of haar om te zetten tot nieuwe
waarde. Het klassieke verleden herrees telkens opnieuw. Zoo dikwijls een geestelijke
élite verfijnde en verrijkte uitdrukking zocht, nam zij haar toevlucht tot het klassieke
model, zonder dat daarmee een werkelijke doordringing van de heerschende
beschaving met den geest der Oudheid gepaard ging. Tusschen al die dichterlijke
navolgers, van een Venantius Fortunatus in de zesde eeuw af, die nog onmiddellijk
bij de Oudheid zelf aanknoopte, over een Alcuin in de achtste tot een Marbod in de
elfde is voor den oppervlakkigen lezer het onderscheid gering; zij lijken allen reeds
op humanisten. Tot den groei van het levend organisme der middeleeuwsche
christenheid draagt dit alles slechts in beperkte mate bij.
Omstreeks 1100 nu is dat organisme tot een toestand van kracht en zelfstandigheid
gedijd. Van het christelijk Oosten gescheiden door het voldongen feit der groote
kerkscheuring, in het nieuw gevoel van een heilige eenheid en een heilige taak
tegenover de wereld van den Islam, ziet het latijnsche Westen overal sterke
staatsvormen opkomen, steden herleven, scholen verrijzen. Gerijpt en gesterkt, vol
gezonde kracht, vindt het nu de antieke overlevering als 't ware opnieuw voor zich,
zal het zich nogmaals rekenschap moeten geven van de beteekenis, welke die altijd
nieuwe Oudheid voor de Christenheid, begeerig naar kennis en naar macht, kon
opleveren. Evenwel de verhouding tusschen deze weetgierige eeuw en de Oudheid,
steeds bereid haar geheimen te openbaren, is een andere geworden. Het is niet
meer een kleine élite uit een barbaarsche maatschappij, die, bij gebrek aan
oorspronkelijke cultuur, zich het litteraire leven van een vreemd verleden zoekt eigen
te maken. Thans zal men die Oudheid de strenge beproeving laten ondergaan, haar
eertijds reeds eenmaal opgelegd door Augustinus, om van haar te behouden wat
waarlijk waarde heeft en het overige te verwerpen. De Oudheid heeft voor den
jeugdigen, krachtigen geest der twaalfde eeuw een nieuwen zin, een nieuwen toon
aangenomen. Men begrijpt haar beter en dieper dan tevoren. Renaissance? - Het
is mij wel, mits het misverstand, dat zich zoo licht aan dien term hecht, vermeden
wordt. Het woord renaissance zegt eigenlijk altijd iets meer dan men bedoelt uit te
drukken. Wat wordt herboren? De Oudheid zelf? Toch zeker niet. De klassieke vorm
dan? - Die vorm was dood, en moest het blijven. Een nieuwe zin kon hem vullen,
meer niet. Wat er geboren wordt is een middeleeuwsche, latijnsch-christelijke
beschaving, gestimuleerd door een klassiek element, dat zij absorbeert. Herboren
wordt er niets. En tenslotte, ook geboren deugt als beeld niet. Het is rijping, een
mondig worden.
Mondigwording nu wil zeggen crisis, periode van onrust, woeling,
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beroering. En ziedaar een der meest wezenlijke trekken van die twaalfde eeuw. De
geest kookt over. Hij zal in elke richting, die hetzij zijn klassiek model of zijn eigen
drift hem wijst, wat verder gaan dan hem Prudentia en Temperantia wilden toelaten.
Niet enkel de Oudheid zelf zal nogmaals een gevaarlijke schat blijken, maar ook de
aan haar lessen gescherpte rede, de hervonden kunst van het subtiele
onderscheiden, die het denken op onvermoede hellingen zal leiden. Gevaarlijk
eveneens zal de consequentie blijken van het ideaal van apostolisch leven, zooals
het actief werd in Arnold van Brescia en in Petrus Valdes, eer het vruchtbaar wordt
in Sint Franciscus.
Noch het hernieuwd klassicisme, noch het mateloos logicisme, noch het
evangelisch extremisme zullen ten slotte het veld behouden. Voor de onrust en
verwarring van het denken der twaalfde eeuw brengt de dertiende die systematische
orde en die hemelsche harmonie, waarin de tijd van Sint Thomas den geest vermocht
te besluiten als een diamant in zetting van goud. De scholastiek, die wiedt en snoeit,
schept den strengen en schematischen vorm, die heerschen moet. Dat werk
beteekent vooruitgang en matiging. Het syllogisme wordt een heilzame rem voor
een geest, die door de discursieve manier slechts zou zijn meegesleept in den
doolhof eener onbeteugelde rede. Het werk der dertiende eeuw is de triomf der
orthodoxia.
De kracht, die wint, is die der kerk. Men moet nooit vergeten, dat in de
middeleeuwen de kerk behalve het organisme van het geloof ook het
cultuur-organisme bij uitnemendheid is geweest, het eenige, dat in staat was, de
elementen, die noodig waren tot cultuur en samenleving, bijeen te houden en te
versmelten. Indien de rechtgeloovige geesten, een Sint Bernard, een Sint Dominicus,
een sterker en blijvender werking op de Europeesche cultuur hebben uitgeoefend
dan een Petrus Valdes of een Arnold van Brescia, dan ligt dit niet op zichzelf in de
zuiverheid van hun geloof of in hoogere talenten, maar in het feit, dat zij werkten in
en door de Kerk, en zoodoende werkten op millioenen menschen, waar de
dissidenten slechts duizenden bereikten.
In de onrust der beginnende twaalfde eeuw valt de aanvang der werkzaamheid
van Petrus Abaëlardus. Vijf lettergrepen: de varianten van den naam en de scansie
van zijn grafschriften bewijzen het:

Omnia vi superans rationis et arte loquendi
Abaëlardus erat......
Evenzoo:

Est satis in tumulo, Petrus hic jacet Abaëlardus
1
Cui soli patuit scibile quidquid eras .
Of nog duidelijker in andere maat:

Celebrem theologum vidimus Lumbardum;
Cum Yvone Helyam Petrum et Bernardum,

1

Uit twee grafschriften toegeschreven aan Petrus Venerabilis, den abt van Cluny, gedrukt
o.a. Abaelardi Opera, ed. Cousin I p. 717.
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Quorum opobalsamum spirat os et nardum,
1
Et professi plurimi sunt Abaielardum .
Vrij zeker is de naam hem eerst in de school aan zijn geboortenaam Petrus
toegevoegd.
Hij was geboortig uit Bretagne. Ha, roept misschien iemand, een Kelt! en maakt
zich op, om ons heel zijn leven en gedachte uit zijn volksstam af te leiden. Maar le
Pallet, dicht bij Nantes, was niet Bretagne bretonnante; Abaelard getuigt zelf, dat
2
hij de landstaal niet machtig was, en spreekt weinig vriendelijk over de Bretons ;
3
bovendien was zijn vader uit Poitou .
Ik zal niet dat onrustige, zoo dikwijls verhaalde leven nog eens oververtellen,
evenmin beproeven, een op volledige analyse gebaseerde karakteristiek van zijn
verbazingwekkende figuur te geven. Laat enkele algemeene trekken volstaan. Hij
was een van diegenen, die gedurende hun gansche leven of een diepe en
geestdriftige bewondering wekken, of een wilden haat, een van die menschen,
tegenover wie niemand onverschillig kan blijven. Hij prikkelde, door de schittering
van zijn geest, door de scherpte van zijn vernuft, door zijn veelzijdigheid, door de
matelooze tegenstellingen in zijn persoonlijkheid. Roscelinus, in zijn grimmigen
4
smaadbrief aan Abaelard, zei het goed : het was de ongehoorde nieuwheid van zijn
leven, vitae

1

Metamorphosis Goliae episcopi, bij Th. Wright, The latin poems commonly attributed
to Walter Mapes, p. 29, waar de derde regel verkeerd gedrukt is. B. Geyer, Peter
1

2
3

4

Abaelards Philosophische Schriften I, Beitr. z. Gesch. d. Phil. d. MA. XXI. I, p. V
verbetert de lezing, maar lost ten onrechte opobalsamum in ope balsamum op. De
vorm Abaielardus ook bij Joh. van Salisbury, Entheticus 57 en Historia pontificalis, ed.
R.L. Poole p. 17, 64, MG. SS. XX. p. 522. Andere wisselvormen zijn Abagelardus,
Bagelardus, Balaardus, Baelardus, Abailardus, Abaleardus, Baialardus, Baiolardus,
Balalardus, Balardus, Bagardus, Baiargadus, zie MG. SS. XI p. 261 ss., Muratori SS.
V. 576, Geyer, P. Abaelards Phil. Schriften I p. 505, Grabmann, Een neuaufgefundenes
Bruchstück der Apologia Abaelards, Sitzungsberichte Phil. Hist. Kl. d. Bay. Akad. d.
Wiss., 1930, 5 p. 30, Amari, Storia dei Musulmani in Sicilia, III 62, MG. Leg. IV p. 319,
575. De oudst bekende dragers van den naam zijn de jurist Bagelardus uit de eerste
helft der elfde eeuw, zie MG. Leg. IV l.c., en Abagelardus, zoon van den graaf Hunfred
en oomzegger van Robert Guiscard, MG. SS. XI l.c. en Muratori l.c. - De zonderlinge
vorm verzet zich tegen elke poging tot verklaring. Een tijdgenoot van Abaelard was de
Salernitaansche astroloog Petrus Baialardus, † 1149, wel eens met hem verward. Zie
F. Novati, L'influsso del pensiero latino sopra la civiltà italiana del medio evo, p. 244.
In de XVe eeuw draagt de eerste schrijver over kinderziekten Paolo Bagellardi den
naam nog als familienaam.
Opera I p. 29: Terra quippe barbara et terrae lingua mihi incognita erat.
Rich. v. Poitou, Chron., Bouquet, XII p. 415. J.G. Sikes, Peter Abailard, Cambridge, 1932, p.
6 meent een beschrijving van zijn uiterlijk te hebben in de woorden ‘Erat enim albus quidem
et decorus aspectu, sed exilis corpulentiae et staturae non sublimis’ der anonyme Vita Gosvini
bij gelegenheid van het dispuut, dat deze met Abaelard waagt. Het is echter uit den samenhang
duidelijk, dat de beschrijving op Gosvin slaat en niet op Abaelard, aangezien daar de eerste
met David, de laatste met Goliath wordt vergeleken. Zie Bouquet XIV p. 443, ook bij Cousin,
P. Ab. Opera I p. 43. - ‘Novus Golias’ is Abaelard door Bernard van Clairvaux zelf genoemd.
Abael. Opera II p. 801.
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tuae inaudita novitas, die de tijdgenooten tegen hem in opstand bracht. De verbinding
1
van een doordringend superieur verstand met felle hartstochtelijkheid maakte hem
2
zoo moeilijk te verdragen. Odiosum me mundo reddidit logica, zei hij terecht .
Daarbij is hij een soort van geestelijke dandy. Hij mint het gezochte, hij is iemand,
die gaarne verbaast en ergert. Zoo met dien bizarren naam Paracletus voor zijn
nieuwe convent, naam die een gebrek aan eerbied voor de beide eerste personen
3
der Drieëenheid scheen te verraden . Er steekt in Abaelard, behalve een diep ernstig
theoloog en een groot wijsgeer, een ridder, een artist, een schoolmeester en een
journalist. Sommige van de namen van zijn werken zweemen naar een americanisme
avant la lettre. Sic et non, ja en neen, scito te ipsum, ken u zelven, - waren het niet
ongehoorde boektitels voor de twaalfde eeuw? Hij moet iets Oscar Wilde-achtigs
gehad hebben. Hij is, ook in zijn ongeluk en zijn beproefden ernst, de glorie van zijn
jonge jaren niet vergeten. Met kwalijk verborgen trots spreekt hij nog van de
minneliederen, die hij dichtte, en ‘die men nu nog in vele streken zingt’, de liederen,
die hij spelenderwijs voor Heloïse maakte, ‘zoo zoet van taal en voois’, dat zij hem
4
en zijn liefde overal bekend maakten . Schuilen er wellicht nog van Abaelard onder
den schat van naamlooze vagantenliederen? Was hij eenmaal waarlijk dichter, dan
schijnt die vonk in de groote katastrophe gedoofd, want onder zijn vrij talrijke
latijnsche gedichten van later, meest over heilige stof, is weinig wat als echt poëtisch
5
treft .
Ik zal de geschiedenis van zijn liefde voor Heloïse maar even aanroeren. Men
heeft op niet voetstoots te verwerpen stilistische en zakelijke gronden willen bewijzen,
dat de geheele briefwisseling, ook de brieven van Heloïse, door Abaelard met
6
gebruikmaking van echte brieven, zou zijn geschreven . Het doet er mijns inziens
niet heel veel toe; laat men het aannemen als men wil. Het geval zelf heeft hij niet
verzonnen; het was in zijn schokkende bijzonderheden al bij hun leven wereldkundig.
Het echtheidsgehalte der brieven blijft hoog aan te slaan. Waar kon Abaelard die
allerdiepste klanken van een grenzenloozen vrouwelijken hartstocht gevonden
hebben dan in het

1
2
3
4
5
6

Zie zijn eigen beschrijving van zijn smart en woede, toen de synode van Soissons hem dwingt
zijn boek te verbranden en het symbolum Athanasianum luide te lezen, Opera I p. 22.
In zijn laatsten brief aan Heloïse, Opera I p. 680.
Opera I p. 27.
Opera I p. 11, 76.
Men meent een weerklank van zijn liefde voor Heloïse te vinden in zijn Planctus van David
over Jonathan, Opera I p. 338, vgl. H. Waddell, Wandering Scholars, London 1927, p. 196.
B. Schmeidler, Der Briefwechsel zwischen Abälard und Heloise eine Fälschung? Archiv für
Kulturgeschichte, XI, 1914. p. 1-31. Het hoofdargument is de gelijke stijlwendingen in de
brieven van beiden. J.G. Sikes noemt deze gelijksoortigheid terecht ‘hardly good evidence;
Héloise had been educated by Abailard, and she would have naturally wished to model her
Latin on his’, Peter Abailard, p. 269. Schmeidler's these is onlangs opnieuw voorgedragen
door Mlle Ch. Charrier, Héloïse dans l'histoire et dans la légende, zie Annales de l'Université
de Paris, jan.-févr. 1935.
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samen beleven? Heeft hij soms voor eigen roem in zijn Historia calamitatum zichzelf
zulk een weinig heldhaftige rol gegeven? - Het groote feit blijft, dat een schrijver der
twaalfde eeuw de liefde heeft kunnen begrijpen en uitdrukken in een zoo diepe en
tevens felle klank en kleur, dat na acht eeuwen ieder mensch er nog waarheid en
leven in proeft.
De liefde van Abaelard en Heloïse is al zoo vroeg een onderwerp van litteratuur
geweest, een cause célèbre uit de zedengeschiedenis, dat het wat moeilijk is
geworden, zich los te maken van al den traditioneelen indruk, dien het geval heeft
nagelaten. Als ik een oordeel moest vormen over de waarde van dit getuigenis van
een werkelijk geleefde liefde als cultuurhistorisch document, zou ik geneigd zijn het
te noemen het eenige individueele getuigenis, dat wij hebben aangaande de
précourtoise liefde.
De gevoelens van Heloïse, want deze zijn het belangrijke, niet die van Abaelard,
en de vorm waarin zij die uitdrukt, hebben niets gemeen met het systeem der
hoofsche minne, dat nog in diezelfde eeuw zijn code aan de beschaafde wereld zou
opleggen. Het feit op zich zelf, dat het de liefde betreft, zoo als de vrouw haar
ondergaat, is genoeg, om het geval buiten de wezenlijk mannelijke begrippensfeer
van de cortezia te stellen. Het is ook niet de antieke verbeelding der liefde, het
sentiment van Ovidius, en evenmin het naïeve en populaire gevoel, dat in klassiek
hulsel uit het vagantenlied spreekt. Het is een wilde, duistere liefde, een hart
verscheurd door de volstrekt strijdige krachten van een sterk geloof en den diepsten
aardschen hartstocht. Er is in de ontboezemingen van Heloïse iets zoo onmiddellijks,
zoo buitensporigs, dat men zich afvraagt, wáár er de parallel van te vinden elders
dan in Shakespeare. Zij zou niet aarzelen, zegt zij, hem te volgen, als zij hem ijlen
zag naar de hel. Laat hem toch niet denken, dat zij in haar klooster weer gezond is.
Zij is het nog altijd niet. Zij vreest nog altijd meer, hem te grieven dan God te
1
krenken .
In deze afwezigheid van terughouding, deze directe hartstochtelijkheid zonder
sentimentaliteit, schijnt iets primitiefs gelegen. Ik zou deze matelooze uiting
onlatijnsch willen noemen. Heloïse doet mij denken aan de vrouwen uit de
IJslandsche saga's. Neem uit de geschiedenis van Abaelard en Heloïse het christelijk
element weg: het besef der zonde en het late berouw, en wat overblijft zou wel
passen in een van die woeste verhalen van hartstocht en geweld, die de noorsche
geest van diezelfde tijden ons heeft nagelaten. Haar naam is wel goed germaansch:
Helwis of Helwidis, zooals overigens die van verreweg de meeste Franschen van
dien tijd.
Weest niet bang, dat ik mij in rassentheorieën ga begeven. Ik beweer niet, dat
Heloïse van bloed en zin germaansch, als tegenstelling tot romaansch, zou zijn
geweest. Ik herinner u er enkel aan, dat de Fransche wereld van toen nog nader
stond tot haar barbaarsche oor-

1
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sprongen, en dat het goed is, voor een oogenblik het romantische accent, dat de
naam van de eerste groote liefhebbende der westersche litteratuur heeft
aangenomen, te vergeten, om er een ouder en zwaarder geluid in te onderscheiden.
Maar het is er thans om te doen, de figuur van Abaelard eenigermate te bepalen in
dien woeligen opgang van het geestesleven van zijn tijd. Wat beteekent die vitae
suae inaudita novitas? - Om de twaalfde eeuw goed te begrijpen moet men zich
een samenleving voorstellen, waarin de boeken nog zeldzaam zijn, zeldzaam
eveneens zij die ze lezen kunnen, nog zeldzamer zij die ze verkiaren kunnen. Hugo
van Sint Victor verklaart ons het gebruik van het woord lego in de taal van de school:
lego librum - ik lees het boek, zelf, lego librum illi - ik leg het uit, aan een ander, ik
geef er een cursus over, lego librum ab illo - ik hoor hem het uitleggen, ik volg zijn
1
college . De zeldzaamheid van de boeken en van de kunst ze te lezen houdt in, dat
een buitengewone werking uitgaat van het woord des meesters. Voor ons,
overstroomd als wij worden door het gedrukte of door den ether geworpen woord
verliest het woord steeds meer van zijn in den grond nog altijd magische werking.
In meer oorspronkelijke samenleving valt het woord op een maagdelijken bodem,
die dorst naar bevruchting, het overtuigt en gebiedt, het bant en bindt, kortom het
werkt. Het gezag van de enkele meesters, die het weten te spreken, is bovenmatig
groot. Ieder meester is min of meer een wonderman. Hij weet, hij bewaart geheimen,
die hij ons zal willen openbaren, als wij hem gunstig stemmen.
Waar hen te vinden, die meesters? In de scholen. Ook de scholen zijn schaarsch
in de twaalfde eeuw, en elk ervan is een haard van weten. Waar de boeken
ontbreken, althans voor de menigte ontoegankelijk zijn, waar nog geen geregelde
vorm van schriftelijk gedachtenverkeer bestaat, en waar toch terzelfdertijd zich een
hevige en algemeene drang naar weten doet gelden, daar wordt de school een
cultuurinstrument van de allereerste orde. Zoo is het in de twaalfde eeuw. De scholen,
hoe schaarsch nog vergeleken met later, schieten, in vergelijking met de
voorafgaande eeuwen, overal uit den grond op. Er is niet veel toe noodig: een zaal,
een spreekgestoelte en een meester, ziedaar alles.
Evenwel, in de twaalfde eeuw vermeerdert niet alleen in snelle vaart het getal en
het bezoek der scholen, maar tegelijk verandert de richting van den wetensdrang,
en de vorm van zijn activiteit. In plaats van de min of meer geïsoleerde werkzaamheid
der vroegere theologen en litteratoren ziet men thans, schijnbaar opeens, een
behoefte, elkaar openlijk te bestrijden of zich te verstaan, een wedijver om de
geldigheid en superioriteit van een argument, een begrip, een methode voor allen
te bewijzen. De publiciteit van het weten zoekt haar intrede. Als uiterlijke vorm bieden
zich aan de cursus en de disputatie. Als
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middel de logica. De logica moet voldoen aan alle zucht tot bewijzen, de logica
zooals men haar kende uit de antieke overlevering. De geheele rede, de gansche
oordeelskracht schenen in de formeele logica besloten te liggen.
Aldus gaat in de scholen het zoeken naar het philosophisch gestaafde de
beoefening der grammatica, dat wil zeggen van de letteren in haar wijdsten zin,
verdringen. Het poëtisch klassicisme van een Hildebert van Lavardin is als zoodanig
veeleer een elegisch afscheid aan het verleden dan de aankondiging van den
komenden tijd.
Hier nu valt, om die philosophische vlucht van de twaalfde eeuw goed te begrijpen,
een zeer wezenlijke trek op te merken, dien men terugvindt in bijna elk verschijnsel
van levendige cultuurvernieuwing. Het betreft het onderwerp, waaraan ik voor ruim
1
twee jaar een rede wijdde , en dat ik spoedig in uitgebreider vorm hoop te
behandelen: de onscheidbaarheid van spel en ernst in de cultuur. De geestelijke
activiteit van zulk een tijdperk van opbloei draagt in grooter of geringer mate het
karaker van een spel. Van een ernstig, een gewichtig, zelfs gevaarlijk spel, maar
niettemin van een spel.
De wijsgeerige beweging der twaalfde eeuw vertoont dien trek van sport bijzonder
duidelijk. Het ridderlijk tournooi en het schoolsche dispuut zijn in den meest
werkelijken zin de beide wisselvormen van het veredeld wedstrijdinstinct van een
tijd vol uitbottend levenskracht.
Men heeft Abaelard den ‘troubadour onder de schoolmannen’ genoemd. Het is
2
niet onjuist, maar ‘de dolende ridder’ zou nog beter zijn . Hij zelf ziet zijn werk in
termen van wapenhandel. Vroegtijdig heeft hij, naar eigen zeggen, de krijgswapenen
verwisseld voor die van den geest, de voorkeur gevende aan ‘de wapenrusting der
3
dialectische redenen en aan de redetwisten boven de zegeteekenen van den oorlog’ .
Al disputeerende, zegt hij, trok hij door alle streken waar die kunst gezegd werd te
bloeien. Hij slaat op den heuvel van Sint Genovefa ‘het legerkamp van zijn school
4
op’, om den mededinger die zijn plaats te Parijs bezet houdt, ‘te belegeren’ . De
tegenstanders waarschuwen voor Magister Petrus als iemand, die geen redetwister
maar een woordenzifter is en meer de rol van een joculator dan van een doctor
5
speelt .
De groote meesters der dialectiek verdienden grof geld. Hun roem geleek bijzonder
veel op dien van hedendaagsche sporthelden. Men jaagt de groote meesters na,
6
en beroemt zich, hen gezien en gevolgd te hebben . Roscelinus teekent ons, lasterlijk
misschien, Abaelard die 's avonds het geld telt dat hem zijn valsche leeringen hadden
in-
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Over de grenzen van spel en ernst in de cultuur, Haarlem, 1933.
Reeds L. Tosti, Storia di Abelardo e dei suoi tempi, Napels, 1851, heeft hem ‘ridder der
dialectiek’ genoemd.
Opera I p. 4.
Ib. p. 6.
Magistrum Petrum dicens disputatorem non esse sed cavillatorem, et plus vices agere
joculatoris quam doctoris, Vita Gosvini, Bouquet XIV p. 442.
Hugo van Sint Victor, Didascalia, Migne, t. 176. 773 D.
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1

gebracht, om het in uitspattingen te verteren . Abaelard zelf zegt, dat hij de studiën
ondernam om er geld mee te verdienen, en dat hij er veel mee verdiende. Hij vertelt
ook, hoe hij door een weddenschap, bij wijze van kunststuk, van de ‘physica’, d.i.
2
de wijsbegeerte, tot de verklaring der heilige schrift overging .
Het leven dier scholen in de twaalfde eeuw is vol van wedijver en verwoede
twisten, vol nijd en laster, vol schimp en smaad. Welk een spel van spitsvondigheden
en vitzucht! Men spant valstrikken van woorden, zegt Johannes van Salisbury, en
3
vangnetten van lettergrepen . Hugo van Sint Victor laat ons een school zien, waar
4
de scholieren, door duizend listen en kunstgrepen trachten elkaar te bedriegen .
Het schijnt mij niet overdreven te beweren, dat de langdurige voorrang, in de
ontwikkeling der scholastiek ingenomen door het probleem der universaliën, zeker
verband houdt met dat karakter van sportieve competitie, dat aan het schoolbedrijf
dier tijden eigen was.
Dit speelsche element van hevigen wedijver, als sociologisch verschijnsel
beschouwd, verraadt een geesteshouding, die aan archaïsche tijdperken eigen is.
Men kan het de houding van het sophisme noemen. De vermogens van het
redeneerend verstand zijn gescherpt, maar de grenzen van zijn bewijskrachtigheid
worden onvolkomen gezien. Juist deze in zekeren zin primitieve geesteshouding
sleept de denkers der twaalfde eeuw mee op gevaarlijke hellingen, en maakt meer
dan één tot nieuwlichter, misschien tot ketter. Het vaardig gebruik der dialectiek
leidt hen tot een methode van onderzoek, waartoe hun tijd, bij gebrek aan soliede
en goed verwerkte kennis der natuurlijke werkelijkheid nog niet rijp was. Voor deze
meesters van den redetwist was ieder argument gezond en afdoende, mits het
formeel logisch onweerlegbaar was. Wanneer zij hun dialectiek toepassen op de
waarheden van het geloof, ontdekken zij onverwachte kloven en afgronden.
Abaelard kwam tot de theologie niet uit vroomheid. Wij zeiden al, hoe zijn makkers
hem, den philosoof, spelenderwijs naar de theologische problemen lokten. Eens op
dat terrein gevestigd vindt zijn geest er oplossingen, hem ingegeven door zijn
onvergelijkelijk vernuft, die niemand voor hem had vermoed. Hij komt tot die opvatting
van het universaliënprobleem, die Victor Cousin, volgens sommigen niet al te
gelukkig, conceptualisme heeft genoemd. Het was, zooals enkele jaren geleden het
boek van J.G. Sikes opnieuw in het licht heeft gesteld, een standpunt, dat men
aristotelisch realisme kon noe-
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Hugo van Sint Victor, Didascalia, Migne, II p. 803.
Ib. II p. 3, I p. 7, 9, 19.
Abaelard, Opera I p. 5, Joh. van Salisb., Metalogicus I cap. 3, Policraticus V cap. 15.
De vanitate mundi, Migne, t. 176, 709, 773 D, 774 D. Prof. Snouck Hurgronje deelde mij mee,
dat men al deze trekken van schoolschen wedkamp in de geschiedenis der Moslimsche
theologie volkomen gelijksoortig terugvindt.
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men. Hij bereikte het zonder toegang nog te hebben tot den volledigen Aristoteles.
Het is een realisme getemperd door een voorbehoud. De primitief-radicale opvatting,
waarbij de algemeene begrippen, de universalia, een haast mythologische
wezenlijkheid aannamen, werd opgelost in een ken-theoretische bepaling, die niet
een zwevend middenstandpunt, maar een geheel veranderde oriënteering der vraag
en verdieping van het inzicht beduidt. Er werd in het probleem een betrekkelijkheid
ingevoerd, een ‘inzooverre’. Abaelard had de beteekenis van onze geestesfuncties
als zoodanig voor de mogelijkheid van kennis en uitdrukking ‘überhaupt’ begrepen.
Tusschen de vijandige figuren vox en res schoof zich het begrip sermo, en hief de
1
vraag van post of ante op .
De formuleering van het z.g. conceptualisme maakte Abaelard volstrekt niet tot
omverwerper. Veeleer werd hij daarmee wegbereider voor de lateren, voor Thomas
van Aquino zelf. Zijn beslissing beteekende de mogelijkheid van een wapenstilstand
tusschen de strijdende groepen. Het oude krasse nominalisme was bedwongen,
om in veel subtieler gedaante eerst in de veertiende eeuw weer te verschijnen. Het
onmisbare realisme had een uitgang gevonden uit de sfeer der mythologemen.
Wat te zeggen van Abaelard's vermaarde Sic et non, dat in zoo hooge mate den
argwaan van de tijdgenooten gaande maakte, en dikwijls als de volkomen
relativeering van alle moraal en geloof is beschouwd? Abaelard stelt in dit werk
uitspraken der kerkvaders tegenover elkaar, die elkander tegenspreken. Hij toont
de tegenspraak aan, en behandelt die vervolgens dialectisch-kritisch, zonder een
beslissing te geven. Het schijnt een les in scepticisme zonder weerga. Sic et non
behelst de kiemen van een gansche philologische methode, toegepast op de heilige
schrift en de traditie. Elke twijfeling wordt reeds opgeworpen: of de tekst niet corrupt
is, of de schrijver zich niet vergist heeft, of men hem wel verstaat. Abaelard weet
reeds, dat men rekening moet houden met de omstandigheden, dat ook de
kerkvaders bijwijlen gesproken hebben ex opinione magis quam ex veritate, dat de
profeten, met de gave der profetie begenadigd, daarvan een gewoonte maakten,
en niet altijd wisten, of zij geleid werden door de goddelijke inspiratie of niet. Hetwelk,
2
zegt hij, zeer nuttig was om hen nederig te doen blijven .
Abaelard verklaart het evangeliewoord: quaerite et invenietis, door de paraphrase:
‘want door te twijfelen komen wij tot onderzoek en door te onderzoeken vernemen
3
wij de waarheid’ . Het zou vijf

1
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Nil quippe voces in substantia rerum faciunt, sed tantum de eis intellectum excitant. Officium
itaque earum, ad quod institutae sunt, significare est, hoc est intellectum constituere. Logica
‘Ingredientibus’ 3, ed. B. Geyer, P. Abaelards Philosophische Schriften, I, 1919, p. 309. 19.
- Oportuit igitur universalia inveniri, ut facerent quod singula facere non poterant. Glossulae
super Porphyrium, ib. II, 1933, p. 532. 16.
Sic et non, ed. Henke & Lindenkohl, 1851, p. 14, 9, 10.
Ib. p. 17.
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eeuwen later door Francis Bacon gezegd kunnen zijn. Inderdaad was het reeds een
woord van Aristoteles.
Was het dus een ongehoord modernisme, dat befaamde Sic et non? Of veeleer
zulk een archaïsche tour de force van het agonale instinct, een epideixis, vertooning,
zooals de Grieksche sophisten ze gaven, een wijsgeerig jeu d'esprit? Naar allen
schijn geen van beide. De jongste onderzoekers van Abaelard's theologie, Jean
1
Cottiaux en de zooeven genoemde J.G. Sikes bevestigen, dat ook hier Abaelard
eenvoudig, en niet als eerste, in de voetstappen treedt van Aristoteles, waar deze
bestaande kennis samenvat, en αποριαι, verlegenheden, overlaat als basis voor
verder onderzoek.
Met dat al blijft Abaelard de man van de nuance, van de wederzijdsche
betrekkingen, die in de plaats van een muurvast zoo-is-het overeenkomsten,
gezichtspunten stelt, dubbelzinnigheden openlaat. Hij wijst er op, hoe woorden, die
op zich zelf beschouwd, schijnbaar volkomen dezelfde beteekenis hebben, in de
2
zinsconstructie plotseling blijken geheel verschillende zinsinhouden aan te duiden .
Cottiaux noemt zijn gedachte ‘une pensée qui se cherche, qui se corrige et qui se
3
précise’ . In plaats van het leerstuk der verlossing in zijn letterlijken en mystischen
zin te aanvaarden, ontbindt hij het wezen ervan door de werking der verlossing te
beschrijven als de opwekking in onze ziel van een gevoel van liefde, of door de
verlossing te verklaren als een goddelijke onderwijzing in plaats van als een echten
4
loskoop . Hoewel Abaelard zelf ontkent, letterlijk te hebben geleerd, dat de zonde
noch in het werk noch in den wil, noch in de begeerte, noch in het behagen gelegen
5
is , heeft hij toch aan de theologie de grondslagen van haar zondeleer onttrokken
door de zonde tot een zuiver psychologisch feit te vervluchtigen.
Abaelard's geest bracht hem in menig opzicht merkwaardig dicht bij het
gezichtspunt der latere christelijke humanisten, met name van Erasmus. Hij heeft
reeds diezelfde vereering voor de zuivere bronnen des geloofs, in de oorspronkelijke
6
talen, goed verstaan, al is hij zelf nog niet tot het grieksch gegaan . Hij kent aan de
antieke philosofen inspiratie toe, en schijnt hen hooger te schatten dan de profeten.
Hij is een verlichte, die noch aan de sterrewichelaars hecht, noch aan de heilzame
uitwerking van zegenspreuken en genezing door het geloof. Hij maakt zich vroolijk
7
over Sint Norbert, die het volk berispt, als hem een genezing door het gebed mislukt .
Men vindt in zijn sequentiën en hymnen voor de maagden van Paraclet een toon
van optimisme en van teleologisch welbehagen aan
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Revue d'histoire ecclésiastique t. XXVIII, 1932, p. 247, 533, 788.
P. Ruf und M. Grabmann, Ein neuaufgefundenes Bruchstück der Apologia Abaelards, Sb.
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1

de wereld, dat aan de achttiende eeuw doet denken . Hij getuigt van een welbewust
en edel besef voor de rechten en de waardigheid der vrouw, dat in de kerkelijke
2
letterkunde der middeleeuwen zeldzaam is, en veel op dat van Erasmus gelijkt .
Onder zijn verloren werken wordt een Introductiones parvulorum genoemd.
Nu, let wel, in dit alles moet men Abaelard niet beschouwen als een voorlooper van
de renaissance doch integendeel als een praegothieke. Die schijnbare moderniteit
zelf is vroege geest, een onbevangenheid, die nog niet de strenge maat kent, welke
de systematische werkzaamheid der volgende eeuw in het domein van het denken
zou aanbrengen. Hij is extravagant, omdat het terrein nog open, nog niet omheind
is. De geest der twaalfde eeuw, zegt Etienne Gilson, schijnt ons nader tot dien der
renaissance dan de geest der dertiende het zal zijn. De twaalfde eeuw is een eeuw
3
van voorbereiding , voorbereiding tot het werk der dertiende wel te verstaan. - Indien
daarin iets tegenstrijdigs schijnt te liggen, is de fout aan ons, die te veel gewoon
zijn, de renaissance als het algemeene eindresultaat van de ontwikkeling der gansche
middeleeuwen te beschouwen. Om de twaalfde eeuw goed te begrijpen, moet men
haar niet naast de zestiende houden maar naast de dertiende.
Abaelard, van welken kant men hem ook beziet, is een vroegrijpe, een geestelijk
ietwat uit zijn kracht groeiende. Zijn geest was niet gerijpt in de warmte van de groote
zielekrachten, die zijn eeuw doorstroomen. Zijn gedachte ontspringt niet uit de
diepten van de moreele crisis van zijn tijd. Hij was te zeer een man des verstands,
dan dat hij zijn eeuw den weg had kunnen wijzen, waarheen haar hart haar drong.
En de positieve inhoud van zijn kennis was nog te schraal, om daarmee een nieuwe
wereld van weten op te bouwen. Het meeste wat hij heeft ontwaard, geraden,
vermoed, had zijn wonderbaarlijk intellect om zoo te zeggen door een kunstgreep
uit de holle regelen der dialectiek getrokken.
Die groote zielekrachten, die zijn eeuw ontvlamd hebben, zijn verbitterde vijand,
Bernard van Clairvaux, vertegenwoordigt ze. Hoe hebben zij elkander gehaat, die
twee mannen! Zij stonden aan de twee polen van de gedachte der twaalfde eeuw.
Zij waren voor elkander onverdragelijk. Al de groote mannen van het geloof waren,
met en zelfs vóór Bernard, één van zin om dat misbruik der redeneerkunst te
verfoeien en het ontijdig rationalisme dat er uit voortsproot aan te klagen.
Abaelard en zijn geest hebben in dien tijd geestdriftige bewonderaars en gloeiende
4
verdedigers gehad . Weinig geschriften werpen op den geestelijken strijd der twaalfde
eeuw een zoo schel tegen-
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licht als die verdediging van Abaelard tegen Bernard door den scholaster Berengarius
1
van Poitiers , die ons alles onthult wat de eeuw tegen den doctor mellifluus had aan
te voeren. In een levendigen, fellen, bijtenden stijl vol dramatische spanning beschrijft
hij het concilie van Sens, dat de veroordeeling van Abaelard uitsprak.
Onverdraagzaamheid en huichelarij verwijt hij Bernard.
‘Duld dan’, voegt hij Bernard toe, ‘dat Petrus (d.i. Abaelard) met u christen zij. En
als ge wilt, zal hij met u katholiek zijn. En als gij niet wilt, zal hij toch katholiek zijn.
2
Want God is aan allen gemeen... en niet eigen in het bijzonder...’ . - Is het niet
opnieuw, alsof wij het accent van het toekomstig christelijk humanisme hooren?
Er was een ander groot kerkman in dien tijd, die handelde naar zulk een roep om
verzoening: de man, bij wien Abaelard tegen het eind van zijn rusteloos leven,
vermoeid en opgejaagd, een toevlucht zocht en vond: Pierre le Vénérable, de abt
van Cluny.
3
Abaelard heeft zich in het verhaal van zijn leven licht van aard genoemd . Zulk
een lichte geest, in welk tijdperk hij ook aan den dag treedt, wordt door de zware
geesten niet verdragen. Zij hebben Abaelard gehaat, zooals vier eeuwen later Luther
Erasmus zou haten. De reactie der twaalfde eeuw op het woord van Abaelard is
aan die van de zestiende op dat van Erasmus in menig opzicht gelijksoortig.
Door de gansche ontwikkeling van de christelijke gedachte heen vindt men twee
geestelijke typen, in conflict met elkander, terug. Het zijn zij, die zich gaarne beroepen
op Hieronymus, en zij, die zich grondvesten op Augustinus. Het is het contrast der
twee godsdienstige temperamenten, dat zich reeds in de beide kerkvaders zelf
gemanifesteerd had. Hieronymus is de man van de urbaniteit, bij al zijn ascetisme
en kluizenarij vatbaar voor de goederen der cultuur: de letterkunde, de betrekkingen
van geestelijke sympathie, de verlichte ideeën, de vormen van het vrouwelijk
gedachtenleven, de behoeften der opvoeding. Augustinus... maar gij kent hem, den
man van het brandende hart en het volstrekt geloof.
Abaelard behoort tot hen, die staan aan de zijde van Hieronymus. Hij citeert hem
4
telkens, hij prijst hem, hij zoekt bij hem den uitleg der schrift . Aan de zijde van
Hieronymus zal later Erasmus staan.
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Op den kant van Augustinus staan Bernard van Clairvaux, Hugo van Sint Victor en
nog menig ander, eer ook Luther daar zal staan. Men heeft Sint Bernard in zijn eigen
tijd reeds Augustinus redivivus genoemd en Hugo Lingua Augustini. Die naam van
Augustinus werd steeds weer het wachtwoord eener behoudspartij, symbool van
het diep ontzag voor de autoriteit en de traditie niet alleen, maar ook symbool van
het wezen des geloofs. Het woord der beide kerkvaders heeft in de geschiedenis
van het christelijk geloof een zeer verschillend gewicht bezeten, telkens opnieuw.
Zoo dikwijls er een groote geloofscrisis gaande was, heeft het woord van Augustinus
zwaarder dan dat van Hieronymus gewogen in de weegschaal der tijden.
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Uit de Overbetuwe
Lezing gehouden in de bijeenkomst der Commissie voor Geschieden Oudheidkunde op 11 Juni 1935 door Mr. S.J. Fockema Andreae
De klank van den naam Betuwe wekt in historisch verband vertrouwde associaties.
Wie denkt bij het hooren daarvan niet terstond aan de Bataven, die gespierde braven,
zoo eenvoudig en zoo vrij, wier nakroost wij naar 's dichters woord zouden zijn? Wij
staan hier op klassieken, voorvaderlijken grond en kunnen, als het ons lust, trachten,
de sporen van de Oudgermaansche maatschappij, zooals wij ons die voorstellen,
in de verschijnselen van het heden terug te vinden.
Dit doende bevinden wij ons in goed gezelschap. Honderd jaar geleden reeds
maakte Ds. O.G. Heldring, van Hemmen, ‘Wandelingen’ door de Betuwe ‘ter
opsporing van Bataafsche en Romeinsche oudheden’. Eén opmerking uit zijn onder
dien titel uitgegeven werk (dl. I, bl. 26, 46, 86) willen wij terstond citeeren: ‘De
gemeenten of grasrijke beemden rondom de Hoven en Woerden hebben misschien
vroeger gediend tot eene verzamelplaats, waar òf de landdagen gehouden werden,
òf wanneer deze op de Woerden of Hoven zelve plaats vonden, de paarden van de
bezoekers of volksverzamelingen vrijelijk rondliepen en graasden’. Hiermede heeft
Heldring de Germaansche volksverzameling in het beeld gebracht en tevens een
rechtstreeksch verband gelegd tusschen die instelling der aloude vrijheid en de
lichamen, die de gemeene gronden in zijn tijd bestuurden - de buurtschappen.
Dat de markgenootschap - of buurtschap, waar zij toevallig zoo heet - haar
autonome functies en bepaaldelijk haar rechten op de gemeene gronden van een
vrij-Germaansch verleden zou afleiden, was een eeuw geleden de heerschende
leer der rechtshistorici. Men behoeft de namen van Möser en Eichhorn, Gierke en
Von Maurer maar te noemen. Onder invloed van Fustel de Coulanges en anderen
is er een wending gekomen; het axioma der eigen, vrije mark van de vroegste tijden
af heeft aan algemeene gelding vrij wat ingeboet. Toch treft men het ook hier nog
wel aan: zoo bij Bosch van Rosen-
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thal , die de Geldersche waterschappen implicite uit vrije marken doet voortkomen;
bij Dr. Verviers, die in de marken ‘den oer-vorm van maatschappelijke en
2
staatkundige orde’ verheerlijkt ; bij mejuffrouw Dr. T. Heeringa, die aanneemt, dat
de vrije marken (in de Graafschap) ouder zijn dan de hoorige echten, doch in haar
3
bewijslevering de rechtshistorie wel zorgvuldig buiten het geding laat !
Een andere voorstelling vindt men bij den modernen historicus van het plaatselijke
4
bestuur in Gelderland, Jhr. Mr. A.H. Martens van Sevenhoven . Hij groepeert de
plattelandsbesturen van het oude Gelderland in de volgende opklimmende reeks:
1. buurtschappen en marken, 2. kerspelen en 3. ambten. Groep 1 rekent hij te zijn
ontstaan uit curtes met daarbij behoorende villae, oude grondheerlijke hoven, die
weliswaar een autochthone autonomie kenden en bevoegd waren tot ‘het plaatselijke
bestuur, voorzoover niet hoogere autoriteiten dit aan zich hadden getrokken’, maar
waarin voor den ouderen tijd toch de heer als dagelijksch (laag) rechter, hofrechter
en markerechter de voornaamste, zoo niet de eenige gezagsdrager was.
Martens neemt hier dus als ondersten trap de marken en buurtschappen als zoo
5
niet identieke, dan toch soortgelijke eenheden. De Blécourt heeft er reeds op
gewezen, dat marken en buurtschappen soms gelijkelijk op hetzelfde territoir
voorkomen en dus voor diè gevallen tenminste onderscheiden moeten worden. Hij
citeert o.a. Racer, die voor Overijssel dit verschijnsel constateert, zeggend, dat de
buurtschappen, ‘universiteiten der inwoners’, eerst onder de Republiek ontstaan
6
zijn. Van Iterson komt tot soortgelijke bevindingen, zonder zich over het ontstaan
7
8
der buurtschappen uit te laten; doch Linthorst Homan en Ter Kuile verheffen het
naast-elkaar-bestaan van mark en buurtschap tot regel; Ter Kuile stelt zelfs, dat,
terwijl de marken eerst in de 12de-13de eeuw ontstaan zouden zijn, de
buurtschappen tot een vóórchristelijk verleden zouden teruggaan.
Deze laatste conclusies willen wij volstrekt niet in het algemeen, voor alle
localiteitein, ontkennen; maar wèl meenen wij bezwaar ertegen te moeten maken,
dat men deze voorstelling tot een algemeenen regel of zelfs maar werkhypothese
verheft. Laat-middeleeuwsche
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toestanden in Drente of in het sticht Osnabrück, geestelijke territoriën elk met een
zeer zwak ontwikkelde landsheerlijke macht, schijnen ons niet als voorbeeld te
mogen dienen voor krachtiger georganiseerde en wakkerder bestuurde gebieden.
Men weet, hoe gemakkelijk nieuwe instellingen met eigen bevoegdheden zich in
de latere middeleeuwen van onder op konden vormen, als er van boven geen
tegendruk werd uitgeoefend; en hoe ras heet zulk een instelling dan ‘overoud’! In
Holland is graaf Willem III erin geslaagd, het, naar autonomie strevende, bestuur
1
der Gooiermark onder den duim te houden ; de toevallige wetenschap hiervan is
wel geschikt ons voor andere gevallen voorzichtigheid te leeren.
Als een bijdrage tot de beantwoording van het gestelde vraagstuk willen we nu
iets naders mededeelen over die oude Betuwsche instellingen, die Heldring reeds
troffen. We verdeelen daartoe de hoofd vraag in drieën: 1. hoe en wanneer zijn deze
Betuwsche buurtschappen ontstaan? 2. wat waren zij eigenlijk omstreeks het eind
der middeleeuwen en onder het ancien régime? 3. hoe en wanneer zijn ze in den
nieuweren tijd aan haar eind gekomen?
Het is niet geraden, voor het verleden der Betuwsche instellingen tot den Bataafschen
en Romeinschen tijd terug te gaan. Na dat tijdvak immers heeft de Betuwe een
2
periode van verlatenheid gekend , die continuiteit in menschelijke instellingen aldaar
uitsluit of althans niet zeer aannemelijk doet zijn.
3
Oorkonden en kroniek-berichten uit het Merowingische en Karolingische tijdvak
doen ons de Betuwe dan kennen als een dicht bewoonde landstreek, ook reeds
vroeg gekerstend. Den aard der toenmalige bewoning kennen wij evenzeer: een
aaneenschakeling van villae, curtes, op de hooggelegen rivierafzettingen, nog niet
door bandijken verbonden en ingesloten (de kerk van Gent b.v. ligt nog op een
4
eiland aan de Waal ) en onderling door lage, venige slenken, broekland, gescheiden.
Van die oude curtes bestaan de meeste nog, maar enkele zijn in de stroomen
verdwenen (Rhineshem, bij Elden; Legele, e.a.m.) en andere, zooals Malbrugen en
5
Meinerswijk , zijn buiten den bandijk gelaten en tot poovere gehuchtjes gereduceerd.
6
Van den anderen kant zijn de lage stukken ontgonnen; reeds in de XIde eeuw kon
worden gesproken van een huis te Angeren ‘in palustro sive bruco’ en van bezittingen
‘apud Tornacum in palustrio’, het huidige Indoornik. Zulke ontginningen van landen
op betrekkelijk
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laag peil veronderstellen het bestaan van een eenigszins geregelden waterafvoer
en van min of meer samenhangende bedijkingen langs de groote rivieren.
Er was in dien vroegen tijd natuurlijk reeds een gerecht, waarover we kunnen
1
zwijgen ; en er vormde zich in de kerkelijke parochies een apart orgaan tot het
beheer der kerkfabriek, gelijk we te Angeren in een akte van 1160-64 toevallig
2
kunnen waarnemen . En op de villae? De hofheer of zijn villicus; voor het overige
slechts onvrijen, mancipii, glebae adscripti. Levendig staat de inrichting dezer curtes
ons voor oogen in de omschrijvingen der curtes van Herwen (897), Ressen en Gent
3
(beide XI eeuw) . Maar we vinden daarin geen enkele aanwijzing, dat de bewoners
dier hoven destijds reeds onderling autonome organisaties zouden hebben gevormd
of bestuurders uit eigen midden hebben gehad.
Deze verschijnselen treffen we, omstreeks het midden der 12de eeuw, aan op
het broek Germenzeel in den Duffel, een voormalige wildernis, in tijns uitgegeven
door de kerk van Zyfflich en losgemaakt uit het verband van den ‘Bisschopshof’
4
aldaar . En op het naburige oude land, in het dorp Qualburg, verkoopt de graaf (van
Kleef) in 1326 de Almende aan de buren en verleent hun daarbij de bevoegdheid,
5
een eigen organisatie te vormen en een bestuur van twee buurmeesters in te stellen .
De schrijvers, die op dit geval de aandacht vestigen, besluiten uit een en ander, dat
een vroeger bestaan van autonome marke- en buurtschapsorganisaties niet
bewezen, zelfs niet aannemelijk is; ‘den Nimbus urwüchsiger autonomer
Verfassungsbildung’, die marken, buurtschappen, waterschappen en dergelijke
instellingen vroeger placht te omgeven, nemen zij niet meer au sérieux.
Ook de Overbetuwsche buurtschappen kan men, zoo men zich althans op de
bewijsstukken wil verlaten, niet hooger opvoeren dan de 12de-13de eeuw. En in
dat tijdvak, of kort daarvóór, vallen juist factoren, die de vorming en uitgroei dezer
kleinste plattelandsorganisaties veroorzaakt en bevorderd kunnen hebben. En wel
in de eerste plaats de reeds geconstateerde ingrijpende bodemverandering in de
11de-12de eeuw: de systematische waterkeering en waterloozing, de ontginning
der broeklanden van Indoornik, Hollanderbroek e.a.m.; daarnaast het verval der
hoforganisaties, gedenatureerd door versnippering en vervorming tot niet meer
geografisch samenhangende complexen; en eindelijk de invloed der landsheerlijkheid
in de 13de eeuw, zich kenmerkend door de inrichting van ‘ambten’ en
hoofdwaterschappen, instellingen die, om te kunnen voldoen aan de eischen
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eener zich sterk ontwikkelende maatschappij, de hulp van plaatselijke
zelfbestuursorganen in de onderdeelen hunner uitgestrekte territoriën niet ontberen
kunnen. Bijzonderheden van het optreden van den landsheer in de dertiende eeuw
ontbreken; men weet slechts, dat graaf Otto II er vóór 1244 reeds ingrijpende
1
maatregelen genomen heeft en als daarbij wordt opgemerkt, dat de landsheerlijke
zorg voor de dijken en daarmede waarschijnlijk ook de hoofdwaterschappen in den
2
een of anderen vorm in 1257 reeds blijken te bestaan , kan men de buurtschappen,
gezien haar belangrijke plaats in het waterschapsbestuur, omstreeks het midden
der 13de eeuw wel volledig gevormd rekenen.
Nog een geografische opmerking. Martens heeft in zijn ‘Markenkaart’ de identiteit
van het territoir der buurtschappen met dat van vroegere curtes in enkele gevallen
kunnen bewijzen en voorts in het algemeen aangenomen. Intusschen zijn er enkele
buurtschappen, zooals Hollanderbroek, die door ontginning zijn gevormd en dus
zeker niet de voortzetting van een ouden hof zijn; en andere, zooals Gent, waar de
begrenzing van de buurtschap nogal afwijkt van het hofcomplex. Ettelijke
buurtschappen vallen territoriaal met kerspelen samen, maar ook hier zijn de
afwijkingen talrijk; het kerspel Elst met name telt niet minder dan tien buurtschappen.
Allerlei trekjes uit het ver verleden bewaren de buurtschapsgrenzen: de vèraf gelegen
complexen broekland zooals de Liender Meint onder Lienden (gemeente Elst) en
het Weerbroek onder Andelst, waarschijnlijk oude ‘gemeene weiden’; de
Elsterdorpsbuurt met haar dorpskom, haar ‘eng’ en haar beide zeer uitgestrekte
3
‘veedriften’ achter de aangrenzende buurtschappen om . Het zou een aantrekkelijke
taak zijn, dit alles historisch en geografisch tot in de kleinste details te verklaren.
Van het oogenblik af, dat de buurtschappen ons nauwkeuriger bekend beginnen te
worden, tot aan hun einde staan ze in nauw verband met de centrale instellingen
4
van het Ambt Overbetuwe. Over deze instellingen eerst een enkel woord .
De ambtman-richter-dijkgraaf - in den regel één persoon - vertegenwoordigt den
souverein, heeft de uitvoerende macht en de lei-
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Jonckers, Uit eene ‘Geschiedenis der Overbetuwe’, Geld. Volksalmanak 1870-1876; W.J.
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ding der colleges, zoowel in wetgeving en rechtspraak als in bestuur. Hij heeft in al
die functies naast zich den land-, gericht- en dijkschrijver en onder zich de schouten,
onderschouten, boden.
In den aanvang waren er meerdere gerichtsbanken - bekleed door geërfden -,
maar reeds terstond één college, van heemraden, eveneens geërfden, voor het
districts-waterstaatsbestuur. Van de 15de eeuw af komen deze organen steeds
sterker, eindelijk geheel onder den invloed der stenden. In de gerichten, ten laatste
samengesmolten tot den éénen bank te Elst, zitten dan nog slechts edele geërfden
evenals in den dijkstoel. Naast deze edelen eischen de steden plaatsen op. Nijmegen
en Arnhem verwerven van hertog Arnold, in 1445, elk het recht op een vaste
heemraadsplaats; onder dit bewind, dat de stendenmacht in Gelderland zoo sterk
zag stijgen, is waarschijnlijk ook de medewerking der steden bij de gerichten
ontstaan. Ten slotte vormt zich de ambtsvergadering, eveneens van ridderen,
knechten en stedegezanten, een orgaan belast met algemeene
bestuursaangelegenheden, heffing der landsbelastingen, beheer der geestelijke
goederen, brandweer, de inrichting van dorpswagen e.d.m.; het beheerschte alle
aangelegenheden van eenig belang en men moet het ambt, waarin de organen en
functies van gericht, waterschap en burgerlijk bestuur slechts onvolkomen gescheiden
waren, dè magistraat van het district achten.
Tegenover dit ambtsbestuur beteekenden de besturen der plaatselijke
gemeenschapjes zeer weinig. De wetgeving kent eigenlijk alleen hun plichten van
zelfbestuur tegenover den ‘magistraat’, het ambt; hun rechten, hun autonomie, indien
aanwezig, moeten moeizaam uit gewoonte worden aangetoond. De auteurs houden
zich, evenals de wetgevers en de bestuurders, slechts zoo weinig mogelijk bezig
met het subalterne gedoe der buurtschappen; vandaar een weinig duidelijk beeld.
De landbrief van 1327, de vroegst-bewaarde, wijdt een woordje aan de aanspraken
der ‘dagelijksche richters’; wat dit voor de ambtsdorpen - dus buiten de, hier niet
behandelde, hooge heerlijkheden - beteekende, blijkt niet. Dan spreekt de landbrief
van 1383 van de aansprakelijkheid der ‘kerspelen’ voor verlaten dijkvakken en
vereenzelvigt dus kerspel en buurtschap, iets wat zich, bij gebreke van territoriale
overeenstemming tusschen beide, toch niet goed laat denken; het zal een min
nauwkeurig woordgebruik zijn, gelijk wij ook beneden nog zullen tegenkomen.
Eindelijk regelt de landbrief van 1445 de parate executie der belastingen, die ‘die
geswaren buyrmeesteren in den dorpen van Over-Betou op oeren eet setten op-ten
boeren ende geërfden bij raede der gemeyne erven of die meeste deel van hem,
daer sij bewijsselijcke rekenschap aff doen sullen den geërfden voergenoemt’;
bepalingen, die uitgebreid worden in den landbrief van 1493 en aangevuld met den
regel, dat elk ‘kerspel’ jaarlijks zijn twee buurmeesters zou kiezen; dat bij gebreke
van overeenstemming de ambtman de keuze zou doen en dat de nieuw-verkorenen
door den ambtman zouden worden beëedigd. Van de vrijheid der keuze blijft
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niet veel over; volgens het reglement op de uitzetting der lasten van 1684 hebben
de geërfden hun buurtmeesters te kiezen uit een nominatie van den ambtman. De
jaarlijksche beëediging is tot het eind van het ancien régime in gebruik gebleven.
Buurtmeesters zweren dan, dat zij hunne ‘kerspels en buurtswerken op de minst
kostbaarste wijse sullen doen maaken en onderhouden’. Hun waterstaatstaak, onder
het toezicht van den dijkstoel, wordt dus als hun voornaamste bezigheid beschouwd;
deze taak ook wordt in het geschreven dijkrecht vrij uitvoerig geregeld. Dan is er de
onmisbare medewerking der buurtmeesters bij den aanslag en inning van
landsbelastingen; een taak, door het reglement op de uitzetting van 1684 nauwkeurig
omschreven. Hun verdere, niet op eenige wet berustende functies vloeien, naar het
schijnt alleen voort uit hun positie als éénige vertegenwoordigers der plaatselijke
bevolkingsgroepen; immers de kerspelbesturen in engeren zin treden hier niet buiten
de zorg voor kerk, onderwijs en armenzorg. Buurtmeesters doen wat de hand vindt
om te doen; zij regelen de inkwartiering en het opontbod van manschappen in tijd
van nood; onderhouden naast de buitenwegen (hetgeen tot hun waterstaatstaak
hoort) ook de dorpsstraten en zetten er, zoo noodig, lantaarns; zorgen in Elst voor
de beroemde paardenmarkt en geven een toelage aan de vroedvrouw; te Valburg
hebben zij het torenuurwerk, de brandweer en de nachtwacht onder hun beheer.
Louter ‘gemeentelijke’ bezigheden dus, naast hun waterschapsfunctie. Een
onderscheiding tusschen ‘marke’ of ‘waterschap’ en ‘buurtschap’ of ‘dorp’ is in de
Betuwe niet te vinden.
Deze eenheid, of, wil men, vermenging komt niet het minst aan den dag bij het
beheer over en het gebruik van de gemeene gronden, die sommige buurtschappen
bezaten buiten de tot den openbaren dienst bestemde dijken, wegen en wateren.
Veel beteekenden deze gronden niet - de ‘volksvergaderingen’ van Heldring hadden
er bezwaarlijk plaats kunnen vinden -; maar toch genoeg, hier en daar, om
voorwerpen van geschil tusschen inwoners en geërfden of wel binnen- en
buitenwonende geërfden uit te maken. Enkele voorbeelden daarvan volgen hier.
De gemeene grond van Gent, een stuk uiterwaard, werd van ouds beheerd door
de ‘burgemeesters’ dezer ‘stad’ - functionarissen overeenkomend met de
buurtmeesters der dorpen. De landdag te Nijmegen zag zich in 1538 geroepen, uit
te spreken, dat deze gronden aan de geërfden der plaats toekwamen en niet aan
den heer.
Ook Doornenburg bezat een vrij aanzienlijke ‘gemeente’. In den aanvang der
16de eeuw werd een deel ervan verpacht en bezaaid door de kerspellieden, ‘om
oiren kelcken, die sij in der veden versath hebben, weder te mogen lossen ind voirt
hair dingtalen ind onraitzpenningen toe betalen’; hertog Karel gaf hiertoe, na eenige
aarzeling, zijn toestemming. Men ging ook in vervolg van tijd met deze handelwijze
door. Bovendien werd, zoo tot wering van ongeregeldheden ‘als mede om penningen
te vinden tot betaelinge van eenige lasten, den samptlijcken inwoonderen
incumberende, ...... bij den WelEd.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1935

90
Heere Sweeder van Amstel tot Doornenburg ende buyrmeesters naemens de
ingesetenen goetgevonden, eene inpositie op de peerden ende beesten, de
gemeente gebruyckende, te doen’. Verzet van enkele buitenwonende geërfden
hiertegen werd door het Hof den 29 Jan. 1653 niet ontvankelijk verklaard.
Met bewilliging van de meeste geërfden der buurtschap had Caspar Anthonis van
Lijnden een stuk van den gemeenen grond van Ressen bij de plantagen van zijn
Huis te Ressen aangegraven. Op het protest van twee geërfden werd de heer Van
Lijnden, die nog wel ambtman was, in 1682 door het Hof veroordeeld, het
aangegravene weer ‘in te smijten en accessibel te maeken’, een sententie, die
eindelijk met de sterke hand werd uitgevoerd.
Lent beschikte over een aantal perceelen ‘gemeente’, zoowel binnen- als
buitendijks. De Ambtman met de geërfden vroeg en verkreeg in 1631 de vergunning
der Landschap om een klein ‘gemeyntgen’, voor het kerspel van geen nut of profijt,
ter bestrijding van de bouwkosten der nieuwe pastorie te verkoopen. Geschil ontstond
echter, nadat de Nijmeegsche Kwartierslanddag in 1681 ook op de financiën der
buurtschappen eenige besluiten had genomen; bepaald was o.a., dat de gemeene
gronden ten meesten voordeele verpacht moesten worden; alleen de ondersteunde
armen mochten, onder toezicht, vrije weiding op den gemeenen grond behouden.
Een poging van buitengeërfden om dit besluit in Lent toe te passen stuitte op verzet
bij de binnen-geërfden, inclusief de niet-beërfde inwoners, die hun weiderecht
wenschten te behouden. De gewestelijke landdag moest tenslotte den 22 April 1698
het geschil beëindigen met het besluit, ‘dat het gebruyck der gemeentens in staat
gelaeten sal werden als van outs, ter tijdt toe, dat door 't Quartier van Nijmegen een
reglement op 't gebruyck der gemeentens sal beraemt en bij de Lantschap
geapprobeert sijn’. Aan dezen spijker is de zaak blijven hangen.
De vrouwe van Tondi als mede-geërfde in het kerspel Angeren verzoekt in 1718
aan het ambtsbestuur, dat de ‘nodige ordres mogen worden gesteld tot behoorlijke
1
vragting en verpagting van de gemeente te Angeren, die door een ieder bewijdt en
bedorven wordt, en dat de penningen, daarvan proveniërende, ten dienste van het
gemeen mogen worden geëmployeert; ...... is die gerenvoyeert aan de gemeente,
geërfden en inwoonderen aldaar om sig zoo veel mogelijk onderling te verstaan’.
Het gemis eener scheiding tusschen geërfden- en burenbelangen openbaart zich
in dit alles wel duidelijk. Geërfden spelen de eerste viool in de
buurtschapsaangelegenheden en zij zijn het, die in vervreemding van gemeenen
grond gekend moeten worden; maar het

1

Vrachten, een werkwoord in de beteekenis van afheinen: een Batavisme, in de Betuwe ook
nu nog gebruikelijk b.v. in de verpachtingsvoorwaarden van grasgewas, maar buiten die
streek, naar het schijnt, geheel onbekend. In geen enkel woordenboek vindt men het.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1935

91
zijn de binnen-geërfden of wel de inwoners, die op die gronden gebruiksrechten
hebben, rechten, die door het Hof (op bescherming van bezitsrechten ingesteld) en
door den Souverein (hier optredend zoowel uit hoofde van het zg. Almendenregaal
als ter bescherming van de personae miserabiles, waaronder ook de buurtschappen
en dergelijke inrichtingen te rangschikken waren) zoo noodig werden gehandhaafd.
En bij de beschikkingsdaden, vooral bij de goedkeuring daarvan door hooger gezag,
stond op den voorgrond, dat de ‘gemeenten’ primair hun oude bestemming moesten
behouden en onverminderd in stand gelaten, doch secundair dienstbaar gemaakt
mochten worden aan plaatselijke algemeene belangen zooals kerk, pastorie, betaling
van oorlogsschulden en dergelijke meer. Dat bij dit alles zoo speciaal op de belangen
der schamele lieden gelet werd, is een sympathieke trek in onze oude bestuurders.
Zagen wij alzoo onder het ancien régime in het ambtsbestuur de functies van gerecht,
waterschap en burgerlijk bestuur onvolkomen gescheiden, in het buurtbestuur de
functies van waterschap, burgerlijk bestuur en privaatrechterlijk ‘markbestuur’ in het
geheel niet gescheiden, de met 1795 intredende nieuwe tijd zal trachten, hier naar
functies en organen een volkomen splitsing door te voeren. Gemakkelijk zal dat
werk niet zijn; de oude toestand is eenerzijds te taai en anderzijds te weinig helder
om eenvoudige en tevens afdoende oplossingen toe te laten.
Nadat aanvankelijk de omwenteling alles voorloopig had gehandhaafd, werden
1
de ‘ständische’ ambtsbesturen in 1799 vervangen door ambts-gemeentebesturen ,
doch het bestuursreglement van 1802 herstelde alles wederom op den ouden voet.
De buurtschappen waren door de omwenteling zelfs nog nauwelijks aangeraakt;
het reglement voor de buur(t)meesters in het aangrenzende Rijk van Nijmegen, van
1803, had wat zijn hoofdinhoud betreft ook tien of twintig jaar eerder kunnen zijn
vastgesteld.
In 1811 werd de rechterlijke macht gereorganiseerd en geheel van het
ambtsbestuur gescheiden; tevens werden mairieën ingesteld, gemeentebesturen,
hier in de Betuwe uit het niet geschapen. Met zelfbestuursfuncties waren deze van
den aanvang af belast; een autonome taak moesten ze zich zien te scheppen. Als
waterschappen bleven het ambt met zijn dijkstoel en ambtsvergadering en de
buurtschappen met hun buurtmeesters, thans genaamd ‘commissaires municipaux’,
door de overgangsbepaling van het organisatiebesluit van 1810 volledig in stand.
2
Het, na eenige moeite vastgestelde, bestuursreglement van 1817 kent de
Overbetuwe als ‘hoofdschoutambt’ en daaronder ‘schout-

1
2

De boven aangehaalde ‘Schets’ van Martens van Sevenhoven is onze voornaamste bron
voor dit alles.
L.A.J.W. Sloet, Bijdragen tot de kennis van Gelderland, bl. 28 vlg.; C.W. van der Pot in
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis XII, bl. 283-287.
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ambten’, in taak (maar niet territoriaal) de opvolgers der mairieën. Het
hoofdschoutambt maakt in 1825 plaats voor het grootere ‘district’, dat in 1851
verdwijnt; de schoutambten worden onze hedendaagsche gemeenten, behoudens
Loenen-en-Wolferen, dat zich met Valburg vereenigd ziet.
De waterschapsbesturen bleven wat zij waren. De dijkstoel behield het
‘ambtsbestuur’ nevens zich, dat bij zijn waterschapstaak nog onderscheiden attributen
en bezittingen uit zijn vroegere, meer algemeene taak had overgehouden: zoo het
oude ‘ambtshuis’ te Elst, het beheer van het ‘rentambt’ der geestelijke goederen en
de heffing van ambtslasten ook van gronden buiten het territoir van het waterschap,
voorzoover deze heffing bij overeenkomst was geregeld. De Rechtbank te Nijmegen
erkende het ‘ambt’ nog in al die functies bij vonnis van 26 Febr. 1822; kort daarna,
bij koninklijk besluit van 28 April 1825 no. 151, werden de ambtsbesturen opgeheven
en naast de dijkstoelen colleges van hoofdingelanden ingevoerd, terwijl, volgens
het uitvoeringsbesluit van Gedeputeerde Staten d.d. 13 Oct. 1825, ook het ‘bestuur,
waarmede de ambtsbesturen tot dusverre belast waren geweest’, op de dijkstoelen
overging.
Met de buurtschappen ging het op overeenkomstige wijze, met het verschil, dat
deze dorpsche instellingen in den aanvang al heel weinig aandacht tot zich trokken.
De overheid kon zich ertoe beperken, alles op den ouden voet te laten. Een verzoek
van buurtmeesters van Herveld om de gemeene gronden in den vervolge ‘tot een
vruchtdragend effect tot verlichting der dorpslasten te mogen aanleggen’ werd - in
1807 - door den Landdrost gedifficulteerd, alzoo hij zwarigheid maakte, het tot nog
toe plaats gehad hebbend gebruik der gemeene gronden te veranderen. De Maire
van Gent, die gepoogd had het beheer der gemeene gronden van Gent en
Doornenburg aan zich te trekken, kreeg - in 1812 - van den Prefect van den
Boven-IJssel last, zich provisioneel daarvan te onthouden en de administratie der
bedoelde gronden aan de buurtmeesters der beide dorpen op den voet als vanouds
gebruikelijk over te laten. Maar dit beheer op den voet als vanouds liet veel te
wenschen over. De gemeente Elst schreef in 1818 aan het gouvernement, dat er
zoo vóór als na 1795 op eene verregaande willekeurige wijze door onderscheidene
personen omtrent de gemeente-gronden door het geheele ambt van Over-Betuwe
henen was omgesprongen en dat het hoog tijd werd, daaromtrent maatregelen te
nemen.
Zulks was evenwel gemakkelijker gezegd dan gedaan. De Gouverneur van
1
Gelderland mocht wel in 1821 de schoutambten en de stadsbesturen aanschrijven
met de opmerking, dat bij de meeste schoutambten gemeentegronden waren, van
welke dat voordeel niet getrokken werd, hetwelk ervan te genieten was en dat het
van belang was, de inkomsten der gemeenten ook uit deze objecten zooveel

1

Provinciaal Blad 1821, no. 47.
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mogelijk te vermeerderen, b.v. door beplanting met vruchtboomen - hij ontving weinig
bevredigende antwoorden. De schout van Elst b.v. berichtte, dat in zijn ambt de
gemeene gronden als vanouds door de buurtmeesters der ‘kerspelen’ werden
beheerd en dat de baten ervan in de ‘dorpskassen’ kwamen, zoodat hij betwijfelde,
of men hier wel van ‘gemeente-gronden’ kon spreken; dat de gronden voorts beweid
werden door de arme lieden en het naar het oordeel van den gemeenteraad bij dat
oude gebruik behoorde te blijven. Zeer juiste gedachten, al had de uitdrukking ervan
scherper kunnen zijn.
Bij de algemeene reorganisatie van het waterschapswezen in Gelderland door
1
het Rivierpolderreglement, ingevoerd 1838 , zijn de buurtschappen, hetzij op zichzelf,
hetzij in combinaties, omgevormd tot ‘polderbesturen der 3de klasse’, thans
‘dorpspolders’. Buurtmeesters werden poldermeesters; hun waterschapstaak was
in het nieuwe reglement nauwkeurig geregeld, doch omtrent de verdere functies
der vroegere buurtmeesters was daarbij niets bepaald. De Gedeputeerde Staten
meenden op een desbetreffende vraag van den dijkgraaf der Overbetuwe echter te
mogen antwoorden, dat zij de poldermeesters der dorpspolders aanmerkten ‘als
vervangende mede ter zake van het beheer der buurt- of gemeentegronden, het
toezigt over het beweiden van dezelve, en dat over de buurtwegen, de beplantingen
en bepotingen, waarvan de opkomsten in mindering van de buurtlasten strekten,
2
de buurmeesters en andere soortgelijke ambtenaren in de verschillende polders’ .
De dorpspolders, waterschappen, zouden dus de rechtsopvolgers der, met veel
ruimer taak belaste, buurtschappen zijn; doch slechts zoolang als de besturen dier
dorpspolders zich speciaal in het beheer der gemeene gronden aan het oude gebruik
zouden houden en de weiderechten der ingezetenen zouden eerbiedigen.
Dat de poldermeesters van Doornenburg, een dorpspolder, beheerscht door
enkele grootgrondbezitters, zulks niet deden, veroorzaakte tenslotte een hevig
conflict. De protesteerende klein- of nietgeërfde inwoners van Doornenburg vonden
bij de machthebbers van het derde kwartaal der 19de eeuw een zeer gewillig oor;
immers naar den geest van de liberale grondleggers der Gemeentewet behoorde
zooal niet de eigendom, dan toch zeker het beheer van gemeene- of
3
gemeentegronden aan de burgerlijke gemeenten of afdeelingen daarvan , terwijl
tusschen deze bovendrijvende liberale richting en de veelal conservatieve, in de
waterschapsbesturen almachtige grondeigenaren juist in Gelderland een zeer
gespannen verhouding te con-

