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Toespraak van den voorzitter op de jaarvergadering
Dames en Heeren,
De Jaarvergadering bijeen op den derden Woensdag van Juni in plaats van op den
tweeden: er is iets veranderd in onze Maatschappij! Wie zou het niet toejuichen dat
zij zich, naar het modewoord van den dag, tracht aan te passen bij gewijzigde
omstandigheden, en dan niet alleen wat betreft den datum harer vergadering. Een
poging daartoe is, Gij weet het, bij onze jongste wetswijziging ondernomen, en nu
wij voor het eerst onder de nieuwe bepalingen bijeen zijn, is het zeker niet
ongewenscht bij den aanvang onzer besprekingen er een enkel woord aan te wijden.
Onze laatste gewone jaarvergadering eindigde in een onzekerheid, die nog
eenigen tijd in de pers is blijven nadeinen, en die vooral daaruit voortvloeide, dat
een belangrijk en principieel punt van meeningsverschil wel een formeele maar toch
geen feitelijke oplossing had gevonden. Toen wij ons in September beraadden,
bleek dat dit niet de eenige moeilijkheid was, doch dat volgens een meerderheid
der toen aanwezigen de Maatschappij ook in andere opzichten hervorming van
noode had, ten einde beter aan haar doel te kunnen beantwoorden. Een commissie
tot wetswijziging, met ruim mandaat, toog aan het werk en legde U een reeks
voorstellen voor, die in hoofdzaak werden aanvaard. Het is eigenlijk slechts in één
kwestie van belang, de samenstelling van het bestuur, dat de wenschen der
commissie geen wet zijn geworden, althans niet in hun geheel. Voor het overige
heeft zij, dunkt mij, op drieërlei gebied den weg tot iets nieuws geopend.
Daar is vooreerst het kritieke punt van de vorige maal: de toekenning van den
C.W. van der Hoogt-prijs. Zij is uit de handen van het bestuur, hetwelk om redenen,
buiten het ter bekroning voorgedragen kunstwerk liggend, de meening der
adviseerende commissie naast zich neer kon leggen, overgedragen aan de
Jaarlijksche Vergadering, ons hoogste gezag, de Maatschappij zelve, die dan maar
moet beslissen of ze in een geval van tegenstelling aan de motieven en argumenten
van haar bestuur of aan die van haar commissie de voorkeur geeft. Zoo straks zult
Gij gelegenheid hebben de deugdelijkheid van deze oplossing op de proef te stellen.
In de tweede plaats is getracht het karakter der Maatschappij iets minder
uitsluitend-Leidsch en iets meer Nederlandsch te maken. De voorzitter zal in het
vervolg gekozen worden door de jaarvergadering, die alle belangstellende leden uit
den lande tezamen brengt, niet door het besloten gezelschap Leidsche leden, dat
ter maandvergadering van October pleegt te komen. Tot de voorbereiding der
jaarvergadering zullen in Mei alle leden worden opgeroepen, zoodat het in hun
macht ligt ook aan die voorbereiding met haar voorstellen inzake de geld-
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middelen en haar dubbeltallen voor allerlei functies het Leidsche stempel te
ontnemen. En in dezelfde richting gaat de thans geopende mogelijkheid om de
maandvergadering ook elders dan te Leiden te houden.
Het derde feit van beteekenis is daarin gelegen, dat voortaan de volle aandacht
zal vallen op een wel eens wat naar den achtergrond gedrongen werkzaamheid
onzer Maatschappij: de uitgave van eigen geschriften. Een afzonderlijke commissie
zal deze belangen behartigen, waarvoor minstens een tiende der jaarlijksche
inkomsten wordt afgezonderd. Een bescheiden begin, maar toch een begin.
Heruitgaven van onze klassieken zijn met name genoemd, en hoeveel zou men
daarnaast niet kunnen opsommen, als men het voor het zeggen had. Niemand
onzer betwijfelt dat een dergelijke werkzaamheid, naast het bezit en onderhoud
harer vermaarde bibliotheek, de Maatschappij meer dan tot dusver tot een factor
van beteekenis in het Nederlandsche cultuurleven zou kunnen maken.
Zou kunnen. Inderdaad, laten wij ons op het oogenblik, dat zich nieuwe wegen
schijnen te openen, er bewust van blijven, dat het thans niet meer dan mogelijkheden
zijn. Aan de Maatschappij zelve, dat wil zeggen aan ons aller samenwerking, de
taak er werkelijkheid van te maken!
Om daartoe te geraken is in de laatste maanden nog een vierde desideratum
genoemd, geformuleerd als ‘nieuw bloed in het bestuur’. De beschrijvingsbrief heeft
U doen blijken, dat zoo straks in niet minder dan acht van de negen bestuursplaatsen
voorzien moet worden, een hoeveelheid, die ook den bloeddorstigste tevreden zal
stellen. En daarbij heeft men dan nog de zekerheid, dat hoogstens op twee van die
acht plaatsen menschen terug kunnen komen, die door een éénjarige aangename
samenwerking met het oude bestuur geïnfecteerd zijn.
In normale omstandigheden wordt aan het aftreden van bestuursleden niet zoo
heel veel aandacht besteed, en dat is niet meer dan natuurlijk, want bij wederzijdsche
geneigdheid om te zijner tijd den band te hernieuwen, behoeft het zelden een
afscheid voor goed te zijn. Anders thans, nu twee van de vaste en tot dusver steeds
herkiesbare bestanddeelen van het bestuur, de penningmeester en de secretaris,
ons gaan verlaten. Na negen en twintig jaar lang onze penningen met voorzichtigheid
en beleid te hebben beheerd, heeft dr. J. Heinsius in de finantieele besluiten onzer
buitengewone vergadering aanleiding gevonden om zich niet langer beschikbaar
te stellen. Wij eerbiedigen dit besluit van een penningmeester, die de
verantwoordelijkheid voor wat hij noodlottig acht niet wenscht te dragen, ten volle,
hoezeer wij het betreuren de goede zorgen van dezen vertrouwden raadsman
voortaan te moeten missen. Dr. Heinsius heeft intusschen de voldoening onze
geldmiddelen ongerept in moeilijke jaren te hebben bewaard en ze in volmaakt
gezonden toestand aan zijn opvolger te kunnen overdragen.
Onze secretaris had reeds geruimen tijd vóór de buitengewone ver-
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gadering te kennen gegeven aan het eind van dit vereenigingsjaar zijn functie te
willen neerleggen. In 1928 heeft de heer H.T. Damsté het secretariaat aanvaard en
reeds dadelijk zijn toenmalige medebestuursleden verbaasd door de snelheid en
degelijkheid, waarmede hij zich in de geschiedenis en de eigenaardigheden der
Maatschappij wist in te werken. Sinsdien heeft de heer Damsté niet opgehouden
haar met groote toewijding te dienen, geen werk, moeite of last schuwend bij hetgeen
hij in haar belang achtte. Wanneer wij in den nieuwen penningmeester en secretaris
dezelfde liefde voor onze Maatschappij mogen aantreffen, als waarvoor wij thans
de aftredende functionarissen van harte dankzeggen, kunnen wij haar en ons
gelukkig prijzen.
Deze verliezen, die de betrokkenen weliswaar uit hun functie maar gelukkig niet
uit ons midden wegnemen, doen de gedachten gaan naar die andere verliezen, die
de dood in onze rijen heeft gebracht.
In haar Amsterdamsche of oud-Amsterdamsche leden is de Maatschappij dit jaar
wel zeer zwaar getroffen. De beide hoogleeraren in het Nederlandsch, die indertijd
Te Winkel's zetel deelden, zijn ons ontvallen: dr. J. Prinsen (13 Juli), de man der
letterkunde, aan welke hij zijn Handboek wijdde naast vele studies, die in het laatst
van zijn leven vooral op de achttiende eeuw betrekking hadden, en dr. F.A. Stoett
(28 April), de taalkundige, voleindiger van Verdam's woordenboek, schrijver der
Middelnederlandsche grammatica, kenner onzer spreekwijzen. Nog twee harer
hoogleeraren verloor de Amsterdamsche universiteit, mr. J. Loosjes (17 October),
jurist-theoloog-historicus, geschiedschrijver der Luthersche Kerk en biograaf van
Protestansche godgeleerden, en J.C. van Eerde (1 April), wiens arbeid aan de
Indische volkenkunde is ten goede gekomen en die naast zijn geschriften op dit
gebied zeker niet minder belangrijk werk heeft verricht als grondlegger der
volkenkundige verzameling van het Koloniaal Instituut, welks nationale beteekenis
hij zoo gaarne en met zooveel succes ook in het buitenland tot haar recht deed
komen. Aan de universiteitsbibliotheek was A.A. Ganderheyden (20 December)
verbonden geweest, wiens publicaties men in een door hemzelf ten onzen behoeve
opgestelde lijst - een voorbeeld ter navolging - in het Jaarboek opgenomen zal
vinden; de verdiensten van dr. A.G.C. de Vries (19 Mei), oud-secretaris en
bibliothecaris van de Vereeniging tot bevordering van de belangen des boekhandels,
liggen op bibliografisch terrein.
In velerlei richting is C.G. 't Hooft (7 Januari), oud-conservator van het museum
Fodor, tevoren verbonden aan het Rijksmuseum, werkzaam geweest, maar in het
middelpunt van zijn belangstelling stond daarbij altijd zijn geliefd Amsterdam, voor
welks hoogen ouderdom als stad hij met zooveel overtuiging streed. Kunstkenner,
kunstverzamelaar en kunstbechermer was A. Bonger (20 Januari), even goed
assuradeur als beoefenaar der literatuurgeschiedenis. Ook te dezer plaatse moge
dankbaar worden herdacht, dat ons overleden medelid door een aanzienlijk legaat
ons Vaste Fonds heeft versterkt,
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hetwelk bij ruimer geldmiddelen nog zooveel nuttiger kan werken, dan het thans
reeds doet.
Als docent bij het middelbaar onderwijs had dr. J. Bergsma, hoogbejaard overleden
(23 December), zijn beste krachten aan het Nederlandsch gewijd; zoo ook dr. G.
Engels (28 October), tevens bekend door zijn tekstuitgaven, en dr. W. van Schothorst
(17 Augustus), die zoowel dialectkenner als beoefenaar der letterkunde was.
Geschiedvorscher en oudheidkundige was jhr. dr. W.A. Beelaerts van Blokland
(22 Augustus), een van de beste kenners onzer Middeleeuwen, en vooral meester
in geslacht- en wapenkunde, van welke takken van wetenschap hij de groote
beteekenis, ja de onmisbaarheid, ook in onzen kring zoo duidelijk in het licht wist
te stellen. De marinegeschiedenis vond een toegewijd beoefenaar in S.P. l'Honoré
Naber (14 Mei), getuige zijn voortreffelijke uitgaven voor de Linschoten-Vereeniging
en elders, waarnevens zeker ook zijn Barlaeus moet worden genoemd. In mr C.
Bake (7 Mei) missen wij den man der taalpolitie, zooals hij dat zelf noemde, strijder
tegen verkeerde woorden en uitdrukkingen, tevens stille medewerker aan het
woordenboek en kenner van Huygens; ook dit lid heeft door een legaat van zijn
sympathie voor onze Maatschappij doen blijken. Voortreffelijk Nederlandsch classicus
bleef dr. R.M.V. van Oppenraay S.J. (2 Januari), ook toen zijn werkkring hem ver
van het vaderland hield; van dr. C.W.I. Wilde, eveneens S.J. (20 April), gingen
belangstelling en werkzaamheid in historische richting. In den vreemde overleed
L.C. van Noppen (21 Juli), vertaler van Vondel en andere dichters, eerste
Koningin-Wilhelmina-lector aan Columbia University en propagandist voor Nederland
en Nederlandsch in zijn tweede vaderland.
Ons overzicht, dat met vier hoogleerraren aanving, zal ook met vier hoogleeraren
eindigen. Mr. H. Krabbe (4 Februari) van Leiden heeft in zijn belangrijke geschriften
de verhouding van staat en recht aan de orde gesteld en zijn opvatting in de theorie
der rechtssouvereiniteit verdedigd; dr. E. Zarncke (4 Maart) van Leipzig, kenner en
beoefenaar van veelzijdige literatuur, heeft in zijn studiën ook Nederland en de
Nederlandsche letterkunde betrokken op een wijze, die hem het buitengewone
lidmaatschap waardig maakte. Dr. H. Logeman (27 Januari), de anglist der universiteit
van Gent, tevens docent in de Scandinavische talen, heeft met niet minder goeden
uitslag, het Middelnederlandsch en het modern Nederlandsch in zijn wetenschappelijk
werk beoefend. En ten slotte de groote Belgische historicus dr. H. Pirenne (24
October), wiens beteekenis reeds in ons laatste Jaarboek door de meest bevoegde
hand is geschetst.
Reeds deze enkele opsomming zal den indruk kunnen geven van de
uitgestrektheid van het terrein, waarop de ons ontvallen medewerkers zich bewogen,
en daardoor tevens van het verlies, dat de beoefening onzer taal, letteren en
geschiedenis door hun heengaan heeft geleden. De Maatschappij blijft hen in eerbied
en dankbaarheid gedenken.
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De wet schrijft voor, dat de Jaarlijksche Vergadering door den voorzitter wordt
geopend met een toespraak, en de traditie wil, dat hij daarbij iets mededeelt uit dat
deel van zijn werkzaamheid, hetwelk hem met onze Maatschappij in aanraking heeft
gebracht. Het ligt dus voor de hand, dat ik, in den tijd die mij nog rest, Uw gedachten
voer naar Nederlandsch-Indië en de Nederlandsch-Indische monumenten, met
name de Nederlandsche monumenten in Indië.
Het is juist vijftien jaar geleden, dat met de systematische verzorging van deze
categorie van oudheden een aanvang is gemaakt. Deze late belangstelling moge
vreemd schijnen aan den buitenstaander, zij is dat niet voor wie op de hoogte is
van de Indische monumentenverzorging in het algemeen. De Nederlandsche
oudheden bleven vanzelf op den achtergrond tegenover die van den Hindoe-tijd,
vertegenwoordigers eener schitterende kunst, en ook voor de wetenschap zoo
aantrekkelijk, reeds dadelijk omdat zich binnen hun kring het merkwaardigste
heiligdom van het middeleeuwsch Boeddhisme bevindt.
Bij nader toezien blijkt het ook met de zorg voor die Hindoeoudheden zoo vlot
niet te zijn gegaan. Eenig sporadisch geliefhebber in de laatste jaren der achttiende
eeuw gaat vooraf, en dan laat het begin der negentiende ons zien, wat er gebeurt
als zulk een liefhebber de macht heeft om met het voorwerp zijner belangstelling te
doen wat hij wil: Nicolaus Engelhard, de laatste gouverneur van Java's
Noord-Oostkust, is de man, die eenerzijds opdracht kon geven tot de eerste
technische opname van Javaansche tempels, maar anderzijds zich niet ontzag de
beelden uit een nog intact monument te laten wegbreken om zijn eigen collectie te
verrijken. Het doet goed, dat die wandaad van 1803 ook dadelijk kritiek vindt; als in
1
1812 Van Sevenhoven ter plaatse komt, schrijft hij neer : ‘Men moet al een
zeldzaame zugt bezitten om eigenaar te wesen van enkele stukken die, van de
plaats en uit het gebouw genomen waarin dezelve behooren, geen waarde meer
hebben, om zulk een eerwaardig gedenkteken van vroegere eeuwen... te vernielen
en te plunderen’. En nog weer een tiental jaren later geeft het herstelde
Nederlandsche gezag het eerste blijk te beseffen, dat ook de overheid hier een taak
heeft, door het gouvernementsbesluit van 1823, waarin wij de hand van den juist
vertrokken Reinwardt nog zien, hetwelk de residenten aanschrijft ‘voor de goede
bewaring der Javaansche oudheden, welke zich in hunne residentiën mogten
bevinden, met de meeste zorg te doen waken en daarvoor de regenten en alle
mindere inlandsche hoofden verantwoordelijk te stellen’. Men ziet, het zijn alleen
de Javaansche oudheden, maar het principe van overheidszorg is toch aanvaard.
Met dat principe moest men dan maar tevreden zijn. Het is natuurlijk niet mijn
bedoeling U hier het relaas te geven van driekwart eeuw papieren
monumentenbescherming door de regeeringsbureaux en verwaarloozing of erger
in de practijk, daargelaten de enkele gevallen van incidenteel en onsystematisch
ingrijpen, soms vooral om der wille van den indruk naar buiten. Maar overigens...
Mogen al de verhalen
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niet te controleeren zijn van dien resident, die het vermaard portretbeeld van een
Hindoejavaanschen koning als schietschijf gebruikte of van die huzarenofficieren
van Magelang, die na afloop hunner diners een stormaanval op Baraboedoer
ondernamen, vast staan de feiten van het hoofd van plaatselijk bestuur, die een
tempel liet afbreken om een gevangenis te bouwen, van de spoorwegmaatschappij,
die haar stations liet optrekken met de steenen van naburige tempelterreinen, van
den waterstaat, die datzelfde materiaal voor zijn dammen bezigde, om nog te zwijgen
van de inlandsche bevolking, die ongestoord wat ze aan steen kon machtig worden
in de fundamenten harer huizen verwerkte. Wanneer dat alles mogelijk was bij de
officieel beschermde Hindoe-oudheden, kan men zich voorstellen, wat er met de
als waardeloos geminachte Nederlandsche overblijfselen gebeurde.
Tallooze meubels en betimmeringen uit den Compagniestijd zijn in de Chineesche
wijken of de kampongs terechtgekomen en hebben hun bestaan geëindigd als
brandhout; een klein deel vond een tehuis bij verzamelaars, die hun tijd vooruit
waren, of in de historische afdeeling van het Bataviaasch Museum. De onroerende
inventaris van het verleden was niet zoo gemakkelijk weg te werken, dank zij den
solieden bouw, door het voorgeslacht toegepast. De huizen, dikwijls gelegen in
stadsgedeelten, die niet meer in trek waren, kregen bewoners met geheel andere
behoeften, en konden naar hartelust verknoeid worden; de openbare bouwwerken,
voorzoover niet meer bij moderner gebruik aan te passen, werden aan hun lot
overgelaten. Enkele malen kon men een gebouw van eenige beteekenis nog wel
voor iets anders bezigen en dan voer het er wel bij, zooals bijvoorbeeld het Stadhuis
van Batavia; ook van de oude forten bleven er wel voor militaire doeleinden bruikbaar,
maar dan moesten ze hun verdere verzorging betalen met aanpassing aan allerlei
moderne eischen. Het fort Victoria op Ambon, eerste territoriaal bezit der
Oost-Indische Compagnie en na zijn groote verbouwing in de achttiende eeuw weer
opnieuw een indrukwekkend geheel, zag zijn landpoort gemoderniseerd, zijn wallen
naar de stadzijde afgebroken, zijn grachten gedempt, zijn binnenruimte gevuld met
allerlei leelijke loodsen en bureaux. Zoo is het mutatis mutandis overal gegaan,
waar de militaire autoriteiten het voor het zeggen hadden en dan mag men nog
dankbaar zijn als er geen dwaasheden geschiedden gelijk het door dynamiet laten
springen van de rondeelen van Belgica op Banda, ten einde... onze neutraliteit te
handhaven in den Russisch-Japanschen oorlog. Het verband is misschien niet direct
duidelijk: de militaire autoriteit dacht, dat het fort mét de torens de aandacht van
een ‘vijand’ zou trekken, maar later zei een nog hoogere militaire autoriteit, dat het
een vergissing was geweest.
Deze en soortgelijke maatregelen betreffen dan nog de gebouwen, die als gunstige
uitzonderingen moeten te boek staan. Voor het overige lagen ze daar maar vergeten
en verwaarloosd, die brokstukken van forten en versterkingen, blokhuizen en
redoutes, over het heele wijde
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voormalige Compagniesgebied, overwoekerde steenklompen, onttakeld en vervuild
of opzettelijk verminkt. Een ontstellend beeld van de vergane glorie der vaderen,
maar meer nog van het beschamend gebrek aan piëteit bij het nageslacht.
Ruim vijf en twintig jaar geleden is men gaan inzien, wat hier werd misdaan, en
het is de verdienste van den gouverneur-generaal Idenburg het eerst tot een daad
gekomen te zijn: de restauratie van het fort en het kerkhof te Bantam. Bij zijn
overlijden viel er zooveel goeds van dezen oud-landvoogd te zeggen, dat hetgeen
de oudheden hem verschuldigd zijn, eenigszins op den achtergrond is geraakt;
daarom zou ik wel gaarne van deze plaats er aan willen herinneren, hoe bij de
totstandkoming van den Indischen Oudheidkundigen Dienst heeft bevorderd, en
met zijn warme belangstelling voor de Nederlandsche oudheden heeft gewenscht,
dat ook deze door de zorgen van dien dienst beschermd zouden worden. Bijzondere
omstandigheden hebben het eerst eenige jaren later mogelijk gemaakt aan dien
wensch daadwerkelijk gevolg te geven en de finantieele nood der laatste jaren heeft
helaas gedwongen ook dit nauwelijks begonnen werk weer in te krimpen, maar de
tijd van onverschilligheid en verwaarloozing is toch voorgoed voorbij.
2
Een afzonderlijk hoofdstuk zouden de grafsteenen kunnen vormen , vooral die
van het oude Batavia. Daendels heeft zijn werk grondig gedaan; de Hollandsche
Kerk, waar de hoogsten in den lande waren bijgezet, is voor afbraak verkocht, en
van de zerken zijn er enkele op de tegenwoordige begraafplaats te Weltevreden
terecht gekomen en is de rest verloren gegaan. Van tijd tot tijd komt er eens een te
voorschijn, zoo in 1899 fragmenten van Jan van Riebeeck's grafsteen, als oprit voor
een erf in Batavia gebruikt en na de ontdekking neergelegd eerst ergens in de
gevangenis onder het Stadhuis, later in een doorloop van het museum van het
Bataviaasch Genootschap. Toen de directie dier instelling, bemerkende dat in
Zuid-Afrika deze herinnering aan den stichter van de Kaap op grooten prijs zou
worden gesteld, de fragmenten aan de regeering van dat land ten geschenke gaf
en de warme dank van ginds de waarde van het geschenk bewees, begonnen
opeens de verontwaardigde protesten tegen het weggeven van een dierbare
vaderlandsche reliek, waar tevoren niemand naar had omgekeken.
Is men in zulke gevallen nu al blij met een grafzerk zonder graf, daartegenover
staat dan het zoeken naar een graf zonder grafsteen; ik doel hier natuurlijk op de
zonderlinge en eenigszins onverkwikkelijke geschiedenis van het graf van Jan
Pietersz. Coen. Nauwkeurige nasporingen op grond van onnauwkeurige documenten
hadden de thans door een pakhuis ingenomen plaats doen kennen, waar men
ongeveer zijn moest en het resultaat was het te voorschijn brengen van eenige
skeletresten, die bleken in geen geval van den gezochte te kunnen zijn. Men schijnt
het er nu wijselijk bij te zullen laten en slechts door een eenvoudig gedenkteeken
de plek te willen aangeven, waar temidden van anderen de grondlegger van Batavia
en van
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's Compagnies rijk in Orienten een laatste rustplaats vond. Wij hopen van harte, dat
het gemanipuleer met doodsbeenderen, en dan nog wel van een persoon, wien
men eerbied toedraagt, niet hervat zal worden en dat Coen's opvolgers zullen zorgen,
dat die laatste rustplaats inderdaad een laatste rustplaats blijve!
De tot dusver behandelde overblijfselen, die om zoo te zeggen onwillekeurig,
door het enkele feit van hun bestaan, spreken van het verleden, zijn betrekkelijk
talrijk en er zijn er waarschijnlijk nog veel meer, dan men zoo zou denken. Had men
vóór 1921 de vraag gesteld hoeveel resten van Compagnies-forten of versterkingen
er in de Molukken over waren, dan zou men waarschijnlijk tot antwoord een tien à
twintig namen te hooren hebben gekregen; bij het systematisch onderzoek bleken
3
er nog drie en zestig te zijn. Zoo zal het elders in de Buitengewesten ook wel zijn .
Maar hoe staat het nu met de behoefte om opzettelijk door een monument of
gedenksteen de herinnering aan een belangrijke gebeurtenis te bestendigen? Wat
heeft Nederlandsch-Indië, wat heeft de hoofdstad in de eerste plaats, op dit gebied
aan te wijzen?
‘Uyt een verfoeyelyke gedagtenisse teegen den gestraften landverraader Pieter
Erberveld sal niemand vermoogen te deeser plaatse te bouwen, timmeren, metselen,
o

ofte planten nu ofte ten eenigen daage. Batavia den 14 April A . 1722’. Ziedaar het
oudste van dien aard, een schandsteen, ingemetseld in het muurtje vóór Erbervelt's
vroegere erf aan den weg naar Jacatra, met 's mans gewitkalkten kop erboven. De
gruwelijke samenzwering van dit ongelukkig warhoofd, dat in onze dagen eerder in
een gesticht dan op het schavot terecht zou zijn gekomen, lijkt ons thans heel wat
minder erg dan de tijdgenoot meende of wilde doen voorkomen, maar zelfs al was
het gevaar echt - en inderdaad ook een warhoofd vermag een politieke beweging
te ontketenen - dan blijft het toch teekenend, dat nu juist dit feit de moeite van het
vermelden temidden van zooveel groote gebeurtenissen en juist deze steen de
moeite van het bewaren temidden van zooveel vernielzucht en onverschilligheid is
waardig geacht.
Gaat men nu verder uitzien naar het voornaamste gedenkteeken van Batavia,
dan komt men op het Waterloo-plein en de zuil met het leeuwtje, welks gelijkenis
met een poedel een onuitputtelijke bron van Indische aardigheden is. De slag bij
Waterloo. Is dat nu een der groote momenten in de geschiedenis van
Nederlandsch-Indië? Natuurlijk niet; het was belangrijk voor Nederland, en dus
uiteindelijk eveneens voor deze Nederlandsche kolonie, ook al zou die er voorloopig
weinig van gemerkt hebben, als de afloop van den veldslag eens anders was
geweest. De zuil van het Waterloo-plein is een Nederlandsch monument in Indië,
geen Nederlandsch-Indisch monument.
Ertegenover, met den rug tegen het groote gebouw van Daendels, staat een der
weinige op Indischen bodem opgerichte standbeelden en het is dan ook van
dengeen, die meer dan een ander op een standbeeld
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te Batavia recht had, van Coen. Althans dat is blijkens het opschrift de bedoeling
geweest, maar het zal den beshouwer moeite kosten in dit parmantig ventje,
electrisch gegoten, den Coen van het portret te Hoorn te herkennen, dat klaarblijkelijk
tot voorbeeld heeft gediend.
Wij zullen natuurlijk geen opsomming beproeven van wat er verder te vinden is,
te Batavia en op andere hoofdplaatsen. Gevelsteenen heeft de Compagnie al in
enkele harer bouwwerken doen aanbrengen, te beginnen met Pieter Both, en vooral
in de achttiende eeuw breedsprakig van bewoording en met vermelding van de
regeerende gouverneurs-generaal, de gewestelijke gouverneurs, de bouwmeesters
(doorgaans genie-officieren) en soms de eerste-steenleggers. Dan zijn er uit de
negentiende eeuw eenige gedenkteekenen, die de deelnemers aan bepaalde
wapenfeiten huldigen, en een zeer enkel, aan een persoon gewijd. Alles
bijeengenomen is het verbazingwekkend weinig. Eenigen tijd geleden is ook aan
Van Heutsz de zeldzame eer van een eigen monument ten deel gevallen en volgens
de beschrijving is dit de groote figuur, aan wie het gewijd is, ten volle waardig. Die
zeldzaamheid maakt het tot iets bijzonders: Coen en van Heutsz, op driehonderd
jaren afstand en met niemand daartusschen. Maar het blijft met dat al een feit, dat
Indië op het gebied van gedenkteekenen toch wel zeer misdeeld is.
Zou daarin verandering moeten komen? Zeker niet in dien zin, dat het gewenscht
zou zijn Indië te overstrooien met de standbeelden of gedenkplaten van heele of
halve beroemdheden, die menige Nederlandsche stad ontsieren, maar wel inzooverre
het toch goed is ook op deze wijze blijk te geven, dat men den band met het verleden
begrijpt en de herinnering hooghoudt.
De monumenten, welke ontbreken, zijn niet de minst belangrijke. Als men in het
oude Bantam ronddwaalt, kan men met eenige moeite aan den oever der rivier de
plek terugvinden, waar bij de oude pabejan de eerste Nederlanders in 1596 aan
wal zijn gestapt: de aanvang onzer betrekkingen met wat eenmaal
Nederlandsch-Indië zou worden, het aanwijsbare beginpunt van een nieuw stuk
geschiedenis voor Nederland en voor Indië. Is dit niet een plaats en een feit, waaraan
de heugenis bewaard moet blijven door dit stukje wildernis met eenige piëteit te
verzorgen? In een onlangs verschenen boek, dat uit de oude journalen de lotgevallen
4
der Eerste Schipvaart samenvat , teekent de schrijver bij den 3den Juli 1596, datum
dat te Bantam ons eerste tractaat met een inlandsch potentaat werd gesloten, aan:
‘dat deze datum voor Groot-Nederland niet een Empire-day is geworden, moet aan
onze Hollandsche nuchterheid geweten worden’. Men zou wellicht geneigd zijn
boven den dag van het zoo spoedig verbroken contract den 1sten Juli te stellen,
toen De Houtman in volle staatsie werd ontvangen en de patenten en commissiën
van Zijn Prinselijke Excellentie Graaf Maurits overlegde; het blijft in elk geval een
feit, dat aan dit in zijn gevolgen zoo belangrijk begin van den band tusschen
Nederland en Indië niemand denkt op de eerste Juli-dagen, laat staan er feest voor
viert. Hollandsche nuchterheid? Dat zal men niet zoo
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grif toegeven, als men, om bij Leidsche voorbeelden te blijven, opmerkt bij hoeveel
oud-Leidenaars in Indië op 3 October de hutspot of een surrogaat daarvan op tafel
komt, en hoeveel oud-studenten op 8 Februari in de hoofdplaatsen voor hun dies
samenkomen.
Batavia, regeering en burgerij, vierde vroeger op 30 Mei ‘verovering’, eerst
dankdag, later herdenkingsfeest zonder meer; het gebruik is met de Compagnie
verdwenen en er is niets voor in de plaats gekomen, dat zich misschien beter dan
deze overwinning, die tevens nederlaag moest zijn van de tegenpartij, zou leenen
tot een voor alle ingezetenen van gindsche deelen van het Koninkrijk gelijkelijk
aanvaardbare gedachtenis, Nederlandsch en Indisch. Zooiets is trouwens ook alleen
mogelijk en wenschelijk als het voortkomt uit de Nederlandsch-Indische samenleving
zelve, gelijk de oprichting van het fraaiste gedenkteeken geen zin zou hebben in
een omgeving, die er onverschillig voor is.
En ten slotte, ook zonder herinneringsdagen en gedenksteenen blijft datgene,
waarnaar zij zouden hebben moeten verwijzen, zijn waarde behouden. Zorg voor
de monumenten der geschiedenis is een plicht, te aantrekkelijker omdat zij de
gedachten voeren naar een periode, waarop wij, als de balans van goed en kwaad
wordt opgemaakt, toch nog altijd trotsch kunnen zijn, en dat waarlijk niet alleen van
Nederlandsch standpunt. Voortbouwend, in beter begrijpen, op wat toen werd
begonnen, mogen wij bedenken, dat de beste monumenten, gelijk de beste
Boeddha's, de ideëele zijn.
De 170ste vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde is
hiermede geopend.

Eindnoten:
1 Handschrift in het Landsarchief te Batavia, fol. 156.
2 In dit verband worde gewezen op de werkzaamheid en publicaties van mr. P.C. Bloys van
Treslong Prins.
3 V.I. van de Wall in Oudheidkundig Verslag v. Ned. Indië, vooral over 1921, 1929 en 1930.
4 J.C. Mollema, De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië (1935).
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Een en ander uit den taalstrijd in Zuid-Nederland tusschen 1815
en 1830
door Dr. Maurits Sabbe
Wij geven ons gewoonlijk geen voldoende rekenschap van de groote moeilijkheden,
die de Regeering van het Koninkrijk der Vereenigde Nederlanden, tusschen 1815
en 1830, moest overwingen om het herstel van de volkstaal in het Zuiden te
verwezenlijken. De ontdietsching van de leidende standen aldaar dagteekende van
voor lange jaren en wortelde zeer diep.
Heel vroeg reeds hadden zich daar de Fransche invloeden doen gelden. De
graven van Vlaanderen, Fransche leenmannen, gebruikten de Fransche taal en
gingen op in de Fransche cultuur. Fransche dichters als Chrestien de Troyes leefden
aan hun hof.
Onder de Bourgondiërs, zuiver Fransche vorsten, werd dit gezag van de Fransche
taal nog sterker. Ook in hun omgeving werkten Fransche letterkundigen van
beteekenis als Philippe de Comines. Dit Fransche leven raakte echter maar den
adel en de hoogere burgerij; het volk in zijn groote, dichte massa bleef zuiver
Vlaamsch.
In de 16de eeuw, toen de godsdiensttijd en de opstand tegen Spanje het gansche
volk meesleepten, begrepen de hoogere standen welk een machtige hefboom de
volkstaal kon zijn voor de verspreiding hunner gedachten, en zij toonden voor haar
een levendige belangstelling. Marnix van Sint Aldegonde, ofschoon uit Waalschen
stam gesproten, werd een voorbeeld van volmaakte tweetaligheid.
Na de scheiding van Noord en Zuid, op het einde der 16de eeuw, verloor echter
de volkstaal weer den invloed, dien zij in deze kringen gewonnen had, en de
Fransche olievlek ging zich meer en meer uitbreiden. Het middelbaar onderwijs,
negenoeg uitsluitend in de handen van geestelijke orden, wijdt slechts zorg aan de
oude talen en aan het Fransch. Hoe langer hoe meer wordt daar de landstaal
behandeld als een asschepoester en in veel gevallen wordt zij zelfs niet meer
onderwezen. De meeste Zuid-Nederlanders kwamen tot geestelijke ontwikkeling,
uitsluitend door het Fransch.
In de 17de en nog meer in de 18de eeuw voelde men op vele plaatsen zeer sterk,
dat de landstaal in het hooger gezelschapsleven hoe langer hoe meer door het
Fransch verdrongen werd. Te Brussel b.v. voelen Philips Numan, G. Theodosius
van Walhorn, L. Broomans, Jan Mommaert, F. Godin, Cl. de Grieck en andere
Brabantsche schrijvers voortdurend de behoefte om hun taal te verdedigen tegen
1
de steeds machtiger en machtiger wordende mededingster , en de Verhandeling
van den Brusselschen advocaat Verloo Over de Onacht der moederlijke tael is als
een wanhoopskreet, die jammer genoeg in de woestijn der onverschilligheid
weerklonk.
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Tengevolge van de Fransche inpalming, die begon met den slag bij Jemappes in
1792 en duurde tot den slag bij Waterloo in 1815, ging de lijdensgeschiedenis der
Nederlandsche taal in het Zuiden eerst voor goed aan den gang.
Als een vooropgezette regeeringspolitiek werd van nu af aan de verfransching
van het Nederlandsch gedeelte van België systematisch en hardnekkig
doorgedreven. De taak was overigens niet zoo heel moeilijk meer, gezien de
verfransching, die reeds in de 18de eeuw onder het meest ontwikkelde gedeelte
der bevolking zulke vorderingen had gemaakt.
Het bestuur verbande het Vlaamsch uit alle openbare diensten. Sedert 1803
werden alle stukken van de registratie uitsluitend in het Fransch opgesteld. In alle
préfectures en gemeentelijke diensten werdtalrijke Franschen aangesteld, die alleen
hun eigen taal kenden. Sommigen van die ambtenaars legden er zich op toe de
landstaal uit te roeien en dusdoende wisten zij dat zij werk verrichtten, dat van
hoogerhand goedgekeurd zou worden. Voyer d'Argenson verbiedt te Antwerpen
alle uitgaven in de Vlaamsche taal. In 1806 sluit Faipoult de lokalen waar in de
landstaal tooneel werd gespeeld. D'Houdetot verplicht de Gazette van Gent in het
Fransch te verschijnen. In 1810 verbiedt hij het drukken van Vlaamsche boeken. In
1812 worden al de straatnamen en uithangborden in het Fransch vertaald.
Dat alles behoorde tot de Fransche centralisatiepolitiek, die van ons land
eenvoudig een Fransche provincie wilde maken. Nergens kwam er verzet tegen die
taalverdrukking. Hoe paradoxaal het ook moge klinken, zoo de leidende standen in
Vlaanderen in politieken zin anti-Fransch dachten, dan deden ze dat in het Fransch.
Het Nederlandsch vond nog alleen een schamele toevlucht bij de nederigen, in
de kerk, waar de geestelijkheid in de volkstaal bleef prediken en den catechismus
onderwees; en in de oude kamers van rhetorica, waar echter het oprechte nationale
gevoel zoo zwak was, dat men er in erg verbasterd Nederlandsch en gezwollen stijl
de overwinningen van Napoleon bezong! Voor het overige leefde onze taal voort
onder de massa der ongeletterden als een steeds meer en meer verwilderende
plant.
In de geschiedenis van het Nederlandsche taalleven is de bedrijvigheid van Koning
Willem I en zijn Ministers Van Maanen en Falck om de landstaal in de Zuidelijke
Nederlanden terug in eere te herstellen, van de grootste beteekenis. En het wekt
wel verwondering, dat tot in den jongsten tijd de historici de taalpolitiek van Willem
I in het Zuiden en alles wat er bij behoort, niet grondiger bestudeerden. De werken
van De Bosch Kemper, De Keverberg en Blok in Nederland, De Gerlache en
Nothomb in België, geven over deze merkwaardige poging om het Zuiden terug te
winnen voor een zuiver Nederlandsch taalleven al niet veel meer dan
algemeenheden. Gelukkiglijk zijn in de laatste jaren twee historici van talent Dr. Fl.
2
3
Blauwkuip in het Noorden en Dr. A. De Jonghe in het Zuiden zich op een
diepgaande studie van dit onderwerp gaan toeleggen.
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Nu trof het ons, dat beiden om zoo te zeggen uitsluitend steunen op
archiefbescheiden en geen rekening houden met de tamelijk rijke
vlugschriftenliteratuur pro en contra, die de taalpolitiek van Koning Willem in het
Zuiden deed ontstaan.
Pas waren in 1814 de eerste besluiten ten voordeele van het Nederlandsch
getroffen, of J.F. Willems begroette ze geestdriftig met een gedicht in den
Antwerpschen Almanak, uitgegeven door Tot Nut der Jeugd voor 1815.
Triump - onze Nederduytsche tael
Is van het Fransche juk ontheven,
En zal, hoezeer de nijd ook smael,
Haer' ouden luyster doen herleeven.

De blijde verwachting van Willems werd gedeeld door verscheidene andere
Vlamingen, door L. De Foere te Brugge, P. Behaegel te Thielt, P.A. Van den Broeck
te Aalst, Mulle te Gent, C.A. Vervier e.a., die in tal van brochures hun ingenomenheid
4
met de getroffen regelingen onverholen uitdrukten .
Bijna tegelijkertijd komt het tegenoffensief van de Franschgezinde geschriften
los. Hier onderscheidden zich vooral de advocaat J. Tarte, cadet; P.P.J. Barafin,
grifier van het vredegerecht te St Steven Woluwe; de burgemeester van Leuven
J.B.J. Plasschaert, en nog ettelijke anderen meer.
Toen in 1819 besloten werd, dat te beginnen met 1823 in de provinciën Antwerpen,
Oost- en West-Vlaanderen, Limburg en nadien ook in de arrondissementen Brussel
en Leuven het Nederlandsch als eenige officieele taal mocht gebruikt worden,
verminderde deze polemiek niet, wel integendeel. Met geestdrift stelden zich aan
de zijde der regeering Lod. Gerard Visscher; Petrus van Genabeth; H.J. Schuermans;
J.J. De Cloet, gouverneur van den jongen hertog van Brabant; W.C. Ackersdijck
(vertaald in het Fransch door Baron J.C.E. van Ertborn); en de bekende profesoren
Meyer, Schrant en Kinker. Van Franschgezinde zijde werd het verweer ook scherper
en scherper. Niet alleen de Waalsche ambtenaren en de in België na 1814 gebleven
Franschen, voor wie het waarnemen van een betrekking in de Vlaamsche gewesten
door de Koninklijke besluiten bemoeilijkt werd, maar ook de leidende standen in
Vlaanderen zelf, verfranscht als zij waren onder het Oostenrijksch en het Fransch
régime, veroorzaakten de Regeering op dat punt veel last en maakten van hetgeen
zij taaldwang noemden een van de scherpste grieven, die zij tegen den jongen staat
gebruikten. Advocaat Defrenne, S. van de Weyer en talrijke anderen, medewerkers
van L'Observateur Belge, Le Spectateur Belge, Le Journal de Gand, Le Libéral e.a.,
waren de woordvoerders der oppositie.
Het is voldoende enkele van die geschriften in te zien om onmiddellijk overtuigd
te zijn van hun waarde voor den geschiedschrijver. Zij hebben een levende
psychologische beteekenis, zij schilderen den gemoedstoestand van voor- en
tegenstander, zij wijzen op verwachtingen en ontgoochelingen, zij teekenen
interessante figuren, die aan den strijd deel namen.
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Het ligt niet in mijn bedoeling hier die strijdliteratuur volledig te bespreken. Dit zou
een veel te ruim onderwerp zijn voor den tijd waarover ik beschik. Ik wil u slechts
enkele van de kampioenen voorstellen en wijzen op hun kenschetsende opvattingen
en houdingen, waaruit, naar ons bescheiden oordeel, de verschillende uitzichten
van het conflict scherper omlijnd te voorschijn komen.
De eerste ons bekende openlijke tegenstander van het gebruik der Nederlandsche
taal in het openbaar leven der Zuidelijke provinciën was de advocaat, griffier van
het Vredegerecht St Steven Woluwe, Pierre Paul Joseph Barafin, een Brusselaar,
die onder de Fransche overheersching reeds verscheidene openbare betrekkingen
had waargenomen. Onder het bestuur van Koning Willem werd hij in 1817 commies
bij het Ministerie van Waterstaat, later fiscaal advocaat in den Haag en te Utrecht,
en in 1820 krijgsauditeur voor Oost-Vlaanderen. Bij de omwenteling van 1830 keerde
hij zich tegen Koning Willem, en werd door de nieuwe Belgische regeering in zijn
betrekking behouden, tot hij in 1834 wegens dienstvergrijp afgesteld werd.
Barafin liet reeds in 1815 een aanval tegen het gebruik van het Nederlandsch als
officieele taal in het Zuiden verschijnen: Sur la langue nationale ou dissertation sur
ces questions: Les idiomes Hollandais et Flamand forment-ils la même langue?
Avons nous une langue nationale proprement dite? Quelle était, avant la conquête
des Français en 1794, la langue du Gouvernement et celle de l'Administration
publique? Quelle langue convient il d'adopter dans les conjonctures actuelles pour
5
la gestion des affaires administratives? .
De eerste zittingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, na de vereeniging
der beide Nederlanden in 1815, bewezen, volgens Barafin, dat er geen nationale
taal in het Koninkrijk der Nederlanden bestond. Brusselaars, Gentenaars,
Bruggelingen en Antwerpenaars spraken een taal, die de Hollanders niet verstonden
en zij zelf verstonden de Hollanders niet. De Walen van Bergen, Doornik, Luik en
elders kenden geen woord Nederlandsch.
Daarna begint Barafin een uitvoerig betoog om zijn stelling te bewijzen: ‘Le
royaume des Pays Bas est réellement dépourvu d'une langue nationale. Mais nous
autres Belges des provinces méridionales nous en avons depuis longtemps une
d'adoption, une langue administrative, c'est la langue française’. Hij komt op tegen
de bewering van een lid van de Tweede Kamer, die uit een onderzoek van het
archief van den Souvereinen Raad van Brabant afleidde, dat vóór den inval der
Franschen in 1794, al de zaken daar in de Nederlandsche taal behandeld werden.
Barafin aarzelt niet deze bewering een ketterij te noemen, omdat hij uit een
onderzoek van datzelfde archief geleerd had, dat sommige zaken toch ook in het
Fransch werden behandeld. Dan haalt hij nog verder historisch materiaal aan ten
voordeele van zijn stelling.
Barafin is hier de advocaat, die een zaak bepleit. Hij dikt de argumenten aan, die
zijn stelling dienstig kunnen zijn, doch maakt niet de minste melding van de feiten
en beschouwingen, die ze verzwakken.
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Wie de studiën van Mr. L. Willems en van Pater Stracke over het gebruik van de
Nederlandsche taal in onze gewesten gedurende vroeger eeuwen leest, krijgt een
anderen kijk op den toestand. Doch het is ons hier niet te doen om met Barafin te
polemiseeren, wij willen alleen een beeld geven van zijn opvattingen.
Dan vraagt hij zich af, hoe het kwam, dat het Fransch in onze gewesten zulk een
invloed uitoefende en zoo algemeen verspreid was. Hij denkt geen oogenblik noch
aan den invloed der vreemde vorsten en regeerders, noch aan den dwang en
willekeur van de hoogere besturen, waartegen de Vlamingen meer dan eens
opkwamen, hij ziet als eenige reden de voortreffelijkheid van de Fransche taal. De
Vlamingen en de Brabanders, verzekerde hij, verwaarloosden hun taal uit louter
liefde voor de Fransche letterkunde, waarvan hij dan dithyrambisch den lof zingt:
‘trésor inépuisable de richesses en tout genre, où l'esprit et le coeur trouvent un
aliment constant, un refuge contre l'ennui, des préceptes de vertu, des maximes de
sagesse, de bienfaisance, d'humanité’. Hier spreekt de geestdrift van den man, die
erkentelijk maar onrechtvaardig in één cultuur opgaat.
Voor het Nederlandsch heeft hij niet de minste achting. Waarom hebben wij geen
nationale tooneelschrijvers, vraagt hij zich af? Niet omdat het ons aan geest of
vernuft ontbreekt, luidt zijn antwoord, alleen omdat onze taal zoo arm is.
Over zijn eigen kennis van het Nederlandsch licht Barafin ons voldoende in om
ons toe te laten in zekeren zin zijn lagen dunk over onze taal te begrijpen. Hij sprak
alleen het Brusselsch plat. Wanneer hij met Noord-Nederlanders sprak, vond hij
nooit het passende Nederlandsche woord, de passende technische uitdrukking en
gebruikte dan maar Fransche woorden of wijdloopige omschrijvingen, waarin hij
zich verwarde en waarbij hij zich bespottelijk voelde.
Barafin beweert, dat de overgroote meerderheid der Zuid-Nederlanders uit de
Dietschsprekende gewesten zich in hetzelfde geval bevonden. ‘Il n'est, je pense,
schrijft hij, point de Branbançon qui, ayant eu affaire à des Hollandais, ne se soit
trouvé dans le même embarras; il n'est point de Brabançon qui, en Hollande, n'ait
été l'objet de quelque innocent persiflage sur notre manière de prononciation, sur
notre diction souvent singulière, sur la tournure de nos phrases’.
Zonder omwegen stelde Barafin voor, dat men op de zittingen van de Staten
Generaal bij de besprekingen en debatten uitsluitend Fransch zou spreken. Om dit
voorstel aanneembaar te maken, verzekert hij dat in Holland elk ontwikkeld man
toch Fransch verstaat. Vooral sedert 1795, voegt hij er bij, waren daar veel scholen
tot stand gekomen, waar het Fransch onderwezen werd. Onder de leden van de
Staten Generaal zijn er geen drie, durft hij beweren, die geen Fransch kennen, tegen
vijftig, die het Nederlandsch niet verstaan.
Ten slotte komt Barafin heftig op tegen het voornemen van de regeering om het
Nederlandsch tot de bestuurlijke taal van de Zuidelijke gewesten te maken. (Dit
gebeurde eerst in 1823). Hij richt
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zich tot den Koning om hem dringend te vragen den voorgenomen maatregel niet
door te drijven, en een stelsel te doen toepassen ‘dont l'exécution doit
nécessairement occasionner le moins de secousses, engendrer le moins de
murmures, rendre le moins d'hommes malheureux’.
Een paar jaren na den aanval van Barafin, in 1817, verscheen een nieuw, in den
vorm gematigd maar naar den inhoud reeds dreigend vlugschrift: Esquisse historique
sur les langues, considérées dans leurs rapports avec la civilisation et la liberté des
6
peuples (par un Belge) ). Deze Belg was weer een Brusselaar, Jean Baptiste Joseph
Ghislain Plasschaert, ook een man die een groot deel van zijn loopbaan onder het
Fransch regime had afgelegd. Van 1792 af was hij lid van de administratieve junta;
in 1801 raadslid van de préfecture; in 1806 maakte hij deel uit van de eerewacht,
die Napoleon in Holland vergezelde; door den Keizer was hij benoemd tot ridder
van het eerelegioen, en toen de geallieerde troepen België binnen rukten, was hij
maire van de stad Leuven.
De stelling van Plasschaert komt neer op de bevestiging, dat de taal van de
beschaafde Belgen het Fransch is, ook van de Vlaamsche Belgen, die, zegt hij, hun
jargon opgaven om de taal van hun Zuiderburen aan te nemen en daardoor
deelachtig te worden aan een ruimere en rijkere cultuur. Elke poging om hun die
taal te ontnemen en de armere Nederlandsche in de plaats te zetten, beschouwt
hij als een misdaad.
De belangen van de overgroote meerderheid der Vlaamsche bevolking, die alleen
haar eigen taal kende, waren voor hem van geen tel. In zijn redeneering hield hij
alleen rekening met de hoogere standen, zijn onmiddelijke omgeving.
Plasschaert's beschouwingen dragen onloochenbare sporen van de gedachten
door Rivarol ontwikkeld in zijn befaamde rede Sur l'Universalité de la Langue
française, in 1784 door de Academie van Berlijn bekroond.
Elke geschreven taal, betoogt Plasschaert, is de bewaarplaats van de kennis van
het volk dat ze spreekt; zij is het middel, waarover het volk beschikt om zijn eigen
gedachten aan anderen mede te deelen. De duidelijkste, nauwkeurigste, rijkste en
welluidendste taal, die door de grootste schrijvers tot de volmaaktheid werd
opgevoerd, heeft voor alle menschen zonder onderscheid een aantrekkingskracht,
die het geheim is van haar expansievermogen. Komt daar dan nog bij, dat die taal
behoort aan een groot volk, dan kan men gemakkelijk begrijpen hoe ze, zonder
tusschenkomst van macht of geweld, als het ware van zelf gaat overheerschen.
Dit was het, volgens Plasschaert, wat met het Fransch in Vlaanderen gebeurd
was. Hij legt er wel den nadruk op, om de in 1817 nog anti-Fransche politieke
gevoelens van zijn lezers niet te krenken, dat de overheersching van de Fransche
taal toe teschrijven was, alleen aan haar innerlijke waarde, en niet aan den politieken
invloed van het volk, dat ze spreekt. Ook Barafin had reeds deze zienswijze ont-
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wikkeld. De liefde van de Belgen voor het Fransch, schreef hij, belette hen niet de
Fransche natie en haar dwingelandsche regeerders af te keuren. ‘La langue ne
forme point l'esprit national’ besloot hij.
Plasschaert ontwikkelt de stelling, dat het vervangen van de moedertaal door een
rijkere uitheemsche taal volstrekt niet nadeelig is. ‘Wie zou durven zeggen’, waagt
hij te vragen, ‘dat de vreedzame invoering van de Fransche taal in België, onder
het huis van Bourgondië, verderfelijk zou geweest zijn voor ons vaderland? Dat
haar behoud en haar verspreiding, onder de Spaansche en Duitsche takken van
het Huis van Oostenrijk (waarvan zij in dit land de officieele taal geworden was) er
de ontwikkeling van den menschelijken geest zou vertraagd hebben? Met een woord,
dat de spontane en vrijwel algemeene vervanging van de vroegere idiomen door
deze taal, de volkeren van deze mooie gewesten minder verlicht, minder gelukkig
en minder vrij zou gemaakt hebben?’
Deze bewering, die Plasschaert zoo onbezonnen opfantazeert, wordt door vele
feiten tegengesproken. Laten wij hier alleen aanhalen wat Voltaire, tijdens zijn verblijf
te Brussel (1739 tot 1742), de stad waar de verfransching naar het hart van
Plasschaert het meest vorderingen had gemaakt, aan den prins van Pruisen, den
toekomstigen Frederik den Groote, over het geestelijk leven aldaar heeft geschrevne:
‘J'y vois beaucoup de princes et peu d'hommes, c'est à dire, d'hommes pensants
et instruits.’ - ‘Bruxelles est le séjour de l'ignorance. Il n'y a pas un bon imprimeur,
pas un graveur, pas un homme de lettres; et sans Mme du Châtelet, je ne pourrais
parler de littérature.’ En het oordeel van Jean Baptiste Rousseau, die te Brussel
vertoefde van 1722 tot 1741, was al niet vleiender.
Met enkele voorbeelden uit de geschiedenis zoekt de oud burgemeester van het
Brabantsche Leuven dan de paradoxale stelling te bewijzen, dat het Fransch werkelijk
de nationale taal der Belgen (ook der Vlamingen) was. Zijn voorbeeldenmateriaal
is niet overtuigender dan dat van Barafin. Van uitzondering maakt hij regel en het
concept natie, zooals hij het persoonlijk gebruikt, omvat alleen de leidende
minderheid, waarbij hij behoort.
Plasschaert wordt pathetisch, waar hij het droevige lot beklaagt van de volkeren,
aan wie men een vreemde taal opdringt. De wetten, waaraan zij moeten
gehoorzamen, worden voor hen een beleediging. En dat lot stond de Belgen te
wachten, verzekerde hij, als men het Nederlandsch hier als officiëele taal invoerde.
Men kan er zich alleen over verwonderen, dat deze Brabander er niet eens aan
gedacht heeft, dat dergelijke misstanden in Vlaanderen, Brabant en Limburg de drie
vierden van de bevolking, de drie millioen Fransch-onkundigen, troffen tijdens de
Fransche overheersching, waarvan hij het taalregime wilde voortzetten.
Plasschaert besluit zijn vlugschrift met twee redevoeringen, die hij zoogezegd
gevonden had onder de geschriften van een naamloos auteur. Dit is eenvoudig een
fictie, die hem moest toelaten de ironie vrijer te hanteeren. Dat gedeelte van zijn
geschrift doet werkelijk aan
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als een opstandig pamflet, waaruit wij met zekerheid afleiden kunnen dat van een
schrijver met dergelijke opvattingen en van de groep der Vlaamsche burgerij, die
zich hoogmoedig in haar verfransching afzonderde, en waarvan hij de tolk was,
niets dan bitter verzet te verwachten was tegen elke poging tot vernederlandsching,
hoe voorzichtig en billijk zij ook mocht zijn.
De Nederlandschgezinden in het Zuiden schaarden zich rondom de sympathieke
figuur van Jan Frans Willems, die met zijn ode Aen de Belgen in 1818, vele harten
won voor Koning Willem's taalpolitiek. Het waren Vlamingen, maar ook
Noord-Nederlanders, die zich op dit gebied in velerlei opzicht verdienstelijk hebben
gemaakt.
Onder deze laatsten was het Lodewijk Gerard Visscher uit Breda, controleur der
directe belastingen te Brussel, die naast de professoren Schrant, Meyer en Kinker,
wier werkzaamheid ons beter bekend is, met den loffelijksten ijver voor de
vernederlandsching werkte.
Zijn huis te Brussel, volgens Dr. Wap, was het rendez-vous van alle letterkundigen
uit het Noorden, die tusschen 1820 en 1830 met het Zuiden kwamen kennis maken.
In 1826 werd hij leeraar in de Nederlandsche taal- en letterkunde aan het pas
gestichte Collegium philosophicum.
Niemand heeft vollediger en duidelijker het standpunt van de integrale
vernederlandsching der Zuidelijke provinciën uiteengezet, dan Visscher in zijn
7
geschrift: Over het Herstel en de Invoering der Nederlandsche Tael . Op zekere
plaatsen krijgen wij den indruk, dat hij Barafin's beschouwingen wil weerleggen,
maar in elk geval vat hij het probleem veel ruimer op en geeft hij als een soort van
beredeneerd programma van alles wat in het belang der vernederlandsching
behoorde gedaan te worden.
Visscher betoogt de eenheid van de Nederlandsche taal, zoo in Noord als in Zuid.
Al vindt men in Brabant en Vlaanderen verschillende tongvallen, toch schrijft men
overal ‘eene verstaanbare algemeene vaderlandsche taal’.
Hij weerlegt de vele vooroordeelen, die tegen onze taal in het Zuiden bestonden.
De toestand, die daar op taalgebied heerschte, noemt hij ‘een noodlottige miskenning
van zich zelven en van de natie, ofwel het droevige gevolg van die onkunde, welke
de Fransche overheersching, in haar belang, zoo meesterlijk heeft weten te
bevorderen. Wat in vroegere jaren slechts den zweem had van het Vlaamsch, dat
werd, als het ware, uit eenen mond bespot en vernietigd... Onder die vooroordeelen
is een groot gedeelte van het tegenwoordige geslacht geboren en opgevoed’.
Uit Visscher's studie zouden wij vele passages kunnen mededeelen, waaruit zou
blijken, dat hij een juisten kijk had op de toestanden en hun oorzaken, doch wij
moeten ons beperken. Wij laten achterwege wat Visscher zegt over de verhouding
van de volksklasse, van den beschaafden stand, van de grooten en vermogenden,
en van den adel tot de landstaal; over den invloed dien het hof kan uitoefenen op
het gebruik van het Nederlandsch; over hetgeen er te verwachten viel
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van een uitgebreider aanwenden onzer taal in de letterkunde, in de wetenschap, in
de muziek, enz... Het zijn beschouwingen, die op verrassende wijze overeenkomen
met die van de latere Vlaamsche beweging en die wij nog dagelijks door de
Vlaamschgezinden bij de verdediging van hun standpunt hooren aanhalen.
In afzonderlijke hoofdstukken behandelt Visscher het aandeel van het lager,
middelbaar en hooger onderwijs in het taalherstel; de rol van den schouwburg en
van het dagblad; het taalgebruik in de nationale vertegenwoordiging en in de
gerechtshoven; en de plaats, die het Nederlandsch in de Waalsche gewesten diende
in te nemen.
Visscher verwachtte voor het Zuiden meer heil van de athenaea dan van de
hoogescholen, waar men uitsluitend rechtsgeleerden en geneesheeren vormde en
alle andere wetenschappen verwaarloosde. ‘Ik zie er geen voordeel in, schrijft hij,
dat het vaderland door zijne advokaten en geneesheeren als overstroomd wordt,
maar ik beschouw het als eene groote nuttigheid, dat een ieder zoo veel mogelijk,
beschaafd worde, en die kundigheden bekomt, welke hem in zijnen stand doen
uitmunten, of dienstbaar maken aan de welvaart van het algemeen’. Een dergelijk
onderricht moesten de athenaea geven en in elke stad diende er een opgericht te
worden. De landstaal behoorde bij dat onderwijs doel en middel te zijn.
Voor het Nederlandsch tooneel vraagt hij meer steun van wege den Koning. Hij
klaagt er b.v. over, dat er te Brussel twee Fransche schouwburgen zijn, die koninklijke
subsidies ontvangen. Hij wijst op den denationaliseerenden invloed, die van deze
inrichtingen uitgaat. ‘Zooals het thans met de schouwburgen in Brussel gelegen is,
schrijft hij, verdooven zij alle begrip van eigen grootheid en zijn getuigenissen tegen
ons zelven’. ‘Voor de Franschen alleen, voegt hij er bij, kunnen onze tegenwoordige
tooneelinrigtingen voordeelig wezen, en zij zijn het ook in den striksten zin, uitsluitend
voor hen, Zij, die hun land bewonen, houden ons voor provincialen, betrekken ons
als zoodanig in de geschiedenis van hunne dramatische letterkunde, en vereeren
ons van tijd tot tijd met hunne kostbare bezoeken. Die Franschen daarenboven,
welke in Belgien gevestigd zijn, maken er insgelijks hunne rekening bij, behouden
er hunnen invloed mede.’
Visscher onderzoekt ook wat het liefhebberijtooneel bijdragen kan tot de
verspreiding der Nederlandsche taal. Voor de groote steden was het niet meer aan
te bevelen. Daar hadden de oude rederijkers hun achting en invloed verloren. Daar
moesten beroepsacteurs gesteund worden. In steden als Antwerpen ware het
wenschelijk geweest een nationalen schouwburg op te richten. In 1823 had Lauts
8
reeds een officieel Nederlandsch tooneelgezelschap te Brussel gevraagd . In de
kleine plaatsen daarentegen konden de rederijkerskamers met weinig hulp veel
goeds stichten. De lof, dien Visscher hier brengt aan de nederige rederijkers, komt
overeen met hetgeen wij over hen van anderen hoorden. Petrus van Genabeth, de
vurige Amsterdammer, die tusschen 1819 en 1830 leeraar was aan het Atheneum
te Brugge, gewaagt o.a. van een Vlaamschen tooneelkundigen wedstrijd van uiter-
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lijke welsprekendheid, die ‘zijn verbazing ten top voerde’ . Hij hoorde daar een
10
onberispelijke Nederlandsche taal spreken. Potgieter spreekt ook met moeilijk
beheerschte ontroering over de liefde voor eigen taal, die een publiek uit de
volksklasse en kleinen middenstand, bij een dergelijken prijskamp te Antwerpen liet
blijken. Te Winkel heeft werkelijk gelijk waar hij betreurt, dat de regeering van voor
'30 geen partij genoeg heeft weten te trekken uit den gemoedstoestand van deze
klassen der maatschappij, waaruit overigens de latere Vlaamsche beweging haar
11
beste en trouwste verdedigers zag te voorschijn komen .
Over de dagbladen en tijdschriften in het Zuiden bevat Visscher's boek zeer
interessante bijzonderheden. Hij klaagt er over, dat ze bijna alle bestuurd worden
door Franschen; met de schaar veel uit de Fransche bladen knippen, zich om zoo
te zeggen niet bezig houden met hetgeen in Noord-Nederland gebeurt en zelfs niet
eens de verdienste hebben ‘het wetenswaardige der Zuidelijke provinciën op te
teekenen’. Over het Journal de Bruxelles, dat de ministeriëele besluiten van belang
voor het Zuiden mededeelde, en de regeeringsmaatregelen verdedigde, door andere
bladen in een verkeerd daglicht geplaatst, is Visscher niet goed te spreken. Dat blad
beantwoordt niet aan hetgeen hij van een officieel regeeringsorgaan verwachtte.
Het had om te beginnen in het Nederlandsch moeten verschijnen. ‘Met een
vreemdeling aan het hoofd, deelde het, volgens hem, in alle de gebreken der overige
journalen en scheen veel eer de nieuwspost van een kleine Fransche stad, dan wel
de Moniteur der Nederlanden te zijn.’
Visscher vraagt beslist, dat er een officiëel dagblad, uitsluitend in het Nederlandsch
opgesteld, zou uitgegeven worden.
Visscher behandelt ook de gewichtige vraag van het gebruik der Nederlandsche
taal in het parlement. Hij wijst er op, dat de leden hun redevoeringen willekeurig in
het Fransch of in het Nedelandsch uitspraken. Dit komt eigenlijk hierop neer,
verzekert hij, dat zeer velen uitsluitend Fransch gebruikten ‘terwijl het bestuur der
Kamers van beide talen gebruik maakt’. Dit was een ongemak, waarover meer dan
eens geklaagd werd, en Visscher wenschte, dat men er geleidelijk toe komen zou
om allen zonder onderscheid het Nederlandsch te doen spreken. Er waren 90
afgevaardigden, ‘die in hunne woonplaatsen geen enkele zaak in de Fransche taal
behandelen mogen’ (dus 90 Hollanders en Vlamingen); 4 uit Luxemburg ‘waar de
volkstaal, in lange na zoo veel niet met die van Vlaanderen verschilt, als die van
Vriesland met Utrecht’; 8 uit Henegouwen; 6 uit Luik en 2 uit Namen. Zoo maakt
Visscher dan de volgende vrij wat optimistische berekening, die volstrekt niet klopt
met deze van Barafin (3 Franschtegen 50 Nederlandsch-onkundigen): ‘Gewoonlijk
komen er 94 Gedeputeerden ter vergadering, in wier provinciën men het
Nederlandsch spreekt, en 16 uit die gewesten, waar het Waalsch bij de meerderheid
is in gebruik gebleven. Zegge zestien tegen vier en negentig’. Die zestien behoorden
dan maar het offer te brengen, besluit Visscher, en
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Nederlandsch te leeren. Niettemin stelt hij vast, dat Vlamingen en Brabanders, die
‘in hunne huisgezinnen nooit anders dan en Nederlandsche taal’ gebruikten, en
‘wanneer zij onder elkander ware’ hun ‘getrouwelijk Vlaamsch’ spraken toch steeds
het Fransch bezigden in het parlement. Vele Noordelijke gedeputeerden hielden
ook bij voorkeur Fransche redevoeringen, ‘dikwerf met geen ander doel, dan om
de zoodanigen te overreden, die volstrekt voor geen overreding vatbaar waren en
met een gemaakt besluit ter vergadering kwamen’. Het was dus een volstrekt
nuttelooze toegevendheid, die de Hollandsche sprekers op den koop toe bespottelijk
maakte wegens het gebrekkige Fransch, dat zij gebruikten.
Uit het werk van Visscher en uit andere bronnen vernemen wij, dat het de droom
was van sommige Nederlandschgezinden, om er ook de Walen toe te brengen het
Nederlandsch te doen aanleeren en aldus de taaleenheid in het gansche
landsbestuur te kunnen verwezenlijken. Visscher vraagt het verplichtend aanleeren
onzer taal in de Waalsche scholen en prijst mannen als G.B. Jos. Raingo uit Bergen,
die zich met veel ijver op de inrichting van een dergelijk onderwijs toelegden.
Hij had hier nog Ulr. Gerard Lauts, H. Sommerhausen e.a. kunnen noemen, die
allerlei spraakkunsten en schoolhandboeken schreven om de
Nederlandsch-onkundigen bij de studie van die taal te helpen.
Moeten wij Visscher gelooven, dan hadden de Walen ten slotte meer aanleg om
het Nederlandsch aan te leeren dan de Vlamingen. ‘Zij volgen allen dezelfde
handleiding, schrijft hij, en hebben geene eigen wendingen, geen plaatselijk gezag
en vooral geen overleveringen. Zij zullen derhalve in het vervolg van tijden slechts
een gering verschil maken, met onze uitspraak, en met onzen schrijftrant’. Deze
optimistische zienswijze stemt overeen met die van Petrus van Genabeth, leeraar
in de Nedelandsche taal aan het Atheneum van het Waalsche Doornik tusschen
1817 en 1819. ‘Waar men een vreemde taal geheel onkundig is, verzekert van
Genabeth, (bestaan) hiertegen minder vooroordeelen dan dáár, waar diezelfde taal
verbasterd gesproken en geschreven wordt. Uit den aard volgt dus dat de Walen,
en ook geboren Franschen, in de beoefening der Nederlandsche taal meer
vorderingen maakten dan de stijfkoppige Vlamingen.’ Zoo haalt Van Genabeth met
welgevallen aan, dat twee van zijn Waalsche oud-leerlingen zich onderscheidden
door de Fransche vertaling van een paar Nederlansche werken. A.G. Chotin
bezorgde de Fransche uitgaaf van De Opkomst en Bloei der Vereenigde Nederlanden
12
van Simon Stijl en Aug. Joos die van Van der Palm's Geschied- en zedekundig
13
Gedenkschrijft van Nederlands Herstelling .
Visscher voorkomt op zijn manier de bezwaren, die men tegen deze politiek van
vernederlandsching der Walen kon inbrengen. Hij wijst op hetgeen de Franschen
deden in den Elzas. Zij trachteen op de boorden van den Rijn hun taal ‘zoo algemeen
te maken als mogelijk is’. ‘Dat was (voor hen) voor lang reeds een ernstig onderwerp
van bemoeijenis en zorg, bevestigt hij. Nog onlangs heeft er het Institut een prijsvraag
over uitgeschreven, die rijkelijk zal beloond worden, en
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reeds jaren praalt Straatsburg met den schoonsten schouwburg, die in geheel
Frankrijk bestaat.’
Handelende over den invloed der genootschappen en vereenigingen op het
taalleven, wijst Visscher op de geringe belangstelling voor intellectueele ontspanning
in het Zuiden. Letterkundige maatschappijen, die lezingen inrichten,
leesgezelschappen en dergelijke bestaan daar niet. ‘Er wordt minder gelezen en
meer gedanst, verzekert hij. Van vroolijkheid en uitspanning hangt daar de wereld
aaneen, de behoefte aan gezelligheid maakt er de genootschappen zoo talrijk als
ergens anders, derzelver doel is het vermaak, en niet de nuttigheid. Zonder muzijk
en zonder vrouwen, vinden slechts de boogschutters eenig genoegen. Alle overige
maatschappijen vereenigen zoo veel mogelijk de beide kunnen, zoeken de
maaltijden, verlustigen zich in de beeldende kunsten, sporen den zang aan,
bevorderen de tooneeloefening, en vreezen eene redevoering, even als eene
boetpredicatie of eene bedevaart.’
Toch werden er enkele letterkundige vereenigingen opgericht, die een niet
onbelangrijke rol speelden. Het Taal- en Dichtlievend Genootschap te Antwerpen,
Concordia te Brussel, en de Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde
te Brugge waren de voornaamste en pleegden met elkander meer dan eens
gemeenschappelijk overleg.
Onder den invloed van Visscher ging Concordia zich sedert 1820 uitsluitend bezig
houden met de verspreiding en de beoefening van het Nederlandsch en de nationale
geschiedenis. Procureur Schuermans, die intusschen van Brugge overgeplaatst
was, hield de vereeniging in dezelfde richting. In 1824 schreef dit genootschap o.a.
een prijsvraag uit over ‘het kenmerkende van het Vlaemsch in onderscheiding met
14
het Hollandsch ten aanzien van de spelling’ .
Te Brugge werd de Maatschappij tot stand gebracht door de magistraten
Schuermans en Spruyt en door P. van Genabeth. Hun medewerkers waren geen
Bruggelingen, deelt deze laatste ons mede. Het waren Hollanders en eenige
‘welgezinde Belgen, niet tot de stad en provincie behoorende’. Toch telde de
Maatschappij weldra 118 leden, waaronder meest Hollandsche ambtenaren en
officieren. Willem I hechtte zijn goedkeuring aan haar oprichting. Zij mocht voor haar
vergadering gebruik maken van een zaal in het Paleis van Justitie en ontving van
het Ministerie van Publiek Onderwijs een som van drie honderd gulden ter
aanschaffing van een bibliotheek. Er werden lezingen gehouden en wedstrijden
uitgeschreven. Evenals te Brussel werd hier ook over het verschil tusschen de
Hollandsche en Vlaamsche spelen spraakkunst een prijsvraag uitgeschreven, met
verzoek tot aanwijzing van de geschikte middelen om tot eenheid te komen. Men
vroeg lofdichten op Simon Stevin, op Jan van Eyck. Er werden tal van eereleden
benoemd o.m. in het Noorden S.J. Wiselius, Prof. Siegenbeek, Weiland, W. Bilderdijk,
J.H. Van der Palm, Spandaw, H. Tollens en vele anderen, in het Zuiden J.F. Willems,
toen archivaris te Antwerpen; K. van Hulthem, bibliothecaris te Brussel; Kan. De
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Bast te Gent; Prof. Kesteloot te Gent; C.A. Vervier te Eecloo; Lambin te Ieperen en
anderen meer.
Visscher verwachtte ook veel goeds van de departementen van de maatschappij
Tot Nut van 't Algemeen, die in de Zuidelijke provinciën opgericht werden. Er bestond
echter en vooroordeel tegen die maatschappij, dat met alle middelen moest bestreden
worden. Men verbeeldde zich in het Zuiden, dat zij vijandig stond tegenover de
katholieken.
Petrus van Genabeth vertelt ons zelf, wat er met hem en het Nut te Brugge
gebeurde. In 1819 had hij in deze stad een departement opgericht. In den beginne
was de wind gunstig. Men kon er heel wat van verwachten voor het verspreiden der
‘gekuischte moedertaal’. Veel arbeiders en ook middenstanders lazen en bespraken
de boeken van het Nut. Op de plechtige uitdeeling van belooningen aan degenen,
die zich door daden van moed en zelfopoffering onderscheiden hadden, kwam veel
volk. De uitdeelingen van brood in de harde winterdagen werden ook zeer
gewaardeerd. Weldra waren er in West-Vlaanderen alleen vijf departementen.
Maar al spoedig moest men afrekenen met de vijandschap der priesterpartij. ‘Een
der meest geachte en verlichte priesters van Brugge, vertelt van Genabeth, was
gedurende één jaar lid van het departement, doch werd genoodzaakt zijn ontslag
te nemen.’ Alle leden, op wie de geestelijkheid eenigen invloed had, zagen zich
gedwongen van hun lidmaatschap af te zien. Hij zelf was het mikpunt van vele
hatelijkheden, waarover hij in zijn Veertien jaren in België heel wat typische
bijzonderheden meedeelt. Wel waren er zekere Bruggelingen, die zijn werk
waardeerden en, over hem sprekende, zegden: 't Is toch een fraai (braaf) mannetje,
dat stijf wel (zeer wel) gezien is, maar deze bleken weinig in aantal. De massa werd
tegen hem opgeruid en het ligt voor de hand, dat zijn ijveren voor de
vernederlandsching grootendeels geschaad werd door dat samengaan met zijn
actie ten voordeele van het Nut.
Te Gent gebeurde hetzelfde. Prof. J.M. Schrant vond het als katholiek priester
geraadzaam geen lid van het Gentsche departement te worden, en ook de kanunnik
P.J. Triest, die eerst toegetreden was, trok zich nadien terug. Prof Schrant deelt
15
ons in zijn autobiographische herinneringen mede, waarom hij zich bij het Nut te
Gent niet aansloot. ‘Men verzocht mij om mijne medewerking en bood mij het
voorzitterschap aan. Doch ik meende voor die eer te moeten bedanken, niet omdat
ik tegen de Maatschappij als zoodanig, en hare grondwet getrouw, iets had; ik was
er vroeger lid van geweest, zelfs door haar bekroond, maar zij had de katholieken
niet genoeg gespaard om bij dezen bijval te kunnen vinden. Ik mocht mij dus met
haar niet inlaten, wilde ik mij niet onnut maken.’
Een andere oorzaak van oneenigheid tusschen Hollanders en Vlamingen in die
jaren was ook het verschil in beider taaleigen. Wij vinden daar weer een levend
voorbeeld van bij Petrus van Genabeth. H. Wijnbeek wijdt hem een levensbericht
in de Handelingen van de
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Maatschappij van Letterkunde en getuigt daar, dat Van Genabeth te Brugge aan
de bevordering van de Nederlandsche taal ijverig gearbeid heeft, doch dat zijn
invloed wellicht grooter zou geweest zijn, ‘indien hij niet, vaak te openhartig en al
schertsende, zijne minachting hadde doen blijken, zoo van de Vlaamsche taal in
het algemeen, als van de Brugsche volkstaal in het bijzonder’. Voor Van Genabeth
was alleen Weiland groot en Siegenbeek was zijn profeet. Evenals vele van zijn
Hollandsche landgenooten in het Zuiden vertoonde hij geen lenigheid in zijn
taalopvattingen. Hij wilde Weiland en Siegenbeek ongewijzigd en onvoorwaardelijk
doen aannemen. Hij vertoonde niet de geringste tegemoetkoming voor de Vlamingen,
die nog gesteld waren op hun oude Desrochespelling, door het Oostenrijksch bestuur
in 1777 als officieel erkend, en voor zekere eigenaardige inlandsche woorden en
zegswijzen opkwamen. Niet altijd was het vijandschap tegen Holland, die de
Vlamingen daartoe bracht, maar dikwijls alleen gehechtheid aan het eigene. De
particularistische drang, die later in Vlaanderen met Gezelle op zulke merkwaardige
wijze doorbrak, bestond toen reeds in weliswaar zwakke, maar toch niet
onvoorwaardelijk te verwerpen kiem.
Reeds in 1817 schreef de Vlaamsche schoolman P. Behaegel in het voorbericht
17
van zijn Nederduytsche Spraekkunst , opgedragen aan Koning Willem I en door
dezen vorst met een ‘gratificatie’ vereerd, dat er rekening moest gehouden worden
met zekere Zuidelijke taaleigenaardigheden en dat de zoo gewenschte eenheid
daardoor niet kon verhinderd worden. ‘Even als het ongerijmd zoude zijn, voor de
Belgen, schrijft Behaegel, niet te willen aanveirden de op reden gestaefde taelwetten
der Hollanders; zoud het voor deze onredenlijk zijn hun dwingen stelsels aen te
neemen, welke tegen de eerste taelgronden zondigen, om de zelve de plaets te
doen houden van op reden gebouwde grondstellingen.’ (VI) En met beslistheid voegt
Behaegel daarbij: ‘De Fransche zouden eerder geheel de nederduytsche tael uyt
Belgenland gedreven, en de hunne in plaets gesteld hebben; eer men de hollandsche
uytspraek en schryfwys, zonder raedpleging des volks, zoud in zwang brengen.’
(VII) In de opdracht aan Koning Willem lezen wij: ‘Den schryver is overtuygd
geworden, dat het de meyning Uwer Majesteyt is, dat de inwooners der zuydelijke
deelen hunne tael schryven, gelyk zy aldaar beschaafdelijk gesproken word; zonder
zich stiptelyk te houden aan de nieuw uytgegeeven hollandsche spraakkunsten,
welke het merkteeken van een groote verhaasting en een onvoordeelig tydstip
draagen en waar van de opstellers niet alleen de dialekt der Belgen niet hebben
geraadpleegd, maar zelfs in verscheyden gevallen meer de hoogduytsche spraak,
18
dan wel het eygenaardig der hollandsche taal, naagegaan hebben’ . Vlamingen
als Behaegel voelden zich in hun redeneeringen al buitengewoon gesteund door
uitspraken van sommige Noord-Nederlanders als Bilderdijk, die in zijn Nieuwe Taalen Dichtkundige Verscheydenheden schreef: ‘Daar is veel uyt het vlaamsch te
leeren, en een groot deel der domheden onzer hollandsche opgeworpen taal-
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leeraren zou deze nooyt in de hersens gekomen zijn, indien zij zich mede op de
19
vlaamsche dialekt toegelegd hadden’ . Behaegel gebruikte dit oordeel van Bilderdijk
als motto voor het tweede deel van zijn Spraekkunst.
De prijsvragen door Concordia en door de Brugsche Maatschappij over dat verschil
tusschen noordelijk en zuidelijk taaleigen uitgeschreven, bewijzen afdoende welk
belang daaraan werd gehecht.
20
In 1823 liet een anonymus te Gent een vlugschrift verschijnen met den
veelzeggenden titel: Iets over de Hollandsche Tael, noch voor, noch tegen, latende
elk dienaengaende vry en onverlet als naer goedvinden. Dit werkje is gericht tot
een fictieven vertegenwoordiger van den gewonen Vlaming, die in zake spelling uit
een soort van sleur of, zoo gij het verkiest, traditiegeest bij het oude bleef. ‘Uw
gevoelen, Mijnheer, schrijft de naamlooze auteur, is dienaangaande sedert lang
gevestigd. Gij verkiest het Vlaemsch, zooals men hetzelve alhier spreekt en schrijft:
gy houdt u, zonder eenige restrictie, aen de spelling, aen den stijl, aen hetgeen gij
noemt den gelukkigen abandon der Gazette van Gend, en gy haelt met genoegen
aen, hetgene de opsteller derzelve, ter gelegenheid van eene hem toegezondene
necrologique beschryving in 't hollandsch opgesteld, verklaerd heeft, namelijk dat
hy aen dezelve, wel voor eens, eene plaats in zijn dagblad wilde geven, uyt ontzag
voor den schryver; wel verstaende nogtans, dat deze toegeving moeste worden
aenzien, als zonder gevolg ten opzichte van zynen eygenen schryfstyl, waervan hy
wilde meester zijn en blyven.’
Deze brochure geeft de voornaamste verschillen op tusschen de Hollandsche en
Vlaamsche schrijfwijze. Wij zullen die afwijkingen hier niet opsommen of bespreken.
Dit ware zeker een niet onbelangrijk werkje, doch het valt buiten de grenzen, die
wij ons hier stelden. In elk geval komt er onder de aangehaalde voorbeelden niets
voor, dat het wezen der taal raakt en voor een Hollander onduldbaar kon blijken of
voor een Vlaming niet mettertijd geleidelijk op te geven was. Sommige afwijkingen
schijnen ons zelfs zoover van eenig belang ontbloot, dat het ons onbegrijpelijk
voorkomt, dat men zich daar driftig voor maakte.
Sommige betwistingen zijn zelfs bepaald grappig. Eén voorbeeld maar! De
Vlamingen gebruikten veel den lidwoordvorm den in den nominatief, waar de
Hollanders de schreven. In zijn Nieuwe Vlaemsche Spraekkunst in het licht gegeven
21
tot onderrigting van alle schoolmeesters, verschenen te Gent in 1815 , verzet zich
de auteur Henckel, presbyter, tegen de Hollandsche gewoonte. Hij beweert dat men
schrijven moet den paus (in nominativo) en niet de paus en geeft als reden op, ‘dat
men anders den paus een oneygen geslacht zou toeschrijven, en den leerling leeren
doolen’!
Deze redeneering van Henckel is van zulken aard, dat wij geneigd zijn om toch
22
geloof te hechten aan een anecdote, die Van Genabeth ons vertelt en
waartegenover wij totnogte eenigszins sceptisch
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stonden. Zij is in elk geval een weerspiegeling van denzelfden geest, die Henckel
bezielde.
‘Een Hollandsch onderwijzer, aldus Van Genabeth, in de zuidelijke gewesten
geroepen, om er den schoolmeesters normale lessen te geven, leerde dat de naam
van het Opperwezen (God) met drie letters behoorde geschreven te worden. De
Belgische onderwijzers beweerden dat zulks een heiligschennis was; want dat met
die schrijfwijze een heidensch God (en dus in het meervoud Goden) bedoeld werd.
- Volgens hun gevoelen, met dat van vele Belgische Geestelijken gemeen, moest
men schrijven Godt, waarvan geen meervoudig te maken was, ter onderscheiding
van het eerste, en van Got of Goth, een volksnaam. De verlegen doch tevens
vernuftige Hollander redde zich met de volgende aanmerking: ‘Vermits de Kerk ons
leert dat de H. Drieeenheid één eenig God is, bestaande uit drie Goddelijke personen,
den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest, zoo moest men, uit eerbied, het woord
God, met drie en niet met vier letters schrijven; terwijl, indien men heidensche Goden
bedoelde, zulks uit den zin genoegzaam te zien was.’ Dit vond bijval; en van dien
oogenblik af, schreef men overal met drie letters God!’
Het was een psychologische fout van P. van Genabeth en anderen zoo hooghartig
over de zuidelijke taaleigenaardigheden den staf te breken. Van veel meer doorzicht
getuigde Mr. W.C. Ackersdyck, vrederechter te Utrecht, in zijn Aanmerkingen omtrent
de Nederlandsche Taal byzonder met betrekking tot de Zuidelijke Provinciën, (1817)
23
met Fransche vertaling van J.C.E. Baron van Ertborn, uitgegeven te Antwerpen .
Hij schreef daarover geheel in den geest van Bilderdijk: ‘Welligt zou de vergelijking
van het verschillend taalgebruik nog tot verrijking en verbetering onzer taal kunnen
strekken. Hoe vele woorden en spreekwijzen zijn toch niet in de eene provincie
verouderd, en in de andere, byzonder in de Zuidelijke provinciën, in gebruik gebleven;
waarvan het niet moeijelijk zou vallen voorbeelden bij te brengen. Met vrucht zouden
er van dezelve misschien door onze hedendaagsche dichters en schrijver weder
kunnen worden opgenomen en in hunnen vorigen staat hersteld, of zouden dezelve
kunnen dienen tot afleiding van woorden en spreekwijzen, opheldering van het
tegenwoordig taal-gebruik, als anderzins’.
Doch hier willen wij eindigen. Thans kunnen wij over de taalpolitiek van Koning
Willem in het Zuiden en haar mislukking met academische sereniteit spreken. Wij
kunnen er allerlei beschouwingen over maken. Misschien aannemen, dat zij of te
laat of te vroeg kwam? Te laat omdat de anti-Fransche wrok, dien de Belgen in 1815
nog voelden, in 1823, toen de taalbesluiten ernstig toegepast werden, reeds verzwakt
was en de neiging om de Fransche taal op te geven ook geringer was geworden.
Te vroeg wellicht omdat tusschen 1815 en 1823 het onderwijs der Nederlandsche
taal in het Zuiden nog geen voldoende vruchten had opgeleverd. Wij kunnen dit
alles kritisch nagaan door de studie van archiefbescheiden en gelijktijdige literatuur,
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die van onder het stof van reeds meer dan een eeuw moeten gehaald worden.
Nochtans behoort er niets minder tot de doode onderwerpen dan die van de
verheffing der Nederlandsche taal in het Zuiden. Alhoewel de taalpolitiek von Koning
Willem reeds vóór de omwenteling volkomen schipbreuk leed door de intrekking
der taalbesluiten in Augustus 1829 en in Juni 1830; alhoewel ze na de omwenteling
van wege het nieuwe Belgische staatsbestuur een stelselmatige reactie verwekte;
alhoewel het aantal Vlamingen, die voor het herstel der Nederlandsche taal in hun
gewesten in de bres kwamen, klein en voorloopig zonder gezag was; alhoewel vele
Belgische orangisten, meestal groothandelaars en -nijveraars te Gent en te
Antwerpen, in zake van taal Franschgezind waren; toch zijn de beginselen, waarop
de taalpolitiek van Willem I steunde; spoediger gaan herleven in het Zuiden dan
men had kunnen verwachten.
Reeds in 1832 schreef Jonkheer Philips Blommaert, een leerling van Prof. Schrant,
zijn Aenmerkingen over de verwaerlozing der Nederduitsche tael, het eerste
Vlaamschgezind strijdschrift na 1830, en de Vlaamsche Beweging begon haar
geduldigen, langzamen, maar ten slotte toch zegevierenden opgang. Wat vóór 1830
niet kon verkregen worden door een actie van boven naar beneden, hoe krachtig
ook geleid door mannen als Minister Van Maanen e.a., werd wèl verkregen door
een actie van beneden naar boven. De redding is gekomen van de groote volkslagen,
die gaaf Vlaamsch waren gebleven, en die eerst met romantische middelen, nadien
met meer realistische werden bewust gemaakt, en voor een volledig cultureel leven
in eigen taal opkwamen. Het Vlaamsche taalparticularisme, dat vóór 1830 een
bezwaar scheen voor de taaleenheid van Noord en Zuid is dat nu niet meer. Al ligt
onze zuiverste letterkundige roem in het werk van Gezelle, wiens taal uit
West-Vlaamsche bronnen vloeit, is er niet één Vlaming, die voor wetenschappelijke
doeleinden en voor alles wat het openbaar leve betreft er niet naar streeft om in
schrijfwijze en uitspraak het Algemeen beschaafd Nederlandsch zoo dicht mogelijk
te benaderen. Hoe krachtiger het meezeggenschap van het volk in de Belgische
huishouding werd, hoe meer het staatsgezag zich te onzent democratiseerde, hoe
beslister en hoe ruimer de vernederlandsching van het onderwijs, het gerecht, het
leger, van het openbaar leven en van de gansche cultuur in de Vlaamsche provinciën
zich verwezenlijkte, met het sterke verlangen om daarbij in de taal en de cultuur
van Noord-Nederland steeds een onmisbaren ruggesteun te vinden.
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en Oudheidkunde, VIIde reeks, dl III (1932). - Rond de toepassing van het taalverbod van 15
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De oorsprong van het Nederlandsche volk en de archaeologie van
Nederland
door Dr. A.W. Byvanck
I
Wat is de oorsprong van het Nederlandsche volk? Uit welke elementen is de
bevolking van Nederland samengesteld? Deze vragen zijn tot nu toe voornamelijk
1
besproken op grond van de anthropologische, taalkundige en historische gegevens .
Maar ook de archaeologie heeft over deze vraagstukken het een en ander te zeggen.
Vooral zijn het een aantal vondsten uit de laatste jaren, die nieuw licht verspreiden
over het probleem van de samenstelling der bevolking van Nederland. Deze vondsten
worden vermeld in het overzicht van de opgravingen en archaeologische
onderzoekingen uit de jaren 1925 tot 1935, dat is gepubliceerd in het Oudheidkundig
2
Jaarboek . In het volgende is het materiaal, voor zoover het van belang is voor het
probleem der bevolking, nog eens bijeengebracht en zooveel mogelijk verwerkt tot
een aaneensluitend geheel.
Gelijk bekend, verdeelt men het vóór-historische tijdperk in perioden op grond van
het materiaal, dat voor de werktuigen in gebruik was. Men spreekt dus van een
steentijd en een metaaltijd. Den steentijd verdeelt men in de palaeolithische periode,
- dat is die tijd, toen men de werktuigen nog niet wist te slijpen -, en de neolithische
periode, het tijdperk van de geslepen werktuigen. De tijd, die den overgang vormt
3
tusschen deze beide tijdperken, wordt het mesolithicum genoemd . Het palaeolithicum
behoort in de voorlaatste periode der aardgeschiedenis, het diluvium of liever het
pleistoceen; het mesolithicum en het neolithicum moeten worden geplaatst in de
tegenwoordige periode, het alluvium of holoceen. Den metaaltijd verdeelt men in
een bronstijd en een ijzertijd. Volgens de meest aannemelijke dateering, stelt men
voor ons land het begin van het mesolithicum op ongeveer 7000 vóór Christus, het
begin van het neolithicum op omstreeks 3000 vóór Christus, het begin van den
bronstijd op omstreeks 1600 vóór Christus en het begin van den ijzertijd op omstreeks
4
650 vóór Christus . Deze dateeringen berusten voor een deel op gegevens uit de
geologische geschiedenis van Nederland en voor een ander deel op de
overeenkomst met vondsten uit gebieden, waar een nauwkeurige tijdsbepaling
mogelijk is.