1
2
3

L.A.J.W. Sloet, bijdragen tot de kennis van Gelderland, bl. 231-241 en het aldaar aangehaalde;
E.J. Bosch ridder van Rosenthal, De Ontwikkeling der Waterschappen in Gelderland.
Provinciaal blad 1838, no. 20; bijvoegsel Staatsblad 1838, no. 30.
Men vergelijke: G.L. van der Helm's uitgave der Markenwet 1886 (Den Haag 1886) bl. 14-16
en het aldaar aangehaalde.
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1

stateeren viel . De Doornenburgsche kwestie viel hierin als een welkome twistappel.
Het tweede ministerie-Thorbecke, dat dit geval op te lossen kreeg, aanvaardde
de ‘gemeentelijke’ opvatting met huid en haar; met de overweging, ‘dat buurt- of
gemeentegronden, buurtwegen en daarop geplaatste beplantingen en bepootingen
onderwerpen zijn van gemeentelijk beheer, en bijgevolg, indien daaromtrent nadere
regeling noodig is, deze van het gemeentebestuur behoort uit te gaan’, werd het
besluit der Gedeputeerde Staten, waarbij de overgang der buurtschaps-functies op
de dorpspolders in 1838 geregeld was, bij Koninklijk besluit wegens strijd met de
2
wet vernietigd . Men kan zich den indruk voorstellen, die dit besluit met zijn
vèrstrekkende gevolgen in Gelderland moest maken. Maar binnen enkele maanden
gaf de nieuwe minister van Binnenlandsche Zaken, Heemskerk, met koninklijke
machtiging een ‘authentieke interpretatie’ van het besluit, die alle beteekenis eraan
ontnam. Immers, het heette nu, ‘dat het Koninklijk besluit... alleen betreft gronden,
die het eigendom titulo privati zijn van eene burgerlijke gemeente of van eene
afdeeling eener gemeente..., en niet maalschappen, marken, meenten en dergelijke’;
gewezen werd op een in 1856 ingevoegd artikel van het Rivierpolderreglement, dat
voor de dorpspolders de mogelijkheid van afzonderlijke ‘buurtschapskassen’ voor
hun oneigenlijke taak, onder goedkeuring van het gecombineerd college van het
polderdistrict, openstelde; en tenslotte koeltjes geconstateerd, ‘dat de vernietiging
van meergemeld besluit van Gedeputeerde Staten... dus grootendeels van historisch
belang is’, terwijl eindelijk werd uitgesproken, dat in die dorpspolders, waar geen
toestemming tot het hebben eener aparte buurtschapsadministratie mocht zijn of
alsnog worden verleend, ‘zich alsdan het geval (zou) kunnen voordoen, dat een
nieuw bestuur over de hierboven genoemden gronden (behoorde) op te treden’:
van de uitsluitende bevoegdheid der gemeentebesturen geen woord meer!
3
Gedeputeerde Staten van Gelderland haastten zich, dezen brief bekend te maken :
de waterschapsbesturen, er goede nota van te nemen!
Staatsrechtelijk bezien was dit een avontuurlijke maatregel, wel passend bij het
ministerie, waarvan hij uitging. Maar praktisch waren zijn gevolgen heel wat heilzamer
dan die van het doctrinaire besluit in den geest van Thorbecke hadden kunnen zijn.
Overal - in de Betuwe althans - schijnt de zaak der gemeene gronden daarna tot
bevrediging van een ieder geregeld te zijn. Te Doornenburg, Malburgen en Millingen
(dit laatste dorp vroeger ook tot de Betuwe gerekend) hebben zich nieuwe, zuiver
privaatrechtelijke organen speciaal tot het beheer der gemeene gronden gevormd,
waarna deze

1

2
3

Men zie: den Ouden Heer Smits. Een Gelukkig Dorpje, in den Gelderschen Volksalmanak
1856, bl. 172; en het relaas van Thorbecke's ontvangst in Gelderland in den Gids 1932, IV,
bl. 352-368.
Staatsblad 1866, no. 81.
Bijvoegsel tot het Staatsblad 1866, bl. 485 (no. 324).
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gronden onder vigeur der Markenwet 1886 verdeeld zijn . In Lent, Andelst, Valburg
en andere dorpspolders met min of meer aanzienlijke gemeene-gronden heeft men
het beheer bij de besturen dier waterschappen gelaten, zonder nochtans de speciale
bestemming der bedoelde gronden geheel uit het oog te verliezen. Te Gent eindelijk
is wel een apart orgaan tot beheer der gemeene gronden ingesteld, doch met behoud
van zeker contact met den dorpspolder en met een opmerkelijk-krachtig streven,
de belangen der behoeftige ingezetenen en de algemeene belangen van het dorp
2
Gent bij voortduring tot hun recht te doen komen . In hoeverre zulks onder vigeur
der Markenwet mogelijk zal zijn, staat ons niet te onderzoeken; wij constateeren
slechts, en met vreugde, dat de oude bestemming der gemeene gronden hier nog
het zuiverst wordt nageleefd.
Aan het eind onzer beschouwingen passen enkele conclusies.
Eerst een negatieve. Het blijkt eens te meer, hoe voorzichtig men op
rechtshistorisch, speciaal historisch-staatsrechtelijk terrein, moet zijn met
vooropgezette meeningen en met generaliseeringen. Het liberale ‘gemeente’-begrip
van het midden der vorige eeuw naar het verleden geprojecteerd, de ficties van de
vrije mark, van de uit ‘curtes’ voortgekomen instellingen, de algemeene scheiding
tusschen mark en buurtschap naar organen en functies, ze kwamen ons bij
onderzoek alle onhoudbaar voor. Er zal nog vrij wat analyse vooraf moeten gaan,
alvorens men tot algemeen-geldige synthesen op deze onderwerpen zal kunnen
geraken.
Dan een positieve, alleen voor de Overbetuwe. Onder de oude staatsinrichting
waren de onderscheiden organen en functies van het ambt, de verschillende functies
van de buurtschap zoodanig verkocht, dat een consequente afscheiding, toen men
deze na de groote omwenteling noodig achtte, niet wel mogelijk was. De
overheerschende plaats, die het waterschapsbestuur hier vroeger in de plaatselijke
overheidsverrichtingen gehad had, gevoegd bij het ononderbroken voortbestaan
der waterschappen onder alle staatswisselingen, hadden tengevolge, dat eenige
niet dan zeer oneigenlijk onder het waterstaatsbestuur te brengen functies aan de
nieuw-gereglementeerde waterschappen verbleven of, wil men, overgingen. Men
breke hierover niet ondoordachtelijk den staf. In een zuiver agrarische streek kan
het waterschapsbestuur nog zeer wel als de aangewezen vertegenwoordiger van
het algemeene belang worden gezien; te eerder zal dit het geval zijn, wanneer,
zooals in de Overbetuwe, de gemeenten (met één uitzondering: Hemmen) uit
meerdere dorpen, resp. buurten, zijn

1
2

Archieven dezer drie marken; vgl.: A.H. Martens van Sevenhoven, Overzicht van den inhoud
van het Rijksarchiefdepôt in Gelderland (1929), bl. 21 (88).
Reglement op het beheer en bestuur der Geërfdengronden in de gemeente Gendt (1913);
en mondelinge inlichtingen, die ons zoowel hier als in de overige dorpen der Overbetuwe met
de meeste welwillendheid verstrekt zijn. Met name moeten wij wijlen Mr. Wegener Sleeswijk,
in leven secretaris van het polderdistrict, gedenken.
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samengesteld, terwijl het polderdistrict de grootere natuurlijke éénheid omvat en de
dorpspolders de kleinste plaatselijke eenheden, de cellen als het ware,
representeeren. Wij meenen, dat de praktijk zich hier verstandiger heeft getoond
dan de theorie, die aan de waterschapsbesturen hun oneigenlijke functies in 1838
wellicht had moeten, in 1866 heeft willen ontnemen. En zeker is het gelukkig, dat
men in laatstgemeld jaar den belanghebbenden niet de verplichting heeft opgelegd,
voor de zorg der gemeene gronden nieuwe instellingen te scheppen. Dan immers
zou, bij de ultra-privaatrechtelijke strekking der Markenwet, van de door onze
voorvaderen zoo zorgvuldig ontziene algemeene belangen in het geheel niets terecht
zijn gekomen. Nu kan men tenminste het eindresultaat met een zekere bevrediging
aanschouwen en aannemen, dat ook de belanghebbenden zulks doen.
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Schets van de voormalige buurtschappen in de Over-Betuwe

I

Lakemond

II

Indoornik

III

Randwijk

IV

Heteren

V

Homoet

VI

Driel

VII

Elden

VIII

Meinerswijk

IX

Malburgen

X

Huissen

XI

Angeren

XII

Doornenburg

XIII

Pannerden

XIV

Aard

XV

Herwen

XVI

Lienden

XVII

Hollanderbroek

XVIII

Laar

XIX

Elst

XX

Riekerswoerd

XXI

Aam

XXII

Bredelaar

XXIII

Eimeren

XXIV

Reet

XXV

Merm
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XXVI

Hemmen

XXVII

Zetten

XXVIII

Herveld

XXIX

Valburg

XXX

Andelst

XXXI

Wolferen

XXXII

Loenen

XXXIII

Slijk Ewijk

XXXIV

Oosterhout

XXXV

Ressen

XXXVI

Lent

XXXVII

Doornik

XXXVIII

Bergerden

XXXIV

Bemmel

XL

Gent

XLI

Hulhuizen

XLII

Millingen

XLIII

Zeeland
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Levensberichten
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Mr. J. Acquoy
Zaltbommel 10 September 1866 - Gorssel 11 Januari 1935
Jacobus Acquoy, zoon van den predikant Dr. Johannes Gerardus Rijk Acquoy (later
hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit) en Alida Regina Margaretha Schreiner,
geboren te Zaltbommel 10 September 1866, overleden te Gorssel 11 Januari 1935
en begraven op de Algemeene Begraafplaats te Dorp-Diepenveen 15 Januari d.o.v.,
huwde te Lochem 21 November 1895 met Elisabeth Adriana Antonia Nairac, dochter
van Mr. Carel August N. en jonkvrouw Elisabeth Cornelia van Bossele. Zijn echt
was kinderloos. (Zie omtrent het geslacht Acquoy ‘Nederland's Patriciaat’, 4e
jaargang, 1913).
Hij studeerde te Leiden in de rechten. Dat hij als student zijne studiën niet enkel
beperkt heeft tot de rechtswetenschappen, maar zich ook bekwaamd heeft in de
Nederlandsche taal en geschiedenis, is gebleken uit zijne publicaties. In de Inleiding
van ‘De intocht van Keizer Karel V binnen Nijmegen, op 9 Februari 1546.
Geschiedkundige aanteekeningen tot toelichting der Maskerade te houden door
Leden van het Leidsche Studentencorps op 24 Juni 1890, bijeenverzameld door
R.C. Six en J. Acquoy, Leiden. P. Somerwil. 1890.’ staat op bl. VII: ‘De heer Six had
zich aanvankelijk belast met het opstellen eener historische toelichting van het
programma. In Januari 1890 verklaarde de heer J. Acquoy, jur. cand. te Leiden,
zich bereid hiertoe mede te werken. Zijne belangeloosheid en den grooten ijver,
waarmede hij zijne taak volbracht, heeft de commissie ten zeerste op prijs gesteld’.
Hij promoveerde te Leiden Vrijdag 8 December 1893 tot Doctor in de
Rechtswetenschap op zijn proefschrift (met 17 Stellingen), getiteld
‘Rechtsgeschiedenis van den adel in Nederland. Eerste stuk’. Een vervolg is niet
verschenen.
Hij is ter aarde besteld in hetzelfde graf, waarin zijne nobele echtgenoote, officier
d'Académie française en ijverige behartigster der Inwendige Zending, onder groote
belangstelling begraven is. Ook bij zijne begrafenis waren tal van belangstellenden
tegenwoordig, onder welke vele oude vrienden, de loco-burgemeester van Deventer,
de drie andere wethouders, de gemeente-secretaris, de curatoren, rector en
oud-rector van het gymnasium en vele anderen.
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Den 30sten Augustus 1929 is hij geëerd door de benoeming tot Officier der Orde
van Oranje-Nassau. Bij raadsbesluit, genomen 21 Augustus 1899, werd hij in plaats
van Dr. J. de Hullu aangesteld tot Archivaris van Deventer; hij ontving als zoodanig
met ingang van 1 Februari 1930 eervol ontslag. Zijn opvolger, Mr. B. van 't Hoff,
schreef in het Nederlandsche Archievenblad, No. 2 van 1929-'30 een kort overzicht
in waardeerende bewoordingen over hetgeen zijn voorganger voor het archief
verricht heeft, o.a.: Daar ook aan den materieelen toestand door Mr. Acquoy zeer
veel zorg besteed is, kon de Rijksarchivaris in Overijssel zonder eenig gevaar voor
tegenspraak in zijn verslag over 1927 schrrijven, dat het ‘oude archief der gemeente
Deventer zich in uitstekenden staat bevindt’, waarop Mr. van 't Hoff laat volgen, dat
zulks niet in de laatste plaats aan Mr. Acquoy te danken is. Ook in het Deventer
Dagblad van 31 Januari 1930 wijdt hij een uitvoerig artikel aan hem, en zegt hierin
o.a., dat zijne werkzaamheden onder leiding van den rijksarchivaris Mr. S. Muller
grooten invloed op hem gehad moeten hebben en dat hij aan deze jaren van scholing
te danken zal hebben den streng wetenschappelijken zin, die in al zijn werk tot uiting
komt, terwill de aangeboren fijnheid van zijnen klassiek gevormden geest het overige
zal hebben gedaan om te maken, dat al hetgeen uit zijne handen kwam ‘af’ was en
wel verzorgd van vorm en inhoud.
Omtrent Acquoy's afscheid van zijne betrekking vindt men in het Deventer Dagblad
van 1 Februari 1930, dat de heeren gemeentesecretaris en gemeente-ontvanger
naar hem toegingen om afscheid te nemen mede namens den opzichter der
landerijen, de ambtenaren van de secretarie en het ontvangerskantoor en de boden.
Met eene hartelijke toespraak bood de secretaris hem drie deelen aan van het
prachtige werk van Mr. A. Loosjes, waaraan de nieuw archivaris een deel bijvoegde.
Des namiddags ontvingen hem B. en W. in hunne vergadering in de
burgemeesterskamer, alwaar de burgemeester in zijne toespraak hem o.a.
toevoegde, dat voor den scheidende deze dag weemoedig en toch mooi was, omdat
hij met voldoening op zijne volbrachte taak kon terugzien, dat hij als mensch en als
mede-ambtenaar om zijne hoffelijkheid en behulpzamen geest zeer gezien was en
men hem met leede oogen zag vertrekken. Als blijk van waardeering overhandigde
hij hem den zilveren legpenning der gemeente, waarin gegrift staat: ‘Als blijk van
waardeering aangeboden aan mr. J. Acquoy, 31 Januari 1930’.
Bij resolutie van 6 Februari 1902 werd zijn academievriend Mr. H. Philips tot
adjunct-archivaris benoemd, die met ingang van 15 Februari 1904 eervol ontslag
ontving en zich elders metterwoon vestigde. Deze heeft aan het archief een te Berlijn
vervaardigden zegelstempel geschonken, vertoonende het met de keizerskroon
gedekte wapen van Deventer met randschrift ‘Archief der Stad Deventer’, door hem
in overleg met Acquoy en den architect W. te Riele Gzn. ontworpen (zie de
jaarverslagen van den archivaris van 1902 en 1904).
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In April 1901 werd aan Mr. Acquoy opgedragen een onderzoek naar de geschiedenis
der Stadsweiden en de hiermede samenhangende rechten in te stellen. Het ‘Rapport
over de Weiderechten te Deventer’, onderteekend ‘7 Sept. 1901. De Archivaris J.
Acquoy’, is in druk verschenen in het Raadsverslag over 1902, bl. 70 seqq en
afzonderlijk.
Bij besluit van B. en W.d.d. 17 Nov. 1908 werd aan eene commissie, bestaande
uit de heeren Mr. H.G. Jordens, voorzitter, Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Mr. J. Acquoy
en Mr. H. Kronenberg, secretaris, opgedragen ‘om een onderzoek in te stellen naar
de tegenwoordige rechtspositie van de gemeente tegenover de grootburgers in
verband met de mogelijkheid eener regeling, ten doel hebbend de jaarlijksche
uitkeeringen door de gemeente aan de grootburgers te vervangen’. Het rapport van
dit onderzoek werd, gedateerd Juli 1909, ingediend aan het adres van B. en W. en
in het gemeenteverslag afgedrukt en herdrukt in de Verslagen en Mededeelingen
van het genootschap Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 26e stuk, 1910, bl. 195
seqq.
Verschillende functies door Mr. J. Acquoy waargenomen:
Benoemingen door den Gemeenteraad of Burgemeester en Wethouders van
Deventer:
a. Lid van de Commissie van Toezicht op het M.O. 24 Sept. 1900; op verzoek
eervol ontslag onder dankbetuiging verleend 19 Aug. 1930.
b. Lid van de Commissie voor de Muziekschool 2 Dec. 1901; op verzoek eervol
ontslag verleend onder dankbetuiging 23 Sept. 1912.
c. Lid van het Bestuur der Vereenigde Gestichten 22 Jan. 1906; op verzoek eervol
ontslag verleend onder dankbetuiging 29 Jan. 1929.
d. Lid van het College van Curatoren van het Gymnasium 30 Dec. 1907, sedert
1908 voorzitter hiervan; op verzoek eervol ontslagen onder dankbetuiging met
ingang van 1 Jan. 1932.
e. Ambtshalve als Archivaris lid van de Commissie van advies omtrent de plaatsing
van gebouwen op de lijst van monumenten te Deventer 8 Juni 1922, en bij besluit
van B. en W. plaatsvervangend lid 3 Oct. 1930.
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres. In eene vergadering, gehouden in
de Raadzaal te Deventer, onder voorzitterschap van den burgemeester van een
zestigtal ingezetenen, die uitgenoodigd waren ter bespreking van de wenschelijkheid
en mogelijkheid, te berde gebracht door Mr. J. Acquoy, Ds. J.C. van Slee en Dr.
M.E. Houck, om het 28ste Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres te Deventer
te houden, werd Mr. J. Acquoy aangewezen als tweede voorzitter, welke functie hij
na het tot stand komen van dit plan is blijven vervullen, toen Professor Dr. J. te
Winkel de uitnoodiging van de Regelings-Commissie om als eerste voorzitter aan
haar hoofd te staan had aangenomen. Zie ‘Handelingen van het 28ste Nederlandsch
Taal- en Letterkundig Congres gehouden te Deventer op 30 en 31 Augustus en 1
September 1904, Deventer (Deventer Boek- en Steendrukkerij 1905).
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Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Lid van het Bestuur 3 Juni 1902 (zie Verslag
van de handelingen der 89e vergadering); als zoodanig bedankt 1905 (idem 96e
vergadering).
Kantongerecht. Benoemd tot plaatsvervangend Kantonrechter 21 Maart 1903,
als zoodanig in functie gebleven tot 1914.
N.V. Overijselsche Hypotheekbank te Deventer. Commissaris 2 April 1912 tot 1
Januari 1933.
Waterschap Salland. Lid van het Bestuur 1913-1929 in qualiteit van Voorzitter
der Vereenigde Gestichten te Deventer.
Vereeniging ‘De Waag’. Lid van het Bestuur sedert de oprichting 14 Mei 1913 tot
zijn overlijden. Bij testamentaire beschikking heeft hij aan het museum dezer
Vereeniging een groot aantal zijner fraaie meubelen vermaakt.
Commissie tot restauratie der Sint Lebuinuskerk alias Groote kerk te Deventer.
Voorzitter der Commissie tot uitwendige restauratie, begonnen in 1905 en geëindigd
in 1921, onder toezicht van de Nederlandsche Regeering. Bij de onthulling van den
gedenksteen in deze kerk op 8 Juni 1921 heeft hij de officieele redevoering
gehouden, waarvan uitvoerig verslag heeft gestaan in het Deventer Dagblad, op
dien datum verschenen. De uitwendige restauratie van de kerk bij den toren, welke
niet in het oorspronkelijk plan was opgenomen, werd door hem en den secretaris
der Commissie, Dr. M.E. Houck, voortgezet onder hetzelfde toezicht en voltooid in
1926, waarvoor door Z.E. den Minister van O.K. en W. bij missive van 6 Januari
1927 dank betuigd werd. Ook was hij lid van de Commissie der inwendige restauratie
dier kerk.
Commissie van Toezicht op het Beheer der Kerkelijke Fondsen der Nederduitsch
Hervormde Gemeente Deventer. Tot lid van dit college gekozen bij stemming van
26 Nov. 1906 en als zoodanig in functie gebleven tot einde van 1932.
Acquoy-Houck-fonds, gesticht 30 Dec. 1929 door Mr. J. Acquoy en Dr. M.E. Houck
met bepaling, dat ten bate van de Nederduitsch Hervormd Gemeente Deventer 2/3
van de rente gebruikt mag worden voor alle kerkelijke doeleinden en 1/3
gekapitaliseerd moet worden.
Acquoy-Nairac Stichting, opgericht 13 Maart 1928, met het doel financieelen steun
te verleenen aan de Vereeniging tot Behoud van natuurmonumenten in Nederland,
de Vereeniging Rembrandt, de Vereeniging Hendrick de Keyser en den Centraal
Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Philanthropische Inrichtingen.
Uit hetgeen omtrent Acquoy's wetenschappelijk en maatschappelijk leven hier is
medegedeeld, kan men voldoende opmaken, wat hij gepresteerd heeft en hoe hij
gewaardeerd is. Hij vermeed steeds de kans opgehemeld te worden, vervulde zijne
taak met bescheidenheid en plichtsgevoel en gaf zijnen medehelpers altijd den lof,
die hun toekwam. Hij was een aristocraat in den goeden zin des woords. Hij bewoog
zich gaarne in het society-leven, was minzaam jegens eenvoudige lieden, wars van
snobbistische nederbuigzaamheid, maar als hij het eene enkele keer noodig vond
zich te laten gelden, wist hij
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iemand op fijne, ironische wijze op zijn nummer te zetten, zonder dezen de kans te
geven op te stuiven. Hij had diplomatieken aanleg en wist daardoor in zijne
verschillende betrekkingen dreigende conflicten en moeilijkheden op geschikte wijze
op te lossen.
M.E. HOUCK

Geschriften
Onder de rubriek ‘Oud-Archief van Deventer’ verschenen op kosten der gemeente
gedrukt (niet in den handel):
‘De Achten-, Ostage- en Nieuwe Kamer, door Mr. J. Acquoy, Archivaris der
Gemeente.’, gedrukt bij N.V. Stoomdrukkerij ‘Trio’, Graven 15 Deventer. 1917.
‘De Cameraar, door Mr. J. Acquoy, Archivaris der Gemeente.’, gedrukt bij N.V.
Stoomdrukkerij ‘Trio’, Graven 19 Deventer. 1921.
‘Deventer's participatie in de West-Indische Compagnie, door Mr. J. Acquoy,
Archivaris der Gemeente.’, gedrukt bij N.V. Electr. Drukkerij ‘Trio’, Veenweg 5
Deventer. 1922.
‘De Timmermeesters, Weidegraven, Hoofd-, Brug-, Straat-, Wegen- en
Artilleriemeesters, door Mr. J. Acquoy, Archivaris der Gemeente.’, gedrukt bij N.V.
Stoomdrukkerij ‘Trio’, Veenweg 65 Deventer. 1924.
‘Instellingen van Weldadigheid te Deventer, door Mr. J. Acquoy, Archivaris der
Gemeente.’, gedrukt bij Drukkerij ‘Davo’, Deventer. 1929.
Verder verschenen op kosten der gemeente gedrukt (niet in den handel):
‘De Cameraarsrekeningen van Deventer’, uitgegeven in 1900 door ‘Dr. J. de Hullu
en Mr. J. Acquoy, Archivaris der Gemeente’, het vijfde deel 1377-1381, en eveneens
uitgegeven in 1908 door Mr. J. Acquoy, Archivaris der Gemeente’, het zesde deel
1382-1387, en in 1914 door hem uitgegeven het zevende deel 1388-1393, allen
gedrukt bij Deventer Boek- en Steendrukkerij, vroeger firma J. de Lange.
Van hem verschenen ook deze publicaties:
‘Eene vraag betreffende het recht van opstal’, in ‘Themis’ 1903, no. 2.
‘De admissie in de Ridderschap van Overijsel gedurende de Republiek’, in de
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 4e reeks deel VI
(1907).
‘Een geschil over een gestoelte in de kerk van Diepenveen’, in de Verslagen en
Mededeelingen van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 32e druk, 1916.
‘Kort overzicht van de geschiedenis der stad Deventer en hare
bezienswaardigheden.’ (niet door hem onderteekend), in het feestprogramma van
den Nederlandschen Bond van Gemeente-Ambtenaren tijdens de Bondsdagen,
gehouden te Deventer 5, 6, 7 en September 1922.
‘Een bijdrage tot de geschiedenis der geestelijke goederen na de hervorming in
de stad Utrecht.’, in Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis, dl. VI (1897).
‘Een koninklijk bezoek aan Deventer’ (Dev. cour. 4 Mei 1900).
‘De inbewaargeving van de rechterlijke archieven der stad Deventer door het Rijk
aan de Gemeente Deventer’ (Dev. Dagbl. 1 en 4 Maart 1901).
‘De Tentoonstelling van Oude Kunst en Kunstnijverheid te Deventer’ (Dev. Dagbl.
13 en 17 Juni 1901).
‘Het ontstaan der Hoven over den IJssel’ (Dev. Dagbl. 14 Sept. 1905).
‘Een merkwaardig contract van 14 Juli 1486’ (Dev. Dagbl. 13 Nov. 1905).
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‘Het ontstaan van Het Klooster’ (Buyskens-klooster) (Dev. Dagbl. 24 Mei 1906).
‘Een bezoek aan een Nederlandsche stad in de 14e eeuw’ (anoniem) (N. Rott.
cour. 23 Oct. 1906, eerste blad A).
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‘De Keizer’ (rondeel De Keizer) (Dev. Dagbl. 23 en 25 Dec. 1908 en 1 Jan. 1909).
‘Het Gemeentebestuur der stad Deventer 1795-1810’ (Dev. Dagbl. 26 en 29 Jan.
1910).
‘Het bedanken van Thomas Verwer als Schepen der stad Deventer in 1630’ (Dev.
Dagbl. 7 en 9 Jan. 1911).
‘Een voorval op den 15den April 1747 op het Groote Kerkhof te Deventer’ met 21
annotaties, waarvan hij in de overdrukken in no. 11 het cijfer 10 met inkt verbeterd
heeft in 17 (Dev. Dagbl. 4 en 5 April 1924).
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Harco Beckering Vinckers
Kampen 8 October 1862 - Zaltbommel 7 Juli 1934
Eerst laat, pas in 1930, is hij lid geworden van onze ‘maatschappij’. Maar eenmaal
voorgedragen is hij met vreugde begroet. Het was hem hartelijk leed, dat hij - het
was om gezondheidsredenen - geen van onze jaarvergaderingen heeft kunnen
bijwonen. Immers als om strijd hadden zoowel de geschiedenis, vooral van
Zaltbommel, als de letterkunde zijn innige liefde.
Zijn dubbele familienaam is afkomstig van zijn grootouders: Johannes Meinardus
Vinckers en Catrina Beckering. Hun zoon was de ‘verdienstelijke taalvorscher’ Jan
1
Beckering Vinckers , vooral bekend gebleven als degene, die ‘bijna voor goed een
einde maakte aan de opzienbare kwestie van het Oera-Linda-Bók’ (1876 en '77),
welke ‘kwestie’ onlangs weer is opgehaald. Deze is geboren te Winschoten 24
October 1821, overleden te Groningen 19 December 1891, en werd nog op 14
Januari 1886 - 64 jaar oud - hoogleeraar in de Engelsche taal- en letterkunde te
Groningen. Hij was te voren ‘collaborator’ aan de ‘oude school’ te Kampen, en sedert
1854 leeraar aan de H.B.S. en aan het ‘middelerwijl hervormde gymnasium’ aldaar.
Niet minder dan 32 jaar heeft hij als zoodanig gewerkt ‘op een wijze, die misschien
ongeëvenaard mag heeten: altijd met voorbeeldigen ijver, lust en opgewektheid’.
Treffend is de gelijkenis van onzen overleden vriend naast zijn vader in aanleg
en aard. Ieder van zijn tallooze leerlingen zal hem met dezelfde woorden kunnen
prijzen. Eén van hen herinnert zich dankbaar, hoe veel omvattende onderwerpen
werden toegelicht met eenvoudige en onvergetelijk-aanschouwelijke voorbeelden,
die hem jaren later nog duidelijk voor oogen staan. Deze eindigde zijn verhaal
hierover met de betuiging: ‘Ik zie het hem nòg zeggen’! Al was Vinckers bijvoorbeeld
zelf nooit in Indië geweest, hij kon zijn betoog zóó levendig voordragen, dat de
aandachtige jonge toehoorders door hem - uit den droom geholpen moesten worden!
Intusschen had hij zijn doel bereikt.

1

Zie de beschrijving van diens leven en werken in: Nieuw Nederlandsch biographisch
woordenboek III, kol. 1310 v. door E. Zuidema. - Vergelijk ook II, kol. 1037 v. en Brinkman's
Catalogus van boeken enz. 1850-1882), blz. 83, 95, 896.
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Te Kampen is Harco Beckering Vinckers nog als leerling, ook van zijn vader, op het
gymnasium geweest. Hij heeft deze voorbereidende hoogeschool niet ten einde toe
mogen volgen, maar wij hebben steeds kunnen opmerken, hoe hij ook de oude
talen beheerschte. Sedert 1 Juli 1881 - zijn hulpakte verwierf hij pas in October van
dat jaar - was hij één jaar onderwijzer aan de ‘tusschenschool’ te Kampen. Van 6
Augustus 1882 tot 1 Mei 1889 was hij werkzaam aan de ‘leerschool’, verbonden
aan de rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen. Het zal wel in verband
staan met de komst van zijn vader aldaar, in 1886, dat hij aan de universiteit de
colleges in de Nederlandsche taal- en letterkunde kon volgen. In 1888 mocht hij zijn
middelbaar-akte winnen.
Spoedig, 1 Mei 1889, werd hij benoemd tot leeraar in het Nederlandsch - èn de
aardrijkskunde aan de H.B.S. te Zaltbommel onder voorwaarde, dat hij ook zijn akte
in het laatst genoemde vak zou halen. Dit gebeurde in November 1889. Zijn pensioen
is ingegaan 1 Januari 1928.
Vermelden wij hier: dat zijn moeder heette Jentje Westenbrink Meijer; dat hij 7
Augustus 1895 is gehuwd met Jeanette Frisina de Jongh, overleden 1 April 1921,
die hem twee zonen naliet, en dat hij 10 Januari 1929 hertrouwde met Aleida
Christina Jansen.
Zijn vrienden weten, dat hij in Kampen zijn vaderstad bleef liefhebben, in Groningen
zich thuis wist, maar vooral, dat hij te Zaltbommel algemeen als een echte
‘Bommelaar’ geacht werd. Hij was hier een van de meest verdienstelijke burgers
van de stad. Zelf zeide hij in zijn afscheidsrede als leeraar op 23 December 1927,
dat men hem in 1895 naar 's Hertogenbosch, in 1902 naar Utrecht had geroepen.
Maar, herhalende de woorden van Hendrik Laurensz. Spieghel:
Ick kies in onbekentheyt rust,
een onbecommert zoet, zacht leven,

ging hij voort: ‘Ik bleef in Bommel, waar ik me thuis voelde, dat me lief werd om zijn
heden, zoowel als om zijn grooter verleden’.
Dit ‘verleden’ heeft hij op waarlijk wetenschappelijke wijze beoefend. Het scheen
een onvruchtbaar werk. Zelfs de kostbaarste archiefstukken, de onmisbare bronnen
voor den opbouw van de geschiedenis der stad, zijn - bij wagenvrachten vol voor
luttele ‘penningen’ verkocht en verdwenen. Zaltbommel is daarom helaas berucht.
Bovendien stond hij voor een bijna onontgonnen terrein, waarop zeer veel was
geliefhebberd en dus, tot zijn ergernis, verknoeid. Slechts enkelen, zooals J.G.R.
Acquoy, hadden verdienstelijken arbeid verricht. En toch: wat is er nog veel, soms
ver van hier, maar ook zeer dicht bij, overgebleven. Wie de lijst van zijn geschriften
nagaat, en bestudeert wat hij ons gaf, ziet hoe hem van alle zijden, ook door
ambtenaren van rijksarchieven, vooral die te Arnhem, de zeldzaamste en kostbaarste
stukken werden toevertrouwd met het verzoek ze voor toelichting en uitgave gereed
te maken. Wat is zijn fijn ontwikkeld taalgevoel, mede gevormd door zijn arbeid aan
uitgaven van
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de ‘Nederlandsche klassieken’ (zie beneden onder de ‘Geschriften’), hem hier
voortdurend te stade gekomen. Voeg daarbij zijn belezenheid, zijn helderen blik,
zijn onafhankelijkheidszin, zijn hulpvaardigheid en zoo veel meer. Hij had er een
genietend welbehagen in, wanneer iemand ‘even’ zich op dit zijn terrein ‘wilde’ of
‘moest’ bewegen en - hem noodig had. Dat gebeurde natuurlijk ook op het stadhuis!
Dadelijk was hij tot hulp gereed. Bijvoorbeeld: toen de ‘voet-brug’ bij Zaltbommel
werd geopend. Precies op 18 November 1933 bevatte de ‘Nieuwe Rotterdamsche
Courant’ zijn artikel: ‘Van veer tot vaste brug’. In zeer engen kring uitte hij zich wel
eens lichtelijk vroolijk over de gemakkelijkheid, waarmee vragers zich tot hem
richtten, en - het genoegen dat hij smaakte als hij hen na veel arbeid beantwoorden
kon. Zóó had hij - winst voor zichzelven ook hier! Tot wien zullen wij ons voortaan
wenden?
Hoe is het mogelijk, dat deze man toch ook op geregelde tijden te vinden was in
zijn gezin, op de ‘soos’, in tallooze vergaderingen, op zijn dagelijksche wandelingen;
dat hij alles was voor zijn jongens die nu mannen zijn; dat hij dadelijk te spreken
was voor ieder, die naar hem vroeg. In het ‘maatschappelijk leven’ was hij: van 1901
tot 1927 secretaris van de ‘leeraarsvergaderingen’ van de H.B.S. (zijn handschrift
vulde hier een lijvig boekdeel, waarin uiteraard veel personalia); bestuurslid (1892),
secretaris (1893), voorzitter (1906 tot 1925), eerelid daarna van het departement
van de Maatschappij tot nut van 't algemeen; medeoprichter en vele jaren verzorger
van de nutsbibliotheek; regent (1904), voorzitter van regenten (1922 tot 1925) van
het Groote Bommelsche gasthuis (om gezondheidsredenen bedankte hij zeer tot
zijn leedwezen); bestuurslid, weldra voorzitter (23 Maart 1905) van de sociëteit ‘De
verdraagzaamheid’ ter plaatse; medeoprichter en bestuurslid (1914 tot 1925) van
de ambachtsschool; lid van het Historisch genootschap te Utrecht (sedert 1918);
bestuurslid, weldra voorzitter, van de commissie van toezicht op het middelbaar
onderwijs (1928); voorzitter van de oudheidkundige commissie, belast met het
toezicht op en de bewerking van het gemeentelijk archief; lid van de
monumenten-commissie; correspondent voor district 18 van de provinciale
Geldersche archaeologische commissie voor Zaltbommel.
Het laatste noemen wij, wat hij in zijn dagelijksche belangstelling wellicht boven
alles heeft gesteld: medeoprichter en van den aanvang af (1907) voorzitter van de
Oudheidkamer te Zaltbommel. De geschiedenis van deze stichting begint met de
aankondiging van een bezoek aan Zaltbommel door ‘Gelre’ tegen 27 Juni 1905.
Vele stadgenooten werden toen lid van ‘Gelre’. Hij achtte het mogelijk en goed iets
te doen ter opluistering, en organiseerde ‘een tentoonstelling van voorwerpen uit
de Bommelerwaard, op vroegeren tijd betrekking hebbend’. Het werd een succes.
Op genoemden dag is besloten te trachten die voorwerpen zoo veel mogelijk bij
elkander te houden. Maar - ze dwaalden rond van den een naar den ander. Eindelijk
was er een van de vele bij ons bekende ‘oud-Bommelaren’
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die ‘de dwalende ziel een aardsch omhulsel’ gaf (11 September 1909). Intusschen
waren de statuten van de ‘Oudheidkamer voor Zaltbommel, Bommelerwaard en
Heerewaarden’ in de ledenvergaderingen van 3 October 1905 en 9 Juni 1906
vastgesteld en bij Koninklijk besluit van 26 September 1907, no. 150, goedgekeurd.
Na vele zorgen en gevaren - eenige jaren lang is de kantonrechter met zijn
kantongerecht in het ‘Huis van Marten van Rossem’ een redder met een vluchthaven
geweest! - kon alles van de bewaarplaats in de Lange Steigerstraat worden
overgebracht naar het lokaal op de Markt. Dat was op 12 September 1925 een
bijzondere plechtigheid. Ieder moest dat zien; de muziek van onze stad was er bij;
het hoofdmoment was de ‘Rede van den voorzitter’, gedrukt maar niet meer in den
handel. Nu is de verhuizing aanstaande naar - het zooeven genoemde Marten van
Rossem-huis, het ‘rijksgebouw’ dat in 1933 door het kantongerecht is verlaten. Hij
heeft nog alles gedaan, hierin door anderen gesteund, om de moeilijkheden en
bezwaren uit den weg te ruimen. Ieder betreurt het ten zeerste, dat hij de vervulling
van zijn wenschen hierin niet beleven mocht. Het bestuur zet zijn werk naar vermogen
voort; hierin gelukkig krachtig gesteund door hen die hij achter laten moest.
Veel heeft onze Beckering Vinckers gedaan voor de taalkunde. Behalve dat wij
mogen verwijzen naar zijn geschriften (zie beneden) getuigt daarvan zijn
voortdurende belangstelling, tot het laatst toe, voor woordafleidingen. Door middel
van een kaartsysteem overzag hij de gegevens, die hij verzamelde. Nog in zijn
laatste levensdagen heeft hij zich gewijd aan een studie over de beteekenis van het
woord: ‘zijdewind’.
De uitnemendste proeven van zijn arbeid vinden zijn vele vrienden te Zaltbommel
gemakkelijk in het tijdschrift ‘Gelre’, de vereeniging van zijn bijzondere liefde.
Goeddeels moet ik mij bepalen tot de lijst zijner ‘Geschriften’. Iets naders volge hier
over 1. de ‘rekening der stad Saltbommel van 1543/44’, 2. zijn antwoord op de vraag:
‘Wie was Gasparus de l'Agarge’, 3. de ‘geuzenliederen van Casparus Barlaeus Sr.’
en 4. het ‘Necrologium’.
1. Wat is vervelender om te lezen dan een oude rekening? Maar, zegt onze vriend:
‘lijkt op het eerste gezicht zoo'n rekening vrij droge lectuur, in werkelijkheid is ze dit
niet, althans niet voor dengene die zich de moeite geeft iets dieper te kijken dan de
oppervlakte en daarbij beschikt over een weinigje fantasie. Voor hem zal het Bommel
uit het herfsttij der middeleeuwen verrijzen in heldere kleuren, en menig levendig
tooneeltje zal hem beloonen voor de genomen moeite. Als men bijvoorbeeld de
naïeve aanteekening leest: ‘Op Alre Kynderdack, 28 December, gescenckt den
schoelkynderen met haren biscop, in die stadt eer, 6 stuver’, ziet men dan niet
terstond door de met sneeuw bedekte straten van het oude stadje dien kleurigen
stoet van kinderen trekken, met grappigen ernst aarzelend beklimmen de trappen
van het stadhuis, voorop het als een bisschop
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uitgedoste ventje, ten einde de zes stuivers in ontvangst te nemen, die hem worden
geschonken ‘in die stadt eer’, d.w.z. om de eer van de stad op te houden’?
Levendig kunnen wij ons zijn vreugde voorstellen bij de ontdekking in deze
rekening van een gegeven over den oorsprong van de ‘kaak’ of schandpaal, door
hemzelven gevonden op den zolder van het stadhuis, gelukkig bewaard. Dat was
op zichzelf al een prachtige vondst voor de oudheidkamer. Welnu, in deze rekening
bleek hem, dat deze kaak in 1543 nieuw was en geplaatst werd op de Markt vóór
het stadhuis. Het was ‘niet maar zoo'n simpele paal, maar een heel gebouwtje en
met ‘loefwerk’ van gesmeed ijzer voorzien. Ook in Bommel was de Hervorming
doorgedrongen en had er haar aanhangers gevonden... Met den dood van Huibert
Selkart alleen, 12 November 1542, was het kwaad niet uitgeroeid,... in stilte werden
de gebeurtenissen voorbereid, die aanleiding zouden geven tot het treurspel, dat
in 1566 en 1567 afgespeeld werd’ (en in 1568!). ‘Opmerkelijk is, dat Jan Vorsterman,
die den paal leverde ‘dair die kaeck af gemaeckt werd’ een der belhamels was in
1566’.
2. ‘Wie was Gasparus de l'Agarge’? Het raadsel was opgedoken in ‘De blokkade
van Zaltbommel in 1574’, (uitgave van Gelre), door H.F.M. Huybers en J. Kleyntjes
(Arnhem 1925), blz. 7 tot 12. - De laatstgenoemde had een afschrift van een
handschrift gevonden, gedateerd 30 Januari 1575, in de ‘Bibliotheca publica latina’
te Leiden, 216 folio bladen. Het origineel moet ook in het archief te Leiden geweest
zijn, maar het is er niet meer. De titel is: ‘Dagverhael van Gasparus de l'Agarge,
geestelijke, behoorende tot het gevolg van Gillis de Berlaimont, heer van Hiërges...’
- Vinckers roemde deze uitgave, maar vroeg zich af: ‘Hoe licht kan deze naam, die
toch wel zeer bijzonder is voor een blijkbaar Hollandschen of Gelderschen priester’
- er was gedacht aan een ‘aalmoezenier en geleerd humanist’ - ‘bij het overschrijven
verhaspeld zijn’. Hij kende uit de ‘Bossche bijdragen’ een lijst van priesters van de
kerk te Zaltbommel in September 1571. Deze lijst was opgemaakt met de ‘kerk en
kloostervisitatie’ daar toen gehouden. Zaltbommel was toen ingedeeld - ter
gedeeltelijke uitvoering van de sedert 1559 beoogde ‘bisschoppelijke hiërarchie’ bij het bisdom 's Hertogenbosch. Een kanunnik, die daar wordt genoemd heet:
Jasper(us) Langas(i) us. Dezen houdt hij ‘voor den persoon dien wij zochten’.
Vinckers voegt hieraan toe, dat deze Langasius waarschijnlijk te Arnhem is geboren,
dat hij op 31 Juli 1572 of spoedig daarna, toen Zaltbommel de zijde van den Prins
gekozen had (wetende wat te Gorkum geschied was?), uit de stad is gevlucht en
zich heeft begeven naar den Gelderschen, spaanschgezinden stadhouder heer van
Hiërges; dat hij, hoewel 80 jaar oud, zich heeft aangeboden als ter plaatse bekend
om den weg naar zijn oude gemeente te wijzen en de ‘geuzen’ in hun vesting te
‘blokkeeren’. Nòg weet ieder, die de kerk te Zaltbommel ook maar ééns heeft
bezocht, dat het jaartal 1574 is aangegeven bij een kogel vastgemetseld in een
pilaar. De herinnering aan deze geschiedenissen
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wordt ten zeerste verlevendigd door hetgeen wij in ‘De blokkade’ (blz. 70) lezen:
‘Den 29 Augusti’ (1574), ‘ende was een Sondach, schoeten die Spaeniers van Tuyl
onder het sermoen in die kerrick van Bommel. Die cloet viel voir den preeckstoel
neer, mer gaff sich weder op en viel in de St. Antoniuspant’ (binnen in de kerk). ‘Der
worden nyemants gequest, mer 't volck in 't sermoen was seer verbaest, liepen
gelickhant mit haren predikant’ (Johannes Leo of Caspar Grevinchoven) ‘uut die
kerck na den Regulieren’ (een klooster in de Gamerschestraat), ‘alwaer het sermoen
voirt voleyndt worden’.
3. Niet minder belangrijk is zijn artikel: ‘Geuzenliederen van Caspar Barlaeus Sr.
en een en ander over de Van Baerle's’. Deze vluchteling uit Antwerpen in 1585 werd
te Zaltbommel in Augustus 1588 rector van de latijnsche school. Van hem is een
bundel gedichten in handschrift aanwezig op de bibliotheek van de rijksuniversiteit
te Utrecht; evenwel niet door den dichter zelf geschreven. Bijzonder heden vinde
men t.a.p. (zie beneden) blz. 126, aant. 2. ‘In die jaren’ - Barlaeus stierf in Januari
1595 - ‘leek Bommel een veilig eiland te midden van een felbewogen zee, een
windstille plaats in het hart van een cyloon’.
Sint-Maarten, de aloude beschermheilige van de kerk, was ook de patroon van
de geheele stad, misschien zelfs van het geheele bisdom Utrecht. De 11de November
is, gelijk bekend, hem gewijd. Dan werden ‘carmina Martiniana’ gezongen door de
leerlingen van de latijnsche school op de Markt vóór het stadhuis te Zaltbommel.
Dit gebruik van vóór de hervorming (1572) werd in eere gehouden. Caspar Barlaeus
zorgde voor den inhoud van de liederen, en bezong dan de gebeurtenissen te land
en ter zee in het afgeloopen jaar. Ieder kende de uitverkoren melodie, meermalen
aan een psalm, ook aan het Wilhelmus ontleend. Prins Maurits was de held. Bij een
hernieuwd bezoek van prins Maurits aan de stad in 1591 bood Barlaeus hem zijn
gedichten aan en ontving daarvoor een ‘vereering’.
Al deze ‘carmina’ waren echte ‘geuzenliederen’. Zij ‘klinken op uit de ziel van een
man, die geleden heeft om des geloofs wil, die door den ‘tyran quaet’ verdreven is
uit zijn vaderstad’ (Antwerpen), ‘beroofd is van zijn bezittingen, gestooten is uit zijn
ambt’. Deze liederen, uit een inwendigen drang geboren, verlichten zijn hart, stellen
hem in staat de ballingschap te verduren, bemoedigen hem in zijn leed, zooals ze
ook zijn stad- en tijdgenooten in den strijd sterken en bezielen. Want in iedere nieuwe
verovering van zijn geliefden prins Maurits, in iedere nieuwe zegepraal ziet hij en
zien zij een stap in de goede richting: naar den afgebeden vrede. Hetzelfde vaste
geloof in God, hetzelfde onwankelbaar vertrouwen op Zijn steun en hulp in den
ongelijken strijd, die ons tegenklinken uit de geuzenliederen spreken ook uit deze
gedichten’.
En - we kennen den naam van den dichter en in welke omgeving zij ontstonden
en gezongen werden!
4. Ieder ‘kapittel’ vóór de hervorming (in 1572 te Zaltbommel) had een
‘Necrologium’. Te Zaltbommel is dit boek dadelijk na de
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stichting van het kapittel in 1303 aangelegd, en was het in geregeld, later in
dagelijksch gebruik tot 1569. Het bevat 150 perkamenten bladen en draagt tot titel:
‘Necrologium seu Liber memoriarum Ecclesiae Sancti Martini in Saltboemel’. Vinckers
heeft het voor uitgave geheel gereed en in alle onderdeelen toegankelijk gemaakt,
en had als titel gedacht: ‘Necrologium van de Sint-Martenskerk te Zalt-Bommel,
uitgegeven en toegelicht door...’. De inleiding verhaalt hoe dit bezit van de burgerlijke
gemeente - nu uitnemend verzorgd! - na langdurige omzwervingen in 1853 op een
publieke veiling, dank zil de bemoeingen van dr. C. Leemans, door de stad is
aangekocht voor... 68 gulden! Uit dit ‘doodenboek’ straalt licht en leven den lezer
tegen; en wie den bewerker volgt ook in de bijlagen, het reusachtige en nauwkeurige
register, de aanteekeningen bij elken persoonsnaam, dien hij nader kon toelichten,
ook in de geschiedkundige aanwijzingen, die zijn bijgebracht, en in de massa
biografische en genealogische gegevens, en wie bij dit alles denkt aan zóó veel
geduld, talent en toewijding, ja aan het ontwerp, het plan, de gedachte, het aanvatten
alleen, - staat hier niet vol eerbied stil!
Door piëteitsvolle beschikkingen van zijn nabestaanden is het laatstgenoemde
manuscript ter voorloopige bewaring toevertrouwd aan de bestuursleden van de
Oudheidkamer. Daar kan men ook, voor de pers gereed, vinden de zeer belangrijke
‘Rekeninghe van Gerit Geritsen, rentmeester der stad Boemel, Boemelre- en
Tielreweerden. I. der geestelicke geannoteerde goederen, loopende van 1 September
1579 tot 1 September 1580’, mede bewerkt door mr. C. Vervoorn; alsmede
verscheidene laden, ook in een ladenkast, waarin alle namen van inwoners van
Zaltbommel van de oudste tijden af uit een groote verscheidenheid van bronnen
alfabetisch zijn geordend. Hij had zich nog vast voorgenomen om een door J.G.R.
Acquoy aangekondigd maar uitgebleven werk met den veelbelovenden titel:
1
‘Bommeliana’ samen te stellen en in het licht te zenden. Heel veel is daartoe
verzameld.
Deze is van ons heengegaan. Wie kan en zal zijn werk voortzetten? Zelf heeft hij
blijmoedig gemeend, dat dit wel zou gebeuren!
Zaltbommel, April 1935
F.S. KNIPSCHEER

1

J.G.R. A c q u o y , Jan van Venray (Johannes Ceporinus) en de wording en vestiging der
Hervormde Gemeente te Zalt-Bommel ('s Hertogenbosch 1873), blz. 7, aant. 1.
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Geschriften
1900?

Granida van P.C. Hooft, voorzien van
inleiding, aanteekeningen en
woordverklaringen.

1902

Het Pascha ofte de verlossinghe der
kind'ren Israëls wt Egypten en: Gysbrecht
van Aemstel, van Vondel.

1903

Leeuwendalers, Lantspel van Vondel.

1904

Jephta of offerbelofte, Treurspel (alle
inde Gulden-editie van de Nederlandsche
Klassieken, Zaltbommel).

1906

Vondeliana, in: Taal en Letteren XVI, blz.
448-451.

1909

Het beleg van Bommel in 1599, met
naschrift, kaart en afbeelding, in: Gelre
XII, blz. 383-405.

1913

Verdeeling der heerlijkheid Monnikenland
in 1667, met een naschrift, in: Gelre XVI,
blz. 219-226.
Zaltbommel in de jaren 1813 en 1814 in:
Historisch Gedenkboek der herstelling
van Neerland's onafhankelijkheid,
Haarlem 1912-1913, deel IV, blz.
282-311.

1915

Godsdienstige onverdraagzaamheid in
het midden der zeventiende eeuw in:
Gelre XVIII, blz. 145 vlgg.

1919

Een en ander over de stad Bommel en
de stad Grave in: Gelre XXII, blz. 23 vlgg.

1920

Enige aantekeningen bij dr. Stoett's
Nederlandsche spreekwoorden,
uitdrukkingen en gezegden in: Tijdschrift
voor Nederlandsche Taal en Letterkunde
XXXIX, blz. 139-160.

1921

Rekening der stad Zaltbommel van 27
December 1543 tot 27 December 1544,
uitgegeven en toegelicht, in: Gelre XXIV,
blz. 127-171.

1927

De blokkade van Zalt-Bommel, A0 1574,
Wie was Gasparus de l'Agarge, schrijver
van ‘het dagboek’? in: Gelre XXX, blz.
95-101.
De verheffing tot erfstadhouder enz. van
Willem Carel Hendrik Friso io de drie
steden van het kwartier van Nijmegen:
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Nijmegen, Tiel en Salt-Bommel in: Gelre
XXX, blz. 103-131.
1929

Rede, uitgesproken door H.B. Vinckers
bij zijn afscheid als leeraar aan de
R.H.B.S. te Zalt-Bommel op Vrijdag 23
December 1927 (in vier exemplaren
gedrukt).
Iets over de eerste Hervormde
predikanten in Zalt-Bommel in: Gelre
XXXII, blz. 177-186.
Huizen van Johan en van Marten van
Rossem binnen Saltbommel in: Gelre
XXXII, blz. 237-242.

1930

Stichting van twee vicariën op een altaar
in de Sint-Martenskerk te Zalt-Bommel
A0 1436 in: Gelre XXXIII, blz. 149-156.
Bommelsche studenten in Heidelberg in:
Gelre XXXIII, blz. 163-167.

1931

Amsterdamsche burgervendels in
garnizoen in Zalt-Bommel in:
Amstelodamum XXVIII, blz. 43-64.

1932

Geuzenliederen van Caspar Barlaeus Sr.
en een en ander over de Van Baerle's
in: Gelre XXXV, blz. 117-150.
Vervolg van het kronieksken van
Zalt-Bommel in: Gelre XXXV, blz. 150.
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Dr H.P. Berlage Nzn
Amsterdam 21 Februari 1856 - 'sGravenhage 12 Augustus 1934
Den 12den Augustus 1934 stierf, 78 jaar oud, dr. Hendrik Petrus Berlage. Deze
dood sloot een hoofdstuk in de geschiedenis der Nederlandsche, in zekeren zin
zelfs der internationale bouwkunst af. Niemand aarzelt het te erkennen, zelfs hij
niet, wiens opvattingen met die van den gestorvene niet overeenkomen. Het kan
echter niet de bedoeling zijn dit hoofdstuk hier te doen volgen. Immers niet alleen,
dat men in de bouwkundige tijdschriften, die na zijn dood de balans van dit rijke
leven opmaakten, daaromtrent vele gegevens vindt, ook in twee boeken, een in
1916 bij Berlage's zestigsten verjaardag en een in 1925 verschenen, beide bij de
firma Brusse, is een overvloedige documentatie in beschouwingen van anderen en
in afbeeldingen van zijn werk bijeengebracht.
In de Levensberichten onzer Maatschappij, welker ledenlijst hij sierde sedert 1916,
mag echter een, zij het slechts met enkele trekken aangegeven schets van deze
bijzondere figuur zeker niet ontbreken. De nauwe samenwerking met hem gedurende
de laatste 15 jaren doet mij de eer te beurt vallen deze schets te schrijven.
In het tweede der zoo juist genoemde boeken staan nog de eerste plannen afgedrukt
voor het Haagsche Gemeente Museum, waarvan hij een later plan, van 1928, als
zijn laatste werk bijna tot de voltooiing heeft mogen uitvoeren. Twee maanden vóór
zijn dood maakten wij, zooals wij het zoo vaak gedaan hadden in de jaren, waarin
dit bouwwerk, àl te langzaam voor den bouwmeester, naar zijn voleinding groeide,
een wandeling langs de steigers, die in de groote Hal waren opgetrokken. De kleine,
fragiele figuur legde even zijn hand op mijn arm: ‘als ik terug kom van deze vacantie
zullen de steigers weg zijn, dan zal ik kunnen zien of het zóó goed is als ik meen,
dat het wezen zal; wil je gelooven, dat ik er ongeduldig naar verlang?’ Ik had er wel
eens voor gevreesd, dat hij de voltooiing van zijn werk niet meer zou zien, maar op
dat oogenblik was die vrees verdwenen. Dit kunstenaarsverlangen naar de
verwezenlijking van de edelste zijner droomen moest ook den zwakste dragen. En
al was Berlage wel oud geworden in deze vijftien jaren, al was een stadig
verergerende doofheid voor den omgang met hem eenigszins belemmerend, toch
kon hij nog even pittig, even levendig, even opgewekt zijn als voorheen.
Maar toen weinig wezen later een plotselinge inzinking kwam, bleek toch de
vitaliteit niet sterk genoeg meer te wezen. Hij heeft het
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werk niet teruggezien, en in mijn vele herinneringen is die aan dit oogenblik de
droevigste en de sterkste.
Merkwaardig, deze kleine, zachtaardige, eenvoudige, in geen enkel opzicht zich
op den voorgrond plaatsende man, die in het gesprek het liefst luisterde, die nimmer
een tegenspreker zou beantwoorden zonder ook diens meening alle recht te doen
wedervaren, die liever alle argumenten van anderen nog eens overwoog dan zelf
terstond zijn meening te poneeren, niet uit twijfelzucht, maar uit zachtmoedigheid
en uit de, levensleer geworden, overtuiging omtrent het betrekkelijke van alle
menschenwijsheid, - en die dan toch een pionier, een baanbreker en hervormer
geworden is, wiens naam een programma beteekende, wiens bouwwerken
mijlsteenen zijn in de ontwikkeling der Nederlandsche en der Westeuropeesche
cultuur!
In een tijd, dat de vereering voor simplistisch krachtvertoon, voor onwijsgeerig en
meedoogenloos doordrijven van eigen inzicht hoogtij viert en zoovelen op een
‘sterken man’ hun hoop hebben gevestigd, geeft de herdenking van den idealist
Berlage de gelegenheid eraan te herinneren, dat trouw en eerlijkheid, zuiverheid
van wil en volharding van een kunstenaar, die zich geleid en gedragen weet door
een innerlijken drang, waarvan hij den goddelijken oorsprong erkent, voor de cultuur
van een volk voor en na van oneindige beteekenis hebben kunnen zijn, ook zonder
eenig uiterlijk krachtvertoon!
Zoo Berlage kracht toonde, dan was het die van zelfbedwang, van terughouding
van wat er aan hartstocht en overmoed, aan zucht tot speelschheid en effectbejag,
in hem leven mocht. Als men de vrije schetsen en de inzendingen op internationale
prijsvragen ziet, die hij vóór zijn 35ste jaar ontwierp, en men vergelijkt daarmee het
werk, dat hij heeft uitgevoerd, dan spreekt niets duidelijker tot ons dan deze gedachte.
Eenmaal tot de overtuiging gekomen, dat de bouwkunst slechts gediend kon zijn
van de toepassing van zuivere, rationeele begrippen, van waarheid in de drieëenheid:
doel, constructie en vormgeving, heeft Berlage alles geofferd om waarlijk door zijn
voorbeeld, door zijn consequentie, door zijn ernst voor een herleving van de
bouwkunst de baan te breken. Hil heeft, overtuigd, dat de toepassing dezer
beginselen in tijden van een bloeiende gemeenschapsgedachte tot het ontstaan
van groote kunstwerken heeft geleid, niet geschroomd om ook in een tijd van
verwarring en verscheurdheid zóó te werken, en daardoor de kans te loopen beneden
zijn eigen ideaal van harmonische schoonheid te blijven.
Terecht schreef indertijd Jan Gratama: Berlage wist dit evengoed als wie ook: de
volledige en hoogste bouwkunst is: doel en schoonheid samen in volle harmonie;
en dat naar dezen allerhoogsten maatstaf gemeten, zijn werk meermalen te kort
schoot, zooals eigenlijk alle hedendaagsche werk het doet; maar het
bewonderenswaardige in hem was, dat hij toch met onverflauwde toewijding en een
voortdurend brandend hart van liefde de bouwkunst bleef dienen en vereeren.
Steeds bleef hij zich herzien, steeds bezon hij zich op andere mogelijkheden, welke
de ontwikkeling der techniek, opende, en zoo is het
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groote bouwwerk van den 78-jarige evenzeer vol van nieuwe toepassingen als
indertijd de Beurs dat was. In zijn artikel in den bundel van 1915 over ‘Berlage als
bouwmeester in een overgangstijd’ heeft dr. Jan Kalf Berlage's streven en de
ontwikkeling ervan op voortreffelijke wijze uiteengezet ook door juist op dit steeds
groeiend blijven in zijn werk te wijzen. Hij heeft daarbij bovendien het licht laten
vallen op het sterk Nederlandsche karakter, dat Berlage's werk zijn stempel geeft
en dat toch zóó is geaccentueerd, dat de verbinding der Nederlandsche bouwkunst
met de internationale ontwikkeling der architectuur dóór Berlage's werk gelegd wordt.
Wil men ten slotte met enkele woorden de beteekenis van Berlage gekenschetst
zien, dan zou ik die aan een ander opstel in denzelfden bundel kunnen ontleenen,
waarin J. Gratama schreef: ‘zijn groote beteekenis is, dat hij de waarheid van het
bouwen heeft beleden en getoond. Hij stond daarbij niet alleen, maar hij is toch
degene, die met den grootsten ernst, met den ruimsten blik en met de sterkste
geloofstrouw heeft gearbeid...... Het lijkt zoo weinig, als men zegt, dat Berlage weer
‘waarheid’ in het bouwen bracht; maar inderdaad is het ontzagwekkend veel. Men
beseft dat het beste, als men ten eerste bedenkt, dat deze waarheid voor het eerst
weer, na eenige eeuwen van schoonen en onschoonen schijn, in de Nederlandsche
architectuur naar voren trad en zich in haar naakte grootheid en ernst vertoonde,
en ten tweede, wanneer men nagaat, dat deze geestdriftige apostel van de
waarachtige architectuur de hoon en spot van het overgroot deel zijner collega's en
van het publiek moest verduren. Met onbezweken trouw en overtuiging echter heeft
hij vastgehouden aan de beginselen, die in zijn geest tot klaarheid en tot vastheid
kwamen. Maar hij heeft overwonnen. Omdat zijn architectuur zuiver en modern was,
schlep hij het goede, vruchtbare begin der moderne Nederlandsche architectuur’.
Behalve dat een reeks opdrachten hem de gelegenheid boden zijn bouwkunstig
voorbeeld te stellen, heeft Berlage in een aantal geschriften en voordrachten zijn
beginselen gepropageerd. Ook hierin is een merkwaardigheid. Berlage was eigenlijk
noch een goed schrijver, noch een goed spreker. Zijn geschriften zijn echter zoo
rijk aan materiaal, en voorbeelden, zijn redevoeringen waren zoo eenvoudig uit het
hart, dat beide niet hebben nagelaten een diepen indruk te maken in zeer wijden
kring en zeer belangrijk hebben medegewerkt om zijn denkbeelden ingang te doen
vinden. Deze geschriften - ook de redevoeringen zijn meestal, vaak een weinig
gewijzigd, in druk verschenen - hebben daardoor de beteekenis, dat zij ons veel in
de opvatting der bouwwerken duidelijk maken, bovendien, dat zij ons iets vertellen
over den achtergrond, waarvóór Berlage zichzelf en zijn werk zag. Als wij zijn leven
willen begrijpen, dan moeten wij hiervoor juist ook zijn geschriften te bulp roepen.
Wij zien Berlage dan gegrepen door het ideaal eener menschengemeenschap
uit welker harmonische samenleving een rijke gemeenschapskunst als vanzelf zou
opbloeien. De bouwkunst zou daarbij een
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leidende rol vervullen, de bouwmeester de figuur zijn, die de verschillende andere
kunstenaars te werk stellen en tot samenwerking brengen zou. Dit ideaal, dat in de
dagen van Berlage's begin door den Engelschen socialistischen kunstenaar William
Morris het meest welsprekend onder woorden werd gebracht, zien wij achter al
Berlage's werk lichten. Het beïnvloedde zijn bouwkunstige inzichten, het bracht hem
ook tot zijn bemoeiingen met ontwerpen van meubelen, verlichtingsornamenten,
glasramen, gebruiksserviezen van glas enz. enz. In het maatschappelijk leven bracht
dit ideaal hem na bij de socialistische partij, de door hem zeer vereerde Henriette
Roland Holst volgde hij zelfs eenigen tijd in hare sympathieën voor het communisme
- hoewel hij naar mijn weten nooit tot effectieve aansluiting bij een politieke partij
overgegaan is - terwijl het in de laatste jaren het religieus socialisme, zooals zich
dat vooral onder leiding van dr. Banning organiseerde, was, dat hem sterk aantrok.
Hij woonde zelfs nu en dan week-einde-samenkomsten in de Rel.-Arb.-Gemeenschap
te Bentveld bij; enkele malen sprak hij nog op bijeenkomsten met socialistischen of
vrijzinnig-religieuzen inslag. Pacifist en voorstander van ontwapening was deze
humanitaire geest zonder voorbehoud. Met zijn ontwerp het Pantheon der
Menschheid, waarbij Henriette Roland Holst de verzen schreef, heeft hij zijn idealen
een tempel toegedacht. Zoo hebben velen dezen zachtmoedigen, vredelievenden,
ingetogen mensch, die inderdaad, ‘geen vlieg kwaad zou doen’, en die voor hen,
die zijn vriendschap genoten, als het voorbeeld gold van werkelijken ziele-adel, tot
in zijn hoogen ouderdom gevreesd als een onbezonnen avant-gardist en een
gevaarlijk revolutionair. Dit kan ons tenslotte niet zoo verwonderen, omdat hij daarin
het lot deelt van menig kunstenaar, mysticus als hij, die met ‘roekelooze
rechtzinnigheid’ de wereld het ideaal heeft voorgehouden, dat zijn geestesoog had
aanschouwd.
Hendrik Petrus Berlage werd 21 Februari 1856 te Amsterdam geboren uit een van
oorsprong Westfaalsch geslacht, dat zich om des geloofswille in de 17de eeuw in
de Groninger veenkoloniën gevestigd had, en zich verder door stugge
arbeidzaamheid en nuchtere trouw had gehandhaafd. De vader was een nauwgezet
ambtenaar, de artistieke inslag kwam wellicht van de zijde der moeder, die uit het
bekende geslacht der Bosscha's stamde. Van persoonlijken invloed op haar zoon
kan door haar vroegen dood wel geen sprake zijn; de jongen was toen nauwelijks
tien jaar. Na het afloopen der H.B. School volgde een opleiding aan het
Polytechnicum te Zürich, waar Sempers geest nog heerschte, 1875 tot 1878; na
een kort verblijf in het vaderland volgde een studiereis door Italië, waar hij den
invloed der Italiaansche renaissance sterk onderging; over Oostenrijk en Duitschland
keerde hij terug, reeds rijk aan schetsen, zooals hij er later op zijn vele reizen nog
ontelbare maken zou, vlot en zuiver gedaan en boeiend geworden door den eigen
kijk, dien de bouwmeester op stadsgedeelten en architectonisch bijzondere werken
had.
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Bij zijn terugkomst werd hij teekenaar op het architectenbureau van T. Sanders,
weldra deelgenoot. Uit dien tijd dateeren zijn eerste bouwwerken, waaronder de
winkel van Focke en Meltzer hoek Spui en Kalverstraat te Amsterdam uit 1885.
Reeds in 1883 had hij een ontwerp voor een Beursgebouw ingezonden op een
internationale prijsvraag van het Amsterdamsch gemeentebestuur, waarop in 1885
een tweede volgde voor den eindkamp, waarin Berlage den vierden prijs kreeg. Het
plan bleef rusten, maar toen het Gemeentebestuur, waarin wethouder Treub de
stuwkracht was, den Beursbouw weder aanvatte, werd, op advies ook van dr.
Cuypers, een nieuw plan aan Berlage gevraagd, die het in 1897 inleverde en daarna
de opdracht kreeg.
Intusschen was er een groote verandering in zijn opvattingen gekomen, waaraan
hij reeds bij de gebouwen voor de Algemeene op het Damrak en voor de
Nederlanden van 1845 op het Muntplein in stijgende mate uitdrukking had gegeven.
Het was een bevrijding uit den ban der stijlnabootsing en der opgesmukte onzuivere
architectuur. De Beurs is de bevestiging geworden van die nieuwe opvattingen en
daardoor het program van de jongeren, die Berlage aanhingen en volgden. Geen,
die het niet beleefde, kan beseffen, wat de Beurs beteekend heeft voor het geslacht,
dat toen jong was. Niet om bouwkunstige problemen, niet om stijlvormen, niet om
eenig detail, maar om het geheel van zijn verschijning, om de manifestatie van een
geest en een idealisme is de Beursbouw een gebeurtenis geweest van den
allereersten rang in Nederlands kultuurleven. Ons geslacht is er door wakker
geworden en heeft zich eraan opgebouwd en zelfs zij, die later andere wegen gegaan
zijn, dan waarheen deze geest en dit idealisme schenen te wijzen, bewaren in hun
hart de diepe erkentelijkheid voor het aangeraakt geweest zijn door die scheppende
kracht.
De vraag ligt voor de hand, hoe zich deze ommekeer in Berlage's geest heeft
voltrokken. In een in 1895 in het Tweemaand. Tijdschrift opgenomen artikel geeft
Berlage er rekenschap van aan dengene, die ook tusschen de regels lezen kan.
Daarin wordt Cuypers genoemd en bestreden; dit en ook de bestrijding en
beoordeeling van andere voorgangers leert ons Berlage's innerlijken strijd kennen;
wij volgen zijn door-gaan op gedachten, die anderen halverwege loslieten; wij zien
zijn bewondering voor oude architectonisch zuivere perioden en de
gedachtengangen, waarheen die bewondering hem voert. Maar voor de aandrift
zelf òm zóóver te gaan, lijkt het verschijnen van de figuur van Anton Derkinderen,
reeds in den aanhef van het artikel, een verklaring. Veel van wat deze schilder door
en in de bouwkunst wilde, heeft hij in Berlage gevonden en tot bezieling gewekt.
Heel de groep van jonge litteratoren, schilders, intellectueelen, politici, die rondom
de Nieuwe Gids en in de uit deze voortkomende beweging zich vereenigd hadden,
bracht tenslotte de sfeer, die aan de bevrijdingsbehoefte bij Berlage voedsel gaf.
Hij voelde zich gedragen terwijl hij voor verwerping van het onzuivere, voor eenvoud
en waarheid streed. Hij had daarbij de zegen van, sedert zijn huwelijk in
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1887 met Marie Bienfait, in zijn vrouw iemand naast zich te hebben, die vuriger van
aard dan hij zelf, den strijd voor geestelijke bevrijding krachtig medeleefde en
onversaagd bleef steunen en aansporen; zij was, in zekeren zin, meer open voor
het nieuwe, dat in de wereld leefde dan de inzichzelfgekeerde kunstenaar; dat hij,
behalve een overtuigde en een werker ook een overtuiger en een voorbereider heeft
willen zijn, is voor een belangrijk deel aan haar steun te danken.
In zijn uiterlijk leven bracht het succes van betrekkelijk vele opdrachten - men
vindt de optelling der voornaamste werken, die hij uitvoerde in de beide bij Brusse
uitgegeven bundels - maar weinig verandering. In verband met de relatie met de
firma Wm. Müller en Co. verhuisde het gezin in 1914 - op den dag van het uitbreken
van den wereldoorlog! - naar den Haag. De groote winkel van Meddens en een paar
woonhuizen - waaronder het eigene - werden voltooid, terwijl eenige belangrijke
opdrachten voor den Heer Kröller werden onder handen genomen: het groote kantoor
te Londen, een villa te Wassenaar, een modelboerderij te Zuidlaren, en een jachthuis
in Hoenderloo. Behalve de villa werden al deze werken voltooid, zij behooren tot
de beste, die Berlage tot stand bracht; vooral met het jachthuis te Hoenderloo is hij
voortreffelijk geslaagd. Intusschen waren de omstandigheden, waaronder hij voor
deze opdrachten werkte met zijn natuur zóó weinig in overeenstemming, dat de
overeenkomst werd verbroken, voordat ook nog de ontwerpen voor een museum
op de Hooge Veluwe waren uitgewerkt. Gelukkig bleven ook daarna belangrijke
opdrachten niet uit, ook omdat intusschen een ander onderdeel van Berlage's
werkzaamheid steeds meer belangrijk geworden was, nml. die voor de
stadsuitbreidingen. Reeds in 1902 had hij een plan voor Amsterdam-Zuid gemaakt,
in 1908 het uitbreidingsplan voor den Haag, in 1911 een voor Purmerend, in 1915
volgde het tweede plan voor Amsterdam-Zuid; later in 1922 maakte hij een plan
voor verbetering van het Hofplein te Rotterdam, in 1924 een uitbreidingsplan voor
Utrecht, in 1925 een voor een plein in Amsterdam-West, in de latere jaren nog een
voor Groningen en een voor Batavia. In 1919 kwam daarbij het ontwerp voor een
Gemeente-Museum te 's Gravenhage, waarvan een tweede kleiner, maar nog zeer
omvangrijk plan zijn laatste werk zou werden.
Zoo vond de meester, na aanvankelijk moeilijken strijd, erkenning, in binnen- en
buitenland. Hij gold in het buitenland als de vertegenwoordiger der Nederlandsche
architectuur, was lid van internationale jury's, waarin hij trouwens weinig genoegen
beleefde, omdat zijn opvattingen in zoo'n kring maar zelden werden gedeeld. Dat
in 1932 de gouden medaille van de Royal Society of British Architects hem als
eersten modernen buitenlander ten deel viel, was een daarom te meer door hem
gewaardeerde onderscheiding. Zij was niet de eenige: in 1911 had de Groningsche
Universiteit hem met een eeredoctoraat bekleed, in 1924 ook de Technische
Hoogeschool te Delft. De Technische Hoogeschool te Zürich en die in Weenen
volgden kort daarop.
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De Regeering, die hem na voltooiing van den Beursbouw tot veler ergernis slechts
een kleine onderscheiding had toegekend, schonk hem later het Commandeurskruis
van den Ned. Leeuw; Amsterdam liet zijn beeltenis aanbrengen aan de Beurs, en
noemde naar hem de in 1933 gereedgekomen brug over den Amstel, de tweede
reeds, die Berlage ontwierp; 's Gravenhage verleende hem haar eereburgers-penning
in 1925. Zijn borstbeeld, na zijn dood door O. Wenckebach gemaakt, werd geplaatst
in het door hem gebouwde Gemeente-Museum; het draagt de spreuk, die Berlage's
opvatting van zijn werk karakteriseert in haar eenvoud en tevens in haar
verhevenheid: ‘Bouwen is dienen’.
Het is begrijpelijk, dat de plechtigheid te Westerveld op 16 Augustus, toen de
vereerde doode door zijn kunstbroeders in het stralende licht van den zomerdag
gedragen werd naar het hooggelegen crematorium, bij de talloos velen, die uit
genegenheid en eerbied waren opgekomen een onvergetelijken indruk heeft
gemaakt.
Zij, die, eenige maanden later, de hooge, in hare edele verhoudingen zoo
indrukwekkende Ontvangsthal van het Haagsche Museum mochten binnentreden,
die hij-zelf zoo vurig verlangd had voltooid te zien, hebben met weemoed den
Bouwmeester herdacht, maar tevens met dankbaarheid sterker dan ooit beseft,
hoevéél de kunstenaar ons met en in zijn werk heeft nagelaten.
H.E. VAN GELDER
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1

Lijst van geschriften .
1895

en 1896 Over Architectuur, Tweem.
Tijdschr.