II
Een aantal vondsten uit de laatste jaren hebben ons inlichtingen verstrekt over de
oudste bewoners van ons land. Enkele van deze
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vondsten dateeren waarschijnlijk uit de periode, die nog ouder is dan de laatste
ijstijd toen ons land niet geschikt was voor menschelijke bewoning. Zeker zijn het
5
vondsten, die men aan het palaeothicum mag toeschrijven .
In de buurt van Deventer zijn voorwerpen gevonden, door menschenhand gemaakt,
naar men meent, behoorend tot de oudste palaeolithische perioden, die men het
Chelléen en het Acheuléen pleegt te noemen. Maar de aard dezer voorwerpen is
geheel onzeker. Eenigszins beter kunnen wij andere vondsten beoordeelen, die
voornamelijk op een drietal plaatsen in ons land zijn te voorschijn gekomen. Vondsten
uit Oosterwolde, in het dal van de Kuinder en bij Prandinge geheel in het oosten
van Friesland, kunnen nog voor een deel behooren tot het Aurignacien, of wellicht
liever tot de volgende periode, het Solutréen. Andere voorwerpen, die daar in de
buurt voor den dag kwamen, moet men tot het Magdalénien, de laatste periode van
het palaeolithicum, rekenen. Tot deze zelfde periode behooren, naar men meent,
vondsten uit de buurt van Elspeet op de Veluwe. De voorwerpen uit het derde gebied,
te Budel in Noord-Brabant, dateeren waarschijnlijk uit den tijd van overgang van het
6
palaeolithicum naar het mesolithicum .
Door deze vondsten heeft men voor het eerst de bewijzen in handen gekregen,
dat Nederland in den palaeolithischen tijd is bewoond geweest. Maar de oudste
Nederlandsche geschiedenis is op een geheel andere basis gekomen door de
ontdekking van een gedeelte van een menschelijken schedel, dien men tot het
palaeolithische tijdperk meent te mogen rekenen. Deze schedel is voor den dag
gekomen bij werken voor de Rijn-Twente kanalen in de buurt van Hengelo, in lagen
die tot het pleistoceen moeten behooren. In de nabijheid werden twee stukken
bewerkt hertshoorn gevonden. Dergelijke voorwerpen zijn ook bij de werken voor
het kanaal te Lochem ontdekt. Men meent deze voorwerpen te moeten toeschrijven
aan de cultuur, die naar Maglemose wordt genoemd. Deze laatste cultuur behoort
evenwel niet tot het palaeolithicum, maar tot het mesolithicum. Ook voor deze
7
vondsten missen wij dus nog de noodige zekerheid .
Uit het mesolithicum kennen wij voornamelijk een groot aantal kleine steenen
werktuigjes (‘mikrolithische artefakten’), die meestal in zandverstuivingen zijn
8
ontdekt . Deze vondsten bewijzen, dat ons land gedurende het laatste deel der
Boreale periode, van omstreeks 7000 tot 5000 vóór Christus, en gedurende het
eerste deel van de Atlantische periode, van omstreeks 5000 tot 3000 vóór Christus,
is bewoond geweest. Daar de Boreale periode door een koud en droog landklimaat,
als thans in Centraal-Rusland, en de Atlantische periode door een vochtig en warm
klimaat wordt gekenmerkt, heeft men uit de plaatsen, waar de voorwerpen van
dezen tijd worden gevonden ten opzichte van de dalen der beken in Drente, nog
9
belangrijke gevolgtrekkingen kunnen maken .
Hoe het verband is tusschen deze verschillende vormen van beschaving onderling
en met de volgende periode, is nog ten eenenmale
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onzeker. Gevolgtrekkingen over de bevolking van Nederland kan men uit deze
oudste vondsten dus niet maken.

III
Veel beter zijn wij bekend met de beschaving van de volgende periode, het
neolithicum, van omstreeks 3000 tot 1800 vóór Christus, het tijdperk van de
10
‘bandceramiek’, de hunebedden en de grafheuvels met een houten bouw . Tijdens
het neolithicum moet er in ons land reeds een bevolking zijn geweest met vaste
woonplaatsen, bekend met veeteelt en akkerbouw. Wij kennen nederzettingen van
deze bevolking en zelfs omwallingen, die ter verdediging van de nederzettingen
waren opgeworpen. Maar vooral de groote grafmonumenten, die voor meerdere
generaties hebben gediend, bewijzen, dat de bevolking op verschillende plaatsen
een vast verblijf heeft gehad. Op grond van enkele skeletvondsten uit deze periode
meent men ook reeds verschillen van ras te kunnen vaststellen. De overblijfselen
der cultuur wijzen op een duidelijk te herkennen onderscheid tusschen de
volksstammen, die ons land bewoonden. Het zal evenwel noodig zijn, voordat wij
de archaeologische gegevens voor ons doel trachten te verklaren, eerst twee
belangrijke principieele vragen ter sprake te brengen.
De eerste van deze vragen is de volgende: in hoeverre mag men archaeologische
gegevens gebruiken om gevolgtrekkingen te maken over den aard van een bevolking
en eventueel over veranderingen bij de bevolking? De archaeologen waren vroeger
geneigd om een verandering van cultuur in verband te brengen met een verandering
van bevolking. Volkenkundige onderzoekingen schijnen het verband, dat er bestaat
tusschen een bepaalden vorm van cultuur en een bepaald volk, te bevestigen. De
historie staat evenwel in het algemeen sceptisch tegenover dergelijke
11
gevolgtrekkingen .
Een nauwkeuriger studie van het archaeologische materiaal zal moeten leeren,
scherper te onderscheiden tusschen de eigenaardigheden van cultuur. Er zijn
eigenaardigheden, die karakteristiek zijn voor een bepaald volk, omdat zijn een
gevoel voor vormen verraden, dat bij dit bepaalde volk en bij geen ander behoort.
Andere eigenaardigheden verspreiden zich evenwel van het eene volk naar het
andere.
Als een voorbeeld moge de beschaving dienen in het Italiaansche landschap, dat
later Toscane zou heeten. Omstreeks het midden der 8ste eeuw vóór Christus
constateert men daar een merkwaardige opbloei van de cultuur. De graven bevatten
dan rijker materiaal, uit kostbaarder grondstoffen, met een betere techniek bewerkt
dan vroeger. Maar een nadere bestudeering heeft uitgemaakt, dat het gevoel voor
vormen bij die kostbaarder voorwerpen niet anders is dan bij de oudere in het zelfde
landschap gevonden voorwerpen. De verklaring ligt voor de hand. Men zal moeten
denken aan de invasie van
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een volk, dat voorliefde had voor kostbare grondstoffen en de mogelijkheid verschafte
om ze toe te passen. Zulk een volk waren de Etruriërs. Maar de invallers waren
klein in aantal en zij hebben gebruik gemaakt van inheemsche werkkrachten, die
zij tot grootere bekwaamheid hadden opgeleid. Zoo vindt men in Toscane ook invloed
van Phoeniciërs en van Grieken. Men moet ook aan Grieken denken, die zich daar
hebben gevestigd. Maar steeds waren de immigranten weinig in aantal, zoodat het
bijzondere Italiaansche gevoel voor vormen zich in Toscane op zeer karakteristieke
wijze heeft kunnen handhaven en verder ontwikkelen.
Een voorbeeld uit ons eigen land verschaft Drente. Door de zorgvuldige
onderzoekingen van Dr. van Giffen kennen wij daar de geschiedenis van de
bevolking, zooals zij zich in de verschillende vormen der cultuur weerspiegelt, van
den tijd der hunebedden af. De opgravingen hebben aangetoond, hoe de
verschillende vormen zich uit elkander ontwikkelden, met een geleidelijken overgang
en zonder onderbrekingen, die op de komst van een nieuwe bevolking zouden
12
wijzen . Er zijn enkele invallen, als een krijgstocht van de Romeinen of van een
bende Saksen, geweest; er dringen nieuwe vormen van cultuur het landschap
binnen. Maar de dragers der cultuur zijn blijkbaar steeds de zelfde menschen
gebleven.
Wat het neolithische tijdperk in Nederland betreft, zou ik willen vasthouden aan
het denkbeeld, dat ‘bandceramiek’, touwbekers en klokbekers behooren bij
verschillende soorten van bevolking, daar deze soorten van aardewerk een zeer
verschillend gevoel voor vormen verraden. Hetzelfde geldt, naar mijn meening, voor
de hunebedden en de individueele grafheuvels.
In de tweede plaats moeten wij een oogenblik aandacht schenken aan het rasbegrip.
Ras is een natuurwetenschappelijk en wel een vergelijkend anatomisch begrip. Men
noemt ras ‘een groep van menschelijke individuen, die zich op grond van het
gemeenschappelijk bezit van een aantal erfelijke lichamelijke kenmerken van andere
13
dergelijke groepen onderscheiden’ . Het begrip ‘ras’ is dus een geheel ander begrip
dan het begrip ‘volk’. Een ras kan over zeer veel volken verspreid zijn en aan den
anderen kant kan een volk uit meerdere rassen zijn samengesteld.
De praktisch bruikbare kenmerken voor het onderscheiden van de rassen zijn de
volgende: de vorm van den schedel (dat wil zeggen de verhouding van de grootste
lengte tot de grootste breedte van den schedel), de lichaamslengte, de kleur van
huid, haar en oogen, de aard van het haar. Naar deze kenmerken onderscheidt de
anthropologie in Europa drie rassen: het blonde ras in het noorden, de rondhoofden
in het midden en de langschedels in het zuiden. Het blonde ras wordt wederom in
twee onderafdeelingen verdeeld: de Homo Nordicus, blond, langhoofdig en slank,
en het ‘Oost-Baltische ras’, met korten schedel, sluik haar, grove lippen en breeden
mond.
Voor een beschouwing over de anthropologische samenstelling van
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het Nederlandsche volk moet nog altijd het onderzoek van Professor Bolk den
14
grondslag vormen . Dit onderzoek heeft aangetoond, dat men in ons land duidelijk
twee elementen bij de bevolking kan aantoonen, een ras van kleine menschen met
donker haar, bruine oogen en ronde schedels (Homo Alpinus) en daarnaast een
ras van forsche gestalte met blonde haren, blauwe oogen en lange schedels (Homo
Nordicus). Gaat men de verbreiding dezer rassen na, dan kan men in ons land drie
gebieden onderscheiden. In het noorden, de provincies Friesland, Groningen, Drente
en Overijssel, overheerscht het blonde ras; in het zuiden, de provincies Limburg,
Noord-Brabant en Zeeland, is een belangrijk donker element. Het gebied in het
midden vertoont een gemengde bevolking. Verder vindt men in het oosten van ons
land ook nog het Baltische type.
Gewoonlijk stelt men het Noordsche ras gelijk met de Germanen; maar wij mogen
deze gelijkstelling zeer zeker niet zonder meer aanvaarden. Voor het Alpiene ras
15
heeft men vroeger wel eens gedacht aan de Kelten . Deze laatste identificatie kan
evenwel onmogelijk juist zijn. Want de Kelten hebben, volgens de mededeelingen
der antieke auteurs, behoord tot een ras van menschen met een hooge gestalte,
blond of rossig haar en blauwe of grijze oogen. Blijkbaar is het donkere type der
menschen van tegenwoordig in de streken, waar eens de Kelten een belangrijk deel
der bevolking zijn geweest, afkomstig van een ouder element, dat de kenmerken
van het Alpiene ras vertoonde; de Kelten zijn dan op den duur in die oudere
16
bevolkingslaag opgegaan . - De overblijfselen van menschen uit ons land, die men
met deze rassen in verband heeft gebracht, en hun betrekkingen tot de
archaeologische vondsten zullen zoo aanstonds onze aandacht vragen.
Een derde vraag kunnen wij hier niet uitvoerig bespreken. Het is de vraag, of voor
het probleem van den oorsprong van een volk zijn cultuur en zijn historie niet van
veel grootere beteekenis zijn dan zijn ethnische samenstelling. Met het stellen van
deze vraag wordt het belang geenszins ontkend, dat de studie van den oorsprong
van een volk heeft als een biologisch probleem. Dit probleem zal ons aan het slot
van deze verhandeling ook nog een oogenblik bezig houden.

IV
Wij moeten thans aandacht geven aan de archaeologische vondsten uit het
neolithische tijdperk. - Wat de losse vondsten van steenen werktuigen, voornamelijk
steenen bijlen, in ons land aangaat, kan men duidelijk twee stroomingen of twee
17
groepen onderscheiden, een noordelijke en een westelijke . Het zijn waarschijnlijk
niet anders dan twee stroomingen van cultuur, de eene afkomstig uit West- en de
andere uit Noord-Europa, die elkander in ons land ontmoetten. De grens tusschen
deze beide groepen loopt ongeveer over de provincie Overijssel. Op deze wijze
blijkt ons land de streek van overgang te wezen tusschen twee gebieden van cultuur.
In hoeverre de verbrei-
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ding der verschillende vormen van beschaving ook gepaard ging met een eenigszins
18
belangrijken trek der bevolking, kan niet meer worden bepaald .
Voor een beschouwing van de gesloten vondsten, in graven, nederzettingen en
werkplaatsen, kan men uitgaan van een kaart, die door Dr. van Giffen is
19
samengesteld . Deze kaart is reeds meerdere malen gepubliceerd, maar nog nooit
met een tamelijk volledige toelichting. De overblijfselen van menschen, die zijn
ontdekt, heeft Dr. van Giffen bij zijn studie over de cultuur steeds in het onderzoek
betrokken.
Op grond van de archaeologische vondsten kan men in Nederland gedurende
het neolithische tijdperk drie duidelijk gescheiden gebieden van beschaving
vaststellen: een noordelijk gebied met het middelpunt in Drente, een zuidelijk in
Zuid-Limburg en daartusschen, in het midden van ons land, een gebied van
overgang, dat verband houdt met den ouden verkeersweg, langs den Rijn en door
de Rijndelta naar Britannië.
In Zuid-Limburg vindt men twee vormen van beschaving naast elkander, zonder dat
men met zekerheid weet, of er verband tusschen beide bestaat. Waarschijnlijk is
dat intusschen wel. De eerste wordt voornamelijk vertegenwoordigd door de
vuursteenmijn en de werkplaatsen te Rijckholt. Het is een cultuur, die verbinding
heeft met de beschaving van Spiennes en van andere plaatsen in België. Te Rijckholt
zijn in het jaar 1913 de overblijfselen van een mensch ontdekt met een
hyperbrachycephalen schedel. De cultuur is blijkbaar uit het zuiden afkomstig en in
het derde millennium vóór Christus tot ons land doorgedrongen.
Naast deze overblijfselen van beschaving vindt men in het dal van de Maas, van
Caberg bij Maastricht over Stein tot bij Sittard, een reeks van overblijfselen van
nederzettingen, die worden gekenmerkt door een bijzondere soort van aardewerk,
zoogenaamde ‘bandceramiek’. Het zijn woonkuilen, overblijfselen van zeer
eenvoudige huizen met palen, en zelfs omwallingen. Het zelfde aardewerk komt
ook in België voor, waar deze vorm van cultuur als ‘Omalien’ bekend is, verder aan
den Rijn tot bij Keulen, waar een tot deze cultuur behoorend dorp is opgegraven,
en in geheel Zuid-Duitschland. Het gebied, waar de ‘bandceramiek’ voorkomt, is
zeer uitgebreid. Het centrum van deze cultuur zoekt men in de landen aan den
Donau. Uit het aardewerk spreekt een eigenaardig gevoel voor vormen en voor
decoratie. Op die wijze is het zeker waarschijnlijk, dat de cultuur is verspreid door
een bijzonder volk, dat voortwaarts trok en de beschaving met zich medevoerde.
Hoe deze beschaving Zuid-Limburg bereikte, weten wij niet met zekerheid, mogelijk
langs het dal van de Maas, mogelijk ook uit het oosten van de kant van Keulen. In
elk geval leeren de vondsten ons een bevolking kennen, die betrekkingen had met
het zuiden en met het zuidoosten. Wellicht was het reeds een gemengde bevolking.
Eigenaardig is het ook, dat de vondsten
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zich vrijwel tot Zuid-Limburg bepalen. Wij bezitten anders uit Limburg en Brabant
zeer weinig gegevens uit den neolithischen tijd.
In het noorden van ons land vindt men eveneens twee vormen van beschaving
naast elkander. De oudste vorm wordt gekenmerkt door de hunebedden, groote uit
zware steenen opgebouwde grafkamers als massagraven, en door een bijzondere
soort van aardewerk met ingestoken ornamenten, zoogenaamde ‘tiefstichkeramik’.
Deze cultuur heeft dus een geheel eigen karakter. De betrekkingen met een
dergelijken vorm van cultuur in Noord-Duitschland zijn zóó nauw, dat men ook in
dit geval aan een invasie mag denken. De merkwaardige zede, dergelijke groote
grafmonumenten op te richten, zonder twijfel in de buurt van vaste woonplaatsen,
en de zeer typische ceramiek geven ons het recht aan een bepaald volk te denken
als den drager van deze cultuur. Haar centrum zoekt men aan de Oostzee. In Drente
is zij waarschijnlijk binnengedrongen langs de groote invalspoort in het zuidoosten
in de richting van Emmen, waarschijnlijk niet lang vóór het begin van het tweede
millennium. Het einde dezer cultuur mag men omstreeks het midden van dit
millennium plaatsen.
Naast de cultuur der hunebedden vindt men in het noorden nog een tweeden
vorm, die minder zeker als een geheel kan worden beschouwd. Het kenmerk van
deze tweede cultuur is de individueele grafheuvel met een houten constructie en
aardewerk in den vorm van bekers met een ingegroefde versiering. Betrekkingen
zijn duidelijk met de beschaving in het midden van het land, voornamelijk op de
Veluwe. Een enkele skeletvondst wijst op een menschenslag met lange schedels,
dus wellicht behoorend tot het ras van den Homo Nordicus.
De verhoudingen in het midden van het land zijn meer gecompliceerd. Het centrum
der cultuur lag daar op de Veluwe, maar met verbreiding naar het westen, over het
Utrechtsche en Gooische heuvelland, en naar het zuiden tot in Brabant en Limburg.
De graven zijn de meest opmerkelijke overblijfselen van deze cultuur. Het zijn
individueele grafmonumenten, dat wil zeggen, opgericht voor een enkelen doode.
Door de opgravingen kennen wij verschillende typen: heuvels met een of meer
kringen van palen, heuvels met een krans van liggende stammen aan den voet,
heuvels met een kleine houten hut als een bijenkorf, in het midden. Maar in vele
gevallen zijn wij over de constructie zeer slechts ingelicht. De opgravingen uit vroeger
tijd zijn niet altijd met voldoende kunde en zorg verricht, zoodat de resultaten niet
aanvaardbaar zijn. Bovendien is er een zeer betreurenswaardig gebrek aan
20
samenwerking bij de Nederlandsche archaeologen ; op die wijze worden de zelfde
verschijnselen door de verschillende onderzoekers veelal op een geheel andere
wijze verklaard. Bij de geringe zorg, die soms aan de publicatie der vondsten wordt
besteed, is het dus dikwijls zeer moeilijk tot een eenigszins zeker oordeel te komen.
Wellicht geeft de ceramiek een beeld, dat wat duidelijker is. Men
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kan ten minste vier soorten van aardewerk onderscheiden: ‘touwbekers’ die
betrekkingen verraden met het gebied van Saksen en Thuringen, ‘klokbekers’ die
herinneren aan aardewerk uit het Rijnland en Zuid-Duitschland, ‘kraagbekers’ die
overeenkomen met ceramiek in Engeland, ‘tiefstichkeramik’ met ingestoken
ornamenten als in de hunebedden wordt gevonden.
Merkwaardig is, bij voorbeeld, de tegenstelling tusschen de touwbekers en de
klokbekers. Bij het eerste type vormt het profiel een doorloopende op eigenaardige
wijze golvende lijn. De klokbekers zijn daarentegen duidelijk uit onderdeelen
opgebouwd, zoodat hals en schouder goed zijn gescheiden. Op deze wijze verraden
de beide typen een geheel ander gevoel voor vormen. Het eerste is meer ceramisch
en het tweede meer tektonisch opgevat. Ook de ornamenten van de twee typen
laten aan een verschillend gevoel voor decoratie denken bij de kunstenaars, die
deze fraaie stukken aardewerk vervaardigden. Met opzet spreek ik van kunstenaars,
want deze bekers zijn inderdaad als kunstwerken te beschouwen, de oudste die op
Nederlandschen bodem zijn ontstaan.
Opmerkelijk is het, dat ook in Engeland de beide typen naast elkander voorkomen.
Blijkbaar was het dus reeds een gemengde bevolking, die het midden van ons land
gedurende den tijd der bekers bewoonde. In dit verband is het ook van belang op
te merken, dat men geen betrekkingen heeft kunnen vaststellen tusschen de
verschillende soorten van grafmonumenten en de verschillende soorten van
ceramiek. Zooveel alleen is duidelijk, dat het midden van Nederland een typisch
doorgangsgebied is voor de bevolking en voor de cultuur. Waarschijnlijk kwam de
bevolking uit het oosten, maar er zijn eveneens betrekkingen met het noorden en
met het zuiden van ons land, verder ook met Britannië en met de landen aan het
Kanaal. Enkele koperen of bronzen voorwerpen en gouden sieraden bewijzen den
invloed van de Midden- en West-Europeesche metaalculturen, die zelf nog niet tot
ons land waren doorgedrongen. Deze vondsten geven ook gelegenheid voor
dateering en bewijzen, dat de cultuur in Nederland voortduurde tot diep in de eerste
helft van het tweede millennium vóór Christus.
Opmerkelijk zijn de sporen van deze beschaving, die zijn gevonden in de
overblijfselen van het oude duinlandschap, voornamelijk bij de opgravingen te
Zandwerven bij Alkmaar en bij een aantal toevallige vondsten in de buurt van
Hillegom en Lisse. Men dateert deze overblijfselen in den tijd omstreeks 1700 vóór
Christus. Wellicht zal speciaal over de vondsten in dit gebied door een voortgezet
geologisch en palaeo-botanisch onderzoek nog wat meer licht worden verspreid.
Samenvattend kan men tot de volgende conclusie komen over deze periode, dat
wil dus zeggen over den tijd, die het derde millennium en het eerste kwart van het
tweede millennium vóór Christus omvat. In de eerste plaats moet worden vastgesteld,
dat er geen enkele aanwijzing is voor een verbinding tusschen de verschillende
vormen van
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neolithische beschaving en de oudere vormen van cultuur. In de tweede plaats is
er een opvallend onderscheid te constateeren tusschen het gebied in het midden
van ons land eenerzijds en de beide gebieden in het noorden en het zuiden
anderzijds. Het noorden wordt gekenmerkt door een bepaalden vorm van beschaving,
die blijkbaar naar Drente is gekomen met een bepaald volk uit Noord-Duitschland.
Bovendien mag men daar denken aan een immigratie van stammen uit het midden
van ons land. Op dergelijke wijze vertoont Zuid-Limburg de sporen van een
immigratie uit het zuiden en zuidoosten. Geheel anders was de toestand in het
midden van ons land. Daar is blijkbaar een voortdurend trekken van volken geweest
van de Rijnstreken naar Britannië en de landen aan het Kanaal. Men moet ook aan
uitwisseling van cultuur denken. De groote verscheidenheid bij de monumenten in
die streek is voor ons nog een sprekende getuigenis voor de bonte samenstelling
van de bevolking.

V
21

De bronstijd heeft in Nederland geduurd van omstreeks 1600 tot 650 vóór Christus .
Er is intusschen geen wezenlijke verandering van cultuur te constateeren bij den
overgang van den steentijd naar den bronstijd. Van een verandering van bevolking
kan ook geen sprake zijn. Er blijkt alleen een verandering in het klimaat te hebben
plaats gehad, want de grafheuvels, die in den steentijd van zuiver zand werden
22
opgeworpen, bestonden in den metaaltijd uit omgekeerd gelegde heideplaggen .
De oude vormen handhaafden zich. De heuvels met een palissade vertoonen in
den bronstijd zelfs een bijzonder rijke structuur. Zeer algemeen was de bijzetting
van de overblijfselen der menschen in kisten, die uit een uitgeholden boomstam
waren vervaardigd. Ons land heeft intusschen geen groote bronscultuur gekend.
Zóó armelijk zijn de vondsten uit deze periode, dat men zelfs aan het bestaan van
een bronstijd voor ons land heeft getwijfeld. Slechts enkele voorwerpen zijn in staat,
gegevens voor een dateering van deze periode te verschaffen.
Op grond van de gebruiken bij de begrafenis der dooden heeft Dr. van Giffen het
volgende schema opgesteld voor den Vóór-Romenischen metaaltijd; dit schema
23
geldt evenwel alleen voor het noorden van ons land .
Eerste helft van het eerste millennium vóór Christus, jongste phase van den
steentijd, waarin ook metalen voorwerpen voorkomen (aeneolithicum). - De dooden
werden bijgezet in hurkende houding onder grafheuvels met een houten constructie;
bij de dooden werd aardewerk in den vorm van bekers gelegd.
Tweede helft van het tweede millennium vóór Christus, bronstijd. - De dooden
werden bijgezet in langgestrekte houding, soms in een boomkist; later vindt men
veelal rechthoekige schachtgraven, waarin onverbrande dooden waren bijgezet,
maar daarnaast brandgraven van den zelfden vorm, waarin de overblijfselen van
den lijkbrand zijn uitgestrooid.
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Eerste helft van het eerste millennium vóór Christus, overgang van den bronstijd
naar den ijzertijd. - Kenmerkend zijn de grafheuvels, die alleen de overblijfselen van
den brandstapel bedekken.
Tweede helft van het eerste millennium vóór Christus, ijzertijd. - De dooden werden
algemeen verbrand en de bijeengerakelde overblijfselen van den lijkbrand werden
bijgezet in een urn of een doek, die in den grond werd begraven. Over deze resten
werd uit een meestal cirkelvormige greppel een vlakke heuvel opgeworpen. Deze
graven plegen dicht bijeen te liggen. Zij vormen de urnenvelden, die men ook wel
noemt naar de kringvormige greppels, die zich bij de opgraving van zulk een veld
in den bodem afteekenen.
Men kan dus in deze periode verschillende zeer merkwaardige veranderingen bij
den grafritus constateeren. In de eerste plaats treedt de lijkverbranding thans op en
deze vorm kreeg in den bronstijd hoe langer hoe meer de overhand boven het
begraven der dooden. Er is evenwel, gelijk wij reeds opmerkten, geen enkele reden
om te denken aan een verandering bij de bevolking. Ook aan een verandering bij
de cultuur kan men niet goed denken. Het eigenaardige gebruik, de overblijfselen
van den lijkbrand uit te strooien in een langwerpige schacht, wijst er op, dat in dit
geval naast de nieuwe zede van het verbranden nog het oude schachtgraf in zwang
bleef. Het opkomen der urnenvelden, dat in den ijzertijd plaats had, zal in de volgende
paragraaf ter sprake komen.
Bijzonder opmerkelijk is een type van urnen, dat aan den laten bronstijd en den
vroegen ijzertijd eigen is. Het is een zwaar en ruw soort van aardewerk, dat zoowel
in de buurt van Amersfoort als in Noord-Brabant en Drente is aangetroffen. In vorm
en in decoratie komen deze urnen vrij nauwkeurig overeen met een soort van urnen,
die in Engeland worden gevonden en daar als ‘Deverel-urnen’ bekend zijn. Men
heeft wel gedacht aan import uit Engeland naar ons land. Maar men zal toch eerder
moeten denken aan een betrekkelijk nauwe relatie van cultuur, zooals men deze
voor de vorige periode heeft vastgesteld.
Tot den tijd van overgang naar den ijzertijd of wellicht reeds tot het begin van den
ijzertijd behoort een zeer merkwaardige vondst, die niet lang geleden in de buurt
24
van Oss is gedaan . Daar is een grafheuvel van bijzonder groote afmetingen ontdekt.
Jammer genoeg, is de heuvel niet zeer zorgvuldig onderzocht en is de structuur
niet met volkomen zekerheid vast te stellen. In den heuvel werd een bronzen emmer
gevonden, in type nauwkeurig overeenkomend met emmers, die in de 6de eeuw
vóór Christus in Italië zijn vervaardigd. Deze emmer bevatte de asch van een
verbranden doode en een aantal voorwerpen, onder andere een groot ijzeren zwaard,
waarvan het gevest met goud is ingelegd. Het was dus een zeer voornaam krijgsman,
wellicht het hoofd van een stam, die daar te Oss was bijgezet.
Dit graf is belangrijk als een getuigenis voor het rondtrekken van krijgshaftige
stammen in den tijd omstreeks 500 vóór Christus. Op
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een rooftocht kan een dezer benden naar ons land zijn gekomen. Voor het vraagstuk
van de samenstelling der bevolking van ons land heeft het graf van Oss dus niet
veel beteekenis. Maar het heeft wèl een uitnemend belang, wanneer men het
inderdaad mag beschouwen als een ‘Gallisch vorstengraf’. Want dan krijgt het
beteekenis als een bewijs voor het rondtrekken van Keltische stammen en bovendien
als een bewijs, dat een Keltische stam eens tot ons land is doorgedrongen. In dit
verband zullen wij ook een oogenblik aandacht moeten geven aan het vraagstuk
der Kelten en hun mogelijke aanwezigheid in ons land.

VI
25

Het vraagstuk der Kelten plaatst ons voor allerlei moeilijkheden . Vooral hun
verhouding tot de Germanen stelt een probleem, dat op het eerste gezicht
onoplosbaar lijkt. Beide stammen worden door de antieke auteurs genoemd, maar
de mededeelingen zijn zoo onduidelijk en spreken elkander zoo volkomen tegen,
dat het niet mogelijk schijnt uit deze berichten een sluitende voorstelling op te
26
bouwen . De weg om tot een oplossing te komen is gevonden, nadat men heeft
vastgesteld, dat de antieke auteurs oorspronkelijk niets hebben geweten van de
Germanen. Zij kenden alleen de Kelten en van hun herkomst uit het gebied der
27
eilanden aan de zee wist reeds Ephoros te verhalen . Toen Pytheas van Massilia
in de tweede helft van de 4de eeuw vóór Christus aan de Noordzee, dus geheel in
het noorden van het land, dat hij als Keltisch gebied beschouwde, een bevolking
vond, die van de Kelten verschilde, dacht hij, dat deze hem onbekende bevolking
verwant zou zijn met de Skythen, die in het land aan de Zwarte Zee woonden. Men
sprak dus later van Kelto-Skythen in Noord-Europa. Maar wij mogen aannemen,
dat Pytheas reeds Germanen aan de Noordzee heeft gevonden.
Van de Germanen zijn de antieke geleerden wat meer te weten gekomen door
de tocht van de Cimbren en Teutonen naar het zuiden tegen het einde der 2de eeuw
vóór Christus. In de 1ste eeuw vóór Christus werden de Galliërs of Kelten en de
Germanen als twee ethnisch verschillende stammen beschouwd. Maar ook in later
tijd hebben de Grieksche schrijvers het woord Germanen dikwijls vermeden, blijkbaar
omdat zij dit woord, dat voor hen een Latijnschen klank had, niet wenschten te
gebruiken.
Wat wij over de verbreiding der Kelten weten, is niet veel. Zeker was eens
Zuid-Duitschland tot aan den Rijn door Keltische stammen bezet. Bekend is hun
aanval op Italië, waarbij zij tot Rome kwamen, in het begin van de 4de eeuw, hun
tochten naar Griekenland met de plundering van Delphi, en hun inval in Klein-Azië,
waar zij zich vestigden en een staat stichtten in het landschap dat later naar hen
Galatia werd genoemd.
Opdringend uit Zuid-Duitschland, hebben Keltische stammen in den tijd van de
7de tot de 5de vóór Christus een groot deel van
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Frankrijk bezet . Naar het noorden hebben zij zich uitgebreid over België en zij zijn
ook doorgedrongen naar het zuiden van ons land tot de groote rivieren. Het graf
van Oss kan als een getuigenis worden beschouwd voor de strooptocht van een
Keltische bende. De kolonisatie van Britannië door de Kelten moet omstreeks de
29
3de eeuw vóór Christus worden geplaatst .
Wellicht staat de kolonisatie van Britannië in verband met de aanvallen, die de
Kelten in het noorden van hun gebied te verduren hadden van de Germanen,
aanvallen die in het noordelijke Keltische land reeds in de 3de eeuw zijn begonnen.
De Belgen in het noorden van Gallië waren wellicht niet anders dan min of meer
gekeltiseerde Germanen. Op die invallen moeten nieuwe zijn gevolgd. Het oosten
van België en Zuid-Limburg waren tegen het einde der 2de eeuw bewoond door
werkelijke Germanen: de Eburones, Condrusi en andere stammen, die door Caesar
Germani cisrhenani worden genoemd, in Limburg, de landen van Gulik, Luik en
Namen, tot in Luxemburg. Later zijn dan nog andere Germaansche stammen over
den Rijn gekomen, de Bataven in een niet nader bekenden tijd, de Ubii in 37 vóór
Christus, de Sygambren in 8 vóór Christus.
Uit de mededeelingen van Caesar, die de toestanden in Gallië met zorg heeft
bestudeerd, blijkt dus, dat de Kelten in Noord-Gallië nooit talrijk kunnen zijn geweest.
Het was daar een uithoek voor hun beschaving, waar zij eerst in de laatste eeuwen
vóór het begin onzer jaartelling zijn doorgedrongen. Zij werden steeds meer
teruggedreven door de Germanen, voor zoover zij ten minste niet in de Germaansche
stammen zijn opgegaan. In den tijd van Caesar waren de Kelten in ons land
uitsluitend vertegenwoordigd door de Menapii, die aan de groote rivieren en wellicht
in het westen van Noord-Brabant hebben gewoond. Daar vindt men ook nog de
overblijfselen van hun beschaving in den bodem, zooals wij dat zoo aanstonds zullen
opmerken. De westelijke naburen der Menapii, de Morini aan de Vlaamsche kust,
waren waarschijnlijk eveneens Kelten; hun zuidelijke naburen de Nervii waren slechts
weinig gekeltiseerde Germanen (of wellicht sterk gegermaniseerde Kelten) en de
Eburones, meer naar het zuidoosten, volgens Caesar, zuivere Germanen.
De geringe invloed van het Keltische element in ons land blijkt ook uit de
archaeologische vondsten. Want het aantal der voorwerpen, die het zeer
eigenaardige gevoel voor vormen en decoratie van de Kelten verraden, is in ons
30
land uiterst gering . Toch heeft men getracht, op grond van de namen van plaatsen
en rivieren, aan te toonen, dat er in ons land een belangrijk Keltisch element is
aanwezig geweest. Hoe zwak de gronden zijn, waarop deze stelling rust, is op
31
volkomen overtuigende wijze aangetoond door Jan de Vries . Zeker vertoonen
32
namen als Batavodurum, Lugdunum (Batavorum) en Noviomagus den vorm van
Keltische woorden. Maar zij zijn toch niet anders dan namen met een inheemschen
klank, die door de Romeinen aan eenige plaatsen in Nederland zijn gegeven, zooals
zij, bij voorbeeld, de vestingen hunner legioenen Vindonissa en Mogontiacum of
een stad in
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Gallië Augustodunum hebben genoemd. Met de namen der rivieren staat het al niet
anders. Geen enkele dezer namen kan men als een werkelijk bewijs voor de
aanwezigheid van een belangrijk Keltisch element aanvaarden. Volgens de berichten
der historie, zijn de Kelten in ons land slechts een zeer ondergeschikt element der
bevolking. Wij moeten thans nagaan, welke gegevens de archaeologie over dit
vraagstuk kan verschaffen.

VII
De Vóór-Romeinsche ijzertijd, de periode van omstreeks 650 vóór Christus tot het
33
begin onzer jaartelling, wordt vooral gekenmerkt door de urnenvelden . Het zijn
terreinen met lage grafheuvels, die zich nauwelijks boven de omgeving verheffen,
omsloten door een cirkelvormige greppel, waar in het midden de asch van een
verbranden doode was bijgezet. Deze nieuwe grafritus, de vervanging van de
grafheuvels door de urnenvelden, ging, naar men gewoonlijk aanneemt, voor het
grootste deel van ons land ten minste, niet gepaard met een verandering van de
bevolking, evenmin als bij den overgang van het begraven der dooden naar het
verbranden tijdens den bronstijd. Er zijn evenwel, naar mijn meening, gedurende
den ijzertijd eenige eigenaardigheden op te merken, die er op wijzen, dat er in deze
periode toch nieuwe bevolkingselementen in ons land zijn gekomen.
Men treft de urnenvelden over ons geheele land op de hoogere gronden aan.
Langen tijd heeft men gedacht aan een homogeen verschijnsel van cultuur. Maar
men is het er thans vrijwel over eens, dat zij tot verschillende perioden behooren.
Ook de vorm der graven is niet steeds dezelfde. Blijkbaar heeft men in ons land te
doen met de uitloopers van een veel rijker en gedifferentieerder cultuur uit het
buitenland. Daar de vormen in Nederland zoo veel eenvoudiger zijn en metalen
voorwerpen nagenoeg ontbreken, is het zeer moeilijk een vergelijking met het
buitenland te maken. Om die reden zal het ook wel nooit gelukken, een nauwkeurige
dateering voor de urnenvelden vast te stellen.
De urnen met hun verschillende typen verschaffen evenwel enkele gegevens,
die van belang zijn. Bij deze urnen kan men vier groepen onderscheiden. - In westelijk
Noord-Brabant, bij Wijchen in het Rijk van Nijmegen en in Zuid-Limburg was in den
tijd kort vóór de komst der Romeinen een soort van ceramiek in gebruik, die zeer
duidelijk overeenkomt met het aardewerk der Keltische stammen in Gallië, dat men
als karakteristiek beschouwt voor de La Tène-cultuur. Er moeten dus in die streken
Keltische stammen hebben gewoond of stammen, die sterk onder den invloed der
Keltisch-Belgische beschaving hebben gestaan. In de andere deelen van Brabant
en Limburg heeft men dit aardewerk niet gevonden, hoewel er in die streken toch
tamelijk veel is gegraven. Dit laatste gebied wordt veeleer gekenmerkt door urnen,
die eenigszins herinneren aan het aardewerk uit den Hallstatt-tijd, maar met geheel
verslapte vormen. De techniek is tamelijk zorgvuldig; de wand is dun, met zorg glad
gemaakt, gesausd en op eigenaardige wijze
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geornamenteerd. Betrekkingen van deze ceramiek met het zuidoosten, het gebied
aan den Neder-Rijn, zijn duidelijk. De archaeologische gegegevens stemmen dus
nauwkeurig overeen met de historische. Deze urnen zijn de getuigen voor het
binnendringen van Germaansche stammen in een gebied, waar de Keltische
beschaving werd teruggedrongen.
Naast deze beide soorten van aardewerk vindt men er in ons land nog twee
andere. In het oosten treft men een type van urnen aan, dat herinneringen vertoont
aan de ceramiek der hunebedden. Bovendien merkt men betrekkingen op met verder
naar het oosten gelegen streken, met Westfalen en Hannover. Het is evenwel zeer
twijfelachtig, of men in dit geval mag denken aan het binnendringen van nieuwe
stammen. Een vierde soort van urnen, die men meestal ‘Germaansche’ urnen noemt,
is veel minder zorgvuldig van maaksel; de wand is kunstmatig ruw gemaakt; de rand
is gekarteld en het profiel vertoont den vorm van een cylinder. Deze laatste soort
van urnen komt voor in de Friesch-Groningsche terpen, in de nederzettingen der
Bataven van de Betuwe en ook in sommige Romeinsche vestingen. Blijkbaar was
dit aardewerk eigen aan de Germaansche stammen in ons land, aan de Friezen,
Cauchen en Bataven. Men vindt het vooral in de kleistreken, die door deze stammen
zijn bezet. Waar men het op de hoogere gronden aantreft, is het waarschijnlijk
import. Wellicht mag men het dus inderdaad beschouwen als een getuige voor het
laatste binnendringen van Germaansche stammen in de vroege Romeinsche periode.
De cultuur der urnenvelden moet als een samenhangend geheel worden
beschouwd, ondanks de verschillen bij de ceramiek. Het is de vraag, of wij over de
herkomst van deze cultuur nog wat meer te weten kunnen komen. Voor zoover
bekend, komt deze vorm van begraven, behalve in ons land, voor in Zuid-Engeland,
in België, in Oost-Frankrijk (vooral in de streek aan de Marne), aan den Middel-Rijn
en in Westfalen. Men kan dus niet denken aan een speciaal Germaanschen vorm
van bijzetting der dooden, want de urnenvelden ontbreken in sommige bij uitstek
Germaansche landen. Maar evenmin kan men denken aan een zede, die voor de
Kelten karakteristiek zou zijn. In de eerste plaats hebben de Kelten hun dooden
immers bij voorkeur begraven en in de tweede plaats hebben wij geen enkel bewijs,
dat de Kelten tot Drente of Groningen zouden zijn doorgedrongen; bovendien
ontbreken in de urnenvelden van ons land, gelijk wij reeds opmerkten, de typische
34
voorbeelden der Keltische kunst .
Men zal intusschen toch moeten aannemen, dat de groote strooming van cultuur,
waartoe de urnenvelden behooren, op de een of andere wijze in verband staat met
het trekken van de stammen in den veel bewogen tijd, toen Kelten en Germanen
doordrongen naar het westen van Europa. De beweging onder de volkeren heeft
de verbreiding dezer cultuur zeker vergemakkelijkt. Zij is toen ook doorgedrongen
tot gebieden, waar de nieuwere bevolkingselementen niet of slechts in zeer beperkte
mate zijn gekomen. Het kan geen toeval wezen, dat in
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deze periode de kleistreken, waar vroeger geen bewoning was, zijn bevolkt. De
vondsten uit de laatste jaren, die in dat gebied zijn gedaan, verstrekken ons juist
voor de periode kort vóór de Romeinen, naar ik meen, zeer belangrijke gegevens.
Het zijn de vondsten uit de Friesche terpen, die ons over de bevolking van de
35
kleistreken uit den Vóór-Romeinschen tijd inlichten . Maar vooral zijn van belang
de systematische opgravingen in de terp te Ezinge, waar Dr. van Giffen een
doorloopende reeks van nederzettingen heeft kunnen vaststellen, van den tijd
36
omstreeks 300 vóór Christus tot den Saksischen tijd toe . Al bezitten wij nog slechts
een voorloopige publicatie van deze opgravingen, toch zullen wij van de vondsten
te Ezinge moeten uitgaan. De talrijke perioden, die Dr. van Giffen kon waarnemen,
zijn door hem verdeeld in een zestal groepen. Van deze groepen vermelden wij
thans alleen de oudste; later zullen wij ook aan de jongere aandacht schenken.
De oudste nederzetting op de plaats, waar naderhand de terp van Ezinge zou
verrijzen, was nog niet op een kunstmatige verhooging van het terrein aangelegd.
Maar het is blijkbaar al spoedig noodig geworden, de plaats, waar men woonde,
hooger te leggen. Er werd dus een verhooging opgeworpen, hoofdzakelijk van
graszoden, ongeveer 1 m boven het oorspronkelijke grondvlak, met een doorsnee
van ongeveer 35 m. Uit deze beide eerste perioden werden sporen van woningen
ontdekt, die in type volkomen overeenstemmen. Het zijn reeds vrij groote gebouwen
in den vorm van het drieschepige hallehuis, bestemd als woonplaats zoowel voor
de menschen als voor het vee, overeenkomend met het type van huis uit later tijd,
dat ten onrechte als het ‘Saksische’ bekend staat. Deze beide eerste perioden
behooren nog tot den vroegen La Tène-tijd, omstreeks 300 vóór Christus of nog
wat vroeger. In dien tijd hebben dus de oudste bewoners van het latere terpengebied
zich te Ezinge gevestigd. Blijkens de groote woningen, die zij voor zich bouwden,
hadden zij reeds een betrekkelijk hoogen trap van beschaving bereikt. Zulke
woningen kent men thans ook uit andere streken aan de Noordzee, behoorende tot
de zelfde periode. Naar alle waarschijnlijkheid mag men denken aan nederzettingen
van Germaansche stammen, die toen de kleistreken voor de cultuur hebben veroverd.
In de volgende periode, die door den vondst van een gouden mantelspeld op
omstreeks 200 vóór Christus wordt gedateerd, werd de terp met nog ongeveer 1 m
verhoogd en bereikte een doorsnee van omtrent 100 m. De huizen uit dezen tijd,
waarvan zeer veel sporen werden gevonden, vertoonen het zelfde type als de huizen
uit de vorige periode. Op deze wijze blijkt duidelijk de continuïteit. De ceramiek wijst
vooreerst nog op betrekkingen met de hoogere gronden, maar vertoont later een
grootere zelfstandigheid.
Ook voor de beide volgende perioden, die men stratigraphisch niet goed kan
scheiden, mag men aannemen, dat be bevolking de zelfde is gebleven. De
inheemsche ceramiek, die overeenkomt met het aarde-
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werk in het gebied van Friezen en Bataven, was gedurende den geheelen tijd van
deze beide perioden in gebruik. Maar alleen de laatste wordt gekenmerkt door
Romeinsche import, voornamelijk door zeer talrijke scherfjes van terra-sigillata, te
dateeren van het midden van de 2de eeuw na Christus af. In dezen laatsten tijd, de
2de en de 3de eeuw na Christus, was de terp ruim 3 m hoog met een doorsnee van
ongeveer 150 m.
De Romeinsche import, die in de Friesche terpen veel vroeger begint, met een
grooter aantal van voorwerpen en in veel betere kwaliteit, beteekent geen
Romeinsche invasie. Slechts voor een zeer enkele plaats in Friesland kan men
37
denken aan een nederzetting der Romeinen . In de 2de eeuw hebben en Romeinen
zich met het gebied ten noorden van den Rijn in het geheel niet meer ingelaten.
Evenmin behoeven de zoogenaamde Friesch-Bataafsche urnen te beteekenen, dat
zich te Ezinge een nieuw bevolkingselement heeft gevestigd.
Het is opmerkelijk, dat de vondsten uit deze nederzetting zoo weinig overeenkomen
38
met de beschrijving, die Plinius geeft van de bewoners der terpen in het gebied
der Cauchen. Waarschijnlijk heeft Plinius alleen kennis gehad van een zeer armelijke
bevolking, die aan de kust leefde en voornamelijk door visscherij in haar onderhoud
moest voorzien. De bewoners van de terp te Ezinge zijn steeds vrij welgestelde
veehouders geweest.
Onze kennis van den La Tène-tijd in Nederland is overigens gering. Enkele
nederzettingen, te Caberg bij Maastricht en te Stein aan de Maas, waarvan nog
nagenoeg niets is bekend gemaakt, kunnen ons weinig helpen. Behalve de
doorloopende reeks van nederzettingen te Ezinge hebben wij dus geen ander
hulpmiddel om ons van de bevolking gedurende deze periode een voorstelling te
maken dan de urnenvelden en hun ceramiek. Het weinige, dat men daaruit kan
afleiden, hebben wij boven reeds trachten vast te stellen. Voor het laatst van deze
periode worden dan de berichten der Romeinsche auteurs van belang. Men denke
slechts aan de bekende mededeeling over de komst van de Bataven uit het land
39
der Chatten . Deze invasie van een Germaanschen stam staat zonder twijfel in
verband met een algemeene beweging der Germanen in de richting van het westen.
Wellicht mag men het optreden der ‘Germaansche’ urnen met deze invasie in
verband brengen. Aan het opdringen der Germanen is voorloopig een eind gemaakt
door de Romeinen.

VIII
Over de bevolking van ons land ten tijde van de komst der Romeinen, tegen het
midden der 1ste eeuw vóór Christus, weten wij het een en ander door de
40
mededeelingen van Caesar . Volgens deze mededeelingen, waarvan hier boven
reeds gebruik is gemaakt, moeten de Morini aan de Vlaamsche kust en de Menapii
aan de groote rivieren,
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ten minste tot aan het gebied van Kleef , als Keltische Belgae worden beschouwd.
De Nervii, die misschien tot in westelijk Noord-Brabant woonden, waren waarschijnlijk
eenigszins gekeltiseerde Germanen. De Eburones, in Zuid-Limburg en de Kempen,
zijn zuivere Germanen geweest. Over het gebied ten noorden der groote rivieren
is ons uit dezen tijd niets bekend.
De Romeinen hebben de toestanden bij de bevolking van Nederland in zeer sterke
mate beïnvloed. De streek, waar de Eburones woonden, in het zuiden van ons land,
is op last van Caesar, naar zijn mededeelingen, geheel uitgemoord. Later woonden
in die streek de Tungri, een volkomen Germaansche stam. De Menapii zijn uit het
gebied van de groote rivieren verdwenen. Hun naam vindt men in later tijd terug in
een deel van Vlaanderen, dat thans tot Frankrijk hoort. In hun plaats woonden aan
de groote rivieren, voornamelijk tusschen Rijn en Waal, de Bataven, zeker al sedert
den tijd kort vóór het begin onzer jaartelling. Overigens zijn de verhoudingen bij de
bevolking in het zuiden en in het midden van ons land door de Romeinen
gestabiliseerd. De bevolking is door de voortdurende aanraking met het Romeinsche
bestuur, met de troepen en met de oudgedienden, die zich in dat gebied vestigden,
onder den invloed der Romeinsche cultuur gekomen. Ja, voor sommige streken,
vooral voor Zuid-Limburg, kan men van een Romaniseering spreken. Belangrijke
nieuwe bevolkingselementen zijn evenwel gedurende deze periode niet in ons land
gekomen.
Van groote beteekenis is zonder twijfel de systematische ontvolking geweest van
het land langs de Romeinsche grens, die van het midden der 1ste tot het midden
der 3de eeuw den Rijn volgde, dat wil zeggen, den tak van deze rivier, die tot op
den huidigen dag dien naam draagt. Deze ontvolkte streek, waar de Romeinen geen
nederzettingen van inheemsche stammen duldden, was een der belangrijkste
hulpmiddelen voor de bewaking der grenzen. Om die reden moeten groote deelen
van den Achterhoek, de Veluwe, het heuvelland van Utrecht en van het Gooi, de
geest- en duinstreken ten noorden van den mond bij Katwijk in den Romeinschen
tijd onbewoond land zijn geweest, waar geen menschen huisden. Verder was ook
het veengebied van Utrecht en Holland in dezen tijd vrijwel geheel onbewoonbaar
en onbegaanbaar, met uitzondering van de stroken langs de rivieren, waar deze
42
van oudsher zand en klei aan hun oevers hadden afgezet . In de 4de eeuw was,
naar het schijnt, de hydrographische toestand in die streek zóó ongunstig, dat de
Romeinen geen poging hebben gedaan, het gebied langs den Rijn wederom te
bezetten. De Romeinsche grens volgde in de 4de eeuw de Waal.
De archaeologische vondsten lichten ons over de toestanden bij de bevolking nog
eenigszins beter in. Van de geromaniseerde streek in Zuid-Limburg spraken wij
reeds. De groote Romeinsche kampen, bij Nijmegen, Vechten en Voorburg, hebben
natuurlijk een grooten invloed op de bevolking gehad en in de nabijheid dezer
kampen hebben
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zich ook allerlei vreemde volkselementen nedergezet. Alleen bij Nijmegen kan men
evenwel, naar het schijnt, van een werkelijke Romaniseering spreken. Om beter te
kunnen naspeuren, hoe de invloed der Romeinsche bezetting is geweest, zou
allereerst een onderzoek van de Romeinsche grens met de verdedigingswerken en
wegen noodzakelijk zijn. Zulk een onderzoek is intusschen op eenigszins
systematische wijze nog zelfs niet onder oogen gezien.
Inheemsche nederzettingen uit den Romeinschen tijd zijn hier en daar onderzocht,
maar er is nog niets uitvoerig over deze opgravingen gepubliceerd. Enkele gegevens
zijn bekend gemaakt over onderzoekingen bij Wijchen in het Rijk van Nijmegen. Op
verschillende plaatsen zijn woerden opgegraven in de Betuwe met woonplaatsen
der Bataven. Merkwaardigerwijze is daar, naar het schijnt, niets uit den
Vóór-Romeinschen tijd aan het licht gekomen. Wellicht was het land vroeger alleen
een jachtgebied voor de Menapii. Op verschillende plaatsen zijn ook nederzettingen
der inheemsche bevolking onderzocht op de geestgronden van Zuid-Holland. Maar,
gelijk gezegd, wij zijn nog veel te weinig op de hoogte van de resultaten, die al deze
opgravingen hebben opgeleverd, om de gegevens te kunnen beoordeelen.
In de streek ten noorden van den Rijn was een eenigszins welvarende bevolking
alleen in de kleistreken van Friesland en Groningen, het gebied van de terpen. Dit
gebied is, zooals wij opmerkten, slechts enkele eeuwen vóór de komst der Romeinen
door een bevolking bezet. De namen van Friezen en Cauchen voor de bewoners
worden ons door de Romeinsche auteurs medegedeeld. Men mag deze stammen
als Germanen beschouwen. In het westen van deze streek moet de invloed der
Romeinen vrij groot zijn geweest. Een systematisch onderzoek van een terp met
belangrijke Romeinsche vondsten zou voor de beoordeeling van dezen invloed
uiteraard van zeer veel beteekenis zijn. Thans kan men nog slechts oordeelen naar
hetgeen in het Friesch Museum is verzameld. Tot deze groep van vondsten zal men
ook de Romeinsche voorwerpen moeten rekenen, die bij Den Burg op Texel zijn
ontdekt.
43
Over de zeer armelijke bevolking uit den Romeinschen tijd in Drente en in
Westerwolde is door de opgravingen van Dr. van Giffen eenig licht verspreid. In
Drente, dat altijd een voor de cultuur moeilijk toegankelijk gebied is geweest, hebben
de Romeinen zeer weinig invloed gehad. De bevolking moet daar steeds vrijwel
dezelfde zijn gebleven. Ook uit Twente bezitten wij een aantal gegevens uit den
44
Romeinschen tijd . Daar schijnt altijd verbinding te zijn geweest met het oosten, de
streek der urnenvelden van Neder-Saksen. Deze verbinding werd dan in den lateren
Romeinschen tijd en in de periode, die op den Romeinschen tijd volgde, van zeer
groote beteekenis.