1904

Over stijl in bouw- en meubelkunst, 4de
druk, Rotterdam 1921.

1908

Voordrachten over bouwkunst;
Amsterdam.
Grundlagen und Entwicklung der
Architektur, Rotterdam-Berlin.

1909

Het uitbreidingsplan van 's Gravenhage,
's Gravenhage. Rotterdam 1911.

1910

Studies over Bouwkunst, Stijl en
Samenleving, Rotterdam; 2de druk
Rotterdam 1922.

1911

Beschouwingen over bouwkunst en hare
ontwikkeling.

1912

Een drietal lezingen in Amerika
gehouden, Rotterdam.

1913

Amerikaansche reisherinneringen,
Rotterdam.
Bouwkunst in Holland, Amsterdam.

1914

Stedenbouw; lezingen gehouden te Delft
voor Practische Studie.

1915

Het Pantheon der Menschheid.
Rotterdam. 2de druk, Rotterdam 1919.

1918

Normalisatie in woningbouw, Rotterdam.

1919

Schoonheid in samenleving, Rotterdam.
2de druk Rotterdam 1924.

1921

Arbeiderswoningen in Nederland,
Rotterdam.

1922

Ontwerp van het Hofplein te Rotterdam,
Rotterdam.

1923

Inleiding tot de kennis van de
ontwikkeling der toegepaste kunst,
Rotterdam.

1925

Ontwikkeling der moderne bouwkunst in
Holland, Amsterdam (Handb. Elck 't
beste.).

1

In de bij Brusse in 1916 en 1925 uitgegeven Bundels staat een uitvoerige bibliografie, waar
men ook aangeteekend vindt waar en wanneer een bepaalde studie het eerst is gedrukt.
Maar vrijwel alle zijn tenslotte in de hier opgenomen verzamelbundels en hunne herdrukken
opgenomen.
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1930

Mijn Indische reis. Gedachten over
Cultuur en Kunst, Rotterdam.

1932

Bouwkunst en Socialisme, in
Religieus-Socialistische Studien III, blz.
55-77, Arnhem.

2

1934

2

Het Wezen der Bouwkunst en haar
geschiedenis.
Volksuniversiteitsbibliotheek, Haarlem.

Door B. kort voor zijn dood in handschrift voltooid en naar dit handschrift gedrukt.
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Eduard Brom
Amsterdam 20 Juli 1862 - 24 April 1935
Dichters, ook die van het nieuwste cultuurtype, zijn niet altijd beminnelijke menschen,
en heel zelden gebeurt het, dat eene hoogere soort van wellevendheid dan waarover
de algemeene beschavingsmensch beschikt, zóó een is met een dichternatuur, dat
zij een aesthetische karaktereigenschap, een aangeboren schoonheid gelijkt. Met
den bescheiden dichter en fijnen mensch Eduard Brom was dit het geval. Hij bezocht
geregeld de jaarvergaderingen van ‘Letterkunde’ en hij kwam er steeds opgetogen
vandaan. Hij had altijd prettige ontmoetingen en aardige gesprekken gehad, en hij
wist nooit de diversiteit der pluimage's van het literatuur-gevogelte, waaronder hij
zoo pleizierig verkeerd had, uit elkaar te houden. Zijn geestig causeeren en leuk
gekeuvel bekoorden er blijkbaar bejaarde en jongere dames en de meest erentfeste
meneeren praatte hij er vroolijk uit de plooi.
Zijn goedheid - spontane humaniteit, die met geen enkelen vorm van modern
humanisme iets had uit te staan - was te Amsterdam in 't gezelschaps- en 't openbare
leven spreekwoordelijk. Wie Eduard Brom kende, hield van hem levenslang. Bij zijn
graf treurden dan ook niet alleen geloofsgenooten en beursvrienden uit de
assurantie-wereld, maar menschen uit velerlei kring; het was een gemengd
gezelschap als soms bijeenkomt op een jaarvergadering van ‘Letterkunde’.
Eduard Brom, geboren 20 Juli 1862 is levenslang Amsterdammer geweest; hij
overleed op 24 April 1935 te zijnen huize in de Vondelstraat.
Het ridderschap der orde van Oranje Nassau heeft hij hoog op prijs gesteld, en
met vreugde schreef hij den tekst voor de kinderaubade op den Dam ter eere van
de Prinses, uitgevoerd onder leiding van den componist J.H. den Hertog.
Ook in de wereld van het litteraire verkeer was hij, wèl gesitueerd. Aan een rustig
zijpad, dat aan 't eene eind uitliep op de groote baan der Beweging van Tachtig en
aan 't andere op den aanvankelijk saaien hoofdweg der katholieke actie van deze
eeuw, had Eduard Brom zijn eigen geestelijke behuizingen. Zag zijn voorgevel met
hooge en ruime vensters op dien hoofdweg uit, hij toonde u ook gaarne zijn mooi
achteruitzicht. Vooreerst lagen aan dien kant zijn groote
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bewonderingen, zijn tijdgenooten van ‘De Nieuwe Gids’, maar bovendien had hem
van dien kant de wijsheid bereikt der zelfkritiek: ‘Laat ik mijn vers herzien en niet
doorgaan in den trant van mijn eerstelig, al is die verwelkomd door Joseph Alberdingk
Thijm, laat ik mij zelf worden!’
Die eersteling, ‘Een bundel Gedichten’ was verschenen in 1886. Van die sterk
rhetorische verzen tot ‘Felice en andere gedichten’ van 1892 - 't was een overgang
als zonder beheerschenden invloed van Tachtig niet denkbaar ware geweest. Eerst
evenwel met ‘Opgang’ van 1895 bereikte Brom het hoogland, waarop hij zich zal
bewegen, vrijwel zichzelf gelijkblijvend, tot aan zijn dood.
Word u zelf! beteekende voor hem: streef naar het persoonlijke, het eigene, het
individueele, het uwe dus; het beteekende allerminst: volg het individualisme van
‘De Nieuwe Gids’. Dat immers verdroeg zich niet met een katholieke
levensbeschouwing, met een geloof, dat zoo duidelijk spreekt in deze ééne strofe
uit ‘Opgang’:
'k Zal in devotie zangen samenrijgen
Opgaand tot U als één aanbiddingsketen...
Hoog-Heilge, doe Uw aanschijn teeder nijgen,
Sterk mij in reinen wil en zelfvergeten!

In 1909 volgen ‘Verzen’, waaronder er zijn van zijn teederste en vroomste. Vrucht
van zijn eersten ouderdom is de gevoelige romantiek in ‘Dante's Opgang’ van 1923.
In 1926 komt ‘Grootstad’ uit, ondanks den ondichterlijken titel, werkelijk poëtische
bespiegeling van het moderne nerveuze city-leven.
Brom's verzen, grootendeels sonnetten, zijn bij niet-katholieken zeer weinig
bekend; ze zijn ook bij zijn geloofsgenooten nooit populair geworden: alleen ‘Opgang’
beleefde een herdruk, en dit zonder uitverkocht te zijn.
Ook enkele prozastukken en kritieken staan op zijn naam; hij heeft medegewerkt
aan den Volksalmanak van J.A. Alberdingk Thijm, de Kath. Illustratie, de Dietsche
Warande, De Kath. Gids, De Katholiek, Van onzen Tijd, De Beiaard, Nederland en
De Gids. Ook schreef hij soms in de dagbladen: De Tijd, Het Centrum, De Maasbode.
Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaring heeft Anton van Duinkerken een
‘Bloemlezing’ uit zijn werken samengesteld en uitgegeven bij ‘De Gemeenschap’
te Utrecht; hij schreef daarbij een inleiding, die een voortreffelijke karakteristiek mag
heeten.
Een hoofdbron voor de kennis en waardeering van Eduard Brom's dichterbestaan
zijn de Jaarboeken van De Violier. Met het Thijmsche streven van dien kunstkring
heeft Brom zijn leven vijfendertig jaren vereenzelvigd. 't Jaarboek van 1935,
verschijnend na zijn dood, herdenkt den dichter, die Thijm vereerde minder om zijn
verzen dan om zijn schoone leven, en van wiens eigen wezen zooveel Thijmsche
gracie uitging.
C.R. DE KLERK
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Dr J.W.H. Goossens
Berg en Terblijt 3 April 1869 - Maastricht 9 November 1933
Noscere provinciam, nosci exercitui, discere a peritis, sequi optimos, nihil
appetere in jactationem, nihil ob formidinem recusare, simulque et anxius
et intentus agebat.
Had Tacitus met deze woorden niet Agricola, maar Dr. J.W.H. Goossens willen
schilderen, hij had geen juistere uitdrukkingen kunnen bezigen. Sinds jaar en dag
was er niemand, die beter het oudste cultuurgewest van Nederland, de huidige
provincie Limburg, kende. Hij had niet alleen haar historie in gewonen zin - en dan
op kerkelijk en wereldlijk gebied - doorvorscht, maar was tot de oudste tijden
teruggegaan: in gesteenten, mineralia en fossielen sprak zij tot hem.
Haar bodem had hij bestudeerd door hem eerst om te woelen, of anderen daartoe
gelegenheid te geven, na zelf de heuristische methode te hebben toegepast. Met
andere woorden, hij stond gaarne toe - zeldzaam geval - dat anderen dolven, wat
hij zelf gevonden had.
Geen wonder dan ook, dat hij - zij het alleen uit zijn werk - bekend was niet enkel
bij 'n phalanx van geleerden, die profane en kerkelijke geschiedenis, christelijke,
romeinsche, frankische archaeologie, numismatiek en welke tak van wetenschap,
die kennis van 't verleden vordert, beoefenen, maar ook bij de provinciale Overheid.
In geen Limburgsche gemeente werd iets gevonden, wat op eenigerlei wijze met
de cultuur van 't verleden samenhing, of zijn oordeel werd gevraagd, zijn raad
ingewonnen.
Hij bleef bij dat alles de eenvoud zelf, hij zocht nooit zich zelf, maar verheugde
zich over de nieuw gevonden bewijzen van de oude cultuur van Limburg. Hij schrikte
niet voor de waarheid terug, al was hij bijwijlen ietwat angstig om 'n conclusie te
trekken, die anderen reeds lang als volkomen zeker zouden getrokken hebben.
‘Intentus agebat’: hij spande zich steeds in om verder te zien: uit het gegeven
nieuwe bouwstoffen te verzamelen en dieper op de zaak in te gaan. Hij was 'n
bescheiden geleerde.
Johannes Wilhelmus Hubertus Goossens werd 3 April 1869 te Berg en Terblijt,
'n dorp op de hoogvlakte tusschen Maastricht en Valkenburg, geboren. Zijn vader
- Jan Willem Bernardus Hubertus
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Goossens († 3 Jan. 1927) - was de achtbare burgemeester, in die dagen 'n echte
burgervader; zijn moeder Maria Anna Hubertina Stassen († 30 Maart 1895) 'n dochter
van den Limburgschen bodem. Berg en Terblijt, thans met de autobus gemakkelijk
te bereiken, lag voor een vijftig jaar tamelijk afgezonderd. De menschen kwamen
met ‘de stad’ weinig meer dan via markt en kermis in aanraking.
Wilhelmus was de oudste zoon uit 'n in-katholiek gezin, dat kon bogen op 16
kinderen - 9 jongens en 7 meisjes. Reeds van zijn prille jeugd voelde hij roeping tot
het H. Priesterschap. Dat was 'n verheugenis voor zijn brave ouders.
Na in zijn geboorteplaats de lagere school te hebben afgeloopen, werd hij naar
't Bisschoppelijk College te Weert - 'n echte latijnsche school - gezonden. De
vertaaltaal was in die dagen in het college 't Fransch: 'n zaak die zeker voordeelen
meebrengt. In later dagen was het Goossens dan ook geenszins moeilijk zijn
gedachten in de Fransche taal uit te drukken. In zijn briefwisseling met
buitenlandsche geleerden kwam hem dit zeer ter stade. Na de rhetorica op
uitnemende wijze te hebben voltooid, ging hij als ‘philosoof’ naar Rolduc: daar vond
zijn historiezin een ruim veld.
Maar die historiezin was reeds vroegtijdig gewekt. Immers in zijn prille jeugd was
te Berg en Terblijt kapelaan: Joseph Habets, die als dorpspastoor van
Oud-Vroenhoven, lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen werd en
later als Rijksarchivaris, archaeoloog, explorator, en kerkhistoricus 'n faam zou
verwerven, die ver buiten de grenzen van het Vaderland uitging. Habets was 'n
reuzenfiguur, groot en zwaar. We kunnen ons denken, hoe de jonge Willem - hij
was misdienaar - tegen dien in alle opzichten grooten Habets opzag en reeds vroeg
hem de historie van het dierbaar Limburg van de lippen las.
't Limburgsche curriculum ecclesiasticum wordt voleindigd in het Groot-Seminarie
van Roermond. Ook dat was en is een historisch gebouw. Eens Karthuizerklooster
had het den doctor extaticus, Dionysius den Karthuizer, vijftig jaar lang, binnen zijn
muren gezien. De ‘chalcenteros’ had daar in een ontzaglijken arbeid, deel na deel,
zijn mystieke theologie geschreven. Hij was door vorsten en grooten als vredestichter
gevraagd en had hulp verleend. 'n Eeuw later - 23 Juli 1572 - zou de rust der vrome
Karthuizers verstoord worden: 'n twaalftal werd ter plaatse door woeste krijgslieden
om 't leven gebracht.
In dat eigen Karthuizerklooster had de eerste geschiedschrijver van 't Limburgsche
Bisdom, Arnoldus Havensius, gewoond en er zijn bekend historiewerk:
‘Commentarius de erectione novorum in Belgio episcopatuum’ met nog tal van
andere werken te boek gesteld. Geen wonder dat Goossens' historiezin in het
Roermondsche Seminarie werd opgescherpt.
2 April 1892 ontving hij te Roermond de H. Priesterwijding en werd bestemd voor
't docentschap te Rolduc. Te voren echter zou hij aan de oude Universiteit van
Leuven zijn studies voortzetten.
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Daar studeerde hij onder Cauchie - zijn lateren promotor - Moeller en Brants, en
legde zijn 1ste en 2de candidatuur, alsmede zijn licentiaat, in moreele en historische
wetenschappen - 4 December 1892 - met ‘groote onderscheiding’ af.
September 1894 kwam hij te Rolduc, waar hij tot 1917 zou doceeren. Hij kreeg
er latijn en fransch in de eerste, geschiedenis in de beide hoogste klassen van het
seminarie en gymnasium en later archaeologie op de philosophie: altemaal vakken
waar hij als geknipt voor was.
Hierbij kwam 't ceremoniaat, 't leiden van de kerkelijke plechtigheden, iets wat
met zijn zin voor liturgie en met zijn aangeboren nauwgezetheid strookte.
Drie en twintig volle jaren bleef hij te Rolduc. 't Was in de dagen van directeur Dr.
Corten, 'n kunstzinnig man, wiens zielsverlangen was de oude Abbatia Rodensis
in luister te doen herleven. Dat zou met troffel en pen geschieden.
In 1104 gesticht door Ailbertus, scholaster van de beroemde Domschool te
Doornik, zelf bouwmeester, zooals de wereldberoemde crypte getuigt, had Rolduc
in den loop der tijden stormen en onheilen gezien. De kerk was in de troebelen der
16de eeuw herhaaldelijk door het vuur geteisterd, maar hare oude vormen waren
gebleven, zij het ontluisterd door onkunde en wansmaak.
Aan- en bijbouw met name aan de noordzijde der kloosterkerk moesten verdwijnen:
't oorspronkelijke in luister hersteld. Dr. Cuypers werd de eervolle taak toebedeeld.
Directeur Corten overlegde met Cuypers. Goossens gaf raad en luisterde naar
beider meening.
Maar Rolduc had ook een glorieuse historie. Die moest mede herleven. Daarvoor
vooral werd Goossens' hulp ingeroepen. Terecht mocht Dr. Corten verklaren, dat
‘Goossens tijd noch moeite sparend, alles wat er maar in boeken of bescheiden
over het oude Cloosterrade te vinden was, ijverig opspoorde, en bij elke gelegenheid
de hooggewaardeerde en onontbeerlijke hulp zijner degelijke en uitgebreide
palaeographische en geschiedkundige kennis trouw verleende’. Hij teekende kaarten
en vervaardigde plattegronden, kortom hij had 'n magna pars van 't werk, ook al
staat zijn naam niet bij die der auctores.
Pijnlijke zorgvuldigheid ('t ‘anxius’ van Tacitus) kenmerkte zijn werk. Die vroeg hij
ook van zijn leerlingen. Dankbaar getuigen zij er van, o.a. Ed. Haeren, toen Goossens
60 jaar werd. Zoodoende was hij niet juist 'n gemakkelijk leermeester.
Bij de verdeeling van den studietijd vorderden zijn vakken wel eens iets te veel,
niet uit wetenschappelijke hebzucht, maar omdat hij niet gauw over eigen en anderer
werk tevreden was.
Die uitermate groote zorg hinderde hem bij 't wetenschappelijke. Kon hij iets niet
geheel verantwoorden, hij zou 't niet aan de pers toevertrouwen: hypothesen waren
niet zijn fort.
Daarentegen bezat hij 'n ongelooflijken speurzin en opmerkingsgave. Met één
oogopslag vond hij vaak 'n romeinschen tumulus, 'n
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brok heirbaan, 'n brandgraf en wat dies meer zij. 'n Teekenend voorbeeld verhaalt
mij Dr. Panhuysen, later zijn trouwe medehelper op 't Rijksarchief te Maastricht.
Hij wandelde eens met Dr. Goossens naar Bemelen en Berg en Terblijt. Ieder
oogenblik wees Goossens op 'n bijzonderheid: 'n heuvel, 'n verhooging, 'n diepte
in het terrein: een en ander beteekende Romeinsche en middeleeuwsche wegen,
kloosterruïnen, tumuli, resten van romeinsche villa's - alles in den grond, waar 'n
gewoon mensch dus niets zag, dock Goossens' oog had den bodem doorvorscht.
Maar ik ben ietwat vooruitgeloopen op den tijd. Eerst in 1910 promoveerde
Goossens te Leuven ‘met den grootsten lof’ op proefschrift: ‘Etude sur les Etats de
Limbourg et des Pays d'Outre-Meuse pendant le premier tiers du XVIII siècle suivie
du texte de la Notitia de rebus Statuum provinciae Limburgensis de l'abbé Nicolas
Heyendal’. Stof ervoor had 't archief van Rolduc geleverd. Bij zijn scholaria toch had
hij 't archief en de bibliotheek van Rolduc te beheeren. Begrijpelijkerwijze - overstelpt
als hij was met werk - verliep er 'n heele tijd tusschen licentiaat en promotie.
Hoezeer hij de historie liefhad, toch was zijn eigenlijke liefde verpand aan de
archaeologie, meer nog aan de exploratie van den Limburgschen bodem. Hij haakte
naar den tijd, dat hij uit het ambtelijk leven kon treden om dan ergens in 't
Limburgsche land opgravingen te doen, zijn aanteekeningen te ordenen en 'n groot
werk over den Limburgschen bodem uit te geven.
8 Januari 1917 werd Goossens archivaris-bibliothecaris der gemeente Maastricht.
Daar was hij tot 1 April 1923. Zijn werkzaamheden betroffen voornamelijk het ordenen
en catalogiseeren der zeer rijke stadsbibliotheek.
In dat jaar volgde hij Dr. Doppler, die inmiddels in plaats van den heer Flament
Rijksarchivaris was geworden, op als chartermeester.
Toen Dr. Doppler rude donatus werd, trad Goossens 1 Januari 1929 als
Rijksarchivaris in zijn plaats.
1
‘Als chartermeester ondernam hij - aldus Panhuysen - de inventarisatie der
archieven van het Hof van het Gelderse Overkwartier te Roermond; tengevolge van
de chaotiese toestand waarin het verkeerde moest het ongeveer blad voor blad
geordend worden. Lang vóór dit voltooid was kreeg hij de opdracht het
gemeentearchief van Roermond te inventariseeren, dat daartoe volgens een
overeenkomst tusschen den Rijksarchivaris en de gemeente naar het Rijksarchief
te Maastricht was overgebracht. Dit werk heeft hem ook voornamelijk bezig gehouden
gedurende de vier jaren, welke hij aan het hoofd stond van het Rijksarchief in
Limburg; hij heeft het niet mogen voltooien’.
Met eindeloos geduld heeft hij daar allerlei menschen geholpen: niet enkel
wetenschappelijke, maar ook hen, die een en ander ten onderzoek of te koop aan
kwamen bieden. 't Kostte zijn goed hart

1
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steeds moeite de menschen in hun verwachtingen over de waarde der dingen te
moeten teleurstellen.
Dat goed hart kwam telkens boven: vóór hij 't chartermeesterschap aannam,
kwam hij bij den archiefambtenaar, den heer van de Venne - van de Venne zelf
verhaalde 't mij - met de vraag: of hij diens promotie niet in den weg stond? In dat
geval zou hij bedanken voor het ambt.
Niet enkel ten Rijksarchieve ontving hij de menschen, maar ook zijn
vriendelijk-bescheiden woning op den Meerssenerweg zag menig bezoeker, die
zelden zonder koffie en vla genoten te hebben, vertrok. Archivaat en archaeologie
beteekenden voor hem gastvrijheid; ernstige geleerden waren dan ook steeds zijn
gasten.
Buiten zijn ambtelijk werk hield hem de kerkhistorie - met name de Limburgsche
- bezig. In roerende brieven drong wijlen Mgr. J.H. Drehmanns, Bisschop van
Roermond, 'n man die heel veel voor kerkhistorie voelde, aan op voortzetting van
het slechts tot de Fransche Omwenteling voltooide werk van Habets: ‘Geschiedenis
van het Bisdom Roermond en van de Bisdommen, die het in deze gewesten zijn
voorafgegaan’.
Hoe gaarne Goossens zich ook aan dien arbeid zou geven - hij had er duizenden
aanteekeningen voor gereed - hij huiverde voor het zware werk. Dit te meer, daar
hij uitermate nauwgezet was en niets op papier stelde, dat hij niet geheel kon
verantwoorden. Daarenboven wist hij, dat de gave van gemakkelijk en aangenaam
schrijven hem niet was toebedeeld. Tenslotte bezweek hij voor 't verzoek, ja 't
aandringen van zijn Bisschop, en zoo werd die ‘Geschiedenis’ voortgezet met 'n
vierde deel, waarvan 't eerste stuk - ‘De Fransche Revolutie. Het Concordaat’ - 201
blz. - 't tweede - 202-324 - ‘De nieuwe Bisdommen Luik en Aken’ bevatte. Helaas
blijft de Roermondsche kerkhistorie weer 'n torso. Met recht verzucht Dr. Gorris in
'n gevoelig necrologium: ‘Vele krachten zullen noodig zijn om de verschillende taken
voort te zetten, die Goossens zoo onvermoeid en gewetensvol vervulde. Het is zelfs
te voorzien, dat een deel van zijn werk voor langen tijd onderbroken zal blijven
1
liggen: een man als Dr. Goossens ontmoet men niet elken dag’ . Van de kerkhistorie
willen wij niet afstappen zonder te vermelden, dat Goossens de
boekenaankondigingen in de afdeeling ‘Pays Bas’ van de voortreffelijke Leuvensche
‘Revue d'Histoire Ecclesiastique’ schreef - zij zijn geteekend G.G. - een werk, even
gewetensvol volbracht als al het overige.
Toch was Goossens in diepste wezen - zooals we reeds opmerkten - nog meer
archaeoloog, juister explorator, dan kerkhistoricus en archivaris.
Onder den verschen indruk van zijn overlijden schreef mij Dr.

1
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Holwerda : ‘Zijn groote beteekenis was vooral zijn bijzondere kennis van alles wat
er in Limburg gevonden was en daarbij zijn gave om het gevondene juist te
beoordeelen... Voor mij heeft het onderzoek in Limburg met het heengaan van Dr.
Goossens alle glans verloren’. Holwerda somt dan verder op, hoe hij met Goossens
‘de villa's van Heihof en het Ravensbosch heeft opgegraven’, spreekt van
verkenningen, herinnert aan Goossens' bemoeiingen met de Heerlensche
Romeinsche pottebakkersovens en zijn ontgraving van de groote hoeve op
Vlengendaal - 1913 - van Romeinsche versterkingen in Limburg, als die van den
Goudsberg, van Melenborgh, Grevenbicht, Frankische graven in de St. Servaaskerk
te Maastricht, opgravingen door Holwerda en Goossens samen uitgevoerd.
Niet alles wat Goossens vond, publiceerde hijzelf: hij riep vaak de hulp van Leiden
in: hij was de man, die amica manu met anderen kon samenwerken.
Een nog oudere vriend - eens collega te Rolduc - de heer Daniëls, bibliothecaris
der stad Nijmegen en conservator van 't Nijmeegsch Museum, was even welwillend
2
om mij in te lichten . Daniëls schreef: ‘Hij was een man van de geschiedenis, een
onderzoeker, speurder, vergaarder, een mijn van verwerkte kennis, die hij echter
niet dan zeer moeilijk aan den man kon brengen... Hij kende het archivariaat registreeren, inventariseeren enz. - reeds van uit Leuven. Hij was er zeker in alle
opzichten voor bekwaam. Maar ik geloof niet, dat het hem in den omvang van een
groot Rijksarchief lag. Het best en het liefst ware hem geweest ergens in Berg of
op een andere rustige plaats kalm te kunnen werken. Beter en liever ware hij op
het kleinere Stadsarchief gebleven. Maar hij heeft zich opgeofferd om een behoorlijke
opvolging van Dr. Doppler zeker te stellen. Een tijdlang heeft hij naar het pastoraat
verlangd, en hij had zijn zinnen op een klein plaatsje gezet, waar hij ook een
Romeinsche villa vermoedde. Later achtte hij zich voor het op zich nemen van de
zielzorg te oud’.
In vroeger jaren had hij zich - hoezeer ook door zijn Leuvensche studies voorbereid
voor verdieping of uitbreiding zijner kennis van de christelijke archaeologie - veelal
practisch bezig gehouden met de Romeinsche monumenten op Limburgschen
bodem. Fabelachtig was hier zijn kennis. Reeds op Rolduc had hij een heele kast
met specimina, alle nauwkeurig, vaak na lang onderzoek, beschreven. Bij
opgravingen wist hij dadelijk de stukken te determineeren. Uit een enkele scherf,
waarvan de beteekenis aan anderen ontsnapte, kwam hij tot 'n archaeologisch
vermoeden, dat bijna altijd juist bleek te zijn. Bij de afbraak der pastorie van het
oude Heel aan de Maas kwam een brok kalksteen voor den dag. Niemand schonk
er bijzondere aandacht aan. Daar verscheen Goossens en aanstonds vroeg hij

1
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zich af, of we hier niet met 'n Romeinsche geschubde Jupiterzuil te doen hadden.
Bij zijn aanwijzing zag ieder de regelmatige oneffenheden.
13 Mei 1913 - feestdag van St. Servaas - kwam, dank zij de familie Diepen, de
‘Katakomben-Stichting’ tot stand. Haar doel was ‘het bevorderen van de studie der
christelijke Oudheid en het verbreiden van kennis daaromtrent’. Middelen waren
o.a. ‘het overnemen, instandhouden en uitbreiden van Romeinsche Katakomben
te Houthem nabij Valkenburg en het daaraan verbonden Museum’, verder ‘het
stichten eener bibliotheek, het houden van lezingen enz.’ Volgens de Statuten zou
een lid van 't Bestuur door den Bisschop van Roermond benoemd worden. Suo jure
was dat Goossens.
Die stichting had zijn belangstelling en liefde. Gaarne laat ik hier Mr. Karel Diepen
aan het woord. Onmiddellijk na Dr. Goossens' overlijden schreef mij deze: ‘Vanaf
den beginne heeft hij tegenover de Katakombenstichting de grootste belangstelling
getoond; nooit was hem eenige moeite te veel om hare belangen te dienen. Nooit
sloeg hij een bestuursvergadering over en zeer dikwijls hadden deze te zijnen huize
te Maastricht plaats. Niets gebeurde van eenige beteekenis, ook in zaken waarvoor
eigenlijk geen bestuursvergadering noodig was, of hij werd erin gehoord en
geraadpleegd, eerst door mijn broer Jan, daarna door mij; later, sinds mijn ziekte,
door mijn vrouw, voor wie hij een buitengewone steun was. Zeer in het bijzonder
interesseerde hij zich voor alles wat het Museum der Katakombenstichting betrof.
Voor het gedenkschrift der Katakombenstichting, samengesteld door de leden van
advies, heeft hij ook een belangrijke bijdrage geleverd over een in Maastricht
gevonden oud-christelijken grafsteen. In het bestuur was hij een der krachtigste
voorstanders tot aankoop van de ruïne van het kasteel van Valkenburg en tot
oprichting der stichting ‘Kasteel van Valkenburg’ (waarvan hij een der twee stichters
is geweest), teneinde de ruïne voor goed in veilige handen te brengen en voor verder
verval te behoeden. Vanaf het begin is hij bestuurslid en ook lid van het dagelijksch
1
bestuur der Kasteelstichting geweest’ .
't Oude Valkenburg boven en onder den grond droeg zijn liefde weg. Aan dat
kasteel is 'n groot stuk Limburgsche historie vastgeknoopt en een der deelen van
't Limburgsche wapen is dat der heeren van Valkenburg. Walram en de zijnen
moesten in eere gehouden worden! Had woest Fransch wapengeweld in 1672 het
kasteel tot 'n ruïne gemaakt, en had de tijd de slooping voortgezet, behouden moest
blijven wat ons was overgebleven. Zoo was Goossens medestichter van het ‘Kasteel
van Valkenburg’. ‘Voor herstellingen en opgravingen aan de ruïne was hij steeds
vol ijver en zorg - berichtte mij ons medelid Th. Dorren, geboren en getogen
Valkenburger, oud van jaren, jong van geest en belangstelling - en meestal werden
zijn wenken en raadgevingen opgevolgd’.
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Met recht noemde hem prof. Bijvanck ‘'n beminnelijk mensch’ en getuigt dat ‘met
1
hem de beste kenner van de Romeinsche oudheid in Limburg is heengegaan’ .
't Valt te betreuren, dat een zoo veelzijdig geleerde geen schrijver, nog minder
spreker was. Schrijven ging hem moeilijk af. Zijn handschrift in de laatste dagen
was nog juist als in zijn studententijd: duidelijk en zeer gelijk. De compositie gaf hem
moeite. Hij miste den vlotten stijl. Dat heeft afbreuk gedaan o.a. aan de afwerking
zijner geschiedenis van het Bisdom Roermond. Zijn volzinnen waren of lang en
gerekt of uitermate kort. 't Lezen van zijn opera vermoeit eenigszins. Omgekeerd,
de scherpzinnigheid, die telkens om den hoek komt gluren en de veelheid zijner
kennis wekken belangstelling. Beter weten was niet mogelijk, wel beter zeggen.
Schreef hij moeilijk, nog moeilijker was hem 't spreken in het openbaar. Onder
vrienden was hij geestig en goedlachsch. Hij kon 'n aardigheid waardeeren en ze
vaak met 'n tweede aanvullen. Maar nauwelijks op 't podium was hem de keel
dichtgeschroefd. Naast 'n zekere aanleg tot stamelen was het wellicht de vrees voor
de stilte, die hem als spreker omringde, welke hem ietwat hulpeloos maakte. Nooit,
zelfs niet in 't hem zoo vertrouwde ‘Provinciaal Genootschap’ zou hij ook maar 'n
welkomstgroet hebben uitgebracht, zonder dien eerst nauwkeurig op 't papier
gebracht te hebben.
Zoo verscheen hij niet op bijeenkomsten of congressen, en zeker niet waar hij
vermoedde, dat men hem tot spreken zou dwingen. Daardoor was hij slechts aan
weinige geleerden in binnen- en buitenland anders dan door zijn geschriften en
gastvrijheid bekend.
Nooit is hem eenige onderscheiding, noch van geestelijke noch van wereldlijke
zijde ten deel gevallen. Men vergat hem eenvoudig, omdat hij zich zelf had vergeten.
Niet zonder welgevallen citeert hij in zijn ‘Dagboek’: ‘Honores mutant mores, raro
in meliores’. Toch kon hij - ofschoon met veel meer verdienste - zich hartelijk
verheugen over de onderscheidingen aan vrienden en ambtgenooten toegekend.
2
Met recht schreef dan ook Dr. Gorris : ‘Onze betreurde Goossens was niet alleen
een echt geleerde, hij was een goed en edel en fijn en bescheiden mensch. Ik durf
zeggen: hij was even bescheiden als geleerd’.
Ik sprak over zijn bemind Provinciaal Genootschap; 't ‘Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap’. 'n Kwarteeuw was hij bestuurslid van 't Genootschap
en sinds 1921 conservator van het Oudheidkundig Museum. Dat Museum ging hem
ter harte en hij kon bij vrienden en kennissen aandringend bedelen om voorwerpen,
die uit historisch en archaeologisch oogpunt belangrijk waren. Des te meer betreurde
hij, dat zijn werkzaamheden steeds groeiden en zijn tijd ter verzorging van Museum
steeds inkromp. Gelukkig vond hij in later dagen in den heer Edmond Nijst 'n
toegewijde hulp,
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weldra 'n hartelijken vriend. Op zijn ziekbed bezocht Nijst hem geregeld en sprak
aan zijn graf gevoelvolle woorden.
Toen in 1932 de voorzitter van het Genootschap, pater Albers S.J., volijverig
kerkhistoricus, plotseling overleed, was ieder overtuigd, dat Goossens in den
voorzittersstoel moest plaats nemen. Maar hij wilde niet; hij weigerde beslist. 'n
Krijgslist was noodig: 't Bestuur koos mij als ondervoorzitter en op mijn uitdrukkelijke
verklaring, dat ik hem in den meest letterlijken zin zou assisteeren, d.i. naast hem
zitten en hij mij slechts een wenk behoefde te geven om uit zijn naam de sprekers
te beantwoorden, bezweek hij voor aller verzoek, ja aandrang. Zoo werd hij voorzitter
en leidde van midden Mei 1932 tot zijn dood: 9 November 1933, 't Genootschap.
Trad hij buiten Limburg nooit of hoogst zelden op en slechts, door drang en dwang
van zijn vriend Dr. Poels, 'n enkele maal voor de Volksuniversiteit te Heerlen, in
geschriften stond hij met de vaderlandsche wetenschap in nauw verband. Als lid
van de ‘Rijkscommissie voor de Monumentenzorg’ afdeeling A, werkte hij mede aan
de ‘Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst’,
deel VIII: de provincie Limburg (2 deelen).
‘Deze eerste aflevering - aldus in het voorloopig bericht - is in hoofdzaak bewerkt
door de heeren Dr. J.W.H. Goossens en Jhr. E. van Nispen tot Sevenaer’.
Jhr. van Nispen tot Sevenaer werd er zijn vriend door en vermeldt dankbaar
Goossens' hulp bij zijn proefschrift.
Vermeld zij nog, dat hij 12 October 1917 werd ‘lid der commissie voor de
monumenten van Maastricht’, een tijd bestuurslid was van het ‘Nuyensfonds’ en
van 4 September 1918 tot 14 Juli 1919 docent in de christelijke oudheidkunde aan
de R.K. Leergangen te Tilburg.
Toen Roermond het feit ging herdenken van zijn 700-jarig bestaan - juister dat
het voor 700 jaren stadsrechten had gekregen - besloot de Gemeenteraad 25
September 1929 een historieboek te doen uitgeven. Dat heeft geleid tot de uitgave
van de prachtige ‘Civitas Ruraemundensis’.
Op verzoek van B. en W. zou Dr. Goossens de leiding der redactie op zich nemen.
Met zeer vriendelijke woorden werd hij door Burgemeester Steinweg als voorzitter
geïnstalleerd. Door het vertrek van Burgemeester Steinweg kwam er stilstand in de
voorbesprekingen. Door Burgemeester Mr. Waszink werden ze hervat. Ofschoon
Goossens zich volkomen bewust was van de zware taak, die hij, bij zijn druk werk,
op zich nam, aanvaardde hij haar met goeden moed. Op allervriendelijkste wijze
leidde hij de besprekingen der taakverdeeling en wist 'n werk tot stand te doen
brengen, dat de Roerstad tot eere strekt. B. en W. erkenden Goossens' verdiensten:
‘Het gemeentebestuur stelt het op prijs - aldus Burgemeester Waszink in zijn
voorwoord - hier openlijk de medewerkers dank te zeggen. In het bijzonder geldt
dit den heer Dr. J.W.H. Goossens, Rijksarchivaris in Limburg, zonder wiens toewijding
en zaakkundige adviezen het thans voor ons liggend werk niet zou zijn geworden
wat het is’.
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Goossens zelf schreef in het Gedenkboek - p. 141-154 - ‘Roermond als
Bisschopsstad’.
Was hij aldus een veelzijdig geleerde, vóór alles was hij priester. In alle vroegte
- half zes - stond hij op en las onder de allereersten de H. Mis. Die regelmaat in het
geestelijke is hem zijn gansche leven bijgebleven: ze werd haast spreekwoordelijk.
In zijn laatste jaren deed hij de H. Diensten bij de St. Salvatorzusters op den
Scharnerweg te Maastricht. Ook voor haar is zijn heengaan een zwaar verlies.
De oude kerk te Berg en Terblijt - zijn geboorteplaats - was versleten: er moest
een nieuw Godshuis komen. Natuurlijk werd een beroep gedaan op Goossens'
kunde en ervaring. Gaarne verleende hij wetenschappelijke en bouwkundige
voorlichting. Doch daartoe beperkte hij zich niet. Hij droeg ook voor den bouw 'n
belangrijk kapitaal bij.
't Spreekt haast van zelf, dat hij lid was van de ‘Bisschoppelijke Bouwcommissie’
in Limburg. Bij de beoordeeling van bouwplannen voor kerken en pastorieën kwam
hij in aanraking, soms in tegenspraak, met jongere bouwmeesters. Hij was in dezen
streng en wilde niet het doel van 't kerkgebouw opofferen aan phantastische plannen.
Wellicht ging hij soms wat te ver. Zooveel staat vast, dat hij steeds uit overtuiging
handelde.
't Laatste jaar voelde hij zich vaak onwel. Hij kon echter moeilijk besluiten eenige
rust te nemen. Tenslotte dwong zijn ziekte er hem toe. 'n Paar dagen voor zijn dood
mocht ik hem bezoeken. Niemand dacht aan zoo'n spoedig uiteinde. In den vroegen
morgen van 9 November 1933 was ook voor hem 't ‘Cursum consummavi’ gekomen.
Gesterkt door de H.H. Sacramenten ging hij uit het leven.
Tallooze vrienden woonden de plechtige uitvaart bij. Daaronder bevond zich de
Bisschop van Roermond, eens zijn leerling. Aan de zuidzijde van 't schoone
kerkgebouw te Berg wacht hij op den nieuwen doodenakker de zalige opstanding.
Zijn dood bracht ontroering bij velen. Een lijkdichtje in de taal van zijn gewest
moge hier plaats vinden, - van M.D. - 13-11-'33.
't Is een sprekend bewijs van de liefde, die de bewoners van 't land van Valkenburg
hem toedroegen.

Aan Dr. W. Goossens
Rieks-arsjivaris.
In 't graaf höbbe ze neergelag
Eur liek - en mennigein bedach
Uug es tee leeve mins,
dee gèèr voldeeg aon eeders wins, dee Preester waor
aon Gaods altaor
en veur 't zieleheil wel slaof
wouw zien, - dee alles gaof
vaan goodheid en vaan leefde.
't Is Slevenier, aon Wee 't beleefde,
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Uug weg te neume vaan eus land,
boe-in Geer mit Eur groet verstand
gewèrrek höbt in levenslös
veur de historie, en gein rös
voond Geer, veur tot gevoonde waor,
wat wetensjappelik, helder, klaor
moos kinne weuren aongetuind. Zoedèks höbt Geer de vröch vertuind
vaan wetensjap, deep oetgegraove
oot wat ten tied had ingegraove
en altied waor et interessant,
wat Géér hervoond in 't Limbörgs land.
Noe heet te gooie Slevenier,
veur Wee z'n glorie en z'n ier
eur wèrreke waor, - et oafgedoon.
Geer moot noe bove röste goon.
Slevruike naom Uug bei-j de hand
de bèrreg op nao 't belaofde land.
Dao vind Eur ziel de sjoengste sjat.
bei-j 't ieuwige Magnificat!
Roermond P.J.M. VAN GILS

Geschriften
In 1922 had de ‘Vereeniging tot bevordering der Wetenschap onder de Katholieken
van Nederland’ de goede gedachte de lijst van de wetenschappelijke opera harer
leden - naar eigen opgave - uit te geven. Die lijst bevat 23 grootere of kleinere
geschriften van Dr. Goossens. In 1929 werd door de Vereeniging de vraag aan hare
leden herhaald. Jammer genoeg verzuimde Goossens toen opgave te doen. We
moeten nu in de Publications, de Maasgouw, de Nedermaas, de Oudheidkundige
Mededeelingen van 't Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden, de Civitas
Ruraemundensis en elders zoeken. Laat mij althans de voornaamste zijner
geschriften - met dank aan Dr. Doppler - geven:
1) Etude sur les Etats de Limbourg et des Pays d'Outre Meuse pendant le premier
tiers du XVIII siècle suivie du texte de la Notitia de rebus Statuum provinciae
Limburgensis de l'abbé Nicolas Heyendal. Kerkrade N. Alberts 1910.
2) Die Römische Villa bei Vlengendaal. Separat-Abdruck aus: Internationales
Archiv für Ethnographie. Bd. XXIV (1916) Leiden E.J. Brill, 1916.
3) Oud-christelijke gedenksteenen in Nederland. Overgedrukt uit de Katakomben
Rome-Valkenburg, gedenkschrift, samengesteld door de archaeologische Commissie
van Advies der Katakombenstichting. Amsterdam, 't Kasteel van Aemstel, 1916.
4) Geschiedenis van het tegenwoordige Bisdom Roermond en van de Bisdommen
die het in deze gewesten zijn voorafgegaan... Voortgezet door Dr. W. Goossens.
Vierde deel, eerste en tweede stuk. Roermond, J.J. Romen en Zonen, 1921.
5) Roermond als Bisschopsstad in de ‘Civitas Ruraemundensis’: Gedenkboek
Roermond. Roermond, J.J. Romen en Zonen, 1932.
6) Publications: tom. 68 (1932) In memoriam Pater Petrus Henricus Albers S.J.
Voorzitter van Limburg's Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, p. 3 en vlgg.
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7) Publications: tom. 69 (1933) Een grafschrift uit den Merovingischen tijd in de
S. Servatiuskerk te Maastricht. bl. 1 en vlgg.
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Dr H.J. Kiewiet de Jonge
Groningen 29 September 1847-Nyon 13 April 1935
‘Den 13den April overleed Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, in wien wij den onvermoeiden
voorvechter voor een nationaal stambewustzijn betreuren, dat wijder horizon kent
dan de staatkundige grenzen van ons koninkrijk. Wat de zaak der Vlamingen aan
hem te danken heeft, kan men in het Zuiden beter zeggen dan wij hier, maar ons
past het hem dankbaar te gedenken als den man, die ons steeds heeft ingescherpt,
dat wij in de verdediging van onze taal en onze beschaving sterk staan, indien in
dien strijd Vlamingen en Nederlanders schouder aan schouder strijden. Onze
Maatschappij, wier vroegere voorzitter Kern reeds in 1871, toen natuurlijk tevergeefs,
ook voor Zuid-Nederlanders het gewone lidmaatschap wilde openstellen en die
sindsdien in stijgende mate getoond heeft, het begrip Nederlandsch in den ruimsten
zin te aanvaarden, mag het zich tot een eer rekenen een man als Kiewiet de Jonge
onder haar leden te hebben geteld’.
In deze korte bewoording, als onderdeel der herinnering aan de leden, die de
Maatschappij sedert de vorige jaarvergadering door den dood ontvallen zijn, herdacht
Prof. Dr. Jan de Vries, verzuimend de Afrikaners er bij te vermelden, in de jongste
jaarvergadering op 12 Juni 1935 den in stille Zwitsersche afzondering, haast
gelijkstaande met vergetelheid, te Nyon overleden Groot-Nederlander Dr.Hermannus
Jacob Kiewiet de Jonge.
Men vatte dat woord niet op in de enge beteekenis van vaderlander, wiens liefde
ook uitgaat naar de overzeesche gebiedsdeelen, waarmee een kloek, voortvarend,
ondernemend voorgeslacht Europeesch Nederland verrijkte. Zijn genegenheid ging
verder, omvatte ook de stamverwanten buiten het koninkrijk, de bewoners van het
oude Vlaanderen, waar de Nederlandsche beschaving sedert de Middeleeuwen
bloeitijdperken beleefde, zoowel als de nazaten van de Hollanders, die onder Jan
van Riebeeck in de 17de eeuw aan de Kaap de Goede Hoop den grondslag legden
voor een Dietsch-Afrikaansche beschaving. En die genegenheid was te inniger,
onbaatzuchtiger en omvang-
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rijker, naarmate hij, toen hij tegen het eind der negentiende eeuw zijn belangstelling
tot die stamgebieden uitstrekte, ervoer onder welk een vreemden, de Nederlandsche
cultuur belagenden druk zijn bewoners, het stambroedervolk der Vlamingen en der
Afrikaners, voor eigen volksbestaan moesten strijden en lijden.
Dr. Kiewiet de Jonge is zich dat saamhoorigheidsgevoel, dat trouwens in de vorige
eeuw bij slechts weinige Nederlanders bestond, althans niet in daden tot uiting
kwam, eerst op middelbaren leeftijd goed bewust geworden en dat er een leiderstaak
in de ontwikkeling der Grootnederlandsche beweging voor hem was weggelegd,
heeft hij zich zeker niet voorgesteld, toen hij de wetenschappelijke loopbaan koos.
Hij was 29 Sept. 1847 te Groningen geboren, genoot er lager, gymnasiaal en
hooger onderwijs en promoveerde er in 1881 tot doctor in de klassieke letteren op
een proefschrift, getiteld: Specimen litterarium continens de Gaio Mario et de
scriptoribus qui de eius temporibus egerunt quaestiones. Maar reeds in 1874 had
hij een benoeming aanvaard als leeraar in de Nederlandsche taal, geschiedenis en
aardrijkskunde aan de H.B.S. te Dordrecht, welke betrekking hij in 1879 verwisselde
voor die van leeraar in oude talen aan het stedelijk gymnasium, waarvan toen Dr.
J.S. Warren rector was, later opgevolgd door Dr. A.W. van Geer. Toen deze in 1901
rector te Groningen werd, was Dr. Kiewiet de Jonge zijn aangewezen opvolger. En
toen hij in 1912 het otium cum dignitate aanvaardde - wat voor een zoo werkzamen
geest en midden in het volle leven staande persoonlijkheid slechts het onderwijs
kon gelden - bewees het afscheid van leeraren, leerlingen en oud-leerlingen hoezeer
men dezen humanist waardeerde en welk een heilzamen invloed hij vele jaren meer dan een derde eeuw - op de Dordtsche jeugd en jongelingschap had geoefend,
niet uitsluitend wetenschappelijk, maar ook maatschappelijk en ethisch. De klassieken
hadden hem tot die breede en diepe opvatting der onderwijstaak gebracht. Seneca's
non scholea, sed vitae had hij zich als opvoeder tot lijfspreuk gekozen. Uit de
eenvoudigste leerstof wist hij schoonheid te puren, de hem toevertrouwde leerlingen
de oogen te openen voor de poëzie, die overal te vinden is; hij bracht ze in aanraking
met de groote geesten van alle tijden, legde verband tusschen oude beschavingen
en nieuwe openbaringen van wetenschap en kunst en deed hen dus ook der dagen
geestelijken strijd mee beleven. Geen les eindigde voor het geboeid jeugdig gehoor
zonder kennisverrijking en verhelderd inzicht. Zoo ging 't mij en vele anderen, die
het voorrecht hadden onderwijs van hem te ontvangen. Voor zijn lessen gold het
creterium der kunst: niet het wat maar het hoe beslist over de waarde; door het ‘hoe’
kwam het ‘wat’ vanzelf tot zijn recht. Want Dr. Kiewiet de Jonge had een prachtige
voordracht. Als hij een klassiek, zeventiende eeuwsch of modern literair meesterwerk
voorlas, was het ons of het uit zijn eigen dichterlijk gemoed opwelde.
Zijn wellevenskunst en welsprekendheid - Kiewiet de Jonge was
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een uitmuntend redenaar en improvisator - werden hem van grooten dienst bij de
verbreeding van zijn paedagogische taak tot medeopvoeder van zijn land- en
stamgenooten, al was het vooral zijn sociaal warm voelend hart, dat hem den weg
wees naar een hoogere levenstaak.
Reeds in de stedelijke samenleving had hij zich niet tot de wanden van zijn
leslokaal en rectorskamer beperkt. Hij gaf mede leiding aan wetenschappelijke en
maatschappelijke vereenigingen van beteekenis, werd o.m. bestuurslid van het
oude, in 1816 gestichte Dordtsche genootschap Diversa sed Una en richtte mee
de op toynbee-leest geschoeide vereeniging Plicht en Recht op; waarin de sociale
stroomingen, die tegen het laatste kwart der 19de eeuw de gezeten burgerij en de
aristocratie uit haar zelfgenoegzame rust opschrikten, werden bestudeerd. Dr.
Kiewiet de Jonge was toen reeds kritisch medewerker van het te Dordrecht
verschijnend maandschrift Europa en deed als tooneelrecensent der Dordtsche
Courant zijn stadgenooten genieten van zijn welversneden pen. Zijn kritieken tintelden
vaak van humor. Wanneer er een tooneeljubileum in Dordrechts primitieven
schouwburg (populair ‘de Houten Tent in de Wei’ genoemd) werd gevierd, was hij
de feestredenaar en ook plechtige gedenkdagen voor nationale helden of
kunstenaars ingericht, vonden hem op het spreekgestoelte.
Top Naeff, wier eerste schreden op het moeilijk pad der literaire kunst hij heeft
geleid en die voor haar vorming als schrijfster aan haar ‘buurman’ zooveel te danken
heeft, etste met haar gevoeligindringend woord de contouren en de licht- en
schaduwpartijen van zijn portret zoo gaaf in het jongste Meinummer van Neerlandia,
dat men het als woorden-beeld kan plaatsen naast het conterfeitsel door Jan Veth,
dat den leider van het Algemeen Nederlandsch Verbond op zijn 70sten verjaardag
werd vereerd. Reeds de titel: ‘Een goede buur en een verre vriend’ teekende de
onverbrekelijke vriendschap, die de schrijfster voor het leven aan haar leermeester
verbond. Met enkele fragmenten verrijk en verlevendig ik gaarne mijn ‘levensbericht’:
‘Wanneer ik mijn oogen opsla van mijn schrift, zie ik in den ouden tuin van Dr. Kiewiet
de Jonge, naast aan den mijnen, den tulpenboom in vollen bloei staan. Een aanblik,
nog altijd niet af te scheiden van zijn kleine, fijne figuur met het in den wind wuivend
grijs krulhaar, zooals hij bij het eerste knoppen van de lente naar buiten trad om
van dien boom-zoo-vol-geladen een paar takken af te plukken.
Het is al heel lang geleden, maar welk een sterke atmosfeer schiep deze mensch
om zich heen bij de eenvoudigste dingen die hij deed, met de aandacht en de gratie,
of het een ritueele handeling gold. Elk handgebaar, de tinteling van zijn oogopslag,
de glimlach om zijn mond, ze zijn voor wie hem gekend hebben, levend en sprekend
gebleven, niettegenstaande hij reeds vele jaren in den vreemde woonde, en in den
vreemde stierf.
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‘Geen wereldoorlog en geen perskantoor, niets van wat dezen man, wiens idealen
de wereld omvatten, innerlijk beheerschte, heeft hem ooit doen wankelen in zijn
stille trouw aan wie hem in het kleine en misdeelde leven noodig had.
Wat Dr. Kiewiet de Jonge voor zijn jonge buurvrouw met litteraire neigingen in
haar ontvankelijkste jaren geweest is, zou ik hier niet bij benadering willen uitspreken;
op den voet van kameraadschap, waarop wij, trots het groot verschil in leeftijd en
wijsheid, verkeerden, is het ternauwernood tot mij doorgedrongen, wat ik voor mijn
leven aan dien leermeester bij Gods genade te danken zou hebben. Ik, zoo goed
als honderden anderen, die meer officieel zijn leerlingen waren.
‘Velen zijn over zijn drempel gegaan, overtuigd er een veilig oor te vinden. En
dan moest hij, door zijn gedachten in beslag genomen, wel het masker opzetten,
het masker dat ons lief werd, omdat het de trekken droeg van den mildsten humor’.
Dit levensbeeld is de kunstvaardige bevestiging van mijn eigen ervaring in de vele
jaren, dat ik het voorrecht had met Dr. Kiewiet de Jonge te mogen samenwerken in
het Algemeen Nederlandsch Verbond, zijn eigenlijk levenswerk, waardoor hij zich
een blijvende plaats heeft verzekerd in de geschiedenis van den Nederlandschen
stam.
Toen in 1896 te Antwerpen bepaald was, dat het 24ste Nederl. Taal- en
Letterkundig Congres te Dordrecht zou worden gehouden, hadden de kopstukken
dezer tweejaarlijksche verbroederingsfeesten tusschen de intellectueelen van Noord
en Zuid - volksbewegingen zijn ze nooit geweest - niet lang te zoeken naar den
Dordtschen leider. Natuurlijk was Dr. Kiewiet de Jonge de uitverkorene. En de
Handelingen van dat 24ste Congres kunnen er nog van getuigen, hoe schitterend
hij zich van die taak kweet. Nog leeft bij ouden van dagen in de Merwedestad de
herinnering aan den Kunstavond: het troubadourspel, het feest om den Meiboom
1
en het herleefde abele spel Esmoreit . Was dit feest al meer dan een gewoon
congres-amusement, in de leiding van het Congres zelf kwam herhaaldelijk het
verlangen naar voren om uit die tweejaarlijksche samenkomsten van Nederlanders
en stamverwanten een blijvenden sterken band te smeden, die Afrikaners,
Nederlanders en Vlamingen - de volgorde

1

Het is een dwaling, die men hardnekkig tot in den laatsten, vierden druk van den Platenatlas
bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis, door M.A.P.C. Poelhakke, Prof. Dr. C.G.N. de
Vooys en Prof. Dr. Gerard Brom (uitgaaf J.B. Wolters) vindt gehandhaafd, dat de herleving
der abele spelen in 1901 aan de Rotterdamsche Onderwijzers-tooneelvereeniging zou te
danken zijn. Aan Dr. Kiewiet de Jonge komt die eer toe. Dordtsche dilettanten, w.o. schrijver
dezes, hebben Esmoreit onder zijn leiding in 1897 ingestudeerd. Toen hij het met de
voorbereiding van het congres te druk kreeg, nam de Dordtsche onderwijzer C. Regoor de
leiding over en die heeft na de opvoering te Dordrecht een paar jaren later dit abele spel met
de R.O.T., van welke hij regisseur was geworden, ingestudeerd en opgevoerd. Hij was dus
de, ongetwijfeld zeer verdienstelijke, voortzetter van Dr. Kiewiet de Jonges initiatief.
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wordt gekozen met het oog op de zinrijke beteekenis der beginletters A.N.V. - voor
goed tot vruchtbare samenwerking zou brengen, tot versterking van den Dietschen
stam als een cultuur-eenheid. Dr. Kiewiet de Jonge wilde geen dubbele winterslaap
meer tot het volgend congres, niet meer indommelen na het laatste dessert, maar
daarna dadelijk de hand weer aan den ploeg slaan, het wijde onontgonnen gebied
bewerken. Voor omschrijving van die zich zelf opgelegde taak zou ik zijn geheele
inleidingsrede moeten inlasschen. Ik bepaal me tot enkele karakteristieke
aanhalingen. Eerst een ten opzichte der Vlamingen, de naaste buren:
‘Wij Vlamingen en Nederlanders, al wonen wij niet in één land, al huizen wij niet
in ééne volkerenwoning, wij voelen ons nauw verwant. Wij willen vrienden zijn,
deelen in elkanders lief en leed, al hebben wij ieder onzen eigen strijd te strijden.
Wij bezitten een gemeenschappelijk kleinood, dat waarmee een volk leeft of sterft,
onze taal. Wij gevoelen hoe onze moedertaal, de eenige taal ter wereld, die de
waarachtige tolk kan zijn van ons innerlijk leven, een hechten band vormt tusschen
allen, die haar spreken, en dat de uitgestrektheid van ons taalgebied de krachtmeter
is van den Nederlandschen stam. Het is waar, wij zijn een kleine natie en het gebied
onzer taal is beperkt, maar niet zoo beperkt of door krachtige uiting van
zelfwaardeering en door opofferende inspanning kunnen wij haar een waardevolle
plaats blijven verzekeren overal, waar de Nederlandsche stam een zelfstandig
bestaan leidt’.
En sprekend over den smaad, den Afrikaners aangedaan, die toen juist Jamesons
inval hadden afgeslagen, uitte zich zijn verontwaardiging en solidariteitsgevoel aldus:
‘Wij, Vlamingen en Hollanders, wij in het bijzonder voelden hoe dreigend gevaar
had gezweefd boven stamverwanten, hoe ons hoogere beginsel van eerlijkheid en
trouw was geschonden in een volk, dat wij liefhebben, omdat zijn jongste
geschiedenis als gelicht schijnt uit eigen historie van eeuwen her, omdat wij weten,
dat bij hen een strijd wordt gevoerd voor belangen, die ook de onze zijn’.
Zijn eindconclusie was een krachtig beroep op alle Nederlanders en
stamverwanten om de verspreide deelen van den Nederlandschen stam, al hebben
ze duidelijk het kenmerk hunner eigen historie, saam te binden.
De titel dezer openingsrede, die zoo ver uitging boven de gebruikelijke
gelegenheidsfrasiologie, was: ‘Inleiding tot een Algemeen Nederlandsch Verbond’.
En ook in de andere congresvoordrachten, blijkbaar bij afspraak, kwam mede tot
uiting wat men nu zou noemen een eenheidsfront. Prof. Dr. H. Kern, voorbestemd
om eerste voorzitter van het A.N.V. te worden, sprak over: Het gebruik onzer taal
in Ned.-Indië; Prof. Dr. Jan te Winkel over het Nederlandsch in Zuid-Afrika en Prof.
Dr. Paul Fredericq, de deftige Vlaming, over de Toekomst van den Nederlandschen
stam. Deze persoonlijkheden verzinnebeeldden als 't ware Kiewiet de Jonges ideaal,
dat hij aanvankelijk het best onder den naam Algemeen Nederlandsch Taal-
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verbond verwezenlijkbaar achtte, maar die als leuze voor een beweging tot
verhooging van het stambewustzijn en de volkskracht eenzijdig mocht heeten, omdat
hij de velerlei andere belangen niet dekte en aan de populariteit der vereeniging in
den weg zou hebben gestaan, al is dan ook ‘de taal gansch het volk’.
Maar de geestdriftige voorganger van het Congres had buiten den waard gerekend,
die in Vlaanderen al een soortgelijk ‘staminee’ had geopend, de Aalstersche leeraar
Hippoliet Meert, die reeds in 1895 in het Brusselsche genootschap De Distel een
lezing had gehouden over ‘De uitgebreidheid van het Nederlandsch taalgebied’,
waarvan een beweging het gevolg was, wier leiders men m.i. het best als verkenners,
1
als voorloopers van het in 1898 opgerichte Algemeen Nederlandsch Verbond kan
beschouwen.
Toen Dr. Kiewiet de Jonge volledig kennis nam van wat Hippoliet Meert e.a. reeds
in de door hem bedoelde richting hadden tot stand gebracht - op den
Gulden-Sporenslag-herdenkingsdag (11 Juli) was al een jaar te voren het maandblad
Neerlandia verschenen ter propageering van het denkbeeld - was hij dadelijk bereid
samen op te trekken. En Meert, die nimmer zich zelf zocht en later, in de voor de
Vlaamsche beweging zoo moeilijke jaren van en na den Wereldoorlog, zou toonen,
dat hij goed en leven voor Vlaanderen veil had, was er van doordrongen, dat de
steun van het Noorden, van de Nederlandsche cultuur een levensvoorwaarde voor
Vlaanderen was en dagelijksch contact noodzakelijk. Dies stuurde hij er zelf op aan
de leiding der Verbondsbeweging aan beproefde Nederlandsche handen over te
geven. Het hoofdkwartier werd dan ook weldra van Gent naar Dordrecht verplaatst,
waar ook Neerlandia in 1900 ging verschijnen onder redactie, dat spreekt, van Dr.
Kiewiet de Jonge, die er een kwart eeuw zijn gedegen, pittige beschouwingen in
schreef, van welke verscheidene de moeite der bundeling waard zouden zijn
geweest. En men mag het nog als een verwaarloozing, een onderschatting van
eigen pennevruchten beschouwen, dat de schrijver ze niet zelf in gemakkelijk te
2
leggen verband heeft uitgegeven . Hij hadde dusdoende navorschers de moeite
bespaard van het tijdroovend zoeken in een lange boekenplank jaargangen van het
maandblad van zijn verbond.

1
2

Wie over den oorsprong en de geschiedenis van het A.N.V. meer wil weten, zie mijn opstel
in het Gedenkboek van het A.N.V. (1898-1923), blz. 13 vlgg.
Dit is ook de oorzaak, dat dit ‘levensbericht’ niet kan worden besloten met de gebruikelijke
lijst van geschriften van den overledene. In deze noot geef ik uit mijn herinnering een uiteraard
onvolledige opsomming: Inleiding tot een Algemeen Nederlandsch Verbond. 1898; Het
Nederlandsch element in den vreemde; Twee voordrachten over Zuid-Afrika (reisherinnering).
Dit wat zijn afzonderlijk gedrukte geschriften over de Grootnederlandsche beweging betreft.
In zijn ‘klassieken’ tijd bewerkte hij o.m. een uitgaaf van de ‘Goden- en Heldensagen’ en Twee
Dialogen van Lucianus. Uit zijn loopbaan als tooneelcriticus dagteekent een vertaling van
Molières Bourgeois Gentilhomme. Er moet nog meer zijn, maar het hier genoemde typeert
genoegzaam Kiewiet de Jonges veelzijdig studieveld.
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Door de verplaatsing van de hoofdleiding naar het Noorden ging de Dietsche
beweging krachtig omhoog. Geen man van naam, vooral in de
hooger-onderwijswereld, of hij zegde zijn medewerking toe. Staatslieden als Mgr.
Dr. Schaepman, Dr. Abram Kuyper en Jhr. Mr. De Savornin Lohman traden toe als
medebestuurder of bijstandsraadslid. Mannen en vrouwen van invloed en beteekenis
uit alle oorden der wereld en uit allerlei kring - want het Verbond kent kerkelijke noch
staatkundige partij - traden toe en van Dr. Kiewiet de Jonges woning te Dordrecht
kon ten slotte worden gezegd, wat eenmaal Vondel van Roemer Visscher getuigde:
Zijn deur betreden wordt, zijn drempel werdt gesleten
Van schilders, kunstenaars, van zangers en poëten.

En die reputatie dankte het huis ook aan de beminnelijke voorname gastvrouw,
Mevrouw Kiewiet de Jonge-Van der Sande, die geheel meeleefde met de idealen
van haar man en evenals hij op de Verbondsbijeenkomsten en de Nederlandsche
Taal- en Letterkundige Congressen een graag geziene figuur was.
De oude gravenveste, de stad der Synode, de geboorteplaats der De Witten werd
een brandpunt van stamgevoel en stambewustzijn. En het spreekt van zelf, dat Dr.
Kiewiet de Jonge binnengehaald werd in de besturen van vereenigingen met een
verwant doel. Ik denk o.m. aan zijn hoofdbestuurslidmaatschap van de Ned. Zuid-Afr.
Vereeniging, van Volksweerbaarheid, van de Vereeniging voor den Volkszang, van
de Tucht-Unie, die hij in 1909 mee heeft helpen stichten en die hem later tot
eere-voorzitter benoemde; aan het Tooneelverbond en lest best aan zijn secretariaat
van het vooral door hem voorbereide, in 1914 gestichte Koningin Wilhelmina
Lectoraat aan de Columbia University te New York.
Het lag volkomen in de lijn zijner bemoeiingen, dat Dr. Kiewiet de Jonge zich in
1899 mede schrap zette, toen der Britten bedoeling duidelijk werd om de
Zuidafrikaansche boerenrepublieken ten onder te brengen. Toen stichtte hij, na
openlijke protestvergaderingen geleid te hebben, met een troepje voortvarende
Dordtenaren het bekend en berucht geworden Perskantoor van het A.N..V, berucht
bij de Engelschen, die Dr. Kiewiet de Jonges woning te Dordrecht met een zwarte
kool hadden aangeteekend en er hun speurders posteerden; bekend en geprezen
bij de ingewijden, die wisten, dat daar, Johan-de-Wittstraat 31, de waarheid gediend
werd, geput uit de beste bron. Wekelijks, soms dagelijks, gingen er persberichten
uit Dordrecht, over de ware feiten in het verloop van den Boerenoorlog, in vele talen
1
de wereld over. In Dr. Leyds' vierdeelige werk Correspondentie kan men afdruk
vinden van vele documenten, die bewijzen, welk een belangrijke rol dit Perskantoor
in de waardeering der wereld voor de Boeren gespeeld heeft.
Toen Dr. Kiewiet de Jonge in den winter van 1908-1909 een reis

1

Als manuscript uitgegeven, dus niet in den handel.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1935

143
door Zuid-Afrika maakte, heeft hij overal ervaren, hoezeer zijn verdiensten voor het
stambroedervolk aan de Kaap blijvend werden gewaardeerd. De dichter Dr. Schepers
had hem, als oom toesprekend, bij zijn vertrek naar het zonnige stamland uit naam
van vele Nederlanders ten afscheid toegezongen (ik neem alleen de voornaamste
strofen over):
Vaarwel, vaarwel naar 't Zuiderstrand,
Neem onze wenschen mee
Voor wie een zonnig vaderland
Eens wonnen over zee.
Zeg hun, die mannen van ons bloed,
Die vrouwen, trouw en sterk:
Wij gaven ze eens ons vol gemoed,
Wij volgen trouw hun werk.
Bemoeien met zijn zaak! Wel nee,
Oom denkt aan zoo iets niet;
Hij leeft alleen met neef maar mee
In vreugde en verdriet.
Als neef zich maar niet deuken laat,
Zijn moedertaal maar eert
En nooit voor vreemde snoeshaanpraat
Zijn eigen moois verleert.

En nog nauwelijks had hij zijn voet op Afrikaanschen bodem gezet of ‘om s'n neef’
kwam hem aldus tegemoet:
Welkom aan ons Suiderstrand
Oom uit ver ou Moederland
Hier 's ons Afrikanerhand
Pak aan! Pak aan!
Neem die handdruk met jou mee
Wil 't met ons liefde gee
Aan ou-Neerland o'er die see
Als jij moet gaan.

Hij vond er vele oude vrienden en maakte er vele nieuwe voor het leven. Hij was er
de gast van Generaal Botha en andere Boerenvoormannen en versterkte hun
zelfvertrouwen. Mevrouw A.C. Veen-Brons, die vele jaren lid van het Bestuur van
het A.N.V. is geweest
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heeft er eens bij een Verbondsjubileum van den voorzitter in deze korte karakteristiek
van zijn staat van dienst aan herinnerd:
Wie gaf Zuid-Afrika meer zelfvertrouwen
En sterkte in zijn worsteling om recht
Den Vlaamschen strijder, die gehoond, geknecht
En min geacht, zich zelf tracht vrij te klauwen?
Kiewiet de Jonge bracht die handen saam
In broederschap, in 't Nederlandsch Verbond...

De in 1919 tot eere-voorzitter benoemde leider heeft meer Verbondsjubilea gevierd,
waarop hem ondubbelzinnig bleek, welk een eereplaats hij bekleedde in het hart
zijner vele toegewijde medewerkers en vrienden. De oorkonde zijner benoeming
tot eere-voorzitter, zijn vele verdiensten omschrijvend, eindigde aldus:
‘Het Nederlandsche volk dankt ook Dr. Kiewiet de Jonge een verhoogd gevoel
van eigenwaarde en nationaal zelfbewustzijn. Het Hoofdbestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond eert in hem een der beste zonen van onzen stam’.
Dit was de balans, opgemaakt uit de rekening en verantwoording van zijn
Verbondsleven, welke ook haar debetzijden had. Want Dr. Kiewiet de Jonges beleid
was door de radicalen in de beweging meermalen aangevallen en veroordeeld en
heeft zelfs tot hun afscheiding aanleiding gegeven.
Na zijn aftreden heeft Dr. Kiewiet de Jonge met zijn vrouw een éénjarige reis naar
Ned.-Indië ondernomen, waar zijn oudste zoon een hoop ambt bekleedde. Hoe
weinig dacht hij toen, dat hij dezen zou overleven, een verdriet dat zijn ouden dag
somber overschaduwd heeft, nadat hij zich in 1929 te Nyon in Zwitserland gevestigd
had om met zijn echtgenoote te wonen in de nabijheid van het gezin van zijn jongsten
zoon, een medicus, die daar aan een sanatorium verbonden is.
Die afzondering heeft hem vervreemd van de beweging, die zooveel aan hem te
danken heeft en waarvoor hij zich onder de zinspreuk ‘met raad en daad voor volk
en stam’ geheel gegeven had. De hooge ouderdom deed de rest.
Het is een weemoedige gedachte, dat zijn stoffelijk hulsel niet is toevertrouwd
aan de aarde van het land, dat hij zoo innig liefhad, en voor welks aanzien in de
wereld hij in zijn lang, werkzaam en vruchtbaar leven het beste wat in hem was ten
offer bracht.
Dordrecht, Juli 1935
C. VAN SON
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J.R. Klein-Peaux
Geervliet 19 Januari 1864 - Oosterbeek 30 Juni 1933
Johanna Reinhardina Peaux werd geboren den negentienden Januari 1864 te
Simonshaven (gemeente Geervliet) als dochter van Pieter Peaux, predikant te
Simonshaven en Biert, en Louisa Cornelia Gerarda Peaux-Prince.
Haar eerste levensjaren bracht zij door in die streek van frisch groene weiden,
blinkende slooten en kanalen, waar ruimte van luchten is over het wijde landschap,
waar zwartbont wee graast en de paarden, in vluggen draf ranke wagens trekken
over de dijken, zoodat het witte stof stuift langs wielen en disselboom en vonken
spatten uit het kiezelgrint.
Een vruchtbare kleistreek, waarvan de pastorietuin met zijn appelen pereboomen,
bessen- en frambozenstruiken, aardbeien en malsche groenten getuigen. In dien
tijd bloeide in het voorjaar, op menig veld nog het koolzaad in vroolijke, gele
zonneplekken en vond men, hier en daar ook de blauwe vlasbloem.
Johanna was te jong toen zij deze gewesten verliet om er iets meer dan een vage
herinnering aan te hebben behouden en eerst veel later, na jaren, bij een kort bezoek
aan Simonshaven en Zuidland, openbaarde zich aan haar de volle schoonheid van
dit rijke en vruchtbare land.
Want de natuur had haar groote liefde van jongsaf en toen zij in 1869 met haar
ouders naar Brabant verhuisde, waar haar vader als predikant van Etten en Hoeven
was beroepen, onderging zij de eigenaardige bekoring van het Brabantsche
landschap.
Hier niet de rijkdom van een vetten grond, maar de pracht van de heide in paarsen
bloei, de kronkelende zandwegen, met hun diepe karresporen, de boekweit- en
roggevelden, het kreupelhout op de bermen van de binnenwegen dat bij een
zaakkundige bewerking schelklinkende fluitjes oplevert; hier óók maar dan meer in
de laagte, waar de bodem drassig is, de taaie groene biezen, die zich zoo goed
leenen tot het vlechten van op suikerbrooden gelijkende mutsen en platte matjes.
De boerderijen die een witgekalkt kruis hebben op den muur boven het kelderraam;
stokrozen en dahlias bloeien in den vóórtuin, al naar het jaargetijde afwisselend
met violetten en oranje lelies en zwevend boven de welput op het erf, hangt aan
een langen hefboom, de houten wateremmer, die zoo donker afsteekt tegen de
lucht.
De mastboschjes op de hei waarin een ruischen is als van zeegerucht. De
Canada's ranke populieren zoo eigen aan het Brabantsche land-
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schap. De beukenhagen langs tuinen en erven waaruit de schooljeugd in het voorjaar
meikevers schudt, die molenaars heeten, hoe heeft dit alles haar liefde gehad en
is het altijd in haar herinnering gebleven. Welk een genot waren voor deze blijde
kinderziel de Paaschdagen wanneer er met gekleurde eieren werd gebold op het
bleekveld van den pastorietuin en hoe lichtte de triomf in haar oogen als het ei, dat
in gespannen verwachting heel hoog was opgegooid, toch nog onbeschadigd
tusschen de grashalmen terecht kwam. Het werd een wedstrijd wiens ei het langst
zou duren en dan kwam ten slotte het opeten, koud was het en hard, zonder zout
er bij, maar wat smaakte het in de buitenlucht oneindig veel lekkerder dan ooit
binnenshuis een zachtgekookt ei aan de ontbijttafel.
Tot de zomergenoegens behoorde in de eerste plaats een rijtoer naar het
Liesbosch dat zich uitstrekte langs den Bredaschen straatweg, Kroondomein was
en, voor kinderen, een onafzienbaar woud. Breedgespreide varens groeiden er
onder de boomen en in de greppels lagen de beukeblaren van het vorig jaar hoog
opgetast, de voeten verzonken er in en deden een aanhoudend geritsel opgaan
onder het loopen. Hoe werd daar gespeeld onder de oude beuken! Zulk een dag
was een heerlijkheid van het begin tot het einde: eerst de toebereidselen thuis, het
zien inpakken van de proviand in groote, groene trommels, dan het voorrijden van
de vigilante of de barouchette al naar gelang het eene of het andere rijtuig te
verkrijgen was en dan de vroolijke uittocht uit het dorp en de rit over de Bredasche
baan tot aan den ingang van het bosch waar het grijze hek stond met een gekroonde
F. op de stijlen; het gaf toegang tot een mullen zandweg, die langs een rei van witte
paaltjes naar de boschwachterswoning voerde. Hier verhief zich, dicht bij het huis,
de hooge schommel en verderop waren overal in het omlijstende groen
halvemaanvormige zitjes uitgespaard. Hier werden de trommels en doozen ontpakt
en ging het rooversspel of het boompjeverwisselen onder de hooge beuken vroolijk
zijn gang. Hoe pleizierig was het allemaal, hoe plezant, ook, tegen den avond, de
terugrit: het zien inspannen van het paard, dat zoo groot en gewichtig kwam
aanstappen met in elke beweging de belofte: ‘ik breng je weer thuis’. Dan eerst het
zware trekken stapvoets door het diepe wagenspoor en verderop het rijden over
den steenweg in matigen draf. Het was dan al schemerig en hoe groot en vreemd
zag alles er uit langs de baan waar toch de bekende huizen stonden.
Menig trekje en tafereeltje in wat zij later schreef vindt zijn oorsprong en wortelt
in dezen gelukkigen kindertijd, een reden om er iets langer bij stil te staan.
Op de dorpen had Johanna huisonderwijs genoten, maar haar eigenlijke
schooljaren bracht zij in Haarlem door waarheen haar ouders verhuisden en dáár
waren het vooral de duinen die haar lief werden. Wat al vroolijke herinneringen heeft
zij behouden aan Het Kolkje, Kraantje lek, met den hoogen Blinkert, Het Schapenduin
en Het Bloemendaalsche bosch, aan roeien langs de singels, over het
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Spaarne en op de Leidsche vaart en aan het schaatsenrijden over diezelfde wateren
in den winter.
Na afloop van den schooltijd bereidde zij zich voor tot het middelbaar examen in
de Engelsche taal en letterkunde en bracht zij eenigen tijd in Engeland, Londen,
door waar haar een nieuwe wereld openging. In de uren die niet aan de studie gewijd
waren, hield zij er van Londen te doorkruisen met de underground, in omnibus, cab
of handsome, de vervoermiddelen die er toen waren en waarmede zij stad en
omgeving grondig leerde kennen. Ook knoopte zij in Londen vriendschapsbanden
aan die gedurende een heel leven zijn blijven bestaan.
Bij haar terugkeer waren haar ouders naar Wijk aan Zee en Duin verhuisd en al
was de overgang groot, zij heeft zich in die rustige omgeving terstond thuis gevoeld
en van den aanvang af er de charme van ondergaan. Hoe prachtig was de zee bij
avond en hoe heerlijk overdag het baden in de golven, hoe mooi het toen nog
eenzame strand met zijn stoffeering van meeuwen en sterntjes.
In de onmiddellijke nabijheid van de pastorie waren begroeide binnenduinen,
lanen en boschjes en op de buitenplaats Westerhout heerlijk beschutte plekjes om
er heele middagen door te brengen en en er onder de boomen, waar het in het
voorjaar schemerig blauw was van wilde hyacinten, te lezen en te studeeren.
Zij behaalde de acte Middelbaar A en B in de Engelsche taal en letterkunde en
was daarna eenigen tijd leerares aan de Middelbare school voor meisjes te
Leeuwarden. Later trok de ziekenverpleging haar meer aan en was zij een poos als
verpleegster werkzaam aan een der Ziekeninrichtingen te Rotterdam.
Vandaar weer in Wijk aan Zee en Duin terug gekeerd, wijdde zij zich vooral aan
letterkundigen arbeid en schreef studies over Engelsche dichters. Deze artikelen
over Robert Browning; Dante Gabriel Rossetti; Swinburne's Chastelard; uit den tijd
der Oxfordsche Beweging, waren geteekend: A.-J. Peaux, omdat haar zuster de er
in voorkomende verzen vertaalde.
In dezen tijd verschenen ook haar schetsen en feuilletons in het Zondagsblad
van het Nieuws van den Dag onder het pseudoniem de Meerulaer, eenige van deze
werden door den schilder Wenckebach geïllustreerd. Met dit pseudoniem de
Meerulaer onderteekende zij ook de schetsen en verhalen, die zij in het tijdschrift
Eigen Haard schreef. In Mannen van Beteekenis in onze dagen verschenen haar
studies over Robert Browning en Walt Whitman, die geteekend waren: J. Peaux.
Dodo, de geschiedenis van een hond, schreef zij naar aanleiding van een
prijsvraag en behaalde er den 2en Prijs mee; haar liefde voor en begrip van het dier
kwamen in dit geschrift wel zeer sterk uit; het verscheen later in boekvorm en was
geteekend: Johanna R. Peaux (de Meerulaer).
In 1896 verhuisde zij met haar ouders naar Gulpen in Limburg en
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trad daar in 1897 in het huwelijk met Mr. J. Klein en vertrok in December van dat
jaar naar Indië.
Hier deed zij de stof op voor haar Indische schetsen en verhalen, die mede in
Eigen Haard en andere tijdschriften, waaronder ook Indische verschenen.
In 1900 keerden zij en haar echtgenoot naar Europa terug en woonden
aanvankelijk te Gulpen (L.), daarna te Amsterdam, Schoonhoven, Gouda en, in den
tijd gedurende welken haar echtgenoot kantonrechter te Leiden was, eerst te
Oegstgeest en later te Leiderdorp. Haar laatste levensjaren brachten zij en haar
echtgenoot in Oosterbeek door.
In de omgeving van Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp, had Johanna de
kleurenpracht van de bollenvelden uit den Haarlemschen tijd terug gevonden en in
Katwijk en Noordwijk de zee en de duinen, die haar toch altijd vertrouwder bleven
dan het Limburgsche en het Geldersche landschap haar ooit geworden zijn. Zij
schreef in deze jaren de studies, die in het avondblad van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, dat gewijd was aan de letterkunde, door Johan de Meester werden
opgenomen. Deze artikelen waren geteekend: Johanna R. Peaux.
Al blijkt uit enkele, ook van haar onuitgegeven geschriften, haar voorliefde voor
het duinlandschap, hoe heeft zij toch mede in de omgeving van Oosterbeek de
natuur gewaardeerd: de statige boschlanen, de glooiende akkers, het ruime
riviergezicht, de heide en de wodanseiken, het sprak alles tot haar zijn eigen taal
van schoonheid, die zij verstond.
Zij overleed te Oosterbeek den 30sten Juni 1933 en wie haar verloren vinden in
een uitgebreide verhandeling over ‘das Heilige’, die zij voltooide, gelijk op zoo menige
bladzijde, die zij schreef, haar geest weer. De gedachten, die zij in haar geschrift
over Rudolf Otto's boek ontwikkelde, zijn teekenend voor haar levensopvatting.
AUGUSTA PEAUX.
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Geschriften
1889

Van vijf jonge meisjes (Zondagsblad van
het Nieuws van den Dag).
In de week van St. Nicolaas
(Zondagsblad van het Nieuws van den
Dag).
Dames op het Leesmuseum
(Zondagsblad van het Nieuws van den
Dag).
Robert Browning A.-J. Peaux (De
Tijdspiegel).
Dante Gabriel Rossetti A.-J. Peuax (De
Tijdspiegel, October, blz. 151).

1890

Ons feest van St. Nicolaas (Zondagsblad
van het Nieuws van den Dag).
Op Tennyson's eiland in Mei
(Zondagsblad van het Nieuws van den
Dag, 1 Juni).
Hollandsch IJsvermaak.

1891

Iets over Engelsche sensatie romans
(Nederland).

1892

Walt Whitman door J. Peaux (Mannen
van beteekenis in onze dagen, aflevering
7).
Uit den tijd der Oxfordsche beweging
door A.-J. Peaux (Nederland).

1893

Fragmenten uit Swinburne's Chastelard
door A. en J. Peaux (De Tijdspiegel).
De Commensaal van Mie en Marijn
(Zondagsblad van het Nieuws van den
Dag).
Jetske's St. Nicolaasviering.

1894

Kleine Tjerk (Het Vaderland, 2
December).
Tante's eigen huis (Zondagsblad van het
Nieuws van den Dag, 25 Maart).

1895

Mannie's Meidagen (Londensche schets,
Zondagsblad van het Nieuws van den
Dag, 2 Juni).
Van een deftige bruiloft. (Zondagsblad
van het Nieuws van den Dag).
Wimmie's eerste Kerkgang (Eigen Haard,
22 Juni).
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Lobbetje (Eigen Haard, 7 November, blz.
12).
Van de zee en van de fjorden
(Zondagsblad van het Nieuws van den
Dag, 11 October).

1897

Het Wonder van Wielerwalen (Eigen
Haard, 19 Juni).
Dodo de geschiedenis van een hond
door Johanna R. Peaux (L.J. Veen,
Amsterdam, zonder jaartal).

1898

Viva (Eigen Haard, 22 Oct. tot 3 Dec.).
Van een mailreis (Zondagsblad van het
Nieuws van den Dag, 29 Mei).

1899

‘De drie Werelden’ Limburgsch schetsje
(Zondagsblad van het Nieuws van den
Dag, 18 Juni).

1900

Een Oudejaarsavond geschiedenis
(Zondagsblad van het Nieuws van den
Dag).
Van het wilde Katjong (Het Nieuws van
den Dag, April).
Tineke (Eigen Haard, 6 October tot begin
Nov.).
Sols gaat uit (Zondagsblad van het
Nieuws van den Dag, 6 Mei).

1901

Van de groote Maneuvels, Limburgsch
schetsje (Zondagsblad van het Nieuws
van den Dag).

1902

Pa Kerto een vertelling uit Java's
Oosthoek door de Merulaer.
Van twee prinsen (Zondagsblad van het
Nieuws van den Dag, 2 Maart).
Om een Duif (Eigen Haard, 11 Oct. tot
25 Oct.).

1903

Een gemaakte Pcrkara (Indische Gids,
Maart aflevering).
Carlien I (Eigen Haard, 10 Oct. tot 14
Nov., 5 Nos.).

1904

Endin (Eigen Haard, 17 Sept. tot 8 Oct.).
Langs de Winkels (Zondagsblad van het
Nieuws van den Dag, 4 December).
Hollandsche Kijkjes (Eigen Haard, 3
December).
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1906

Om Marijn's Hoeven, Kiekjes van het
platte land (Eigen Haard, 11 Aug. tot 1
Sept.).
Zijn eerste partij (Zondagsblad van het
Nieuws van den Dag, 22 April).

1909

Eigendom (Eigen Haard, 4 Dec. tot 18
Dec.).

1910

De brandstapel, Antonio Beltramelli,
vertaald door mevrouw J.R. Klein-Peaux,
‘Europa’ Maandschrift voor
Nederlandsche en vreemde letteren, April
aflevering).

1912

In den Verhuistijd (Eigen Haard, 9
November).

1924

Vertellingen uit de Romagna door
Johanna R. Peaux (Nieuwe
Rotterdamsche Courant; Avondblad A.,
gewijd aan de Letterkunde, 9 Aug. blz.
2.
Gravin Cathleen door Johanna Peaux
(Nieuwe Rotterdamsche Courant).
Deirdre, door Johanna R. Peaux (Nieuwe
Rotterdamsche Courant, Avondblad A,
26 Januari, blz. 4).

1925

Een boek voor den dag der moeders.
Johanna R. Peaux (Nieuwe
Rotterdamsche Courant, Avondblad A.,
23 Mei blz. 2.
Sarojini Naidù I. Joh. R. Peaux (Nieuwe
Rotterdamsche Courant, Avondblad A.,
17 Januari, blz. 1).
Sarojini Naidù II. Joh. R. Peaux (Nieuwe
Rotterdamsche Courant, Avondblad A.,
24 Januari, blz, 1).

1926

Memorial Verses. Tijdzangen van Sarojini
Naidù, door Johanna R. Peaux (Nieuwe
Rotterdamsche Courant, Avondblad A.,
11 September, blz. 4).
De fontein der Schildpadden,
Reisherinnering Johanna R. Peaux
(Democratie en Vrije Arbeid Vereenigd.
‘Vrije Arbeid’, 2 Januari, zonder
aangeving van blz.).
Een bergverhaal van H. Federer door
Johanna R. Peaux (Nieuwe
Rotterdamsche Courant, Avondblad A.,
10 April, blz. 3).
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Herinneringen van Tagore door Johanna
R. Peaux (Nieuwe Rotterdamsche
Courant, Avondblad A., 26 Juni, blz. 4).
1927

Tagore's Fruit-Gathering, door Johanna
R. Peaux (Nieuwe Rotterdamsche
Courant, Avondblad A., 19 Maart, blz. 2).
Over Grazia Deledda, door Johanna R.
Peaux (Nieuwe Rotterdamsche Courant,
Avondblad A., 14 Mei blz. 5).
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H.S.S. Kuyper
Amsterdam 1 October 1870-12 October 1933
Henriëtte Kuyper werd geboren 1 October 1870, als oudste dochter van Dr. Abraham
Kuyper, destijds Predikant bij de Ned. Hervormde Kerk te Amsterdam en Johanna
Hendrika Schaay.
In 1875, toen Dr. Kuyper was gekozen tot Lid van de Tweede Kamer, verhuisde
het gezin naar de Residentie, en in 1876 trok de kleine Jetta mee op de lange reis
naar het Zuiden, waar haar vader genezing zocht voor de overspanning van zijn
geest.
De winter werd doorgebracht te Nice, waar Jetta de Fransche school bezocht,
die na terugkeer in Den Haag in 1877 verwisseld werd voor die van Meester Eerbeek,
later weer voor de meisjesschool van mej. M.J. Kruyt.
Zij was een onafhankelijk kind, levendig, vol fantasie; een echte woelwater. Zij
vond het moeilijk te gehoorzamen en vond ‘groote menschen’ benijdbaar, omdat
ze alles mochten doen wat ze wilden en laat op mochten blijven. Slechts enkelen
dier ‘groote menschen’ vermochten haar liefde en vertrouwen te winnen, maar dezen
bleef zij trouw tot de dood scheiding maakte.
In 1880, met de benoeming van Dr. Kuyper tot Hoogleeraar aan de te openen
Vrije Universiteit te Amsterdam, verhuisde het gezin weer naar de hoofdstad.
Daar bezoekt Henriette de Chr. School van mej. J.M. Sielof, totdat zij op 17-jarigen
leeftijd naar de kostschool van Mlle M. Müller te Brussel ging. Begaafd boven de
maat der gewone leerlingen, vooral uitmuntend in haar taal en opstellen, had zij
gaarne verder willen leeren, maar het studeeren van meisjes was, althans in haar
levenskring, destijds een ongekende weelde. Volgens den eisch van dien tijd kwam
zij met achttien jaar thuis om haar moeder te helpen in de huishouding, en met de
jongere kinderen (er waren twee oudere broers en vijf broertjes en zusjes onder
haar).
Hoewel de huishouding haar zeer zeker aantrok, ging haar hart toch uit naar
anderen, meer geestelijken arbeid. De enkele lessen in schilderen, zang en muziek,
zoo karakteristiek voor dien tijd, voldeden
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haar niet, en in eigen vrijen tijd ontwikkelde zij zich, las beroemde schrijvers,
bestudeerde letterkunde en talen.
Later volgt zij de colleges van haar vader in Letterkunde, Aesthetiek en Linguistiek,
en hield daar dictaat van.
Haar omgeving was niet bepaald literair, maar juist daarom waren deze colleges
zulk een vervulling. Zij vertelde het zelf eens aan een interviewer:
‘Het milieu was er één van strijd en beginselkwesties. Ook hierin ben ik een
geestesdochter van mijn vader. 'k Heb wel zeer sterk meegekregen die vastheid
van overtuiging, welke mijn vader kenmerkte. ...... Hoewel mijn omgeving dus niet
speciaal letterkundig was, heb ik toch thuis reeds leeren kennen de diepe schoonheid
van de Nederlandsche taal. Ik werd opgevoed in groote liefde voor die taal. Zooals
u weet was mijn vader taalvirtuoos. Hij sprak ons Nederlandsch buitengewoon mooi.
Vaders Bijbellezen zal ik nooit vergeten! Zijn werk nam hem bijna geheel in beslag,
maar als hij een oogenblikje tijd had om in huiselijken kring iets voor te lezen, dan
was dit een bijzonder genot. Zooals hij b.v. Vondel voordroeg! De rei: ‘o, Kerstnacht
schooner dan de dagen’ klonk als orgelmuziek.
Hij sprak ook gaarne over de taal, deelde mooie vondsten, welke hij deed, ons
mede en betrok ons in taalkwesties. Zoo had ik gelegenheid het Hollandsch te leeren
kennen op een wijze, die velen moeten missen en die kennis is mij bij mijn werk
natuurlijk uitermate te stade gekomen.’
Prof. Dr. F.L. Rutgers, vriend en collega van Dr. Kuyper, gaf in dien tijd voor de
jongelui uit zijn kring literaire avonden, waarop gezamenlijk een groot werk, als b.v.
‘The idylls of the King’ van Tennyson bestudeerd werd, en later gaf hij lessen in de
grondbeginselen der philosophie.
Dat waren avonden, die na den dienst in de huishouding, door Henriette trouw
bezocht werden en gretig aangegrepen als middel tot verdere ontwikkeling.
Van haar vader ontving ze het catechetisch onderwijs, als voorbereiding voor het
doen harer belijdenis. Van hem had zij 't rotsvaste geloof niet uit overlevering
aanvaard, maar na eigen strijd verkregen.
Hoewel streng Calvinistisch in haar levensbeschouwing was zij niet bekrompen
of eenzijdig en waardeerde zeer den omgang met andersdenkenden in binnen- en
buitenland.
Op vier-en-twintigjarigen leeftijd, schrijft zij op aandringen van Prof. Dr. F.L. Rutgers
en Ds. J.C. Sikkel haar eerste schetsje: Een Reisontmoeting, dat onder den
schuilnaam S.C. (Essay = poging) werd opgenomen in de Zuid-Holl. Kerkbode, het
orgaan van Ds. Sikkel (later afzonderlijk uitgegeven als boekje). Dan volgen
Schetsen, die geplaatst worden in ‘Eigen Haard’, en ‘Timotheus’.
Het jaar 1899, waarin haar moeder overleed, bracht een groote verandering in
het leven van Henriëtte. Voor haar kwam nu de taak om bij haar vader en de jongere
broers en zusters de plaats harer moeder in te nemen. Het bestieren dezer
huishouding was geen sine-
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cure, en het scheen alsof haar literaire arbeid, die juist schuchter begon op te bloeien,
zou moeten kwijnen.
Henriette had echter een open oog voor de grootheid van den strijd, dien haar
vader streed, had evenals hij de beginselen lief, die hij voorstond, en aanvaardde
de taak, die zij zag als door God haar op de schouders gelegd, met volle instemming.
Zij heeft die tot aan het einde van haars vaders leven trouw vervuld. In het begin
nam het zich inwerken in haar nieuwe taak geheele dagen in beslag en moest haar
literaire arbeid blijven liggen.
Zij had echter naast vele andere eigenschappen ook een groot organisatorisch
talent van haar vader geërfd. Zij deed de huishouding op geheel eigen manier, en
wist daardoor toch langzamerhand tijd uit te sparen voor eigen werk. En zelfs in de
drukke jaren van het ministerschap van haar vader trachtte zij trouw twee uur per
morgen te reserveeren voor schrijfwerk, met een briefje ‘niet storen s.v.p.’ op haar
deur.
Naast de Schetsen, die gedeeltelijk verzameld zijn in de bundels Van het Licht,
dat schijnt in de Duisternis, Van Liefde's Leed en van Liefde's Licht, legt zij zich toe
op vertaalwerk: Het leven van Frances Ridles Havergal, Het teeken des Kruises,
De Lelie van ons Vorstenhuis, Gulden Vensteren.
Kort na de verschijning van Het Teeken des Kruises, at Dr. Schaepman bij haar
vader, en was zij gastvrouw. Aan tafel zei haar vader plotseling ‘Harrie, je moest
Dr. Schaepman een presentexemplaar van Het Teeken des Kruises geven’. Zij vond
het niet prettig, maar voldeed aan de opdracht, en schreef voorin het boek: ‘Van de
vertaalster uit gehoorzaamheid.’
Kort daarop kwam Dr. Schaepman weer op bezoek en bracht een
presentexemplaar mede van zijn Menschen en Boeken. Hij schreef er bij: ‘Mejuffrouw
S.C. Kuyper, een klein reeksje boeken uit dankbaarheid voor uw gehoorzame gift.
Eerbiedige groeten biedt u,
Uw nederige dienaar, Dr. Schaepman.’

De Lelie van ons Vorstenhuis, was vrucht van een bezoek der Amerikaansche
schrijfster Mrs. Caroline Abwater Mason. Deze kwam in Holland studie maken om
een historischen roman te kunnen schrijven over Willem den Zwijger en Charlotte
van Bourbon, en had van haar vrienden in Amerika een aanbevelend schrijven aan
Dr. Kuyper meegebracht. Deze droeg zijn oudste dochter op Mrs. Mason behulpzaam
te zijn. Deze twee vrouwen bezochten nu samen bibliotheken, spraken allerlei
deskundigen op historisch gebied. Beiden genoten zij, van dit werk, sloten
vriendschap en spraken af, dat Henriette zoo spoedig mogelijk naar Amerika zou
komen. Dit scheen toen echter een luchtkasteel, iets niet voor verwezenlijking
vatbaar.
In 1905 toen de verkiezingen voor de Staten Generaal het zittend Kabinet in de
minderheid bracht, trad haar vader af als minister en
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ging zijn lang gekoesterd plan ten uitvoer brengen en zijn reis ‘om de Oude
Wereldzee’ maken.
Het huishouden werd tijdelijk opgebroken en Henriette was plotseling vrij om naar
Amerika te gaan.
Hierover straks meer.
Vóór deze reis naar het land van overzee werd zij in 1903 door de Regeering
benoemd tot Secretaresse van de Regeeringscommissaris, Baronesse van Harinxma
thoe Slooten-Collot d'Escury (echtgenoote van 's-Gravenhage's Burgemeester) voor
de Tentoonstelling ‘Het Kind’ te Petersburg.
Van Henriette was de gedachte Holland te vertegenwoordigen door
voortbrengselen uit zijn bloeitijd in de Zeventiende eeuw. De tijd toen voor het kind
de mooie voorname Oudhollandsche meubels in 't klein werden nagemaakt als
speelgoed, en in miniatuur in zilver. Een oproep in de bladen bracht welwillende
medewerking zoowel van particulieren als van de directies der musea. De
Hollandsche afdeeling op de Tentoonstelling te Petersburg werd een succes, en
behaalde den 2den prijs.
Over haar reis naar Rusland, waar zij behalve Petersburg ook Moskou bezocht,
schreef zij een reeks brieven in ‘Timotheus’. Aan een uitgave in boekvorm dacht zij
toen nog niet.
Maar als zij in 1905 vertrekt naar Amerika, de onbekende, nieuwe wereld,
verschijnen haar Brieven uit Rusland gebundeld.
‘Er zullen wel vernietigende recensies over verschijnen, maar dan ben ik gelukkig
ver weg’ schreef zij in die dagen.
In Amerika was het haar vriendin Mrs Mason, die haar weg bereidde en haar
inleidde in de voorname, hoogstaande kringen, waartoe zij zelve behoorde en die
niet voor iedere vreemdelinge open staan.
Hoe genoot ze b.v. in Boston en Concord de stad van Emerson en Hawthorne,
het literaire en intellectueele centrum van Amerika!
Er ging in meer dan één zin een nieuwe wereld voor haar open. Wat zij dáár zag
van het leven der Amerikaansche vrouw, die zich zelf ontwikkelde door studieclubs,
en veel vrijheid van beweging genoot - dingen waarvan men in die dagen in haar
milieu in Holland nog niet droomde - dit alles had grooten invloed op haar. Dáár in
Amerika leerde zij ook 't spreken op vergaderingen en voordrachten houden. Holland,
het Huis van Oranje en de Zending waren de voornaamste onderwerpen dezer
causeries. Teruggekeerd in Holland schreef ze haar boek Een half jaar in Amerika,
en maakte ze haar eerste lezing ‘De Amerikaansche vrouw.
Er vielen in Nederland nog wel eenige moeilijkheden te overwinnen, vóórdat zij
in het publiek optrad. Zoo iets bestond in de Ned. Chr. vrouwenwereld toen nog
niet. Haar vader weigerde aanvankelijk zijn toestemming met een: ‘Nee, kind, daar
kan niets van komen. Een vrouw, die in het publiek spreekt, daar gaat altijd iets af’.
Toen na twee jaren van pleiten de vaderlijke toestemming kwam, zijn deze laatste
woorden haar altijd als een waarschuwing bijgebleven.
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Zij had een mooie klankrijke stem, waarmede zij gemakkelijk een groote zaal besprak.
Groot was haar voldoening, toen zij eenige jaren later haar lezing over Rome met
lichtbeelden in ‘Diligentia’, Den Haag houdend, haar vader onder haar gehoor telde.
Maar nog grooter was die voldoening, toen hij bij 't thuiskomen haar op zijn eigen
innige wijze zei, dat ‘'t goed’ geweest was.
In 1908 maakt Henriette haar reis naar Italië, waar zij Bologna, Rome, Florence,
Milaan en Venetië bezoekt. Nog tijdens deze reis schrijft ze haar ‘Brieven uit Italië’,
die later omgewerkt in boekvorm verschijnen onder den titel van Lentedagen in
Italië.
In 1912 bereist zij Vlaanderen, maakt kennis met de Verriesten en den geheelen
Gezelle-Kring en neemt als motto voor haar boek, dat Het Land van Guido Gezelle
zal heeten, Hugo Verriests woord over: ‘Guido Gezelle is Vlaanderen's ziel’.
De reisbeschrijving was haar liefste werk, maar dan opgevoerd tot hoog peil.
Land, volk, taal, kunst... ze zag het alles, kreeg het lief, bracht het in historisch
verband.
Hiervan getuigen haar Vacantie in Engeland, Hongarije in oorlogstijd, Frankrijk
Voorheen en Thans, hoewel de geschiedenis zelf haar zwakke punt was.
In 1913 benoemde de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
haar tot lid. Dit was een groote verrassing. Zij schreef in die dagen: ‘Ik begrijp niet,
waaraan ik dat verdiend heb! Als ik zie op degenen, die lid zijn en op zoovelen, die
geen lid zijn, voel ik, dat de eer haast te groot is.’
Het oorlogsjaar 1914 vindt haar weldra practisch bezig in het noodziekenhuis van
het Roode Kruis te 's Gravenhage, een voorbereiding voor haar latere werkzaamheid
in de Ned. Ambulance te Gleiwitz en Boedapest in 1916.
Uit haar verblijf te Boedapest werd allerlei arbeid van philantropie geboren in dit
door oorlogswee zoo sterk geteisterde en verscheurde land. Zij bezocht Hongarije
nog drie maal in verband met de kinderactie en de met haar hulp opgerichte
weeshuizen. Nog wordt haar naam dáár in dankbare herinnering bewaard.
Het oorlogsjaar 1914 had allerlei gemaakte plannen verijdeld, o.a. een tweede
reis naar Amerika met lezingen over Holland en de oprichting van een Christelijk
Vrouwenblad. Haar geest worstelde met het drama van den wereldoorlog. Het waren
niet de beslommeringen en moeilijkheden van het dagelijksch leven, zooals iedere
huisvrouw in die dagen doormaakte, die haar neerdrukten. Neen, die te overwinnen,
ook zonder het verboden hamsteren, was haar een sport, waarin zij het ver bracht.
In haar boekje Van oorlog en Vrede vertelt zij van die geestelijke worsteling en
overwinning.
1918, het gedenkwaardige jaar van den vrede, het jaar waarin ons land aan den
rand van revolutie werd gebracht, maar waarin ook troon en gezag op wondere
wijze werden bevestigd. Het jaar, waarin als na
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het voorbijtrekken van een vulcanische aschregen, bij het doorbreken van de zon
het oog met weemoed staart op de verwoesting in zoo korten tijd aangebracht. In
dat jaar, juist toen door en na den oorlog zóóveel was afgebroken en platgeslagen
- bloeide er in Nederland iets nieuws op, dat van groote beteekenis werd in het leven
van Henriette Kuyper.
Zij noemde het later ‘Een nieuwe Lente en een nieuw Geluid’.
Zij kwam in aanraking met jong, opbloeiend vereenigingsleven onder de
Gereformeerde Jeugd, en weldra was zij de gekozen Eerepresidente. Lid van de
Commissie van Advies en de Hoofdredactrice van een nieuw opgericht Bondsorgaan
‘Bouwen en Bewaren’.
Met hart en ziel gaf zij zich aan dezen nieuwen arbeid, bleef jong met de jeugd,
gaf stuur en richting, sprak op de Bondsdagen, hield propaganda-lezingen. Iemand
noemde haar eens: ‘de onhoorbare en onzichtbare zuster’, maar zelf zei ze, wanneer
men haar oprichster van den snelgroeienden Bond noemde: U moet mij niet meer
eer geven, dan mij toekomt. De Bond is ontstaan zonder mij, al heb ik aan den bloei,
naar ik hoop, een weinig mogen bijdragen.
In dit Bondsorgaan ‘Bouwen en Bewaren’ schreef zij de Hoofdartikelen, een rubriek
‘De Helpende Hand’. Het bleek in allerlei opzicht, dat zij veel van het journalistiek
talent van haar vader geërfd had. Een leidraad ter bestudeering der ‘Antirevolutionaire
Beginselen’ verscheen in een serie artikelen, en werd later in boekvorm door den
Geref. Meisjesbond uitgegeven.
In 1919 vaardigde de Regeering haar af als Raadgeefster inzake het
Vrouwenvraagstuk voor de 1ste Internationale Arbeidsconferentie te Washington.
Dit tweede bezoek aan Amerika, was zoo geheel anders dan het eerste, dat zij haar
Tweede reis naar Amerika schreef.
Met het overlijden van haar vader, in 1920 is haar levenstaak bij hem geëindigd
en begint een nieuwe taak; het ordenen en catalogiseeren van zijn uitgebreid Archief.
Tot het ordenen was haar vader in zijn drukke leven nooit gekomen. Het was een
reuzenwerk!
De jaren 1920-1933 zijn jaren van groote krachtsontwikkeling en nauwgezetten,
harden arbeid. Naast de ordening en catalogiseering van haar vaders archief, werkte
zij voor de pers, als medewerkster aan verschillende periodieken: Timotheus, Chr.
Vrouwenleven, Op den Uitkijk, Stemmen des Tijds, Antirev. Staatkunde (orgaan
van de Dr. Abraham Kuyper-Stichting), Volk en Troon, Meisjesleven e.a. In De
Standaard had zij een vaste rubriek over Vrouwenleven: ‘Brieven aan een verre
Vriendin’. Verder was zij Lid van het Hoofdbestuur der Vereeniging Voor Volkenbond
en Vrede, Lid van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring, Lid van de
Examen-Commissie der Chr. Meisjesschool Juliana van Stolberg te 's-Gravenhage.
Secretaresse van het Nederl. Comité voor 't Hollandsch-Hongaarsche Meisjeshuis
te Gödöllö, Lid van de Commissie van Toezicht op Studiebeurzen, Bestuurslid en
verslaggeefster van het Comité van Bijstand der Chr. Scholen voor meisjes uit den
Javaanschen adelstand te Jogjakarta.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1935

157
Zij hield 's winters geregeld lezingen-tournée's door het geheele land, en in
Vlaanderen, lezingen over Bijbelsche onderwerpen, over politiek, letterkunde, het
vrouwenvraagstuk, en propagandalezingen voor de Gereformeerde Jeugdorganisatie.
Harde arbeid, mits tijdig afgewisseld door een echten vacantietijd, liefst in het
hooggebergte - was haar een natuurlijke levensdrang, een genot.
Van haar vader had zij het sterke gestel, den arbeidslust, het organisatorische
talent, de vaste indeeling van haar tijd, waardoor per week iets af moest zijn, ook
al kostte dit overwerk. Leegzitten of wachten viel haar uiterst moeilijk, er was altijd
iets te doen, al was het een handwerkje of naaiwerk. Er was altijd een speciale
rubriek werkzaamheden: ‘voor verloren oogenblikken’. Dit was het geheim van het
vele wat zij afdeed, iets wat menigeen de verwonderde uitroep ontlokte: hoe heeft
u dáár nu nog tijd voor!
Zij verkeerde gaarne in gezelschap, mits dit op hoog peil stond. Het menschelijk
leven had haar volle aandacht, haar warme belangstelling, en zij wisselde graag
haar gedachten uit, ook met andersdenkenden.
1932 bracht haar een inzinking van krachten, veroorzaakt door de lange en groote
spanning van een ernstig lijden, dat eindigde in den dood van haar intieme vriendin
en huisgenoote.
In den voorzomer vertrok zij voor een lang verblijf naar Zwitserland om herstel te
zoeken voor haar geschokt zenuwleven. Eer dit herstel intrad, maakte een hevige
longontsteking vrij plotseling op 12 October een einde aan haar leven.
Op een stralenden herfstdag werd haar stoffelijk overschot bijgezet in het
familiegraf van haar vader op Oud Eyck en Duinen te 's-Gravenhage.
Groot was de belangstelling uit allerlei kringen. Wat echter het meest de aandacht
trok was de groote schare van ruim vijf honderd jonge meisjes uit den
Gereformeerden Meisjesbond, die van heinde en ver waren gekomen om de laatste
eer te bewijzen aan haar, die zij den eerenaam van ‘Bondsmoeder’ hadden gegeven.
J.H. KUYPER
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1

Lijst der voornaamste geschriften
1892

Verjaardagalbum met motto's uit de
werken van Dr. A. Kuyper. 2e druk.

1895

Een Reisontmoeting, voor vrouwen en
meisjes.

1896

Zakenregister op E Voto Dordraceno
(verklaring van den Heidelbergschen
Catechismus door Dr. A. Kuyper).

1900

Het Leven van Frances Ridley Havergal,
door hare zuster Maria V.G. Havergal,
vertaald uit het Engelsch.

1902

De Lelie van ons Vorstenhuis, door
Caroline Abwater Mason, vertaald uit het
Amerikaansch. 6e druk.

1903

Het Teeken des Kruises, door Wilson
Barett, vertaald uit het Engelsch.

1905

Brieven uit Rusland.

1906

Van het Licht, dat schijnt in de
2
Duisternis . 3e druk.

1907

Een half jaar in Amerika. 2e druk.

1908

Gulden Vensteren, door Laura E.
Richards, vrij vertaald uit het
Amerikaansch.

1909

Hendrik Hudson in Hollands Dienst.

1910

Toen onze Koningin Prinsesje was, door
Miss Saxton Winter, vertaald uit het
Engelsch. 2e druk.

1911

Vacantie in Engeland. 2e druk.

1912

Brieven uit de Bergen.

1913

Van Heinde en Ver, Bloemlezing uit
Reisbeschrijvingen.
In het Land van Guido Gezelle. 2e druk.

1914

Van oorlog en vrede.

1918

Hongarije in oorlogstijd.

1919

Paulus.

1
2

Bij de samenstelling van deze lijst zijn niet opgenomen de vele bijdragen in Gedenkboeken
en Periodieken.
Een vertaling in het Duitsch door P. Kalkschmidt onder den titel Vom Licht, dass in die
Finsterniss leuchtet. 2e druk.
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1921

De Levensavond van Dr. A. Kuyper, door
H.S.S. en J.H. Kuyper. 3e druk.
Lentedagen in Italië.
Tweede reis naar Amerika.

1922

Waar het om gaat, Proeve van politieke
voorlichting der anti-revolutionaire vrouw.
Moederschapszorg.
Herinneringen van de oude garde aan
den persoon en den levensarbeid van
Dr. A. Kuyper, door H.S.S. en J.H.
Kuyper.

1923

Van Liefde's Leed.

1924

Van Liefde's Licht.
Moeder Eva. Biographie.

1926

Voorbijgangers.

1929

Frankrijk voorheen en thans.
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Mr M.G.L. van Loghem
Leiden 3 April 1849- Florence 17 September 1934
Martinus Gesinus Lambert van Loghem werd 3 April 1849 te Leiden geboren. Zijn
vader, Jacobus van Loghem, was leeraar in de wiskunde aan de H.B.S. en aan het
genootschap ‘Mathesis’. Hij was een begaafd wiskundige, schreef wiskundige
werken, was vriend en medewerker van den beroemden sterrekundige Prof. Kaiser.
De moeder, Lamberdina Wilhelmina van den Hurk, uit een officiersfamilie, was
elf jaar jonger dan de vader. Zij hield van poëzie, van tooneel, dweepte in den tijd
van het réveil met de Waalsche predikanten. Zij leerde Martinus al heel vroeg verzen
opzeggen en ging zijn onverzadelijken leeslust niet tegen.
De jonge Martinus werd, 5 jaar oud, op de Waalsche diaconieschool onder den
heer van Ravenhorst geplaatst, waar hij tot zijn twaalfde jaar bleef. De heer van
Ravenhorst ergerde zich over zijn slecht schrift, maar genoot in zijn aanleg voor
talen en zijn leeslust. Er werd in het Fransch gebeden, bijbelgelezen en gezongen.
Thuis werd ook aan tafel Fransch gesproken en op zijn tiende jaar was Martinus
een van de beste leerlingen voor het Fransch.
Onderwijl zorgde een avondklasse er voor, dat hij ook in het Duitsch en Engelsch
ingewijd werd.
Toen hij twaalf jaar werd, kwam bij de ouders het denkbeeld op, hem te laten
studeeren in de wiskunde. Men rekende, dat de knaap wel meteen in de tweede
klasse van het gymnasium kon komen; hij moest dan maar tegen September het
Latijn bijwerken, waarvoor in het leerplan van het gymnasium 10 uur per week waren
vastgesteld!
Het geschiedde, maar de eerste twee jaren had Martinus er veel moeite mee. De
latere gymnasiumjaren waren echter voor den vlug leerenden jongen een aangename
tijd. Eenmaal ‘bij’, behoefde er niet veel gewerkt te worden en er was zelfs tijd in
overvloed om te lezen, te teekenen, verzen te maken; hij las dag en nacht.
Maar vooral onder invloed van Dr. W. Bisschop, destijds conrector en leeraar in
het Nederlandsch, had Martinus de overtuiging gekregen, dat hij veel minder aanleg
voor wiskunde had dan voor ‘letteren’, en hij stelde zijn vader voor hem daarin te
laten studeeren. Martinus werd dus, 17 jaar oud, September 1866, student in de
letteren. Hij werd actief lid van het Leidsch Studentencorps, bij het
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Lustrum in 1870 deed hij mee in de maskerade en uit zijn Leidschen tijd heeft hij
verscheidene vriendschappen aangehouden. Later kwam hij herhaaldelijk, als
reunist, in zijn geboorte- en academiestad terug, het laatst in 1930, toen hij als
oudste der reunisten met alle onderscheiding ontvangen werd.
In het begin van zijn studie was zijn liefde voor Grieksch en Latijn echter spoedig
verdwenen, de poëtische illusie van den gymnasiast treurig gefnuikt; het studeeren
in de letteren was veelal studeeren in conjecturen, in accenten en taalvormen, het
was hem onmogelijk daar smaak in te krijgen.
Eenige jaren studeerde hij Slecht, maar hij las nog steeds met razernij Fransch,
Engelsch, Duitsch, alle poëeten, bergen romans, litteratuurgeschiedenis,
tooneelstukken, kende, zonder het te willen Lamartine, Tennyson, Poe, Schiller,
Heine van buiten; hij maakte verzen, vertaalde met lust. Met een anagram als
pseudoniem begon hij in den Studentenalmanak van Leiden met gedichten van
Ghulome. Ieder jaar verdiende hij zijn Almanak met een bijdrage. Kenmerkend is
het, dat hij in 1868 debuteerde met een Fransche serenade. In 1869 was het een
gedicht Gille's losgeld, in 1870 een gedicht Clara, in 1871 een gedicht Valdepenas,
in 1872 een gedicht Eeuwig en een prozaschets Het Kind van den Boschwachter.
Op zijn twintigste jaar hinderde het hem, dat Victor Hugo al op zijn negentiede
jaar een roman had doen verschijnen. Hij begon een historischen roman, De Zeven
Robijnen, die in 1873 als feuilleton in het Vaderland verschenen is.
De colleges die hem het meest aantrokken waren die van Prof. de Vries,
Nederlandsch, Middelnederlandsch, Gothisch, Angelsaksisch en van Prof. Kern
over vergelijkende taalstudie, Sanskriet, maar tot examen doen kwam hij niet. Doch
er was iets anders gekomen. De Wet op het Middelbaar Onderwijs bracht de
mogelijkheid op examens en betrekkingen in de vreemde litteraturen. Hij koos
Fransch en behaalde 15 September 1871 het diploma. Van de 10 candidaten van
dat jaar was hij de eenige die toegelaten werd. Zijn engagement met Mejuffrouw
Sara Gertrude de Bruyn was intusschen publiek geworden en Martinus begon te
solliciteeren. Maar hij was klein, tenger, jongensachtig, zag er nog jonger uit dan
zijn 22 jaar en had nooit les gegeven. De eerste sollicitatie en de bezoeken bij de
Inspecteurs lichtten hem hieromtrent in en hij besloot, met de nuttelooze acte in zijn
zak, maar weer te gaan studeeren en dan serieuser. Doch niet in de letteren, maar
in de rechten. In December 1871 reeds deed hij propaedeutisch, wat hem als
oud-litterator niet moeilijk viel, en deed een jaar later candidaats-examen in de
rechten. Eindelijk, in Februari 1873 gelukte het hem aan de H.B.S. te Goes voor
Fransch benoemd te worden. 31 Juli van dat jaar trouwde hij en met zijn vrouw nam
hij aan het Goesche leven deel. Hij had zich de illusie gemaakt voor zijn doctoraal
in de rechten hier verder te kunnen werken, de dictaten had hij al vast gekocht,
maar hiervan kwam niets. De H.B.S. had behalve vijf klassen ook een
voorbereidingsklasse, waar tien uur
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Fransch gegeven werd; het normale aantal lesuren was daardoor 26 en bij vacatures,
die dikwijls voorkwamen, hield men ook de overige vier uren van het leerplan de
jongens bezig; het was dus bijna altoos 30 uur les. Met de bijbehoorende correctie,
waren er ook eenige lessen te geven aan onderwijzers of onderwijzeressen, die hij
niet weigeren mocht. Daarenboven maakte Goes juist in dien tijd een periode van
gezelligheidsleven door en het resultaat was, dat er van de doctoraalstudie niets
kwam.
Een grooten invloed oefende op van Loghem gedurende het verblijf te Goes zijn
collega Taco H. de Beer uit, die er Engelsch en Duitsch gaf, wiens warme liefde
voor litteratuur, tooneel en poëzie een uitstralende gloed over de geheele omgeving
uitstortte, maar op niemand heviger dan op zijn jongen collega.
Al waren de Goesche jaren dus gevuld met genot van verschillenden aard, toch
begreep van Loghem, na 4 jaren, dat het niet aanging, als jonge man met ambitie,
steeds in een provinciestadje te blijven. Het besluit werd genomen naar Amsterdam
te gaan. Hij volgde er de juridische colleges en promoveerde 11 Mei 1880 in de
rechten, op een dissertatie Spel en Weddenschap.
In de jaren 1873 tot 1880 was de litteraire productie niet veel geweest. Een paar
gedichten in Nederland, de Fransche leestafel in het door Taco H. de Beer opgerichte
letterkundig weekblad de Portefeuille, een paar bijdragen in de Beer's
Tooneelalmanak. Alleen, in dien zelfden tijd was hij er toe gekomen verzen uit zijn
studententijd te herzien, te verzamelen en ze aan den uitgever H. Pyttersen te Sneek
te zenden. Hij noemde den bundel Een liefde in het Zuiden en koos als pseudoniem
den naam Fiore della Neve. De heer Pyttersen vond de verzen aantrekkelijk en gaf
ze op in die dagen zeldzaam artistieke wijze uit, eind 1881. Een liefde in het Zuiden
werd aanstonds een groot succes; binnen betrekkelijk korten tijd verschenen niet
minder dan vijf drukken, later gevolgd door een 6de en 7de druk. De pers was vol
lof. Busken Huet noemde den auteur een wezenlijk dichter, zijn werk ongemeen en
sommige gedeelten bewonderenswaardig. Prof. Alberdingk Thijm roemde het in het
Weekblad De Amsterdammer, Charles Boissevain wijdde in zijn Handelsblad een
doorwerkt artikel aan den anoniemen dichter, W.G. van Nouhuys was geheel onder
den indruk van het dichtwerk: ‘Waar zulke liederen weerklinken, daar wordt het in
ons Nederland zoo vaak herhaalde: ‘la poésie s'en va’, een grove leugen’, schreef
hij en onder zijn pseudoniem G. Waalner uit hij zijn bewondering nogmaals in dezen
vorm:
Aan Fiore della Neve:
Gij zijt geen sneeuwbloem, door een guur getij geteeld,
Die wegsmelt met de sneeuw voor 't licht van bleeke stralen
In 't kille voorjaar, eer nog in de dalen
De merel 't lied der lente kweelt.
Gij zijt een volle roos, die in den stillen nacht
Van 't knop-zijn naar het licht der zonne hebt gesmacht,
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En thans ontloken door der schoonheid zomergloed,
Ons van Uw rijke gaaf, Uw geur, genieten doet.

Pol de Mont noemde het ‘Een schitterend debuut’, Dr. Jan ten Brink vond den dichter
‘een aanwinst voor onze letteren, gloed, warmte, kleur, niets faalt hem’. De N.R.C.
schreef: ‘Een goede, een blijde tijding: Er is een dichter opgestaan, een waarachtig
dichter’ en eindigt: ‘In geen jaren is zulk een schoon gedicht ten onzent verschenen’.
In alle dag- en weekbladen, in de tijdschriften werd Een liefde in het Zuiden
besproken, meestal zeer uitvoerig en hoewel ook toen critiek niet geheel ontbrak
was de toon overwegend bewonderend. In de boekenkast van schier elke familie
in Nederland was Een liefde in het Zuiden te vinden. Eenige jaren heeft van Loghem
het zeldzame genoegen beleefd, zich een beroemd dichter te weten zonder dat
publiek of pers wisten dat hij die dichter was. Ondanks de zeer gunstige ontvangst
weerstond de poëet van Een liefde in het Zuiden de verzoeking zijn naam te noemen
en gaf eind 1882 een tweede gedicht, Liana uit, onder hetzelfde pseudoniem. Hij
vond dit zelf veel beter dan het eerste, maar het heeft slechts twee drukken beleefd.
In 1883 werd door een indiscreet berichtje in de Goesche Courant bekend wie Fiore
della Neve was en toen begonnen de componisten zich de gedichten aan te trekken.
Samuel de Lange componeerde een Liana-cyclus. De serenade uit Een liefde in
het Zuiden vond componisten in S. van Milligen, C.H. Coster, D. Wertheim
Salomonson, Richard Hol, Ulfert Schults en eenige niet officieele toonzetters.
Tusschen 1879 en 1883 schreef van Loghem verscheidene gedichten, sprookjes,
schetsen, meerendeels in Nederland verschenen en werd zijn aandacht, behalve
door zijn juridische practijk, door verschillende geregelde bezigheden in beslag
genomen. Aan het Amsterdamsche Gymnasium was hij verbonden geworden als
hulpleeraar in het Fransch, aan het Paleis van Justitie als verslaggever. 1 Juli 1877
had hij met Taco H. de Beer het Weekblad De Amsterdammer opgericht, dat later
als weekblad voor Nederland of de Groene Amsterdammer groote beteekenis zou
krijgen. De drukkerij Ellerman, Harms & Co. sloot met de beide redacteuren een
overeenkomst, volgens welke deze hun arbeid gratis zouden leveren, de drukkerij
alleen hare werkelijke kosten in rekening zou brengen. Men zou deze gezamenlijk
dragen en de winst deelen. Na een half jaar echter bleken deze kosten zoo
aanzienlijk, dat de beide redacteuren van verdere voortzetting terugschrikten. De
heeren Ellerman, Harms & Co., de teleurstelling der beide letterkundigen ziende,
bood hun aan een streep door de rekening te halen en het blad van hen over te
nemen. Van Loghem vond dit goed; de Beer meende in de hooge berekening der
kosten een toeleg tot deze transactie te zien en voerde in dien geest een
correspondentie. Het gevolg was, dat na de ontbinding der overeenkomst en de
overdracht aan de firma, deze en de Beer niet verder wenschten samen te gaan.
De firma wendde zich tot Justus van Maurik en bood van Loghem aan, tegen salaris,
mederedacteur te blijven. Dit ge-
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schiedde. De firma dacht er toen aan ook politieke uitbreiding aan het blad te geven
en nam in de redactie den heer de Koo op, destijds correspondent van de Nieuwe
Rotterdamsche Crt., te Amsterdam. Na korten tijd had het blad een politieke
beteekenis gekregen en uit de kracht van het weekblad ontsproot de wensch, er
een dagblad van te maken. Het Dagblad voor Nederland verscheen op 1 Januari
1883. De Koo was Hoofdredacteur. De rubriek Buitenland had als hoofd Dr. E.D.
Pijzel, die voor de Fransche Post (Frankrijk, België, Italië, Spanje en Zuid-Amerika)
van Loghem tot hulp kreeg. Maar het duurde niet heel lang. Het eerste geld was al
spoedig verbruikt, zoodat na eenige jaren van voortdurende bezuiniging op de
salarissen, inkrimping van redactie en overlading met werk voor de getrouwen, het
dagblad gestaakt werd.
In 1886 had van Loghem gemeend zijn tijd nuttiger te kunnen besteden en had
zijn ontslag genomen.
Toen het Dagblad viel, dacht men weer aan het Weekblad, dat intusschen een
verwaarloosd bestaan had voortgesleept. De Koo en van Maurik namen het met
kracht ter hand, zij kochten het met den uitgever Tj. van Holkema als derde van de
firma Ellerman, Harms. Johan Braakensiek begon toen met zijn platen, Jan Veth
met zijn maandelijksche portretten van bekende personen. Van Loghem bleef
medewerker voor litteratuur, vooral buitenlandsche; na eenigen tijd werd hem een
rubriek Voor Dames opgedragen, die veel succes had en waarvan het pseudoniem
E-e niet lang een geheim bleef.
In 1883, met de oprichting van het Dagblad, had van Loghem zijn betrekking aan
het Gymnasium, die juist uitgebreid zou worden tot een vaste leeraarsbetrekking
moeten opgeven. Ook het Paleis van Justitie had hij laten varen. Een aangenaam
incident in dat jaar was voor hem het les geven aan Prins Roland Bonaparte. Deze
schreef destijds een boek over de reizen der oude Hollandsche zeevaarders en
wenschte Hollandsch te leeren. De prins nam iederen dag twee uur les en werkte
nog drie uur, zoodat hij spoedig groote vorderingen maakte. Hij bracht het tot het
vertalen der Camera Obscura en het verstaan van tramgesprekken en bleef zich
steeds deze studie met genoegen herinneren. Zijn Hollandsche leermeester werd
dan ook aangemoedigd hem bij ieder bezoek te Parijs te komen opzoeken.
In 1885 geraakte het gezin, als vele Amsterdammers in die dagen, onder de
bekoring van het buitenleven. Men besloot naar Bussum te gaan, zooals men
meende voor goed. In het begin kwam van Loghem nog over voor het Dagblad, al
spoedig alleen voor het Weekblad.
In 1886 werd van Loghem betrokken bij de ‘beweging van 80’. Een bundel Julia,
door Guido, werd door Kloos, van Eeden, van der Goes enz. samengesteld, geheel
in de volgorde en voor een deel met de maten en de woorden van Een liefde in het
Zuiden, waarvan het eene niet gelukkige navolging geleek. ‘Scaramouche’ ontving
het ter beoordeeling en was niet streng voor Fiore's vermeenden navolger; diens
fouten waren voor een deel zijn eigen fouten, diens deugden zijn eigen deugden.
Dat hij het werk van Guido niet zoo goed vond
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als zijn eigen werk verbood de bescheidenheid hem te zeggen: hij schreef een
toegevend verslag. Het was voldoende om hem door de samenstellers in een
brochure De Onbevoegdheid der Vaderlandsche Critiek met eenige anderen voor
al wat leelijk was uit te schelden. Het deed van Loghem niet veel kwaad, zijn
dichtwerken werden verkocht en men begon zijn bijdragen gaarne te plaatsen. De
nu volgende jaren, in Bussumsche stilte doorgebracht, waren vruchtbaar. In Bussum
had van Loghem kennis gemaakt met H.J. Schimmel, die destijds Nederland
redigeerde. Het tijdschrift had toen vier redacteuren, H.J. Schimmel, Dr. Jan ten
Brink, F. Smit Kleine en C. Broms. Toen de uitgever J.C. Loman, die ook te Bussum
woonde, het oneens werd met Smit Kleine en de geheele redactie zich solidair
toonde en haar ontslag nam, wendde de heer Loman zich tot den heer Schimmel
om raad, wien over het redacteurschap te polsen. Schimmel beval van Loghem aan
en met den aanvang van 1887 trad deze als redacteur op.
De nu volgende jaren van 1888 tot 1893 waren zeer vruchtbaar en brachten
allerlei. De werklust van van Loghem was onbegrensd en zijn kennis en gevoel op
taalgebied maakte het hem mogelijk zonder overgroote inspanning, naast veel
oorspronkelijk werk, een ontelbaar aantal vertalingen en bewerkingen te brengen
van de meest verschillende soort. Altijd en direct vond hij het juiste woord als
equivalent van de Fransche, Engelsche of Duitsche tekst. Hij deed dit even vlot aan
de huiselijke theetafel als in zijn werkkamer. Hij vond genot in zulk werk en achtte
het volstrekt niet beneden zijn waardigheid zijn taalvirtuositeit dienstbaar te maken
aan allerlei vertaalwerk, aan het dichten van cantates en gelegenheidspoëzie, ook
als het bestelwerk gold. De vorm was altijd onberispelijk en welluidend. Heeft Willem
Kloos, in zijn vertaling van Edmond Rostand's Cyrano de Bergerac, den regel niet
gelanceerd: ‘Fijn klinkend als een liedje van Fiore’? Hij is er wel eens mee geplaagd
in zijn gezin, zijn vrienden hebben hem wel eens er op gewezen, dat hij te
gemakkelijk opdrachten aanvaardde, maar zijn genoegen aan al dat werk verloor
hij daarom niet.
De door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde voorgeschreven
beknoptheid gedoogt niet van jaar tot jaar zijn litteraire productie hier te volgen. Aan
het eind van dit levensbericht vindt men de lange lijst van zijn werken. Hij schreef
onder vele pseudoniemen, als v.L., Ghulome, Gt., L.v.d.R. v.B., J.v.d.G.R., Fiore
della Neve, Scaramouche, Prosper van Haamstede, Taddeo, Elisabeth Coolwijk,
E-e, Sirius, Robert de Hooghe en zijn gedichten, schetsen, studiën, novellen
verschenen behalve in Nederland, in de Gids, de Spectator, Eigen Haard, de
Portefeuille, De Salon, De Huisvriend, Nutsalmanak, Studentenalmanak, Vox
Studiosorum enz. enz. Behalve zijn gewone werk aan het Weekblad, aan Nederland,
waarin hij ook de Kroniek behandelde, vertaalde hij tooneelstukken en tallooze
libretto's van operettes.
Als Prosper van Haamstede liet hij in Nederland in 1895 een
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novelle verschijnen, Op weg naar de Fortuin, een geestig verhaal vol ironie, als de
best geslaagde van zijn novellen beschouwd. Een jaar te. voren was de roman
Sascha verschenen, eveneens onder het pseudoniem Prosper van Haamstede.
In 1893 kwam er een gewichtig voorstel, dat een nieuwe periode in het leven van
van Loghem opende. H.J. Schimmel had besloten als ‘werkend lid’ in den Raad van
Beheer van het door hem gestichte Nederlandsch Tooneel af te treden. Hij stelde
van Loghem voor hem te vervangen. Het was de post van litterair adviseur. Van
Loghem ontveinsde zich niet, dat dit een post van groote verantwoordelijkheid,
artistieke en zelfs financiëele verantwoordelijkheid was. Bescheiden als hij steeds
gebleven was, aarzelde hij die te aanvaarden, de opvolger te worden van de groote
figuur van Schimmel, maar de verzoeking voor den letterkundige, den tooneelminnaar
was groot; hij accepteerde. Toch was dat eerste jaar moeilijker, dan hij gedacht had,
waren de teleurstellingen groot en vergde het werk veel meer tijd dan hij zich
voorgesteld had.
Begin 1896 nam hij dan ook ontslag als litterair adviseur, lid van den Raad van
Beheer blijvend en begon aan het uitwerken van vele plannen. Toen de drang tot
het verwerken der opgezamelde stof was uitgevierd, deed zich de spijt gelden over
het opgeven van de kleurige bewegelijke tooneelcarrière.
Van Loghem was lid van den Raad van Beheer gebleven, maar als litterair adviseur
was Mr. van Sorgen hem opgevolgd. In 1898 overleed de Heer van Sorgen bijna
plotseling. Het lag voor de hand dat van Loghem zijn functiën ad interim vervulde,
en, toen er van een opvolger sprake was, geen bezwaar maakte om de hem
aangeboden betrekking op nieuw te aanvaarden. Het jaar 1899 had intusschen een
onaangenaam einde door een hooggaande ruzie met de Koo, naar aanleiding van
zijn nieuwe stuk, Tobias Bolderman.
Ondanks pogingen van Pijzel en van van Maurik om dit geschil bij te leggen,
wenschte van Loghem niet verder met de Koo samen te werken en nam hij zijn
onslag aan het Weekblad.
De nu volgende jaren waren bijna uitsluitend gewijd aan het Nederlandsch Tooneel,
dat zijn belangstelling en groote werkkracht meer en meer in beslag nam.
Schrijver dezes heeft als lid van den Raad van Beheer, van Loghem vele jaren van
nabij gevolgd in zijn leiding van het Nederlandsch Tooneel. Zijn zeldzame litteraire
gaven, zijn scherp verstand, zijn vlugge en vaardige pen hebben in de vergaderingen
en besprekingen van den Raad van Beheer, bij de voorbereidingen van nieuwe
opvoeringen, bij generale repetities, telkens weer de bewondering opgewekt van
zijn medeleden. Zijn kennis van de Dramatische werken van alle tijden was schier
onbegrensd, zijn geheugen liet hem nooit in de steek. Tooneelstukken, die hij mooi
vond, kon hij van bedrijf tot bedrijf, neen, van scène tot scène, navertellen. De
rolverdeelingen, die
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hij voorstelde, getuigden immer van zijn goede inzicht op de talenten van zijn artisten.
‘Over zijn werkzaamheid voor de Kon. Vereeniging ontleenen wij de
volgende bijzonderheden aan een artikel, dat Johan Koning bij zijn 85sten
verjaardag in het tijdschrift Nederland heeft geschreven, waarbij hij
herinneringen van Fransch Hulleman ophaalde:
‘Mr. van Loghem heeft op een leeftijd, dat een ander zich langzamerhand
aan den arbeid onttrekt, stukken doen vertoonen in den Amsterdamschen
Stadsschouwburg, die de meesterwerken zijn van alle tijden. Want van
Loghem vergrootte en verwijdde het repertoire van Louis Bouwmeester.
Speelde de geniale acteur bij voorkeur in stukken als Margot de
Bloemenverkoopster, De Gebochelde, De Tooneelspeler des Keizers,
Narciss, Kean, het was van Loghem, die de meer moderne werden als
Laboremus, Voerman Henschel, Vriend Frits, De Bond der Jongeren, en
de klassieke stukken: De Koopman van Venetië, Oedipus,
Winteravondsprookje, Richard de Derde, De Vrek, e.a. daaraan
toevoegde. Dat daarbij nog kwamen Coriolanus, Starkadd, de
Marcus-Antonius-rol in Julius Caesar, heeft wel hooge eischen aan
Bouwmeester's werkkracht en talent gesteld. Spijt zal Louis Bouwmeester
er wel niet van gehad hebben, want zijn groote roem en glorie
dagteekenen van dien tijd af.
Gelijk de meeste personen van beteekenis in het openbare leven was
van Loghem een diplomaat. Zoowel in het kunst- als politieke leven zijn
verraderlijke voetangels en klemmen. Hij was voorzichtig. Hij was een
psycholoog. Hij doorzag listen, terwijl de listigaard in den waan verkeerde,
dat hij er van Loghem fijn had laten in loopen!
... Van Loghem heeft het tijdig en juist ingezien, dat jonge kunstenaars
hard moeten studeeren en de beoefening der hulpwetenschappen een
eerste vereischte is voor den man met een aangeboren natuurtalent. Hij
was een minzaam en vriendelijk leeraar voor de jongeren. Iemand met
initiatief en stuwende daadkracht. Want menig tooneelspeler, wiens naam
thans met eere wordt genoemd, heeft hij van zijn veelzijdige kennis iets
mede gegeven voor het verdere leven. Het waren de z.g.
Zondagochtend-bijeenkomsten, welke op zijn voorstel werden gesticht
en waarbij de aankomende jongeren gelegenheid vonden onder zijn
leiding hun kennis van de klassieke litteratuur te vermeerderen. Deze
werden gehouden in een kamer van den Stadsschouwburg, van waar
men het uitzicht had op het des Zondags nette rijtje blinkende, maar oude
huisgevels tusschen Baangracht en Leidsche Dwarsstraat. Daar kon men
ze zien zitten: Ko van Dijk, Oscar Tourniaire, Willem Hunsche e.a. aan
de groote vergadertafel van den raad van beheer, daar leerde hij zijn
discipelen, dat Prometheus, de kleinzoon van Kronos, voor de menschen
het vuur uit den hemel stal en door Zeus werd gestraft, daar besprak hij
met hen: Shelley's ‘Prometheus unbound’ of ‘Prometheus’ van Goethe,
daar causeerde hij over het leven van Alexander den Groote als held en
veroveraar, als filosoof, als kunstenaar in vreemde bouwkunst, als
heerscher in vreemde staatsvormen, daar kon hij van de vorstinnen der
legende verhalen met een soort van romantisch-gekleurde geestdrift’.
Van het meedoogenlooze realisme was hij afkeerig. Van Zola was hij
geen bewonderaar. Zijn geest was meer verwant aan dien van
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Rostand. Het was op zijn aandringen, dat ‘Cyrano de Bergerac’ in een
bijna smetlooze vertooning werd gegeven met la Roche in de hoofdrol
en Anna Klaassen als een onvergetelijke Roxane. Het was op zijn
aandringen, dat ‘Driekoningenavond’ in een prachtig-sterke bezetting met
waardeering van pers en publiek werd vertoond’.
De wel bij uitstek bevoegde pen van J.H. Rössing schreef, nadat van Loghem zijn
1
taak als leider reeds zes jaren had neergelegd :
‘Naar methode gestreefd te hebben in de keuze van repertoire blijft een groote
verdienste van Mr. M.G.L. van Loghem, want vóór hem was er van methode weinig
te ontdekken.
Toen hij in 1894 met het Leiderschap werd belast, vroeg hij zich af: Wat toch is,
in den geest harer oprichters de taak eener Vereeniging als deze wat samenstelling
van haar repertrtoire betreft?
En hij gaf zich zelf dit antwoord:
‘Naar onze meening moet dit uit vier deelen bestaan, waarbij een vijfde de
noodzakelijke aanvulling vormt.
De Vereeniging moet:
I. Klassieke oud-Nederlandsche stukken in eere houden en die, welke reeds als
Klassiek-modern gelden;
II. De hoofdwerken der wereldlitteratuur telkens weer in studie namen;
III. Aan Vaderlandsche auteurs van deze dagen de gelegenheid geven hun werken
op het tooneel te zien;
IV. Het Nederlandsch publiek met de voornaamste moderne buitenlanders doen
kennis maken;
V. Zij mag om het financieel evenwicht te herstellen, dat door het handhaven
dezer vier voorafgaande rubrieken nog wel eens gevaar loopt, rondzien naar eenige
vruchtbare onder de populaire stukken van den dag.
Werkende methodisch naar dit programma, heeft Mr. M.G.L. van Loghem in de
jaren van zijn tooneelleidersschap 182 stukken van 105 auteurs, waaronder 3 van
Vondel, 10 van Shakespeare, 2 van Sophocles, 4 van Simons-Mees, 6 van Ibsen,
10 van Sardou, 3 van Emants op het repertoire gebracht en doen spelen.’
Gaarne zou ik uit de studie van Rössing meer en ook de namen der belangrijkste
schrijvers en de titels der stukken aanhalen, maar aan het voorschrift, beknopt te
zijn, moet ik mij houden.
In 1909 werd Mevrouw van Loghem ernstig ziek, wat van Loghem natuurlijk
aanleiding gaf haar veel tijd en aandacht te wijden, terwijl voortdurende bezorgdheid
zijn werkkracht verslapte. In Februari deelde hij aan zijn collega's in den Raad van
Beheer zijn besluit mede,

1

J.H. Rössing ‘De Kon. Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel. Bijdrage tot de geschiedenis
van het Tooneel in Nederland gedurende meer dan een halve eeuw’. Amsterdam, Uitg. N.V.
de Erven H. van Munster & Zn. 1916.
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het litterair adviseurschap en secretariaat op te geven. Als opvolger werd de Heer
W.G. van Nouhuys benoemd.
Weinige maanden na dit besluit overleed Mevrouw van Loghem.
Nu, ontheven van zijn werkzaamheden en zonder de reden, waarvoor hij ze
vaarwel gezegd had, voelde hij zich in het ledige huis - zijn drie kinderen waren
getrouwd - wel eenzaam. Het voorbereiden van het Tooneeljaar 1909/1910 was
reeds in overleg met van Nouhuys gegaan. In het najaar van 1909 rekende hij zijn
leterkundig leven afgesloten. Alleen het redacteurschap van Nederland hield hij nog
aan.
Bij zijn afscheid, aan het eind van de Jaargang 1919, mocht van Loghem
ruimschoots ervaren hoe bemind hij zich gemaakt had bij de medewerkers van het
tijdschrift. Talloos waren de brieven, waarin hem dank werd gebracht voor zijn raad,
zijn immer humane kritiek op het werk van zoo vele jongeren, die dank zij zijn
aanmoediging hun zelfvertrouwen niet verloren hadden.
Drie en dertig jaar lang heeft Mr. van Loghem de redactie van Nederland gevoerd.
Zeventig jaar geworden, vond hij den tijd gekomen, zijn plaats in te ruimen voor een
jongere kracht. Tot zijn opvolger wees hij aan Jhr. E. van Lidth de Jeude, die de
laatste jaren reeds Mr. van Loghem, vooral als Kroniek-schrijver, trouw ter zijde had
gestaan.
In de Jubileum aflevering van October 1923, ter gelegenheid van het 75 jarig
bestaan van Nederland, is hem wederom, door Redactie en medewerkers, hulde
en dank gebracht.
In 1906 was van Loghem benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Van Loghem had veel gereisd. Te Parijs, Berlijn en Londen kwam hij jaarlijks om
nieuwe stukken te zien. De Scandinavische landen, Rusland, de oude steden van
Duitschland had hij bezocht. Hij besloot nu, eenzaam achtergebleven, het vaderland
voorloopig vaarwel te zeggen. In Februari 1910 begaf hij zich naar Rome. Sedert
zocht hij geen woonplaats in het vaderland meer; een kort bezoek nu en dan om
kinderen, kindskinderen en oude vrienden te zien, wanneer deze niet, zooals vaak
gebeurde, tot hem kwamen, was hem voldoende.
In Weenen en München verwijlde hij gaarne en genoot er van opera en tooneel,
in Mei of September was hij te Parijs, in Venetië bracht hij eenige lentes door, de
winters in Napels, Capri, Amalfi, Montreux, Nizza, Florence. Sinds 1923 bleef hij
echter in Florence wonen.
Tijdens zijn reizen heeft van Loghem nog tot 1919 de redactie van Nederland
voortgezet en verscheidene novellen geschreven, benevens voor het Nederlandsch
Tooneel stukken vertaald. In 1932 verscheen zijn vertaling van de Fabelen van La
Fontaine, met platen naar Oudry.
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In 1917 begon hij een verzameling van historische vrouwencostuums en mode aan
te leggen, aquarellen die hij zelf copieerde in verschillende bibliotheken en musea,
het eerst en het meest in het Museum Willet-Holthuyzen te Amsterdam en de Kon.
Bibliotheek te 's-Gravenhage. Van deze teekeningen schonk hij een 250 tal aan de
bibliotheek van de Kon. Academie van Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage.
In Florence heeft van Loghem de laatste dertien jaar van zijn leven doorgebracht
en, levenskunstenaar als hij was, voelde hij er zich thuis, was er een middelpunt
van gezelligheid, niet alleen in de Hollandsche kolonie en in het pension dat hij al
die jaren trouw gebleven is en waar hij als de geziene en populaire gast werd vereerd.
Hij was met veel Florentijnsche families bevriend en ook onder de Engelschen en
Amerikanen had hij vele vrienden. Hij sprak zijn talen met het grootste gemak, ook
het Italiaansch, en zijn levendige geest vond er tot het laatst toe genoegen in bezoek
te ontvangen, menschen te zien, belangstelling te voelen voor zijn omgeving. Wie
had in zoo hooge mate als hij de beminnelijke gave te kunnen luisteren naar anderen
en geestig te vertellen. Zijn vriendelijk hart wekte vertrouwen en lokte tot
mededeelzaamheid. Deze steeds gezond en jong gebleven grijsaard met zijn waarlijk
kinderlijk gemoed en zijn ongelooflijke schat van kennis en begrip der moeilijkste
vraagstukken des levens kon zoo eenvoudig gelukkig zijn over en behagen scheppen
in de kleine gebeurtenissen van elken dag.
Voor eenige jaren, toen ik weer een maand in Florence bij hem doorbracht, had
hij juist de lezing beëindigd van het encyclopedische werk over de Godsdiensten
der Wereld, onder redactie van C. Clemen. Hij had het gelezen in Fransche vertaling
en van elk hoofdstuk had hij, natuurlijk in het Fransch, een kort, glashelder overzicht
gemaakt, waardoor wij gemakkelijk over het werk hebben kunnen spreken.
Het leiderschap van Het Nederlandsch Tooneel was een moeilijke, dikwijls
ondankbare taak en zijn verdiensten zijn niet altijd erkend in dien tijd. Het was met
zijn grooten voorganger, den oprichter van het Nederlandsch Tooneel, H.J. Schimmel
niet anders gegaan. Eerst later hebben publiek, en ook de artisten leeren beseffen
dat de beteekenis van van Loghem als leider in die dagen ongetwijfeld onderschat
is geworden. Het heeft niet lang geduurd dat onze acteurs en actrices met weemoed
den tijd van Mr. van Loghem gedachten en met genegenheid en lof spraken van
zijn doorzicht en immer betoonde welwillendheid en strikte eerlijkheid ten opzichte
van hun artistieke belangen.
Een treffend bewijs daarvan bereikte van Loghem op zijn 80sten verjaardag. Dien
3den April 1929 heeft men tot een groot feest gemaakt. Al zijn kinderen waren in
Florence. Onder presidium van het echtpaar Scharten-Antink organiseerde de
Hollandsche kolonie een feestbanket, waaraan ook de Consul-generaal, Italiaansche
vrienden en anderen deelnamen. De menu's waren door de schilders
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Nieuwenkamp, de Moor, Henri en David Bueno de Mesquita geteekend. Er werd
een Chineesche schim vertoond, w.o. tafreelen uit Een liefde in het Zuiden, tekst
gereciteerd door Carel Scharten. Door de hartelijke bemoeiing van den letterkundige
Frans Hulleman, indertijd zijn secretaris aan het Nederlandsch Tooneel, hadden
zijn tooneelartisten niet alleen prachtige bloemen gestuurd, maar ook een ‘Oorkonde
aan hun geestelijken Leider’, waarin hem een hulde werd gebracht, die klonk als
een klok. Van Mevrouw Mann-Bouwmeester, Christine Poolman, Jan C. de Vos,
Chrispijn, Verkade, de van Korlaars en alle jongeren af tot de bescheidenste
beambten van de oude Vereeniging hadden de Oorkonde geteekend. Van Loghem
was daar innig dankbaar voor.
Van Loghem is altijd zeer bijziende geweest, maar dat verhinderde niet dat hij
scherp opmerkte, een uitgebreide correspondentie voerde, onvermoeid las en goed
bridge speelde. Kort na zijn 80ste verjaardag ging zijn gezichtsvermogen echter
bedenkelijk achteruit. Met nog meer behoedzaamheid bewoog hij zich in de straten
van Florence, nòg dichter hield hij het boek voor zijn oogen, totdat lezen en schrijven
hem schier onmogelijk werden. Toen kwamen de vrienden en vriendinnen hem
voorlezen, de een Fransche comedies, de ander Dante, weer een ander Hollandsche
couranten, tijdschriften en brieven. De gramofoon liet hem zijn geliefde opera's
hooren, de radio gaf andere afleiding en in de lange, donkere uren verloor hij zijn
levensmoed niet, maar vertaalde, nu niet met de pen op het papier, doch geheel uit
zijn geheugen de ‘Erlkönig’ en andere gedichten van Heine in vloeiend Fransch.
Dagen later soms dicteerde hij zijn tekst en de fungeerende secretaris was getroffen
door het meesterlijke van de melodieuse vertaling.
In den zomer van 1932, toen hij bij eene dochter in Den Haag logeerde, nam hij
het moedige besluit, zich aan een operatie van cataract te onderwerpen. Professor
Zeeman te Amsterdam gaf hem het gezicht weer. Hij kon zelfs alleen naar Florence
teruggaan.
Toen kon hij weer zelf lezen en om in te halen wat hem in die donkere jaren niet
mogelijk was geweest, herlas hij wat hij vroeger het mooist gevonden had.
Voor zijn vrienden waren zijn brieven opnieuw een genot. Hij kon weer van het
leven genieten en reizen.
Toen moet het geweest zijn, dat hij ergens in Zwitserland bij een Kurcapelle met
stille aandacht naar de muziek zat te luisteren en zooveel behagen schiep in het
programma, dat hij den dirigent met een paar woorden, op een kaartje geschreven,
bedanken liet voor het gemaakte kunstgenot. Den volgenden dag vond de jonge
dirigent gelegenheid kennis te maken met zijn dankbaren toehoorder en dezen te
vertellen, dat hij een opera wilde componeeren, maar geen geschikt libretto kon
vinden. Welwillend en geanimeerd als altijd ging van Loghem terstond aan het werk
en binnen weinige dagen kreeg de componist de tekst van een opera: Amour en
Espagne!
In Augustus 1933 is hij nog in Holland geweest, en bij het af-
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scheid konden wij weinig vermoeden, dat het de laatste maal geweest was.
Op 3 April '34 vierde hij zijn 85sten verjaardag met een maaltijd, waaraan behalve
zijn zoon, Prof. J.J. van Loghem en zijn oudste dochter, zijn Florentijnsche vrienden
deelnamen. Zijn kwaal begon hem reeds te verontrusten, maar hij verborg dat voor
zijn gasten en hield in 't Fransch een toespraak vol fijnen geest, die alle aanwezigen
ontroerde. Hij was ook toen nog de gezellige en attente gastheer.
In de maanden die volgden is hij geestelijk niet verminderd, hij was niet bedlegerig,
slechts door zijn kwaal aan zijn kamer gebonden. Keurig gekleed als altijd zat hij
aan zijn tafel te schrijven en te lezen, ontving er de enkele getrouwen, die de hitte
van den Florentijnschen zomer getrotseerd hadden. Klagen deed hij nooit. Zijn kwaal
verergerde echter snel.
En zoo kwam het einde gelijk hij dat gewenscht had, rustig als zijn leven deze
laatste jaren, terwijl juist zijn zoon en zijn oudste dochter bij hem waren gekomen.
In den nacht van Zondag 16 September 1934 is hij zonder strijd de eeuwige rust
ingegaan.
Een kleine schaar slechts, de meeste zijner vrienden waren nog niet in Florence
teruggekeerd, begeleidde hem den volgenden Dinsdagmorgen naar het
Protestantsche cimetero degli Allori, buiten de Porta Romana, prachtig tegen een
heuvel aan gelegen, onder de schaduw der hooge cypressen. De begrafenis was
heel harmonieus. Het stralende weer, het wonderschoone kerkhof, massa's bloemen,
de enkele vrienden, het trouwe personeel van Banchi, een hartelijk woord van
Scharten, alles werkte mee om vrede te geven.
‘De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde verlangt niet een uitvoerige
levensbeschrijving, maar een kort levensbericht. In het beoordeelen van het karakter,
de handelingen en de geschriften van den overledene zijn beknoptheid en
onpartijdigheid aan te bevelen’.
Ik heb getracht, naar dit voorschrift, een beknopt beeld te geven van het leven en
van de werkzaamheden van Mr. M.G.L. van Loghem. Moeilijker was het, mij aan
het voorschrift der onpartijdigheid te houden, schrijvende over den man, met wien
ik meer dan veertig jaren bevriend ben geweest.
Als uitgever heb ik in hem den redacteur en den auteur buitengewoon
gewaardeerd, als lid van den Raad van Beheer der K.V. Het Nederlandsch Tooneel
den litterairen leider bewonderd. Maar bovenal ben ik dankbaar voor het onschatbare
voorrecht, dat ik zijn hartelijke vriendschap en zijn geestelijken omgang zoo lang
heb mogen genieten.
J. FUNKE
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Geschriften

In boekvorm verschenen:
1880

Mr. M.G.L. van Loghem. Spel en
Weddenschap. Dissertatie. Amsterdam.