IX
De tijd na de Romeinen wordt in ons land voornamelijk gekarakteriseerd door drie
namen van volkeren of groepen van volken: de
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Friezen, Saksen en Franken . Van deze volken kennen wij de Friezen nog uit den
Romeinschen tijd. Zij hebben, na het ophouden van het Romeinsche gezag aan
den mond van den Rijn, het gebied aan de kust bezet. Vondsten in Noord-Holland,
die men aan de Friezen toeschrijft, bevestigen deze stelling. Blijkbaar zijn de
stammen, die dit gebied vroeger bewoonden, in de Friezen opgegaan. De Saksen,
in het oosten van ons land, behooren tot de groote groep van stammen, die zich in
West-Duitschland onder dien naam hebben aaneengesloten. Hun naam wordt in
de tweede eeuw genoemd voor een der kleine stameenheden in dat gebied. Onder
welke omstandigheden deze naam zich heeft uitgebreid over een grooter verband
van stammen, is ons ten eenen male onbekend. Blijkbaar zijn in dit verband tal van
stameenheden opgegaan. Hetzelfde is het geval met de Franken. Alleen wordt hun
naam niet vermeld vóór de tweede helft der 3de eeuw en dan reeds als de naam
van een groep van stammen. Men treft Franken in de 4de eeuw aan als bewoners
van het zuiden van ons land. Daar behoorden zij tot het Romeinsche Rijk, als
‘bondgenooten’, met de verplichting om mede te werken tot de verdediging van het
Romeinsche gebied. Later hebben zij van deze streek uit hun rijk naar het zuiden
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uitgebreid . Wij weten evenwel in het geheel niet, hoe de Franken in het zuiden
van ons land zijn gekomen. Waarschijnlijk hebben zij de oudere bewoners van die
streek in zich opgenomen.
Deze namen, van Friezen, Saksen en Franken, zijn vrijwel de eenige gegevens
uit den tijd van overgang, van de Oudheid naar de Middeleeuwen, waarmede de
historicus kan werken. Gewoonlijk neemt men evenwel aan, dat deze namen ons
niets wezenlijks leeren over de vraag, uit welke elementen ons volk is
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samengesteld . Men beschouwt de stammen, die met deze namen worden
aangeduid, als het product der aaneensluiting van verschillende volkeren tot groepen,
gevormd ten gevolge van historische gebeurtenissen. De namen hebben een zekere
politieke beteekenis gehad, maar slechts een geringe ethnische waarde. Voordat
wij op deze vraag nader ingaan, zullen wij goed doen de archaeologische gegevens
te raadplegen.
Ook voor deze periode zijn de opgravingen te Ezinge van bijzonder belang, daar
zij een doorloopende reeks bij de cultuur vertoonen. Wij vervolgden deze reeks in
een vorige paragraaf tot den Romeinschen tijd. Thans moeten wij aan de latere
periode aandacht geven. Het is uiterst opmerkelijk, dat de periode met de
Romeinsche vondsten van de volgende wordt gescheiden door een laag, die de
sporen van brand vertoont. Blijkbaar is het gebied, waar de terp ligt, eens op
gewelddadige wijze door een binnengedrongen stam veroverd en is bij die
gelegenheid de nederzetting op de terp door brand verwoest. De laag, die uit den
tijd na den brand stamt, kan op grond van enkele vondsten omstreeks 400 worden
gedateerd. De cultuur is dan veranderd. De groote woningen uit de vorige laag zijn
vervangen door kleine armelijke hutten; het aardewerk vertoont een duide-
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lijke overeenkomst met de bekende Saksische ceramiek. De brandlaag is dus een
getuigenis voor de Angel-Saksische invasie in de kleistreek.
In Drente schijnen de vondsten daarentegen geen verandering der bevolking aan
te duiden. Slechts hier en daar meent Dr. van Giffen het binnendringen van Saksische
elementen te kunnen vaststellen, zoowel in de graven als bij de nederzettingen. Het
meest opmerkelijke verschijnsel in dezen tijd is een verandering bij den grafritus:
het begraven in zoogenaamden rijengrafvelden is in de plaats gekomen van de
brandgraven. Maar deze verandering behoeft geenszins het gevolg te wezen van
een verandering bij de bevolking. Duidelijk blijkt dit in een grafveld te Looveen, bij
Wijster onder Beilen. Daar vindt men een reeks van graven van den Romeinschen
keizertijd af, doorloopend tot veel later, eerst brandgraven en daarna skeletgraven.
Bij de laatste meende Dr. van Giffen de heidensche van de christelijke graven te
kunnen onderscheiden, naar de wijze van neerleggen der dooden in het graf. Maar
van een verandering bij de bevolking kan geen sprake zijn.
Minder duidelijk is de toestand op de Veluwe, waar eveneens in de laatste jaren
een aantal merkwaardige onderzoekingen zijn verricht. Volgens de schriftelijke
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overlevering was de Veluwe Frankisch gebied . De mogelijkheid bestaat evenwel,
dat het land pas later door de Franken is veroverd, nadat daar eerst Saksen waren
binnengedrongen. Ook uit deze streek kennen wij een aantal begraafplaatsen van
de inheemsche bevolking dezer periode. Enkele daarvan mogen hier vermelding
vinden.
Het grafveld in het Heinensche Veld, tusschen Putten en Voorthuizen, bevat een
aantal zeer opmerkelijke verschijnselen. Men verklaart het als een urnenveld met
cirkelvormige greppels. In de grafheuvels werden soms Merovingische urnen uit
den tijd omstreeks 600 na Christus en in andere gevallen skeletgraven aangetroffen.
Volgens de publicatie zou het grafveld zijn aangelegd door Saksen, die eerst hun
dooden verbrandden; daarna zouden zij onder Frankischen invloed tot het
Christendom zijn overgegaan; later zouden zij den Frankischen invloed weer hebben
afgestooten, maar Christenen zijn gebleven. Dit is niet anders dan een spel met
volkomen phantastische hypothesen. Men zou de gegevens even goed op een
geheel andere wijze kunnen verklaren, - wanneer men tenminste zeker kon zijn,
dat in dit grafveld niet verschijnselen uit verschillende perioden naast en over
elkander liggen.
Een ander beeld vertoont een grafveld bij Wageningen, dat, blijkens de vondsten,
van de 5de tot de 7de eeuw in gebruik is geweest. Ook in dit grafveld komen branden skeletgraven naast elkander voor. Deze eigenaardigheid heeft men willen
verklaren door een plotselingen, gedwongen overgang van de bevolking tot het
Christendom. Bovendien heeft een bijzondere soort van aardewerk, die in het
grafveld werd aangetroffen, aanleiding gegeven tot de veronderstelling, dat in die
streek een stam uit het land van den Middel-Rijn zou zijn doorgedrongen; daarbij
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is gedacht aan de Thuringi . Maar
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een eenigszins vasten grondslag hebben deze hypothesen toch niet.
Uit deze enkele mededeelingen over de ontdekkingen op de Veluwe, die tot deze
periode behooren, moge blijken, dat daar een reeks van belangrijke verschijnselen
zijn te constateeren. Het is intusschen nog niet gelukt, de verschijnselen, die tot nu
toe aan het licht zijn gekomen, op aannemelijke wijze te verklaren. Er zullen meer
en nauwkeuriger onderzoekingen in die streek moeten geschieden. Voorloopig is
een oordeel nog niet mogelijk. Dat is zeker te betreuren. Want juist op de Veluwe,
waar in den Romeinschen tijd geen of slechts een uiterst geringe bewoning kan zijn
geweest, moet men allerlei belangrijke gegevens kunnen vaststellen voor den tijd
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der Volksverhuizing .
Dat er in andere streken van ons land tijdens de groote Volksverhuizing nieuwe
volkeren in een eenigszins groot aantal zouden zijn binnengedrongen, is niet zeer
waarschijnlijk. Wij hebben een optrekken van ‘Saksen’ vastgesteld in het gebied
der terpen en naar de Veluwe en de Graafschap. Verder hebben wij een uitbreiding
der Friezen naar het westen en het zuiden in de kuststreek aangenomen. Men zal
ook mogen denken aan veroveringstochten van de Franken in noordelijke richting.
Maar van nieuwe elementen, die in ons land zouden zijn doorgedrongen, hebben
wij niets bespeurd. Zijn zij er gekomen, dan moeten zij gering in aantal zijn geweest,
zoodat zij door de oude bevolking spoedig zijn opgenomen. Deze oude bevolking
is zeer zeker het domineerende element gebleven. Toch meent men in ons land bij
de bewoners nog altijd verschillen te kunnen vaststellen, die overeenkomen met de
groote groepen van volkeren uit den tijd na de Romeinen. Men denkt aan een
Frankisch, een Friesch en een Saksisch gedeelte van Nederland. De vraag, in
hoeverre men het recht heeft zulk een indeeling te maken, zullen wij zoo aanstonds
nog moeten bespreken.

X
Trachten wij, ten slotte, tot een samenvatting te komen en dus nog eens na te gaan,
wat de archaeologische vondsten, tezamen met de andere gegevens, ons kunnen
leeren over de samenstelling van de Nederlandsche bevolking. Daarbij zullen wij
de vondsten niet in hun chronologische volgorde bespreken, maar naar de indeeling
van ons land in de drie reeds vroeger onderscheiden deelen, het zuiden, het midden
en het noorden. De vondsten uit den palaeolithischen en den mesolithischen tijd,
die wij niet met de volgende perioden in verbinding kunnen brengen, moeten
voorloopig nog buiten beschouwing blijven. Het zijn de neolithische tijd en de periode
der urnenvelden, die ons de belangrijkste gegevens over de bevolking van Nederland
verschaffen.
Voor het zuiden van ons land is vooral karakteristiek het opdringen der bevolking
uit streken, die verder zuidelijk zijn gelegen. De
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cultuur van de vuursteenwerkplaatsen en van de ‘bandceramiek’, die wellicht van
dezelfde bevolking afkomstig is, moet uit het zuiden en het zuidoosten naar ons
land zijn gekomen. Een volgende opdringing van volkeren uit het zuiden, in veel
later tijd, mag men met de tochten der Kelten in verband brengen. Door een Keltische
rondtrekkende bende kan het groote graf van Oss zijn opgericht. De eigenaardige
La Tène-ceramiek, uit westelijk Noord-Brabant, de buurt van Wychen en
Zuid-Limburg, moet van Keltische stammen afkomstig zijn, die daar hun vaste
woonplaatsen hadden. Het ruwere aardewerk, dat men elders in deze streken
aantreft, is afkomstig van de Germaansche stammen, die daar in den
Vóór-Romeinschen tijd uit het oosten zijn binnengedrongen.
De Romeinsche cultuur heeft voor het zuiden van ons land een groote beteekenis
gehad. Maar voor de samenstelling der bevolking waren de Romeinen niet van veel
belang. Italianen, die zich in Nederland hebben gevestigd, zijn altijd zeer gering in
aantal geweest. De menschen, die in Zuid-Limburg op Romeinsche wijze leefden,
waren niet anders dan geromaniseerde inboorlingen.
De Franken, die na de Romeinen in het zuiden de heerschers waren, zijn eerst
sterk onder den invloed van de Romeinsche cultuur geweest. Maar het is uiterst
opmerkelijk, dat zij later een geheel anderen vorm van kunst hebben overgenomen,
een kunst, die in elk opzicht anders was dan de Romeinsche kunst, maar blijkbaar
meer in overeenstemming met hun eigen aard, de volksverhuizingskunst, zooals
men haar noemt. Wij kunnen er niet aan denken de problemen, die deze vorm van
kunst stelt, hier te bespreken. Genoeg, dat deze kunst een ‘noordelijk’ karakter
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vertoont tegenover de antieke kunst .
Het donkere ras, dat men in het zuiden van ons land kan constateeren, is zeer
zeker niet afkomstig van de Romeinen. Het staat ook niet in verband met de Kelten
of de Germanen, want zij waren beide groot van gestalte, met blauwe oogen en met
blond of rossig haar. Men zal dus aan een ouder bevolkingselement moeten denken,
waarschijnlijk aan de vervaardigers der ‘bandceramiek’. Zij waren dus de
vertegenwoordigers van het Alpiene ras en hebben de donkere kern gevormd van
de bevolking in het zuiden van ons land. In deze donkere kern zijn dan de latere
overheerschers, de Kelten en Germanen die licht van kleur waren, grootendeels
opgegaan.
Een zeer merkwaardige getuigenis over de verhouding van deze twee elementen
bij de bevolking in het noorden van Gallië kan hier ter sprake worden gebracht. Ik
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bedoel een mededeeling in de legende van de heilige Godelieva . Volgens de
legende was deze heilige, die omstreeks 1045 tot 1070 heeft geleefd, als jong meisje
van groote schoonheid. Het eenige, dat men bij haar zou kunnen laken (vituperare),
waren haar zwarte haren en zwarte wenkbrauwen. Zij huwde met Berthold, heer
van Ghistel. Maar toen Godelieva aan haar schoonmoeder werd voorgesteld, uitte
deze haar verontwaardiging over de zwartharige jonge vrouw aan haar schoonzoon
in krasse termen: had hij in zijn eigen landen niet genoeg van zulke kraaien
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(cornices) om zich mede te vermaken? het was een schande om door dit huwelijk
het voorname bloed van zijn ras (alti tui sanguinis) te bezoedelen. - In den tijd toen
deze legende is ontstaan, tegen het einde der 11de of in het begin van de 12de
eeuw, dacht men dus in Vlaanderen nog aan een tegenstelling tusschen de beide
rassen. Een deel der bevolking was donker van kleur en gold als minderwaardig:
het waren de ondergeschikten. De voorname stand was trotsch op zijn blonde haren
als een teeken van betere afkomst. Later is blijkbaar dit verschil bij de waardeering
van de raskenmerken geheel verdwenen en is het blonde ras voor een groot deel
in het zwarte opgegaan. De zelfde toestand zal ook in ons land hebben bestaan.
Over het noorden kunnen wij korter zijn. Daar heeft Drente naar alle waarschijnlijkheid
de verhoudingen bij de bevolking voortdurend bewaard. Behalve het oudste element,
waarvan wij niets weten, zijn het de bouwers der hunebedden, die in Drente het
voornaamste deel der bevolking uitmaken. Als een tweede, minder belangrijk
bestanddeel, dat uit het zuiden is binnengedrongen, kan men de bouwers der
individueele grafheuvels noemen. Tezamen vormen deze beide stammen de
bevolking van Drente, maar over hun ethnische samenstelling weten wij nagenoeg
niets. De Saksische invasie van later tijd was niet van groote beteekenis.
Belangrijker is het opdringen van de Saksen waarschijnlijk in de andere gebieden
van het noorden geweest. Wij hebben, door de opgraving van Ezinge, het
binnenkomen der Saksen in de kleistreken op zeer aanschouwelijke wijze leeren
kennen. Daar, in de kleistreken, is de bevolking slechts enkele eeuwen vóór het
begin onzer jaartelling uit het oosten gekomen. De cultuur van deze menschen
hangt ten minste zeer nauw samen met de cultuur van Noordwest-Duitschland. In
dit geval zal men aan voorttrekkende Germaansche stammen mogen denken. Zij
zijn alleen in later tijd nog met Saksische elementen vermengd. Voor de hoogere
gronden van Friesland en Groningen zijn de verhoudingen minder duidelijk. Alleen
voor Westerwolde weten wij iets meer. Daar schijnt een armelijk levende bevolking
van oudsher te hebben gewoond.
In het midden van ons land zijn de verhoudingen niet meer te ontwarren. In
Gelderland en Utrecht ten noorden van den Rijn kan van de oude bevolking, na de
invallen der Germanen, de overheersching door de Romeinen en de gedwongen
ontruiming van het gebied langs de Romeinsche grens niets meer over zijn. Het
zou een aantrekkelijke taak wezen, na te gaan hoe deze streek na den Romeinschen
tijd weder is bezet. Maar het werkelijk systematische onderzoek van den bodem
moet daar nog beginnen. Ook langs de groote rivieren, waar de bevolking
voortdurend aan het trekken was en met nieuwe elementen werd vermengd, kan
van eenigszins stabiele verhoudingen, die men door opgravingen zou kunnen leeren
kennen, geen sprake wezen. Alleen moet het mogelijk zijn de Bataven uit den tijd
der Romeinen en hun cultuur door de opgravingen als een bepaald volk
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aanschouwelijk te maken. Verder naar het westen, in de veenstreken van Utrecht
en Holland, is door de groote overstroomingen in den tijd na de Romeinen en door
de verovering van dit gebied voor de cultuur in de Middeleeuwen, sedert het jaar
1000 ongeveer, de toestand volkomen gewijzigd. Alleen van de opgravingen op
den geestgrond zal men wellicht eenige gegevens verkrijgen.
Er blijft in het midden van ons land nog het meest oostelijke gebied over, in Twente
en in de aangrenzende deelen van Overijssel en Gelderland, waar de toestand meer
stabiel is gebleven. Daar mag men ook verwachten van de oude verhoudingen bij
de bevolking wat meer te kunnen herkennen. Naar het schijnt, heeft de oude
bevolking zich in die streek, evenals in Drente, vrijwel ongewijzigd gehandhaafd.
Reeds in den tijd vóór de komst der Romeinen had de beschaving er een eigen
karakter, blijkens de bijzondere vormen der urnen. Door dit aardewerk worden
bovendien de betrekkingen van deze stammen met hun oostelijke naburen duidelijk.
De bestudeering der overblijfselen bewijst, dat de tijd der Volksverhuizing geen
belangrijke verandering bij de cultuur heeft gebracht. Van een ‘Saksische
volksverhuizing’ mag men voor die streek niet spreken. Ook later zijn daar, in het
‘Saksische’ gebied, de oude vormen der beschaving het best bewaard gebleven.
Waarschijnlijk heeft de bevolking zich in den tijd na de Romeinen van haar oude
woongebied uitgebried naar het zuiden in de richting van den Rijn en naar het westen
over de Veluwe. Maar de ‘Saksen’ zijn later in die streken teruggedrongen of
onderworpen door de ‘Franken’, die uit het zuiden kwamen. Het zijn deze
verhoudingen, die men op de Veluwe en in den Achterhoek door middel van
opgravingen moet trachten op te helderen.
Beschouwt men den toestand van de Nederlandsche bevolking op deze wijze, dan
blijkt de indeeling, die men pleegt te maken in een Frankisch, een Friesch en een
Saksisch gedeelte, niet juist, althans zeer onvolledig te wezen. Want deze indeeling
houdt te weinig rekening met werkelijk constateerbare verschillen. In Zeeland heeft
men, naast het Frankische, een Friesch element opgemerkt. De Drent heeft zijn
eigen aard en past op die wijze niet in de indeeling. Brabanders en Limburgers
verschillen onderling en, waar zij beide Franken zijn, verschillen zij ook weer van
de ‘Franken’ ten noorden van de groote rivieren. De naam van Friezen past alleen
voor de bewoners van Friesland en wellicht van enkele deelen van Noord-Holland.
Ware Saksen vindt men slechts in een beperkt deel van het oosten van ons land.
Met het denkbeeld van een vermenging der drie genoemde bevolkingselementen
bereikt men al evenmin bevredigende resultaten.
Toch blijken er wel degelijk waarneembare eigenaardigheden te bestaan bij de
bevolking in het zuiden, het noorden en het oosten van ons land in gebieden, die
vrij nauwkeurig overeenkomen met de streken, die eens door Franken, Friezen en
Saksen zijn bewoond. Men bespeurt nog steeds verschil in volkskarakter tusschen
Franken, Frie-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1936