1881

Fiore della Neve. Een liefde in het
Zuiden. Sneek (volgende drukken 1882,
1883, 1885, 1897).

1882

Fiore della Neve. Liane. Sneek. (2de druk
1889).

1884

Fiore della Neve. Twee novellen.
Haarlem.
Fiore della Neve. Van een Sultane.
Bundel gedichten. Sneek.

1886

Fiore della Neve. Mijne Rust. Gedichten
naar Carmen Sylva. Sneek.

1888

Fiore della Neve. Emmy. Gedicht.
Amsterdam.

1888

Fiore della Neve. Blond en Blauw. Bundel
novellen. Amsterdam.
Mr. M.G.L. van Loghem. Victor. Roman.
Premie van Het Nieuws van den Dag.
Fiore della Neve. De smid van 't dorp,
naar H.W. Longfellow. Amsterdam.

1889

Fiore della Neve. Keur van fabelen van
Jean de la Fontaine. Amsterdam.

1892

Fiore della Neve. Walter. Gedicht.
Amsterdam.
Fiore della Neve. Panaché. Bundel
novellen. Amsterdam.

1894

Prosper van Haamstede. Sascha. Roman
in 2 deelen. 's-Gravenhage.
Fiore della Neve. Calypso. Bundel
novellen. 's-Gravenhage.

1898

Mr. M.G.L. van Loghem. Fokel. Roman.
Amsterdam. (2de druk 1899).
Fiore della Neve. Fortuin. Amersfoort.

1899

Mr. M.G.L. van Loghem. Operettebloed.
Roman in 2 deelen. Dordrecht.

1900

Mr. M.G.L. van Loghem. Jonquilles.
Bundel novellen. Utrecht.

1903

Mr. M.G.L. van Loghem. Geen druiven
van doornen. Roman. Dordrecht.
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Mr. M.G.L. van Loghem. Fabels van La
Fontaine. Met platen naar Audry.
Amsterdam.

In Mannen van Beteekenis:
1885

Sarah Bernhardt.

1886

Victor Hugo.

1890

Leconte de Lisle.

1891

Théodore de Banville.

1892

Pierre Loti.

1894

Octave Feuillet.

1901

Paul Bourget.

Vorstinnen der legende:
1893

I Angelica, prinses van Cathay in
Nederland.

1905

II Salome. Nederland.
III Melissende. Nederland.
IV Viviane. Nederland.
V Griseldis. Nederland.

Teksten van Compositiën:
1883-1891

Fiore della Neve. Serenade uit Een liefde
in het Zuiden, gecomponeerd door: L.H.
Coster, Richard Hol, J. Wertheim
Salomonson, J.B. Kolkman, S. van
Milligen, Femine Schults, S. de Lange.

1883

Fiore della Neve. Wieg mij in slaap,
Moeder. Lied met Koor, muziek van
O'Donnel.

1885

Fiore della Neve. Zangen uit Liana, door
S. de Lange.

1886

Fiore della Neve. Spinnelied.
Gecomponeerd door Ulfert Schults.
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Fiore della Neve. König Arpad. Grosse
Romantische Oper in 3 acten. Muziek
van Th. H.H. Verhey. Rotterdam.
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1887

Fiore della Neve. Oud en Nieuw, gedicht.
Muziek van L.F. Brandts Buys.
Schiedam.
Fiore della Neve. Van Nederland's Vlag,
gedicht in het Oranje-nummer van De
Amsterdammer. Muziek van Dr. E.D.
Pijzel.
Fiore della Neve. Koningscantate. Muziek
van C. Coenen. Utrecht.

1888

Fiore della Neve. Nederland en Oranje,
cantate. Muziek van Th. H.H. Verwey.
Rotterdam.
Fiore della Neve. Een dag naar buiten,
Kindercantate. Muziek van G.A. Heinze.
Fiore della Neve. Mika, cantate. Muziek
van Alex Heyblom.
Fiore della Neve. Brinio, opera. Muziek
van S. van Milligen.

1893

Fiore della Neve. Cantate voor de
Landbouwfeesten te Winschoten in 1893.
Muziek van Alexander Heyblom.
Fiore della Neve. In het Klooster.
Rotterdam.
Fiore della Neve. Matkesdans,
gecomponeerd door Bernard Zweers.
Groningen.

1894

Fiore della Neve. Graflied, ter eere van
Alexander Heyblom, gecomponeerd door
M. van Leeuwen.
Fiore della Neve. Vraag aan de golfjes,
lied, gecomponeerd door A. Lijsen.
Rotterdam.

1896

Fiore della Neve. Druïdenzang,
gecomponeerd door G. Beyerle.

1897

Fiore della Neve. De Roos van Dekama,
opera, gecomponeerd door Willem
Landré.

1898

Fiore della Neve. Roemeensche liederen.
S. van Milligen. Amsterdam.
Fiore della Neve. Kroningscantate.
Bernard Zweers. Amsterdam.
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Fiore della Neve. Oud jaar,
gecomponeerd door Dr. E.D. Prijzel in
Eigen Haard.
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C. Peltenburg Pzn
Oegstgeest 28 December 1853-Leiden 7 October 1934
Op 7 October 1934 overleed te Leiden, op bijna 82-jarigen leeftijd, C. Peltenburg
Pzn., oud-directeur van de N.V. Boekhandel en drukkerij voorheen E.J. Brill te
Leiden.
Hij had officier willen worden, maar zijn vader, een zakenman te Oegstgeest,
vond het niet goed, en zoo is het gebeurd dat hij op zijn tachtigste jaar door Prof.
Snouck Hurgronje toegesproken werd als ‘de oudste Nederlandsche Orientalist’, in
plaats van een gepensioneerd kapitein of majoor te zijn geweest, die al lang vergeten
was.
Zijn militaire aspiraties kwamen uit in zijn kaarsrechte houding en de rollende r's
van zijn stem, hij kende al de campagnes en veldslagen van Napoleon achter elkaar,
de roman van Rome van den Hollandschen schilder Koelman was hem dierbaar
om de beschrijving van het beleg van Rome, die er in voorkomt. Zooals evenwel
een godsdienstig aangelegde leek, die gemist heeft dominee te worden, op lateren
leeftijd nog wel de gelegenheid vindt op preeken gelijkende toespraken te houden
in lokalen en vereenigingen, zoo vond Peltenburgs soldaten-ideaal in het tweede
gedeelte van zijn leven een bevrediging in de Burgerwacht van Oegstgeest, waarvan
hij meer dan 12 jaar kommandant was. Een kommandant met eere, die in den slag
zou gegaan zijn als het noodig was, en die nog op 79-jarigen leeftijd een nachtelijke
patrouille organiseerde en leidde, die onder officierlijk beheer te voren was mislukt.
Bij zijn heengaan wegens hoogen leeftijd stelde de eerevoorzitter der Burgerwacht,
de heer J. Zaalberg, een wisselprijs in met den naam van de
‘Peltenburg-Lauwerkrans’.
In den loopbaan van Peltenburg zien wij de ontwikkeling van een man die zich
van zijn gelijken onderscheidt door een kleine afwijking in zijn aanleg, - een afwijking
die boven de gewone middellijn van zijn gelijken ligt, - en die daardoor in staat is
tot de grootste hoogte van zijn omgeving op te stijgen. Als jongmensch in een
antiquariaat, colporteur vooral van romans, is de overgang naar de groote Leidsche
uitgeverszaak Brill op den Ouden Rijn al een groote stap vooruit voor den
Oegstgeester jongeman. Spoedig wordt de stoel waarop hij zit vast en de stukken
die van zijn lessenaar komen worden
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nuttig, - noodig, - onontbeerlijk. Van chef wordt hij adjunctdirecteur en zijn benoeming
tot directeur is slechts de officiëele erkenning van een reeds bestaanden toestand.
In zijn verderen opgang trekt hij de firma en haar aandeelhouders mede, want dat
is het bij naïef af loffelijke van zijn gedrag, dat hij bij zijn heengaan zelf slechts een
luttel aantal aandeelen bezat, maar de firma hecht gegrond was, ontdaan van alle
schuld en met reserves aan alle kanten verstevigd.
De Heer Peltenburg was een gentleman. Het woord is niet van mijzelf, het werd
uitgesproken door den Heer H. van Leer, de helaas zoo vroeg gestorven firmant
van de bekende firma L. van Leer & Co. te Amsterdam, die eens tegen mij zeide,
dat hij Peltenburg beschouwde als het type van den gentleman. Door aan zijn
afkomst getrouw te blijven, behield hij die waardigheid die ieder in elken stand bij
zijn geboorte medekrijgt.
De in bloei toenemende zaak en zijn langzaam aanwassend vermogen gaven
hem een gevoel van onafhankelijkheid, waardoor die natuurlijke waardigheid
verhoogd werd. Daarom zocht hij geen onderscheidingen of huldigingen, maar
wanneer zij kwamen, aanvaardde hij ze met een kinderlijk gemoed. De dag waarop
hem het orientalistenlint omhangen werd, was één van de mooiste in zijn leven.
Hij had een waarachtig respect voor geleerdheid en zijn omgang met professoren
en auteurs was daardoor ongedwongen.
Het uitgeven van incourante boeken en tijdschriften stelt bizondere eischen aan
den uitgever. De kring van auteurs die hem hun scheppingen toevertrouwen moet
groot zijn want vele uitgaven bereiken in den verkoop den kostprijs niet. Al naar
gelang de zaken goed gaan is de uitgever meer of minder bereid nieuwe weinig
uitzicht belovende uitgaven op zich te nemen, maar hij mag toch niet afstooten. Dan
komt hem het groote hulpmiddel te stade: de tijd. Dikwijls heb ik Peltenburg de
Gijsbrecht hooren reciteeren:
‘De krijgsman wint genoeg
al wint hij niet dan tijd.’

En wat van 't jaar moeilijk kon, ging het volgende wel.
Het standpunt van Peltenburg tegenover de auteurs was stipt afgebakend. Nimmer
bemoeide hij zich met den inhoud der geschriften die hij drukte en publiceerde, maar
zijn geheele belangstelling was er op geconcentreerd het geschrift in het best
passende gewaad te steken en de belangstellenden van het bestaan ervan op de
hoogte te brengen.
Gewoonlijk werden de auteurs vrienden van Peltenburg. De briefwisseling van
Max Weber met Peltenburg zou gepubliceerd kunnen worden als document van de
ware verhouding, die tusschen auteur en uitgever moet bestaan om het hoogst
bereikbare resultaat van de samenwerking van beide partijen te bereiken.
Het is vooral op twee gebieden dat de Firma Brill onder leiding van Peltenburg
met goed gevolg gewerkt heeft; het Orientalisme en de Geographie. Zij bleef den
toenemenden bloei der oostersche
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studiën in ons land onder mannen als De Goeje, Houtsma, Snouck Hurgronje en
zoovele anderen meester en opende ruim gelegenheid voor de Nederlandsche
Orientalisten tot het publiceeren hunner studies.
Door de uitgave der oude Arabische geographen door de Goeje en door de
Encyclopaedie van den Islam betrad de firma het gebied der geographie en muntte
daarin uit door zulke grootsch opgezette publicaties als de Siboga Expeditie van
Max Weber, het groote werk Nova Guinea van A. Wichmann, de Jesup North Pacific
Expedition, en andere. De expeditie van Nieuwenhuis ‘quer durch Borneo’ en van
Abendanon door Midden Celebes mogen als welgeslaagde publicaties genoemd
worden.
De genoemde publicaties en de vele andere, die zich om de geographie
groepeeren, zijn van internationale beteekenis en moesten over de geheele wereld
bekend gemaakt worden. Dat is een groote verdienste van Peltenburg, dat hij als
directeur van Brill medegewerkt heeft de orientalistische en geographische studies
van Nederlanders een grootere bekendheid in het buitenland te geven: de
Encyclopaedie van den Islam, het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap, de Encyclopaedie van Ned. Indië, het Internationales
Archiv für Ethnographie, de serie Catalogi van het Ethnographich Museum te Leiden,
de Sammlungen des Geologischen Reichs-Museums in Leiden, de Annales du
Jardin botanique de Buitenzorg, met de Flora van Buitenzorg en de Icones
Bogorienses, ziedaar een aantal titels van standaardwerken, waarin het beste, dat
de Nederlandsche geleerden op deze nauw aan de geographie verwante
arbeidsvelden hebben geschapen, is openbaar gemaakt.
Het is misschien in ons land niet van algemeene bekendheid, dat onder
Peltenburg's beheer aan de Firma Brill even belangrijke uitgaven van buitenlandsche
instituten werden toevertrouwd. Ik noem slechts de Publications of the American
Ethnological Society onder F. Boas, de Publications of the Princeton Expedition to
Abyssinia door E. Littman, de deelen van het Gibb Memorial.
Deze ontwikkeling der geographische publicaties leidde ertoe, dat de heer
Peltenburg voor de Firma Brill in vereeniging met de Firma Harrassowitz te Leipzig
de financiëele verantwoordelijkheid op zich nam van een der meest belangrijke
geographische publicaties der laatste jaren, de groote Ptolemaeus-uitgave van het
Vatikaan. Er was ongetwijfeld veel staatmanskunst en stuurmanskunst voor noodig
om de verschillende in deze uitgave betrokken partijen te bevredigen, en niet het
minst om den auteur van den begeleidenden commentaar, Prof. Josef Fischer S.J.,
na 30-jarigen arbeid, te overtuigen, dat zijn werk nu moest afgesloten worden.
Het is de eerste maal, dat een der groote facsimilé-uitgaven van het Vatikaan bij
een Nederlandsche firma verschijnt, en in de geschiedenis van den boekhandel
moet men misschien tot Plantijn teruggaan om een dergelijke relatie met het Vatikaan
nog eens aan te treffen.
Een gedeelte van het voorafgaande heb ik reeds medegedeeld in het
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Tijdschrift van het Kon. Nederl. Aardrijkskundig Genootschap, toen Peltenburg nog
leefde.
Hij is aan den arbeid gebleven zoolang hij kon. Hij zou het liefst zijn leven
geëindigd hebben zittende in het kleine kamertje in het plechtige massale huis op
het stille Leidsche grachtje.
Zóó had hij zich vereenigd met zijn ambt, en zóó was de Firma Brill opgegaan in
den persoon van Peltenburg. Hij werkte het liefst alleen en bereikte dan het beste
succes. De medewerkers die nu en dan onder hem gesteld werden, slaagden niet.
In het antiquariaat vonden enkele hun opleiding en slaagden daarna in zelfstandige
zaken. De Heer J.B.J. Kerling van Van Stockum's Antiquariaat te 's-Gravenhage en
de heer G.J. Schultz van de Firma J.L. Beyers te Utrecht herinneren zich hun
Brillsche dagen en Peltenburg's persoonlijkheid.
Er ging wel eens een medewerker weg waarvan Peltenburg na afloop van den
proeftijd op zijn typische wijze verklaarde dat hij ‘een mooie hand’ schreef.
Peltenburg's statige houding en de regelmatigheid van zijn komen en gaan
maakten hem tot een bekende Leidsche figuur. In het openbare leven trad hij weinig
op, hij was niet gaarne lid van een commissie, maar vond zijn rust in zijn huiselijk
leven in het gezelschap en onder de goede zorgen van zijn vrouw met wie hij 34
jaar in den echt vereenigd was.
Groote belangstelling en ik mag wel zeggen liefde had hij voor de Waalsche kerk;
hij bekleedde jaren lang kerkelijke functies, was 34 jaar regent van het in zijn tijd
zoo bekende en gewaardeerde Hôpital Wallon, en zat in het bestuur van het Pieter
Loridanshofje en het Jan Michielsen Hofje (Hofje Jean Michel).
Ds M. Bresson, predikant der Waalsche Gemeente te Leiden, schrijft mij over P.'s
beteekenis voor die gemeente de volgende woorden:
‘L'Église Wallonne de Leyde doit beaucoup à C. Peltenburg qui a toujours fait
preuve à son égard d'un inlassable dévouement. Son assiduité au culte - il occupait
toujours la même place en dessous des orgues, - peut être donnée en exemple à
beaucoup de jeunes. Il se rendait chaque dimanche à l'Église, sans se demander
si la chaire serait occupée par un pasteur appartenant à la gauche ou à la droite. Il
n'était pas l'homme d'une tendance, mais un homme de foi, un vrai chrétien. Il aimait
beaucoup tout ce qui touchait à la France, il aimait la langue française, mais ce qu'il
appréciait par dessus tout dans les Églises Wallonnes, c'était l'absence de luttes,
de controverses. Il savait exercer la Charité: jamais un collecteur venant de l'étranger,
n'a frappé vainement à sa porte’.
Hij stierf met het Onze Vader op de lippen.
Thans de voornaamste levensbizonderheden. Ik breng mijn welgemeenden dank
voor de gegevens verstrekt door den Heer Ds. M.
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Bresson, door den Burgemeester van Oegstgeest en door den Heer H.W. Collée,
2e secretaris B.W. Oegstgeest.
Geboren te Oegstgeest 28 December 1853.
Zijn loopbaan in het boekenvak. - In 1866 komt hij bij den boekhandel Hazenberg
te Leiden. Vervolgens ging hij naar de Firma Thierry en Mensing in Den Haag,
daarna naar de firma Bom te Amsterdam, en keerde vervolgens naar Hazenberg
terug. In 1888 kwam hij op verzoek van de toenmalige eigenaars De Stoppelaar en
Van Oordt bij de Firma Brill. Toen de firma in 1896 in een naamlooze vennootschap
werd omgezet, werd Peltenburg benoemd tot onderdirecteur. In 1900 werd hij
mede-directeur. In 1906 werd hij de eenige directeur, welke functie hij tot 1 Juli 1934
heeft vervuld.
Zie J.B.J. Kerling in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, 9 October 1934.
De Waalsche Gemeente te Leiden. - Hij was diaken van de Waalsche Kerk te
Leiden van 1896 tot 1900, daarna lid van de ‘Commission du Culte’ en president
van die Commissie gedurende 30 jaren.
Pieter Loridanshofje te Leiden - Financiëel beheerder van 1901 gedurende vele
jaren. Na de liquidatie in 1925 maakte hij deel uit van de ‘Commission de l'Hôpital
Wallon en liquidation.’ Ook was hij lid-administrateur van de ‘Commission pour la
caisse de retraite des soeurs infirmières de l'Hôpital Wallon de Leyde.’
Pieter Loridanshofje te Leiden. - Financiëel beheerder van 1901 af. Bij zijn 25-jarig
jubileum werd hem een geëmailleerd wapenschild aangeboden, dat geplaatst is in
de regentenkamer.
Jan Michelsz Hofje te Leiden. - Regent van 1905 af.
De Burgerwacht Oegstgeest. - Lid van de oprichting af in 1919, van 1920 tot 1932
Commandant, tot 1 Juli 1933 waarnemend Commandant, en daarna Voorzitter.
In 1923 op zijn 70-en verjaardag werd hij geridderd.
F.C. WIEDER
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Henri Pirenne
(Verviers 22 December 1862 - Ukkel 24 October 1935)
De redactie van het Jaarboek stelt mij op mijn verzoek in de gelegenheid, nog op
het laatste oogenblik vóór het verschijnen, daarin een woord te wijden aan Pirenne.
Een levensbericht in den eigenlijken zin zal dat natuurlijk niet zijn. Die taak blijve
zijn landgenooten overgelaten. Het zij enkel een herdenking, die beproeft, de
beteekenis van zijn figuur in het kort te schetsen.
Die beteekenis is zoo groot, dat men zonder overdrijving kan zeggen, dat Pirenne
een heel tijdperk van historische wetenschap als zoo wellicht niet allergrootste dan
toch volkomenste en volledigste vertegenwoordiger beheerscht. Als meest centrale
figuur, zou men ook kunnen zeggen, en zeer zeker als levendigste. Pirenne heeft
zijn leven tot een eenheid en zich zelf tot een middelpunt gemaakt, zooals het
weinigen gegeven is. De academische docent, de onderzoeker, de geschiedschrijver,
de wetenschappelijke organisator, de publieke persoon, zij waren in Pirenne alle
even volledig ontwikkeld, en vloeiden alle samen in een gemarkeerde persoonlijkheid
van buitengewone levendigheid, initiatief, volharding, werkkracht en veerkracht. Wie
tegenwoordig was bij dat brabantsch-luisterrijke feest te Brussel in 1912, toen hij
25 jaar professor was (hij moest nog vijftig worden), heeft hem in zijn volste kracht
gezien, toen zijn studievriend Abel Lefranc in een tafelrede hem als Pantagruéliste
huldigde, toen aan het eind van een langen feestdag iedereen moe was, behalve
Pirenne, nog altijd vaardig tot een historisch twistgesprek. Het eerst heb ik hem
ontmoet in 1908. Ik zocht hem op in Gent, om iets van zijn cours pratiques te
vernemen, met het oog op navolging, eigenlijk veel meer, om kennis met hem te
maken. Hij ontving mij, in zijn jong en bloeiend gezin, met een gulle gastvrijheid.
Wij zwierven door Gent en praatten, en van dien dag af zijn onze vriendschappelijke
relaties, schoon jaren sluimerend, niet verstoord geweest.
Gemeten aan de gangbare voorstelling van den professor, was Pirenne, ofschoon
al met vierentwintig jaar met het ambt bekleed, zeker de minst professorale figuur,
die men zich denken kan. Alles in hem was tintelend, joviaal, bruisend. Toch was
hij professor met hart en ziel, en met een zelden geëvenaard succes. Deze
voortvarende en levenslustige man was tegelijk een werker van de uiterste
nauwgezetheid, streng geregelde dagtaak, voorbeeldige orde in al zijn arbeid. Alleen
door zijn voor geen werk terugschrikkenden geest van onderzoek, die ook aan de
bijzonderheden de grootste zorg wijdde, maar ze altijd bleef beheerschen, heeft hij
die voortreffelijke meester van een gansche school kunnen worden, die vormer van
tallooze leerlin-
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gen, die zich op hem beroepen. Terstond in zijn eerste jaren te Gent bewerkte hij,
als onmisbaar hulpmiddel voor een vruchtbare studie, de Bibliographie de l'histoire
1
de Belgique, die het eerst in 1893 verscheen , en waarmee hij de
Noordnederlandsche geschiedbeoefening evenzeer aan zich verplichtte. Pirenne's
functie als vernieuwer der historische wetenschap in België berust voor niet een
onbelangrijk deel op zijn aanraking met de Duitsche methode. Te Verviers geboren,
maakte zijn landstreek hem reeds meer met het Duitsche vertrouwd dan zijn
landgenooten in het algemeen het waren. Dan vond hij te Luik in Godefroid Kurth
een leermeester, die het eerst in België aan de universiteit praktische historische
oefeningen naar het voorbeeld der Duitsche ‘Seminare’ had ingevoerd. Vervolgens
trok hij zelf naar Duitschland, en studeerde te Berlijn en te Leipzig. Hierop sloot nog
een studie te Parijs aan, waar hij o.a. Monod en Giry hoorde. Aldus veelzijdig
uitgerust, heeft hij, door de kracht en klaarheid van zijn eigen geest, de les van het:
onderzoekt alle dingen en behoudt het goede, voortreffelijk in praktijk weten te
brengen.
Het was een studie over Dinant in de middeleeuwen, waarmee Pirenne zich reeds
als student had onderscheiden. De opkomst en vorming der steden in de
middeleeuwen werd een van de vruchtbaarste gebieden, waarop hij werkzaam zou
blijven. Te Gent kwam hij in het brandpunt van dat intensieve stedelijk leven van
weleer, dat Vlaanderen's glorie was, en dat hij ten volle begreep. In de Revue
historique van 1893 en 1895 gaf hij de meesterlijke verhandeling, die het geheele
vraagstuk der middeleeuwsche stedengeschiedenis in een helderder licht stelde
dan het tevoren bescheen. Op een résumé van de vele Duitsche theorieën en een
enkele Fransche, die het wezen der stadgemeente trachtten te verklaren, liet hij
eerst een kritiek van het te stelselmatig-juridische karakter dier zienswijzen volgen,
en daarna zijn eigen voorstelling van de opkomst of herleving der steden. Het was
een voorstelling, die op de locale gegevens en de directe, feitelijke overlevering
gebaseerd was, een natuurlijke voorstelling, die men voor oogen kon zien. Misschien
hield Pirenne daarbij met de rechtshistorische vragen, die toch ook in het probleem
zitten, wel eens al te weinig rekening. Doch dit gebrek zouden anderen corrigeeren.
In het algemeen heeft ten aanzien van het vraagstuk de verdere studie over de
geheele wereld zich voor een niet gering deel op Pirenne's uiteenzettingen
gebaseerd. Zijn latere samenvattingen in Les anciennes Démocraties des Pays-Bas,
1910, en Les Villes au Moyen-Age, 1927, hebben zijn denkbeelden alom verspreid.
De beweegkracht, die Pirenne niet alleen ten opzichte van de opkomst der steden,
maar als historischen factor in het algemeen begreep en vooropstelde, was de
economische: die van handel en industrie. Men wijst er wel op, dat hij, geboren uit
een fabrikantenfamilie en opgegroeid in een milieu van provinciale weefnijverheid
(als kind had hij in den tuin van het ouderlijk huis een ‘werkplaats’, waar hij

1

Tweede herziene uitgave 1902, derde 1931.
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op zijn manier weefde en verfde) het begrip voor den industrieelen factor van huis
meebracht. Was het niet ook zijn tijd en zijn geest, die hem tot een der eersten
hebben gemaakt, die aan den economischen factor in het geheel der historische
ontwikkeling het volle recht lieten weervaren? De tijd was er omstreeks 1880 rijp
voor, en Pirenne was een bij uitstek openstaande geest, op het concrete en reëele
gericht. Zoo kon hij de helderste en krachtigste der economische
geschiedverklaarders worden, zonder ooit in de eenzijdigheid en schematiseering
van het historisch materialisme te vervallen. Hij heeft integendeel onder de eersten
meegewerkt, om de schematische voorstelling der opeenvolging van feodalisme
en kapitalisme te ontwortelen, door het zonneklaar bewijs van een vroegere phase
van middeleeuwsch kapitalisme in de 12e eeuw, met name in zijn opstel The Stages
1
of Social History of Capitalism . Nog in 1933 verscheen van zijn hand, meesterlijk
van indeeling en verwerking als altijd, de samenvatting in nog geen 200 bladzijden
van de economische en sociale beweging der 11e tot 15e eeuw, die het deel, getiteld
La civilisation occidentale au Moyen Age, opent, in de Histoire Générale geredigeerd
door wijlen Gustave Glotz.
De economische feiten, zoo sprekend, zoo tastbaar, dat waren voor Pirenne de
feiten bovenal, ‘les faits’, waarop hij zijn leerlingen altijd weer met nadruk als den
eenigen onmisbaren grondslag der historie wees. Hoewel het hem aan een scherpen
en zuiveren kijk ook op geestelijke verhoudingen en bewegingen geenszins ontbrak,
had hij toch voor ‘de ideeën’ als werkende factoren slechts beperkte waardeering.
Zijn allereerste proefstuk had een kerkelijke figuur uit de vroege middeleeuwen
gegolden: Sedulius van Luik, maar vervolgens zijn toch de middeleeuwen, die zijn
aandacht hadden, en waarvan hij de kennis zoo blijvend verhelderd heeft, niet die
van de groote gedachtenstroomingen en het bloeiende geloofsleven geweest. Zijn
standpunt spreekt duidelijk in de woorden, die hij mij schreef naar aanleiding van
2
mijn artikel L'Etat bourguignon etc. . ‘Je dirais volontiers qu'étant donné votre point
de vue, vous avez raison. Mais, en envisageant le sujet d'une manière plus concrète,
dans les faits plutôt que dans les idées, dans ce que les ducs ont fait sans peut-être
avoir voulu le faire, on le voit apparaître, me semblet-il, d'une manière un peu
différente, Il y a en somme plusieurs vérités pour une même chose: c'est un peu,
comme en peinture, une question d'éclairage. L'essentiel est de faire réfléchir...’
Aan dezen laatsten eisch heeft Pirenne stellig voldaan op iedere bladzijde, die
hij schreef. En de woorden ‘il y a en somme plusieurs verités pour une même chose’
moet men uit den mond van dezen robusten realist, weinig gericht op bespiegeling
en vreemd aan scepticisme, allerminst opvatten als een vertwijfeling aan de positive
kenniswaarde der historie.

1
2

American Historical Review 1914, ook in Bulletin de l'Acad. royale de Belgique, Cl. des Lettres,
1914.
In Le Moyen Age, 1930/1931.
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Als er iemand 100 % historicus is geweest, dan was het Pirenne. Zijn gansche
gedachte was een historische, d.w.z. een die in het hecht verband tusschen het
verleden en het heden den waarborg van het begrijpen vindt. Hij dacht historie, en
alles wat hij schreef was historie. Ik kom hier op het wezenlijkste van zijn groot
talent, die zeldzame gave van een bondige vormschepping, waarin de eenvoudig
getrokken lijnen, naast het onmiddellijk argument dat zij uitdrukken, nog bovendien
een levende en kleurige suggestie meedeelen, die krachtiger en overtuigender werkt
dan een bont uitgewerkte schildering het zou kunnen doen. Die gave ontplooide hij
in zijn onvolprezen Histoire de Belgique. Ongeveer in denzelfden tijd als zijn
algemeene studie over middeleeuwsche steden verscheen zijn hoofdstuk over de
Nederlanden van 1280 tot 1477 in het derde deel der Histoire générale van Lavisse
en Rambaud (1894). Het is mij niet bekend, of er regelrecht verband bestaat tusschen
deze bijdrage en de opdracht, om de geschiedenis van België te beschrijven in het
groote verzamelwerk der Allgemeine Staatengeschichte. In ieder geval kan het
hoofdstuk in Lavisse en Rambaud als een voorstudie gelden. Zoo verscheen het
eerste deel van de beroemde geschiedenis van België in het Duitsch (1899), eer
het in het Fransch (1900) en vervolgens in het Nederlandsch (1902) verscheen. Het
zevende deel, dat met den fatalen zomer van 1914 de geschiedenis van België
afsluit, draagt het jaartal 1932. Een heel levensperk ligt daartusschen, en welk een,
voor het land en voor den man!
Pirenne heeft de grootsche conceptie van de geschiedenis van zijn land, die het
hem gegeven zou zijn te voltooien, niet gebouwd op een mystieke gedachte aan
een voorbestemd nationaal wezen. Zoo iets lag evenmin in zijn aard als in zijn
onderwerp. Getrouw aan de grondslagen van zijn denken, zag hij de wording van
zijn land en natie als het product van geografische en economische oorzaken, als
een product evenwel van niet louter materieele waarde, maar tevens van eminente
geestelijke beteekenis, inzooverre op den bodem, waar Maas en Schelde de
Romaansche streken verbinden aan de Germaansche, een cultuur ontstond, die in
het feit zelf van een voortdurende wederzijdsche doordringing en wisselwerking
haar hoogste waarde had en haar bloeiendste krachten putte. Als middengebied
en uitwisselingsterrein van zelfstandigen aard, moest België op den duur staat en
natie worden.
Gegeven de these, moest in de uitwerking de ethnografische factor op den
achtergrond blijven. Voorts dwong hem zijn conceptie welhaast, het daadwerkelijke
politieke resultaat der ontwikkeling als natuurlijk en gewenscht te aanvaarden. Realist
als Pirenne was, viel hem dit niet moeilijk. De ‘feiten’ spraken. Op tal van plaatsen
kon hij voor oudere, romantische of bevooroordeelde zienswijzen een juister en
onbevangener beeld der ontwikkeling in de plaats stellen. Hoe oneindig veel heeft
onze kennis der Zuidnederlandsche geschiedenis niet door Pirenne's derde, vierde,
zesde deel gewonnen! Overigens neemt de nationale these, die aan de conceptie
ten grond-
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slag ligt, in het verhaal der gebeurtenissen volstrekt niet een overheerschende plaats
in. En dit verhaal, het corpus van het werk, blijft van het begin tot het eind boeiend,
overtuigend, levend, meesterlijk, van de vroege eeuwen, waaraan de schrijver met
een kleinen trek uit een heiligenleven soms even kleur weet te geven, tot de
beschrijving van het industrieele milieu, waarin hij zelf opgroeide, toe. Als prestatie
van strikt wetenschappelijk gefundeerde geschiedschrijving voor een algemeen
publiek blijft de Histoire de Belgique onovertroffen.
Toen de oorlog kwam, wachtte men het vijfde deel. Toen Pirenne, uit de Duitsche
gevangenschap teruggekeerd, er de laatste hand aan had gelegd, en het in 1920
verscheen, droeg het de opdracht aan zijn op één na jongsten zoon, in November
1914 aan den Yzer gevallen. Dat ook het laatste deel gewijd zou moeten zijn aan
een van zijn vier zonen, en dat nog een derde van hen hem zou voorgaan in den
dood, het zou minder krachtige geesten, dan Pirenne was, hebben geknakt en
verlamd.
In de eerste jaren na den oorlog hebben zijn Nederlandsche vrienden weinig
brieven met hem gewisseld en hem nog minder gezien. Hij had zich toen met den
ijver, die hem in alles kenmerkte, in de politieke actie begeven, die zoowel tegen
Nederland als tegen Vlaanderen haar spits keerde. Wij Nederlanders (Vlaanderen
spreke voor zich) moeten, om hem billijk te beoordeelen, ons verplaatsen in zijn
beproevingen tijdens den oorlog, in zijn nationaal-historischen kijk, en in zijn
temperament. Hij zelf heeft onder de tijdelijke vervreemding van zijn vrienden in het
Noorden ongetwijfeld geleden. Toen ik hem in December 1925 te Gent opzocht,
werd ik getroffen door de blijkbare verrassing en geroerde hartelijkheid, waarmee
hij mij ontving.
Er is waarschijnlijk geen ander land te noemen, dat uit de hand van één man een
zoo volmaakte voorstelling van zijn geheele geschiedenis ontving, als België van
Pirenne. Er moge lets tragisch in zijn, dat juist in dat land zoovelen het nationale
beginsel zelf, waarop hij zich baseerde, in twijfel trekken, plaatst men zich op het
standpunt van den staat België, dan is Pirenne's daad, niet alleen uit het oogpunt
van wetenschap en letterkunde, maar ook als dienst aan zijn land, van de hoogst
denkbare waarde. Hij gaf België een historie, waaruit het ook in de tijdperken van
schijnbare verduistering als levend geheel sprak. Hij bouwde daarmee zelf aan het
zelfbewustzijn van zijn land. Men kan zonder overdrijving zeggen, dat België zonder
de Histoire de Belgique in politiek en nationaal opzicht heden minder zou zijn dan
het is. Toen aan Pirenne, na de voltooiing van het werk, in 1933, als eersten, de
prijs Emile Francqui werd toegekend, was de voorwaarde dier onderscheiding,
bestemd voor een Belgisch geleerde ‘ayant apporté à la science une contribution
importante, dont la valeur a augmenté le prestige international de la Belgique’,
ontegenzeggelijk ten volle vervuld.
Reeds voordien was ook buiten België Pirenne's positie in de histo-
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rische wereld een geheel eenige geworden. Onderscheidingen en eerbewijzen
stroomden hem van alle zijden toe. Hij had zestien eeredoctoraten. Zijn gaven als
organisator en leider van wetenschappelijk werk belaadden hem met een reeks van
voorzitterschappen. Belangrijker nog dan deze was de functie van secretaris der
Commission royale d'histoire, die hij tot zijn dood heeft vervuld, en waarin men hem,
bij de viering van haar honderdjarig bestaan, nog geen jaar geleden, in volle actie
heeft kunnen zien.
Pirenne's hart bleef, ondanks alles wat er van hem als publiek persoon werd
gevergd, bij het historisch onderzoek. In 1922 had hij een nieuwen kijk gepoogd te
geven op den overgang van de wereld der Oudheid op die der vroegste
Middeleeuwen. Zijn these berustte al weer op een economisch moment. Haar
strekking toch was deze: eerst het onbruikbaar worden van de Middellandsche zee
als verkeersgebied, door de veroveringen van den Islam, heeft in West-Europa het
economische leven der Oudheid en daarmede ook de laatste resten van antieke
1
cultuur doen afsterven . Pirenne's verklaring vond aanstonds evenveel bijval als
bestrijding, en vooral deze laatste hield zijn strijdbaren geest aan het vraagstuk
geboeid. Hij behandelde het opnieuw op het Historisch Congres te Oslo in 1928, in
een mededeeling die aanleiding gaf tot een buitengewoon levendig en langdurig
debat. Ik kan hemzelf het woord laten: ‘Je suis embarqué, - schreef hij mij eenige
jaren later -, depuis quelque temps dans des recherches sur la fin de l'antiquité et
le commencement du moyen âge, qui ne s'ouvre à mon avis qu'avec l'invasion de
l'Islam dans la Méditerranée. Depuis le congrès d'Oslo, où j'ai exposé et où on a
longuement discuté mes idées, le sujet est à l'ordre du jour. Les uns m'approuvent,
d'autres me combattent. Me voilà donc forcé de traiter à fond la question à laquelle
je n'ai consacré jusqu'ici que deux petits articles, sans me douter du bruit qu'ils
feraient. Je lui ai consacré cet hiver un cours libre à l'Université de Bruxelles. Mais
je prépare un livre qui me prendra sans doute deux ou trois ans. Le problème est
magnifique. Il me passione comme si j'avais encore vingt ans. C'est sans doute le
plus grand avantage que j'en retirerai. En attendant, me voilà donc pour longtemps
revenu au haut Moyen-âge. Je terminerai ma carrière comme je l'ai commencée.’
Het boek is voltooid. Het ligt in handschrift gereed om te worden uitgegeven. De
laatste bladzijde, bij een der hem gewijde herdenkingen gereproduceerd, vertoont
zijn niet gemakkelijk leesbare en toch zeer regelmatige hand zoo vast en krachtig
als ooit te voren. Het sluitstuk van dit buitengewoon rijke en vruchtbare leven wordt
ons niet onthouden.
J. HUIZINGA

1

Mahomet et Charlemagne, Revue belge de phil. et d'hist. I. 1922, Un contraste économique:
Mérovingiens et Carolingiens, ibid. II, 1923.
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Francis William Reitz
Swellendam 5 October 1844 - Tamboerskloof 27 Maart 1934
De eenige overgeblevene der oude Zuidafrikaansche staatslieden, die in de
geschiedenis der Boerenrepublieken een rol hebben gespeeld, de laatste in leven
zijnde oud-president van een dezer, Francis William Reitz, die 5 October 1844 op
de plaats ‘Renosterfontein’ te Swellendam in de toenmalige Kaapkolonie werd
geboren is den 27sten Maart 1934 in zijn woning te Tamboerskloof in de
Kaapprovincie overleden.
Volgens een in mijn bezit zijnde geschreven genealogie van de familie, beginnende
in 1510, stamt de familie uit Pommeren. Eerst in het 5de geslacht, in 1683, wordt
1
de naam Reitz gespeld, tevoren Reutz. Het was een familie van predikanten,
hoogleeraars, rechtsgeleerden en rentmeesters, waarvan Joannes Fredericus zich
2
voor het eerst in Nederland vestigde en hoogleeraar te Utrecht werd . Hij was
gouverneur van den erfprins van Nassau. Zijn zoon, Jan Frederik, te Utrecht geboren
op 27 Januari 1761 nam als Kapitein Luitenant ter zee deel aan den slag van
Doggersbank op 5 Augustus 1781 tusschen den Engelschen admiraal Parker en
den Nederlandschen Schout-bij-Nacht Zoutman. Voor herstel van gezondheid naar
de Kaap de Goede Hoop vertrokken, kon hij wegens de politieke gebeurtenissen
van 1795 niet terugkeeren en vestigde zich daar metterwoon, huwde 23 Maart met
3
Barbara van Reenen , een afstammelinge van een der oudste Kaapsche geslachten.
Frans Willem, de noon. vestigde zich na een Europeesche opvoeding te hebben
genoten te Swellendam, wordt schapenboer, parlementslid, en op lateren leeftjjd
4
benoemd tot ‘Usher of the Black Rod’ van den Wetgevenden Raad . Diens zoon is
Francis William. Hoe hij deze Engelsche voor-

1
2

3

4

In Nederland, Suriname en Britsch Guyana komt de naam als Bosch Reitz nog voor.
Op de lijst der Utrechtsche hoogleeraren staat de naam van Reitz als volgt ingeschreven:
Joannes Fredricus Reitzius, Braunsfelsa Wetteravius, nat d 25 Sept. 1695. Hieronymianae
Scholae apud Rheno-Trajectinos Rector, Oratoriae et Poeseos Prof, extraordinarius d. 31
Jan. 1746. Historiarum et Eloquentiae ordinarius d. 17 Junii ob. 21 Mart 1778.
Zij was een kleindochter van den Heemraad Dirk van Reenen, die onder gouverneur W.A.
van der Stel door de burgers naar Holland werd gezonden om tegen de willekeur van den
gouverneur te protesteeren. Op de memorie, door 69 burgers geteekend, komt ook voor
Jacques de Savoye, een Vlaamsch koopman van Arth, die zich met de Hugenoten in
Zuid-Afrika vestigde, de stamvader van de moeder van Reitz.
Deze was met Cornelia Magdalena Deneys gehuwd, van waar deze naam in de familie Reitz
is gekomen.
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namen kreeg heeft de president aldus verklaard. Er waren ten tijde van den doop
in 1810 slechts twee predikanten in de Kaap en net één kerk, de welbekende groote
kerk in de Heerengracht (later in Addeleystraat verdoopt). Toen de Hollandsche
predikant ds Manger afwezig was, moest de Engelsche veldprediker Jones den
doop verrichten en aangezien hij de Fransche namen François Guillaume (naar zijn
peetoom Fagel, een intiemen vriend van zijn vader) niet kon uitspreken, vertaalde
hij de namen in Francis William, waarmede deze Engelsche namen in de familie
hun intrede deden.
Op zijn tiende jaar wordt hij naar de kostschool genaamd ‘Rouwkoop’ van den
Duitscher Dr. Drossel te Rondebosch gezonden. Later verwisselde hij de kostschool
voor het South African College, waar hij tot zijn 18de jaar bleef. Op zijn twintigste
jaar legde hij met goed gevolg examen in letteren en wetenschap af en was een
jaar lang werkzaam op het kantoor van advocaat Frederik Watermeyer, om de eerste
beginselen van Romeinsch-Hollandsch Recht te leeren. Daarna zond zijn vader
hem naar Engeland om zijn juridische studies te voltooien aan de Inner Temple te
Londen. Voor zijn terugkeer naar zijn vaderland in 1868, bezocht hij Nederland.
Toen hij in de Kaap aangekomen als advocaat geen droog brood verdienen kon,
trok hij in 1870 naar de pas ontdekte diamantvelden te Pniel aan de Vaalrivier om
zijn geluk te beproeven, maar ook daar begunstigde de fortuin hem niet.
In de Kaap teruggekomen heeft hij drie jaren met het Rondgaande Hof door de
kolonie getrokken, totdat president Brand van den Oranje Vrijstaat (‘Alles sal reg
kom’) hem een plaats als voorzitter van het Hof van Appèl aanbood en toen later
het Hooggerechtshof werd opgericht, kreeg hij daarin zitting.
In Juli 1888 verloor de Oranje Vrijstaat zijn grooten en wijzen staatspresident
Hendrik Brand en viel de keuze van den Volksraad op Reitz, die met 3999 van de
4324 stemmen tot president gekozen werd. Den 10den Januari 1889 werd hij als
5den president ingezworen en in 1894 herkozen.
Een zijner eerste regeeringsdaden was het tractaat van vriendschap en handel
met de Zuid-Afrikaansche republiek en het politiek verbond tusschen beide
republieken, den 9den Maart 1889 te Potchefstroom gesloten. Hij haalde de banden
van vriendschap zoo dicht mogelijk aan, om daardoor een zekerder bolwerk tegen
den gezamenlijken vijand te hebben. Onder zijn invloed nam de Volksraad bovendien
in 1895 een motie aan, die een soort bondgenootschap tusschen beide staten
bepleitte, waarna in 1896 de banden nog nauwer werden toegehaald door het ofen defensief verbond, dat in den 2den vrijheidsoorlog de beide republieken samen
ten strijde deed trekken.
Om gezondheidsredenen trad hij in 1895 af en vestigde zich, na in Europa gereisd
te hebben, in Pretoria als advocaat. Hier werd hij in 1898 tot rechter in het
Hooggerechtshof benoemd en toen de staatssecretaris dr. W.J. Leyds in 1898 als
buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van de Zuid-Afrikaansche republiek
naar
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Europa vertrok, volgde hij dezen, door den Volksraad benoemd, als staatssecretaris
op.
Tot den ondergang der republiek, na den tweeden vrijheidsoorlog, heeft hij deze
functie bekleed. Hij was mede-onderteekenaar van het verdrag van vereeniging op
31 Mei 1902. Een betere keuze kon met geen mogelijkheid zijn gedaan, want niet
alleen was Reitz een warm Afrikaner van groote bekwaamheid, maar hij was iemand
aan wiens trouw en oprechtheid geen mensch kon twijfelen. Als staatssecretaris
heeft een zwaren taak op zijn schouders gerust. Immers de oorlogswolken trokken
toen al over Transvaal. Hij was de opsteller en medeonderteekenaar van het moedige
document, dat een dag na zijn verjaardag en op den geboortedag van zijn jongsten
zoon een ultimatum aan Groot-Brittannië stelde. De eed van trouw heeft hij na den
vrede geweigerd af te leggen. Verbitterd vertrok hij naar Nederland waar vrouw en
kinderen vertoefden. Op het 24ste Ned. Taal- en Letterkundig Congres te Kortryk
heeft hij met zijn stambroeders nog uiting gegeven aan zijn nationale gevoelens en
toen trok de heer Reitz naar Texas en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
waar hij lezingen hield om aan de kost te komen. Hij zond drie zonen naar
Madagascar om te onderzoeken of vestiging aldaar uitvoerbaar was. Op aandringen
van generaal Smuts keerde hij ten slotte naar zijn geboorteland terug, kort na de
terugroeping van sir Alfred Milner en het toekennen van zelfbestuur aan Transvaal
in 1907. Rustig leefde hij in de Kaap met een hem in 1903 toegekend pensioen van
den voormaligen O.V.S., terwijl hij zich met het schrijven van Afrikaansche poëzie
bezig hield en het leveren van bijdragen aan de Zuid-Afrikaansche bladen. Toen in
1910 de Unie van Zuid-Afrika werd gesticht, werd hij tot senator benoemd en bij de
eerste bijeenkomst tot voorzitter, welk ambt hij tot 1920 heeft bekleed, toen hij niet
weer benoemd werd. Zijn nationale en republikeinsche gevoelens waren hieraan
niet vreemd. Hij trok zich uit de politiek terug om rustige jaren in Gorddonsbaai, later
in zijn woning in Tamboerskloof te Kaapstad te slijten.
De universiteit van Stellenbosch verleende den waardigen grijsaard in December
1923 een eeredoctoraat als erkenning van zijn groote verdiensten voor land en volk
gedurende een menschenleven. Immers in drie landen, den Oranje Vrijstaat,
Transvaal en de Kaap (voor de Unie) had hij aan den bloei en de verheffing van
den Afrikaanschen stam gewerkt en dat Stellenbosch hem eerde was - zooals hij
mij schreef - ‘aangenaam vooral als komende van een plaats, waar de tradities van
ons Hollandssprekenden niet geminacht worden, zooals ongelukkig wel grootendeels
het geval is met de universiteit van Kaapstad, waar de groote meerderheid van de
professoren uit Schotland afkomstig zijn’.
Na den ondergang der republieken weigerde Reitz den eed van trouw aan het
nieuwe bewind af te leggen, evenals zijn zoon, den tegenwoordigen minister Kolonel
Deneys Reitz. In 1932 heeft het parlement, zonder stemming, een wet aangenomen,
waarbij o.m. aan voormalige burgers van de Z.A.R. en de O.V.S., die indertijd ge-
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weigerd hadden dien eed af te leggen en die zonder nationaliteit waren, het
Unieburgerschap werd verleend. Daartoe behoorden ook Reitz en zoon.
Dr Reitz, die sedert 1884 lid was van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, was medeoprichter van den Afrikanerbond en lid van den
universiteitsraad van Kaapstad. Tot zijn dood is hij senator geweest en merkwaardig
is het, dat vader en twee zoons, kolonel Deneys Reitz, en Hjalmar Reitz tegelijk
zitting in het parlement hadden, terwijl een andere zoon J.H.B. Reitz, lid van den
Provincialen Raad voor Bloemfontein is en de echtgenoote van kol. Denys Reitz,
het eerste vrouwelijke Volksraadlid voor Parktown. Hij was het patriarchale hoofd
van een gezin van elf zonen en twee dochters, waarvan nog vier zoons en een
dochter in leven zijn. Mej. Betsy Reitz, die geneeskundige is, heeft haar vader tot
zijn dood verzorgd. Tweemalen is de heer Reitz gehuwd geweest. Zijn eerste
echtgenoote mejuffrouw Blanco Thesen was de dochter van een Zweedsch koopman,
die hem op zijn geboortedag, den 5den October 1887 ontviel. Hij hertrouwde in
December 1894 met onze landgenoote mej. Cornelia Maria Theresia Mulder uit
Delft, die leerares aan het damesinstituut ‘Eunice’ te Bloemfontein was en die hem
op waardige wijze als presidentsvrouw ter zijde heeft gestaan en tot zijn dood den
oudpresident, zooals hij steeds werd genoemd, heeft verzorgd. Op 1 Januari 1935
is zij, de eenige Nederlandsche vrouw die met een regeerend staatshoofd gehuwd
is geweest, na een leven vol toewijding aan het Afrikaansche volk, te Kaapstad
overleden.
Behalve als staatsman was Reitz als dichter goed bekend en hij heeft zijn volk
tal van pennevruchten nagelaten. In 1888 verschenen Vyftig uitgesogte gedigte,
herdrukt in 1897 (met twaalf vermeerderd tot 62) en in 1909 opnieuw verschenen,
in 1891 zijn Korte geschiedenis van Zuid-Afrika, in 1910 de Oorlogs- en andere
gedichten, in datzelfde jaar verscheen de Unie Lees- en Studiebibliotheek onder
redactie van out-President en Maskew Millar se Afrikaanse leesboekies deur H.J.
Schepers onder redactie van F.W. Reitz. Tal van gedichten van Robert Burns werden
door hem vertaald en uitgegeven. Hij vertaalde voorts Ma Call Theals History of
South Africa en werkte met J.H. Hofmeyr (de tegenwoordige minister) mede aan
de levensbeschrijving van ‘Onze Jan’ (Hofmeyr). Als dichter, vooral van
oorlogsliederen, heeft Reitz het hart van zijn volk gewonnen. Geestig en levendig,
humoristisch, soms vlijmend scherp, waren die een troost in de grootste ontberingen
der vechtende burgers. De Nederlandsche taal beheerschte de oud-president
volkomen. Eén dag voor zijn overlijden schreef hij met vasten hand Gezang 83 in
het Nederlandsch over, alsof hij het voorgevoel van den naderenden dood had.
Het na den vrede van Vereeniging vervaardigde gedicht: Vaarwel aan de Vierkleur,
door J.P.J. Wierts op muziek gezet werd alom bekend en in tal van huizen in
Transvaal en den Vrijstaat wordt het aangetroffen.
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Hij was een stut en een steun voor zijn volk in dagen van oorlog en vrede. Zijn naam
leeft voort in het district en plaatsje in den O.V.S. naar hem genoemd, maar ook in
het hart zijns volks als de laatste van een heldengeslacht, een patriot, die, zooals
dr J.P. van Heerden bij den rouwdienst in de Groote kerk te Kaapstad zeide, toen
hem hulde werd gebracht voor zijn onverzwakte verdiensten aan twee republieken,
aan de Unie, aan volk en taal, maar ook wegens zijn menigvuldige deugden als
mensch en als vriend: ‘Hij het geveg vir sy volk, gewerk vir sy volk, gely vir sy volk,
geleef vir sy volk en geween vir sy volk. Hy het aan die hele Suid-Afrika behoort,
want hy het die hele Suid-Afrika gedien’.
Nog willen wij tot besluit enkele beschouwingen over zijn karakter uit het land
zelve aanhalen. ‘In sy siel was geen skeur of kraak nie. Elders lezen wij: ‘Man van
kragtige oortuiging wat nooit getransigeer, nooit sy eie heilige oortuiging vir eer en
roem, vir lof of blaam prys gegee het nie, wat sy meening nooit opgedring het nie
maar as dit moes, nooit geaarsel het om daarvan te getuig nie, wat selfs in die
hoogste positie sy natuurlike eenvoud behou, maar in daardie eenvoud die diepste
eerbied afgedwing het’. Verder: ‘Wyle president Reitz was die voorbeeld van 'n man
wat sy minsaamheid kon rek tot die uiterste sonder om ooit te oorrek nie. Hy het
geweet hoever hy kon buig sonder om te breek.’
En ten slotte schreef de Cape Times: ‘Brave and simple and true to the faith that
was in him, ex-President Reitz was held in honour as much by those who, in the
heroic epoch in which most of his life was spent, were necesseraly in the opposite
camp, as by those of his own race for whom he worked. He was one of those men
who could respect the views of his political opponents and would not allow a conflict
of opinion to interfere with private affections’.
Op den dag der begrafenis woei van het stadhuis te Senekal een oude
Vrijstaatsche vierkleur halfmast. In de dagen der republiek was zij het eigendom
der Vrijstaatsche regeering geweest. Voor deze gelegenheid had men haar merkwaardigerwijze - voor den laatstovergebleven president van den Oranje-Vrijstaat
opnieuw ontplooid.
's-Gravenhage.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
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Th. M. Roest van Limburg
Rotterdam 29 April 1865 - Amsterdam 1 April 1935
Theodorus Marinus Roest van Limburg werd 29 April 1865 te Rotterdam geboren
als zoon van August Eduard Roest van Limburg, notaris en Judith Charlotte
1
Bethlimine van den Bosch . Hij was de jongste van dertien kinderen. Wanneer de
bewering waar is, dat het laatste kind uit een groot gezin van dezelfde ouders
bijzonder intelligent is, dan zien wij een voorbeeld hiervan in de levendige, pittige
doortastende en hoogst fijngevoelige persoonlijkheid die Roest van Limburg was.
Aanvankelijk als kind gevoelde hij zich tot de theologische studie aangetrokken
en zoo was zijn opvoeding in het begin klassiek, doch op veertienjarigen leeftijd
scheen het pleit beslecht en verwisselde hij het gymnasium voor de kostschool van
den heer Ingenhoes te Voorburg, om opgeleid te worden tot cadet. Die kostschooltijd
is onvergetelijk voor den jongen man geweest. Ongetwijfeld is daar de grondslag
gelegd voor die eigenschappen welke het leven van den nu ontslapene zoo rijk en
vol hebben gemaakt. Hij is van daar gekomen met een gezond en verkwikkend
idealisme, een idealisme dat hij als een banier door het leven gedragen heeft onder
alle omstandigheden door en dat hem gesterkt moet hebben bij de vervulling van
moeilijke plichten die hem meermalen werden opgelegd. Zooals hij zelf beweerde,
heeft hit op deze school ook leeren werken en het is dus zeer waarschijnlijk dat de
lust tot studeeren ook hier bij hem is opgewekt.
Toch was Roest van Limburg een man van de daad. Zijn levensloop toont ons
dit aan. Op jeugdigen leeftijd kiest hij reeds, ondanks zijn grooten aanleg voor studie,
de militaire loopbaan boven die van den geleerde. In 1881 komt hij op de militaire
academic te Breda, wordt vier jaar daarna aangesteld als tweede luitenant bij de
vestingartillerie te den Helder. Op den Helder volgt in 1889 Leiden en in 1890 den
Haag, waar hij evenals te Leiden bij de veldartillerie gegeplaatst wordt. Zijn
benoeming tot adjudant van den Gouverneur der Kon. Mil. Academic volgt 10
September 1896 en het is dus in dit jaar dat hij zich weder te Breda vestigt. Breda
heeft een bijzondere beteekenis voor Th. M. Roest van Limburg gekregen. Hier toch
werd

1

August Eduard, geb. 10 Januari 1890. Willem Christof, geb. 15 Februari 1891. Jacob Adriaan,
geb. 4 Mei 1892.
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zijn huwelijk gesloten met Jacoba Maria Hojel, dochter van Anne Caroline Madeleine
Bloys van Treslong en Willem Christophe Hojel, Kolonel der Artillerie - Adjudant van
Prins Alexander en daarna Adjudant in B.D. van Zijne Majesteit den Koning, en hier
kwam ook ongetwijfeld de oude studiezin boven die reeds als kind aanwezig moet
geweest zijn. De Militaire Academie, het voormalige Kasteel van Breda, die oude
burcht der Nassau's en Oranjes heeft den schrijver en historicus in hem doen
ontwaken. Een reeks van diepgaande en vlotgeschreven studiën ziet in deze
Bredasche jaren het licht. Gaf hem Breda dus het geluk van het gezinsleven, dat
1)

bekroond werd door de geboorte van drie zoons , het legde ook den grondslag
voor de volgende belangrijke historische bijdragen:
1903

Het Kasteel van Breda, uitgekomen te
Schiedam bij H.A.M. Roelants.

1904

Vier cartons van Barend van Orley. Onze
Kunst. Uitgever L.J. Veen te Amsterdam.

1904

Quatre cartons de Bernard van Orley.
Revue illustrée 15 Juli 1904.

1905

De stamvader der Nederlandsche
Nassau's, ter gelegenheid van de
onthulling van het Nassau-monument te
Breda. Tijdspiegel 3 Juli.

1908

Een Spaansche Gravin van Nassau.
Mencia de Mendoza, Markiezin van
Zenete, Gravin van Nassau. 1508-1554).
Leiden A.W. Sijthoff's
uitgeversmaatschappij.
Alexander Schweis.

1905

Een Oranje monument in den vreemde.
(Het praalgraf voor René van Châlons te
Bar-le-Duc). Onze Kunst, uitgave L.J.
Veen.

1907

Voormalige Nassausche paleizen in
België. (I, II, III). Onze Kunst, uitg. L.J.
Veen.

1904

Iets uit en iets over de Atlas van Mr. S.
van Gijn te Dordrecht. Onze Kunst, uitg.
L.J. Veen.

Reeds was de schrijver bij zijn bevordering tot kapitein in 1900 overgeplaatst naar
Dordrecht, waar hij in 1901 belast werd met het commando over de varende trein,
en hij had dus sedert eenigen tijd de oude stad Breda verlaten, toen zijn pen nog
altijd de historische studieën neerschreef, geput uit de archieven der Nassausche
Burcht; maar ook Dordrecht bezat een voortreffelijk archief en de fijne speurzin van
Roest van Limburg had dit spoedig ontdekt en wist er partij van te trekken. Zoo zou
men, de militaire notitieboekjes van den jeugdigen kapitein naziende, menige
historische aanteekening ontdekken tusschen de staatjes over paardentuig en
andere militaire zaken!
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Naast den kundigen militair had zich de bezielde en scherpzinnige historicus
ontwikkeld en het is niet te verwonderen, dat de laatste een
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oogenblik naar den voorrang dong, toen in 1903 aan den Kapitein Roest van Limburg
de eervolle opdracht was gegeven de feestrede uit te spreken ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan der Kon. Mil. Academie. ‘Van hem dien dit voorrecht ten deel
viel’, meende de spreker, ‘zou kunnen worden verwacht dat hij met voorliefde de
echo's der eeuwen zou oproepen - en hoe gaarne zou hij dit doen! De stof was zoo
rijk en zoo belangwekkend, de geschiedenis zoo veelbewogen van dit oude
gravenkwartier, waar de eerste Nassausche voet den Nederlandschen bodem
betreden had, waar het tehuis was geweest van Willem den Zwijger en Anna van
Egmond... doch niet het Kasteel van Breda maar de Koninklijke Stichting die in dit
gebouw gehuisvest was, vierde feest en haar alleen kwam de feestjubel en
eerbiedige groet toe’.
Het was in de Groote Kerk te Breda, dat Roest van Limburg voor een groote
menigte zijn gloedvolle rede uitsprak en vooral de jongeren, die aanwezig waren,
zullen zeker de warme woorden niet vergeten zijn, waarmede hij hen opwekte tot
plichtsbesef en tot de overtuiging, dat zij de dragers waren van de hooge traditiën
der Academie, wier eer en roem in hun handen lag. Toen hij zich na de feestrede
met de andere officieren naar de Academie begaf, werd den nietsvermoedende op
het voorplein een verrassing bereid. Een der hofdignitarissen overhandigde den
spreker uit naam van H.M. de Koningin het officierskruis met de zwaarden van de
Oranje-Nassau. Een humoristisch predikant, die hem onder velen hartelijk
gelukwenschte, fluisterde hem toe, dat hij hem één ding benijdde: ‘de volle kerk!’
Roest van Limburg was een man van groote plichtsbetrachting. Hij gaf zich geheel
aan dat wat hij ondernam en deze levenshouding was oorzaak, dat hij tot
verschillende verantwoordelijke posten geroepen werd. In 1905 werd hij benoemd
tot Kapitein-Adjudant van Generaal van Ermel Scherer, inspecteur der Artillerie te
's Gravenhage, en drie jaar daarna riep hem een voorzeker niet minder belangrijke
en waarschijnlijk moeilijker taak naar Rotterdam. Burgemeester Zimmerman deed
aanzoek, hem als Hoofdcommissaris van Politie in deze stad te benoemen. Zulk
een voorstel wordt vanzelf sprekend niet aan iemand gedaan over wiens karakter
en capaciteiten men in twijfel is. Roest van Limburg moet niet alleen door de reeds
genoemde plichtsgetrouwheid bewezen hebben, dat hij een zoo gewichtige
betrekking met succes zou vervullen, maar ook door die eigenschappen welke later
zoo ten volle tot hun recht zijn gekomen, zijn rechtvaardigheids- en medegevoel
voor de menschheid! Zoo verliet hij in 1908 den militairen dienst en aanvaardde het
ambt van hoofdcommissaris van politie te Rotterdam. Hij vervulde het vier jaar en
werd daarna te Amsterdam voor dezelfde functie aangezocht.
Een geheel nieuwe periode was ingeluid; het leven kwam met al zijn hard- en
ruwheid, met al zijn tragische conflicten op hem aan. Hij leerde het volk en zijn lief
en leed kennen en zooals Breda en
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Dordrecht den historicus in hem gewekt hadden, zoo deed het nieuwe leven met
zijn wilden golfstroom den mensch en den denker in hem ontwaken. Er was nu geen
tijd meer voor historische bijdragen, doch thans verschenen geleidelijk de korte en
prachtige stukken van zijn hand op sociologisch gebied:
1910

In den strijd tegen de ontucht. Rotterdam,
uitg. W.J. van Hengel.

1913

Sociologische Fragmenten, de Gids,
Kerstmis.

1914

id. no. 4.

1915

id. no. 5.

1917

Kinderspeeltuinen een volksbelang?
brochure uitgegeven door het Comité
voor den Speeltuin ‘Oosterpark’. Juli.

1917

De Padvindersbeweging als element in
de volksopvoeding.
Rede, gehouden in de
Troepleidersvergadering te Utrecht op
30 December 1917.

1917

Ons Volkskarakter. Een studie in
volkspsychologie. Amsterdam, uitg. S.L.
van Looy.

Nog wil ik vermelden een onuitgegeven geschrift: De val der Beschaving. Rede,
uitgesproken voor de leerlingen der School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam,
welke van een groot idealisme getuigt.
Toen Roest van Limburg een jaar in Amsterdam was, brak de oorlog uit en werd de
hoofdcommissaris van Politie weder in zijn militaire functie geroepen en wel in de
stelling Amsterdam. Zijn verblijf was echter de stad zelve, want ook de hooge
politiepost moest vervuld worden. Er bestaat uit dien tijd een aardig portret van hem
en zijn drie zoons, die allen gemobiliseerd waren, de oudste als luitenant, de tweede
als cadet en de derde als soldaat, doch de vader was te veel man uit een stuk om
de twee functies te kunnen vervullen; de landsverdediging kon niet worden
waargenomen zonder met de zware verantwoordelijkheid van den politiecommissaris
in conflict te komen. Roest van Limburg bracht zijn bezwaren in bij het ministerie,
en werd spoedig ontheven van zijn militaire dienstplicht. De oorlogsjaren waren
evenwel zeer moeilijk voor het hoofd van de politie in een stad als Amsterdam.
Terecht zegt A.B.K. in zijn ‘Oproerige Krabbels’ naar aanleiding van zijn heengaan:
‘Deze man was eerst officier, later Hoofdcommissaris van Politie. Beide vakken
eischen bij uitstek de daad en dikwijls de gewelddaad. De laatste lag hem verre.
Men heeft hem verweten: te verre... Deze man had allereerst de menschheid lief
en bovenal de slachtoffers van maatschappelijke ongerechtigheid. Hij was een wijs,
een fijn en een lief mensch’.
En ook was hij een kalm en een humoristisch mensch. Een enkel voorbeeld zooals
er zeker ontelbare zijn, ontleen ik aan een interview van J.J. Bekaar. Deze had den
H.C. opgezocht naar aanleiding van
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het juist verschenen ‘Ons volkskarakter’. Midden in het interessante gesprek kwam
een agent het bezoek aankondigen van iemand, die ‘Meneer dringend moest
spreken’, en voor de verslaggever zich bescheiden terugtrok, trad een dikke,
opgewonden heer het vertrek binnen en begon, als dronken van eigen woorden,
zijn heftig beklag te doen over een der ambtenaren, waarnaar Roest van Limburg
kalm luisterde. Eenige oogenblikken daarna kwam de verslaggever weder in de
kamer en vond den opgewonden klager geheel veranderd terug. Hij stond daar met
het vriendelijkste gezicht en beantwoordde de vraag van den H.C.: ‘Dus u wilt toch
maar geen schriftelijke klacht indienen?’ met een verlegen: ‘Neen, meneer de
Hoofdcommissaris, ik ben misschien wat voorbarig geweest’. Commentaar is hier,
dunkt mij, overbodig!
‘Een wijs, een fijn en een lief mensch’, zooals A.B.K. zeide en ook een eenvoudig
mensch, want Roest van Limburg imponeerde vooral door zijn eenvoud. Hij gaf zich
zooals hij was, nooit nam hij een air aan en door deze eigenschap vooral wist hij
de harten te winnen van zijn ondergeschikten en van degenen die zijn hulp inriepen
als politie-commissaris. Barschheid kende hij niet, hij had daarvoor de menschheid
te lief; men leze zijn reeks Sociologische Fragmenten in de Gids. Daaruit spreekt
de begeerte van een onbevangen gemoed, de menschheid te willen helpen. Hij kon
het niet hebben, dat er nog zoovele duizenden stoffelijk en geestelijk gebrek leden,
temidden van een maatschappij, die op zoo hoog peil staat als de onze.
‘Dikwijls’, zegt hij, ‘heb ik op dit punt beschaamd en verbijsterd neergezeten.
Waarheen we zien: op het gebied van techniek, van wetenschap, van kunst, overal
ontwaren wij de schitterendste overwinningen van den menschelijken geest. Er
schijnt een toovergeest rond te waren door de werkplaatsen der menschheid; wij
leven op geestelijk gebied in een gouden eeuw...
Maar daar tegenover: een zeer groot deel der menschheid leeft toch onder
omstandigheden, die ingaan tegen elk begrip van ware menschelijkheid, van
zedelijkheid en vooral van rechtvaardigheid. Er is niets vreeselijkers denkbaar dan
de wijze, waarop vooral in de groote steden een aanzienlijk deel der bevolking nog
woont en leeft’.
Aan het woningvraagstuk heeft hij zijn volle aandacht gewijd. Inderdaad bleek
hem dit grootendeels de oorzaak van alle ontucht en met die ontucht kwam hij
dagelijks in aanraking. Dikwijls heeft hij, die de menschen en hun zwakheden zoo
goed begreep, zich zelf geweld moeten aandoen om in te grijpen en geen pardon
te laten gelden. Op den duur is dit een te zware taak geworden voor een gevoelig
mensch als Roest van Limburg was. Zijn gestel begon er onder te lijden, hij gevoelde
zich moe en eens, te Zeist vertoevende, kwam het verlangen in hem op, zich geheel
in het buitenleven terug te trekken. Eindelijk werd zijn besluit genomen. In 1918
vroeg hij eervol ontslag en hij kreeg dit de zestiende Februari 1919, onder warme
dankbetuiging voor de gewichtige diensten in zijn betrekking bij de
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politie bewezen. Twee prachtige oorkonden, een van Rotterdam, vervaardigd door
Frans Bakker, en een andere van Amsterdam, geteekend door George Rueter,
bewaren de dankbare hulde van hen, met wie hij in deze twee groote steden mocht
samenwerken. Als wij het leven van dezen ijverigen en talentvollen mensch met
muziek vergelijken, zouden wij de periode die thans volgt een plechtige finale kunnen
noemen, een finale, waarin de melodie van het begin, door het heftige
middengedeelte een oogenblik verstomd, weder begint door te klinken. Een lieve
villa, ‘Rosenegg’ in de Bilt, met grooten tuin rondom, een uitzicht op een ver groen
weideland, brachten Roest van Limburg weder terug naar zijn boeken en dat niet
alleen, hier in de stille studeerkamer ontplooide zich zijn geest geheel. Hier zijn
vijftien jaren voorbij gegaan van ongestoord geluk met de vrouw aan zijn zijde, die
lief en leed met hem gedeeld had. Schaduwen kwamen en gingen, zooals in ieder
menschenleven, maar de ruime vrijheid was er voor den geest, die zooveel geleerd
had en nu aan de menschheid wilde geven van het verworvene. Op deze mooie,
vredige plek heeft hij zijn groot werk geschreven:
Studieën en Gedachten over Samenleving en Cultuur. Eerste reeks: Kerk Christendom - Staat. Deel I: Algemeene inleiding. Kerk. Deel II: Christendom. Deel
III: Staat.
Helaas is dit derde deel niet geheel voltooid. ‘Nog een tiental bladzijden’, had hij
zelf gezegd, ‘en dan is het af’. Welke hand zal de pen van hem overnemen om dit
werk met piëteit te volbrengen? De stille studeerkamer van den overledene wacht
het antwoord. Alles is hier nog zooals uit den tijd, waarin Roest van Limburg zich
des morgens terugtrok om zijn brieven te schrijven of aan het tijdschrift te werken
dat, jammer genoeg, slechts een kort bestaan heeft gehad: ‘Grensgebied van het
Recht’, onder de redactie van Dr. W.H. Cox, Dr. T. Roels, Th. M. Roest van Limburg,
Mr. J.H. Scholte en Mr. H.L.A. Visser.
De boeken in wier veiligheid hij de laatste jaren geleefd heeft, w.o. een
geïllustreerde encyclopaedie, Herder's ‘Philosophie und Geschichte’, de geheele
Goethe en volledige Dickens (zijn lievelings romanschrijver), vele bijbels (want al
was Roest van Limburg niet kerksch, den bijbel had hij zeer lief en las en herlas hij,
daarvan getuigen zijn geschriften), een portret van Ruskin, een beeldje van Dante,
dit alles vormde zijn intieme omgeving. Op de groote middentafel, waarvoor hij in
een sobere rechte houten stoel zat, liggen nog keurig gerijd de potlooden, pennen
en liniaal als moest hij ze zoo weder ter hand nemen om aan zijn ‘Samenvatting en
Conclusie’ te werken, die het slot zouden vormen van zijn groot sociologisch werk.
‘Samenvatting en Conclusie’, met deze woorden zou ik de korte levensschets
willen besluiten. Samenvatting en Conclusie zijn deze:
Een oprecht en nobel mensch is van ons heengegaan, een fijne, hooggestemde
geest, een warm hart, dat voor de menschheid klopte,
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een man, die door zijn leven en werken aan het nageslacht een schat van ervaring
en getuigenis heeft nagelaten, welke zijn familiewapen eer aandoet, waarop de
1
zinspreuk geschreven staat: Haud Immemor .
Theodoor Marinus Roest van Limburg overleed 1 April 1935. Zijn nagedachtenis
blijft in hooge eere bij zijn vrienden en niet in 't minst bij hen die, als schrijfster dezes,
in zoo ruime mate belangstelling en medeleven met hun literair werk van hem
mochten ondervinden.
30 Juli 1935.
MARIE C. VAN ZEGGELEN

1

‘Weest gedachtig’.
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Mr E.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop
's Gravenhage 22 Augustus 1885 - Loenen o/d Veluwe 22 Augustus
1934
Verleden jaar is aan onze Maatschappij een lid ontvallen, dat in de tien jaren, sedert
hij daarin verkozen werd, geenszins eene bijzondere plaats heeft ingenomen ten
harer opzichte, doch des te meer daarbuiten. Evert Jan van der Hoop werd 22
Augustus 1885 te 's-Gravenhage geboren als zoon van den oud-luit. ter zee 1e kl.,
toenmaals Tweede Kamerlid voor Steenwijk, Gijsbert Hendrik en Jkvr. Sara Maria
Johanna van de Poll. Nog geen 9 jaar oud moest hij zijnen vader verliezen, toen
deze lid der Gedeputeerde Staten van Gelderland was. Zijn eenige broeder, de
bekende pionier op luchtvaartgebied naar Indië, was 8 jaar jonger en zoo was zijne
jeugd vrij eenzaam. Einde 1900 hertrouwde zijne moeder met Prof. Mr. Fabius,
hoogleeraar aan de Vrije Universiteit, den lateren Staatsraad. Geen wonder dus,
dat zijne academische studie aan die instelling werd volbracht, waar hij 26 Juni 1911
tot Doctor in de rechten werd bevorderd op proefschrift, getiteld: De orde van
erfopvolging tot den troon. Binnen het half jaar werd hij benoemd tot adjunct-commies
a.h. dep. van Landbouw enz., doch nauwelijks twee jaar daarna, 16 Oct. 1913,
volgde zijne overplaatsing bij de prov. griffie als commies. Daar vond hij zijne
loopbaan, gedurende 20 jaren, het laatst met rang van administrateur, hoofd van
de afdeeling Kabinet. Bovendien was hij van 1908-1914 reserve-officier der huzaren.
Daarmede zijn de officieele ambten van dit niet lange leven vastgelegd.
Reeds vroegtijdig voelde van der Hoop zich aangetrokken tot de geschiedkundige
wetenschap en vooral tot de neventakken, geslachten wapenkunde. Naast de
verplichte studie, heeft hij daaraan van jongs af aan al zijn vrijen tijd, zijne
belangstelling en liefde gegeven. Door zijn scherp en critisch verstand gesteund,
heeft hij op dat gebied een haast nooit geëvenaarde hoogte in ons land mogen
bereiken, waarvan zoovele zijner geschriften eene getuigenis zullen blijven.
Tegenover een groot aantal genealogen, heeft ons land slechts in betrekkelijk zeer
geringe mate wapenkundigen opgeleverd. Op dit gebied muntte van der Hoop uit,
doch gansch niet eenzijdig. Zijne kennis was zoo harmonieus verdeeld over alle
historische vakken, dat men als belangstellende, uit elk gesprek met hem
terugkeerde, rijker aan kennis en met de grootste bewondering voor zijne veelzijdige
wetenschap, onverschillig, of men sprak over middeleeuwsche geschiedenis,
geslachten en wapens, topographie en oude grenzen,
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rassen en hunne kenmerken. Voeg daarbij eene uitnemende welwillendheid en
hulpvaardigheid voor ieder, die zijne uitgebreide kennis te hulp riep, dan zal men
begrijpen, wat aan hem verloren ging, terwijl men op zijnen leeftijd nog zooveel had
mogen verwachten. Hij zelf wist meer en beter; hij wist, dat al geslachten lang op
zijne familie een lot had gerust, dat de vrouwelijke leden tot zelfs zeer hoogen
ouderdom spaarde, doch dat de mannen op eene enkele uitzondering na, wegrukte,
vóór zij eene halve eeuw bereikt hadden en zijn zwak gestel had hem geene illusie
gelaten, dat hij tot de uitzonderingen in de familie verkoren was. Nooit vergeet ik
den avond van onze bestuursvergadering van ‘de Nederlandsche Leeuw’ terstond
na het schielijk verscheiden van onzen Wolter Feith. Omdat van der Hoop zelf ziek
lag ten huize zijner moeder, vergaderden wij daar en toen zijne klach: Ik ben mijn
leven lang gewend geweest, ziek te zijn en Feith, die zoo sterk en krachtig was,
dood en pas 36. Feith, de groote kenner van alles wat Groningen betrof, stond hem
heel na; sinds anderhalve eeuw waren ook de zijnen Groningers geworden.
Juist omdat van der Hoop overtuigd was van zijnen vroegen dood, geloof ik, dat
hij zoo ontzettend hard gewerkt heeft en zich nimmer heeft ontzien. Ambtsplicht
ging bij hem voor in alles en ondanks zijne vatbaarheid, vergezelde hij, als hij geen
medisch huisarrest had, steeds den Commissaris op zijne tochten door onze
provincie, zelfs in het gure jaargetij. Ik weet, hoe zeer die bezoeken hem verheugden,
waarbij telkens kleine bijzonderheden over de verschillende dorpen, die bezocht
werden, zijne kennis vermeerderden. Hoezeer het hoofd van het gewest en zijne
medeambtenaren niet slechts zijn werk, doch ook zijne degelijke voorlichting
waardeerden, is volmondig bij zijne teraardebestelling herdacht. Maar daarnaast
offerde hij allen vrijen tijd aan de wetenschappen, die zijn leven vulden in gestagen
arbeid, die slechts begrepen wordt door weinigen, maar hen niet met rust laat in het
besef, hoeveel op hun gebied nog te doen valt, ja te redden, wil het niet voor goed
te loor gaan.
Op het gebied van het vereenigingsleven moet ik twee lichamen aanroeren, die
bovenal de belangstelling en liefde van van der Hoop hadden verworven. Op de
eerste plaats zijne belangstelling voor het Vorstenhuis, waarvan zijn proefschrift al
getuigde en dat gevolgd werd door vele bijdragen op het gebied der oude en nieuwe
geschiedenis der Nassau's. Zijn werk was de catalogus der Oranje
Nassautentoonstelling in de residentie van 1923, die de stichting van het O.N.
Museum ten gevolge had, waarvan hij een ijverig bestuurslid was. In verband
hiermede viel hem in 1924 zijne benoeming tot ridder in de orde van O.N. ten deel.
Vervolgens, het thans Kon. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, waarvan
hij in 1916 lid, in 1918 bestuurslid en secretaris werd. Dit laatste ambt heeft hij tot
zijn ontijdigen dood toe vervuld op eene voortreffelijke wijze, die hem hier te lande
en ook in het buitenland den naam bezorgde van een allereerste autoriteit op dit
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gebied. Zooals dit in een uitvoerig artikel, door den redacteur van het Maandblad,
ons medelid Mr. Th. R. Valck Lucassen, aan zijne nagedachtenis gewijd, is herdacht,
was het hoogtepunt van het onvermoeid werk van onzen secretaris, zijn
voorzitterschap der tentoonstellingscommissie, die in Met 1933 in het Huis der
Gemeente te 's-Gravenhage plaats vond, de algemeene aandacht trok en groote
waardeering vond. Daarvoor heeft hij zich in alle opzichten geweerd, als geen ander
en het welslagen van deze grootsch opgezette herdenking van het 50-jarig bestaan
van het Genootschap, is hem eene groote voldoening geweest en heeft als loon
voor zooveel zorg en toewijding, met opoffering van alle persoonlijke belangen, ook
voor hemzelf het hoogtepunt van zijn wetenschappelijk leven gevormd.
Uit de lijst van zijne, in verhouding tot zijne uitgebreide kennis niet zeer talrijke
geschriften, moet ik de aandacht vestigen op de prachtuitgave van zijne
familiegeschiedenis, met den heer W. Wijnaendts van Resandt samengesteld en
een voorbeeld door tekst en opluistering beide, van hetgeen een boek op dit gebied
kan en moet zijn voor heden en toekomst. Drie jaar daarna (in 1929) gaf hij ons iets
dergelijks te genieten omtrent de uitgestorvene familie Thomassen à Thuessink,
waaruit hij in vrouwelijke lijn stamde. In 1931-'32 volgde eene doorwrochte studie
over de familie van Karnebeek, een monument van hetgeen taaie volharding,
speurzin en kennis vermogen, zelfs in streken, waar alle normale bronnen den
onderzoeker ontbreken door eeuwenlang oorlogsgeweld, verwoesting en brand.
Voor hen, die hem niet beter kenden, had van der Hoop een vrij gesloten karakter.
Door zijne moeder in streng-gereformeerde beginselen groot gebracht, miste hij
reeds op de lagere school omgang met kinderen uit zijn stand en omgeving. Tot en
met het leven aan de Universiteit was dat ook later zijn deel. Zijnen stiefvader en
leermeester achtte hij zeer hoog, doch deelde diens starre calvinistische opvatting
geenszins. Daarvoor was zijn blik te ruim, zijne algemeene ontwikkeling te groot.
Trouw is hij aan de kerk, waarin hij was opgevoed, gebleven; nimmer heeft hij met
haar gebroken en toch heeft hij levendig beseft, dat juist in onzen tijd de jeugd vooral,
niet van de kerk moet worden vervreemd en heeft zijne kinderen vrijgelaten, den
predikant hunner keuze te volgen. Zijne diep-religieuse natuur stond hoog boven
kleinzielige haarklooverijen en een N.H. predikant heeft aan zijn graf het juiste woord
getroffen.
Toen ik eenige jaren in het hoofdbestuur onzer Maatschappij mocht zetelen, heb
ik getracht van der Hoop te winnen voor eene spreekbeurt op eene
maandvergadering. Te vaak worden wij daar vergast op wel bijster belangrijke
onderwerpen, doch die toch wel in een onnaspeurlijk verband met het doel dier
instelling staan, terwijl ik het gevoel niet van mij kan afzetten, dat geschiedenis,
vaderlandsch èn algemeen, nog maar weinig geteld wordt. Hij wilde wel; van der
Hoop wilde altijd, als hij een ander genoegen kon doen, maar ik wist, hoezeer zijn
program overladen was en durfde niet aandringen. Toch ben ik overtuigd, dat wat
hij in onze vergadering zou verteld hebben,
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b.v. over het ontstaan en de ontwikkeling der heraldiek, niet alleen nieuw, doch
eene openbaring ware geweest voor het overgroote deel zijner toehoorders. Het
heeft niet zoo mogen zijn!
Eene lichte ongesteldheid, die een krachtig man eenige dagen ongemak zou
bezorgen, heeft na smartelijk lijden van drie maanden, onzen voortreffelijken vriend
weggerukt uit het gezin, dat zoo zeer zijne liefde had, dat hem zoo noode kon missen.
In vrede is hij heengegaan te Loenen op de Veluwe; het transport daarheen heeft
niet meer mogen baten. Het was op 22 Augustus 1934, het begin van zijn 50ste
jaar, zooals hij het voorspeld had.
W.J.J.C. BIJLEVELD

Geschriften
A.
1911

De orde van erfopvolging tot den troon
in Nederland; acad. proefschrift.

1912

Het verslag der grondwetscommissie en
de erfopvolging; in Themis 1912.
De troonopvolging, naar aanleiding van
twee artikelen van 30 Juli en 1 Aug.; in
N. Rott. Crt., Augustus.

1923

Stamboom van het huis Nassau; in catal.
Oranje Nassau tentoonst. 's-Gravenhage.

1929

Afstamming van H.M. de Koningin
Moeder uit Willem den Rijken en Juliana
von Stolberg en uit de beide takken v.h.
huis von Waldeck.

1933

Het wapen van Prins Willem I; in het
gedenkboek: Prins Willem van Oranje,
1933.
Inleidingen tot de afdeelingen:
Genealogie en Heraldiek; in catal. der
Geneal. Herald. tentoonst.
's-Gravenhage.

B.
In het Maandblad ‘de Nederlandsche Leeuw’ v.h. Kon. Gen. Her. Genootschap:
1917

Eigenhandige aanteekeningen van Hans
van Loon, 1577-1658.
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1918

Een arrest in zake adellijke titulatuur.

1919

Nederland's Adelsboek en de Heraldiek.

1920

De wapens der voormalige heerlijkheden.

1921

Pieter van Beoostenzweeme's
Remissorium Philippi. Grondwetsherziening en Genealogie.

1923

De oorsprong van het huis Nassau. - De
Heeren van Valkenberg en hun wapen.

1924

Het wapen van Maurits, prins van Oranje.
- Kwartieren Isendoorn-Stommel.
Familieaant. Pallak-Martini- de Ranitz.

1925

Boekaankondiging: Nederl.
Gemeentewapens.

1928

Bijbelbladen Roos te Rotterdam.
Bijbelbladen van der Marck en Rouse.
Familieaanteekeningen de Hulter en
Marcus.

1929

Het geslacht Thomassen à Thuessink.

1930

Familieregister van Sybrand Verruwhert.

1931

Familieaanteekeningen van Jacob van
Harscamp. - De oudere generaties van
het geslacht van Karnebeek.

1932

Het gemeentewapen van Schoonhoven.

1933

Nogmaals het wapen van Schoonhoven.
- Het wapen van Oranje Nassau in zijne
historische ontwikkeling.

1934

Boekaankondiging: Stammtafeln-Westd.
Geschl. im Mittelalter door Walther
Möller. 1933.
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François Gerard Waller
Amsterdam 4 Juni 1867-Amsterdam 23 November 1934
François Gerard Waller werd geboren te Amsterdam op 4 Juni 1867 als zoon van
Meindert Johannes Waller en van Maria Elisabeth Adolphine Schill. Beide ouders
behoorden tot de zeer bekende Amsterdammers. De levendige vader, bijgenaamd
‘de burgemeester van de Vondelstraat’, trad op den voorgrond overal waar hij wist,
dat zijn hulp nuttig zou zijn of waar hij meende, dat zijn hartstochtelijk verdedigde
vrijheid gevaar liep. De innemende, letter- en kunstlievende moeder, uitstekende
gastvrouw, maakte haar salon in het huis Vondelstraat 73, uitziende op het
Vondelpark, tot een druk bezocht middelpunt, waar ook letterkundigen en
kunstenaars zich thuis gevoelden.
In deze omgeving opgegroeid, erfde Waller de vrijheidsbehoefte van den vader,
van de moeder de gehechtheid aan een verfijnde afwerking van de uiterlijkheden
des levens en liefde voor kunst en litteratuur.
De kracht der ouders, die beide in gezondheid en levenslust een hoogen leeftijd
bereikten, erfde hij niet. Wel kon hij tot in zijn 67ste levensjaar de aanvallen van
ernstige ziekte weerstaan, maar sinds hij als 19-jarige onder een sneeuwstorm
tijdens een Matterhornbestijging groote gevaren en ontbering had doorstaan (een
ander toerist verloor in dien storm het leven), herwon hij nimmer een robuste
gezondheid, en werd zijn geschiktheid voor een drukken, geregelden werkkring zeer
verminderd.
In 1888 werd hij te Leiden ingeschreven als student in de rechten. Deze studie
boeide hem niet. In het begin van 1896 begaf hij zich naar Parijs, om zich daar aan
de École des chartes te gaan voorbereiden voor een ander vak, dat hem sterk
aantrok, n.l. de kunstgeschiedenis. Reeds in den aanvang van 1897 achtte Minister
van Houten hem geschikt voor een aanstelling, met ingang van 16 Februari, tot
onderdirecteur van het Mauritshuis als opvolger van Dr. C. Hofstede de Groot, onder
Dr. A. Bredius, tevens, doch buiten bezwaar van 's Rijks schatkist, belast met het
voorloopig en tijdelijk beheer van 's Rijks Prentenkabinet te Leiden.
Waller's benoeming, noch voor hij eenig openlijk blijk van bekwaamheid had
gegeven, was zijn chef, Dr. A. Bredius, niet aangenaam. Dr. Bredius was nimmer
gewend van zijn hart een moordkuil te maken, en dit leidde tot critiek ook in de pers
en in het parlement, critiek gericht tegen de benoeming door den Minister, die echter,
wegens haar veelal hatelijk karakter, ook Waller zelf trof. Aan deze critiek dankt
Waller het feit, een der hoofdpersonen te zijn op een spotprent van M. Bauer voor
de Kroniek van 21 Februari 1897,
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waarop Rembrandt's Simeon in den Tempel, uit het Mauritshuis, omgewerkt is tot
een verschijning van Waller, op de plaats van den priester, voor een groep vijandige
perslieden, die den in onmacht gevallen Bredius ondersteunen en omringen. Rechts
zien Van Houten en De Stuers uit hun zetels toe. Het onderschrift luidde: ‘Een
profane in den tempel’. Hatelijker was een andere spotprent, verschenen in den
Nederlandschen Spectator, waarop in nabootsing van Murillo's Madonna in het
Mauritshuis de gebaarde minister wordt voorgesteld, met het kind Waller op de knie,
onder het opschrift: ‘De nieuwe aanwinst van het Mauritshuis. In bruikleen’, en met
het onderschrift: ‘Dit kind is mij te kleen, de Vrouwe mij te machtig’, in den mond
gelegd aan Dr. A.B......, naar Vondel.
Deze verwelkoming door de publiciteit bij Waller's eerste optreden in het openbaar
heeft ongetwijfeld iemand, die aan stille werkzaamheid behoefte en tot
teruggetrokkenheid aanleg had, niet aangemoedigd.
Een proefballon, opgelaten door het Handelsblad in 1898, die benoeming van
Waller tot bewaarder van Museum Fodor suggereerde, had geen gevolg.
Inmiddels bleef Waller op zijn post aan het Mauritshuis tot aan zijn eervol ontslag
op verzoek op 5 December 1900.
Een ongesalariëerde werkkring wordt een ieder gegund, en het Leidsche
prentenkabinet bleef onder Waller's ‘voorloopig en tijdelijk’ beheer tot zijn eervol
ontslag op verzoek op 15 October 1906. Als blijk van waardeering voor den bijkans
10-jarigen arbeid om niet benoemde H.M. de Koningin hem tot ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. Ongetwijfeld was hij voor de weinig dankbare, veel
nauwkeurigheid, geduld, speurzin en oplettendheid vereischende aanvullings- en
ordeningwerkzaamheid aan dit kabinet meer de aangewezen man dan voor een
functie aan een beroemd museum, waar éclatante gebeurtenissen tot de vaste
programpunten behooren. Hij miste twee voorname eigenschappen, groote
soepelheid of krachtige doortastendheid, die voor succes onder het oog der publieke
aandacht noodig zijn.
Na zijn aftreden aan het Mauritshuis had Waller een appartement betrokken in
het ouderlijk huis te Amsterdam, waar hij tot 1924 het bijzijn van zijn beide ouders,
tot 1927 dat van zijn diep vereerde moeder genoot. Sinds 1927 was hij de eenige
bewoner van het ruime huis.
Voor zijn Leidsche ontslag had Waller, naast zijn belangstelling voor de
kunstgeschiedenis, een tweede belang van geheel anderen aard ter harte genomen.
Naast zijn vader en P.H. Testas was hij op 1 Januari 1906 firmant geworden van
Testas en Waller, commissionnair in effecten. In 1912 trad de Heer Waller Sr. uit
de firma, in 1917 gevolgd door zijn zoon. Tot de allertrouwste bezoekers van de
beurs behoorde Waller Jr. niet, maar de samengestelde wereld van het geldwezen
had wel degelijk zijn belangstelling, resulteerende in de ruimere middelen, welke
hij voor zijn kunsthistorischen arbeid kon aanwenden.
Aanpassend aan zijn Leidsche werkzaamheid was hij, op zijn laatst
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reeds in 1899, begonnen aan de samenstelling van een register van Nederlandsche
graveurs. Bij zijn werk was het gemis aan een beknopten en betrouwbaren index
hem gebleken. Ph. van der Kellen had hem daarbij zijn hulp toegezegd, wat toch
moest beteekenen, dat deze kundige en nauwgezette werker in Waller een voor
die taak geschikte kracht zag. Teekenend voor de stemming, tegen Waller bij zijn
benoeming aan het Mauritshuis verwekt, was, dat een blad als ‘De Amsterdammer’
niet kon nalaten, bij de plaatsing van het bericht dezer samenwerking, eenige nieuwe
en ditmaal tamelijk onfrissche hatelijkheden te uiten. Waller was van vermogenden
en goeden huize, zijn ouders waren bekende figuren in het deftige Amsterdam, tot
zijn naaste verwanten behoorden personen van beteekenis. Dat zoo iemand
bekwaamheden kon bezitten, scheen onmogelijk te worden geacht. Iedere
gelegenheid tot nuttige wetenschappelijke bezigheid kon slechts aan misplaatste
protectie te wijten zijn!
De zeer onvriendelijke aandacht, in het begin van zijn kunstloopbaan bij herhaling
aan Waller gegeven, kon geen ander gevolg hebben dan dat hij voortaan een
eenigszins hooghartige en toenemende afkeer van publiciteit zou hebben. Aan zijn
wil om zich nuttig te maken voor het algemeen veranderde deze houding van de
publieke organen natuurlijk niets.
Deze schroom ontaardde in een onoverkomelijk opzien tegen iedere publicatie
van eigen werk. Van het vele, dat Waller bijeenbracht, is zeer weinig tijdens zijn
leven in druk verschenen, en ook dat alleen op aandringen van hem welgezinden.
Genoemd kunnen worden: een opstel over den nog onbekenden schilder ‘Leonard
Boursse’, wiens werken tot die van zijn naamgenoot Esaias werden gerekend, in
Berliner Museen van 1932, en een artikel: ‘De familie van de schilders Boursse en
de Nise’ in het Maandblad van het Gen. Her. Genootschap ‘De Nederlandsche
Leeuw’, van hetzelfde jaar.
Het graveursregister groeide na langjarigen arbeid tot een omvangrijk
kaartsysteem, geheel gereed voor den druk; de wijze van uitgave was in hoofdzaak
vastgesteld en een proefpagina goedgekeurd. Maar de uitgave van dit register, door
zijn volledigheid en betrouwbaarheid bestemd om een onmisbaar handboek te
worden, werd steeds uitgesteld, tot in Waller's testament de zorg daarvoor werd
opgedragen aan de beheerders van het door hem in het leven geroepen ‘F.G.
Waller-Fonds’.
De generatie, die Waller niet welgezind was, is uitgestorven of bevredigd. Hij had
bereikt, dat hij bij het publiek in vergetelheid was geraakt, en met rust werd gelaten.
De keuze van zijn voornaamste doel van arbeid wijst op het menschentype, dat
solide bouwt, dat niet aan eigen uiterlijk succes denkt maar dat, steep voor steen
keurend en nooit rustend, uit tallooze onderdeelen een waardevol bouwsel optrekt,
voor langen duur bestemd. Zoo iemand werkt het best buiten het gedrang der
wetenschappelijke concurrentie. Zijn middelen maakten voor hem deze mededinging
niet noodzakelijk; van een ambtelijke loopbaan had hij, begrijpelijker-
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wijs, afgezien en de aandacht behoefde hij dus niet op zich te vestigen. Van het
verkeer met vakgenooten had hij zich teruggetrokken, zoolang men zijn hulp niet
inriep.
Het bezwaar van deze wijze van werken is, dat al te strenge zelfkritiek, en de
ervaring, dat gezochte maar niet gevonden gegevens zich vaak later onverwachts
voordoen, het vaststellen van een eindpunt doen uitstellen.
Belooning tijdens zijn leven verwachtte hij niet, maar het stond voor hem vast,
dat de arbeid, waarnaar het nageslacht hem beoordeelen zoude, onberispelijk moest
zijn. Persoonlijke waardeering ruilde hij tegen de latere waardeering, die zich aan
zijn familienaam zou hechten, een niet groot offer voor iemand met familiezwak. De
kans op die eenige tegengave wilde hij echter ook ongerept houden. Met zijn zelf
gevonden gegevens was hij alleen mild wanneer hij zeker was tegenover een
fatsoenlijk, belangeloos man te staan en een goede wetenschappelijke zaak te
kunnen dienen. Voor de op het Prentenkabinet saamgestelde levensschetsen voor
Thieme-Becker's ‘Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler’ stonden zijn
kaartregisters open. De herkomst van tallooze gegevens voor ‘De eerste Jaren der
lithografische Prentkunst in Nederland’ van S. Moulijn (1927) wordt uitgedrukt in de
woorden: ‘met medewerking van ‘F.G. Waller’ op de titelpagina.
In hetzelfde jaar, waarin voor het eerst van het graveursregister wordt gesproken,
1899, maakte hij het plan om een door Daniël Franken aangevangen studie over
Adriaan van de Venne te voltooien. Een lijvig dossier over dezen schilder was in
den nagelaten boedel; ook hier werd het punt, waarop Waller de studie als afgesloten
beschouwde, nooit bereikt.
Wie een taak als het graveursregister op zich neemt, moet het instinct van den
verzamelaar hebben. Dat instinct bezat Waller in hooge mate. Zijn veelzijdige
belangstelling uitte zich, behalve in zeer groote belezenheid, in veelzijdige
verzamelactiviteit. Een kostbare collectie van edelsteenen en halfedelsteenen schonk
hij aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn omvangrijke verzameling van
Nederlandsche volks- en kinderprenten, dankbaar gebruikt voor de ‘Histoire de
l'imagerie populaire flamande et hollandaise’ van Van Heurck en Boekenoogen
(1910), droeg hij over aan 's Rijks prentenkabinet in 1923; de gouden
Museummedaille, hem geschonken, toonde het groote belang dezer schenking.
Uitgaande van een onderzoek naar de geschiedenis van zijn eigen familie
(vastgelegd in een welgeordend familiearchief, dat aan de door hem in het leven
geroepen ‘Familie Waller Stichting’ werd gelegateerd), ontwikkelde zich bij Waller
een groote belangstelling voor geslachtkunde. Reeds in 1883 sloot hij zich aan bij
het Kon. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. De uitgave van ‘Nederland's
Patriciaat’ werd sinds den aanvang door Waller geïnspireerd. De wapenkaart van
Amsterdamsche Geslachten van 1901 dankt aan hem haar uitgave.
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In 1930 werd het Nederlandsch Openluchtmuseum te Arnhem verrijkt met Waller's
verzameling van oude tabaksdoozen, in 1932 met een collectie Nederlandsche
signetten en met ruim 300 gesneden drukblokken voor volksboeken en -prenten,
benevens een groot aantal meubels en gebruiksvoorwerpen, nog aanzienlijk
uitgebreid bij testamentaire beschikking, te zamen ver over de honderd voorwerpen.
Nuttig waren twee cartotheken, die hij aanlegde, n.l. een met biographische
gegevens over hedendaagsche kunstenaars, waarvoor hij aan de kunstenaars zelf
de noodige inlichtingen vroeg, en een, bevattende de namen van en gegevens over
Nederlandsche kunstenaars, niet vermeld bij Thieme-Becker. Deze cartotheken zijn
afgestaan aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.
Aansluitend aan al deze gegevens over de Nederlandsche kunstenaars vormde
hij een verzameling van eenige duizenden prenten, waaronder van zeldzame
Hollandsche meesters der 16e-19e eeuw en zeer fraaie kleurendrukken van J.
Teyler, J. L'Admiral e.a., benevens een belangrijke verzameling graphiek van bijna
alle moderne meesters; ten slotte een kleine collectie belangrijke teekeningen van
oude en moderne meesters. Dat alles bleek in Waller's testament voor 's Rijks
prentenkabinet bestemd te zijn.
Een verzameling brieven en autographen van beeldende kunstenaars bestemde
hij voor de Amsterdamsche Universiteitsbibliotheek.
Naast de als handbibliotheek dienende welvoorziene kunsthistorische rubrieken
was zijn bibliotheek gespecialiseerd in drie ongewone onderwerpen: de occulte
wetenschappen, de Hollandsche en Vlaamsche populaire en volksboeken, en oude
catalogi van kunstveilingen (vanaf 1732).
De eerste verzameling werd als de ‘Bibliotheca magica’ van F.G. Waller in 1918
bij R.W.P. de Vries te Amsterdam geveild. Deze uitgelezen, goed gecatalogiseerde
verzameling, bevattend vele handschriften en zeldzame drukken, kon zich meten
met beroemde oude collecties.
De volksboeken, omvattende ongeveer 1900 nummers, moeten, volgens Waller's
beschikking, wetenschappelijk worden beschreven en uitgegeven, alvorens te
worden verkocht ter versterking van het na te noemen ‘F.G. Waller-Fonds’.
De derde rubriek, de oude veilingscatalogi, behoort tot het omvangrijke legaat
aan het Prentenkabinet vermaakt.
Zooals alles wat uit zijn handen kwam uiterst verzorgd was, zoo schiep hij
langzaam verzamelend een eigen interieur, waarin ieder stuk met zorg gekozen
was. Eenige der beste stukken, als een portret van Maria Mancini door Mignard en
een Florentijnsch stucco der vijftiende eeuw, gingen naar het Rijksmuseum.
Verzorgd als zijn geheele omgeving was ook zijn bibliotheek, waarin geen slecht
of leelijk gebonden deel geduld werd.
Verzorgd was ook zijn eigen uiterlijk. Geen vorm van verfijning was hem
onverschillig. Eerbiedig verzamelde hij uitgelezen uitingen van wijsheid en inzicht,
van geest en van vernuft, uit vele eeuwen
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en in vele talen, in een in perkament gebonden deeltje ‘Sparsa’, dat hij in het
familiearchief inlijfde als iets kostelijks, dat niet in ruwe handen mocht geraken.
Met kunsthistorische vakgenooten als zoodanig had hij weinig aanraking, maar
in de groep der Amsterdamsche burgerij, waartoe hij behoorde, had hij trouwe
vrienden en vriendinnen.
Hij bereikte den leeftijd, waarop een vriendenkring begint te dunnen. Met het
overlijden van zijn moeder verdween ook de kring van haar welkome gasten. Waller's
slechte gezondheid sloopte zijn krachten, en steeds meer werd de eenzaam
wordende man ook een huiszittend man. Wie hem opzocht kon echter rekenen op
een hartelijke ontvangst.
Naast de lidmaatschappen van het Kon. Oudheidkundig Genootschap, van het
Kon. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, en van de Sociétée d'archéologie
de Bruxelles ontving hij in 1926 dat onzer Maatschappij.
Waller overleed in het huis, dat het grootste gedeelte van zijn leven zijn tehuis
was geweest, op 23 November 1934.
De laatste jaren van zijn leven had hij gewerkt aan de uitvoering van een plan,
dat aan het belang van de Nederlandsche prentkunst, waaraan hij zijn levenstaak
had gewijd, ook het door hem na te laten vermogen zou doen ten goede komen.
De definitieve vorm bleek uit zijn testament. Zijn geheele vermogen, behoudens
eenige legaten, waaronder de genoemde aan openbare instellingen en een bedrag
voorloopig ter zijde gelegd voor de uitgave van het graveursregister, zou worden
ingebracht in een ‘F.G. Waller-Fonds’, eigendom van den Staat maar onder beheer
van een viertal personen, daartoe door den erflater zelf aangewezen. Uit de
inkomsten van dit fonds zou jaarlijks een bedrag worden uitgekeerd aan den directeur
van 's Rijks prentenkabinet voor aankoop in de eerste plaats van Nederlandsche
graphiek. Ten behoeve van het kapitaal van dit fonds werden de antiquiteiten en
kunstvoorwerpen uit den boedel op 2 Juli 1935 bij Frederik Muller geveild, op 4 en
5 Juli d.a.v. bij dezelfde firma Waller's bibliotheek, met uitzondering van de nog
wetenschappelijk te beschrijven volksboeken.
Door de stichting van dit fonds is bijkans alles, wat Waller in den loop van zijn
leven bezat en bijeenbracht, bestemd of aangewend ten behoeve van een
wetenschappelijk doel, in de eerste plaats: van de geschiedenis der Nederlandsche
prentkunst.
Dank zij dit fonds zal 's Rijks prentenkabinet onder alle omstandigheden kunnen
beschikken over behoorlijk jaarlijksche inkomsten voor uitbreiding der verzamelingen.
Moge Waller bij zijn leven voor zijn arbeid weinig waardeering hebben gevonden
noch gezocht, aan waardeering voor zijn nagedachtenis zal het bij de vrienden der
kunstwetenschap nimmer ontbreken.
A. STARING.
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Naamlijst der leden van de maatschappij der
nederlandsche letterkunde te Leiden
opgemaakt den 4den october 1935
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Beschermvrouw Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden
Buitengewoon eerelid Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana Prinses
van Oranje-Nassau Hertogin van Mecklenburg
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Dr J.A.N. Knuttel

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
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Aalst, Dr C.J.K. van, Hoevelaken - 1925
Aalst, Dr Th. P.H. van, Gentsche str. 104, Scheveningen - 1896
Alberdingk Thijm, Dr K.J.L., Dreef 4, Haariem - 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, Nachtegaallaan 13, 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., Mesdagstraat 62, 's-Gravenhage - 1930
Baart de la Faille-Wichers Hoeth, Mevr. H., Mesdagstraat 62, 's-Gravenhage
- 1930
Backer, Franz de, Sterrewachtlaan 30, Ukkel (Brussel) - 1932
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* 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, Neerpolder 10, Gent - 1929
Beeck, A.L. van, Rijnsburgerweg 130, Leiden - 1924
Beeck Calkoen, Mr A.J.L. van, 3e van-den-Boschstraat 3, 's-Gravenhage 1935
Beekman, Dr A.A., Laan v. Nieuw O. Indië 271,'s-Gravenhage - 1884
Beelaerts van Blokland, Jhr Mr F., Bazarstraat 13, 's-Gravenhage - 1901
Beets, Dr A., Witte Singel 79, Leiden - 1886
Beets, Dr Henry, 737 Madison Avenue S.E., Grand Rapids, Mich., U.S.A. 1931
Beets, Mr N., De-Lairessestraat 6, Amsterdam Z. - 1908
Belinfante, Mej. Emmy J., Schuytstraat 172, 's-Gravenhage - 1934
Bellefroid, Mr P., Nijhoffstraat 9, Nijmegen - 1913
Bellon, Dr K.L., Nijhoffstraat 3, Nijmegen - 1935
* 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
Berkelbach van der Sprenkel, Dr J.W., Jacob-van-Lenneplaan 10, Haarlem 1935
Besselaar, Dr G., Amsterdamsche Univ. Oudemanhuispoort, Amsterdam 1915
Beuken, Dr W.H., Julianalaan 31, Helmond - 1935
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, Konijnenlaan 3, Wassenaar - 1913
Blécourt, Mr A.S. de, Witte Singel 20, Leiden - 1915
Bloem, Mr J.C., Scheveningsche laan 109, 's Gravenhage - 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
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Boer, Dr Tj. de, Zuidwerflaan 19 (Marlot), 's-Gravenhage - 1900
Boersema, Dr K.H., van-den-Brandelerkade 6, Leiden - 1926
Bokhorst, Dr M., Postbus 988, Pretoria - 1931
Boldingh-Goemans, Mevr. W.L., Bankastraat 112, '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., Boreelstraat 29, 's-Gravenhage - 1916
Bosch, Dr F.D.K., Gang Boentoe 7, Batavia - 1929
Bosch, J.H. van den, Ericalaan 7, Wageningen - 1892
* Boshoff, Dr S.P.E., Tomstraat, Potchefstroom - 1922
* Bosman, Dr D.B., Huize Alandala, Avenue Brittany, Zeepunt (bij Kaapstad)
- 1923
Bosselaar, Dr D.E., Witte Singel 39, Leiden - 1929
Botermans, Dr A.J., Zwolle - 1904
* Botha, C. Graham, Kaapstad - 1924
Bothenius Brouwer, A.J., 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., Lange Kerkdam 26, Wassenaar - 1924
Brandsma O. Carm., Dr A. Sj., ‘Carmel’, Doddendaal 8, Nijmegen - 1931
Bredius, Dr A., Monte Carlo - 1884
Briët, Mr P.E., Rapenburg 36, Leiden - 1932
Brinkerink, D.A., Prümelaan 38, Arnhem - 1905
Broekhuizen, Dr H.D. van, Suid-Afr. legasie. Amaliastr. 5, 's-Gravenhage 1911
Broersma, Dr R., Suezkade 136, 's-Gravenhage - 1932
Brom, Dr Gerard B., St-Annastraat 185, Nijmegen - 1912
Brouwer, Dr A.M., Mengelberglaan 56, Utrecht - 1934
Brouwer, Dr J., Tomatenstraat 176, 's-Gravenhage - 1934
b

Brown, Dr J. Irwin, Schoonebergerweg 110 , Rotterdam - 1921
Bruggencate, Dr H.G. ten, Purmerend - 1933.
Brugmans, Dr H., Corn.-Schuytstr. 56, Amsterdam - 1896
Brugmans, Dr I.J., Haviklaan 6, 's-Gravenhage - 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 A. de, De-Mey-van-Streefkerkstraat 1a, Leiden - 1935
Buck, Dr H. de, Heide-en-Watersteeg, Haren, Gron. - 1931
Burger, Dr H., Keizersgracht 317, Amsterdam C. - 1920
Burgersdijk, Dr L.A.J., Dam 6, Middelburg - 1935
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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., Marinewerfkade 3, 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
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 Onno, Insulindelaan 9, Hilversum - 1935
Damsté, Dr P.H., Bleyenburgstraat 5, Utrecht - 1904
Defresne, M.A.A.A., P.C. Hooftstraat 18, Amsterdam - 1935
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
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Donkersloot, Dr N.A., Maupertuus, Zuoz (Engadin) - 1930
Doorman, Mej. Chr., Alexanderplein 18, 's-Gravenhage - 1918
Doppler, Dr P., P.-Bisschopssingel 27, Maastricht - 1926
Dorp, Mej. Dr E.C. van, Villa Jamga, Bloemendaal - 1921
Dorren, Th., Koninginnelaan 2, Valkenburg (L.) - 1930
Draaijer-de Haas, Mevr. A., Mesdagstr. 102, '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., Nassaulaan 32, Oestgeest - 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
Eekhout, Jan H., Oude Ebbingestraat 40a, Groningen - 1935
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., Schloss 'Petschau a/T bij Carlsbad - 1909
Eijkman, L.P.H., Adelheidstr. 90, 's-Gravenhage - 1931
Elst, Dr J. van der, Jacob-van-Lennepl. 1, Haarlem - 1921
Empel, M. van, Molstraat 94F, Middelburg - 1928
Endepols, Dr H.J.E., St-Hubertuslaan 11, Maastricht - 1911
Endt, Dr P., Craynesterlaan 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
Eysinga, Jhr Mr W.J.M. van, Rijnsburgerweg 100, Leiden - 1913 Vacantie
adres: Huize Boschoord, St-Nicolaasga Fr.
Fabricius, Jan, 30 Merton Hall Road, Wimbledon, London S.W. 19 - 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
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Feen, A.H. van der, Lomanstraat 23, 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 31II , 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
Ganshof, Dr F.L., Jacob-Jordaensstr. 12, Brussel - 1935
Geelkerken, Dr J.G., Sophialaan 41, Amsterdam Z. - 1926
Geers, Dr G.I., Suezkade 148, 's-Gravenhage - 1928
Gelder, Dr J.J. de, ‘Schoutenburg’, Wyttenbachweg 21, Oestgeest - 1922
Gelder, Dr H.A. Enno van, Wildhoeflaan 25, 's-Gravenhage - 1922
Gelder, Dr H.E. van, Ant.-Duyckstr. 155, 's-Gravenhage - 1906
Gerretson, Dr F.C., Janskerkhof 11, Utrecht - 1913
* Gessler, Dr Jan, Geldenakensche vest 84, Leuven - 1929
Gewin, E.E., Bilthoven - 1928
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
Goemans, Dr L., Bondgenootenstraat 216, Vorst-Brussel - 1902
Gogh-Kaulbach, Mevr. A. van, J.W. Brouwersstraat 3, Amsterdam Z. - 1914
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
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's-Gravesande Pannekoek, G.H., Scheveningsche laan 110, Kijkduin
('s-Gravenhage) - 1926
Greebe, Dr A.C.J.A., Riouwstraat 88, '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., Colenbranderstraat 1, 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
Haar, Mej. Dr C.C. ter, Timorstraat 20, Hengelo - 1935
Hallema, A., Valkenierslaan 232, Ginneken - 1935
Ham, Dr J. van, Bilderdijkstraat 3, Leiden - 1932.
Hamel, Dr A.G. van, Prins-Hendriklaan 19, Utrecht - 1916
Hans, D., Stalpertstraat 65, '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
Hemessen, O.C. van, Huyze Ter-Aer, Woubrugge - 1921
* Hertzog, Dr J.B.M., ‘Groote Schuur’, Kaapprovincie - 1910
Hesseling, Dr D.C., Koninginneweg 10, Wassenaar - 1893
Heijden, Mr E.J.J. van der, Archipelstraat 1, 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
Holleman, Mr F.D., Laan van Oud-Poelgeest 24, Leiden - 1935
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
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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 U 2, Ubbergen bij Nijmegen - 1923
Huizenga-Onnekes, Mevr. E.J., Ten Boer (Gr.) - 1930
Huizinga, Dr J., Witte Singel 32, Leiden - 1903
* Hullebroek, Em., Woudlaan 177, post Boschvoorde, Brussel - 1913
Hulsman, G., Drempt (Gelderland) - 1903
Hunger, Dr F.W.T., Veursche Weg 54, Voorschoten - 1932
Huyben, O.S.B., Dom J., St Paulus abdij, Oosterhout - 1935
Idema, Mr H.A., Van-Slingelandweg 1, Leiden - 1933
Idenburg, Mr P.J., Warmonderweg 3, Leiden - 1931
Idenburg-Siegenbeek van Heukelom, Mevr. O.C.D., Warmonderweg 3, Leiden
- 1934
Jacob, Dr Anton, Germanisches Seminar, Bornplatz 1/3 I Stock, Hamburg PA
13 - 1933
Jacobsen, Dr R., Claes-de-Vrieselaan 148B, Rotterdam - 1907
Japikse, Dr N., Vivienstraat 70, 's-Gravenhage - 1903
Jaspar, Mr E.J.H., H.-Servaasklooster, Maastricht - 1928
* Jolles, Dr A., Arminiushof 4, Leipzig - 1921
Jong, Dr K.H.E. de, Beeklaan 356, 's-Gravenhage - 1916
Jong van Beek en Donk, Jhr Mr B. de, Schanzenbergstrasse 7, Bern - 1914
* Joos, Am., Mageleinstraat 26, Gent - 1908
Joosting, Mr J.G. Ch., Velp (G.) - 1895
Juten, G.C.A., Willemstad (N.-Brab.) - 1926
Juynboll, Dr W.R., Kloksteeg 12, Leiden - 1935
Kalff Jr, Dr G., Willemslaan 38, Bussum - 1932
Kalff Jr, Mr J., Deylerweg 11, Wassenaar - 1914
Kan, Mr A.H.M.J. van, Depart. Koloniën,'s-Gravenhage - 1918
Kanter, P.J. de, Statenplein 2, 's-Gravenhage - 1925
Kat Angelino, Dr A.D.A. de, Departm. Onderwijs en Eeredienst, Batavia C. 1930
Kerkwijk, A.O. van, Nassaulaan 22, 's-Gravenhage - 1914
Kern, R.A., Witte Singel 35, Leiden - 1930
* Kestell, Ds J.D., Whitesweg 23, Bloemfontein - 1904
Keuls, Mr H.W.J.M., Vondelstraat 102, Amsterdam W. - 1932
Keyser, Dr Paul de, Egmontstraat 14, Gent - 1932
Kielstra, Mr J.C., Paramaribo - 1924
Klaauw, Dr C.J. van der, Kernstraat 11, Leiden - 1933
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Kleijntjens, J., Borgo S. Spirito 5, Roma 113 - 1911
Klerk, C.R. de, Prinsengracht 549, Amsterdam C. - 1917
Kloeke, Dr G.G., Witte Singel 38, Leiden - 1919
Kloot Meijburg, H. van der, Oude Scheveningsche Weg 108, 's-Gravenhage 1913
Kluyver, Dr A., Zuiderpark 24, Groningen - 1885
Kluyver, Mevr. C.A., van-Alkemadelaan 53, 's-Gravenhage - 1917
Knappert, H.E., Wilhelminapark 17, Haarlem - 1916
Knappert, Dr L., Koninginnelaan 8, Oestgeest - 1893
Knippenberg, Dr H.H., Mierloscheweg 4, Helmond - 1925
Knipscheer, F.S., Tolstraat 11, Zalt-Bommel - 1926
* Knothe, Dr G., Bloemfontein - 1912
Knuttel Wz., Dr G., Prinsevinkenpark 33, 's-Gravenhage - 1923
Knuttel, Dr J.A.N., Witte Singel 52, Leiden - 1907
Koe, Mej. Dr A.C.S. de, Mauritsweg 43b, Rotterdam - 1919
Koenen, Mevr. Marie, Huize Vijvervreugd, Epe (G.) - 1920
Kollewijn, Dr R.A., Nassaustraat 2, Helmond - 1882
Koning, Johan, Dr Blookerstraat 37, Voorburg - 1934
Kooperberg, Dr L.M.G., Danckertstraat 5, 's-Gravenhage - 1919
Korevaar-Hesseling, Mevr. E.H., Heemskerkstr. 13, Delft - 1917
Korff, Dr F.W.A., Rijnsburgerweg 43a, Leiden - 1933
Kossmann, Dr F.K.H., Virulyplein 6a, Rotterdam W. - 1923
Koster, Dr Edw. B., Stephensonstraat 40, 's-Gravenhage - 1895
Kouwenaar, D., Joh.-Verhulststr. 193-boven, Amsterdam Z. - 1930
Krabbe, Mr H., Witte Singel 80, Leiden - 1908
Kraemer, Dr H., Juliana-van-Stolberglaan 10, Aerdenhout - 1933
Kramer, W., Ericalaan 4, Wageningen - 1931
Kramers, Dr J.H., Frederik-Hendriklaan 7, Oestgeest - 1930
Kranenburg, Mr R., Zoeterwoudscheweg 5, Leiden - 1928
Kranendonk, A.G. van, Lomanstr. 18hs, Amsterdam Z. - 1925
Krijn, Mej. Dr S.A., Sarphatistraat 48, Amsterdam C. - 1930
Kroes-Ligtenberg, Mevr. Dr Chr., Mesdagstraat 61, 's-Gravenhage - 1910
Kroes, Dr H.W.J., Mesdagstraat 61, 's-Gravenhage - 1925
Krom, Dr N.J., Witte Singel 18, Leiden - 1912
Kronenberg, Mr H., ‘Het Weterman’, Diepenveen - 1925
Kronenberg, Mej. M.E., Balistraat 102, 's-Gravenhage - 1913
Kronenburg, J.A.F., Klooster der Redemptoristen, Berg Nebo, Nijmegen - 1918
Kroon, Dr J.E., Stationsweg 25, Leiden - 1916
e

Kruyt, Dr Alb. C., 2 Schuytstraat 354, 's-Gravenhage - 1915
Kühler, Dr W.J., Koninginneweg 161, Amsterdam Z. - 1909
Kuitenbrouwer, L.M.A., Julianalaan 210, Bilthoven - 1934
Kunst, Mr J., Burgemeester-Weertstraat 31, Arnhem - 1918
Kuyper, Dr H.H., Kerkweg 3, Bloemendaal - 1915
Laan, K. ter, Zaandam - 1925
Laan, Dr N. van der, Segbroeklaan 76, 's-Gravenhage - 1923
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Labouchere, Dr G.C., Nieuwe Gracht 193, Utrecht - 1933
Laman Trip-De Beaufort, Mevr. H., Hohes Licht, Oberstdorf (Beiersche Alpen)
- 1921
Lamberts Hurrelbrinck, Mr L.H.J., Maastricht - 1890
Lasonder, Dr L.W.A.M., Laan-van-Meerdervoort 93, 's-Gravenhage - 1920
* Lateur, Frank, Ingoyghem - 1901
Laudy, A., N.-Z.-Voorburgwal 69-73, Amsterdam C. - 1921
Lee, R.W., Westbury Lodge, Norham Road, Oxford - 1926
Leeuw, Mej. A.G. de, Houtplein 18, Haarlem - 1893
Leeuw, Dr G. van der, Kraneweg 107, Groningen - 1929
Lessen, Mej. Dr J.H. van, Zoeterw. Singel 27, Leiden - 1929
Leyds, Dr W.J., Frankenslag 337, 's-Gravenhage - 1897
Lievegoed, Ant. J., Jan-van-Nassaustr. 66, 's-Gravenhage - 1933
Limburg, Mr J., Oude Scheveningsche weg 82, 's-Gravenhage - 1933
Lindeboom, Dr J., Praediniussingel 27, Groningen - 1910
Linthorst Homan, Mr J., ‘Westerbeek’, Frederiksoord, Vledder 1935
Lodewyckx, Dr A., Melbourne - 1904
* Logeman, Dr H., Sleydinge, bij Gent - 1892
Lokhorst, Mevr. E. Pijper- van, Vijverweg 19, Wassenaar - 1926
Loos, J.C. van der, Uitgeest - 1934
Loosjes, Mr A., De-Lairessestr. 54I, Amsterdam Z. - 1918
Loosjes, Mr J., Parklaan 17, Bussum - 1919
Lorentz, Mr H.A., Postbus 117, Pretoria - 1918
Loudon, Jhr Mr J., Nederlandsche Legatie, Parijs - 1917
Lovendaal, G.W., Boreel-de-Manregnaultstraat 3, Grave - 1894
Lugt, F., Rustenhoven, Maartensdijk - 1916
Lugt Melsert, C.D. van der, Schouwburgstraat 6, 's-Gravenhage - 1920
Luns, Huib, Valeriusstraat 49, Amsterdam Z. - 1934
* Malan, F.S., Oranjezicht, Belmontavenue, Mount Pleasant, Kaapstad - 1908
Malherbe, Dr D.F., King Edwardstr. 76, Bloemfontein - 1921
Malherbe, Mevr. Mabel, Williamstraat 256, Brooklyn, Pretoria - 1934
* Malherbe, Dr W.M.R., Universiteit Stellenbosch - 1913
Man, Mej. M.G.A. de, Middelburg - 1907
Mandere, H. Ch. G.J. van der, Laan-van-Meerdervoort 49, 's-Gravenhage 1914
Manger Jr., Dr J.B., Zuiderweg 205, Purmerend - 1933
Mansion, Dr J., Rue du Chéra 73, Luik - 1913
Marchant, Mr H.P.,C. Jolstraat 68, 's-Gravenhage - 1934
Mare, A.J. de, Prinsessegracht 30, 's-Gravenhage - 1922
Margadant, S.W.F., Waldeck-Pyrmontkade 133, 's-Gravenhage - 1928
Martens van Sevenhoven, Jhr Mr A.H., Eus.-Buitensingel 26, Arnhem - 1924
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Meerkamp van Embden, Mr A., Rouaansche kaai 118, Middelburg - 1915
Meertens, P.J., Prinsengracht 1101, Amsterdam C. - 1933
Mees, Jacob, Westzeedijk 140, Rotterdam - 1923
Mees, Mr W.C., Haringvliet 98, Rotterdam, part. adr. Laan-van Hoogwolde 1,
Wassenaar - 1929
Mees-Verwey, Mevr. Dr Mea, Vinkebaan 1, Santpoort (Station) - 1929
Meester Jr, J. de, Spaanderswoud 9, Amsterdam, Sloterdijk - 1926
Meijer, Dr C.H. Ph., Van-Galenstraat 37, 's-Gravenhage - 1894
Meijer Ranneft, Dr J.W., Van-Heutszboulevard 46, Batavia - 1932
Meijere, Victor de, Lange Lozanastraat 148, Antwerpen - 1929
Meilink, Dr P.A., Vivienstraat 74, 's-Gravenhage - 1924
Mendes da Costa, Dr M.B., J.-D.-Meyerplein 13, A'dam C. - 1888
Meuleman, B.A., Fransche straat 12, Nijmegen - 1932
Meulen, Dr J. ter, Carnegieplein 2, 's-Gravenhage - 1924
Meulen, Dr W.W. van der, Statenlaan 98, 's-Gravenhage - 1900
Meyer, Maurits de, Lange Kruisstraat 2, Gent - 1934
Meyers, Mr E.M., Rijnsburgerweg 13, Leiden - 1914
Meyier, Mej. F. de, Dunklerstraat 56, 's-Gravenhage - 1918
Michels, L.C., Goirkestraat 2, Tilburg - 1931
* Mierlo Jun., J. van, Frankrijklei 91, Antwerpen - 1926
Mijnssen, F., Heerengracht 124-128, Amsterdam C. - 1918
* Moens, Wies, Brusselsche Steenweg 62, St Gilles (bij Dendermonde) - 1922
Molhuysen, Dr P.C., Frankenstraat 17, 's-Gravenhage - 1897
Molkenboer, Dr B.H., Albertinum, Driehuizerweg 145, Nijmegen - 1916
Moll, Mr W., van-Blankenburgstraat 68, 's-Gravenhage - 1924
Mollinger-Hooyer, Mevr. D., Koningin-Sophialaan 12, Amersfoort - 1923
Moojen, P.A.J., Rue Gutenberg, Boulogne sur Saine - 1931
Moormann, Dr J.G.M., Mesdagstraat 8, Nijmegen - 1934
* Moorrees, Adr., Stellenbosch - 1904
Moquette, Mej. Dr H.C.H., Van-Bleiswijkstraat 145, 's-Gravenhage - 1904.
Mulder, Hendrik, Verbenalaan 10, Aerdenhout - 1933
Mulder, Dr W.J.M., Stijn-Buysstraat 11, Nijmegen - 1911
Muller, Dr H.P.N., Bezuidenhout 273, 's-Gravenhage - 1900
Muller, Dr J.W., Leidsche straatweg 15, Oestgeest - 1888
Muls, Mr Jozef, Kon. Museum v. Schoone Kunsten, Vleminckveld 27, Antwerpen
- 1930
Musch, Jan, Raboes 25, Laren - 1923
Muusses, Dr Martha, Strandbagen 53II, Stockholm - 1933
Naber, Mej. J.W.A., Pieter-Bothstraat 18, 's-Gravenhage - 1898
Naber, S.P. l'Honoré, Pieter-Bothstraat 18, 's-Gravenhage - 1916
Nauta, Dr G.A., Kraneweg 31a, Groningen - 1904
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Nederburgh, Mr I.A., Danckertstraat 31, 's-Gravenhage - 1911
Nerée tot Babberich, Mr R.J.K.M. de, Roermond - 1926
Nes, Dr H.M. van, Vreewijkstraat 8, Leiden - 1908
Nes Uilkens, Mevr. G. van, Sophiapark 2, Apeldoorn - 1935
Neurdenburg, Mej. Dr E., Prinsesseweg 2 bis, Groningen - 1917
Nieuwenhuis, Dr A.W., Jan-v.-Goyenkade 44, Leiden - 1902
Nijhoff, Mr M., Potterstraat 10bis, Utrecht - 1921
Nijhoff, W., Lange Voorhout 9, 's-Gravenhage - 1895
Nijland, Mej. Dr J.A., Huize ‘Westerlicht’, Alkmaar - 1896
Nispen tot Sevenaer, Jhr Dr E. van, Van-Alkemadelaan 108, 's-Gravenhage 1932
Nolen, Dr W., Nassauplein 18, 's-Gravenhage - 1907
Nolet, W., N.Z. Voorburgwal 293, Amsterdam C. - 1924
Nouhuys, J.W. van, Nassaukade 60, Rijswijk (Z.H.) - 1933
Nuyens, Dr B.W.T., Nw. Passeerderstraat 2, Amsterdam C. - 1935
Odé, Dr A.W.M., Phoenixstraat 39, Delft - 1934
Oppenheim, Mr A.S., Nieuwe Parklaan 73, 's-Gravenhage - 1922
Oppenraay, Dr R. van, Rome, (Bibliothecaris, Raamweg 47, 's-Gravenhage) 1908
Oss, S.F. van, Noordeinde 23, 's-Gravenhage - 1922
Ossenbruggen, Mr F.D.E. van, Fred.- Hendrikplein 8, 's-Gravenhage - 1911
Ottema, Nanne, Prins-Hendrikstraat 496, Leeuwarden - 1931
Oudschans Dentz, Fred., Van-Beverningkstr. 23, 's-Gravenhage - 1917
Oven, Mr J.C. van, Cobetstraat 28, Leiden - 1925
Pater, Dr J.C.H. de, Goudsbloemlaan 194, 's-Gravenhage - 1931
Pattist, J.N., Jacob-Mosselstraat 6, 's-Gravenhage - 1920
Peaux, Mej A.G., Pontanusstraat 38, Nijmegen - 1913
Pennink, Mej. R., Schiefbaanstr. 4, 's-Gravenhage - 1922
Phillips, W., 3501 Newark Street, Northwest, Washington, D.C. -1921
* Pienaar, Dr E.C., Stellenbosch - 1926
Pijnacker Hordijk, Mr P.A., Wilhelminapark 13, Oestgeest - 1932
Poelje, Dr G.A. van, Ieplaan 120, 's-Gravenhage - 1935
Polak, Dr Henri, Engweg 21, Laren (N.-H.) - 1931
Polak, Dr Léon, Van-Weede-van- Dijkveldstraat 88, 's-Gravenhage - 1922
Pomes, Dr H., Weissenbruchstraat 251, 's-Gravenhage - 1909
Pont, Dr J.W., Meentweg 72, Bussum - 1914
Portengen, Dr A.J., Danckertstraat 9, 's-Gravenhage - 1933
Pos, Dr H.J., Corellistraat 25, Amsterdam-Z., - 1931
Posthumus Meyjes, Dr E.J.W., Jan-van-Nassaustraat 63, 's-Gravenhage - 1926

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1935

222
Posthumus, Mr N.W., Apollolaan 72, Amsterdam Z. - 1910
Pot Bz., Mr Dr C.W. van der, H.-W.-Mesdagpl. 8, Groningen - 1911
Pot, J.E. van der, Honingerdijk 40, Rotterdam - 1929
Praag, Mr Dr J.A. van, Koninginneweg 199, Amsterdam Z. - 1929
Praag, Siegfried van, Spinozastraat 15, Amsterdam C. - 1929
Premsela, Dr M.J., Dintelstraat 85, Amsterdam Z. - 1923
Prims, Dr Floris, Marnixstraat 26, Antwerpen - 1930
* Prince, Dr J. Dyneley - 1913
Proost, Dr K.F., Oude Dijk 169, Rotterdam - 1923
* Puyvelde, Dr Leo van, Vilain XIV-straat, Brussel - 1914
Raaf, Dr K.H. de, Aelbrechtskade 6c, Rotterdam - 1905
Raalte, Dr E. van, Frankenstraat 3, 's-Gravenhage - 1933
* Rabie, J.S.M., Elizabethstraat 58, Bloemfontein - 1903
Rademaker, Dr L.A., Prins-Hendriklaan 16, Rijswijk (Z.H.) - 1915
Rahder, Dr J., Roodenburgerstr. 19, Leiden - 1932
Ramondt, Mej. M., Coblenzerstrasse 89a, Bonn a/R. - 1920
Ras, Dr G., Twijnderslaan 2, Haarlem - 1932
Rassers, Dr W.H., Van Zuylen van Nyeveltstr. 78, Wassenaar - 1934
Ravesteyn, L.J.C.J. van, Mathenesserlaan 211, Rotterdam - 1932
Regt, W.M.C., Alphen a.d. Rijn - 1917
Renkema, Dr E.H., Sijzenlaan 42, 's-Gravenhage - 1931
* Reypens, Dr L.J., Frankrijklei 91, Antwerpen - 1928
Rheineck Leyssius, Jhr Dr Th. van, Roodelaan 18, Voorburg - 1931
Rhijn-Naeff, Mevr. A. van, Johan-de-Wittstr. 25, Dordrecht - 1902
Rhijn, Dr M. van, Hobbemastraat 6, Utrecht - 1918
Ridder, Alfons de, Lemméstraat 21, Antwerpen - 1935
* Ridder, André de, Preterlaan 166, Antwerpen - 1918
Ridder, Mej. Tony de, Oosterbeek - 1926
Riemens, Dr K.J., Valeriusstraat 220, Amsterdam Z. - 1922
Rijnbach, Dr A.A. van, Witterozenstraat 26, Leiden - 1927
Rijnberk Dr G. van Blaricum - 1923
Rinkes, Dr D.A., Boulevard Carnot 88, Nice - 1915
Ritter Jr, Mr P.H., Admiraal-van-Gentstraat 23, Utrecht - 1917
Robbers, H.J., Schoorl - 1901
Roels, Dr F., Maliesingel 46, Utrecht 1933
Rogge, Mej. E.M., Koninginneweg 133 (huis), Amsterdam Z. - 1926
Roggen, Dr D., Lange Meis 14, Gent
Roland Holst-van der Schalk, Mevr. Henriette, Bloemendaal - 1919
Roldanus, Mej. Dr C.W. Praediniussingel 27, Groningen - 1935
Rombouts, S., R.K. Kweekschool, Goirle, bij Tilburg - 1931
Romein, Dr J.M., Zuider Amstellaan 194II, Amsterdam Z. - 1929
* Rompel, Fred., Postbus 692, Kaapstad - 1912
Ronkel, Dr Ph. S. van, Zoeterw. Singel 41, Leiden - 1912
Roorda, T.B., Knesebeckstr. 70, Charlottenburg, Berlijn - 1918
Roosegaarde Bisschop, Mr W., 2 Dr Johnsons Buildings, Temple, E.C. 4,
Londen - 1904
Roux, Dr T.H. le, Universiteit van Pretoria, Pretoria - 1910
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Royen O.F.M., Dr N.J.H. Gerlach, St-Ludgerusstr. 1 (Elinkwijk), Utrecht - 1927
Rutgers van der Loeff, J.D., De-Génestetweg 6, Bloemendaal - 1909
Rutten, Dr Felix, p/a Th. v. Rossum, Valkenburgerweg, Heerlen - 1919
Ruys, Mej. Dr H.J.A., Thorbeckestr. 18, Leiden - 1911
* Sabbe, Dr M., Vrijdagmarkt 22, Antwerpen - 1903
Salomonson, Herman, Laan-Copes-van-Cattenburg 129, 's-Gravenhage - 1932.
Salverda de Grave, Dr J.J., Nieuwe Hilversumsche weg 4, Bussum - 1893
Sasse van IJsselt, Jhr Mr A.F.O. van, 's-Hertogenbosch - 1907
Sassen, Dr Ferd. L.R., v. Schaeck-Mathonsingel 4, Nijmegen - 1933
Sauveplanne-Oppenheim, Mevr. A.L., Klattenweg, 's-Gravenhage - 1917
Schaik-Willing, Mevr. J.G. van, Maasstr. 81 III, Amsterdam Z. - 1935
Schelven, Dr A.A. van, Kenaupark 18, Haarlem - 1912
Schepers, Dr J.B., Ripperdastraat 11, Haarlem - 1901
Schepp, C.L., Kortrijkschestraat 37, Scheveningen - 1923
Schillings, Dr André, Villa Jeanne d'Arc, Sonnant d'Uriage, Isère (Fr.) - 1931
Schmid, Jhr L.M.A. von, Louise-de-Coligny-plein 16, 's-Gravenhage - 1916
Schmidt Degener, Dr F., Hobbemastraat 21, Amsterdam Z. - 1909
Schneider, Dr H., Oostduinlaan 16, 's-Gravenhage - 1933
Schönfeld, Dr M., Jonkerweg 27, Hilversum - 1914
Scholte, Dr J.H., Gabriël-Metsustraat 4, Amsterdam Z. - 1915
Scholte, Mr Hendrik, Titiaanstraat 26, Amsterdam Z. - 1934
Schoute, Dr D., Koninginneweg 4, Wassenaar - 1923
Schrieke, Mr J.J., Louise-de-Colignylaan 14, Oestgeest - 1935
Schrijnen, Dr Jos., St-Annastraat 17, Nijmegen - 1902
Schuiling, R., Pothoofd 23, Deventer - 1920
Schuylenburg, Mr W.C., F.-C.-Dondersstraat 7c, Utrecht - 1924
Serrurier, Mej. Dr C., Hôtel de Versailles, 60 Boulevard Montparnasse, Parijs
XV - 1913
Sevenster, Dr G., Witte Singel 61, Leiden - 1934
Sipma, P., Willem-Lodewijkstraat 65, Leeuwarden - 1924
Sizoo, Dr A., Raphaëlplein 26, Amsterdam Z. - 1935
Slagter, Mr J., Rijnsburgerweg 106, Leiden - 1932
Slijper, Dr E., Frederik-Hendrikstraat 84, Utrecht - 1914
Slotemaker de Bruine, Dr J.R., Groot-Hoefijzerlaan 48, Wassenaar - 1917
Smijers, Dr A., Nieuwe Heerengracht 99, Amsterdam C. - 1933
Smit, Dr A., Korte Bergstraat 8, Amersfoort - 1919
Smit, Dr H.J., Nassau-Dillenburgstr. 35, 's-Gravenhage - 1923
Smit, J., Louise-de-Colignystraat 47, 's-Gravenhage - 1930
Smit, Mr J.P.W.A., Peperstraat 84, 's-Hertogenbosch - 1923
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Smit, Dr W.A.P., Alexander-Hegiusstr. 23, Deventer - 1931
* Smith B.A., J.J., ‘Loretta’, Palmyra-weg, Nuwelands bij Kaapstad - 1925
* Smuts, Dr J.C., Postbus 1081, Pretoria - 1904
Snellen, Mej. Dr J., Passavantlaan 48, Arnhem - 1913
Sneller, Dr Z.W., Heemraadssingel 327, Rotterdam - 1920
Snouck Hurgronje, Dr C., Rapenburg 61, Leiden - 1882
Soer, Mej. E.M.A.J., Haitsma-Mulierlaan 13, Lochem - 1894
Son, C. van, Aardappelmarkt 19, Dordrecht - 1920
Sparnaay, Dr H., J.-v.-Oldenbarneveltlaan 31, Amersfoort - 1929
Spitzen, G.W., Julianaplein 1, Soestdijk - 1925
Spoelstra, C., Copernicusstraat 126, 's-Gravenhage - 1934
a