55
53

zen en Saksen . Uitgaande van dit denkbeeld, heeft Jan de Vries gesproken van
het verband, dat wij ons suggereeren tusschen deze verschillen in volkskarakter en
de Germaansche stamverbanden, die na de Volksverhuizing in ons land zijn ontstaan;
hij meent, dat men mistast, wanneer men deze karakterverschillen wil afleiden uit
de samenstelling van de Germaansche bevolking.
Deze opvatting behoeft, naar mijn meening, niet geheel juist te zijn. Men zal de
namen van Franken, Friezen en Saksen niet volkomen op zijde mogen schuiven,
wanneer men zich een voorstelling wil maken, hoe de Nederlandsche bevolking is
samengesteld. Want een natie is evengoed een product van ras als van cultuur en
historie. De vorming van den geest is van even groot belang als de samenstelling
van het bloed. Als historische eenheden hebben deze stamverbanden een tijd lang
een zelfstandig bestaan gehad; zij hadden hun eigen lotgevallen, hun eigen cultuur,
hun eigen historie. Ethnische beteekenis hadden deze namen evenwel zeer zeker
niet.
Zoekt men naar ethnische verschillen om de lichamelijke en psychische verschillen
bij de bevolking van Nederland in haar afdeelingen te verklaren, dan zal men moeten
teruggaan tot oudere tijden. Deze verschillen hebben een diepere oorzaak dan de
indeeling uit den tijd onmiddellijk na de Romeinen. Het zijn oudere volkselementen
geweest, die het onderscheid hebben veroorzaakt tusschen het noorden en het
zuiden van ons land. Maar de tegenstelling tusschen het Alpiene en het Noordsche
ras is een te eenvoudig hulpmiddel om voor een verklaring voldoende te zijn. De
archaeologische vondsten in enkele deelen van ons land zijn in staat deze verschillen
nader toe te lichten. Maar vooral laten zij de groote vermenging der bevolking
beseffen en tegelijkertijd de gecompliceerdheid van het proces, waaruit de
tegenwoordige bevolking van Nederland is voortgekomen.
Over het gebrek aan zuiverheid van ras bij de bevolking van Nederland, die op deze
wijze blijkt, behoeven wij niet te treuren. De samenstelling uit verschillende
bestanddeelen en de vermenging van rassen is voor een volk geen nadeel.
Integendeel! Men herinnere zich slechts de buitengewoon belangrijke voordracht
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van K. Herman Bouman over het genie als een biologisch probleem . In die
voordracht werd met grooten nadruk betoogd, dat de bijzondere begaafdheid van
bepaalde volken juist is te danken aan hun gevarieerde samenstelling en aan de
kruising van rassen. Nederland kon bij dat betoog als een voorbeeld dienst doen.
Des te meer is het voor ons van belang de samenstelling der Nederlandsche
bevolking met zorg te onderzoeken. Jan de Vries eindigde zijn reeds zoo herhaaldelijk
geciteerde verhandeling met het uitspreken van de wensch, dat het onderzoek van
het tegenwoordige Nederlandsche volk systematisch ter hand worde genomen,
volkskundig en anthropologisch in den ruimsten zin. Na het voorafgaande is een
betoog voor de noodzakelijkheid van een systematisch archaeologisch onderzoek
van Nederland zeker geheel overbodig.
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Het is niet voor niets, dat wij voor ons doel de meeste gegevens hebben ontleend
aan het noorden van ons land. Want daar is door Dr. van Giffen werkelijk
systematisch gegraven, telkens met een bepaalde doelstelling en om die reden ook
veelal met verrassende resultaten. Voor de rest van Nederland staat het minder
gunstig. De hoog noodige leiding van het onderzoek en de samenwerking ontbreken
daar. Wij weten nog niet eens met zekerheid, hoe de Romeinsche rijksgrens in de
verschillende perioden heeft geloopen. Met de systematische naspeuring van de
werken voor de grensverdediging en van het Romeinsche wegennet is nog zelfs
geen begin gemaakt. De archaeologie van Brabant en Limburg is als een
samenhangend geheel nog niet bekend. Kortom, het is dringend noodig, dat er voor
Nederland buiten de noordelijke provincies wat systeem in het onderzoek wordt
gebracht. Ook in dit geval is haast bij het werk. Voortgaande bebouwing en ontginning
maken het steeds moeilijker opgravingen te ondernemen. Men bedenke wel, dat
her er om gaat de grondslagen van de Nederlandsche geschiedenis te leeren
kennen. Maar bovendien zal de archaeologie licht kunnen verspreiden over het
probleem van de samenstelling der Nederlandsche bevolking.
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Mensch en Maatschappij, IX (1933), blz. 591-596. - Voor de vondsten bij Budel verg. W.A. van
der Meyden, Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 53 (1936), blz. 539-546.
7 Verslag van een bijeenkomst van de Geologische sectie van het Geologischmijnbouwkundig
Genootschap, te Leiden: N. Rott. Ct. van 12 Dec. 1935. - Kon. akademie te Amsterdam:
Proceedings, 39 N. 1 (1936), blz. 76-87.
8 Met het naspeuren van deze voorwerpen heeft zich de Heer R. Oppenheim verdienstelijk gemaakt.
9 Verg. de belangrijke studie van W. Beyerinck, Mensch en Maatschappij, VIII (1932), blz. 353-362.
10 Over de vondsten uit het neolithicum verg. Oudheidkundig Jaarboek, t.a.p. blz. 11-20.
11 Verg. bij voorbeeld, I.H. Gosses, Tijdschrift voor Geschiedenis, 51 (1936), blz. 35 en volg.
12 Zie ook Gosses, t.a.p. blz. 36-37.
13 Verg. de voordracht van Prof. Dr. J.A.J. Barge te Rotterdam: N. Rott. Ct. van 14 Jan. 1936 en
Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 53 (1936), blz. 296-297. - Een recent uitvoerig onderzoek: D.J.H.
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16 Jan de Vries, Leiding, II, blz. 225.
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17 Nils Aberg, Die Steinzeit in den Niederlanden (1916); Das nordische Kulturgebiet in Mitteleuropa
während der Steinzeit (1918).
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Revue anthropologique, 38 (1928), blz. 226-238; Die Bauart der Einzelgräber (1930), afb. 112,
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24 J.H. Holwerda, Oudh. meded. N.R. XV (1934), blz. 39-53.
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31 Jan de Vries, Tijdschr. 50 (1931), blz. 198-210.
32 Nijmegen heette Ulpia Noviomagus = Urbs Ulpia Nova, de nieuwe stad op de waarden aan de
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33 Oudh. Jaarboek, t.a.p. blz. 95-100. - Verg. vooral W.J.A. Willems, Een bijdrage tot de kennis
der Vóór-Romeinsche urnenvelden in Nederland (Diss. Amsterdam, 1935).
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- Kelten zouden zijn geweest, die in ons land de urnenvelden hebben aangelegd. Men vraagt
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35 Een rijke collectie van oudheden uit de terpen bevindt zich in het Friesch Museum te Leeuwarden;
verg. het belangrijke werk van P.C.J.A. Boeles, Friesland tot de elfde eeuw (1927).
36 Voorloopige berichten over deze opgravingen in de Verslagen der Vereeniging voor
terpenonderzoek; verg. Veröffentlichungen der Väterkunde, II (1934); en vooral Germania, 20
(1936), blz. 40-47, ook afgedrukt in Versl. Ver. Terpen. XVI-XIX (1931-35), bijlage.
37 Boeles, t.a.p. blz. 61-69.
38 Plinius, Naturalis Historia XVI 3; verg. Excerpta Romana, I, blz. 150-151.
39 Tacitus, Germania 29 en Historiae IV 12, 3; verg. Excerpta Romana, I, blz. 191 en 212.
40 Voor den Romeinschen tijd verg. Oudheidkundig Jaarboek, t.a.p. blz. 101-115.
41 De Bataven zijn waarschijnlijk eerst in wat later tijd in het gebied aan de groote rivieren gekomen.
De mededeeling over hen in den tekst van Caesar is, naar mijn meening, een latere interpolatie;
verg. Excerpta Romana, I, blz. 46-47.
42 Verg. de Duinstudies van Dr. P. Tesch, verschenen in het Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardr.
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45 Over den tijd van Franken, Friezen en Saksen verg. Oudheidkundig Jaarboek, t.a.p. blz. 119-122.
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47 Jan de Vries, Leiding, II (1931), blz. 217-233.
48 Blijkens een mededeeling in de Vita Sancti Liudgeri, onder anderen geciteerd door I.H. Gosses,
Tijdschr. voor Gesch. 51 (1936), blz. 28 n. 1.
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49 Dr. Holwerda heeft de Thuringi onlangs nog eens ter sprake gebracht en ook de zeer verwarde
berichten over de Tungri in zijn bespreking betrokken; verg. Oudh. Meded. N.R. XVI (1935)),
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Kappers: Psychiatrische en neurologische bladen, 1934.
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Ratio artis perditrix
Door Dr H.A. Enno van Gelder
Dames en Heeren,
Op het probleem, waarvoor ik hedenavond een ogenblik Uw aandacht vraag, werd
reeds door vele schrijvers de aandacht gevestigd, in nagenoeg elke geschiedenis
van onze gouden eeuw vindt men het vermeld: hoe komt het, dat de rijke cultuurbloei,
die de ‘eeuw van Frederik Hendrik’ tot de glansperiode onzer historie maakt, reeds
lang vóór het einde der eeuw en in zo korte tijd verkwijnt? Het is met nadruk nog
tamelijk onlangs door een drietal schrijvers gesteld en... opgelost. In de eerste plaats
in de meesterlijke, korte schets onzer beschaving in de 17de eeuw door Huizinga
1
in Keulen voorgelezen : ‘Woher rührt dieses Nachlassen der nationalen Kräfte, das
schon um 1670 einzusetzen scheint, als die Republik politisch den Jahren ihrer
anerkannten Grossmachtstellung noch entgegen geht?’ Daar hebben wij het
vraagstuk, bijna als een puzzle, in zijn wonderlijke tegenstrijdigheid: het begin van
het verval, juist op 't ogenblik, dat de staatkundige macht zo groot was! Prof. Huizinga
blijft het antwoord niet schuldig. Drie factoren wijst hij aan, die aan dit verkwijnen
schuldig kunnen worden genoemd: de economischsociale veranderingen, de Franse
invloed ‘und schliesslich das, was man das natürliche Ende der Epoche nennen
könnte’. Met het eerste bedoelt de schrijver het zich losmaken der regenten van de
burgermaatschappij, dus van het ‘volkstümlich-einheimische’. Van werkzaam
koopman wordt hij rentenier en patriciër.
Bezien wij de drie genoemde factoren wat meer van nabij. ‘De koopman wordt
rentenier, de ‘Grössbürger’ wordt aristocraat. Hij verliest, aldus de schr., de aanraking
met de burgermaatschappij, waarover hij als vroedschap regeert, in plaats van met
haar als werkzaam koopman te verkeren. Hij heeft titels en wapens... Als de patriciër
eenmaal door zijn sociale positie zich verplicht acht, het burgerlijke te verachten,
sluit hij daardoor voor zich de toegang tot de bronnen der nationale cultur af.
‘Höchstens empfindet er fortan das Volkstümlich-Einheimische wie eine niedere
Kulturgattung, welcher er zwar nicht ganz entfremdet ist, die aber zu seiner sozialen
Persönlichkeit nicht mehr passt, und zu der er nicht mehr beizutragen wünscht oder
beitragen kann’. Eerlijk gezegd, ik geloof er niets van! Het eerste deel van deze
economisch sociale verklaring acht ik onjuist, het tweede niet steekhoudend. Immers
het probleem is eigenlijk nog frappanter dan prof. Huizinga het stelde: het verval
treedt in, niet alleen op 't ogenblik, dat de Republiek staatkundig een grote rol
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gaat spelen, ook economisch is haar kracht nog in het geheel niet uitgeput,
integendeel, er is op allerlei gebied, commercieel en industrieel nog een
omhooggaan, dat zich gemakkelijk met cijfers zou kunnen laten aantonen. Hoe
spoedig komt de Hollandse koopman de crisis van 1672 te boven! Hoezeer heeft
de Nederlandse nijverheid geprofiteerd van de komst der Réfugiés! Is het niet
Rusland dat nog voor onze directe handel geopend wordt, hebben wij niet Spanje
economisch nog geheel van ons afhankelijk gemaakt, is niet de Oost-Indische
Compagnie een bloeiende maatschappij, ook na 1680? En de sociale verschuiving,
die de regentenstand losmaakte van de handeldrijvende burgerij is toch eerst veel
later en in 't geheel niet in zo sterke mate ingetreden. Witsen is nog koopman in alle
opzichten, die van uit zijn handelsstandpunt heel de wereld bekijkt. Zo blijft het nog
2
tot diep in de 18de eeuw, men leze er Elias' Vroedschap maar op na . De koopman
geworden tot een rentenier na 1670? Zeker de geldhandel begon reeds een
belangrijke rol te spelen, maar overheersen deed hij nog helemaal niet. Ook hier is
het laat-18de-eeuwse beeld geschoven voor de 17de eeuwse werkelijkheid, ten
onrechte, het proces was slechts in allereerste aanvang!
En dan nog. Als wij in vergelijking met de steile opgang in handel en industrie
gedurende de eerste helft der 17de eeuw, na 1670 kunnen spreken van daling,
althans van stilstand, als er een zekere verzadigdheid intreedt tegenover de honger
en begeerte naar het nieuwe, het zich ontplooien die de jaren tot 1650 zo levendig
maken, - is dan die betrekkelijke rust en dat ietwat voldaan zijn, reden genoeg om
het snel verval van literatuur en schilderkunst te verklaren? Hellas bracht na zijn
onstuimige bloeitijd, waarin Phidias leefde, dan toch altijd nog de Venus van Milo
en de Hermes uit Napels voort. Dürer en Holbein leefden in de periode, die men
aanduidt als de ‘Niedergang des deutschen Städtewesens’ en - meest typisch
vergelijkingsmateriaal voor wat ons bezighoudt - in het Venetië der 16de eeuw
leefden Tintoretto en Titiaan, als Italië een prooi geworden is van vreemde
overheersing en ontwijfelbaar zijn economische opgang overleeft, dicht Tasso zijn
‘Jeruzalem verwoest’, schept Cellini zijn meesterwerken en brengt het land een
filosoof als Bruno voort! En wat betreft het absolute verval, behoeven wij slechts te
denken aan het Spanje der 17de eeuw, met Cervantes, Lope di Vega, en een reeks
van ontroerende schilderstukken en beeldhouwwerken, om te constateren, dat diepe
depressie op zichzelf geenszins het einde van alle kunst betekent.
‘Dann (na 1670) fällt er (de Nederlandsche patriciër) widerstandslos dem
französischen Kultureinfluss anheim’, zo gaat Prof. Huizinga verder. Daarmee komt
hij op de factor, waaraan de andere schrijver, die ik op 't oog had, de grootste waarde
toekent. Prof. Geyl meent, dat het vooral die verbastering is, die slaafsche navolging
der Franse beschaving, die onze nationale kunst heeft gedood. ‘Als ik die Fransche
3
invloed bejammer, zo voegt hij erbij , is het niet omdat ik het Fransche ideaal niet
bewonderen kan. Maar het kan
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slechts in het Frankrijk van Lodewijk XIV vruchtbaar zijn; in Nederland, waar
godsdienst en maatschappij hun eigen aard behielden, streek het als met een
verstijvende adem over het veld der cultuur’. Het is een standpunt, dat door velen
wordt ingenomen: met de franse ‘mode’ heeft de Nederlandsche beschaving een
haar vreemd element in zich op willen nemen, dat ging niet. Die overname en
navolging ontkennen, zou dwaasheid zijn. Maar heeft die wel perse een zo fatale
invloed uitgeoefend? Onze gehele geschiedenis is vervuld van overname, wellicht
het meest typische onzer cultuur! En dus moeten wij de kwestie veeleer omdraaien
en de vraag zo stellen: waarom heeft de Franse invloed in het einde der 17de eeuw
geleid tot min of meer slaafse navolging, terwijl dergelijke invloeden een eeuw
vroeger zo vruchtbaar op onze geest werkten?
Prof. Geyl noemt nog twee andere factoren: ‘de vereenzaming en de afzondering
van de regentenstand’ en het verval der ‘hooggeroemde Nederlandse vrijheid 4
zeker niet alleen door de er bovenopgelegde stadhouderlijke dictatuur’ . Ik antwoord
hierop slechts, dat die vereenzaming al veel eerder intrad, en door te vragen, of
men individueel minder vrij werd door de verheffing van Willem III en het in zwang
komen der ‘tractaten van correspondentie’? Trouwens, wie zou aan de hand der
historie ooit willen beweren, dat onder de tyrannie, hetzij van één persoon, hetzij
van een groep, géén kunstwerken van betekenis zijn geschapen? De derde schrijver
tenslotte, dr. Romein in zijn ‘Lage landen’ legt de nadruk vooral op de verandering
van smaak bij de verworden regentenaristocratie en volgt in het algemeen Prof.
Huizinga. Ik behoef daarop niet afzonderlijk in te gaan.
Deze verklaringen bevredigen mij dus niet. Is het mogelijk een andere te geven?
Daartoe moet eerst nauwkeuriger omschreven worden, waarin het probleem bestaat.
Achteruitgang treedt het vroegst op in de literatuur. Eigenlijk gezegd, noch in de
16de, noch in de tweede helft der 17de eeuw en in de daaropvolgende 200 jaren
heeft Nederland een letterkunde gehad van werkelijke grootheid, al zijn er telkens
enkelen, die een rijke gedachteninhoud door middel van het schone woord aan ons
hebben overgebracht. Alleen in de eerste 50 jaren der 17de eeuw komt er een snelle
bloei, met een aantal schrijvers die het woord volkomen beheersen, die een
verrukkelijk rake uitbeelding van de werkelijkheid geven, of hun religie en hun
natuurgevoel in fijne klanken weergeven, die een krachtig weloverwogen proza
schrijven of in een drama het wereldgebeuren en de menselijke tragiek groots en
zingend weten uit te beelden. Maar reeds omstreeks 1650 zwijgen zij allen, behalve
Vondel, en na diens dood is alleen Jan Luyken te rekenen onder de
woordkunstenaars, die stemming wekken en gevoelig zijn. Met het verschijnen van
‘Nil volentibus’ is de dichtkunst verdwenen, vervlakt en aan banden gelegd.
Daarentegen heeft Nederland van af de eerste tijden altijd zijn verhevenste
gevoelens, zijn diepste wezen schilderend weergegeven, met een
schoonheidsintensiteit, een rijkdom van afwisseling en een tech-
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nische bekwaamheid, die slechts in Italië geëvenaard worden. Hier is het een
voortdurend hoogstaan, van af Van Eyck via Breughel tot Rembrandt, met een
buitengewone verheffing en activiteit in de jaren tussen 1620 en 1670. Dan treedt
vrij snel en vrijwel over de gehele lijn achteruitgang in. Bijna alle meesters, die de
roem vormen van de Hollandse schilderschool, zijn vóór 1670 gestorven, slechts
een heel enkele, zoals Jan Steen, behoudt nog de fijnheid van stemming, de
werkelijke doortrilling, toont nog psychologische diepte, maar ook deze grootmeester
der genrestukken sterft in 1679. Nog zijn er enkele der groten aan den arbeid:
Terborgh, Ruysdael, Hobbema, Maes, maar zij ontkomen niet aan het verval, dat
hun jongere kunstbroeders kenmerkt. Door meer bevoegden dan ik ben, is het
opgemerkt, dat hun latere werken iets missen van dat heel fijne kleurgevoel, van
de sfeer, die het uitgebeelde gebeuren omvat, van de diepdoordringende observatie,
die het realisme van de 17de eeuw ondanks de soms ruwe voorstelling veredelt tot
5
ware ontroering . Het werk wordt vlakker, gemaniereerd, een zekere zoetheid komt
tot uiting, die in de 18e eeuw tot saaie braafheid zou worden. Men vergelijke de zee
met schepen van J. van der Neer in het Mauritshuis met de riviergezichten van een
Jan van Goyen of Willem van der Velde, den ouden, het verschil is klein en toch
hoe frappant. De vlakke witte zeilen, het hard daartegen uitkomende touwwerk, de
wolken zonder stemming: het is knap geschilderd, en toch... er ontbreekt dat wat
elk stuk van Vermeer of De Hoogh maakt tot een sublieme droom. En dit gebrek is
niet te wijten aan geringer technische bekwaamheid: heel de 18de eeuw door heeft
de Nederlandse schilderkunst die bewaard, men denke aan schilders als Jan van
der Heyden, Van Beynen, Houckgeest in het laatste kwart der 17de, hoe nuchter
hun werk vaak aandoet. Ook de veelzijdigheid van het onderwerp blijft ongerept
gehandhaafd en blijkens het groot aantal schilders en de zeer vele op bestelling
gemaakte portretten is de belangstelling bij de burgerij in het geheel niet verminderd.
Maar de ‘Hollandsche Schilderschool’ is dood en zij is niet - een belangrijk feit - door
een andere opgevolgd.
Verval dus in litteratuur en vooral treffend, in de schilderkunst. Welk een rijk leven
echter daarnaast! Noch in de bouwkunst noch in de kunstnijverheid, is het mogelijk
omstreeks 1670 een scheidingslijn te trekken. In de architectuur een verandering
van stijl, sterk onder invloed van het Franse voorbeeld, maar snelle daling? Men
behoeft slechts kennis te nemen van de bouwdata der patriciërshuizen langs de
Amsterdamse Grachten, om zich te overtuigen van het tegendeel. Groter regelmaat,
minder levendige versiering, zeker, de oudhollandse renaissance doet fijner aan,
men kan er meer van houden, maar is niet het Classicisme reeds begonnen met
Van Campens meesterlijke schepping op den Dam en werd hier niet een stijl
geschapen, die in juiste verhoudingen, liefdevol aangebracht ornament, majesteit
van schepping, het beste uit de eerste jaren der eeuw evenaardt en naast de Franse
6
en Italiaanse bouwkunst genoemd mag worden? . En in de kunst van het
gebruiksvoorwerp - nog altijd zo mooi, dat we niet van
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kunstnijverheid als iets afzonderlijks kunnen spreken - is wel een algemeen dalende
lijn vanaf de 15de eeuw te constateren, maar niets van een verval sinds het laatste
kwart der 17de.
Het tegendeel van achteruitgang treft ons op alle ander gebied: het religieuze
leven heeft in het einde der eeuw een intensiteit en differentiatie, die de voorboden
zouden zijn van felle actie in de 18de eeuw, waaruit de nieuwe filosofie en de
moderne richtingen in en buiten de kerk zouden voortkomen. Slechts wie vasthoudt
aan het alleenzaligmakende van het oude dogma, kan hier van verval spreken.
Merkwaardig is het te constateren, dat in dezelfde jaren tussen 1670 en 1680, die
zo evident de achteruitgang van de schilderkunst tonen, het baanbrekend werk van
Spinoza verschijnt, niet als een late bloem aan halfverwelkte plant, maar als de
jonge scheut aan een boom, die nog tot volle wasdom komen moest.
Dan staan wij nog slechts aan het begin van de natuurwetenschappelijke bloei.
Gedurende geheel de 17de eeuw speelt Holland op dit gebied een belangrijke rol
en in de annalen der wis- en natuurkunde staat reeds ons land met vele beroemde
namen opgetekend. Maar terecht het meest bekend worden Huygens, Swammerdam,
Leeuwenhoek, Boerhave en hún arbeid valt eerst na 1670; zij legden het fundament
waarop een eeuw lang zou worden voortgebouwd en als er één gebied is, waarin
de Nederlandse 18de eeuw geen periode van verval is, dan is het 't terrein waarop
Van Musschenbroek en 's Gravensande gearbeid hebben.
Zo doet zich het probleem, kort samengevat en een beetje verscherpt, als volgt
voor: wat kan de oorzaak zijn, dat - terwijl politiek en economisch de Republiek haar
volle kracht behoudt, terwijl godsdienst, filosofie en wetenschap nog in continue
ontwikkeling zijn en de belangstelling groot blijft - toch litteratuur en schilderkunst
hun diepere gevoelswaarde verliezen, met behoud der technische bekwaamheid?
Het kan niet anders, of wij moeten deze oorzaak zoeken in een algemeen veranderde
geesteshouding, want het defect is niet van één of enkele kunstenaars. Het is als
een ziekte, die de menselijke geest heeft aangetast, niet die der kunstenaars zelf,
maar van de massa, waardoor elke artist wordt opgeheven, de mensen, waartussen
hij leeft, de Nederlandse burgerij, waaruit de schilder voortkomt, het publiek dat hem
inspireert en beoordeelt, de aristocratie, die zijn kunst koopt.
Boven heb ik reeds aangeduid, dat mij de kleine verschuivingen in het
economisch-sociale leven niet voldoende voorkomen om deze verandering te
verklaren. Toch zij volledigheidshalve geconstateerd, dat de rustige rust van het
verworven bezit er wellicht ook iets toe heeft bijgedragen. Belangrijker, veel
belangrijker echter lijken mij de godsdienstige ontwikkeling en de geboorte der
moderne wereldbeschouwing. Hierover thans uitvoeriger.
Het moet ieder, die in Bredero's blijspelen geniet van de levendige en realistische
schildering van het Amsterdamse leven uit de eerste decenniën der 17de eeuw,
opvallen, dat daarbij de kerk zulk een geringe plaats inneemt. Een enkele
schimpscheut of wat goedaardige toespe-
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ling, voor het overige schijnt het Calvinisme niet te bestaan. Toch werden deze
stukken geschreven, toen de opstand der Calvinisten tegen Philips II, nu een
slepende oorlog geworden, nog geenszins ten einde was, toen Remonstranten en
Contraremonstranten luidruchtig krakeelden en oproerige rustverstoringen duidelijk
bewezen, dat een belangrijk deel van het volk aan deze kerkelijk-staatkundige
twisten een levendig aandeel nam. En toch, wat wij bij Bredero vinden en wat de
geschiedenis dier godsdiensttwisten leert, het behoort beide tot dezelfde wereld en
wij behoren ons niet door deze schijnbare ‘Zweispaltigkeit’ van de wijs te laten
brengen. Het zijn slechts twee kanten van éénzelfde samenleving, en de schijnbare
tegenstelling openbaart ons het eigenlijke wezen van den Calvinistischen
Nederlander van die dagen. Als ik dit zeg, denk ik niet aan een dogmatische
onderscheiding, maar aan de algemene levenshouding, die dunkt mij, onmiskenbaar
gereformeerd is, ondanks het bestaan van vele afzonderlijke secten, zelfs ondanks
't feit, dat zeer velen trouw bleven aan de Katholieke kerk. Als steeds uit die tijdgeest
zich bij de grote massa slechts nu en dan, voornamelijk is het ‘latente sympathie’
voor wat voor enkelen levenskern en allesbeheersend vraagstuk is. Maar hij is
daarom niet minder algemeen. Mèn ziet dan de wereld als het tijdelijk arbeidsveld
van den zondigen mens, vér verwijderd van den transcendentalen God, wiens toorn
de mens vreest, overtuigd als hij is van zijn nietigheid, angstig voor de eeuwige
straf, die hem wacht of zwakjes gelovend in het heil, waartoe hij wellicht uitverkoren
is. Plicht is het kennis te nemen van Gods woord, deel te nemen aan het sacrament
van doop en avondmaal, omdat de Heilige Schrift daarvan spreekt en omdat men
daarmee zijn saamhorigheid van christengelovigen betuigt. Er zijn er, wier
zondebesef zo levendig is, dat zij behoefte hebben heel hun zijn te wijden aan de
verzoening, die zij toch alleen van Gods genadige barmhartigheid mogen verwachten.
Maar ook zijn er honderden, die slechts spaarzaam aan hun zondigheid worden
herinnerd, die op gezette tijd ter kerke gaan om Gods woord te vernemen, die de
doop hunner kinderen en eigen deelname aan het avondmaal niet zullen
verwaarlozen, maar daarnaast zich ten volle wijden aam hun arbeid in de wereld,
in de korte spanne tijds, die hun op aarde gegund is. Die arbeid blijft belangrijk, dat
leven is óók Gods schepping, aanvaardbaar en verlokkelijk. Dezulken beschrijft ons
Bredero, in hun volle genieting van het dagelijks bestaan, in hun bezig zijn met
kleine zorgen, in hun aanvaarding van het aardse als noodzakelijk en genietbaar.
Dat diezelfden Zondags zich ter kerk begeven, dat zij als kinderen op de
catechisatiebanken hebben gezeten en dat zij den predikant vereren als hun
natuurlijken, geestelijken leider, dat vermeldt hij niet, omdat het zo gewoon is, dat
het zelfs zijn spotlust niet opwekt. Maar wij, die deze jaren willen overzien en trachten
te begrijpen, wij moeten bedenken, dat verreweg de meeste dier genieters van het
dagelijks leven en zwoegers aan de dagelijkse zorgen, als zij ter kerk gaan of de
catechisatie bezoeken of zich nog iets herinneren van hun schooljaren, of als zij
hun dagelijks hoofdstuk uit de Bijbel lezen, of zich
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op de hoogte stellen van de strijdvragen van den dag, pratende in de trekschuit, of
een pamfletje lezend, dat zij dan altijd weer herinnerd worden aan de diepe klove,
die God en mens scheidt, aan de zondigheid van het menselijk wezen, dat slechts
door Christus' kruisdood een kans op redding heeft gekregen. De urenlange preken,
nog gevolgd door des namiddags een uitleg van de catechismus, het zijn exegesen
7
van de Schrift, in de trant van Calvijn; het dogma staat erin voorop , de zondeval
en mogelijke redding vormen het hoofdonderwerp. Begreep men het? Stellig zeer
vaak niet, maar elk kwam uit de kerk eens te meer overtuigd van de ernst van het
leven, van de verhevenheid van God, van diens ‘wrake’ en van de verfoeilijkheid
des mensen. Men zette zich weer aan de dagelijkse taak in huis, werkplaats of
comptoir, de ernstigsten vooral met een besef van innerlijke splijting, dat dwingt tot
nadenken, plichtsbetrachting, strengheid. De een stemt het tot napluizen en hij slaat
de Bijbel op of verlustigt zich in de eindeloze disputen der predikanten, professoren
en studenten, de ander is zich bewust van zijn plicht jegens eigen heil en heil van
anderen en hij zoekt een plaats als ouderling in de kerkeraad, om daar gelegenheid
te hebben anderen aan hun plicht te herinneren, met de zware taak de zuiverheid
8
der leer bij allen hoog te houden . Zeer velen denken allereerst aan hun dagelijkse
plichten en nemen zich voor daaraan nog ernstiger te arbeiden; onder hen bewijst
een man als burgemeester Hooft, hoe de dogmatische belangstelling daaronder
9
geenszins leed . De vele secten, de splitsingen onder de Doopsgezinden, het groot
aantal theologische pamfletten, laten ons zien, dat men bij dat gedisputeer en
gedogmatiseer op zeer verschillend punt kon uitkomen. Maar allen gemeenzaam
is de Calvinistische vraag naar de juiste leerstelling door exegese uit Gods woord
te puren, en het Hervormd besef van oneindige afstand tussen transcendentalen
God en mens-in-zondeval.
In deze sfeer zijn onze grote schilders en dichters groot gebracht en hun
voornaamste en schoonste werken ontstaan.
Hoe gans anders is het beeld na 1600! Bogerman, Trigland. Wtenbogaard,
Episcopius en hun strijdmakkers zijn van het toneel verdwenen, hun grote verdediger,
de heftige polemist Voetius is een oud man en zelfs op hem heeft de nieuwe geest
vat gekregen. Die nieuwe geest is ascese, spiritualisme en mystiek. Daartegenover
verbleekt het dogmatisme, daardoor wordt de disputeerlust in geheel andere banen
geleid. Ontbroken had zij nooit, die andere richting in het Protestantisme, maar het
was slechts een zwakke nevenstroom geweest, in het midden van de 17de eeuw
wordt zij heersend en verovert de sympathie der grote massa. Men leze de biografie
10
11
van een modepredikant als Rivetus of het verhaal der laatste jaren van een Voetius
of het verslag der twisten naar aanleiding van Coccejus en Descartes; aan de Leidse
12
of de Franeker hogeschool , en men zal niet kunnen ontkomen aan de indruk, dat
de Calvinistische orthodoxie zich in een verdedigende stelling heeft teruggetrokken,
angstig strijdend tegen een steeds sterker wordenden vijand. Richting gevend is de
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reformatorische beweging, zooals Hylkema ze heeft genoemd, waarmee hij het
revolutionnaire karakter van deze stroming juist karakteriseerde.
Duidelijk kunnen wij het constateren, van af de tijden van het Bestand (hoogtepunt
en triomf der dogmatiek), toen de Teellinks hun eerste weken schreven en de
Rijnsburger Collegianten in alle stilte de eerste steen legden voor het nieuwe gebouw.
Machtiger wordt hun greep op de geesten, als een Galenus Abrahams de Haan zijn
vrienden om zich heen verzamelt en zijn talenten geeft aan de fundamentering.
Duidelijk komt het nieuwe tot uiting in de aanvallen van Coccejus op de geldende
leer, als deze leidse hoogleeraar de zondagsheiliging bespreekt, niet omdat het 4de
14
gebod den Sabbath voorschrijft, maar omdat het redelijk en christelijk is . Tot grote
ergernis van Voetius, die al wat de Schrift geeft voor eeuwige inzettingen Gods
houdt. Maar ook deze kampioen der orthodoxie getuigt door zijn ascetisch leven,
dat hij de godsdienst toch op een andere manier beleven wil dan zijn directe
15
16
voorgangers . En in zijn vriendenkring maakt van Lodesteyn die wereldverzaking
en genotsonthouding tot het middelpunt van zijn werk en verheerlijkt haar in zijn
gedichten. Na hem zijn reeksen getuigen aan te halen, dat ook de meest starre
dogmaticus niet meer in de bespreking van de leer alléén zijn predikantstaak ziet.
Dat moest hij ook wel op straffe van vruchteloos te arbeiden: mén verlangde blijkbaar
het andere. Want omstreeks 1670 gaat de algemene belangstelling uit naar het
mystiek-ascetische en naar het spiritualistischrationalistische, twee nauw verwante
17
begrippen. Dan verzamelt De Labadie honderden tot zijn gehoor, te Middelburg ,
na zijn gedwongen vertrek vandaar, ook in Amsterdam en onder hen allerlei leidende
mannen en vrouwen, die hem nog hun sympathie blijven geven, als hij naar
18
Duitschland verhuizen moet . Geweldig is ook een ogenblik de aanhang van een
Bernard Rothe, wonderlijk in zijn hallucinaties, maar krachtig als boetprediker, die
19
wereldverachting leert . En daarna, gedurende de laatste 30 jaren van de eeuw,
worden zij ontelbaar de predikers van het nieuwe, de groepen, die zich vormen om
een hartstochtelijk vereerd leraar: Gichtlianen, de vereerders van een Antoinette
Bourguignon, de Verschoristen en de Hattemisten, de aanhangers van Deurhof,
enz. Deze raken buiten de kerk, maar ook in de Hervormde kerk zelf wordt de eis
van practisch Christendom, van daadwerkelijke vroomheid tegeover hun heiligheid
en wettische uitleggingen steeds sterker. De kring van Lodenstein en Koelman breidt
zich uit, de Coccejanen, reeds vrijer in hun uitleg en antidogmatisch, worden er
geheel door meegesleept, Kwakers en andere secten doen hun invloed ook in de
officieele kerk gevoelen, totdat in de grote steden bij vrijwel elke predikantsbenoeming
een compromis gesloten moet worden tussen de aanhangers der nieuwe, mystieke
20
richting en de verdedigers van oude leerstelligheid . We mogen gerust spreken van
een tijdgeest, die zijn uiterste exponent vindt in de genoemde Reformateurs, zooals
die van de eerste helft zijn uiterste vond in de Gomaristische preciesheid.
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Die preciesheid wordt nu fel bestreden, zelfs geminacht; men verlangt geen
exegetische preek op Zondag om zich verder aan dagelijkse plichten en
beroepsarbeid te wijden! Mijd de wereld, die tot zonde verleidt. Een waan is het dat
deze weder goed te maken is door kerkbezoek, deelname aan het sacrament of
bijbelkennis. De beroepsarbeid zelf is heilloos, hoewel aanvaardbaar als nuttig,
maar zoek er mee geen winst! 's Mensen eigenlijke taak ligt elders! ‘Alleen een
‘vertrokken Christen’, die zich van de wereld en al haar begeerlijkheid afzondert, is
21
waarlijk Christen’ . Hij zoelte het licht Gods, dat in hem ontstoken kan worden, hij
leve dagelijks naar Christus' geboden van eenvoud, liefde en ingetogenheid. Afkeer
van de wereld is christelijker dan welk uiterlijke vertoon van godsdienstigheid in kerk
22
of catechisatie. Overpeinzing onzer zonden in de eenzaamheid van het stil vertrek
of in de natuur is schoner taak dan welke arbeid en inspanning ook, en al wat heftige
gevoelens kweekt, wat de hartstochten opwekt, wat activiteit eist, dient te worden
gemeden: rustige inkeer, beheersing van de passie, doding van het lichaam, matiging
in het geestelijke worden het ideaal, waarnaar men streeft, zo zelfs, dat enkelen het
vasten ijverig beoefenen (niet als periodieke kerkelijk plicht!) en dat sommige zelfs
heel het huwelijksleven (d.i. gevaarlijk liefdeleven!) veroordelen of als noodzakelijke
23
kwaad aanvaarden . Geen die nu, tot nadenken gebracht door preek of bijbelwoord,
met ernst tot zijn gewone werk zich zet. Men verricht met afkeer of onverschillig dat
heel gewone werk, de gedachten gaan uit naar een andere wereld, vormloos en
zonder felheid, rustig, vreedzaam, alleen van Godsgedachten vervuld. Eens had
men strijd gevoerd, zijn eerzucht laten gelden, winst behaald en macht verworven,
en men had dit geheiligd door zijn overtuiging Gods woord te kennen en Zijn geboden
na te komen. De prediking had weergalmd van de overvloed der genade, de zaligheid
door het geloof alleen en de arbeid in de wereld leek er door vergolden. Daartegen
verzet zich een man als de Labadie met alle macht: geen waarachtig Christendom,
24
waar niet is een heilig leven naar het oordeel van Christus . Thans veroordeelt men
de strijd zelf, doodt de eerzucht, men zoekt geen winst, maar inwendige rust, afkeer
van het aardse. Door sommige wordt weerloosheid gepredikt, niet als een modern
pacifisme, maar uit zucht tot vernietiging van het individu, tot verdoezeling van alle
tegenstellingen. Een sterker neiging is er, God in de wereld te zoeken en tegelijk
het individu te doen opgaan in de goddelijke geest, de wereld te louteren door haar
als Gods heiligdom te beschouwen. Maar ze is dat alleen als men haar abstraheert
van al het materieel gezwoeg, als men de tegenstellingen verzwakt, als men die
wereld maakt tot een vaag omlijnd droombeeld, bloedeloos en zonder schaduwen.
Hoe verbleekt ook de plastiek van het Bijbelverhaal, als men zich dat niet meer
voorstelt als een bepaald gebeuren, maar het zinnebeeldig uitlegt. Onder de ernstigen
van het eerste kwart der 17de eeuw noemde ik Hooft, de vader: bijbelvast en met
een uitgebreide kennis van kerkvaders en Hervormers, maar tot zijn dood toe ijverig
en belangstellend politicus, koopman met een
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groot vermogen, ijverig zakenman. Aan het einde dezer eeuw treft ons de tragische
figuur van een Coenraad van Beuningen, zoekende geest, die het bij allerlei secten
trachtte te vinden, staatman, die de politiek tenslotte verloochent, zoals bij alle handel
reeds lang gedaan had, eindigend in grübelnde eenzaamheid, onbevredigd, en in
25
zinsverbijstering .
Zonder een te direct verband te leggen, vraag ik mij af of dit quiëtisme,
spiritualistische mystiek ook maar enigszins verenigbaar is met de emotionele
gebrokenheid, waaruit alle ware kunst geboren wordt? Hoe kon in deze sfeer de
doordringende en liefdevolle observatie van het woelige leven voortbestaan, die het
meest typische kenmerk is van de Hollandsche schilderschool, fel en rechtuit als
bij Frans Hals of Steen, gereserveerd maar even realistisch als bij De Hoogh en
Vermeer? Hier bleven slechts ijver, nauwgezetheid en gelijkmatigheid, èn bij de
scheppende kunstenaars èn bij het waarderende publiek.
De nieuwe richting heeft nog een ander, voor ons wellicht belangrijker kenmerk:
haar rationalisme. Langzaam groeit zij gedurende de hele eeuw, die begeerte naar
het meer logische verband, die behoefte aan een redelijker verklaring, ook in
theologie. Onmiskenbaar is het een element in de Arminiaanse leer, daarin verwant
met de Erasmiaanshumanistische stroming der 16de eeuw. Ik heb er in ander
verband al eens op gewezen, hoe de waarde van het argument, ontleend aan de
26
traditie, bij de Libertijnen verdrongen wordt door de redenering . In het einde der
17de eeuw kunnen wij beslist spreken van ‘rationalisme’, zozeer is het aan de logica
ontleende argument op de voorgrond getreden. Ik noem slechts Paets en Bayle om
U duidelijk voor den geest te roepen wat ik bedoel.
Maar ook onder de meer zuiver godsdienstig aangelegden, onder predikanten
en professoren der Hervormde leer, toont het zich in de strijd der Coccejanen tegen
de starre orthodoxie, die op de letter van de wet bouwt en alle traditie tot op de
schepping terugvoert. De, toentertijd moderne, verbondstheologie, die in Leiden
haar bakermat had, draagt dat rationalistisch geestesmerk zeer duidelijk. Men moet
trachten de Bijbel te begrijpen, dus de woorden en zinnen in hun verband zien en
niet als losse uitspraken; men streeft ernaar de bijbelse toestanden te leren kennen,
om dááruit de betekenis der teksten te begrijpen; men blijft niet bij het oude dogma
27
eo ipso, maar gaat uit van het ‘natuurlijke’, het historisch vatbare . Was het wonder,
28
dat onder deze Coccejanen de denkbeelden van Cartesius aanhang vonden ? Hier
ligt het duidelijkst bewijs, hoezeer dit rationalisme een rol ging spelen, hoe het na
1660 werd tot tijdgeest, d.i. de algemene geesteshouding, die de modernen beheerst,
terwijl de tegenstanders worden teruggedrongen tot een verdedigingsstelling. Hoe
beheerst de vraag: vóór of tegen Descartes, met alle denkbare schakeringen, heel
de literatuur van die laatste 40 jaren der 17de eeuw, de dikke folianten der
wetenschap, evenzeer als de pamflettenreeks
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voor het grote publiek. Welsprekend zijn de titels: ‘den Philosopheerenden boer’
voert Frans Kuypers in 1676 ten tonele, tot wie hij o.a. laat zeggen: ‘Zoo hebt Gij
bijna - ja wat zeg ik, bijna, ik mag wel zeggen, wiskundig - uyt de natuurlijke reden
29
een bewijs gevonden, datter een God is’ . Dertig jaar later betitelt Leenhoff zijn
geschriftje als ‘klare beschrijving van de ware en standvastige blijdschap, zo naar
30
de Rede als naar de H. Schrift’ (1703) . Men voert hiertegen aan, dat dit
vertegenwoordigers zijn van de numeriek kleine groep der Reformateurs, maar dan
31
noem ik namen als van Van der Heyden, Van der Wayen en Roël om U te laten
zien, dat ook in de officiële kerk dit filosofisch getinte rationalisme zijn
vertegenwoordigers had en de stortvloed van pamfletten tegen hen getuigt van de
belangstelling, die ‘men’ er voor had. Was ook niet Balthasar Bekker een Hervormd
predikant en had hij ooit zoveel stof doen opwaaien, als hij niet de woordvoerder
was geweest van een belangrijke richting? Ook hij spreekt van de eenheid van
32
filosofie en theologie en noemt God auteur der Rede zowel als van de Openbaring .
Ongetwijfeld om hun bewering, dat er in de Bijbel niets wezenlijks is, dat met de
rede strijdt, vonden juist in de jaren na 1660 de Socinianen een tamelijk grote
33
aanhang in de Nederlanden .
Het is hier, als steeds met de ‘tijdgeest’, het is een algemene tendens, die het
duidelijkst spreekt bij enkele radicalen. Zo is in de tweede helft der 17de eeuw die
geest het beste te achterhalen in de geschriften der z.g. Reformateurs. Zeer juist
34
spreekt Dilthey bij hen (en bij alle modernen der 17de eeuw) van een ‘moralischer
Rationalismus’, getypeerd door hun vraag naar het ‘nut’ van de godsdienst: waartoe
dient al het dogmatisch gehaarkloof, welke waarde hebben preek, sacrament en
bijbelkennis, als zij den mens niet beter maken? Niet de onbegrijpelijke verzoening
der wrake aan het kruis, maar de leer van liefde en eenvoud is het belangrijke.
Christus niet als zondenoffer, maar als leermeester, die de weg der zaligheid heeft
35
gewezen, die elk mens in staat is te bewandelen . Dat is het nieuwe in de predikaties
van deze tijd. En hoezeer dit een eis der logica was, bewijst Spinoza, dit
vleesgeworden verstand, die alleen deze levensleer uit het Christendom behield,
een Christendom, dat hij bij de Collegianten leerde kennen! Het is ook zeker het
rationalisme in deze nieuwe opvattingen, dat zovele medici en
36
natuurwetenschappelijk aangelegden tot hun kring bracht .
37
‘Het was, zegt Hylkema ), een vereeniging van het nieuwe denken met het
bevruchtend vermogen van de Bijbel. Het bijbelwoord werd het uitgangspunt van
allerlei wijsgeerige overleggingen, die naar alle zijden omstraald waren van het licht
der nieuwe tijdsideeën.’ De meest typische voorbeelden zijn Jarich Jelles en
Bredenburg; ook hun schrifturen ontketenden een levendige strijd en brachten veel
38
beroering. Frappant dicht staan zij bij Spinoza en Descartes , wier manier van
bewijsvoering zij grotendeels overnemen. Herhaaldelijk ontleent vooral Jelles zijn
argumenten en voorbeelden aan de wis- en natuurkunde, en ook bij andere schrijvers
zelfs der tegenstanders treft
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ons hoe vaak Copernicus genoemd wordt. Omgekeerd moet een der Bredenburgers
39
constateren , dat vele plaatsen uit de Schrift in strijd zijn met ‘wis- en cijferkunst’,
terwijl Jelles zich beroepen kan op een uitspraak van Lodensteyn (de leerling van
Voetius!): ‘de verlichtende oogen des verstants zullen in ons werken blijdschap en
40
vrede, maar specialijk de heiligmakinge’ . Steeds treft ons de gelijkstelling van Bijbel
en ‘redelijk verstand’. Er zijn er zelfs verscheidene onder deze
modern-godsdienstigen, die heel de Bijbel niet meer van node hebben, omdat het
‘innerlijk licht’, dat is het door God verlichte natuurlijke verstand, voldoende is.
41
Samenvattend concludeert dan ook Troeltsch : ‘Durch die Kritik am Dogma und
durch die Berufung auf eigen immer gleichen ruhenden Göttlichen Lebensgrund in
der Seele, der durch das Zusammentreffen mit der Bibel und der Christusverküdigung
nur aktualisiert wird, gewinnt der Spiritualismus jene... Verwandschaft mit dem
Rationalismus’. Haar ‘mystischer Charakter’ verliest de beweging bij enkelen eerder,
bij anderen later om daardoor geheel over te gaan in de ‘rationalistische en
42
philosophische verstandsleer’ . Niet nodig daarover verder uit te wijden, men
bedenke slechts, dat Spinoza zich het meest thuis voelde bij de Collegianten en dat
de grote wiskundige Pascal in het daarmee verwante Port-Royal verkeerde.
Pascal, Spinoza! Kan men zich een kunstenaar denken, die in ontroering of
bewogenheid naar de penseel grijpt, in een levenssfeer, die haar schoonste
uitdrukking vindt in de mijmerend-verstandelijke Ethica en de wijsheid der ‘Pensées’
met hun rustige verzekerdheid? Maar ik kan mij die kunstenaar zeer goed voorstellen,
luisterend naar een predikatie, doortrild van het besef van 's mensen nietigheid en
zonden tegenover de toorn Gods, zoals die werd uitgebulderd in de Calvinistische
kerk, ook al gaven de kale witte wanden niet de minste aanleiding tot fantasie! Naast Pascal denken wij ons wel een Leeuwenhoek en Swammerdam. En
daarmee raak ik een andere zijde van het 17de eeuwse cultuurleven: de wis- en
natuurkunde. Van een geweldige betekenis. Teveel haar stellend tegenover haar
voorgangster, heeft men de 17de eeuw wel eens de tijd der contrareformatie
genoemd, men zou haar met veel meer recht de eeuw der wiskunde kunnen noemen,
zoals Prof. Korteweg deed in zijn rectorale rede van 1894, niet alleen om de
belangrijke, toen ter tijd bereikte resultaten, maar ook omdat het interesse er voor
43
groot was, bij alle lagen der bevolking .
44
Wel zelden, zegt Dijksterhuis , heeft een tak van wetenschap zich zo snel
ontwikkeld als de mechanica in de 17de eeuw en zulk een invloed uitgeoefend op
het wetenschappelijk denken en de wereldbeschouwing. Zij deed dit zo snel door
haar mathematisering. In verband daarmee staan de optica en de astronomie en
ook deze ontwikkelen zich dan ook formidabel, integenstelling met de andere delen
der physica, die voor een wiskundige behandeling niet zo vatbaar waren. Opmerkelijk
is het, dat deze ontwikkeling niet veel ouder is dan 1600; het lijkt wel als of toen
eerst de menschelijke geest er rijp
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voor was: de coördinaten-wiskunde (door den monnik Oresme in 1382 gevonden)
wordt het eerst toegepast door Stevin en door Galilei, de Griekse wiskunde wordt
45
eerst nu bekend in 't origineel en levert practische resultaten op . Genoemde Stevin
bedenkt aan het begin der eeuw de 10delige breuken en legt met zijn ‘weegkunst’
de grondslag voor de mechanica; geen 100 jaar later brengen Newton en Leibniz
46
de differentiaal- en infinitesimaalberekening tot ontwikkeling . Welk een groei in zo
weinig tijd! Hij wordt misschien alleen geëvenaard door de snelle ontwikkeling der
electriciteitsphysica in het einde der 19de eeuw en heeft minstens een even
diepgaande invloed gehad op ons denken. Dat was toch wel een heel andere
denkwijze als de theologisch-tradionele, die heel de 16de eeuw beheerst had. Naast
de goddelijke openbaring, direct in de H. Schrift, indirect in de geschiedenisfeiten
en de boeken der gezaghebbende schrijvers, krijgt hier de menselijke rede een
werktuig tot zijn beschikking, die het hem mogelijk maakt zeer veel uit de natuur,
tot in de verstafgelegen delen van het heelal, tot in de kleinste hoeken individueel
en zelfstandig te bevatten, door ordening en meting. Reeds Galilei spreekt het uit:
‘Het ware boek der filosofie is het boek der natuur en dit kan slechts gelezen worden
47
met behulp der mathematica’ . Ook Keppler acht de natuur ‘eenvoudig’ en
48
‘duidelijk’ , Descartes is er reeds geheel door gegrepen: ‘de schepping van een
geometrisch-mechanisch wereldbeeld blijkt bij hem de directe consequentie te zijn
49
van een typisch-mathematisch geestesgesteldheid’ . Dat dit een nieuwe
wereldbeschouwing inhoudt, besefte ook Constantijn Huygens - toch maar een leek
- toen hij sprak van ‘een onbekend evangelie’, waartoe nog velen bekeerd moesten
50
worden . En voorwaar is het een andere wereld, een wereld waarin de fantasie aan
de werkelijkheid was onderworpen (en eeuwenlang was het anders om geweest!),
51
waarin de strenge discipline der logica heerste , waarin men dacht met dat meest
typische mechanisme van het nuchtere verstand: het getal. Wanneer is iets vatbaar
voor mathematische behandeling, vraagt Descartes en hij antwoordt: als het
onderworpen kan worden aan ‘ordo’ en ‘mensura’, ‘wanneer men de oordeelen, die
men erover uitspreekt, kan rangschikken in deductieve ketens of wanneer men
tusschen de optredende grootheden quantitatieve relaties kan vestigen, die een
52
algebraïsche behandelingswijze toelaten’ . Op dit laatste ligt de nadruk; wel is er
ook sprake van het experiment en hanteert men de proefneming als een nieuw
53
werktuig van het zich emanciperende vernuft , maar typisch voor de 17de eeuw is
toch bovenal de wiskundige fundatie, het denken in getallen, de mechanisatie der
natuur, d.w.z. niet de machinale opvatting, maar de natuur gezien als ‘onderworpen
54
aan de algemeene axiomata der bewegingsleer’ . Galilei zoowel als Newton
deduceren hun theoriën wiskundig; het experiment geeft slechts de secundaire
55
contrôle . En dit heeft ook het voor de geheele natuurbeschouwing belangrijke
gevolg, dat men geen hypothesen wenst, maar ‘strenge beperking tot beschrijving
in mathematische termen van de langs empirischen weg verkregen kennis der
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natuurverschijnselen, een afwijzing van iedere pretentie tot het doordringen in het
56
wezen der verschijnselen door hypothetische verklaringen’ . Klare evidentie,
herleiding van de natuur tot eenvoudige verhoudingen, dat is het wat men zoekt;
daar is geen plaats voor verwondering noch voor veneratie; er is slechts helder
doorzicht of twijfel aan het niet doorzichtige. Wat de skepsis niet dè grondslag van
57
het Cartesianisme, was het niet het argument tegen al zijn medestanders?
Voor het probleem, dat wij hedenavond behandelen, is intussen van groot belang
de vraag, hoever deze nieuwe denkwijze bij een bredere laag der bevolking was
doorgedrongen. Ik meen te mogen antwoorden: in ons land zeer diep en bij zeer
velen, speciaal in de tweede helft der 17de eeuw en vooral wat betreft de wiskundige
58
beschouwingswijze .
Een reeks van mannen uit het patriciaat is te noemen, die hun interesse voor het
nieuwe hebben getoond, zoals Constantijn Huygens, die reeds in 1620 een
verrekijker gebruikte en met allerlei wiskundigen en physici in correspondentie stond,
met Metius, Lipperhey, Sacharias Jansen en Drebbel. Hij steunt Descartes en
debateert met hem over de nieuwe theoriën van de breking van het licht; hij toont
belangstelling voor de lengtebepaling op zee en als Galilei daarvoor een methode
heeft gevonden, doet Huygens zijn best hem de daarvoor door de Staten-Generaal
59
uitgeloofde premie te doen geworden . Naast hem vinden we Johan de Witt met
zijn berekeningen van ‘de waardye van lijfrenten’ en zijn ‘Elementa curvarum
linearum’, opgenomen in dezelfde bundel als Hudde's mathematische studiën. Deze
laatste, eenmaal machtig burgemeester van Amsterdam, studeerde in de medicijnen,
maar raakte evenals zijn vriend Van Heuraat, zo onder den indruk van Prof.
60
Schootens wiskundige colleges, dat hij zich op de mathesis ging toeleggen . Hij
interesseert zich voor lenzen, neemt kometenbanen waar en voert een uitgebreide
correspondentie met Cartesianen, terwijl hij zijn kennis practisch nut laat afwerpen
door zijn berekeningen voor de waterkeringen rondom Amsterdam. Veel vroeger al
hadden P.J. Hooft en Jacob de Graeff, burgemeester deze laatste, de ander
61
vroedschapslid, een laboratorium . Ook zij stonden in intieme relatie tot Huygens
en daardoor met Descartes. Uit dezelfde kring komt W. Boreel, die weer in
62
Collegiantenkring bekendheid verwierf . Amsterdam had dus ook hier de leiding,
maar Rotterdam laat zich gelden in den strijd tussen Joh. Jansz. Stampioen en
Jacobus à Wassenaar, waaraan de stadssecretaris ijverig deelneemt.
63
Deze strijd zelf is een merkwaardig bewijs van de populariteit der wiskunde in
die dagen: een Antwerpenaar had een vraagstuk ‘aen de Batavische ingenieurs
voorghestelt’ (1638) en Stampioen had er een oplossing van gegeven. Maar
Wassenaer gaf een andere solutie en stelde een nieuwe kwestie. Hierop antwoordde
weer Stampioen, waardoor een twist ontstond, op hogen toon gevoerd, met niemand
minder dan Descartes achter de schermen en Huygens als participant. Niet alleen
dat vele belangstellenden er aan deelnemen en de boekjes vele
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drukken beleven, maar Stampioen belooft zelfs 100 rijksdaalders te zullen betalen,
als zijn tegenstander ‘syn generel regeltje maer kan thoonen’. Een scheidsgerecht
wordt benoemd en Stampioen moest betalen! Deze strijd staat niet opzichzelf.
Bierens de Haan noemt er verscheidene, tusschen 1658 en 1706, gevoerd door
schoolmeesters, die tegelijk landmeters zijn, en stuurlieden, waarbij niet eenvoudige
rekenkundige problemen worden opgelost, maar diepgaande kwesties over
logarithmen, sinussen en tangenten!. De vraagstukken werden in 't openbaar
aangeplakt, de twist werd deels in de courant gevoerd en vele dilettanten, zoals
64
kooplui, namen er aan deel .
Ook uit het grotere aantal werken, dat in het Hollands zowel als in 't Latijn bij ons
verscheen, blijkt duidelijk de juist voor deze exacte wetenschappen toenemende
65
belangstelling, speciaal onder de nietlatijnkennende lezerskring .
Sprekender is het aantal herdrukken, dat ik van één logarithmentafel vond: het
werk verschijnt in 1626, in 10 jaren volgen niet minder dan 5 herdrukken, en van
diezelfde tafel werden van 1651 tot 1671 nog eens 12 nieuwe uitgaven ter perse
66
gelegd! Dit was in 't geheel niet de enige, die veel gebruikt werd . Welk een talrijk
publiek heeft ervan geprofiteerd en dus de nieuwe denkwijze eenigszins in zich
opgenomen!
Trouwens, dat is ook juist wat deze wiskunde zulk een invloed moet hebben
gegeven, speciaal in ons land. Het was geen wetenschap beoefend om de
wetenschap alleen, het was in Nederland een vakkennis voor honderden! Daar
waren in de eerste plaats de zeelieden, die van hun resultaten kennis namen en
met logarithmen, sinussen en tangenten leerden werken als een H.B.S.'er van onze
dagen. Had niet de Oost-Indische Compagnie haar eigen ‘excaminateur der stuurluy’?
En een die eisen stelt! Immers een schoolmeester verwijt hem, dat hij alle
oplossingen verlangt ‘gestelt door de tafel sinus, gelijck hij altijd broddelt wanneer
hij een geometrische questie sal maken, ofse anders niet gemaeckt kon worden’
en zijn concurrent vreest, dat hij alle candidaten, die het anders hebben geleerd,
67
zal laten zakken! . De problemen moesten dan ook wel eens meer ‘eenvoudelijck’
68
gesteld worden voor die zeelui , maar desalniettemin, zij leerden het toch maar en
de berekeningen van maan- en zonnestanden zijn werkelijk niet gemakkelijk - voor
de toenmalige cijferaars! Wie denkt hier niet als vanzelf aan de vele interieurs op
onze 17de eeuwse schilderijen, waarop een wandkaart of aardglobe voorkomt?
Een tweede groep voor wie de wiskunde - op wetenschappelijke leest geschoeid,
- blijkbaar onontbeerlijk was, was de talrijke stand der kooplui. Had niet al Simon
Stevin tegelijk met de 10delige breuken, ook het ‘Italiaansch of dubbel boekhouden’
69
ingevoerd? Adriaan Vlack uit Gouda, zelf zoon van een vroedschapslid en het
latijn volkomen machtig, voerde hier als eerste de logarithmen van Napier en Brigg
in. Duidelijk blijkt voor wie hij schrijft, immers zijn tafels laat hij voorafgaan door
enige andere rekenmethoden voor ‘coopmansrekeningen’ en als zijn grote tafel wat
langer voorbereiding

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1936

74
vereist, geeft hij vast een kleinere uit, opdat de ‘liefhebbers’ niet te lang behoeven
70
te wachten . Telkens worden de kooplui genoemd als degenen, waarvoor men
schrijft of aan wie men onderwijs geeft. En ook al zal dit onderwijs vaak niet veel
meer vruchten hebben afgedragen dan dat de handelaar gemakkelijk met de velerlei
maten kon omgaan, de aanraking alleen al met zulk een wiskundig georienteerde
schoolmeester moet op hem invloed hebben uitgeoefend. Ik noem daarnaast de
landmeters (en dus ook kaartenmakers), die in de geheimen van de euclidische
meetkunde en de Briggse logarithmen zeker werden ingewijd, tenslotte de vele
71
ambachtslui tot wie Mattheus Soeten zich richt : ‘alle personen die met een passer
gewoon zijn om te gaan, als Stierluyden, timmerluyden, steenhouwers en meer
andere bouw- en handwerkslieden’. In een uitgebreid prospectus noemt Stampioen
de Jonge die alles op, er nog bij noterend, de bouwers van fortificatiën, aan wie zijn
onderwijs ook al ten goede kan komen en hij zegt niet alleen de eenvoudige
rekenmethoden te leren, maar ook de ‘regulen algebrae ofte Coss’, de ‘18 boecken
Euclides’, ‘'t calculeren der tafelen sinuum, tangentium etc’ en 't ‘solveren aller
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astronomische quaestien’ . Men voege zelf daarbij de berekeningen, die Hudde
e.a. uitvoerden voor de afwatering en de uitgebreide verhandeling over de molens
en hun constructie van Simon Stevin. Ongetwijfeld zou men, bij nader onderzoek,
hetzelfde ervaren voor de scheepsbouw. Er is een duidelijke neiging de oude,
traditionele weg te verlaten; ook het handwerk berust niet meer alleen op de van
vader op zoon overgaande ervaring, maar wordt, zij het nog weinig vergeleken met
onze eeuw van techniek en efficiency, enigszins geleid in de banen van het
rationalisme.
In ieder geval is het niet te veel gezegd, wanneer ik uit het bovenstaande
concludeer, dat reeds in de 17de eeuw de burgerij der Hollandse gewesten, in niet
geringe mate doortrokken werd met wiskunde, dat wil zeggen, dat de regelen der
logica meer werden toegepast, dat de levensbeschouwing meer werd beheerst door
de rede, in haar meest abstracte, autonome en ‘redelijke’ denkwijze, de
getallen-wiskunde. Daarmee gaat dan volkomen parallel de religieuze verandering,
die wij in de 17de eeuw constateerden, eveneens speciaal gekenmerkt door een
zeker rationalisme.
Ligt hier wellicht de verklaring van het opmerkelijk verschijnsel, waar wij van
uitgingen: het vroeg verval der beeldende en litteraire kunsten, te midden van de
nog grote bloei en kracht op alle ander gebied? Het is immers niet een verslapping,
die wij waarnemen, maar een nuchterder worden. Al datgene, wat de kritiek van het
vernuft kan doorstaan, dat in zich zelf iets heeft van het logische, het blijft
onaangetast en geen caesuur is waarneembaar in bouwkunst, kunstnijverheid, de
filosofie, het recht, de taalwetenschap enz. Maar uit de vrije kunsten zien wij het
ontroerend vermogen wegzinken, met behoud der volle technische bekwaamheid,
dat onzegbare gevoelselement, dat een haarlok bij Jan Steen of de plooi in 't fluweel
van een Terborgh of de hand op een schilderij van Rembrandt maakt tot een
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kunstwerk, waar een Jan van den Heyden nooit meer dan een goedlijkend plaatje,
een aardig stadsgezicht weet voort te brengen. Het is gevaarlijk te veel het subtiel
organisme van het menselijk kunnen te ontleden, wij dreigen een Pluizer en een dr.
Cijfer te worden en toch nog altijd de plank deerlijk mis te slaan. Maar zonder te
verklaren, als ware het zelf een wiskundig probleem, hier moeten wij toch nuchter
constateren, dat in de eerste zeventig jaren der 17de eeuw een groot aantal
Hollandse schilders in staat waren met hun eenvoudig realisme ons te voeren naar
de hoogste toppen van kunstgenot en dat na 1670 geen enkele van hum leerlingen,
al hanteert hij nog zoo vaardig het penseel en observeert hij nog zo juist, ons ook
maar eniger mate in vervoering kan brengen. Ik vermeld terloops, dat de kunst der
meest zuivere gevoelsontroering vóór 1650 bij ons een Valerius en een Sweelinck
heeft gekend en daarna volkomen zwijgt!
Is er dan iets gebroken of verloren gegaan in onze ziel? Weifelend en met enige
schroom antwoord ik: ja. Ik heb tot nu toe gesproken van onze gouden eeuw en
gezocht naar de oorzaak, die bij ons die verandering begrijpelijk zou kunnen maken.
Maar is het wel een Nederlands verschijnsel alleen? Verval van ónze schilderkunst
of van dé beeldende kunst? Kunnen wij vóór de 17de eeuw wel ooit spreken van
verval in het menselijk vermogen om door lijn of kleur de innerlijkste emoties uit te
beelden? Er is opgang in technisch vermogen om het object te vatten en weer te
geven, er is altijd dezelfde ‘kunst’ om het ontroerende vorm te geven. Bezien wij
met aandacht en met een receptief gemoed de praehistorische schilderingen van
Altamira, de slang op een Wikingen-gesp, de heiligen aan de Kathedraal van
Chartres, een worstelende slaaf van Michelangelo of een Florentijnsche burger van
Massacio, en altijd weer trilt een emotie mee in ons. Ge kunt uw blik werpen op een
Voorindisch Boeddhabeeld, op de Japanse tekening van een bloeiende boom, op
de schijnbaar onbeholpen vaas in mens-vorm uit het oude Mexico, en eenzelfde
ontroering maakt zich van U meester. En elk zo'n kunstwerk, opzettelijke of
onopzettelijke poging tot uitbeelding, treft door kleur, lijn en verhoudingen, ik zou
willen zeggen, door innerlijke en uiterlijke adel. In geen tussenperiode tussen twee
tijdperken van hoge bloei ontbreekt het, in dit opzicht is er nooit spraken van verval,
geen der vele eeuwen, die aan de 18de vooraf gingen. Dan, vrij plotseling verdwijnt
het bij ons in de schilderkunst en voor dat wij een eeuw verder zijn, is het in Italië,
Frankrijk, Engeland, ook verdwenen. Uit de schilderkunst alléén? Ook uit de
beeldhouwkunst en uit de kunstnijverheid! Een middeleeuwse kandelaber kan
ontroeren even goed als het eenvoudig muizentandje aan een simpele dorpskerk,
maar een goed ontworpen 20ste eeuwse vaas kunt gij bewonderen om haar juiste
proporties, zij geeft evenmin een trilling in het gemoed als de weloverwogen kroonlijst
van een deftige woning-Louis XVI! Hebben wij dan zoekende naar een verklaring
van het raadsel, waarvoor onze 17de eeuw ons plaatst, een veel algemener
verschijnsel achterhaald? Is het, dat in de gouden eeuw van Frederik Hendrik en
De Witt een alge-
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meen menselijk proces zich bij ons sneller afwikkelt dan elders, maar met gelijk
73
resultaat? Dilthey zegt ergens : ‘Die Verbindung der Industrie-arbeit mit dem
forschenden Geist im Schosse einer freien bürgerlichen Gesellschaft hat das Zeitalter
der Autonomie und Herrschaft der Vernunft herbeigeführt’. Er klinkt trots en
voldoening in zijn woorden en begrijpelijk: de moderne filosofie en wetenschap, de
enorme technische vooruitgang, de welvaart die de 19de en 20ste eeuw kenmerken,
onze wijsheid, kennis, comfort en voldaanheid, zij waren onbestaanbaar, zonder
de autonoom heersende menselijke rede. Dieper doordringen wij er het ons
omringende mee, wroeten wij er mee in onze eigen ziel, die meer gespleten is dan
ooit. En waar gebrokenheid is, is kunst. Maar de kunst van na 1700 heeft toch een
ander object, beter gezegd, zij heeft nog slechts behouden als enig object uit het
vele wat haar vroeger bezighield, het menselijk probleem, Alle moderne kunst
ontleent hieraan haar waarde. Mét de langzaam groeiende heerschappij der rede
is de mens werkelijk mens geworden, maar hij is er tevens zóver door verwijderd
van wat wij ‘natuur’ noemen, dat hij de macht verloren heeft zuivere schoonheid
zondermeer voort te brengen.

Naschrift.
Blijkens de gedachtenwisseling, die op deze voordracht op de Leidse
maandvergadering volgde, heb ik mij in het laatste deel van mijn betoog niet erg
duidelijk uitgedrukt. Mijn bedoeling was niet, de voorstelling te wekken, alsof er geen
kunst meer voortgebracht is na de 17de eeuw of dat de kunst sindsdien in
voortdurend verval is. In tegendeel, ik meen dat er in de 19de en 20ste eeuw
kunstwerken van zeer grote betekenis zijn gemaakt, dieper doorvoeld wellicht dan
zeer veel wat vóór 1700 werd geschapen. Maar in bijna alles, wat de moderne kunst
aan werkelijk grootse werken toonde, ontbreekt een element van
schoonheid-op-zichzelf, van verhevenheid, dat in bijna alles wat vroeger gemaakt
werd juist wel aanwezig was. Meer dan vroeger wordt in onze tijd de waarde van
het kunstwerk vrijwel uitsluitend bepaald door het tragische (zelfs in het komische!)
van het menselijk voelen, dat den kunstenaar beweegt en dat hij tot uitdrukking
brengt. Dit tragische en het doorvoelen van al wat ons omringt en ons in bewogenheid
brengt, hebben wij modernen eerder meer dan minder dan onze minder ‘redelijke’
voorouders, maar wij verloren, met het ontplooien van een rede, een natuurlijk
gevoel voor schoonheid van lijn en kleur en klank, dat juist al wat uit oudere tijden
tot ons kwam, ons zo edel doet voorkomen en zo dierbaar maakt. Om tot mijn
eigenlijk onderwerp terug te gaan: had de rede in het einde der 17de eeuw bij ons
reeds zoozeer zich van den geest meester gemaakt, dat dit natuurlijk gevoel verloren
ging en was hij nog niet genoeg ontwikkeld om het diepmenselijke tot énig object
van de kunst te maken?
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C. Bake
Amsterdam 23 Februari 1856-'s-Gravenhage 7 Mei 1936
Constantinus Bake is den 23sten Februari 1856 te Amsterdam geboren en werd
naar zijn grootvader van moederszijde vernoemd. Zijn vader, Jan Willem Bake,
bekleedde daar alsdan de betrekking van Administrateur bij de Hollandsche IJzeren
Spoorwegmaatschappij; zijn moeder, Gijsbertina Engberta Adriana van Goor, was
een Amsterdamsche, dochter van Constantinus van Goor, Commisionnair in Effecten,
en Alida Johanna de Warm.
Constantinus Bake en een twee jaar oudere zuster, Maria Johanna, te Gouda
geboren, waren de eenige kinderen; deze zuster is evenals haar broeder levenslang
ongehuwd gebleven; zij is hem in den dood eenige jaren voorgegaan. De kinderen
werden zeer eenvoudig, met groote zorg, doch met een overgroote bezorgdheid
opgevoed; zij werden letterlijk voor alles bang gemaakt, 'tgeen zich in 't leven van
den zoon stellig gewroken heeft door een dezen altijd bijgebleven zenuwachtige
angstigheid, die soms steeg tot een niet onbedenkelijken graad.
Constantinus bezocht de ‘Fransche’ school van Van der Plas, waar inderdaad
alles in 't Fransch plaats had: onderricht, ondervraging, beantwoording; als leerling
was hij goed, maar stak niet uit. Vervolgens kwam hij op 't Gymnasium en stichtte
in dien gymnasiumtijd (1872) een letterkundig kringetje, Braga, onder welks leden
zijn schoolmakker van de Fransche school, Elie René van Ouwenaller - tot den dood
toe zijn trouwe vriend gebleven -, de eenige was die niet voor academische studie
werd opgeleid. G. Wildeboer, als hoogleeraar in de theologie in 1912 te Leiden
overleden, L. Kesper, laatstelijk conrector van 't gymnasium te Gouda en archivaris
van die stad, H. Verkouteren, in later leven een bekende figuur in de politiek, hebben
onder anderen tot dat gezelschap behoord. Een kroniek van dit kransje, door Bake
opgesteld, bevindt zich onder diens nagelaten papieren. Godsdienstig onderwijs
ontving hij op de catechisatie bij den ‘ouden’ Hugenholtz (Philip Hermanus H.).
Het leven in de familie Bake was zeer stil en besloten: zoozeer dat het buitenaf
verbazing wekte te vernemen, dat Elie René van Ouwenaller daarin wel eens ten
eten werd gevraagd. Iederen Zondag verkeerde de jonge Bake in het gezin van
dien vriend; diens vader was een liefhebber en kenner van de geschiedenis en had
een belangrijke historische bibliotheek; de jeugdige Bake en vader Van Ouwenaller
bespraken dan samen geschiedkundige onderwerpen. Jaarlijks gingen de ouders
Bake met hun kinderen op reis, naar Engeland, Parijs, Zwitserland. Ook na zijn
kinder- en jongelingsjaren is Bake vaak buitenslands op reis geweest; in jonger
jaren nam hij dan tot zijn gezelschap mede twee jeugdige neven (zusterszoons)
van zijn vriend Van Ouwenaller, die voor den ontegenzeglijk eenigszins
eigenaardigen en niet met een aantrekkelijk uiterlijk bedeelden, maar zoo hartelijken
en edelen reisvriend niet dan achting en genegenheid gevoelden. Later,
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toen zij mannen geworden waren en Bake ook al wat ouder werd, bracht deze zijn
vacantie ergens binnenslands door, zoo bijvoorbeeld te Nijmegen, van waaruit hij
dan zijn makker van de Fransche school, later te Utrecht mijn studievriend N. Jolles
1
ging bezoeken, toen deze daar in de buurt predikant was (te Hees) .
Toen Bake in 1874 te Amsterdam student werd, was het Athenaeum Illustre zijner
vaderstad nog niet tot Universiteit verheven, hetgeen meebracht dat de examens
in een der academiesteden moesten worden afgelegd. Dus deed Bake zijn Klein
Mathesis te Leiden, en mee tot zijn eigen verbazing deed hij het mooi! Ook het
Candidaats werd daar, in 1876, afgelegd, maar het Doctoraal examen kon (1878)
in de geboortestad worden afgenomen, want inmiddels was uit het Athenaeum de
Universiteit geworden. De publieke promotie, eerst - cum laude - op een degelijk
2
proefschrift , tot doctor in de Staatswetenschap, en in een volgend uur, op stellingen,
tot doctor in de Rechtswetenschap, had plaats op den 12den April 1881; in Felix
Meritis, want een eigen gehoorzaal had de Universiteit toen nog niet. Bake's promotor
was prof. mr. L. de Hartog.
Mr Bake vestigde zich te Amsterdam als advocaat en procureur, maar - bij zijn
aanleg en gezindheid - was de advocaten-practijk niets voor hem, en hij voor haar
3
niet de man . Hij gaf haar dan ook vrij spoedig op; deed het (toen nog daartoe
vereischte) examen voor Commies van Staat bij den Raad van State en werd in 't
begin van 1884 daartoe benoemd. Dit bracht echter mede dat hij naar Den Haag
verhuizen en scheiden moest van geboortestad en 't verkeer in 't ouderlijk gezin.
Maar dit moeilijk offer werd gebracht, doch - zoolang zijn ouders leefden - kwam
Bake - elken Zaterdagavond - voor den Zondag over naar Amsterdam, en dikwijls
kwam hij daar ook nog Woensdagsavonds. Te Amsterdam was hij lid geweest van
de plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs, en daar schreef hij
(1883) zijn van rijke belezenheid en degelijk oordeel getuigende studie over Richard
4
Cobden . In Den Haag kwam hij te wonen op kamers: eerst in de Wagenstraat, later
op den Stationsweg; hij werd er lid van ‘de Witte’, ging er om met Mr J.G. Gleichman
en Mr S.J. Hingst, en sloot er vriendschap met zijn ambtgenoot Mr Breukelman. Zijn
leven was nochtans een kluizenaarsleven. In 1888 klom Bake op tot Referendaris
bij den Raad van State; in dien tijd valt ook zijn decoratie met de ridderorde van den
Nederlandschen Leeuw. In 1912 volgde hij Mr A.J. Graaf van Randwijk op als
Secretaris van dien Raad. Gewichtige tijden heeft hij in den Raad meebeleefd: de
ziekte des Konings in 1889, ten gevolge waarvan het Koninklijk gezag tijdelijk moest
worden waargenomen door den Raad van State; de oorlogsjaren na 1914. Toen
zijn leeftijd hem daarop het recht gaf, in 1921, werd Mr Bake gepensionneerd. Hij
had zich na 't overlijden ook zijner moeder (deze overleed in 1901; zijn vader in
1893) in Den Haag een eigen woning gehuurd en woonde toen dus al verscheiden
jaren Riouwstraat 19 - in 't huis dat in de oorlogsjaren zijn eigendom werd - onder
de
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uitnemende zorgen, eerst van Mejuffrouw Bruin, later van Mejuffrouw Van Lier.
Over de verdienste van Mr Bake als ambtenaar zijn mij geen interne
bijzonderheden bekend, maar er is een overvloed van gegevens om te doen zien,
wat hij als schrijver beteekend heeft en hem een welverdiende plaats heeft doen
innemen in onze Maatschappij, tot lid waarvan hij in 1887 werd benoemd. Op 52
folio-bladzijden heeft Bake gedurende 59 jaar geregeld aanteekening gehouden
van zijn ‘Pennevruchten’ (zoo luidt zijn eigen opschrift); van 1876 (een aantal
bijdragen tot de ‘Varia’ in den Amsterdamschen Studenten-Almanak) af, tot in 1935
5
een (een stukje voor de Vondel-kroniek: ‘Citaten uit Vondel’) . Alleen zijn dissertatie,
een verhandeling over ‘De kiesbevoegdheid volgens de hedendaagsche wetgevingen’
en de beide collecties ‘Invallen en Uitvallen van Meester Constantijn’ zijn als boek
of bundeltje verschenen; al het andere staat verspreid in een aantal tijdschriften, in
heel veel periodieken van allerlei aard, in Jaarboeken en Jaarboekjes enz. Ik heb
wel tachtig verschillende titels geteld. Groot en bont - en daardoor komt het immers
dat men Bake's pennevruchten op zooveel verschillende plaatsen gedrukt vindt - is
de verscheidenheid der onderwerpen en stoffen waarmede zijn studievakken, zijn
ambt, zijn ruime maatschappelijke en wetenschappelijke belangstelling, een
voorliefde, of een liefhebberij, hem in aanraking bracht; die hem drongen of hem
aanleiding gaven om er de - vruchtbare en nooit trage! - pen voor ter hand te nemen
en, in wijderen kring, anderen mee te deelen uit den rijkdom van zijn kunde, van
zijn kennis en belezenheid op allerlei gebied, van zijn smaak, zijn geest en
geestigheid. Rechtsgebruiken, rechtstermen, rechtsvragen, rechtstaal, de taal van
vonnissen en wetten. Het Nederlandsch: woorden en termen, volksetymologie,
6
‘Couranten-taal’, ‘Spreektaal, schrijftaal en druktaal’ , germanismen, spelling.
Nederlandsche schrijvers en geschriften (Hooft, Huygens, Vondel, Bilderdijk, Bellamy,
Van Lennep, de Génestet enz.). Geschiedenis: bezoek van vreemdelingen aan ons
land; oordeel van buitenlanders over ons land. Folklore: spreekwoorden en
spreekwijzen; boeventaal; volksgebruiken en -gewoonten; bijgeloof; ‘Haagsche
Ooievaars’; ‘De Molens in de volkstaal’. Over dat alles, en over nog veel anders,
had, en wist Bake wat te zeggen: in een oordeelkundige studie; als bevoegd
beoordeelaar in een boekaankondiging; als vrucht van zijn zaakkennis of speurzin
in een korte opmerking, een aanvulling of een vriendelijke verbetering; bij wijze van
mededeeling wanneer 't een toevallige vondst of ontdekking hier of daar betrof; en
7
op juridische anecdoten vergastte hij de lezers van het Weekblad van het Recht .
In het tijdschrift Noord en Zuid publiceerde Bake verscheiden verspreide stukjes en
8
gaf daarin, van 1886 af , gedurende enkele jaren een critische artikelenreeks met
den titel: Taalpolitie; in de rubriek ‘Pluksel’ van den Nederlandschen Spectator wist
Bake menige op- en aanmerking van gelijken aard te doen opnemen; hij was,
ofschoon wel in heel andere vormen, de Charivarius van die dagen. En onder den,
door
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uiterlijk genanschap en innerlijke verwantschap met Constantijn Huygens hem
ingegeven (in 1886 aangenomen) schuilnaam van ‘Meester Constantijn’ ontdekken
wij Mr Constantinus Bake, te midden van 't genoemde ‘Pluksel’ in den Spectator,
óók als critisch waarnemer van menschen, dingen, daden en zeden om hem heen
- schertsend de waarheid zeggend, of met roe en roskam -, in die vaak heel pittige
en puntige aphorismen in proza of op rijm, welke later (1879) - in het eerste bundeltje
Invallen en Uitvallen - bijeengevoegd verschenen, met als motto (onder den titel)
Huygens': Een' kort woort, snell en fel gesproken heeft meer kracht (en wat er verder
9
volgt) . Een reeks ‘leekepreekjes’ verschenen van Bake's hand in Jan Ligthart's
10
School en Leven . Jarenlang (1916-1931) heeft Bake oorspronkelijke bijdragen en
historische data geleverd voor den Scheurkalender voor Verstand en Hart.
Na zijn promotie onderteekent Bake zijn werk - waar ook - doorgaans met: Mr C.
Bake; soms met: Mr C.B.; soms alleen met: B. Zijn zeer, transparant pseudoniem
besprak ik daareven, maar als men niet is ingewijd, zal niemand hem - tenzij aan
zijn stijl - in den Spectator herkennen onder zijn aliassen ‘Jochem Jochemse’ en
‘Jan Willemse’. Soms verstopte hij zich achter een soortnaam, als: Een lid van het
Tooneelverbond, Een vriend van vrede en recht, Een napluizer, Een oud-advocaat,
Amstelodamensis, Een Haagsch - of Een oud vrijgezel. Enkele keeren heeft hij zich
onderteekend met een rij punten.
In 1893 teelent Bake in zijn ‘Pennevruchten’ aan: ‘Medegewerkt aan het
Woordenboek der Nederlandsche Taal en aan den Woordenschat van De Beer en
Laurillard’. Die laatste medewerking liep ten einde toen de Woordenschat in 1899
voltooid was en verscheen, maar zijn medewerken aan het Woordenboek heeft
Bake tot 1933 toe onafgebroken voortgezet. Dat bestond hierin, dat hij aan de
redactie geregeld, meestal prompt op den laatsten dag van iedere maand een pakje
toezond van 30 à 40 blaadjes, waarop door hem, bij toevallige of opzettelijke lectuur,
plaatsen waren uitgeschreven uit Noord- en Zuid-Nederlandsche auteurs, uit
Vlaamsche couranten (Het Volksbelang o.a.), maar ook - en deze waren om hun
herkomst en bijzonderen aard bij uitstek welkom - uittreksels uit de Staatsbladen
en uit beslissingen van den Raad van State, Afdeeling Geschillen van Bestuur. Mr
11
Bake beschouwde dat, in bescheidenheid, als ‘oppermanswerk’ , maar onder wat
naam dan of in welke gestalte, hij heeft aldus veertig jaar lang - buiten den
Woordenboekskring wel door niemand geweten of vermoed - zeer uitnemende
diensten bewezen, waarvoor hem - den ‘standvastigen en krachtdadigen vriend van
12
't Woordenboek’ - in 't Voorbericht van elk nieuw gereedgekomen Deel, sober maar
nadrukkelijk, telkens de groote erkentelijkheid der redactie werd herhaald; diensten
die ook hier nog eens met dankbaarheid worden gedacht. Optime de patria meritus.
Historicus, literator en jurist. Zoo teekent hem in 't kort een dagbladartikel dat 's
13
avonds na zijn overlijden verscheen . ‘Litterator
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naast jurist’, noemde Mr Bake ook zich zelf in een persgesprek bij zijn zeventigst
14
verjaren , maar hij voegde er bij: ‘en ook nog altijd een beetje theoloog’, doelende
op wat hij over vragen van geloof en leer, over kerkliederen enz. schreef in De
Hervorming, de Stemmen voor Waarheid en Vrede, het Weekblad voor de Vrijzinnig
Hervormden; misschien ook denkende aan zijn ‘leekepreekjes’ in School en Leven.
Taalkenner en -keurder, historisch folklorist, voegen wij daar nog aan toe, en - niet
in de laatste plaats - philoloog. En dan had - geest- en zielsverwant van Huygens
-, vriend, kenner en - in zijn epigrammen - navolger van dezen -, het doorgronden
en het trachten naar verklaring van diens gedichten wel zijn voorkeur. Voorkeur en
kennerschap die hem tot een aangewezen man maakten om in Huygens-commissie's
zitting te hebben. Dus werd hij secretaris van de commissie door welker bemiddeling
het borstbeeld van Constantijn Huygens aan den Ouden Scheveningschen Weg,
15
dat op 4 September 1896 is onthuld, tot stand kwam ; hij is lid geweest van de
Huygens-commissie die de Huygens-tentoonstelling van 1896 in Den Haag heeft
16
voorbereid , en werd benoemd tot lid eener commissie welke de mogelijkheid eener
17
uitgaaf van de briefwisseling van Const. Huygens zou onderzoeken , van welker
werkzaamheid men verder niet heeft vernomen. Vermeld moet ook worden, dat Mr
Bake een der oprichters is geweest van de Vereeniging Het Vondel-museum.
Uit de overstelpende verscheidenheid van wat Bake op zoo velerlei gebied
geschreven heeft, vindt men in de opgaaf van Geschriften straks hieronder maar
een beperkte keuze, doch - naar ik vertrouw - daaruit wel eene keur. In getal
overheerschend is trouwens in Bake's productie het ‘kleine goed’: zijn onnoemelijk
vele, overal verspreide, spontane inzendingen, heel dikwijls echte eendagsvliegen;
immers opmerkingen of aanwijzingen op 't oogenblik zelf actueel, maar slechts van
ephemeer belaag.
Enkele malen heeft Mr Bake deelgenomen aan de Congressen voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde; bij gelegenheid van een daarvan - in of
omstreeks 1890, in België - had onze eerste kennismaking plaats. Hij woonde
menige jaarvergadering bij van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, maar van
de Jaarlijksche Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
telkens in de maand Juni, was hij, tot in de laatste jaren, een hoogst zelden
ontbrekend bezoeker. Daar zagen hij en ik elkander dan bijna ieder jaar, en
verlevendigden bij die persoonlijke ontmoetingen de hartelijke betrekkingen, die wij
tusschentijds door correspondentie over verschillende dingen onderhielden, en nooit
ontbrak bij zijn maandelijksche zendingen voor het Woordenboek een begeleidende
brief.
Van zijn leven is Bake niet ziek geweest; zelfs de gebruikelijke kinderziekten heeft
hij niet gehad. Eens, in 't laatst van zijn leven, kreeg hij een dreigende
keelaandoening die een operatie scheen te vereischen, maar in Bronovo werd hij
zonder chirurgisch ingrijpen beter. Toen hij in 1926 zeventig werd kwam hem ook
een deputatie uit den Raad van State gelukwenschen; op zijn tachtigsten verjaardag
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was hij diep getroffen door de groote menigte van blijken en bewijzen van
vriendschap en vereering; veel grooter dan hij - toen nog - had verwacht. Dien
gelukkigen verjaardag heeft hij maar twee maanden overleefd. Hij overleed den
7den Mei 1936, en werd - in stilte - op den 11den Mei in zijn geboortestad Amsterdam
op Zorgvlied begraven.
Bake was een godsdienstig, geloovig, vroom man, vrijzinnig Protestant van besliste
overtuiging, trouw kerkganger en later bezoeker van de bijeenkomsten van den
Protestantenbond; maar - en dat miste hij te vaak als hij een verhandeling of een
‘tijdpreek’ te hooren kreeg - hij ging ter preek om zich het Evangelie te laten
18
verkondigen . Zijn oorspronkelijk straffe gevoelens ten opzichte van de orthodoxie
hebben later plaats gegeven aan een zachter en billijker oordeel waarvan hij blijk
19
geeft in het volgende :
‘Fijne beschuiten’.
‘Schijnvrome kwezelaars!’ - Neen, oordeel niet zoo ras:
Men kan een Christen zijn ook met een witte das.
20

Hij beseft dat óók de vrijzinnigheid haar eigengerechtigen heeft, en vraagt :
Men spreekt alleen van steile r e c h t z i n n i g h e i d . Is er ook geen steile
vrijzinnigheid?
‘Moeite en verdriet’: Bake, die den leeftijd der ‘zeer sterken’ mocht bereiken, heeft
daar, in dit lange leven, als ieder mensch, ook zijn deel van gehad. Maar hij heeft
dat in 't verborgen gedragen; nooit heeft hij over iets aan anderen geklaagd; zich
bij niemand ooit beklaagd. Wanneer hij leed, hij ‘zalfde zijn hoofd’, en het werd van
de menschen niet gezien. Het lijden heeft hij geproefd en doorproefd; de bedoeling
er van heeft hij verstaan; voor zich zelf en anderen ervaren:
21
De school van het lijden is een strenge school, maar men leert er goed .

Integer vitae. Allen die met Bake, in welke levensbetrekking ook, ooit in aanraking
zijn gekomen, zullen eenstemmig met wie hem het langst en het best hebben
geleend, getuigen: Een volkomen zuiver mensch. Smetteloos rein. Groot door
eenvoud en waarheidsliefde; wars van alle uiterlijkheid (nooit b.v. zou hij zijn
22
ridderorde noemen ; vijand van inderen schijn: eenvoudig en oprecht. Warm
belangstellend in alles en in allen. Werkzaam, ijverig, woekerend met elk van zijn
verscheiden gaven. Trouwhartig, altijd deelnemend vriend en menschenvriend;
hulpvaardig en liefdadig: hij droeg bij aan een zeer groot aantal instellingen van
allerlei aard en heeft buitendien talloos velen rechtstreeks geholpen, en zoo helaas
ook veel onwaardigen, die de goedheid van menschen als Bake weten te misbruiken.
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‘Zijn geheele leven door steeds geweest een werker en een weldoener’.
Werker of weldoener? Als hoedanig zullen wij het meest en - in Bake's eigen
geest - het liefst, zijn nagedachtenis eeren? Zonder twijfel met de woorden van
Paulus:
Μειζων η αγαπη.
A. BEETS
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Lijst der voornaamste geschriften
(Zie hetgeen over de volledige geschriften gezegd is, hiervoor, blz. 83)
A. - A f z o n d e r l i j k v e r s c h e n e n :
1881

Beschouwingen over den Statenbond en
den Bondsstaat. Academisch proefschrift
ter verkrijging van den graad van Doctor
in de Staatswetenschap aan de
Universiteit van Amsterdam. Amsterdam,
Metzlar en Basting. - Daarachter:
Stellingen ter verkrijging van den graad
van Doctor in de Rechtswetenschap aan
de Univ. v. Amsterdam. Amsterdam, als
voren.

1887

De Kiesbevoegdheid volgens de
hedendaagsche wetgevingen. Haarlem,
de Erven F. Bohn.

1897

Invallen en Uitvallen van Meester
Constantijn. Uitgegeven ten Voordeele
der Vereeniging tot wering van
schoolverzuim te 's-Gravenhage.
's-Gravenhage, J.M. van 't Haaff.

1901

Invallen en Uitvallen (enz.). Tweede
vermeerderde druk. 's-Gravenhage, G.C.
Visser.

1914

Invallen en Uitvallen van Meester
Constantijn. Vervolgbundeltje.
's-Gravenhage, W.P. van Stockum &
Zoon.

B. - V e r s p r e i d e s t u k k e n :
1883

Richard Cobden. - John Morley, The life
of Richard Cobden, London, 1881. De
Gids 47 (1883), 3, 260-290 en 3,
431-492.

1889

Eenige aanteekeningen op Huygens'
Oogentroost. Noord en Zuid, 12, 136.
Aanteekeningen op Huygens' Hofwijck.
Noord en Zuid, 12, 193.

1892

Geslacht van Vondel - van de Vondele.
Navorscher blz. 564.
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1894

Een duistere plaats bij Vondel. Noord en
Zuid, 17, 95.
Shakespeare-Bredero. Navorscher, blz.
423.

1895

Vier aanteekeningen op Huygens'
Zedeprinten. Noord en Zuid 18, 173.

1896

Huygens en de Oude Scheveningsche
weg. Het Vaderland, 12 April.

1897

Zinssamentrekking bij Hooft. Noord en
Zuid 20, 139.
Een aanteekening op Huygens (Een wijs
Hovelingh, 315-316). Noord en Zuid 20,
137.

1899

Een Franschman over Holland. De
Navorscher, blz. 429.
Dienstboden en meesters in den goeden
ouden tijd. Tijdspiegel, 1899, II, 392.
Vondel en Godewijk. Noord en Zuid 22,
303.

1900

Huygens als Zedenmeester. De
Tijdspiegel 1900, I, 149.

1901

De 103e Psalm in het Nederlandsch
berijmd. Stemmen voor Waarheid en
Vrede 38, 138.
De godsdienstige liederen van den
Protestantenbond. Stemmen voor
Waarheid en Vrede 38, 881.

1907

Abraham Blankaart. De Tijdspiegel,
1907, III, 315.

1908

Misbruikte taalrijkdom. Themis nr. 4, blz.
601.

1910

Hooft en het strafrecht. Weekblad voor
het Recht. Nr. 9040.

1912

De kracht der voorbidding. Weekblad
voor de Vrijzinnig Hervormden. 4e Jaarg.,
15 Aug. 1912, no. 45, blz. 2.