Stapel, Dr F.W., Van-Boetzelaerlaan 124 , 's-Gravenhage - 1931
Staring, Mr A., De Wildenborch, Vorden - 1926
Staverman, Dr W.H., Noordenbergsingel 5, Deventer - 1924
Sterck, Dr J.F.M., Mr-Enschedéweg 15, Aerdenhout - 1897
Sterck-Proot, Mevr. J.M., Mr-Enschedéweg 15, Aerdenhout - 1906
Stockum, Dr Th. C. van, Radesingel 32, Groningen - 1926
Stoett, Dr F.A., Groesbeek - 1891
Stokvis, Z., Van-Imhoffplein 7, 's-Gravenhage - 1928
Stoppelaar, R.J. de, Warga (Friesland) - 1925
* Stracke, Dr D.A., Frankrijklei 91, Antwerpen - 1927
Swaen, Dr A.E.H., Noorder Amstellaan 168, Amsterdam Z. - 1899
Székely-Lulofs, M.H., Gara Utca 16, Mátyásföld, Hongarije - 1932
Tak, W.G. van der, Leeuweriklaan 6, 's-Gravenhage - 1927
Talen, J.G., Burgemeester-Passtoorsstraat 1, Breda (post Ginneken) - 1909
Tartaud-Klein, Mevr. A.J.M., Schieweg 12a, Rotterdam - 1919
Tazelaar, Dr. C., 2e C. Huygenstr. 77, Amsterdam Z. - 1935
* Teirlinck, Herm., Is.-Teirlinckstraat 35, Brussel - 1917
Telders, Mr B.M., Rapenburg 50, Leiden - 1932
Tenhaeff, Dr N.B., Helmstraat 12, Scheveningen - 1918
Terpstra, Dr H., Sophialaan 7, Hilversum - 1929
Terpstra, Mr J., Sweelinckstr. 96, 's-Gravenhage - 1933
Theissen, Dr J.S., Jac.-Obrechtstraat 3, Amsterdam Z. - 1909
* Thiry, A., Omheiningslei 87, Oude God bij Antwerpen - 1922
Tholen-De Ranitz, Mevr. Lita, Haringkade 173, 's-Gravenhage - 1919
Tielrooy, Dr J., Wilhelminastraat 12, Zwolle -1922
Timmer, Mej. Dr E.M.A., Badhuisweg 71, Scheveningen - 1928
* Timmermans, Fel., De-Heyderstraat 30, Lier - 1917
Tinbergen, Dr D.C., Bentinckstraat 146, 's-Gravenhage - 1907
Tjeenk Willink Jr, H.D., Baan 27, Haarlem - 1918
* Toit, Dr J.D. du, Potchefstroom - 1914
Tonnet, J.C.C., Huize Hoetink, Vorden - 1917
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Tutein Nolthenius, Ir R.P.J., la Corbassière, La Tour de Peilz, (Vaud) - 1898
Tuyll van Serooskerken, Jonkvr. M. barones van, Balkenschoten, Nijkerk 1925
Uilkema, K., Asselscheweg 322, Apeldoorn - 1923
Unger, Dr W.S., Middelburg - 1919
Valck Lucassen, Mr Th. R., Sparrenheide, Driebergen - 1925
Valkhoff, Dr Marius, Schipbeekstr. 23, Amsterdam Z. - 1935
Valkhoff, Dr P., Eikenlaan 38, Hilversum - 1910
Veldhuizen, Dr A. van, Mr Moddermanlaan 36 Groningen - 1928
Ven, D.J. van der, De Meihof, Oosterbeek - 1924
Verburgt, Mr J.W., Zoeterwoudsche Singel 86, Leiden - 1924
Vercoullie, Dr J., Lange Munt 61, Gent - 1891
Verdenius, Dr A.A., Palestrinastr. Amsterdam Z - 1925
Verdeyen, Dr R., Rue Henri Maus 269, Luik - 1928
Verdoes, P., Sam.-Mullerstraat 18b, Rotterdam - 1929
Verhagen, Balthazar, Marnixstr. 150, Amsterdam C. - 1932
* Verheyden, Prosper, Ramstraat 5, Antwerpen - 1932
Verhoeven, Bernard, Dijkstraat 16, Arnhem - 1934
Verhoeven-Schmitz, Mevr. M., Koningin-Wilhelminastraat 7 rood, Dordrecht 1925
Vermeulen, F.A.J., van-Neckstraat 6, 's-Gravenhage - 1933
* Vermeylen, Dr A., St.-Bernardstraat 74, Brussel - 1906
Verrijn Stuart, Dr C.A., Prof. Lorentzlaan 70, Zeist - 1900
Verrijn Stuart, Mr Dr G.M., Emmalaan 6, Utrecht - 1933
Verschaeve, C., Alveringhem, bij Veurne - 1922
Versprille, Mej. A.J., Fruinstraat 8, Leiden - 1934
Verster, J.F.L. de Balbian, Van-der-Veldestraat 7, Amsterdam Z. - 1924
Vestdijk, S., Daalenbergelaan 18, 's-Gravenhage - 1935
Veth, Corn., Schuytstraat 254, 's-Gravenhage - 1917
Visscher, Dr H., Duinweg 5, Huis ter Heide - 1908
Visscher, Mej. R., Harlingersingel 13a, Leeuwarden - 1923
Visser, P., Van Deventerlaan 28, Voorburg - 1934
Visser, Ph. C., Consul-General for the Netherlands, Calcutta - 1923
Vissering, Mej. C.M., Anna-Paulownastr. 115, 's-Gravenhage - 1915
Vissering, Mr G., Hooge Duin-en-Daalsche weg, Bloemendaal - 1913
Vleeschauwer, Dr Herman de, Bruiloftstraat 181, Gentbrugge - 1935
Vogel, Dr J. Ph., Noordeindsplein 4a, Leiden Vogelsang, Dr W., Admiraal-Van-Gentstraat 35, Utrecht - 1906
Vooys, Dr C.G.N. de, Van-Hogendorpstraat 27, Utrecht - 1902
Vooys, Ir I.P. de, Velperweg 61, Arnhem - 1920
Vor der Hake, Dr J.A., Eemnesser weg 81, Baarn - 1912
* Vos, Dr F.H. de, Galle (Ceylon) - 1901
Vos, Mr A.T., Appingedam - 1932
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Vreese, Dr W.L. de, ‘Castra Frisonum’, Veursche Weg 45, Voorschoten - 1893
Vries, Dr A.G.C. de, Singel 146, Amsterdam C. - 1901
Vries, Mr F. de, Van-Vollenhovenstr. 11c, Rotterdam - 1931
Vries, Dr J. de, Haagweg 22, Leiden - 1922
Vries-Vogel, Mevr. M.M. de, Haagweg 22, Leiden - 1935
Vries, Theun de, Kleinzand 24, Sneek - 1932
Vries, Dr W. de, Korreweg 114, Groningen - 1910
Vriesland, Victor E. van, Postbus 824, Rotterdam - 1932
* Waal, J.H.H. de, Doornik Belle Ombre road, Kaapstad - 1908
Wageningen-Salomons, Mevr. A. van, Johan-van-Oldenbarneveltlaan 77,
's-Gravenhage - 1913
Wagenvoort, Dr H., Prins-Hendriklaan 68, Utrecht - 1923
Walch, Dr J.L., Juliana-van-Stolberglaan 35, 's-Gravenhage - 1915
Waller Zeper, Dr S.A., Groote Kerkstr. 10, Leeuwarden - 1915
Walschap, Gerard, Lennéstraat 12, Antwerpen - 1935
Warnsinck, J.C.M., Van Alkemadelaan 332, 's-Gravenhage - 1933
Waszink, Mr M.A.M., Pension Eykenburg, Kruisbessenstraat 12, 's-Gravenhage
- 1927
Welcker, Mej. C.J., IJselkade 22, Kampen - 1926
Werumeus Buning, J.W.F., Andrieszkade 6, Amsterdam C. - 1923
Werveke, Hans van, Steenweg-Oost 15, St Denys-Westrem - 1935
Wieder, Dr F.C., Gooweg, Noordwijk-Binnen - 1909
Wiedijk, P., Jacob-Marisstr. 18boven, Amsterdam W. - 1931
Wiersum, Dr E., 's-Gravendijkwal 143c, Rotterdam - 1904
Wijhe-Smeding, Mevr. Alie van, Vught (N. Br.) - 1929
Wijk, Dr N. van, Nieuwstraat 36, Leiden - 1907
Wijk, Dr W.E. van, Hemsterhuisstraat 2 E, 's-Gravenhage - 1931
Wijnaendts Francken, Dr C.J., Plantage 6, Leiden - 1899
Wijnaendts Francken-Dyserinck, Mevr. W., Prins-Mauritslaan 59, 's-Gravenhage
- 1913
Wilde, Dr C.W.I., Oostduinlaan 50, 's-Gravenhage - 1903
Wille, Dr J., Schoolstraat 19, Baarn - 1925
* Willems, Mr L., Burgstraat 59, Gent - 1896
Winter, Jhr Dr P.J. van, P.C. Hooftstr. 113b, Amsterdam Z. - 1928
Witlox, Dr J., Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam - 1925
Wittert van Hoogland, Dr E.B.F.F. baron, Groot-Hasebroeksche weg 13,
Wassenaar - 1912
Woltjer, Dr R.H., Oranje-Nassaulaan 62, Amsterdam Z. - 1922
Wormser, Mr C.W., Groote Postweg 54-56, Bandoeng - 1926
Wouters, D., Prof.-Lorentzlaan 135, Zeist - 1927
Wrangel, Dr E.H.G., Universiteit, Lund, (Zweden) - 1898
Wyer, Dr H.J. van de, Schreursvest 29, Leuven - 1929
Zeggelen, Mevr. M.C. van, Keizersgracht 580, Amsterdam C. - 1912
Zijderveld, Dr A., Pieter-Lastmankade 33, Amsterdam Z. - 1928
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Zimmerman, Dr A.R., Boulevard 8, Velp (G.) - 1909
Zoetmulder, A.J., Parklaan 23, Eindhoven - 1927
Zuidema, Dr W., St-Pieterstraat A65, Middelburg - 1895
Zwaan, Dr J. de, Oestgeesterlaan 31, Leiden - 1931
Zwartendijk, Mej. J., Hoflaan 107, Rotterdam - 1930

Buitengewone leden
Altamira y Crevea, Rafael, 's-Gravenhage - 1935
Bergmans, Dr P., Smisstraat, Gent - 1909
Bolte, Dr Joh., Elisabeth Ufer 37, Berlijn S.O. - 1893
Borchling, Dr C., Rondeel 431, Hamburg - 1912
Brandstetter, Dr R., Waldstätterhof, Luzern - 1911
Carpenter, W.H., Columbia University, New York - 1900
Cohen, Dr Gust., Rue Gay-Lussac 16, Parijs - 1912
Cook, Albert S., Bishopstreet, New Haven (Conn.) - 1905
Cordt, Benjamin, Univers. Bibliotheek, Kiew (Oekraine) - 1892
Cuvelier, Dr J., Rijksarchief, Brussel - 1913
Daae, L., Oslo - 1885
Degering, Dr H., Riehlstrasse 11, Charlottenburg - 1911
Derudder, Dr G., Avenue de la Tourelle 20, Valenciennes - 1899
Dülberg, Dr Fr., Pfalzburgerstr. 82, Gartenhaus III Treppen, Berlijn - 1924
Duproix, I.I., Rue Breteuil 111, Marseille - 1907
Edmundson, G., Chelsea Hans Place 7, Londen S.W. 11 - 1886
Eyquem, P., Impasse Ronsin 4, Parijs XVe - 1926
Fritz, Dr Jos., Drohobycz - 1913
Gaidoz, H., Rue Servandoni, Parijs - 1902
Goeters, Dr W.G., Argelanderstr. 40II, Bonn - 1915
Gore, Dr J.H., Columbia University, Washington - 1902
Hammerich, L.L., Hellerup, Juul Steens Allee 8, Kopenhagen - 1931
Hammerich-Flensborg, Clara, Hellerup, Juul Steens Allee 8, Kopenhagen 1933
Hammarskjöld, Ake, 's-Gravenhage - 1935
Hanne, Dr J.R., Waldenserweg 8, 20 Hamburg - 1887
Hauser, O., Carl-Alexander-Allee 2, Weimar - 1908
Hewett, Dr W.T., Ithaca (State of New York) - 1896

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1935

228
Holmberg, Dr John, Högskolan, Göteborg - 1931
Ipsen, Alf., Kopenhagen - 1905
Jellinghaus, Dr H., Böhmerstr. 22 II, Osnabrück - 1897
Knudsen, Joh., Kopenhagen - 1921
Kohlschmidt, Dr O., Ilmenau - 1906
Lasch, Mej. Dr A., Rehhagen 9, Hamburg - 1920
Littmann, Dr E., Melanchtonstr. 16, Tübingen - 1911
Long, Mevr. A., Wassall Court, Rolvenden (Kent) - 1912
Looten, C., Rue Charles- de-Muyssart 20, Rijsel - 1927
Lowjagin, A.M., Leningrad - 1902
Manfroni, Dr Cam., Padua - 1911
Mendez Bejarano, Dr M., Luna 34, Pral., Madrid - 1925
Menne, Dr K., Heimdallstr. 10, Keulen - 1906
Meyhoffer, J., Stanleystraat 47, Ukkel (Brussel) - 1915
Müller, Ernest, Langnau (Kanton Bern) - 1890
Müller, Heinrich, Pastor, Emmerik - 1914
Nachod, Dr O., Arndtstrasse 2, Dresden N. - 1905
Nippold, Dr W.C.A., Cassel - 1901
Nygård, Hj. Sigvard A., Strandvejen 132A Hellerup, Denemarken - 1934
Olsen, Dr Magnus, Nedre Skogvei 16, Bestun ved Oslo - 1932
Pedersen, Dr Holger, Eleanorsvej 8, Charlottenlund, Kopenhagen - 1914
Pernot, Dr H., Avenue de Joinville 31, Nogent-sur-Marne - 1907
Peyster, Dr H. de, Rue de Lafitte 69, Neuilly-sur-Seine - 1906
Pirenne, Dr H., Sint-Pietersnieuwstraat 132, Gent - 1894
Pohl, Dr M.J., Kurfürstenstrasse 28, Bonn - 1911
Prampolini, Dr G., Via Pallavicino 3, Arenzano, Prov. di Genova - 1923
Priebsch, Dr R., University College, Corverstr. W.C., Londen - 1899
Psilander, Dr H., Uppsala - 1905.
Putnam, Mej. Ruth, c.o. Library of Congress, Washington - 1896
Rackham, B., Victoria and Albert Museum 7, Londen, S.W. - 1927
Reutercrona, Hans, Djursholm 2 - 1935
Robertson Scott, J.W., Great Canfield (Essex) - 1914
Rocheblave, S., Rue Denfert-Rochereau 87, Parijs XIV - 1924
Rolland, Romain, Hotel Byron, Villeneuve (Vaud) - 1917
Rooth, Dr Erik, Lund - 1935
Seelmann, Dr W., Mainzerstr. 19, Berlijn-Wilmersdorf - 1897
Siclen, Dr George W. van, Cornwall (New York) - 1892
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Siebs, Dr Th., Hohenzollernstrasse 53 11, Breslau - 1927
Stein, Henri, Rue Gay Lussac 38, Parijs - 1891
Szalay, Dr K., Beniczky-út 8, Mátyásföld (Hongarije) - 1925
Vos, Geerh., Theological Seminary, Princeton (N.J.) - 1900
Wadstein, Dr Elis, Uppsala - 1929
Walzel, Dr Oskar, Reuterstrasse 114, Bonn a. Rh. - 1932
Wätjen, Dr H., Münster - 1931
Wellander, Dr Erik, Västmannagatan 4, Stockholm - 1932
Wernekke, Dr H., Weimar - 1884
Westrin, Dr J. Th. Stockholm - 1903
Wijck, Aug. van, Singer Building, Broadway 149, New York - 1900
Woodward, John, Supreme Court, Brooklyn (New York) - 1900
Zarncke, Dr E., Kaiser Wilhelmstr. 50, Leipzig - 1908
Zenuti, M., Console dei Paesi Bassi, Florence - 1905
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Lijst van de aanwinsten der bibliotheek
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Lijst van personen en instellingen die de bibliotheek van de Maatschappij
in het genootschapsjaar 1934-1935 met geschenken hebben vereerd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Dr P. Allossery, Brugge.
Seerp Anema, Bloemendaal.
Dr J.A.J. Barge, Leiden.
Dr W. van Bemmelen, 's-Gravenhage.
Dr M. Boas, Amsterdam.
J. Bosboom Nzn, 's-Gravenhage.
Dr R. Brandstetter, Luzern.
Burg. en Weth. der gem. Arnhem.
Curatoren der Bibliotheca Thysiana, Leiden.
Curatoren der Rijks-Universiteit, Leiden.
Dr O. Dambre, Gentbrugge.
Dr P. Endt, Haarlem.
Jan Engelman, Utrecht.
Dr. H.E. Enthoven, 's-Gravenhage.
Mr E. Franquinet, Utrecht.
A.A. Ganderheyden, Hilversum.
Dr P.J.M. van Gils, Roermond.
Dr Th. J.A.J. Goossens, Tilburg.
Dr C.P. Gunning, Amsterdam.
Dr J.C. de Haan, Malang.
Mevr. Arthur Hartog-Catz, Wassenaar.
Dr G. Karsten, Amsterdam.
Dr G.G. Kloeke, Leiden.
Dr L. Knappert, Oegstgeest.
K. Ver. Koloniaal Instituut, Amsterdam.
Kon. Instituut v. Taal-, Land- en Volkenk. van Ned.-Indië, 's-Gravenhage.
Mevr. Dr Chr. Kroes-Ligtenberg, 's-Gravenhage.
Dr J.W. Leyds, 's-Gravenhage.
J.C. van der Loos, Uitgeest.
Maatsch. tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam.
Mej. J.C. van Manen, Leiden.
B.A. Meuleman, Nijmegen.
Ministerie van Onderw., Kunst. en Wetensch., Afd. K. en W., 's-Gravenhage.
Dr J.W. Muller, Oegstgeest.
Mej. Joh. W.A. Naber, 's-Gravenhage.
S. Nygård, Hellerup.
Openb. Leesz. en Bibl., Delft.
Idem, 's-Gravenhage.
Idem, Leiden.
F. Oudschans Dentz, 's-Gravenhage.
Dr W. Ploeg, Oud-Beijerland.
Dr M.J. Premsela, Amsterdam.
L.J.C.J. van Ravesteyn, Rotterdam.
C.L. Schepp, Scheveningen.
G.W. Schut, Leiden.
Secretaris v.h. Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden.
J. Slauerhoff.
Dr W.A.P. Smit, Deventer.
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Dr. J.F.M. Sterck, Aerdenhout.
Universiteits-Bibliotheek, Groningen.
Idem, Utrecht.
Mevr. N. van der Valk-Sandbergen, Heemstede.
Mr G. Vissering, Bloemendaal.
Dr S.G. de Vries, Leiden.
Dr W. de Vries, Groningen.
Dr R. de Waard, Groningen.
Mr Dr Leon. Willems, Gent.
Dr C.J. Wijnaendts Francken, Leiden.
Mevr. M.C. van Zeggelen, Amsterdam.
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Uitgevers die bij hen uitgegeven werken aan de bibliotheek ten
geschenke gaven
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Andries Blitz, Amsterdam.
Fa. L.J.C. Boucher, 's-Gravenhage.
A.W. Bruna & Zoon's Uitg. Mij, Utrecht.
W.L. & J. Brusse's Uitg. Mij, Rotterdam.
G.F. Callenbach, Nijkerk.
D.A. Daamen's Uitg. Mij, 's-Gravenhage.
Dietsche Uitg. Mij, 's-Gravenhage.
Uitg. Mij C.J.A. van Dishoeck, Bussum.
Uitg. Mij Elsevier, Amsterdam.
Fa. Joh. Enschedé & Zoon, Haarlem.
De Gemeenschap, Utrecht.
Van Gorcum & Comp., Assen.
W. de Haan, Utrecht.
Van Holkema & Warendorf, Amsterdam.
Uitg. Mij Holland, Amsterdam.
P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam.
J.H. Kok, Kampen.
Leidsche Uitg. Mij, Leiden.
Leiter-Nypels, Maastricht.
H.P. Leopold's Uitg. Mij, 's-Gravenhage.
Van Loghum Slaterus' Uitg. Mij, Arnhem.
Maatsch. tot Verspr. van Goede en Goedk. Lectuur (Wereldbibliotheek),
Amsterdam.
Uitg. Mij vh. C.A. Mees, Santpoort.
J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
J. Muusses, Purmerend.
Neerbosch' Boekh. en Uitgeverij, Neerbosch.
Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam.
W.P. van Stockum & Zoon, 's-Gravenhage.
A.W. Sythoff's Uitg. Mij, Leiden.
Teulings' Uitg. Mij, 's-Hertogenbosch.
W.J. Thieme & Cie, Zutphen.
H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem.
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Lijst der handschriften en boeken, waarmede de bibliotheek is verrijkt
I. Handschriften
a. K. U i l k e m a . Het ontstaan der huistypen in Nederland. Deel I. 1933. 170 blz.
fol. (getypt). Ontvangen van de Commissie voor de boerenwoning in Nederland.
b. W. B i s s c h o p . Woordenlijst op Melis Stoke. Deel I (A-R), Deel II (T-W). 222
o
en 64 blz. 8 . Geschenk van de familie van wijlen Dr J.H. K e r n .
c. Verzameling van 101 brieven, gericht aan Dr C. S e p p door Nederlandse
geleerden en letterkundigen:
J.G.R. Acquoy (3) - H.J. Allard - Th. J.I. Arnold (2) - J. van der Baan W.B.S. Boeles (2) - A. Bogaers - Mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint (2) J. Bosscha - W. Broes - C.G. Cobet (2) - G.H.M. Delprat - J.I. Doedes
(18) - F.J. Domela Nieuwenhuis (2) - W. Eekhoff (2) - R. Fruin - Jacob
Geel - M.A. Gooszen (2) - W. van Griethuysen - B. ter Haar - Jos. Habets
(5) - O.G. Heldring (2) - W.A. van Hengel (4) - P. van Hooff - H.Q. Janssen
(3) - J.J.L. ten Kate - C.E. van Koetsveld - L.A. van Langenraad - W.
Leendertz - G.J. Lonck (2) - L.C. Luzac (2) - W. Muurling - Louis D. Petit
(2) - Is. Prins - J.J. Prins - A. Réville (3) - C.J. Rinkel (2) - H.C. Rogge J.G. de Hoop Scheffer (5) - G.D.J. Schotel - J.W.L. Smit - J.F. van
Someren - H.J. Spijker (3) - W.H.D. Suringar - Joannes Tideman - Wed.
D. Tiboel Siegenbeek-van Heukelom - J.J. van Toorenenbergen (2) - S.
Vissering - A. de Vries - M. de Vries (3) - J. de Wal.
Zie: L. Knappert in Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek V, 720-724). Geschenk van
Dr L. K n a p p e r t te Oegstgeest.
d. Brief van W.J.A. J o n c k b l o e t aan M a t t h . d e V r i e s dd. 17 Juni 1847.
(Zie: C.C. ter Haar, Nederland en Vlaanderen, blz. 77). Geschenk van Dr S.G. d e
V r i e s te Leiden.
e. Verzameling van 234 Brieven gericht aan Dr C. S e p p te Leiden (Amsterdam),
door buitenlandse theologen en geleerden:
Nr. 1-5. Th. J.I. Arnold, te Gent (5) - 6. Joh. Bachmann, te Rostock - 7-8.
Baehring, te Heimkirchen (2) - 9. Behrens, te Hamburg - 10. W. Bender,
te Bonn - 11-14. D. Benoit, te Montauban (4) - 15-23. Karl Benrath, te
Düren en Bonn (9) - 24-26. Ed. Boehmer, te Straatsburg (3) - 27-28. G.
Bonet Maury, te Parijs (2) - 29-32. Theod. Brieger, te Marburg (4) - 33-34.
A. Broer-Cremer ten Doornkaat, te Emden (2) - 35-36. C. van Bylandt, te
Londen (2) - 37-47. C.A. Cornelius, te München (11) - 48. H.K. Hugo Delff,
te Husum - 49-51. L. Diestel, te Tübingen (3) - 52-54. Paul de Félice, te
Mer (Loir et Cher) (3) - 55. Dr Frank, te Weenen - 56-58. Paul Fredericq,
te Gent (3) - 59-61. W. Gass, te Heidelberg (3) - 62-63. Jos. Hansen, te
Aken (2) - 64. G.C.A. von Harless, te München - 65. Dr Hartrauft, te
Hartford, U.S.A. - 66-68. Dr Hauck, te Erlangen (3) - 69-80. H. Heppe, te
Marburg (12) - 81-82. J.H. Hessels, te Cambridge (2) - 83-84. D.
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Hilzenfeld, te Jena (2) - 85. K. Hirsche, te Hamburg - 86. Eug. Hubert, te
Luik - 87. Fr. Hülsse, te Maagdenburg - 88. K. Hüscher, te Hamburg 89-94. I. Fr. Iken, te Bremen (6) - 95-96. George A. Jackson, te
Swampscott, Mass. U.S.A. (2) - 97. H. Katjen, te Kiel - 98-100. D.F.
Kattenbusch, te Giessen (3) - 101-107. Ludw. Keller, te Münster (7) - 108.
Ph. Kieferndorf, te Jena - 109. A. Kluckhohn, te München - 110-115. Th.
Kolde, te Erlangen (6) - 116-119. Dr Krafft, te Regensburg (4) - 120-131.
C. Krafft, te Elberfeld (12) - 132. K.E.H. Krause, te Rostock i/M - 133-143.
G. Lechler, te Leipzig (11) - 144-145. M. Lelièvre, te Jersey (2) - 146-148.
Von Liliencron, te Sleeswijk (3) - 149. J.P.M., te Emden - 150. W.
Maurenbrecher, te Bonn - 151. Dr Neubaur, te Elbing - 152-161. F.
Nippold, te Heidelberg (10) - 162. Jul. Potzholdt, te Dresden - 163. J.
Rathgeber, te Ernolsheim - 164-165. F.H. Reusch, te Bonn (2) - 166-167.
Ed. Reuss, te Straatsburg (2) - 168-180. A. Ritschl, te Göttingen (13) 181-182. J. Sartorius, te Offenbach (2) - 183. C. Henrik Scharling, te
Kopenhagen - 184. Schnaase, te Danzig - 185. L. Schueking, te
Sassenberg - 186. A. Schweizer, te Zürich - 187. J.H. Sepp, te München
- 188-192. H. van der Smissen, te Altona (5) - 193-196. W.R. Smith, te
Aberdeen (4) - 197-198. W. Sommer, te Blankenburg a/Harz (2) - 199-204.
G.E. Steitz, te Frankfurt a/M (6) - 205. A. Tholuck, te Halle - 206-209. H.
Tollin, te Maagdenburg (4) - 210. Trompetter, te Keeken - 211. Dr
Tsackert, te Halle a/S - 212-213. Anna Valentiner-Lepsius, te Berlijn (2)
- 214-215. F. Vanderhaeghen, te Gent (2) - 216-217. J.A. Vinay, te Torre
Pellice (2) - 218. W. Vischer, te Bazel - 219-226. W. Weiffenbach, te
Giessen (8) - 227-232. F. Weinkauff, te Keulen (6) - 233. Th.
Wenzelburger, te Delft - 234. W.H. Whitsith, te Louisville, U.S.A.
Geschenk van Dr L. K n a p p e r t , te Oegstgeest.
f. Verzameling van brieven en gedichten, gericht aan J.W. Y n t e m a ,
redacteur-uitgever der ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’, of betrekking hebbende
op dit tijdschrift:
Brief van J. Wagenaar; Fragment kopij voor de Amsterdamsche Courant,
van idem - Gedicht van J. le Francq van Berkhey - Brief van R. Feith - 2
Brieven van J. Bellamy. Bijgevoegd 2 brieven van Dr J. Aleida Nijland Gedicht van J. Bellami: Klaagzang (fac-similé) - 8 Brieven van Mr W.
Bilderdijk. Bijgevoegd brief van S.W.F. Margadant en briefk. van Dr A.
Goslinga - 16 Brieven van J. van Walré. Gedicht: aan den luimigen Dichter
J.W.Y. van zijn opgeruimden Kunst-broeder, den Eersten Grootmeester
der Democriets-orde - Brief in versvorm van Petronella Moens - Brief van
J.H. van der Palm - 9 Brieven van M. Stuart - Brief van J.F. Helmers;
Lierzang van idem - 4 Brieven van Corn. Loots - 3 Brieven van M.C. van
Hall - 12 Brieven van H.H. Klijn - 4 Brieven van H.J. Spandaw - 3 Brieven
van N.G. van Kampen - 16 Brieven van H. Tollens Cz. - Gedicht van idem:
Aan mijnen vriend Mr A. Bogaers - 4 Brieven van J. Immerzeel - 2 Brieven
van W.H. Warnsinck Bz. - 4 Gedichten van idem: Toewijding aan mijn
vriend J.W.Y.; Aan mijn vriend J.W.Y.; Uitboezeming aan mijn geachten
vriend J.W.Y. en zijne bruid; Aan mijnen vriend J.W.Y., in antwoord op
de aan mij gezonden dichtregels enz. - 8 Brieven van E.A. Borger - 17
Brieven van Jacob Vosmaer - Brief van G. Vosmaer - Brief van Fenna
Mastenbroek - Brief van C. Pruijs van der Hoeven - Brief van Mr A.
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Bogaers - 2 Brieven van A. Boxman en 1 waarschijnl. van idem - 2 Brieven
van Abr. des Amorie van der Hoeven en Gedicht van idem: Slapelooze
nacht - Brief van Mr Jacob van Lennep - Brief van C.E. van Koetsveld Brief van A.L.G. Bosboom-Toussaint - 3 Brieven van Nicolaas Beets - 4
Brieven van F.J. Majofski - 2 Brieven van J.W. Pieneman - Brief van Jaap
Schoonegevel(?) - Brief van A. Snoek aan J. de Vries (ingesloten
Catalogus van tooneelstukken tot kermis) - Afschrift van Brief
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van Mevr. J.C. Wattier, Wed. Ziesenis aan A. de Bruin, Advocaat te
Amsterdam - Gedicht: Aan Bilderdijk op deszelfs Ode Napoleon, door? J.W. Muller, Een en ander over de Vaderlandsche Letteroefeningen, tot
toelichting van deze verzameling (29 blz.) - Kopergravure: Afbeelding van
de wooning der Boekverkoopers Y n t e m a en T i b o e l , zo als dezelve
zich vertoonden op Zaterdag den 10. September 1768. (Op de achterzijde
verklaring der voorstelling in hs.).
Geschenk van Dr J.W. M u l l e r te Oegstgeest.

1

II. Boeken

o

A a g e n -M o r o , T a i . Onmondig genie. Amsterd., 1934. 8 . (73).
o

A a l d e r s , H.W. Ritselingen. Gedichten. Zwolle, [1932]. 8 .
o

A c h t e r b e r g , G. Afvaart. Bussum, 1931. 8 .
A d a m a v a n S c h e l t e m a , C.S. Verzamelde gedichten. Rotterd., 1934. Met
o

portr. 8 . (63).
A l b e r i n g , L.A.H. Vergelijkend-syntactische studie van den Renout en het
o

Volksboek der Heemskinderen. Proefschrift Groningen. Groningen, enz. 1934. 8 .
(50).
o

A l b e r t s , J o h . C.P. Nitsjewo! Illustr. van Karel van Seben. Amsterd., 1933. 8 .
A l m a n a k voor het schoone en goede voor 1821. Amsterd., [1820]. M. grav.
o

12 . (39).
A l t m a n n , J u l . Runen finnischer Volkspoesie. Gesammelt und übersetzt von
o

-. Leipzig, 1856. 8 .
A m m e r s -K ü l l e r , J o v a n . Heeren, knechten en vrouwen. De geschiedenis
van een Amsterdamsche regenten-familie in de jaren 1778 tot 1815. [Eerste deel.
o

De patriotten (1778-1787)]. Amsterd., 1934. 8 . (83).
A n e m a , S e e r p . Calvinistische en impressionistische aesthetiek. Kampen,
o

1935. 8 . (2)
A n t a l , G. v o n en J.C.H. d e P a t e r . Weensche gezantschapsberichten van
o

1670 tot 1720. Dl. II, 1698-1720. 's-Gravenhage, 1934. 8 . (Rijks geschiedk.
publicatiën. 79).
A s d a l e , C. Is het de moeite? De worsteling tegen de Duitse invloed op onze
o

taal. Amsterd., [1934]. 8 .
A v i s des jurisconsultes étrangers sur la question de la Carélie Orientale
o

(1922-1923). Helsinki, 1923. 8 . (Documents publiés par la Délégation Carélienne).
o

B a c k e r , F r a n z d e . Longinus. Arnhem, 1934. M. houtsn. 8 . (Stem-Serie No.
8). (80).
B a e k e l m a n s , L o d e . De mannen van ‘Elck wat wils’. Roman. Amsterdam,
o

[1925]. 8 .

1

Het cijfer achter de titel verwijst naar de met hetzelfde cijfer aangeduide naam van den
schenker in de hiervoor geplaatste lijst van schenkers.
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B a e t s l é , R a f . en C h r i s t . D e B r u y k e r . Toezicht over eieren.
o

Ledeberg/Gent, 1934. 8 . (Kon. Vlaamsche Academie, Uitgave van het Van de
Ven-Herremans fonds. - Nr. 9).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1935

238
B a l b i a n V e r s t e r , J.F.L. d e . Burgemeesters van Amsterdam. Zutphen, 1932.
o

Met portr. 8 .
B a r g e , J.A.J. Het geneeskundig onderwijs aan de Leidsche universiteit in de
o

18de eeuw. Leiden, 1934. 8 . (3).
B a r g e , J.A.J. De oudste inventaris der oudste academische anatomie in
o

Nederland. Leiden, Amsterd., 1934. Met afb. 8 . (3).
B a r n o u w , A d r . J. Language and race problems in South Africa. The Hague,
o

1934. 8 .
o

B a r r è s , M a u r i c e . Mes cahiers. T. IV. Paris, [1931]. 8 . (Novembre
1904-Septembre 1906). (42).
B e a t r i j s . Middelnederlandsch dichtwerk uit de XIVde eeuw, met inleiding en
o

aanteekeningen van A.J. de Jong. Amsterd., 1926. 8 .
o

B e m m e l e n , W. v a n . Brieven aan een onbekende. Den Haag, 1931. 8 . (4de
Bundel van de Wonderlijke geschiedenissen der stof). (4).
o

B e m m e l e n , W. v a n . Nachten met Hulè. Den Haag, 1934. 8 . (5de Bundel
van de Wonderlijke geschiedenissen der stof). (4).
B e n t i n c k , H e e r v a n R h o o n , W i l l e m . Briefwisseling en aanteekeningen
van - (tot aan de dood van Willem IV 22 October 1751), uitg. door C. Gerretson en
o

P. Geyl. Dl I- . Utrecht, 1934-. 8 . (Dl. I. Tot aan de praeliminairen van Aken (30
April 1748). Werken uitg. door het Hist. Genootsch. (gev. te Utrecht) 3e serie no.
62).
B e u r d e n , A.F. v a n . Schetsen uit de geschiedenis van Boxmeer. Boxmeer,
o

[1934]. Met afb. 8 .
o

B e u r n i e r , R e i n e . Antilles... Roman créole. Paris, 1934. 8 . (42).
o

B e v e r e n , G e r d a v a n . Stem van het hart. Gedichten. Santpoort, 1934. 8 .
(82).
o

B e v e r s l u i s , M a r t . De ballade van de vleermuis. Eemnes, 1925. 8 .
B e v e r s l u i s , M a r t . Canzonen. Met illustr. en portret van Herm. Gouwe.
o

Arnhem, 1926. 8 .
B e v e r s l u i s , M a r t . De dolende soldaat. Een radio-treurspel in 3 bedr. Den
o

Haag, 1932. 8 .
B i r k e l a n d , M. Historiske skrifter. I. Med en biografisk inledning... ved Fr. Ording.
o

Kristiania, 1919. Met portret. 8 . (Historisk Tidsskrift. 2.-3. Levering 1919).
B i s c h o f f , C h a r i t a s . Amalie Dietrich, een vrouwenleven. Naar de 29ste
o

Duitsche uitg. door Cl. Bienfait. Utrecht, 1914. 8 .
o

B l a n c h a r d , P i e r r e . Le trésor des enfans, divisé en trois parties. 1 . la morale,
o

o

o

2 . la vertu, 3 . la civilité. Ornée de vignettes en tailledouce. Paris, 1814. 12 . (31).
B l a n c q u a e r t , E. Practische uitspraakleer van de Nederlandsche taal.
o

Antwerpen, 1934. 8 .
o

B o a s , M. Die Epistola Catonis. Amsterdam, 1934. 8 . (Verhandelingen der Kon.
Akademie van wetenschappen. Afd. letterk. Nieuwe reeks, Dl. XXXIII, No. 1).
B o d e n h e i m , N e l l y . Groen groen grasje. A B C-boekje. Illustraties van -.
o

Amsterdam, z.j. Langw. 8 . (45).
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B o e k , R o n d o m h e t . 1935. Onder redactie van Roel Houwink. Z. pl., [1935].
o

Kl. 8 .
B o o v e n , H e n r i v a n . Een liefde in Spanje. (Vergeten schimmen uit het zuiden).
o

Amsterdam, 1928. 8 .
o

B o r d e w i j k , F. Bint. Roman van een zender. Utrecht, 1934. 8 . (70).
B o r e l , H e n r i . Weisheit und Schönheit aus China. Autorisierte Übersetzung
o

von Ernst Keller-Soden. Halle a.d.S., z.j. 8 .
o

B o r i s , G e o r g e s . La révolution Roosevelt. Paris, [1934]. 8 . (42).
B o s h o f f , S t e p h . P.E. Volk en taal van Suid-Afrika. Proefskrif Amsterdam.
o

Pretoria-Kaapstad, 1921. 8 .
B o u d i e r -B a k k e r , I n a . De moderne vrouw en haar tekort. 2de dr. Amsterdam,
o

[1922]. 8 .
B o u d i e r -B a k k e r , I n a . Blijde geboorte. Een bundel Kerstvertellingen.
o

Amsterdam, z.j. 8 .
B o u l a n , H.R. Les mots d'origine étrangère en Français (1650-1700). Proefschrift
o

Groningen. Amsterdam, 1934. 8 .
o

B o u m a , H e n d r i k . De wondere wegen. Amsterd., [1934]. 8 . (75).
B o u m a n , A.C. Middelnederlandse bloemlezing met grammatica. Zutphen, 1934.
o

8 .
B r a n d s t e t t e r , R e n w . Wir Menschen der indonesischen Erde. IX. Luzern,
o

1934. 8 . (Grundsteine zur all-indonesischen Literaturwissenschaft. I. Die
Kleindichtung der indonesischen Völker. Nachtrag). (7).
B r a n d t C o r s t i u s , J o h . C. Herman Gorter. Een bijdrage tot de kennis van
o

zijn leven en werk. Proefschrift Utrecht. Amsterdam, 1934. Met portret. 8 . (51).
B r a u s e w e t t e r , E r n s t . Finnland im Bilde seiner Dichtung und seine Dichter,
mit Novellen, Gedichten, Schilderungen, Charakteristiken und 16 Porträts. Berlin,
o

Leipzig, 1899. 8 .
B r e d e r o . 1585-1935. Herdenkingsavond in de Stadsschouwburg [te Amsterdam,
o

2] April 1935. Z. pl., [1935]. 8 .
B r e e n , J o h . C. Uit Amsterdam's verleden. Studiën. Amsterdam, 1934. Met
o

portret en illustr. 8 .
B r o u w e r , J. Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den
o

tachtigjarigen oorlog. Met 49 platen en 8 afb. Zutphen, 1933. 8 .
B r u g g e n , J o c h e m v a n . Ampie die natuurkind. Ingeleid en van woordenlijsten
en aanteekeningen voor Nederlandsche en Vlaamsche lezers voorzien door M.
o

Bokhorst. 6de dr. Amsterdam, 1934. 8 . (81).
B r u i l o f t s g a s t , De onverwachte. Verzameling van rijmen en vertooningen.
o

Zwolle, z.j. 8 . (31).
B r u i n , C e b . C o r n . d e . Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe
o

Testament. Eerste ged. Proefschrift Utrecht. Groningen-Batavia, 1934. 8 . (51).
B r u n i n g , G e r . Nagelaten werk. Samengesteld en ingeleid door Henri Bruning
o

en H. Marsman. Nijmegen, z.j. Met portret. 8 .
B r u s s e , M.J. Onder de menschen. [Dl. I-IV]. Geïll. door E.B. van Dulmen
o

Krumpelman. Rotterdam, 1924. 8 .
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B r u i j e l , M a r t . Het dialect van Elten-Bergh. Proefschrift Utrecht. Utrecht, 1901.
o

8 .
B u r g G l e i c h e n , D i e , und ihre Bewohner in Geschichte und Sage.
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o

Erfurt, 1935. 8 . (Mitteilungen des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde
von Erfurt. 50tes Heft).
B u r n e y , M i s s [Frances] (Mad. d'Arblay). Evelina; or, The history of a young
o

lady's introduction to the world. London, 1824. 12 . (31).
B i j b e l , D i e , dit is die Ganse Heilige Skrif wat al die Kanonieke Boeke van die
Ou en Nuwe Testament bevat. Uitgegee in opdrag van die gesamentlike Kommissie
o

verteenwoordigende die drie Hollandse Kerke in Suid-Afrika. Kaapstad, 1934. 8 .
B i j d r a g e n e n M e d e d e e l i n g e n der Dialectencommissie van de Koninklijke
o

Akademie van Wetenschappen te Amsterdam I- . 's-Gravenhage, 1934- . 8 .
B y r o n , M a y . Just for a change. Pictured by Rosa C. Petherinck. London, z.j.
o

12 . (31).
o

C a m p e r t , J a n . Die in het donker... 's-Gravenhage, 1934. 8 . (79).
C a m p h u y s e n , D i r k R a f a e l s z . Bloemlezing uit zijn gedichten met inleiding
o

door J.C. van der Does. Purmerend, 1934. Met illustr. 8 . (84).
C a t a l o g u e raisonné de la collection de livres de P.A. Crevenna, à Amsterdam.
o

Vol. I-IV. Z.p., 1775. 2 dln. 4 .
C a t a l o g u s der Tentoonstelling ‘De Abdij van Egmond’ in het Gemeentemuseum
o

[te] 's-Gravenhage. [Leiden], 1934. Geïll. 8 . (17).
C a t a l o g u s der Boekerij van het Nederlandsch Tijdschrift voor geneeskunde.
o

II (nos. 1001-2000). Amsterdam, 1935. 8 .
o

C a u w e l a e r t , A u g . v a n . Harry. Amsterdam, [1934]. 8 . (75).
o

C i t t e r t , J.W. v a n . Slaat op den trommele... Bussum, 1934. 8 . (67).
C l a e s , E r n e s t . De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop. 3de dr. Blaricum,
o

1928. 8 .
C l e r c q , R e n é d e . De vlasgaard. Een landelijk tafereel in verzen.
o

Boekversiering van J.B. Heukelom. Amsterdam, 1916. Kl. 8 .
C o h e n , J u l . L. Dante in de Nederlandsche letterkunde. Proefschrift Amsterdam.
o

Haarlem, 1929. 8 .
C o l e n b r a n d e r , H.T. Jan Pietersz. Coen. Levensbeschrijving. 's-Gravenhage,
o

1934. 4 . (Uitg. door het Kon. Instituut voor de Taal-, land- en volkenkunde van
Nederl. Indië ten besluite der publicatie van bescheiden omtrent Coen's bedrijf in
Indië in 5 dln.). (33).
C o n g r e s , XXXe Nederlandsch taal- en letterkundig. [Drukwerken, programma's
enz. betrekking hebben op het -]. (24).
o

C o n s t a n t i n . Le paradis empoisonné. Paris, 1934. 8 . (Les dieux sans âme).
(42).
o

C o o l e n , A n t o o n . Dorp aan de rivier. Rotterd., 1934. Geïll. 8 . (86).
C o o l e n , A n t o o n . De vier jaargetijden. Tooneelspel in 4 bedr. Rotterd., 1934.
o

8 . (86).
C o o l e n , A n t o o n . Peerke den haas. Tweede, herschreven uitgave van Peerke
o

dat manneke. Amsterdam, [1934]. 8 . (De Uilenreeks no. 9).
o

C o r n e l i u s , H. De afgelegde weg. Gedichten. Santpoort, 1934. 8 . (82).
o

C o r s a r i , W i l l y . Terugkeer tot Thera. Den Haag, 1934. 8 . (79).
C o t t i n , M a d . [Jos. Risteau]. Élisabeth ou Les exilés de Sibérie, suivie de La
o

prise de Jéricho. Bruxelles, 1836. 12 . (31).
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C o u p e r u s , L o u i s . Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte. 3de dr. Amsterdam,
o

1927. 8 .
D a n t e . Le Purgatoire, Poëme, traduit de l'Italien; suivi de notes explicatives
o

pour chaque chant. Paris, 1813. 8 .
D e f r e s n e , A. Het eethuis. Ingeleid door Victor E. van Vriesland. Maastricht,
o

1931. 8 .
o

D e f r e s n e , A. Koningen. Drama. Z. pl. en j. 8 . (Overdruk uit: Groot-Nederland).
D e l a f a y e B r e h i e r , J u l i e . Alice ou la jeune soeur, mère de famille. Histoire
o

morale, écrite pour la jeunesse. Paris, z.j. 8 . (31).
D e y s s e l , L o d . v a n [pseud. van K.J.L. Alberdingk Thijm]. Schetsen. Maastricht,
o

1926. 8 .
D i c h t k u n s t , N i e u w s t e . Bijeengebracht door C.J. Kelk en Halbo C. Kool.
o

Amsterdam, [1934]. 8 . (De Uilenreeks no. 1).
D o m m e l e n , C a r o l . v a n . Vóór alles moeder. Roman. Amsterdam, [1934].
o

8 . (60).
D o n k e r , A n t h o n i e [pseud. van N.A. Donkersloot]. De draad van Ariadne.
o

Arnhem, 1930. 4 .
o

D o n k e r , A n t h o n i e Gebroken licht. Arnhem, 1934. 4 .
o

D o n k e r , A n t h o n i e Schaduw der bergen. Rotterdam, 1935. 8 . (63).
D o o l a a r d , A. d e n [pseud. van B. Spoelstra Jr.]. De herberg met het hoefijzer.
o

Amsterdam, 1933. 8 .
D o o l d e r , A n t o n d e n . Lodewijk van Deyssel. Haarlem, 1934. Met portret.
o

12 .
D r u k k e r i j A l b a n i , N.V. 125 jaren. [Door Marie C. van Zeggelen].
o

's-Gravenhage, [1934]. Met platen. 4 . (59).
D u i n k e r k e n , A n t o n v a n [pseud. van W.J.M.A. Asselbergs]. Hedendaagse
o

ketterijen. Hilversum, 1929. 8 .
o

D u i n k e r k e n , A n t o n v a n Achter de vuurlijn. Hilversum, 1930. 8 .
D u l k , W.J. d e n . Κ Π Α Σ Ι Σ . Bijdrage tot de Grieksche lexicographie. Proefschrift
o

Leiden. Leiden, 1934. 8 .
D u l l a a r t , H e i m a n . Een bloemlezing uit zijn gedichten samengesteld en
o

ingeleid door H.A. Mulder. Baarn, [1934]. 8 . (Libellen-Serie nr. 6).
D u v i l l e r s , C.F.A. De Fransquiljonnade, of dichtproef op de verbasterde Belgen,
o

de Fransquiljons en Cie. Gend, 1842. 8 .
D u y s e , P r u d e n s v a n . Gedichten. Verzameld en ingeleid door Victor de
o

Meyere. I-II. Aalst. Bussum, 1907. Met afb. 8 .
E c k e r e n , G e r a r d v a n [pseud. van M. Esser]. De oogen in den spiegel.
o

Rotterdam, 1934. 8 . (86).
o

E e d e n , F r e d e r i k v a n . Mijn dagboek. Dl. VII-VIII. Amsterdam, 1934. Kl. 8 .
2 dln.
o

E e k h o u t , J a n H. Geuzen. Amsterdam, [1934]. 8 . (74).
o

E e k h o u t , J a n H. Osmaansche strofen. Amsterdam, [1935]. 8 . (74).
o

E i g e n h u i s , J a n . De Schepper. Bussum, 1934. 8 .
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E i n a a r , J o h . F r . E g b . Bijdrage tot de kennis van het Engelsch
o

tusschenbestuur van Suriname 1804-1816. Proefschrift Leiden. Leiden, 1934. 8 .
E i n d v e r s l a g der Commissie tot onderzoek naar het boerenhuis in
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o

Nederland. Leiden, 1934. 8 . (Overgedrukt uit de Handelingen van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1933-1934).
E l s s c h o t , W i l l e m [pseud. van A.J. de Ridder]. Een ontgoocheling. [Met
o

voorrede van J. Greshoff]. Amsterdam, [1934]. 8 .
o

E l s s c h o t , W i l l e m Verzen van vroeger. Haarlem, 1934. 8 . (69).
E l z i n g a , J.J. B e c k e r . Les mots français et les gallicismes dans le Hollandsche
o

Spectator de Justus van Effen. Proefschrift Amsterdam. Leiden, 1923. 8 .
o

E n g e l m a n , J a n . Sine nomine. [Utrecht], 1930. 4 .
o

E n g e l m a n , J a n . Tuin van Eros. Met illustr. Amsterdam, 1932. 4 . (13).
o

E n t h o v e n , H.E. Aan den vooravond van het Saarplebisciet. Utrecht, 1935. 8 .
(14).
o

E r e n s , E m i l e . Korte verhalen. Amsterdam, 1906. 8 .
o

E r e n s , F r a n s . Stille steden. Maastricht, 1931. 8 .
E s b a t e m e n t e n , D r i e z e s t i e n d e -e e u w s e . Tielebuijs, De blinde die
tgelt begroef, De luijstervinck. [Uitg.] door M. de Jong. Proefschrift Utrecht.
o

Amsterdam, 1934. 8 . (51).
E s c h e r , K o n r . Die Bilderhandschrift der Weltchronik des Rudolf von Ems in
o

der Zentralbibliothek Zürich. Mit 16 Taf. Zürich, 1935. 4 . (Mitteilungen der
Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. XXXI, Heft 4).
E v e r d i n g e n , E. v a n . Met Hr Ms Zeehond naar de Turksche wateren. Historisch
verhaal van een belangwekkende reis met een klein schip, 1896-1897. Geïll.
o

Rotterdam, 1934. 8 .
E w a l d , J.L. De goede jongeling, echtgenoot en vader of middel om zulks te
o

worden. Dl. I-II. Haarlem, 1805-1806. 2 dln in 1 band. 8 . (37).
F a b e l s , E e n h a n d v o l . Saamgelezen door P. van der Veen. Leiden, 1893.
o

8 . (31).
o

F a b r i c i u s , J o h . De dans om de galg. Roman. 's-Gravenh., 1934. 8 .
F e s t s c h r i f t zum 70. Geburtstage S.D. des Fürsten Max Egon zu Fürstenberg.
o

Donaueschingen, 1933. 8 . (Schriften des Vereins f. Gesch. u. Naturgeschichte der
Baar u. der angrenzenden Landesteile in Donaueschingen. XIX. Heft).
F i s c h e r i n G r a z , W i l h . Der Traum vom Golde. Roman. 3te Aufl. München
o

u. Leipzig, z.j. 8 .
F l o u , K a r e l d e . Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen enz.
o

Dl. XV. Uitgave bezorgd door Jos. de Smet. Brugge, 1934. 8 . (Kon. Vlaamsche
Academie voor Taal & Letterkunde).
F o c k e m a A n d r e a e , S.J. Het hoogheemraadschap van Rijnland, zijn recht
o

en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857. Leiden, 1934. 8 . (46).
F r a n k , A l e x . Harlekinade. Roman van het tooneelleven. Amsterdam, [1934].
o

8 . (75).
F r a n k e , S. Legenden langs de Noordzee. Met illustr. van Willem Backer.
o

Zutphen, 1934. 8 . (90).
F r a n q u i n e t , E. Vliegveld Zuid-Limburg. Een Zuid-Limburgsch verkeersbelang.
o

Maastricht, [1933]. 8 . (15).
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F r a n q u i n e t , E. Zuid-Oost Zuid-Limburg. Met illustr. naar fotogr. opnamen.
o

Maastricht, [1934]. 8 . (15). F r e e m a n T w a d d e l l , W. On defining the phoneme.
o

Baltimore, 1935. 8 . (Language monographs XVI).
o

F r i n g s , T h . Germania Romana. Halle/S., 1932. 8 . (Mitteldeutsche Studien
unter Leitung von Th. Frings und Fr. Karg. Heft 2. Teuthonista. Zeitschr. f. deutsche
Dialektforschung und Sprachgeschichte. Beiheft 4).
F r o e , A. d e . De klanken van het Nederlandsch. 2de dr. herzien en uitgebreid
o

met medewerking van Eliz. Jongejan. Groningen, 1922. 8 .
F r o n t m a k k e r , E e n [pseud. van O. Dambre]. De offergang van Lode de
o

Boninge en Frans van der Linden. Z. pl., [1934]. 8 . (11).
G a m i l l s c h e g , E r n s t . Romania germanica. Sprach- und Siedlungsgeschichte
der Germanen auf dem Boden des alten Römerreichs. Bd. I. Berlin, Leipzig, 1934.
o

8 . (Grundriss der germanischen Philologie. 11/1).
o

G a s u s , P. Rijmen. Haarlem, [1934]. 12 . (91).
G e b o d e n , D e T i e n , door Jan H. Eekhout, W.G. van de Hulst, D. Hogenbirk
J. zn, H. de Bruin e.a. Teekeningen van Roeland Koning .'s-Gravenhage, [1934].
o

8 . (65).
G e d e n k b o e k der feesten gegeven in 1920 te Antwerpen en te Tours ter
gelegenheid van de 400ste verjaring van Chr. Plantin's geboorte. Antwerpen, [1920].
o

4 .
G e d e n k b o e k 1784-1934. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam,
o

[1934]. Met portret en afb. Gr. 8 . (30).
G e e l e n , A l b . J o . A d r . v a n . Martin Greif als Dramatiker in seinen
Beziehungen zu Laube und zum Burgtheater unter Wilbrandt und Dingelstedt.
o

Proefschrift Nijmegen. Graz, 1934. Met afb. 8 .
G e l u i d e n , N i e u w e . Een keuze uit de hedendaagsche poëzie, bijeenbracht
o

en ingeleid door Dirk Coster. 4de, herz. en bijgew. dr. Arnhem, 1932. 8 .
o

G e n e s t e t , P.A. d e . Eerste gedichten. 5de dr. Amsterdam, 1867. 8 . (31).
G e s c h i e d e n i s van Nederland, uitg. onder leiding van H. Brugmans. Dl. I- .
o

Amsterdam, 1935- . Geïll. 8 . (Dl. I.J. Holwerda. Oude geschiedenis. R.R. Post.
Middeleeuwen).
G e y l , P. Geschiedenis van de Nederlandsche stam. Dl. II. [Amsterdam], 1934.
o

Kl. 8 .
G e z e l l e , G u i d o . De doolaards in Egypten. Naar het Engelsch van J.M. Neale.
o

Tekstkritisch uitg. en ingeleid door P. Allossery. Brussel, 1934. 8 . (Jubileumuitgave
van G.G.'s volledige werken). (1).
G e z e l l e , G u i d o . Uitstap in de waranda. Tekstkritisch uitg. en ingeleid door
o

P. Allossery. Brussel, 1934. 8 . (Jubileumuitgave van G.G.'s volledige werken). (1).
G e z e l l e , G u i d o . Goddelijke beschouwingen naar het Latijn van Mgr.
o

Waffelaert, tekstkritisch uitg. en ingeleid door P. Allossery. [Brussel], 1935. 8 .
(Jubileumuitgave van G.G.'s volledige werken). (1).
G i d s in het Volkenkundig Museum. XIII. De Indianen en boschnegers
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o

van Suriname door B.M. Goslings. [Amsterdam, 1935]. Langw. 8 . (Kon. Vereeniging
Koloniaal Instituut). (25).
o

G o d e m a r e , V.E.A. Gedichten (van I tot LX). Gent, 1933. 8 .
o

G o n g g r i j p , G. Açoka. Drama in vier bedrijven. Amsterdam, 1921. 8 .
G ó n g o r a [y Argote, Luis de]. Bloemlezing uit zijn werk, vertaald en ingeleid
o

door G.J. Schoute. Haarlem, 1934. 8 . (91).
o

G o o s s e n s , T h . J.A.J. Onontgonnen Brabant. Rede. Tilburg, 1935. 8 . (18).
G o s s e s , I.H. Welgeborenen en huislieden. Onderzoekingen over standen en
o

staat in het Graafschap Holland. Groningen, 1926. 8 .
G r a a f , H e r m . J o h . d e . De moord op kapitein François Tack. 8 Febr. 1686.
o

Proefschrift Leiden. Amsterdam, 1935. Geïll. 8 .
c

G r a f , L.I. Al-Shāfi ī's verhandeling over de ‘Wortelen’ van den Fih. Proefschrift
o

Leiden. Amsterdam, 1934. 8 .
G r a s w i n c k e l , D.P.M. Het oud-archief der gemeente Arnhem. I-III. Z. pl., 1935.
o

8 . (I Voorwoord. Inleiding. Inventaris. II. Regestenlijst. III. Brievenlijst. Lijst van
kaarten en teekeningen. Index. Rijksarchief in Gelderland). (8).
o

G r e g o r y , F.K. New stories for children. Illustr. by Reg. Jones. London, z.j. 8 .
(31).
o

G r e s h o f f , J. Gedichten. 1907-1934. 's-Gravenhage, 1934. Met portret. 8 . (61).
G u i b a l , C o r n . J. Democratie en oligarchie in Friesland tijdens de republiek.
o

Proefschrift Groningen. Assen, 1934. 8 . (50).
G u i l h o u , E t i e n n e . l'Abbé Prévost en Hollande (avec des documents
o

nouveaux). Rede. Groningue, etc., 1933. 8 .
G u m m e r e , J o h n F l a g g . The neuter plural in Vergil. Univ. of Pennsylv.
o

dissert. Philadelphia, 1934. 8 . (Language dissertations publ. by the Ling. society
of America. XVII).
G u n n i n g , C.P. Dissertatio inauguralis de sophistis Graeciae praeceptoribus.
o

Amstelod., 1915. 8 . (19).
G u n n i n g , C.P. Het leven roept. Een bundel jeugdtoespraken. Herz. en verm.
o

druk van ‘Hou koers’. Zeist, 1926. 8 . (19).
G u n n i n g , C.P. ‘Naar Grooter Nederland’, met een woord vooraf van A.C.D. de
o

Graeff. Den Haag, 1926. Geïll. 8 . (19).
G u n s t , J.W. Herman Boerhaave. Biografische schetsen. Met afb. Leiden, 1934.
o

8 .
H a a n , J.C. d e . Schets van de Westeuropeesche letterkunde. Lees- en leerboek.
o

Groningen, 1933. 8 . (20).
H a a n , J.C. d e . Leerboek der wereldgeschiedenis. II. Van ± 1600 tot ± 1932.
o

Groningen, 1933. 8 . (20).
H a a r Dz., B a r . t e r . Bijdrage tot de didactiek van het godsdienstonderwijs.
o

Proefschrift Leiden. Assen, 1934. 8 .
H a g e , A n n a v a n [pseud. van Anna Christ. Steinmetz]. Esther Burgers. Novelle.
o

Amsterdam, 1882. 8 . (31).
H a g e n , P. Untersuchungen über Buch II und III der ‘Imitatio Christi’. Amsterdam,
o

1935. 8 . (Verhandelingen der Kon. Akademie van Wetensch. te Amsterdam. Afd.
Letterkunde. Nwe R., Dl. XXXIV).
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o

H a n s , A. Havenschuimers. Gent, 1934. 8 . (Uitgave van het Oswald de
Schamphelaerefonds. Nr. 5).
o

H a r v a , U n o . Altain suvun uskonto. Helsinki, [1933]. Geïll. 8 .
H a t t u m , M a r g . A.C.M. v a n . De patriotten te Gouda. Proefschrift Leiden.
o

Purmerend, 1934. 8 .
H e e r i n g a , T e t j e . De Graafschap. Een bijdrage tot de kennis van het
cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. Proefschrift Utrecht. Zutphen, 1934.
o

Geïll. 8 . (51).
H e e r o m a , K. Niet zóó maar zó. 'n Populaire toelichting bij de nieuwe spelling.
Tekeningen van Ton van Tast. Woord vooraf van H.P. Marchant. 18de dr. Baarn,
o

[1934]. 8 . (Libellen-Serie Nr. 26).
H e l m a n , A l b . [pseud. van L. Lichtveld]. Orkaan bij nacht. Rotterdam, 1934.
o

8 . (86).
H e n t s c h e l , W a l t e r . Meiszner Bildhauer zwischen Spätgotik und Barock.
o

Meiszen, 1934. Geïll. 8 . (Sonderheft der Mitteilungen des Ver. f. Geschichte der
Stadt Meiszen).
H e r i n n e r i n g , T e r , aan Dirk Schäfer. 1873-1931. Amsterdam, 1932. Geïll.
o

4 . (81).
o

H e r i n n e r i n g , T e r , aan Dr. Leo Simons, 1862-1932. Amsterdam, 1933. 4 .
(81).
o

H e r t o g , A. d e n . Menschen op zicht. Leiden, 1934. 8 . (88).
H e r w e r d e n , P.J. v a n . De Groninger zeevaart in de tweede helft der 19e
o

eeuw. Assen, 1935. Geïll. 8 . (Uit de geschiedenis der zeevaart. Van Gorcum's
Historische Bibliotheek. Deel X).
o

H e s s e l s , W. Windstilte. Verzen. Baarn, [1934]. 8 . (Libellen-Serie nr. 23).
H e i j e r m a n s Jr., H e r m . Het pantser. Romantisch soldaten-spel in 3 bedrijven.
o

Amsterdam, 1902. Kl. 8 .
o

H i s t o r i a . Maandschrift voor geschiedenis. Jrg. I- . Utrecht, 1935 -. 4 .
H i s t o r i e , D e S c h o o n e , van Peter van Provence en Magelone van Napels.
Naar het oude volksboek opnieuw verteld door Joh. Vorrink, verlucht door N.J.B.
o

Bulder. [Amsterdam], 1934. Langw. 8 .
H i s t o r i e , E e n s c h o o n e e n w o n d e r l i j k e , van den Zwaanridder die per
schip te Nijmegen kwam... Naar het oude volksboek opnieuw verteld door Joh.
o

Vorrink, verlucht door Victor Stuyvaert. 's-Gravenhage, 1930. 4 . (12).
o

H o e k , D. Geschiedenis van Backershagen. [Rotterd., 1935]. 4 . (21).
H o f f , B. v a n 't, en G e r h . J. L u g a r d J r . Honderd jaar Overijsselsche
o

geschiedschrijving. Deventer, 1935. 8 .
H o g e , J. Ondersoekings oor die gebruik van die verkleinwoord in Afrikaans.
o

Kaapstad, 1932. 8 . (Overdr. uit: Annale van die Universiteit van Stellenbosch. Jrg.
X. Reeks B, Afl. 1).
H o l l a n d , Zoo ben je. Een bundel novellen van Anton Coolen, A.G. Dorhout e.a.
o

Verlucht met 48 kunstfoto's. 5de dr. Baarn, [1935]. 8 .
o

H o l m b e r g , U n o . Der Baum des Lebens. Helsinki, 1923. 8 . (Annales
Academiae scientiarum Fennicae. Ser. B.T. XVI).
o

H o o r n -S u r i e , A. v a n d e r . Ik zoek werk. Leiden, 1934. 8 . (77).
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H o u w i n k , N e t . Fientle. Amsterdam, 1933. 8 .
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H u e n d e r , W i l h . J o h . De Engelsche geographie in de 20ste eeuw. Proefschrift
o

Utrecht. Utrecht-Amsterdam, 1934. 8
H u l z e n , G e r a r d v a n . De zwarte wagen. Bandteekening en titelplaat van
o

Alb. Hahn Jr. Amsterdam, 1929. 8 . (De literaire reeks. Deel I).
H u y g e n s , C h r i s t i a a n . Oeuvres complètes, publiées par la Société
o

hollandaise des sciences. Tome XVIII. La Haye, 1934. 4 . (l'Horloge à pendule ou
à balancier de 1666 a 1695. Anecdota).
I r v i n g , W a s h . Abbotsford en de abdij van Newstead; of een bezoek op de
landgoederen van Sir Walter Scott en Lord Byron. Uit het Engelsch vertaald. Haarlem,
o

z.j. 8 .
o

J a a r s m a , D. Th. Karakteristieken. Amsterdam, 1927. 8 .
J a a r v e r s l a g en andere bescheiden, 1932- , [van het] Genootschap Willem
o

Bilderdijk. Z. pl., [1933- ]. 8 .
J a h r h u n d e r t f e i e r , Z u r , der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde
o

zu Riga. 1834-1934. Riga, 1934. 8 . (Sonderdruck der Baltischen Monatshefte).
J e s s u r u n -t e n D a m H a m , S u z . C.J. Utrecht in 1672 en 1673. Proefschrift
o

Utrecht. Utrecht, 1934. 8 . (51).
J o l l e s , J.A. De schuttersgilden en schutterijen van Noord-Brabant. Overzicht
o

van hetgeen nog bestaat. Dl. II. 's-Hertogenbosch, 1934. Geïll. 8 . (Uitgave van het
Prov. Genootschap van K. en W. in Noord-Brabant).
J o l l e s , J.A. De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. Overzicht van
o

hetgeen nog bestaat. Middelburg, 1934. Geïll. 8 . (Uitgave van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen te Middelburg).
o

J o n g e , P e t e r d e . Een hommel uit den bijenkorf. Rotterdam, 1934. 8 . (63).
J o n g e v a n E l l e m e e t , B.M. d e . Uit de geschiedenis der Haarlemsche St.
o

Bavo Kerk. Haarlem, 1934. 8 . (Overdruk uit: Nederl. Archief v. kerkgesch. Uitgave
voor de Vereeniging ‘Haerlem’).
J o s s e l i n d e J o n g , K.H.R. de. Kinderen... en menschen. Amsterdam, 1934.
o

8 . (83).
J u n i u s . The letters of -, edited with an introduction by C.W. Everett. London,
o

[1927]. Met portret. 8 .
J u y n b o l l , W.R. Het komische genre in de Italiaansche schilderkunst gedurende
de zeventiende en de achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de
o

caricatuur. Proefschr. Leiden. Leiden, 1934. 8 .
o

K a l m i j n -S p i e r e n b u r g , J o . Transparanten. Verzen. Baarn, [1934]. 8 .
(Libellen-Serie nr. 29).
K a m p , H e r b . De geschiedenis van een minuut. 2de dr. 's-Hertogenbosch,
o

[1934]. 8 . (89).
K a r e l e n d e E l e g a s t . [uitgeg. door] E.T. Kuiper. Proefschrift Amsterdam.
o

Amsterdam, 1890. 8 .
K a r s t e n , G. Herman Heijermans. Novellist, romancier, dramaturg. Amsterdam,
o

1934. 8 . (Op omslag: Herman Heijermansherdenking). (22).
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o

K a r s t e n , G. Het dialect van Drechterland. II. Purmerend, 1934. 8 . (22).
o

K e m p , M a t h . De groote drijver. Drama. Amsterdam, 1927. 8 .
K e m p , M a t h . Vallende vogels. Roman van het Albert Kanaal. Maastricht,
o

[1934]. 8 . (78).
K e r d i j k , F. Alles wel aan boord. Spreekwoorden en zegswijzen ontleend aan
o

het Nederlandse zeewezen. 's-Gravenhage, 1935. 8 . (87).
o

K i n a u , R u d . Lootsenleben. Hamburg, [1934]. 8 . (Quickborn-Bücher 49).
K i n d in de poëzie, Het. Samengesteld en ingeleid door Dirk Coster. Arnhem,
o

1935. 8 .
o

K i n k h o o r n , De. Verzen van jonge Christelijke dichters. Baarn, [1934]. 8 .
(Libellers-Serie nr. 11).
o

K l e e u w e n s , J. Flakkeesche schetsen. Baarn, [1934]. 8 . (Libellen-Serie nr.
35)
o

K l o e k e , G.G. Deftige en gemeenzame taal. Redevoering. Groningen, 1934. 8 .
(23).
K l o o s , W i l l e m . Letterkundige inzichten en vergezichten XIX. Den Haag, 1934.
o

8 . (Nieuwere literatuurgeschiedenis XXIV).
K l o o s t e r z e g e l s , Nederlandsche, vóór 1600, uitgegeven door W.A. Beelaerts
van Blokland, D.P.M. Graswinckel, Elis. C.M. Prins en Dalm. van Heel. Afl. 1- . [Alfen
o

a.d. Rijn], 1935- . Met afb. 8 .
K o h n , S a r a . Die Eheschliessung im Koran. Proefschr. Leiden. London, 1934.
o

8 .
o

K o o l , H a l b o C. De tooverformule. Arnhem, 1930. 8 .
o

K o s t e r , S i m o n . Als ik Greta Garbo was. Amsterdam. Sloterdijk, 1934. 8 .
(81).
K r e l a g e , E r n s t H. De Haarlemsche debating society (1853-1899). Haarlem,
o

1935. Met afb. 8 . (Vereeniging ‘Haerlem’).
o

K r o o n , H e n d r . De vreemde wereld. Verzen. Amsterdam, 1927. 8 .
o

K u i p e r , J o h .a. E. De nieuwe tijd in Oud-Heerbach. Baarn, [1935]. 8 .
(Libellen-Serie nr. 51/52).
K u y l e , A l b e r t . Weerlicht. Geïllustreerd door Lambert Simon. Hilversum, 1933.
o

8 .
o

K u y l e , A l b e r t . Harten en brood. Hilversum, 1933. 8 .
K y r k o o r d n i n g s f ö r s l a g e t av år 1608 udgivet med inledning av G.C. Piltz.
o

Lund, [1935]. 8 . (Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i
Lund XIX).
K i j z e r , M a x . Willem Kloos. Zijn binnengedachten. Verlucht met een portret
o

geteekend door H. Levigne. Amsterdam, 1934. Gr. 8 .
L.E. [pseud. van Louise Engelberts]. Silhouetten. Met een inleiding van Jer. de
o

Vries. 6de dr. Amsterdam, z.j. 8 .
o

L.E. Onder de republiek. 3de dr. Amsterdam, z.j. 8 .
o

L a b b e r t o n , M i e n . Als de windselen breken. Utrecht, [1935]. 8 . (72).
L a v a t e r , J.C. Woorden der waarheid, des geloofs en des levens. Amsterdam,
o

1841. 12 . (31).
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L a v i n e , E m a n u e l H. Le troisième degré. Adapté de l'anglais par Henry Musnik.
o

Paris, [1933]. 8 . (Les documents bleus. Notre temps, nr. 51). (42).
L e c l e r c q , W.L. Wind in de zeilen. Het verhaal van een reis per zeilschip van
Australië om Kaap Hoorn naar Engeland, in het jaar 1932. Met vele afb. Amsterdam,
o

[1934], 8 .
L e c o u t e r e , C.P.F. Inleiding tot de taalkunde en tot de geschiedenis van het
Nederlandsch. 4de verb. en verm. druk, bewerkt door L. Grootaers. Heverlee-Leuven,
o

Groningen, 1934. 8 .
L e g e n d e , De, van Sint Christoffel. Versierd met 16 origineele houtsneden van
o

Rein. Rats. Maastricht, 1931. f .
L e y d s , W.J. Vierde verzameling (Correspondentie 1900-1902). Deel I-II.
o

's-Gravenhage, 1934. 3 dln. 8 . (28).
L i e d e r e n , Vijf geestelijke, voor concertgebruik ingericht door Ant. Averkamp
uit Een Duytsch Musyck Boeck naar de stemboeken van 1572 in partituur gebracht
door Florimond van Duyse in 1903 en in het Duitsch vertaald door F. du Pré.
o

Amsterdam, Leipzig, 1907. 4 . (Vereeniging voor Noord-Nederlandsche
Muziekgeschiedenis).
L i e d e r e n , Zeven wereldlijke, voor concertgebruik ingericht door Ant. Averkamp
uit Een Duytsch Musyck Boeck naar de stemboeken van 1572 in partituur gebracht
door Florimond van Duyse in 1903 en in het Duitsch vertaald door F. du Pré.
o

Amsterdam, Leipzig, 1907. 4 . (Vereeniging voor Noord-Nederlandsche
Muziekgeschiedenis).
o

L o o s , J.C. v a n d e r . Geschiedenis van Uitgeest. Haarlem, 1925. Geïll. 8 .
(29).
L o o s , J.C. v a n d e r . Rondom het revolutiejaar 1795. Michaël Hendrik Witbols.
o

Haarlem, 1927. 8 . (29).
L o o s , J.C. v a n d e r . Bibliographie der werken van Mgr. Dr. Anth. Hub. Leon.
o

Hensen 1879-1929. Haarlem, 1929. 4 . Met portret. (29).
L o o s , J.C. v a n d e r . Geschiedenis van Katholiek Scheveningen. Haarlem,
o

1930. Geïll. 4 . (29).
L o o s , J.C. v a n d e r . Geschiedenis van het seminarie Warmond tot 1853.
o

[Haarlem, 1929 -'31]. 8 . (Overdruk uit: Bijdragen voor de geschiedenis van het
bisdom Haarlem. Dl. 48). (29).
L o o s , J.C. v a n d e r . Kerkgeschiedenis van Zuid-Beveland. Haarlem, 1934.
o

8 . (29).
L o o s j e s P.z., A. De man in de vier tijdperken zijns levens. Met platen. Haarlem,
o

1809. 8 .
o

L u b e r , J e t . Moeras. Amsterdam, 1935. 8 . (73).
L u n s i n g h M e i j e r , A n t . F.W. De rechtspositie van de eigenerfden in Drenthe.
o

Proefschrift Utrecht. Assen, 1934. 8 . (51).
L u y k e n , J a n . Een bloemlezing uit zijn gedichten samengesteld en ingeleid
o

door M. Kamphuis. Baarn, [1934]. 8 . (Libellen-Serie nr. 43).
L y r i e k , M i d d e l n e d e r l a n d s c h e . Bijeengebracht door C.J. Kelk en Halbo
o

C. Kool. Amsterd., [1934]. 8 (De Uilenreeks nr. 3).
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M a n d e r , K a r e l v a n . Het leven der doorluchtige Nederlandsche schilders.
Uit zijn Schildersboek getrokken en voor den hedendaagschen lezer overgeschreven
o

door Eug. de Bock. Amsterdam, [1918]. Kl. 8 . (Fonteine-uitgaven).
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o

M a n d e r s , J o . Crisis. 's-Gravenhage, 1934. 8 . (79).
M a n n -B o u w m e e s t e r , T h e o . Mijn leven 1850-1930. Met medewerking van
o

A.M. de Jong. Amsterdam, [1930]. Met afb. 8 .
o

M a r e t t , R.R. Psychology and folk-lore. London, 1920. 8 .
M a r i s , A.J. De leen-, keurmedige en tynsgoederen van de Sint Salvator-abdij
o

te Prüm in Gelderland (Leenkamer van Klarenbeek). Register. Arnhem, 1934. 8 .
(Gelre).
o

M a r s m a n , H. Porta Nigra. Utrecht, 1934. 8 . (70).
M a r t i n , B e r n h . Bibliographie zur deutschen Mundartenforschung und -dichtung
in den Jahren 1921-1926. (Mit Nachträgen zu früheren Jahren). Bonn a. Rh., 1929.
o

8 . (Teuthonista. Zeitschrift für deutsche Dialektforschung u. Sprachgeschichte.
Beiheft 2).
M a r t i n e t , J.F. Katechismus der natuur. 6de dr. Dl. I-IV. Met platen. Zalt-Bommel,
o

1827-'29. 8 . (39).
o

M a t i s , R o g e r . Bel-Ébat. Paris, [1934]. 8 . (42).
M e e r , S. v a n d e r . Bijdrage tot het onderzoek naar klassieke elementen in
o

Coornhert's Wellevenskunste. Proefschrift Amsterdam. Amsterdam, 1934. 8 .
M e e s , C o n . A l t i n g . De kroniek van Koetai. Tekstuitgave met toelichting.
o

Proefschr. Leiden. Santpoort, 1935. 8 .
o

M e l l e , J. v a n . Het stadje op 't groene eiland. Neerbosch, 1933. 8 . (85).
M é m o i r e s de la commission royale de toponymie et de dialectologie (Section
o

Wallonne). I- . Liège, 1934- . 8 .
M é r o d e , W i l l e m d e [pseud. van W.E. Keuning]. De stille tuin. Kampen, 1933.
o

8 . (76).
M é r o d e , W i l l e m d e Kruissonnetten. Gedichten. Met houtsneden van Roeland
o

Koning. Nijkerk, 1934. 4 . (64).
M e r s m a n n , H a n s . Das deutsche Volkslied. Mit 11 Bildertafeln und 9 Vignetten.
o

Berlin, z.j. 8 . (Kulturgeschichte der Musik in Einzeldarstellungen).
o

M e y e r e , V i c t o r d e . De Vlaamsche volkskunst. Antwerpen, 1934. Geïll. 4 .
M i l l o t , H u g u e s . Damis, ou l'Éducation du coeur. Orné de 2 grav. Paris, 1820.
o

12 . (31).
M o e h a m m e d A l i , M a u l . Inleiding tot de studie van den Heiligen Qoer-an.
o

In het Nederlandsch vertaald door Soedewo. Batavia, 1934. 8 .
o

M o l l e m a , J.C. Van zout en zon. Haarlem, 1934. 8 . (91).
M o l l e m a , J.C. Rondom de muiterij op ‘De Zeven Provinciën’. Haarlem, 1934.
o

8 . (91).
o

M o l l i n g e r , J e n n y . Buiten de haven deint de zee. Haarlem, 1934. 8 . (91).
M o l n à r , F r a n z . Liliom, door Adolphe Engers. Voorstadslegende in 3 bedrijven
o

en een geënsceneerd voorspel. Den Haag, z.j. 12 .
M o n u m e n t e n , De Nederlandsche, van geschiedenis en kunst. Geïllustreerde
beschrijving, uitg. vanwege de Rijkscommissie voor de
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Monumentenzorg. Dl. IV De provincie Overijsel. Eerste stuk: Twente door E.H. ter
o

Kuile. Met afb. 's-Gravenhage, 1934. 4 .
M o o r s e l , A.J.M. v a n . De kinkhoorn. Verzen. Boekversiering van Jan Toorop.
o

Maastricht, 1927. Met portret. 8 .
M o u w , J o h . A n d r . d è r (Adwaita). Brahman. I-II. Amsterdam, 1919-'20. 2
o

d1n. 8 .
M o u w , J o h . A n d r . Nagelaten verzen. Met een inleidende aanteekening door
o

V.E.v. Vr[iesland]. Rotterdam, 1934. Met portret. 8 . (86).
M u l t a t u l i [pseud. van E. Douwes Dekker]. Het gebed van den onwetende. Z.
o

pl., 1861. 8 . (38).
M u l t a t u l i Walther in der Lehre. Humoristischer Roman. Aus dem Holl. übersetzt
o

von Karl Mischke. Met dem Bilde des Verfassers. Halle a.d.S., z.j. 8 .
o

N a b e r , J o h . W.A. Margaretha Wynanda Maclaine Pont. Haarlem, 1929. 8 .
N a b e r , J o h . W.A. Wat heeft het Feminisme der Nederlandsche Vrouw gebracht?
o

Wat mag het daarom van deze verwachten. Z. pl., [1934]. 8 . (35).
o

N a e f f , T o p . Offers... 2de dr. Amsterdam, 1932. 8 .
o

N a e f f , T o p . Oogst. 3de dr. Amsterdam, z.j. 8 .
N a m n l ö s o c h V a l e n t i n , Kritische Ausgabe mit nebenstehender
o

mittelniederdeutscher Vorlage, herausgeg. von Werner Wolf. Uppsala, 1934. 8 .
(Samlingar utg. av. Svenska Fornskriftsällskapet. Häft 172).
N ā r ā y a n a . Hitopadeça. Spreuken en sproken uit het sanskrit vertaald door
o

H.G. van der Waals. Amsterdam, 1910. 8 .
N a u d i n t e n C a t e , T.J. Nederlandsche perspectieven in het licht van de
o

teekenen des tijds. Amsterdam, 1934. 8 .
o

N e s -U i l k e n s , G. v a n . Dubbele Bart. Amsterdam, 1932. 8 .
o

N è v e , E d . d e . Kerels. Amsterdam, 1933. 8 .
N i m w e g e n , M.J. v a n . Gedachtenisrede der vervulde vijftigjarige
o

evangelie-bediening. Vlissingen, 1835. 8 .
N o t e r m a n s , J e f . Wat kunnen wij verstaan onder beheersching van de
o

Nederlandse taal. Z. pl., [1934]. 8 .
N u . Algemeen maandblad onder redactie van Is. Querido en A.M. de Jong. Eerste
o

Jaargang. Dl. I-III. Amsterdam, 1927-'28. 8 .
N y g å r d , S. Danmarks Kirkebøger. En oversigt over deres vaesentligste indhold
o

indtil 1891. København, 1933. 8 . (36).
o

N y h o f f , M. Nieuwe gedichten. Amsterdam, 1934. 8 .
o

N i j l e n , J a n v a n . Geheimschrift. Gedichten. Haarlem, 1934. 8 . (69).
O e h l e n s c h l a e g e r , A. Sokrates. Tragedie. Vertaling van B.A. Meuleman.
o

Nijmegen, 1935. Kl. 8 . (32).
O g i e r , G u i l l i a m . De hooveerdigheyt. Herdrukt, ingeleid en aangeteekend
door W. van Eeghem en versierd met houtsn. door H. van Straten. Antwerpen, 1934.
o

4 . (De tooneelwerken van G. Ogier 1618-1689 van Antwerpen II).
O l d e n b a r n e v e l t , J o h a n v a n . Bescheiden betreffende zijn staatkundig
beleid en zijn familie, uitg. door S.P. Haak. Dl. I- .
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o

's-Gravenhage, 1934. 8 . (I. 1570-1601. Rijks geschiedkundige publicatiën). (80).
o

O s t a i j e n , P a u l v a n . Krities proza. Dl. I. Utrecht, z.j. 8 .
o

O t t , L e o . Mensen onder schijnwerpers. Bussum, 1934. 8 . (67).
o

O t t e n , P. Schaduwen. Verzen. Rotterdam, 1926. 8 .
O u d s c h a n s D e n t z , F r e d . Surinaamsche peperpot. Bont allerlei over land
o

en volk van Suriname. Dordrecht, 1935. 8 . (40).
P a c q , H i l a r y . Le procès d'Oscar Wilde. Traduit de l'anglais par Maurice Bec.
o

Paris, [1933]. 8 . (42).
P a k a r i n e n , S i m o . Suomalainen kirjallisuus. Aakkasellinen aineenmukainen
luettelo. - La littérature finnoise. Catalogue alphabétique et systématique. 1916-1932.
o

Helsinki, 1924-1934. 5 dln. 8 .
P a u w e l s , F r a n ç . Een dag van leugen. Sonnetten-cyclus in drie boeken
o

waarvan het eerste: Morgen. Amsterdam, 1931. Met portret. 4 .
o

P e a u x , A u g . Gedichten. Haarlem, 1918. 8 .
P e é , W. en P.J. M e e r t e n s . L. Grootaers' en G.G. Kloeke's Systematisch én
alfabetisch register van plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en
Fransch-Vlaanderen, herzien en bijgewerkt door - (met een kaart). 's-Gravenhage,
o

1934. 8 . (Bijdragen en mededeelingen der Dialectencommissie van de Kon. Akad.
van Wetensch. te Amsterdam).
P l o e g , W. Constantijn Huygens en de natuurwetenschappen. Proefschrift Leiden.
o

Rotterdam, 1934. Met portret. 8 . (41).
P o l , E.J. v a n d e . Het archief van curatoren der Leidsche Universiteit. IIde ged.
o

(1815-1877). 's-Gravenhage, 1934. 8 . (10).
P o s t m a , O. De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den
o

cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen. Leeuwarden, 1934. 8 . (Uitg. door
het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden).
o

P r a a g , S i e g f . v a n . De weegschaal. Amsterdam, 1925. 8 .
P r a a g , S i e g f . v a n . Maria Nunes, een oorspronkelijk verhaal. Amsterdam,
o

z.j. 12 . (Van boek tot boek No. 1).
P r ä s t r e l a t i o n e r n a från Skåne och Blekinge av år 1624. Utg. med noter och
o

anmärkningar av John Tuneld. Lund, [1934]. 8 . (Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska
Vetenskapssamfundet i Lund. XVIII).
P r i n s , J a n [pseud. van C.L. Schepp]. Indische gedichten. Bijeengebracht naar
aanleiding van de Tentoonstelling Nederlandsch-Indië in de letterkunde. Haarlem,
o

1932. 8 . (44).
P r i n s e n , M a r i e M. De idylle in de achttiende eeuw in het licht der aesthetische
o

theorieën. Amsterdam, 1934. 8 .
P r o z a e n p o ë z y van de heeren: H.A.W. Brandt, J.C. Bergendahl, W. van
Oosterwijk Bruijn en anderen, verzameld door Anna A. Bergendahl. Amsterdam,
o

1855. 8 . (Souvenir uitg. ten voordeele der Vereeniging te Amsterdam: Tot
ondersteuning van hulpbehoevenden en hare bewaarscholen). (31).
R a a f , K.H. d e . Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus. Velsen, 1934.
o

Met ill. 8 .
o

R a e d t -d e C a n t e r , E v a . Ons Anneke. Utrecht, [1934]. 8 . (62).
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R a v e s t e y n , L.J.C.J. v a n . Rotterdam in de negentiende eeuw. De ontwikkeling
o

der stad. Rotterdam, 1924, Geïll. 4 . (43).
R a v e s t e y n , L.J.C.J. v a n . Rotterdam tot het einde van de achttiende eeuw.
o

De ontwikkeling der stad. Rotterdam, 1933. Geïll. 4 . (43).
R e i c h l i n g , A n t . Het Platonisch denken bij P.C. Boutens. Poging tot verklaring
o

van Boutens' wijsgeerig dichten. Maastricht, 1925. 8 .
R e n a r d , E d g . Toponymie de Vottem et de Rocour-lez-Liège, avec deux cartes.
o

Liège, 1934. 8 . (Mémoires de la Commission royale de toponymie et de dialectologie
(section wallonne). 2 ).
R e t t g e r , J a m . F r e d . The development of Ablaut in the strong verbs of the
o

east midland dialects of middle English. Philadelphia, 1934. 8 (Language
dissertations publ. by the Linguistic society of America. 18).
o

R e u l i n g , J o s i n e . Intermezzo met Ernst. Rotterdam, 1934. 8 . (86).
R e v i u s , J a c o b u s . Over-IJsselsche sangen en dichten. Uitg., met ongedrukte
gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P.
o

Smit. [Dl. II]. Overige gedichten. Amsterdam, 1935. 8 . (48).
R e v i u s , J a c o b u s . Een bloemlezing uit zijn gedichten samengesteld en ingeleid
o

door L.M. Hagen. Baarn, [1934]. 8 . (Libellen-Serie nr. 31).
R e y n e k e v a n S t u w e , J e a n n e . ...'s Menschen vijand. Oorspronkelijke
o

roman. 's-Gravenhage, [1934]. 8 . (66).
R h y t h m e n , Klinkende. Een bundel verzen en spreekkoren, verzameld door
o

Chr. Kroes-Ligtenberg. 's-Gravenhage, 1935. Kl. 8 . (27).
o

R i e m s d i j k , J a n v a n . Veluwsche liedjes. Met muziek. Baarn, [1934]. 8 .
(Libellen-Serie nr. 48).
R i o t o r , L é o n . Amours et tragédie de Michel Ney, maréchal de France. Paris,
o

1934. 8 . (42).
o

R i t s c h l , G i z a . Verzen. Amsterdam, z.j. 8 .
R i t t e r Jr., P.H. ‘Woeker’. Een roman uit het ambtenaarsleven. 's-Gravenhage,
o

[1934]. 8 . (65).
o

R o b b e r s , H e r m a n . De thuisreis. Amsterdam, 1927. 8 . (Een mannenleven
III).
R o b i n s o n . Der Böhmische Robinson sowie Der Holländische Robinson.
o

Bearbeitet und herausgeg. von Max. Lehnert. Charlottenburg, [1920]. Kl. 8 .
(Robinsonaden. Bd. V).
o

R o l a n d H o l s t , A. Over den dichter Leopold. Maastricht, 1926. 8 .
R o m a n , L e , de Libistros et Rhodamné, publié d'après les manuscrits de Leyde
et de Madrid avec une introduction, des observations grammaticales et un glossaire
o

par J.A. Lambert, née Van der Kolf. Amsterdam, 1935. 8 . (Verhandelingen der Kon.
Akad. v. Wet. te Amsterdam. Afd. Letterk. N.R. Dl. XXXV).
R o m b a u t s , E d w . Richard Verstegen. Een polemist der contra-reformatie.
o

Brussel, 1933. 8 . (Kon. Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde Reeks VI,
nr. 54).
R o m e i n , J a n . De lage landen bij de zee. Geïllustr. geschiedenis van het
o

Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl. Utrecht, 1934. 8 .
R o s e n , H a r o l d . Old high german prepositional compounds in relation to their
latin originals. Univ. of Pennsylv. dissert. Philadel-
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o

phia, 1934. 8 . (Language dissertations publ. by the Ling. society of America. 16).
R o u v r o y , R a o u l d e . Ordinaire de l'église Notre-Dame Cathédrale d'Amiens
o

(1291). Publié d'après le ms. par Georges Durand. Amiens-Paris, 1934. 4 .
(Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie. Documents inédits concernant
la Province. Tome 22).
o

R o y e n , M a r i a v a n . De afstand. Bussum, 1930. 8 .
o

R o y e n , M a r i a v a n . De Schemervogel. Gedichten. Blaricum, z.j. 8 .
o

R u s s e , E l l e n . Moederland. Amsterdam, [1934]. 8 . (75).
o

R u u s b r o e c , J a n v a n . Werken. Dl. II-III. Mechelen, Amsterdam, 1934. 8 .
(II: VI. Van den gheesteliken tabernakel, bewerkt door D.A. Stracke. III: III. Vanden
blinckenden steen. IV. Vanden vier becoringen. V. Vanden kerstenen ghelove. VII.
Vanden VII sloten. VIII. Een spieghel der eeuwigher salicheit. IX. Van VII trappen.
X. Dat boecksken der verclaringhe. Bewerkt door L. Reypens en M. Schurmans).
R u u s b r o e c , J a n v a n . Van den hemelschen melodyen, ingeleid en
o

aangeteekend door L. Reypens. Maastricht, 1926. 8 .
R u y s , H.J.A. Bibliotheek van Nederlandsche en andere pamfletten. Verzameling
van de Bibliotheek van Joannes Thysius te Leiden. Dl. IV. Supplement. Leiden,
o

1934. 8 . (9).
R i j n , G. v a n en C. v a n O m m e r e n . Atlas Van Stolk. Katalogus der historie-,
spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland. Register.
o

's-Gravenhage, 1933. 8 .
S a b b e , J u l e s . Peter Benoit. Zijn leven, zijne werken, zijne beteekenis. 2e dr.
o

Gent, 1934- Met portret. 8 . (Uitgave van het Willems-Fonds Nr. 167).
o

S a b b e , M a u . Dierkennis en diersage bij Vondel. Antwerpen, 1917. 8 .
o

S a i n t -A n d r é , Cl. La duchesse de Bourgogne. Paris, [1934]. 8 . (42).
S a l l u s t e (C. Sallustius Crispus). Guerre de Jugurtha [traduit du Latin par Ch.
o

Durosoir, illustré par P. Noël]. Paris, [1930]. 8 .
S a n d b e r g e n , N a n d a [v a n d e r V a l k -]. Perpetuum mobile. Amsterdam,
o

1934. 8 . (52).
o

S c h a a f , N i n e v a n d e r . Naar het onzichtbare. Santpoort, 1929. 8
S c h a g e n v a n L e e u w e n , J.A.N. De ondergang van de Cornelia.
Herinneringen neergeschreven door haren gezagvoerder. 's-Gravenhage, 1934.
o

12 . (61).
S c h e n d e l , A r t h u r v a n . De schoone jacht en andere verhalen. Met
o

houtsneden van Jan Poortenaar. 4de dr. Amsterdam, 1934. 8 . (81).
S c h e n d e l , A r t h u r v a n . Herinneringen van een dommen jongen. Rotterdam,
o

1934. 8 . (86).
o

S c h e n d e l , A r t h u r v a n . Pandorra. Z. pl. en j. 8 .
S c h e r e r , W i l h . und O s k . W a l z e l . Geschichte der deutschen Literatur. Mit
o

einer Bibliographie von Jos. Körner. 4te Aufl. Leipzig-Berlin, [1928]. 8 .
o

S c h l a u c h , M a r g . Romance in Iceland. Princeton, 1934. 8 .
S c h n e i d e r , H e r m . Englische und nordgermanische Heldensage. Berlin,
o

Leipzig, 1933. 12 . (Sammlung Göschen 1064).
S i g t e n h o r s t M e y e r , B. v a n d e n . Jan P. Sweelinck en zijn in-
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strumentale muziek. Met een aantal verluchtingen en ruim 200 muziek-voorbeelden.
o

Den Haag, 1934. 8 .
o

S l a u e r h o f f , J. Het verboden rijk. Rotterdam, 1932. 8 . (86).
S l a u e r h o f f , J. Soleares. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten. 2de dr.
o

Maastricht, 1934. 8 . (47).
S n i e d e r s Jr., A. Het bloemengraf. Eene vertelling uit de Noordbrabantsche
o

Kempen. Antwerpen, 1855. Kl. 8 . (5).
S n i t s l a a r , L o u i s e . Sidelights on Robert Browning's ‘The Ring and the Book’.
o

Proefschrift Groningen. Amsterdam, 1934. 8 .
o

S p e e n h o f f , J.H. Frederik Hendrik van Rokanje. [Rotterdam, 1934]. 8 . (16).
S p e l e n , Twee zestiende-eeuwse, van de hel. [Uitg.] door B.E. Erné. Proefschrift
o

Utrecht. Groningen, enz. 1934. 8 . (51).
S p u l v a n s i n n e n , E e n , van den siecke stadt. [Uitg. met inleiding en
o

woordenlijst door] H.F. Grondijs. Proefschrift Leiden. Borculo, 1917. 8 .
S p y r i , J o h a n n a . De kleine Heidi. Een verhaal voor de jeugd. Uit het Duitsch.
o

Arnhem, 1882. 8 . (31).
o

S t e e n , P e t e r v a n . Ochtendnevel. Roman. Amsterdam, 1934. 8 . (68).
S t e m p e l , B e r t h a M. v a n d e r . De vrouw in onze Britsche romans.
o

Proefschrift Amsterdam. Amsterdam, 1910. 8 .
S t e r c k , J.F.M. Onder Amsterdamsche humanisten. Hun opkomst en bloei in
o

de 16de eeuwsche stad. Hilversum-Amsterdam, [1934]. Geïll. 8 . (49).
S t i b b e , M a x . Zwanenridder en Vliegende Hollander. Lichten en schaduwen
uit de geschiedenis van Nederland en hunne beteekenis voor de ontwikkeling der
o

menschheid. Utrecht, [1934]. 8 . (72).
S t o k e , M e l i s [pseud. van H. Salomonson] en K a p i t e i n N e m o . De schat
o

op Robinson's eiland of het geld der wijzen. 's-Gravenhage, 1934. 8 . (79).
S t u d i e r i Nordisk filologi utgivna genom Hugo Pipping. Bd. XVII, 3; XXIII, 2;
XXIV, 2. Helsingfors, 1926-'34. (Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland).
o

S w a r t h , H é l . Avonddauw. Kampen, 1930. 8 .
S y l w a n , O t t o . Den Swenska Versen från 1600-talets Början. En
o

literaturhistorisk översikt. III. Göteborg, 1934. 8 . (Göteborgs högskolas Årsskrift.
Extraband III).
S z é k e l y -L u l o f s , M.H. Emigranten en andere verhalen. Amsterdam, 1933.
o

8 . (68).
o

S z é k e l y -L u l o f s , M.H. Koelie. 4de dr. Amsterdam, 1934. 8 . (68).
o

S z é k e l y -L u l o f s , M.H. De andere wereld. 2e dr. Amsterdam, 1934. 8 .
T e i s P z n , G e e r t . Aolwieke. Laand en lu van vrouger. Mit magels. Baarn,
o

[1934]. 8 . (Libellen-Serie nr. 34).
T h r a p , D. Christiansands Stifts Prester i det syttende Aarhundrede. Christiania,
o

1899. 8 .
o

T i m m e r m a n s , F e l i x . Bij de krabbekoker. Amsterdam, [1934]. 8 . (75).
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T r i c h t , H e n d r . W. v a n . Frederik van Eeden. Denker en strijder. Proefschrift
o

Utrecht. Amsterdam, 1934. 8 . (51).
U h l e n b e c k , C.C. and R.H. v a n G u l i k . A Blackfoot-English vocabulary,
o

based on material from the Southern Peigans. Amsterdam, 1934. 8 . (Verhandelingen
der Kon. Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterk. Nwe R. Dl. XXXIII, no. 2).
U i l e n s p i e g e l , T i j l . De vermakelijke lotgevallen van -. Geïllustreerd door
o

Lauters, Bake, Gretser, Ten Kate, enz. 's-Gravenhage, 1841. Kl. S . (37).
V a y n e s v a n B r a k e l B u y s , W.R. d e . Het Godsbegrip bij Spinoza. Een
o

inleiding tot het monisme. Proefschrift Utrecht. Utrecht, 1934. 8 . (51).
o

V e n , D.J. v a n d e r . Met brulfteneugers op stap. Baarn, [1934]. Geïll. 8 .
(Libellen-Serie nr. 16).
o

V e n , D.J. v a n d e r . Van Nederlandsche luilakken. Baarn, [1934]. Geïll. 8 .
(Libellen-Serie nr. 24).
V e n , D.J. v a n d e r . Dank voor stank bij dominee. Typische gebruiken uit den
o

Achterhoek. Baarn, [1934]. Geïll. 8 . (Libellen-Serie nr. 44).
V e n , D.J. v a n d e r . Van Driekoningen-avond en keuninkje spelen. Baarn,
o

[1934]. Geïll. 8 . (Libellen-Serie nr. 53/54).
o

V e r g o u w , L i d a . Alarm. Bussum, 1934. 8 . (67).
V e r s l a g van de Volkskunde-Commissie der Kon. Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam over 1934- . [Amsterdam, 1935- ].
V e r w e y , A l b e r t . Mijn verhouding tot Stefan George. Herinneringen uit de
o

jaren 1895-1928. Santpoort, 1934. Met portret. 8 .
V e r w e y , A l b e r t . Het lezen en schatten van gedichten. Afscheidscollege.
o

Santpoort, 1935. 8 . (82).
V e r z a m e l i n g van 30 portretten en 10 facsimilé's van voorname Nederlandsche
dichters. ['s-Gravenhage, z.j.]. (34).
V e r z e n , V l a a m s c h e , van dezen tijd. Verzameld en ingeleid door Marnix
o

Gijsen en R. Herreman. Amsterdam, [1934]. 8 . (De Uilenreeks no. 5).
o

V e s t d i j k , S. Vrouwendienst. Verzen. Rotterdam, 1934. 8 . (86).
V e s t d i j k , S. Terug tot Jna Damman. De geschiedenis van een jeugdliefde.
o

Rotterdam, 1934. 8 . (86).
o

V i b r a y e , R e g i s d e . 1935... Paix avec l'Allemagne? Paris, [1934]. 8 . (42).
o

V i n d r y , N. L'armoire aux poisons. Paris, [1934]. 8 . (42).
V i s s e r , W.J.A. Die Entwicklung des Christusbildes in Literatur und Kunst in der
o

frühchristlichen und frühbyzantinischen Zeit. Proefschrift Utrecht. Bonn, 1934. 8 .
(51).
o

V o l k e r [pseud. van W.P. de Koning]. Verzen. Amsterdam, z.j. 8 .
o

V o l k e r Verzen. 2de herz. druk. Amsterdam, 1909. 8 .
V o n d e l , J. v a n d e n . Joseph in Dothan, bewerkt door B.H. Molkenboer. 3de
o

dr. Zwolle, 1931. Met portret. 8 . (Nederlandsche schrijvers no. 7).
o

V o n d e l , J. v a n d e n . Lucifer. Treurspel. Maastricht, 1922. Gr. 8 .
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V o n d e l , J. v a n d e n . Adam in ballingschap of aller treurspeelen treurspel. Prima
o

malorum causa. Maastricht, 1922. Gr. 8 .
o

V o s , M a r g o t . Vlammende verten. Verzen. [2de dr.]. Amsterdam, 1927. 8 .
V r i e s , A r y B. d e . Het Noord-Nederlandsche portret in de tweede helft van de
o

16e eeuw. Proefschrift Utrecht. Amsterd., 1934. Geïll. 4 . (51).
o

V r i e s , J a n [P.M.L.] d e . Die Welt der Germanen. Leipzig, 1934. 8 .
o

V r i e s , T h e u n d e . Eroica. Roman. Arnhem, 1934. 8 . (80).
o

V r i e s , W. d e . Topografiese namen in en bij Duurswold. Z. pl., 1934. 4 . (55).
W a a l , A.M. v a n d e . Lijst van de verzamelde geschriften en redevoeringen
o

van G. Vissering. Amsterdam, 1935. 8 . (53).
W a a r d , R. d e . Oude en nieuwe geschiedenissen uit het leven (uit het tijdvak
1890-1920) en aanteekeningen uit de geschiedenis van de verzekering en van het
o

medische vak. [Groningen, 1931]. Geïll. 8 . (56).
W a l , S i m o n L. v a n d e r . De Motie-Keuchenius. Een koloniaal-historische
o

studie over de jaren 1854-1866. Proefschrift Utrecht. Groningen, enz. 1934. 8 . (51).
o

W a l s c h a p , G e r a r d . Celibaat. Rotterdam, 1934. 8 . (86).
W a r n s i n c k , J.C.M. Admiraal De Ruyter. De zeeslag op Schooneveld, Juni
1673. Met 4 kaarten, 20 platen en vele fig. 's-Gravenhage, 1930. fol.
o

W a s c h , K a r e l . Visschers der menschen. Amsterdam, 1935. 8 . (81).
W e e b i s , J. [pseud. van J.W. Wicherink]. Polderland, een handvol klinkdichten
o

(of wat er naar rooit). Assen, 1933. 8 . (71).
W e l l e r , H e r m . Prometheus. Carmen, in certamine poetico Hoefftiano magna
o

laude ornatum. Amstelod., 1934. 8 . (Academia regia disciplinarum nederlandica).
o

W e r u m e u s B u n i n g , J.W.F. Hemel en aarde. Amsterdam, 1927. 8 .
W e s e m a e l , J o s . v a n , en R o b . v a n d e n A b e e l e . De wonderbare
avonturen van de vier Aymonszonen en hun vermaard ros Beiaard. Dendermonde,
o

z.j. 8 .
W i e r s m a , J.P. Friesche sagen. Met houtsneden van N.J.B. Bulder. Zutphen,
o

1934. 8 . (90).
W i l d e r m u t h , O t t i l i e . Eene koningin. Uit het Hoogduitsch. Vierde 1000-tal.
o

Deventer, z.j. 8 . (31).
W i l k e n s , C.A. Fray Luis de Leon. Eine Biographie aus der Geschichte der
o

spanischen Inquisition und Kirche im 16ten Jahrhundert. Halle, 1866. 8 . (Met
opdracht: Der ersten Dichterin Niederlands Mev. A.L.G. Bosboom-Toussaint als
Zeichen des Dankes für den reichen, christlichen, historischen, künstlerischen
Gewinn und Genuss aus Ihren Meisterwerken. 's-Gravenhage Juni 23, 1879. Der
Verfasser). (6).
o

W i l l e m s , L e o n . Elckerlyc-studiën. 's-Gravenhage, 1934. 8 . (57).
o

W i l m a . Opstanding. Amsterdam, [1935]. 8 . (74).
W i t t e m a n s , F r . Marnis van Ste Aldegonde, minister van Willem van Oranje.
o

Antwerpen, 1934. Geïll. 8 .
W l i s l o c k i , H e i n r . v o n . Märchen und Sagen der Transsilvanischen
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Zigeuner. Gesammelt und aus unedierten Originaltexten übersetzt von -. Berlin,
o

1886. 8 .
W o e s t i j n e , K a r e l v a n d e . De nieuwe Esopet. Teekeningen van Jozef
o

Cantré. Amsterdam, [1933]. 4 . (81).
W o o r d e n , G u l d e n , uit de Wereldbibliotheek. [Eerste en] tweede reeks.
o

[Amsterdam, 1925-1932]. Langw. 8 . (81).
W u m k e s , G.A. Stads- en dorpskroniek van Friesland II (1800-1900).
o

Leeuwarden, 1934. 8 .
o

W i j h e -S m e d i n g , A l i e v a n . De ijzeren greep. Rotterdam, 1933. 8 .
o

W i j h e -S m e d i n g , A l i e v a n . Ik verwacht het geluk. Leiden, 1934. 8 . (88).
W i j n , J.W. Het krijgswezen in den tijd van prins Maurits. Proefschrift Utrecht.
o

Utrecht, 1934. 8 . (51).
W i j n a e n d t s F r a n c k e n , C.J. Bayle en Voltaire, als mensch en als schrijver.
o

Haarlem, 1933. 8 . (58).
o

W i j n b e e k , P h é . Schuldeloos tekort. Baarn, [1935]. 8 . (Libellen-Serie nr.
62/63).
W i j p k e m a , A l b . Die invloed van Nederland en Nederlands-Indië op ontstaan
en ontwikkeling van die regswese in Suid-Afrika tot 1881. Proefschrift Leiden.
o

Amsterdam, 1934. 8 .
o

X X X . l'Église catholique en France. 7e éd. Paris, 1932. 8 . (42).
[I J n t e m a , J.W.]. [Gedichten, meestendeels overdrukken of uitgesneden uit de
Vaderlandsche Letteroefeningen, naar tijdsorde]. (34).
[I J n t e m a , J.W.]. [Ongedagteekende gedichtjes en enkele schriftelijke
beoordeelingen]. (34).
[I J n t e m a , J.W.]. [Varia, gedrukt of afgeschreven, bewaard door -]. (34).
Y p e s , C a t h . Petrarca in de Nederlandse letterkunde. Proefschrift Amsterdam.
o

Amsterdam, 1934. 8 .
I J s s e l d e S c h e p p e r -B e c k e r , J.M. De slinger van den tijd. Rotterdam,
o

1934. 8 . (86).
Z e e v a a r d e r s , N e d e r l a n d s c h e , op de eilanden in de Caraïbische zee en
aan de kust van Columbia en Venezuela gedurende de jaren 1621-1648(9).
Documenten... bijeengebracht en uitg. door Irene A. Wright. Dl. I 1621-1641, met
o

vertaling der documenten door C.F.A. van Dam. Utrecht, 1934. 8 . (Werken uitg.
door het Historisch Genootschap. Derde serie No. 63).
Z e i t s c h r i f t f ü r M u n d a r t f o r s c h u n g , herausgeg. von Walther Mitzka.
o

Begründet als Teuth onista. Jahrg. 11- . Halle, 1935- . 8 .
Z e l d e n t h u i s , J a n J. Van onrust en verteedering. Verzen. Amsterdam, [1926].
o

12 .
o

Z e l d e n t h u i s , J a n J. Brekende wolken. Amsterdam, 1927. 8 .
Z e y d e , M a r i e H. v a n d e r . Hadewijch. Een studie over de mens en de
o

schrijfster. Proefschrift Utrecht. Groningen enz., 1934. 8 . (51).
o

Z i e l e n s , L o d e . Moeder, waarom leven wij? Amsterd., 1932. 8 . (68).
o

Z i e l e n s , L o d e . De gele roos. Amsterdam, 1933. 8 . (68).
Z u i d e n , J o z e f v a n . Die Verba auf -igen im Deutschen. Proefschrift
o

Amsterdam. Maastricht, 1934. 8 .
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o

Provence, 1934. Met portret. 8 . (Annales de la Faculté des Lettres d'Aix. Tome
XVII).

Verzameling Dr G.P. Rouffaer
o

A l a r c o n , P e d r . A. d e . El escándalo. Novela. 8a ed. Madrid, 1882. 8 .
o

A m s t e l , B e t s y v a n . Reisschetsen en portretten. Amsterdam, 1898. 8 .
A m s t e r d a m , Oud en Nieuw. De beroemde verzameling van wijlen den heer
o

R.W.P. de Vries. [Catalogus]. Amsterdam, 1925. Met afb. 8 .
A n t o l o g i a della Poesia Italiana da Dante al Metastasio, compilata e corredata
o

di note da Gius. Puccianti. 2a impr. Firenze, 1886. 8 .
A n t o l o g i a della Poesia Italiana moderna, compilata e corredata di note da
o

Gius. Puccianti. 11a ristampa. Firenze, 1889. 8 .
A n t o l o g i a della Prosa Italiana dal secolo XIV al XVIII, compilata e corredata
o

di note da Gius. Puccianti. 4a impr. Firenze, 1888. 8 .
A s e n s i , J u l i a d e . Leyendas y tradiciones, en prosa y verso. Madrid, 1883.
o

12 . (Bibl. universal. Tomo 83).
B a e d e k e r , K. Belgique et Hollande y compris le Luxembourg. Manuel du
o

voyageur. 13e éd. Avec cartes, plans de villes etc. Leipzig, 1888. 8 .
B a l b i a n V e r s t e r , J.F.L. d e . Overzicht van de historische afdeeling op de
Eerste Nederl. tentoonstelling op scheepvaartgebied. Amsterdam, 1913. Met afb.
o

8 .
B e l g i ë betrokken in den oorlog. Verzameling van diplomatieke stukken.
Getrouwe en onverkorte vertaling van het Belgische grijsboek. 's-Gravenhage, 1914.
o

8 .
B e m m e l e n , J.F. v a n , en G.B. H o o i j e r . Reisgids voor Nederlandsch-Indië,
samengesteld op uitnoodiging der Kon. Ned. Paketvaart Maatsch. Batavia, 1896.
o

Met afb. en kaarten. 12 .
B e r t o l o t t i , A. Artisti Belgi ed Olandesi a Roma nei secoli XVI e XVII. Notizie
o

e documenti raccolti negli archivi romani. Firenze, 1880. 8 .
B i b l i o t e c a u n i v e r s a l . Coleccion de los mejores autores antiguos y
modernos, nacionales y extranjeros. Tomo 5, 10, 16, 27, 34, 36, 45, 60, 79, 83, 97,
o

98, 115. Madrid, 1874-1896. 12 .
B i k , A.J.E.A. Maatschappij ‘IJmuiden’. 1876-1901. Korte aanteekeningen ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan der plaats IJmuiden. 's-Gravenhage, [1901].
o

Geïll. 8 .
B l i n k , H. Nederland en zijne bewoners. I-III. Met kaarten en afb. Amsterdam,
o

1892. 8 .
B r a g a , T h e o p h . Manual da historia da litteratura Portugueza desde as suas
o

origens até ao presente. Porto, 1875. 8 .
B r a n d e l e r , L.P.A. v a n d e n . ‘De eendracht van het land’. Open brief. Naar
o

aanleiding van de brochure van Prof. Mr. C. van Vollenhoven. Leiden, 1913. 8 .
B r e d e r o , G.A. Met proza van Albert Verwey en vignetten van T. Nieuwenhuis.
o

Amsterdam, 1893. 8 . (Nederl. dichters met proza van A. Verwey).
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B r e d e r o , G.A. Het Moortje. Blijspel met een levensbericht van den dichter en
o

ophelderende aant. door A.C. Oudemans Sr. Schiedam, 1859, 12 . (Klassiek, letterk.
pantheon 61-62).
o

B r i t o R e b e l l o , J.I. d e . Gil Vicente. (1470(?)-1540(?)). Lisboa, 1912. 8 .
(Grandes vultos Portuguêses. II).
o

B r o n s M i d d e l , R. Gids door Ned. Oost-Indië. Rotterdam, 1893. 8 .
B r o o s h o o f t , P. Geschiedenis van den Atjeh-oorlog 1873-1886. In popul. vorm
o

verteld. Utrecht, 1886. 8 .
B u r g e r , K o n r . Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von
o

1501-1536. Mit Porträt. Leipzig, 1913. 8 .
o

B u s k e n H u e t , C d . Stichtelijke lectuur. Haarlem, 1859. 8 .
o

B u y s , M. In het hart der Preanger. Leiden, 1900. 8 .
C a l d e r o n , S e r . E s t é b a n e z (El Solitario). Escenas Andaluzas. Madrid,
o

1883. 8 .
C a m ô e s , L u i z d e . Lyricas, com traducçôes Francezas e Castelhanas de
o

José Bénoliel. Prefaciadas por Xav. da Cunha. Lisboa, 1898. 8 . (Quarto centenario
do descobrimento da India. Contribuiçôes da Sociedade de Geographia de Lisboa).
C a n t a r e s p o p u l a r e s . Gorjeos del alma. Cantares populares coleccionados
o

por Ramon Caballero. Madrid, 1884. 12 . (Bibl. universal. Tomo 97).
o

C a n t i p o p o l a r i Corsi con note. 2a ed. Bastia, 1876. 8 .
C a r e l s e n , G e e r t r . [pseud. van A.G. de Leeuw]. Berlijn. Geïll. door H. Klijn.
o

Amsterdam, 1891. 8 .
C a r l y l e , T h o m . Sartor resartus: the life and opinions of Herr Teufelsdröckh.
o

London, z.j. Met portret. 8 .
C a t a l o g u s van de Geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsch
o

Zeewezen. 's-Gravenhage, 1900. 8 .
C a t a l o g u s van de Jubileum-tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam.
o

6 Sept.-8 Oct. 1923. Z. pl., [1923]. Met afb. 8 . (Vereeniging ‘Rembrandt’).
C a t a l o g u s [der] Koloniaal-aardrijkskundige tentoonstelling. 20 Sept.-31 Oct.
o

1913. Stedelijk Museum Amsterdam. Z. pl., [1913]. 8 .
C a t a l o g u s [der] Oranje-Nassau tentoonstelling in de Gothische zaal te
o

's-Gravenhage. Sept. 1923. Z. pl., [1923]. 8 .
C a t a l o g u s der tentoonstelling van de ontwikkeling der boekdrukkunst in
o

Nederland. Haarlem, 1923. Met afb. 8 .
C a t a l o g u s der tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Rembrandt
en van schilderijen van andere Leidsche meesters der zeventiende eeuw. 1906.
o

4de uitg. Leiden, 1906. 8 . (Rembrandt-Hulde te Leiden).
C a t a l o g u s van de beeldhouwwerken in het Nederlandsch Museum voor
o

geschiedenis en kunst te Amsterdam. [Amsterdam], 1904. 8 .
C a t a l o g u s van het goud- en zilverwerk in het Nederlandsch Museum voor
o

geschiedenis en kunst te Amsterdam. [Amsterdam], 1902. 8 .
C a t a l o g u s van de textiele kunst. Weefsels, gobelins, tapijten, borduurwerk in
het Nederlandsch Museum voor geschiedenis en kunst te Amsterdam. [Amsterdam],
o

1903. 8 .
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C e l l i n i , B e n v . La vita di Benvenuto Cellini scritta da lui medesimo. Restituita...
o

per cura di B. Bianchi. Firenze, 1891. 8 .
C e n t e n a r i o do descobrimento da America. Memorias da Commissao
o

Portugueza. Lisboa, 1892. 4 . (Memorias da Academia real das sciencias de Lisboa.
Classe de sciencias morals, politicas e bellas-lettras. Nova Serie. Tomo VI, parte
II).
C e r v a n t e s S a a v e d r a , M i g u e l d e . El ingenioso hidalgo Don Quijote de
o

la Mancha. Seg. ed. illustr. T. I-II. Barcelona, 1883. 8 .
o

C o e l h o , F. A d . Diccionario manual etymologico da lingua Portugueza. (5
o

Milhar). Lisboa, [1889]. 8 .
C o e n , C.J. Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het N. en O. van
Japan, volgens het journaal gehouden door C.J. Coen. Naar het hs. uitg. door P.I.
o

Leupe. Amsterdam, 1858. Met krt. en fac.-sim. 8 .
C o l e c c i o n de piezas escogidas de Lope de Vega, Calderon de la Barca e.a.
sacadas del Tesoro del Teatro Español formado por Eug. de Ochoa. Paris, 1872.
o

8 . (Coleccion de los mejores autores Españoles. Tomo XVII).
o

C o l e r i d g e , S.T. The poetical works. With memoir, notes, etc. London, z.j. 8 .
C o m p e n d i o de la gramatica de la lengua Castellana dispuesto por la Real
o

Academia Española para la segunda enseñanza. Madrid, 1895. 8 .
C o u r r i e r , P a u l -L o u i s . Oeuvres, précédées d'un Essai sur la vie et les écrits
o

de l'auteur par Arm. Carrel. Nouv. éd. Paris, 1876. 8 .
o

C o w p e r , W i l l i a m . The task and other poems. London, z.j. 12 .
C u y p e r s , J o s . en J a n K a l f . De verdwijnende soort. Noodzakelijke
beschouwingen over de kunstcritiek der Kath. dagbladen. 2 voordr. Amsterd., 1904.
o

8 .
D a m v a n I s s e l t , W.E. v a n . Het aandeel der Nederlandsche troepen in den
o

veldtocht van 1815. Amsterdam, 1915. 8 . (Kleine geschriften uitg. door de Maatsch.
tot Nut van 't Alg. No. 111).
D a n t e A l i g h i e r i . De Monarchia libri III. Codicum manuscr. ope emendati per
o

Car. Witte. Ed. altera. Vindobonae, 1874, 8 .
D a n t e A l i g h i e r i . Il convito e le epistole. Con illustrazioni e note di P. Fraticelli
o

e d'altri. 5a ed. Firenze, 1879. 8 .
D a n t e A l i g h i e r i . La Vita nuova e Il Canzoniere, commentati da G.B. Giuliani.
o

Firenze, 1880. 24 .
D a u d e t , A l p h . Contes choisis. La fantaisie et l'histoire. 2 eaux-fortes par E.
o

Morin. Paris, 1883. 16 .
D a u d e t , A l p h . Fromont jeune et Risler ainé. Moeurs parisiennes. 64e mille.
o

Paris, 1883. 8 .
o

D a u d e t , A l p h . Sapho. Moeurs parisiennes. 34e mille. Paris, 1884. 8 .
o

D e i b e l , J.H. De Scheldekwestie. Amsterdam, [1916]. 8 . (De Nederlandsche
zaak. No. 4.).
o

D e l d e n , A.J.W. Blik op het Indisch staatsbestuur. Batavia, Utrecht, 1875. 8 .
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D e n u c é , J e a n . Les origines de la cartographie Portugaise et les cartes des
Reinel. Gand, 1908. (Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté
de philosophie et lettres. 35me fasc.).
D e v o c i o n a r i o escogido, entresacado de los libros de piedad de nuestros
más selectos autores por Fr. de Paula Maruri y Cec. Gómez Rodeles. 3a ed. Madrid,
o

1886. 12 .
D i c h t e r s , O n z e , door Gust. van Elring [pseud. van A.T.A. Heijting]. Met
o

boekversiering door Frits Lensvelt. Amsterdam, 1908. 8 .
D o o r e n b o s , W. Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde, vooral in den
o

nieuweren tijd. 2de uitg. Dl. I-II. Arnhem, Roeselaere, [1882]. 8 .
D r i e s s e n , F e l i x . Theorie en praktijk. Beschouwingen omtrent den
o

tegenwoordigen toestand der nijverheid van Nederland. Leiden, [1903]. 8 . (Inliggend:
Recensies in ‘De Wekker’ en ‘Nieuwe Leidsche Courant’).
D r o s s a e r s , S.W.A. Diplomatieke betrekkingen tusschen Spanje en de
o

Republiek der Ver. Nederl. 1678-1684. 's-Gravenh., 1915. 8 .
o

D i j k , I s . v a n . Dante's Vita Nova. Eene studie. Groningen, 1920. 8 .
o

E a s t o n , T i t i a [en] C. Italiaansche reisindrukken. Zutphen, [1922]. Met afb. 8 .
E l l e n d t , E r n s t . 23 Jahre Pflanzer und Kaufmann in Niederländisch-Indien,
o

mit 41 Abb. und 1 Karte. Berlin-Friedenau, [1913]. 8 .
o

E m a n t s , M a r c . Op reis door Zweden. Schetsen. Haarlem, z.j. 8 .
E n g e l a n d in oorlog voor de gewaarborgde rechten van kleine naties. Getrouwe
o

en onverkorte vertaling van het Engelsche witboek. 's-Gravenhage, 1914. 8 .
E s p r o n c e d a , J o s é d e . Obras poéticas, precedidas de la biografia del autor.
o

Barcelona, 1883. Geïll. 8 .
o

E v e r d i n g e n , G.G. v a n . De opleiding der officieren. Amsterdam, [1916]. 8 .
(De Nederlandsche zaak. No. 6).
F a b i u s , D.P.D. De troonopvolging in Nederland. Beschouwingen. Amsterdam,
o

1916. 8 . (De Nederlandsche zaak [No. 2]).
F a b i u s , G.C.A. De verhouding tusschen volk en weermacht. Amsterdam, [1916].
o

8 . (De Nederlandsche zaak. No. 5).
F a y e t t e , L e v . C a s t r o d e l a . Novo vocabulario universal de lingua
Portugueza. Contendo: I. Vocabulario portugez. II. Historia. III. Biographia. IV.
o

Geographia. V. Mythologia. Paris, z.j. (± 1889). 12 .
F e i j ó o y M o n t e n e g r o , B e n . J e r . Obras escogidas del Padre Feijoo.
o

Madrid, 1887. 12 . (Bibl. Universal. Tomo 115).
o

F é n i n i , C e s . Letteratura Italiana. 2a ed. Milano, 1882. 12 . (Manuali Hoepli
X).
o

F i c a l h o , C o n d e d e . Viagens de Pedro da Covilhan. Lisboa, 1898. 8 .
F i g u e i r e d o , C a n d i d o d e . Nõvo diccionário da lingua Portuguêsa. Vol. I-II.
o

Lisboa, 1899. 4 .
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F i t z m a u r i c e -K e l l y , J a m e s . Littérature espagnole. Traduction de H.D. Davray.
o

Paris, 1904. 8 .
o

F o k k e r , E. Kantteekeningen op het verdrag met België. 's-Gravenh., 1926. 8 .
o

F o n t a n i e r , V. Voyage dans l'Archipel Indien. Paris, 1852. 8 .
F o o r e , A n n i e (Franç. Junius). Vrijheidszin en dwingelandij. De strijd der
vaderen tegen Spanje aan het nageslacht verteld. Deel I-III. Amsterdam, 1872-1874.
o

Geïll. 8 . (Deel I en II met medewerking van J.B. Kan).
F u n c k e , O. Reistafereelen. Naar 't Hoogd. bewerkt door L. van Cleeff.
o

Groningen, 1873. 8 .
G a l l a n d , G e o r g . Geschichte der Holländischen Baukunst und Bildnerei im
Zeitalter der Renaissance, der nationalen Blüte und des Klassicismus. Mit 181. Abb.
o

Frankfurt a.M., 1890. 2 dln. 8 .
o

G e b h a r t , É m . Rabelais. La renaissance et la réforme. Paris, 1877. 8 .
G e l d e r , H.E. v a n . Een nationaal monument in gevaar. (De verbouwing van
o

het Binnenhof). Met 10 afb. 's-Gravenh., 1912. 8 .
G i d s voor Buitenzorg en omstreken [door A.A. Gobius]. Batavia, 1905. Met afb.
o

en kaart. 12 .
G i d s voor Enkhuizen en omstreken met beschrijving van de
o

bezienswaardigheden der stad. Met 10 afb. Enkhuizen, [1903]. 8 .
G i d s , G e ï l l u s t r e e r d e , voor Hoorn en omstreken. Met plattegr. der stad.
o

Hoorn, z.j. Met afb. 8 .
G i d s voor de bezoekers van het Spinozahuis te Rijnsburg [door W. Meijer]. Z.
o

pl. en j. 8 .
G i o v a n n i d i D i n o , P i e r o d i . Relazione di viaggio di Piero di Giovanni di
o

Dino pubblic. da Gugl. Brenna. Firenze, 1885. 8 .
G o e t h e , J.W. v o n . Werke. Herausg. von Ludw. Geiger. Neue Ausg. 3e. Aufl.
o

Bd. 1-10. Berlin, 1889. 8 .
o

G o r t e r , S. Letterkundige studiën. 3de dr. Amsterdam, 1891. 8 .
o

G r a m , J o h a n . In Londen. Reisschetsen. Amsterdam, 1877. 8 .
' s - G r a v e n h a g e en Scheveningen. Uitgeg. in opdracht van het
o

Gemeentebestuur. ['s-Gravenhage], 1913. Met afb. 8 .
G r o e n i n x v a n Z o e l e n , R. De Amsterdamsche geest. 's-Gravenhage, 1917.
o

8 .
o

G r o e n i n x v a n Z o e l e n , R.F. Een bijdrage. Den Haag, [1923]. 8 .
G r o n e m a n , I. In de Molukken. Reis met de booten der ‘Kon. Paketv. Maatsch.’
o

Geïll. Amsterdam, z.j. (± 1905) 8 .
G u b e r n a t i s , A n g . d e . Storia dei viaggiatori Italiani nelle Indie Orientali.
o

Livorno, 1875. 8 .
o

H a m e l , J.A. v a n . Grondslagen van nationale politiek. Amsterdam, [1916]. 8 .
(De Nederlandsche zaak. No. 1).
H a r t , C. v a n d e r . Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige Moluksche
o

eilanden gedaan in den jare 1850. 's-Gravenhage, 1853. Met platen en kaarten. 8 .
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H a v a r d , H e n r y . Objets d'art et de curiosité tirés des grandes collections
hollandaises. Orfèvrerie, ivores, faïences, émaux etc. exposés á Amsterdam en
1873 avec le catalogue traduit et annoté. Eaux-fortes par Greive et J. Taanman.
o

Haarlem, 1873. 4 .
H a v a r d , H e n r y . Catalogue raisonné des objets d'art et de curiosité composant
la collection de W.G.T. van Romondt, d'Utrecht. Illustré de grav. à l'eau forte par L.
o

Flameng et C.L. van Kesteren. La Haye, 1875. 4 .
H a v a r d , H e n r y . La terre des Gueux. Voyage dans la Flandre flamingante.
o

Paris, 1879. 8 .
H a v a r d , H e n r y . L'art et les artistes Hollandais. I-IV. Paris, 1879-1881. Met
o

reprod. 8 .
o

H e r c k e n r a t h , C.R.C. Problèmes d'esthétique et de morale. Paris, 1898. 8 .
H e r t o g , C.H. d e n . Noodlottig determinisme. Voordracht naar aanleiding van
o

Louis Couperus' ‘Eline Vere’ en ‘Noodlot’. Amsterdam, 1891. 8 .
H i s t o i r e , Courte et solide, de la fondation des ordres religieux. Avec les figures
o

de leurs habits. Gravez par Adr. Schoonebeek. Amsterdam, 1688. Kl. 8 .
H ö l l e n b r e u g h e l als Erzieher. Auch von einem Deutschen. 4te Aufl. Leipzig,
o

1890. 8 .
H o l l a n d , J a n [pseud. van A.J. Vitringa]. Vrijheid. Harderwijk, 1902. Met portret.
o

8 . (Inliggend: Brief van Mevr. S. Bronsveld-Vitringa aan Dr. G.P. Rouffaer. 22 Febr.
1907).
o

H o o f t , P.C. Amsterdam, 1893. 8 . (Nederl. dichters behalve Vondel met proza
van A. Verwey).
H o o f t en H u y g e n s . Keur uit beider werken, met levensschets en
o

aanteekeningen door P.H. van Moerkerken. Sneek, 1887. 8 .
H o o g e w e r f f , G.J. De ontwikkeling der Italiaansche renaissance. Met 80 afb.
o

Zutphen, [1922]. 8 .
H o s t m a n n , F.W. Over de beschaving van negers in Amerika door kolonisatie
o

met Europeanen. Eerste deel. Amsterdam, 1850. 8 .
J.H. en H.B. [J. Habbema en H. Bosboom]. Een boekje over onze Oost voor hen
o

die er niet geweest zijn. Amsterdam, 1908. 8 . (Maatsch. tot Nut van 't Alg. No. 79).
o

J o a n n e , P. Hollande et bords du Rhin. 4 cartes et 6 plans. Paris, 1882. 12 .
(Collection des Guides-Joanne).
o

J o a n n e , P. Belgique. 2 cartes et 9 plans. Paris, 1883. 12 . (Collection des
Guides-Joanne).
J ö r g e n s e n , J o h . Over Goethe. Uit het Deensch vert. door M.E. Belpaire.
o

Hilversum, 1919. 8 .
J o n g h , J o h a n n a d e . Kunstgeschiedenis als vak van onderwijs. Rede.
o

's-Gravenhage, 1904. 8 .
J o n g h , J o h a n n a d e . Holland und die Landschaft. Inaug.-Dissert. Berlin.
o

Berlin, 1903. 8 . (Inliggend: Aankondiging der promotie).
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[J u d a , M.]. Open brief aan allen die belang stellen in de toekomst van Suriname.
o

[Amsterdam, 1869]. 8 .
o

[J u d a , M.]. Tweede open brief. Amsterdam, 1869. 8 .
K.W. Diederik Baltzerdt op reis (Maart-November 1905). Brieven aan het Nieuws
o

van den Dag voor Ned.-Ind. [Batavia, 1905]. 8 .
K a l f , J a n . Bijdrage tot de geschiedenis der middeleeuwsche kunstweverij in
o

Nederland. Utrecht, 1901. Met afb. 4 . (Overdruk uit het Verslag van het St.
Bernulphusgilde over 1900).
K a l f , J a n . Catalogus der Nat. Tentoonstelling van oude kerkelijke kunst te
's-Hertogenbosch. Juni-Sept. 1913. Met medewerking van J.A. Frederiks e.a.
o

's-Hertogenbosch, [1913]. Met afb. 8 .
K e m p i s , T h o m a s à. De la Imitacion de Cristo y menosprecio del mundo por
el V. Thomas de Kempis. Nueva edicion traducida del latin por J. Eus. Nieremberg.
o

2a ed. Barcelona, 1895. 12 .
o

K e y , E l l e n . Drei Frauenschicksale. Berlin, 1908. 8 .
K i n g s l e y , C h a r l e s . His letters and memories of his life, edited by his wife.
o

With a portrait. London, 1890. 8 .
K o e n i g , R o b . Deutsche Litteraturgeschichte. 20ste Aufl. Bielefeld u. Leipzig,
o

1889. Geïll. 8 .
K o p , E e n , van honderdduizend gulden. - Een avontuur in de wolken. - Eene
o

favorite van den Koning van Siam. - De papierjacht. Batavia, 1876. 12 .
(Reis-Bibliotheek No. XXIX).
o

K u d r u n . Herausg. von Karl Bartsch. 4te Aufl. Leipzig, 1880. 8 . (Deutsche
Classiker des Mittelalters. II).
o

L a m a r t i n e , A. d e . Harmonies poétiques et religieuses. Paris, 1886. 8 .
o

L a v e l e y e , E m . d e . La Néerlande. Paris, 1865. 8 . (Études d'économie rurale).
L a z a r i l l o d e T o r m e s , L a v i d a d e , y de sus fortunas y adversidades, por
o

D. Hurtado de Mendoza. Madrid, 1882. 12 . (Bibl. Universal. Tomo 79).
L e n n e p , M.F. v a n . De hervorming in Spanje in de zestiende eeuw. Haarlem,
o

1901. 8 .
L e n n e p C o s t e r , G. v a n . Aanteekeningen gehouden gedurende mijn verblijf
o

in de West-Indiën in de jaren 1837-1840. Met platen. Amsterdam, 1842. 8 .
o

L e o n , F r a y L u i s d e . La perfecta casada. Madrid, 1896. 12 . (Bibl. universal.
Tomo 34).
o

L e ó n , F r a y L u i s d e , y J u a n d e l a C r u z . Poesias. Madrid, 1878. 12 .
(Bibl. universal. Tomo 5).
L e v e n s w e r k , H e t , van Jhr. Mr. Victor de Stuers herdacht door zijne vrienden.
o

Utrecht, 1913. Met afb. 8 .
L o e b e r J r ., J.A. De wording van onzen boekband. [Haarlem, 1902]. Met 15
platen. fol. (uit: Bouw- en Sierkunst III Jrg. Afl. V).
L o v e l i n g , V i r g . en R o s . Versi di Virginia e Rosalia Loveling. Tradotti dal
o

neerlandese [per] Leop. Bizio Gradenigo. Venezia, 1912. 8 .
L u g t , F r i t s . Wandelingen met Rembrandt in en om Amsterdam. Amsterdam,
o

1915. Met afb. 8 .
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M a r i é j o l , J e a n H. L'Espagne sous Ferdinand et Isabelle. Le gouvernement, les
o

institutions et les moeurs. Paris, [1892]. Met afb. 8 . (Bibl. d'histoire illustrée).
o

M a r r y a t , C a p t . Mr. Midshipman Easy. London, z.j. 8 .
M e n n e , K a r l . Die Entwicklung der Niederländer als Nation. Eine
o

anthropogeographische Skizze. Halle a.S., 1903. 8 . (Angewandte Geographie. I.
Serie 6. Heft).
M e s q u i t a , J.J. d e . Ontwerp ter verbetering van den financieelen toestand der
o

kolonie Suriname. Uitgeg. door J.W. Tydeman. Amsterdam, 1842. 8 .
M i r z a - S c h a f f y . Die Lieder des -, mit einem Prolog von Friedr. Bodenstedt.
o

83te Aufl. Berlin, 1879. 12 .
M o n t a i g n e , M. d e . Essais. Nouv. édition avec des notes choisies dans tous
les commentateurs et la traduction de toutes les citations que renferme le texte. Par
o

J.V. Leclerc. Nouv. éd. Paris, z.j. 8 . 2 dln.
M u l l e r F z ., S. Schilders-vereenigingen te Utrecht. Bescheiden uit het
o

Gemeente-archief uitg. door -. Utrecht, 1880. 8 . (De Utrechtsche archieven).
M u l l e r , W.C. Catalogus der land- en zeekaarten van en uitgegeven door het
Kon. Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Ned.-Indië. 's-Gravenhage,
o

1913. 8 .
N e d e r l a n d - Z u i d -A f r i k a , ten voordeele van Het Roode Kruis in de
o

Zuid-Afrikaansche republieken uitgegeven. Amsterd., [1899]. 4 .
N o o r d z i e k , J.J.F. Grenada en het Alhambra in 1492. 's-Gravenhage, 1842.
o

8 .
N o t t e n , M. v a n . Rombout Verhulst. Beeldhouwer. 1624-1698. Een overzicht
o

zijner werken. Met 53 lichtdr. 's-Gravenhage, 1907. 4 .
O n d e r e , J o c h e m v a n [pseud. van A.J. Vitringa]. Mijn bezoek aan Bismarck,
o

in den zomer van 1875. 2de dr. Deventer, 1878. Kl. 8 .
O o r s p r o n g , D e , van den oorlog. Verzameling van diplomatieke stukken.
Getrouwe en onverkorte vertaling van het Russische oranjeboek. 's-Gravenhage,
o

1914. 8 .
O t t e , H e i n r . Archäologischer Katechismus. Kurzer Unterricht in der kirchlichen
Kunstarchäologie des deutschen Mittelalters. 2te Aufl. Mit 90 Holzschn. Leipzig,
o

1872. 8 .
O u d e n r i j n , M a r c . A n t . v a n d e n . Annotationes bibliographicae
o

Armeno-Dominicanae. Romae, 1921. 8 .
P a s c a l , B l a i s e . Lettres écrites à un provincial, précédées de l'Histoire des
lettres provinciales, d'après l'édition de 1754 et d'observations littéraires par Fr. de
o

Neufchateau. Paris, z.j. 8 .
P e d d i e , R.A. The British Museum reading room. A handbook for students.
o

London, 1912. Kl. 8 .
P e é , J. Het Gebed van den onwetende met een onuitgegeven brief van Multatuli
o

en mijn huldevoorstel. Gent, 1893. 8 .
P e t e r s , C.H. De Groote Zaal op het Binnen-hof te 's-Gravenhage.
o

's-Gravenhage, 1905. Met afb. 8 .
P e t i t , E d . André Doria. Un amiral condottierre au XVIe siècle (1466 -1560).
o

Paris, 1887. 8 .
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P e t r a r c a , F r a n c . Rime. Con l'interpretazione di Giac. Leopardi. 6a impr. Firenze,
o

1867. 8 .
o

P e t r a r c a , F r a n c . Le Rime. Firenze, 1882. 16 .
o

P i r e n n e , H e n r i . La nation belge. Discours. 3e éd. Bruxelles, 1900. 8 .
P o c h h a m m e r , P a u l . Durch Dante. Ein Führer durch die ‘Commedia’ in 100
o

Stanzen und 10 Skizzen. Zürich, Leipzig, [1897]. 8 .
P o e s i a s liricas Mejicanas de Isabel Prieto, Rosas, ... y otros autores,
o

coleccionadas y anotadas por Enr. de Olavarria y Ferrari. 2a ed. Madrid, 1882. 12 .
(Bibl. universal. Tomo 45).
o

P o e s i a s ascéticas y religiosas. Madrid, 1884. 12 . (Bibl. universal. Tomo 98).
P o e s i e m o d e r n e (1815-1887). Raccolte e ordinate da Raff. Barbiera. Milano,
o

1888. 8 . (Almanacco delle Muse).
o

P o e t a s A m e r i c a n o s . Madrid, 1880. 12 . (Bibl. universal. Tomo 60).
P o r t u g a l , L e , Géographique, ethnologique, administratif, économique, littéraire,
artistique, historique, politique, colonial, etc. par. B. Aranha e.a. 162 grav. et 12
o

cartes. Paris, z.j. 8 .
P o t g i e t e r , E.J. Excerpt uit Potgieter's Florence door H.J. Boeken. [Amsterdam,
o

z.j.]. 8 .
o

Q u e v e d o , F r a n c . d e . Los sueños. Madrid, 1876. 12 . (Bibl. universal. Tomo
27).
o

Q u e v e d o , F r a n c . d e . Poesias escogidas. Madrid, 1877. 12 . (Bibl. universal.
Tomo 36).
R a d e r s , R.F. v a n . Memorie aan den Koning rakende zijn bekomen ontslag
o

als gouverneur der kolonie Suriname. Z. pl. en j. 8 .
R e i s w i j z e r van den Alg. Nederl. Wielrijders-Bond. Hoofdst. I-III. 5e-6e dr.
o

Nijmegen, z.j. Met kaarten. kl. 8 . (Hoofdst. I. Noorden Zuid-Holl., Utr. en Gelderl.
Herzien en bijgew. door J.E.W. Pos. 5de dr. Hoofdst. II. Zeeland, Noord-Brabant
en Limburg. Herz. en bijgew. door H.G. Nieuwenhuijs. 6e dr. Hoofdst. III. Overijssel,
Friesland, Groningen en Drenthe. Herz. en bijgew. door H G. Nieuwenhuijs. 6e dr.).
o

R e n a n , E r n . Souvenirs d'enfance et de jeunesse. 24e éd. Paris, 1893. 8 .
R é v é l a t i o n d e S a i n t J e a n , L a , dite Apocalypse par Albert Durer en 15
gravures sur bois anno 1498 et vignette de titre anno 1511. Reproduction, procédé
P.W. van de Weyer, avec une introduction et description des gravures par W.H.
James Weale. Utrecht, z.j. fol. in portefeuille.
o

R o m a n c e r o c a b a l l e r e s c o . Madrid, 1875. 12 . (Bibl. universal. Tomo 16).
R o m a n c e r o s e l e c t o del Cid. Con un prólogo de Man. Milá y Fontanals.
o

Illustr. Barcelona, 1884. 8 .
o

R o m a n c e s Moriscos novelescos. Tomo II. 2a ed. Madrid, 1889. 12 . (Bibl.
universal. Tomo 10).
S a n F i l i p p o , P. A m a t d i . Biografia dei viaggiatori Italiani colla bibliografia
o

delle loro opere. Ed. sec. Roma, 1882. 8 . (Studi biografici e bibliografici sulla storia
della geografia in Italia. Vol. I. Società geografica Italiana).
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S a n F i l i p p o , P. A m a t d i . Gli illustri viaggiatori Italiani con una antologia dei
o

loro scritti. Roma, 1885. 8 .
o

S a p o r i , F r a n c . Pellegrinaggi Olandesi. Livorno, z.j. Met afb. 8 .
S c h u l z e , L.F.M. Führer auf Java. Ein Handbuch für Reisende. Mit einer
o

Eisenbahnkarte von Java. Leipzig, Batavia, Amsterdam, 1890. 8 .
S e g u i d i l l a s , malagueñas, peteneras y soleares, un tanto picantes. Sevilla,
o

1883. 8 .
S i n t -F r a n c i s c u s . The little flowers of Saint Francis. Newly translated out of
o

the Italian by T.W. Arnold. London, 1907. 12 . (The Temple Classics).
S o m e r e n , J.F. v a n . Essai d'une bibliographie de l'histoire spéciale de la
peinture et de la gravure en Hollande et en Belgique [1500-1875].
o

Amsterdam-Zutphen, 1882. 8 .
o

S o r e l , A l b . Montesquieu. Paris, 1887. 8 . (Les grands écrivains français).
o

S o r e l , A l b . Mme De Staël. Paris, 1890. Met portret. 8 . (Les grands écrivains
français).
S p e n s e r , E d m . The Faerie Queene, disposed into twelve bookes fashioning
XII morall virtues, to which is added his Epithalamion. New ed. with a glossary.
o

Illustr. by E. Corbould. London, z.j. 8 .
S t e r n e , L. Sentimenteele reis door Frankrijk en Italië. Vertaling van Geel. 3de
o

dr. Amsterdam, 1870. 8 .
o

S w a r t h , H e l . Poezie. Amsterdam, z.j. Met portret. 8 . (Beelden en stemmen
- Sneeuwvlokken - Rouwviolen - Passiebloemen - Nieuwe Gedichten).
[S w i f t , J o n .]. A tale of a tub, written for the universal improvement of mankind.
To which is added an account of a Battle between the ancient and modern books
o

in St. James's Library. London, z.j. 12 .
o

T a i n e , H. l'Idéalisme anglais. Étude sur Carlyle. Paris, 1864. 8 .
T a n n e n b e r g , B o r i s d e . l'Espagne littéraire. Portraits d'hier et d'aujourd'hui.
o

Prem. série. Paris, Toulose, 1903. 8 .
T e g n e r , E s . Frithiofssage. Schwedische Urschrift mit gegenüberstehender
Uebertragung in Prosa. Herausg. von G.v. Leinburg. 2e Aufl. Nebst einer kurzgef.
o

schwedischen Grammatik. Frankfurt a.M., 1872. 8 .
T e g n e r , E s . Frithjofs-Sage. Aus dem Schwedischen von G. Mohnike. In neuer
o

Bearbeitung von Edm. Zoller. Leipzig, z.j. 12 .
T e s t a m e n t , N i e u w e . El Nuevo Testamento de nuestro señor Jesu-Cristo.
Antigua version de Cipriano de Valera, revisada con arreglo al texto Griego. Madrid,
o

1877. 12 .
T i e l e , P.A. Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais
o

avec tables des voyages, des éditions et des matières. Amsterdam, 1867. 8 .
T o l l e n s C z ., H. De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren
o

1596 en 1597. 11de dr. Leeuwarden, 1878. 8 .
T w i n i n g , L o u i s a . Symbols and emblems of early and mediaeval Christian
o

art. Illustr. with 92 pl. New ed. London, 1885. 8 .
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V e t h , J a n . Streifzüge eines holländischen Malers in Deutschland. Berlin, 1904.
o

Met afb. 8 . (Bibliothek ausgewählter Kunstschriftsteller. Band V).
V i e d e l a S a i n t e V i e r g e M a r i e , L a , en vingt gravures sur bois par Albert
Durer Nuremberg anno 1511 décrite en vers latins par Chelidonius. Reproduction,
procédé de P.W. van de Weijer, avec une introduction de Ch. Ruelens. Utrecht, z.j.
o

4 .
V i s s e r i n g , G. Een Hollander in Zuid-Afrika. Met portret van H.J. Coster.
o

Amsterdam, 1900. 8 .
o

V l i e g e n , W.H. Het socialisme en de vredesbeweging. Amsterdam, z.j. 8 . (De
Nederlandsche zaak. No. 3).
V l o t e n , J. v a n . Herleven of verzinken. Vaderlandsche opwekkingsrede ter
o

doeltreffende unieviering. Haarlem, 1879. 8 .
o

V o g ü é , E.M. d e . Le roman russe. 2e éd. Paris, 1888. 8 .
V o n d e l , J. v a n d e n . Palamedes of vermoorde onnoozelheit. Treurspel.
o

Schiedam, 1856. 12 . (J. van Vondel's Treurspelen. 5e deel).
V o n d e l , J. v a n d e n . Gysbrecht van Aemstel. Met inleiding van J. van Vloten.
o

Schiedam, 1877. 12 . (J. van Vondel's Treurspelen. II. Klassiek, letterk. pantheon.
40).
V u u r e n , L. v a n . De beteekenis van Straat Malaka historisch beschouwd, naar
o

aanleiding van Singapore-Vlootbasis en onze vlootwet. Utrecht, 1925. Met afb. 8 .
W a g n e r , R i c h . Das Rheingold. Vorspiel zu der Trilogie Der Ring des
o

Nibelungen. Mainz, 1876. 8 .
W a g n e r , R i c h . Die Walküre. Erster Tag aus der Trilogie: Der Ring des
o

Nibelungen. Mainz, 1876. 8 .
W a g n e r , R i c h . Götterdämmerung. Dritter Tag aus der Trilogie: Der Ring des
o

Nibelungen. Mainz, 1876. 8 .
o

W a g n e r , R i c h . Parsifal. Ein Bühnenweihfestspiel. Mainz, 1888. 8 .
W a l t e r , K a r l . Glockenkunde. Bearbeitet von K. Walter. Mit 29 Abb. Regensburg
o

und Rom, 1913. 8 .
W e g w i j z e r door 's Rijks Museum te Amsterdam [door Fr. D.O. Obreen], met
o

teekeningen door W. Steelink en plattegronden. 2de uitg. Schiedam, 1890. 8 .
W e s t -I n d i ë . Bijdragen tot de bevordering van de kennis der Nederlandsch
o

West-Indische koloniën. Deel I-II. Haarlem, 1855-1858. 8 .
W i n c k e l , L.F.A. De militaire loopbaan van den Luitenant-generaal Karel van
o

der Heyden. Met portret. Utrecht, z.j. 8 .
Z a a k , D e N e d e r l a n d s c h e . Vlugschriften uitgegeven door De Vaderlandsche
o

club. No. 1-6. Amsterdam, 1916. 8 . (No. 1. J.A. van Hamel. Grondslagen van Nat.
politiek. No. 2. D.P.D. Fabius. De troonopvolging in Nederland. No. 3. W.H. Vliegen.
Het socialisme en de vredesbeweging. No. 4. J.H. Deibel. De Scheldekwestie. No.
5. G.C.A. Fabius. De verhouding tusschen volk en weermacht. No. 6. G.G. van
Everdingen. De opleiding der officieren).
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Overdrukken
Helm. de Boor - Alex. Bugge - C. de Clercq - J.L.M. Eggen - J. Estienne - E.
Franquinet - D. Fuldauer - P. Fijn van Draat - J. Gessler - A.G. van Hamel (3 stuks)
- A. Heusler (2 stuks) - Uno Holmberg (2 stuks) - G.J. Honing (6 stuks) - O.C.D.
Idenburg-Siegenbeek v. Heukelom - F. Kossmann (2 stuks) - J.H. van Lessen (5
stuks) - Nils Lid (2 stuks) - Knut Liestöl (3 stuks) - J. Limburg - V.J. Mansikka (2
stuks) - Moltke Moe - Erik Moltke og Lis Jacobson - J.W. Muller (2 stuks) - Magnus
Olsen (6 stuks) - H. Paludan - R.A. Parmentier (2 stuks) - H. Pipping (3 stuks) - E.
Polak - S.J. le Poole (4 stuks) - Th. van Rheineck Leysius - L.J. Rogier - A.A. van
Rijnbach - V. Salminen - J.B. Schepers - F.R. Schröder (3 stuks) - H. Sparnaay J.F.M. Sterck (2 stuks) - Sigfr. Svensson - Arch. Taylor (3 stuks) - Jan de Vries Elis Waldstein - E. Wiersum.
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