1914

Huygens' Kostelick Mal, regel 284,
Tijdschr. v. Nederl. Taal- en Letterk. 33,
161.

1915

Een uurtje met Vondel. Onze Eeuw 15,
III, 441.
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1916

Een lied van Lodensteyn. De
Hervorming, 11 Maart.
Een lied van Lodensteyn. De
Hervorming, 25 Maart.
Iets over Jodocus van Lodensteyn. De
Hervorming, 1 April.
Een lied van Lodensteyn. De
Hervorming, 30 Sept.
Vondels Leeuwendalers herleefd. Orgaan
v.d. Algem. Ned. Bond Vrede door Recht,
nr. 12.

1917

Bilderdijk over het dansen. Het Kind,
Maartnummer.
Nog een lied van Lodensteyn. De
Hervorming, 29 Sept.
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1919

De drie laatste strophen van
Scheepspraet. Tijdschr. v. Nederl. Taalen Letterk. 38, 80.

1920

Warenar, regel 196-197. Tijdschr. v.
Nederl. Taal- en Letterk. 39, 168.
Spaansche Brabander, vs 660. Tijdschr.
v. Nederl. Taal- en Letterk. 39, 109.

1922

Preeken met een motto. Weekblad voor
de Vrijzinnig Hervormden, 18 Aug.
Een vergeten dichtbundeltje (Ten Kate's
Bragiaantjes). Stemmen v. Waarh. en
Vrede, blz. 345.
Geuse-vesper, regel 5. 10de Verslag v.d.
Vereen. Het Vondel-museum, blz. 16,
Vondel en Huygens, ald., blz. 17.

1923

Twee brieven van Huygens. Vragen van
den Dag, blz. 394.
Palamedes. - Vondel en Bredero. Vondel en Vondel. - Deensche en
Hollandsche ossen. 11de Verslag v.d.
Vereen. Het Vondel-museum,
1922-1923, blz. 38-39.
Trijn Snaps en de beul. Weekblad van
het Recht, 25 Aug.

1925

Angeniet, vers 1125-1128. Tijdschr. v.
Nederl. Taal- en Letterk. 44, 319.

1926

Preeklessen van Huygens. De
Hervorming, 28 Aug.
Drie kantteekeningen op Gebroeders. Op het verongelukken van Dr Roscius. Geusevesper - Geuse-vesper, vs 35-36.
13de Verslag v.d. Vereen. Het
Vondel-museum, 1926-'27, blz. 32-34.
Nog eens Gezang 22. De Hervorming,
21 Aug.

1927

De Molens in de volkstaal. Buiten, 10
Dec.
Hofwijck, reg. 257 en vlg. Tijdschr. v.
Nederl. Taal- en Letterk. 46, 190.
Jacob Reefsen (Revius). Het Vaderland
17 Nov., Avondbl. C.

1928

Levensbericht van Mr Dr J.B.
Breukelman. Handel. en Levensberichten
v.d. Maatsch. der Nederl. Letterkunde te
Leiden, 1927-1928, blz. 35-46.
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Uit een rede van Jacob Cats. (Een
oordeel over de Korenbloemen).
Navorscher, blz. 272.
Rommelpot van 't Hanekot. 14de Verslag
v.d. Vereen. Het Vondel-museum,
1928-'29, blz. 51.
1929

Huygens en het schavot. Weekblad van
het Recht, 23 Nov.

1930

Vondel's Vertroosting aan G. Vossius.
Tijdschr. v. Nederl. Taal- en Letterk. 49,
160.
Symen sonder Soeticheit, regel 415-416.
Tijdschr. v. Nederl. Taal- en Letterk. 49,
319.

1931

Vondel en Moerman. Vondel-kroniek 2,
190.
Naamgenooten van Vondel.
Vondel-kroniek 2, 191.
Huygens over het Kaartspel. Alg.
Weekbl. voor Christendom en Cultuur 7,
nr van 6 Febr.

C. - A a n k o n d i g i n g e n .
1883

J.C. Naber, De Staatkunde van Johan
de Witt. De Amsterdammer, Weekblad
voor Nederland, nr 289.

1884

S. Muller Hzn., Onze wijze van
grondwetsherziening. Rechtsgeleerd
Magazijn, Aflevering 3.

1885

J. Lion, De Nederlandsch-Indische
Strafvordering. De Portefeuille, 7, nr 6
en vlg.

1886

E.A. Smidt, Het Wetboek van
Strafvordering met de geschiedenis der
wijzigingen daarin gebracht bij de
invoering van het nieuwe Wetboek van
Strafrecht. De Portefeuille, 8, nr 1 en vlg.
J. Paulus, De Hoogerhuizen in Europa
en Amerika. Bijdr. t.d. kennis v. Staats-,
Prov. en Gemeentel. Bestuur in
Nederland, 28, 425.
G.A. Wilken, De vrucht van de ethnologie
voor de vergelijkende rechtsgeleerdheid.
Indische Gids 8, 239.
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1887

Tijdschrift voor Strafrecht (red. M.S. Pols
e.a.). De Portefeuille 9, 271, 375, 511,
706.
J.J.A. Quintes, De cellulaire
gevangenisstraf in Nederland. De
Portefeuille 9, 285.

1889

Th. G. van Eck, Vergoeding van
Oproerschade. Bijdr. tot d. kennis v.
Staats-, Prov. en Gemeentel. Bestuur in
Ned., 30, 429.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1936

90

1892

G.L. van den Helm, De
Gemeente-administratie. Handboek voor
burgemeesters. Themis 53, 320.
Mr P. van Bemmelen, Rechtsgeleerde
opstellen. De Ned. Spectator 192.

1894

A.R. Zimmerman, Internationale
arbitrage. Themis 55, 339.
S.J.M. van Geuns, Onze
staatsinstellingen in vogelvlucht. De
Portefeuille 17 Nov.

1896

W.C.A. Baron van Vredenburch, Hegels
Staatsleer. De Nederl. Spectator, 27 Juni.

1898

W.H.M. Boas, De tegenwoordige
organisatie van den Nederlandschen
Staat. De Nederl. Spectator, 5 Febr.

1903

S.K. Thoden van Velzen, Verzameling
van de sinds 1850 in het Staatsblad
opgenomen Koninklijke
vernietigingsbesluiten. Themis 64, 634.

1904

Een lezenswaardig proefschrift. (J.A.A.H.
de Beaufort, De herziening der Conventie
van Genève), Orgaan v.d. Algem. Nederl.
Bond Vrede door Recht, 5, 25.

1907

De toekomst van het internationaal
scheidsgerecht (boekaankondiging).
Orgaan v.d. Algem. Nederl. Bond Vrede
door Recht, Mei.

1910

G.T.J. de Jongh, Bewijs van goed,
zedelijk gedrag. Themis 71, 608.

1911

Wettelijke monumenten-bescherming.
Themis 72, 450.

1912

J. Cort van der Linden, Referendum en
Volksinitiatief in Zwitserland. Themis 73,
60.

1913

J.W. Frederiks, Monumenten-recht.
Themis 74, 607.
B.D.H. Tellegen Azn., Overzicht van het
tot stand komen der Grondwet van 1814.
Themis 74, 618.

1915

Jac. van Ginneken, Handboek der
Nederlandsche Taal, Dl II. Rechtsgeleerd
Magazijn 34, 489.

1916

J. Israël de Haan, Rechtsgeleerde
Significa. Rechtsgeleerd Magazijn 35,
587.
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Eindnoten:
1 Ik dank al deze en de verdere intieme bijzonderheden, gelijk nog veel meer in dit opstel, aan de
vriendelijke mededeeling van Bake's ouden vriend - den Heer E.R. van Ouwenaller - zelf. Hem,
en alle anderen, die mij hun hulp hebben verleend, betuig ik daarvoor hier mijn hartelijken dank.
2 Zie voor den titel hieronder de Lijst van Mr Bake's belangrijkste geschriften.
3 ‘Een simpel pleidooi, een advies hier, een consult daar’, voldeed hem niet. Zie het persgesprek
met Mr Bake in Algem. Handelsblad, Bijblad van 20 Febr. 1926 (Mr Bake, de Zeventigjarige;
get. Annelèn).
4 Zie nader de Lijst van geschriften.
5 In dit stukje. Vondel-kroniek 1935, April, blz. 81, vermeldt B. de aanhalingen uit Vondel, die J.
van Lennep in zijn geschriftje: Iets over Citaten heeft opgeteekend.
6 Noord en Zuid 1906, blz. 480.
7 ‘Bake, zeggen de juristen, is de eerste man naar wiens bijdragen wij het eerst zoeken als het
Weekblad van het Recht uitgekomen is’. Persgesprek Alg. Handelsblad: zie boven.
8 Jg. IX en vlg. Verg. Taal- en Stijlpolitie, N. en Z. 1903, blz. 93.
9 Korenbloemen 1672, 3, 39.
10 Bescheidenheid (een leekepreekje). Eerlijkheid (een leekepreekje), enz. Van 't jaar 1900 af.
11 In 1911 schreef hij mij eens: ‘Amice, Als opperman van het Woordenboek kom ik weer met
steenen aandragen’. Zoo zond ook (in 1896) mijn Vader mij een bundel excerpten toe,
geadresseerd: Dr A. Beets, Woordenaar. Afz. N. Beets, Opperman.
12 Zoo heb ik hem genoemd in een stukje tot zijn nagedachtenis in de N. Rott. Cour. van 10 Mei
1936, Ochtendbl. B.
13 In de N. Rott. Cour. van 7 Mei 1936, Avondhl. D.
14 Zie een vroegere noot.
15 Zie de Notulen van het Bestuur v.d. Maatsch. der Nederl. Letterk. van 1 Nov. 1895.
16 Zie: Catalogus der Tentoonstelling tot herdenking van den 300-jarigen geboortedag van
Constantijn Huygens. 4 Sept. 1596-4 Sept. 1896, blz. VIII.
17 Handelingen v.d. Maatsch. der Nederl. Letterk. 1896-1897, blz. 15.
18 Verg. Inv. en Uitv., Vervolgb. blz. 9: ‘Mooie’ en ‘goede’ preeken.
Een ‘mooie’ preek schenkt kunstgenot,
Een ‘goede’ brengt den mensch tot God!
19 Inv. en Uitv. (1897), blz. 29.
20 Inv. en Uitv., Vervolgb. (1914), blz. 9.
21 Inv. en Uitv., Vervolgb. blz. 24.
22 Hij zal daarover ongeveer gedacht hebben zooals door hem van wijlen prof. Van Hengel (overl.
1871) is vermeld in Algem. Weekblad. v. Christendom en Cultuur 7 (1931), nr. 41 (‘Allemaal
gekheid’).
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Jonkheer Dr. Willem Adriaan Beelaerts van Blokland
('s-Gravenhage 1 Januari 1883-Oosterbeek 22 Augustus 1935).
Plotseling afgebroken werd het leven van W.A. Beelaerts; midden uit zijn werk werd
de vorscher weggenomen, van wiep op het gebied der middeleeuwsche historie
nog zooveel te verwachten was. En toch, wij kunnen zijn leven onmogelijk zien als
een onvervulde belofte, daarvoor heeft hij, die arbeidde zoo lang het dag was, te
veel voltooiden arbeid achter gelaten.
Beelaerts was zoon van den bekenden gezant der Zuid-Afrikaansche Republiek
Jhr. Mr. G.J. Th. Beelaerts van Blokland en Johanna Maria Kneppelhout, van wier
vader hij den zin voor historische studie had geërfd. Na aanvankelijk een H.B.S. te
hebben bezocht, ging hij over tot de klassieke opleiding.
In 1903 werd hij student in de rechtswetenschap te Leiden en in 1907 beleven
wij de eerste uitgave, welke, zij het op bescheiden wijze, de aandacht van het publiek
vestigt op zijn historischer zin. Het is nog maar een verzamelwerk, echter spoedig,
in 1910, gevolgd door zijne dissertatie, ‘De practijk van het leenrecht in Gelderland’,
waarmede hij den graad van doctor in de rechtswetenschap behaalde. In dit werk
treffen wij voor het eerst den zelfstandigen jongen geleerde, die zich een eigen van
den grond op ontwikkeld beeld tracht te vormen.
Talloos zijn de publicatiën, welke hierop zijn gevolgd, 101 artikelen, groot en klein
alleen al in ‘de Nederlandsche Leeuw’, 30 in de ‘Bijdragen en mededeelingen’ van
‘Gelre’, 12 in het ‘Leidsch Jaarboekje’, 8 in de ‘Bijdragen voor Vaderlandsche
Geschiedenis’, 8 in het ‘Bulletin van den Oudheidkundigen Bond’, 7 in ‘Die Haghe’,
enz. enz.
Men vindt de verschillende artikelen opgesomd in de hierachter volgende
bibliographie, naar tijdsorde gerangschikt.
Een belangrijke plaats in het tijdschrift ‘De Nederlandsche Leeuw’, het orgaan
van het ‘Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht en wapenkunde’,
waarvan hij jarenlang voorzitter is geweest, namen de artikelen van Beelaerts in,
betreffende den oorsprong en den samenhang van vele onzer oude adellijke
geslachten, waarbij hij en uit de oorkonden en uit de zegels door verstandige
combinatie merkwaardig veel nieuws wist te voorschijn te brengen. Op laatst
genoemd tijdschrift volgt het verwante tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van
het gewest, waarin hij van jongsaf zijn zomervacantie placht door te brengen en dat
hem lief was geworden. Wij willen zoo niet doorgaan en er slechts op wijzen, dat
Beelaerts eene zeer vruchtbare periode heeft doorgemaakt tusschen zijne benoeming
in 1909 tot secretaris van den Hoogen Raad van Adel - het College waarvan
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hij van 1924 tot zijn dood als lid een sieraad is geweest - en zijne benoeming in
1919 als commies-griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, welke in 1927
werd gevolgd door zijne aanstelling als griffier.
In deze tienjarige periode toch, heeft hij zich vrij kunnen ontwikkelen naar zijn
aard en het is door zijn vrienden dan ook steeds betreurd, dat het leven mede bracht,
dat hij naast zijne geliefde studiën een practisch ambt moest vervullen.
Niet dat hij ongeschikt was voor dit practische ambt; op uitnemende wijze heeft
hij zich ook op dit gebied van zijn taak gekweten en zooals zijn gewoonte was, meer
gegeven dan van hem werd gevraagd.
Begrijpelijk is het dan ook, dat hij heeft geaarzeld en het ten slotte niet heeft
aangedurfd, toen hij werd gepolst omtrent het burgemeesterschap van een onzer
belangrijke steden. En toch, hoe geschikt ware hij niet geweest voor dit ambt, hij,
die wars van alle intrigue en steeds boven de partijen staande, bonhommie paarde
aan natuurlijk gezag en feitelijk een geboren leider, een geboren regent was.
Hoe het zij, Beelaerts was in de eerste plaats geleerde; wat voor geleerde echter?
Welk etiket past hem? Hier komen wij eenigszins in moeilijkheden, want Beelaerts
heeft zich niet opgesloten in een bepaald vak. Weliswaar vormt de studie der
middeleeuwsche adellijke geslachten den hoofdschotel van zijn werk, maar daarnaast
betrad hij paden van verschillenden aard.
Kenner als geen der Nederlandsche kasteelen, wat o.m. tot uiting kwam in zijne
medewerking aan het standaardwerk ‘De Nederlandsche kasteelen’ en in zoo menige
lezing, waarbij hij zijne steeds levendige en belangwekkende causerie toelichtte
met lichtbeelden uit zijne bekende verzameling prenten en teekeningen, kenner als
geen ook van de middeleeuwsche zegels, zoo wereldlijk als geestelijk, interesseerde
hij zich ook voor topographie, voor Romeinsche en Germaansche opgravingen,
voor anthropologie, iconographie en meer. En zich voor iets interesseeren
beteekende voor Beelaerts actief deelnemen aan het onderzoek.
Hoe vatten wij nu al Beelaerts verschillende onderwerpen van studie tezamen?
Waardoor werd hij, temidden van ieder op zijn terrein uiterst bekwame historici, voor
zijn tijdgenooten de vraagbaak op oudheidkundig gebied, ja, om een ouderwetsch
woord te gebruiken, de oudheidkenner bij uitnemendheid.
Dit toch wordt nóch voldoende verklaard door de gedegenheid van zijne kennis,
nóch door de vele nova, welke hij op een toch altijd beperkt terrein wist te
produceeren. Hier speelde zoowel zijne veelzijdigheid een rol, als de zeer
persoonlijke wijze waarop hij schijnbaar dorre zaken tot leven wist te brengen, zoo
dat zelfs de belangstelling van buitenstaanders werd gewekt.
Wat was nu Beelaerts' punt van uitgang? Mij dunkt, de begeerte wat hij rondom
zich zag in zijne wording te begrijpen en tot zijn oorsprong na te vorschen. Daardoor
paarde hij warme belangstelling voor het heden - ik bedoel hier geenszins de
vraagstukken van den
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dag, waarover hij tamelijk pessimistisch oordeelde, maar het warme werkelijke leven
van mensch, dier en plant op God's aardbodem - aan een specialen zin voor het
naspeuren van de oudste geschiedenis der op Vaderlandschen bodem ontstane
huizen en geslachten. Dat hij daarbij zulke uitnemende resultaten heeft geboekt,
sproot voort uit het gepaard gaan van een natuurlijk wantrouwen tegen wat nu
eenmaal als vast te boek staat, met de gave het groote op te bouwen uit het kleine,
zelfs het zeer kleine.
Beelaerts was een opmerker, een scherp opmerker, een historisch detective. Zijn
arbeid wordt misschien het best gekenmerkt door hem een lezer te noemen van de
bronnen der middeleeuwen, een lezer wien niets ontging en die elke gevonden
eigenaardigheid door zijne uitgebreide kennis en belezenheid op juiste waarde wist
te schatten, in het beeld van het geheel wist in te voegen.
Wij studenten der middeleeuwsche toestanden weten allen, hoe men telkens en
telkens weer op belangrijke punten niet kan concludeeren, omdat bepaalde, dikwijls
zelfs belangrijke onderdeelen nog niet vast staan.
Dit nu moet Beelaerts zeer sterk hebben gevoeld, dit moet hem hebben
aangedreven telkens in tallooze kleine publicatiën bepaalde punten vast te leggen;
dit verklaart ook de ergernis, welke Beelaerts wel eens tot uiting heeft gebracht,
wanneer mannen van naam op historisch gebied, door verwaarloozing van het
kleine, in het groote fout gingen. Ik denk hierbij onder meer aan zijn scherpen, en,
zij het niet zakelijk, dan toch wat den vorm betreft, te scherpen aanval op de
samenstellers van het Oorkondenboek van Groningen en Drenthe.
Ook naar halfgeleerden, die het waagden verwarde of ongefundeerde artikelen
te schrijven, ging zin misnoegen uit.
Beelaerts kon als het ware niet velen, dat iemand zijn vak niet verstond en nog
minder, dat iemand zich wilde uitgeven voor kenner op een gebied, waar hij volslagen
vreemdeling was. Dit hing samen met zijn karakter, goedaardig en hooghartig tegelijk,
maar voor alles wars van allen valschen schijn.
Het bovenstaande geeft geenszins een geregeld curriculum vitae van onzen
gestorven vriend en nog veel minder een volledig karakterbeeld; ik heb slechts
getracht te belichten wat hem tot zijne studiën bewoog en wat zijn plaats is geweest
te midden der historici van onzen tijd; ook hoe het mogelijk is, dat op zoo velerlei
gebied, waar het onze oudheid betrof telkens weer een beroep op Beelaerts kon
worden gedaan, hetzij voor een artikel, hetzij voor een lezing, hetzij als bestuurslid.
Moge ik daar eenigszins in zijn geslaagd.
TH. VAN REINECK LEYSSIUS
Voorburg, 22 Juni
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Lijst der geschriften
A. A f z o n d e r l i j k e u i t g a v e n .
1907

Stichtsche, Gaasbeeksche en
Overijsselsche leenen, gelegen in
o

Gelderland. Arnhem 1907. 8 . Uitgave
van de Vereeniging Gelre.
1910

De practijk van het leenrecht in
Gelderland. (acad. Proefschrift). Leiden.
o

8 .
Enkele leenrechtelijke aanteekeningen.
In:
1914

Rechtshistorische opstellen, aangeboden
aan Mr S.J. Fockema Andreae,
Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te
o

Leiden. Haarlem. 8 .
1911-1915

Nederlandsche kasteelen en hun historie,
door E.W. Moes, W.A. Beelaerts van
Blokland, H.E. van Gelder, W.
Wijnaendts van Resandt en K.
o

Sluyterman. Amsterdam. 3 dln. gr. 4 .
1919

De charitable sociëteitsschool te
o

's-Gravenhage. 1719-1919. 4 .
1933

Beyeren quondam Gelre, armorum rex
o

de Ruyris. 's-Gravenhage. 8 .
De woonplaatsen van den Prins van
Oranje in de Nederlanden. In: Prins
Willem van Oranje. 1553-1933. Haarlem.
o

4 .
1935

Nederlandsche kloosterzegels vóór 1600.
Uitgegeven door W.A. Beelaerts van
Blokland, D.P.M. Graswinckel, Elisabeth
C.M. Prins en P. Dalmatius van Heel,
o

's-Gravenhage. 8 .

B. A r t i k e l e n i n p e r i o d i e k e n .
1906

Genealogische fragmenten, berustende
op de leenacten (Freyse van Dolre, van
Isselmuden, van Oldeneel, van den
Clooster, van Steenbergen, van
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Vieracker, van Delen, de Wolff van
Westerrode. (De Nederlandsche Leeuw).
Taets van Amerongen. (ibid.).
Van Wisch. (ibid.).
Genealogische bijdragen betreffende het
geslacht van Oostrum. (ibid.).
1907

Freys van Dolre en Freys van Cuynre.
(ibid.).

1908

Een onbekend portret te Culemborg.
(Oudheidkundig Jaarboek).
De muurschildering in het Drostenhuis
te Culemborg. (ibid.).
Het gebrandschilderde venster nummer
tien in de groote kerk te Gouda (ibid.).
Verbeteringen en aanvullingen, aan te
brengen in: Stichtsche, Gaasbeeksche
en Overijsselsche leenen gelegen in
Gelderland. (Gelre).
De afstamming van het geslacht van
Helsdingen. (Wapenheraut).
Dr. G. Brom. Regesten van Oorkonden
betreffende het Sticht Utrecht (694-1301).
Boekbespreking. (De Nederlandsche
Leeuw).
De afstamming van het geslacht Coppier,
later Coppier van Calslagen. (ibid.).
De bezitters der kasteelen Schonauwen
en Beverweerd tot 1400 (ibid.).

1909

Lugdunum en Praetorium Agrippinae.
(Bijdragen Vaderl. Geschiedenis en
Oudheidkunde).
De afstamming van het geslacht van
Isendoorn. (De Nederlandsche Leeuw).
Bijdrage tot de genealogie van het
geslacht van Hoeckelom. (ibid.).
De stamreeks van het geslacht van
Wijnbergen. (ibid.).
Bijdrage voor eene geschiedenis der
heeren van Aarlanderveen en
Oudshoorn. (1354-1455). (Leidsch
Jaarboekje).
De afstamming van het geslacht van
Helsdingen. (Wapenheraut).
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1910

De glazen in de kapel van Assendelft (In
den Haag). (Bijdragen Vaderlandsche
Geschiedenis en Oudheidkunde).
De afstamming van het geslacht van
Isselmuden. (De Nederlandsche Leeuw).
Van Hoeckelom. (ibid.).
De afstamming van den Nederlandschen
tak van het geslacht Plettenberg (ibid.).
Swedere Rodebaert, de eerste bekende
bezitter van den Wildenborch. (Gelre).
Het wapenboek Gelre. (ibid.).
Hoe de Raaphorsten in het bezit der
ambachten van Aarlanderveen en
Oudshoorn kwamen. (Leidsch
Jaarboekje).
Van Helsdingen-van der Merwede.
(Wapenheraut).
Spangen-Hodenpijl. (ibid.).
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1911

Hans Coenraed Brechtel.
(Oudheidkundig Jaarboek).
De grafheuvels op de Doorwerthsche
heide. (ibid.).
Iets over Wassenaer van Damme. (De
Nederlandsche Leeuw).
De schepenbank van Tuil in de
Neder-Betuwe. (ibid.).
Johan Bare, heer van Baer 1323 en
Johan Bare, heer van Latem. (Gelre).
Verbetering. (ibid.).
Lathum. (ibid.).

1912

Vaststelling der identiteit van enkele
edelvrouwen. (Bijdragen Vaderlandsche
Geschiedenis en Oudheidkunde).
Voornamen in de 14de en 15de eeuw.
(ibid.).
Een Geldersch edelman in Hollandschen
dienst en het beleg van Loevestein in
1397. (Gelre).
Het voormalige huis Toll onder
Koudekerk. (Leidsch Jaarboekje).
Het huis Klein Poelgeest. (ibid.).
Een ongeval op Groot Poelgeest. (ibid.).

1913

Een onuitgegeven oorkonde van 3 Aug.
1272. (Bijdragen Vaderlandsche
Geschiedenis en Oudheidkunde).
Maanbrief. (Gelre).
Gelderschen en Hollanders in 1453.
(ibid.).
Bijdrage voor de geschiedenis voor het
huis Berendrecht onder Aarlanderveen
en deszelfs bezitters. (Leidsch
Jaarboekje).

1914

Wat zijn ridderheeren? (Bijdragen
Vaderlandsche Geschiedenis en
Oudheidkunde).
Eerherstel. Het geslacht Diert. (De
Nederlandsche Leeuw).
De afstamming van het geslacht
Martini-Martini Buys. (ibid.).
De herkomst van het geslacht de Girard
de Mielet van Coehoorn. (ibid.).
De afkomst van het geslacht van
Egmond van Merenstein. (ibid.).
Lathum. (Aanvulling). (Gelre).
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1915

Een merkwaardig altaarstuk.
(Oudheidkundig Jaarboek).
De afstamming van het geslacht van
Hogendorp. (De Nederlandsche Leeuw).
De eerste vier generatiën van het
geslacht van Pallandt. (ibid.).
Van Hogendorp. Losse aanteekeningen.
(ibid.).
Bijdrage voor eene genealogie van der
Schuer-van Verschuer. (ibid.).
Nog meer Heeckeren's? De afstamming
van het geslacht van Dorth. (ibid.).
De riddermatigheid der Oldeneel's.
(ibid.).
Bijdrage voor de geschiedenis van het
adellijk huis de Leegpoel te Rumpt.
(Gelre).
Uittreksels uit twee reisjournalen
gehouden in 1787 en 1789 door J.F.
graaf van Hogendorp. (ibid.).
De toren van Holy in Vlaardingerambacht
en het geslacht Muys van Holy.
(Navorscher).

1916

Familie aanteekeningen van Matenesse.
(Bijdragen en Mededeelingen Historisch
Genootschap).
Twee jeugdige moeders in den goeden
ouden tijd. (Margaretha van Brakenburg
en Emma Pauw). (Elseviers'
Maandschrift).
De afstamming van het geslacht de Vos
van Steenwijk. (De Nederlandsche
Leeuw).
Een gevaarlijk boek. (Oorkondenboek
van Groningen en Drenthe). (ibid.).
De afstamming van het geslacht Sloet.
(ibid.).
De afkomste van het geslacht Dorth.
(Gelre).
Het kasteel te Buren. (ibid.).
Uitstapjes van Sonsbeek uit, in 1780.
(ibid.).
Het huis van jonkvrouw Aleid van
Poelgeest. (Jaarboek Die Haghe).
De hofstede ‘Rhijnhart’ onder Alfen.
(Leidsch Jaarboekje).
Lang vergeten banden tusschen Holland
en Limburg. (Navorscher).
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1917

De stamvader van het geslacht van
Utenhove. (De Nederlandsche Leeuw).
De herkomst van het geslacht Wuytiers.
(ibid.).
Huyssen van Kattendijke. (ibid.).
De afkomst van het geslacht Wuytiers.
(ibid.).
Bastaarden uit Zuylen van Nyevelt.
(ibid.).
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De stamvader van het geslacht van
Oldeneel. (ibid.).
De afstamming van het Rotterdamsche
regeeringsgeslacht van Zuylen van
Nyevelt. (ibid.).
De verzameling handschriften en
charters van Mr. W.A. Baron van Spaen
La Lecq. (ibid.).
De vereeniging van Beusichem met
Buren. (Gelre).
De advocatie van Echtelt. (ibid.).
1918

De eerste generatiën van het geslacht
van Coeverden. (De Nederlandsche
Leeuw).
Het Hollandsch-Duitsch-Zweedsch
geslacht Braun (van der Dussen). (ibid.).
De stamreeksen in Nederland's
Adelsboek. (ibid.).
De afstamming van het geslacht van
Hardenbroek. (ibid.).
De eerste vier generatiën van het
geslacht van Balveren. (ibid.).
De eerste generatiën van het geslacht
van Foreest. (ibid.).
Opmerkingen aangaande het geslacht
van de Poll. (ibid.).
De afstamming van het geslacht
Bentinck. (ibid.).
De riddermatigheid van het geslacht van
Wijnbergen. (ibid.).
De Zutphensche landvrede van 2
Februari 1375. (Gelre).
De burg Wassenaar. (Leidsch
Jaarboekje).

1919

De beweerde afkomst van het geslacht
Beeldsnijder. (De Nederlandsche
Leeuw).
De stamvader van het geslacht van
Verschuer. (ibid.).
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1920

Mededeelingen uit het familie-archief van
Brienen van Ramerus (ibid.).
De afstamming van het geslacht van
Brakell. (ibid.).
Nakomelingen van Herman de Ruyter,
den held van Loevestein. (ibid.).
De afstamming van het geslacht de Wolff
van Westerrode. (ibid.).
De beweerde adellijke afkomst der
huidige van Everdingen's. (ibid.).
De stamvader van het geslacht van
Hemert tot Dingshof. (ibid.).
In de Nederl. Herv. Kerk te Oosterbeek
ingezegende huwelijken. (ibid.).

1921

Dr. Mr. S. Muller Fz. en Dr. A.C. Bouman.
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht
tot 1301, dl. I. 1ste afl. 695-1000.
Boekbespreking. (De Nederlandsche
Leeuw).
Het geslacht van Matenesse. (ibid.).
Verslag van het onderzoek, ingesteld in
de zaak Teixeira de Mattos. (ibid.).
Simon van der Goude, stamvader der
geslachten van der Zevender en van
Matenesse. (ibid.).
Matenesse- van den Berghe-Matenesse.
(ibid.).
Bijdrage tot de geschiedenis van
Hillegersberg. (ibid.).
De Burggraven van Leiden voor 1339.
(ibid.).

1922

Hoe de Wassenaer's Burggraven van
Leiden werden. (De Nederlandsche
Leeuw).
Van Assendelft-van den Wale. (ibid.).
De zegels der voorvaderen van Philips
van Wassenaar, Burggraaf van Leiden.
(1340). ibid.).
Ketel van Hackfort (ibid.).
Een drietal leden der hofhouding van
Bisschop Jan van Diest (van der Goude
- van Ysselt - Vlaming). (ibid.).
Jongere takken van het geslacht van
Wassenaer, vóór 1300 daaruit gesproten.
(Duivenvoorde, Santhorst, Rosenburch,
Cranenburch, Groenevelt). (ibid.).
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1923

Oorkondecritiek en zegelkunde.
(Bijdragen Vaderlandsche Geschiedenis
en oudheidkunde).
De stamvader van het geslacht van
Ysselt betrokken bij den moord op Graaf
Floris V? (De Nederlandsche Leeuw).
De riddermatigheid van het geslacht van
Ysselt (vóór 1450). (ibid.).
Hieronymus van Ysselt, onthoofd te
's-Gravenhage 21 December 1702.
(ibid.).
Van Wijnbergen. (ibid.).
De afstamming van het geslacht van
Reede en de afkomst der bannerheeren
van Baer. (ibid.).

1924

Rijn en Linge. (Oudheidkundige
Mededeelingen uit s-Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1936

97

1925

De afstamming van het geslacht van der
Capellen. (De Nederlandsche Leeuw).
Doornspijk-Enspijk-Nunspeet-Elspeet.
(Gelre).
En en ander betreffende de kerk en het
klooster te Opheusden. (ibid.).
De heerlijkheid Gameren. (ibid.).

1926

Jan de Carpentier geb. te Sandwich 8
Juni 1577, en zijn familie, getrokken uit
diens geslachtboek. (De Nederlandsche
Leeuw).
De herkomst van het geslacht van
Beeftingh. (ibid.).
Een tweetal aanteekeningen van den
rentmeester van Noord-Holland,
loopende van Vrijdag na Maria
Hemelvaartsdag 1344 tot Donderdag na
St. Urbaansdag 1345. (Gelre).
De oudste lijst van Hollandsche
leenmannen in Gelderland. (ibid.).

1927

Oude Adel. (De Nederlandsche Leeuw).
Enkele bladzijden uit de geschiedenis
der domeinbosschen onder Oosterbeek
en Doorwerth. (Gelre).
Portretten van enkele leden eener
Haagsche burgerfamilie (Creyenborg) uit
de 17de eeuw. (Die Haghe).
Germaansche en Romeinsche oudheden
in de duinstreek benoorden
's-Gravenhage. (Die Haghe).

1928

De graftombe der Arkel's in de kerk te
Gorinchem. (De Nederlandsche Leeuw).
De eerste generatiën van het ten deele
tot den Nederlandschen Adel
behoorende geslacht van Riemsdijk.
(ibid.).
De afstamming van het tot den
Nederlandschen Adel behoorende
geslacht van Weede. (ibid.).
Enkele bladzijden uit de geschiedenis
der domeinbosschen onder Oosterbeek
en Doorwerth. (Gelre).

1929

De laatste huiskapelaan der heeren van
Wassenaar en pastoor te Wassenaar..
(Uittreksel uit eene voordracht).
(Handelingen en Levensberichten van
de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden).
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Nog eenige Brittenburgica. (Bijdragen
Vaderlandsche Geschiedenis en
Oudheidkunde).
De oorsprong van den Hollandschen
Tuin. (De Nederlandsche Leeuw).
Van Weede. (ibid.).
De Hollandsche Tuin in vervolg van
jaren. (ibid.).
De Hollandsche Tuin en de orde van St.
Anthonis. (ibid.).
1930

Een heraldisch raadsel van ouden datum
opgelost, of: De Leidsche meester Pieter
Cornelisz, als wapenteekenaar. (De
Nederlandsche Leeuw).
De zegels der graven van Holland op het
einde der dertiende eeuw. (ibid.).
De afstamming en herkomst van het
geslacht Boreel. (ibid.).
De afstamming der Rotterdamsche
Schade's en Schadee's. (ibid.).
De bezitters van het slot te Beuningen in
de 14de en 15de eeuw. (Gelre).
Eenige bladzijden uit de
voorgeschiedenis van het klooster
Marienpoel. (Leidsch Jaarboekje).

1931

Het Rijk en het Rijkswapen. (De
Nederlandsche Leeuw).
De afstamming van het oud-adellijk
geslacht van Eerde. (ibid.).
De afkomst der familie Huyssen te Essen
en de geslachten van Huessen en
Huyssen van Kattendijke. (ibid.).
Het oudste Wassenaer-zegel met de drie
wassende manen (ibid.).
Alexander Pasqualini, bouwmeester van
het kasteel te Buren en andere sloten,
krijgs- en vestingbouwkundige van naam.
(Gelre).
Het Predikheerenklooster en de
Kloosterkerk. (Die Haghe).
Wassenaar in den Geuzentijd. (Leidsche
Jaarboekje).

1932

De stamvader van het geslacht van
Heeckeren. (De Nederlandsche Leeuw).
P.A.A.M. Wubbe. Het archief der abdij
St. Marienhorst te ter Hunnepe.
's-Gravenhage 1931. Boekbespreking.
(ibid.).
Het in 1553 gebouwde huis te Rumpt.
(Gelre).

1933

Stamreeksen in beeld. (De graven van
Holland en de Heeren van Brederode
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door Jacob Cornelisz. van Oostzanen en
Cornelis Anthonisz.) (De Nederlandsche
Leeuw).
Een in het vergeetboek geraakte 16de
eeuwsche minnaar van oudheden te
Leiden, Cornelis van Aecken. (Leidsch
Jaarboekje).
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1934

Genealogie, Heraldiek en de
Geschiedenis. (Uittreksel uit eene lezing,
gehouden op het tweede congres voor
Nederlandsche historici). (Tijdschrift voor
Geschiedenis).
W.F.A. Andriessen. Historia dominorum
de Teysterband, Arckel, Egmonda,
Brederoede, Ysselstein, etc. Purmerend.
1933. Boekbespreking. (De
Nederlandsche Leeuw).
Een zonderlinge bijnaam. (Gelre).
De Oudenburg onder Monster. (Die
Haghe).
Een oude burg te Loosduinen? (ibid.).
Het huis Vliënburg te Voorburg. (ibid.).

1935

Varia Topografica. I. (Oudheidkundig
Jaarboek).
De eerste generatiën van het geslacht
de Gijselaar. (De Nederlandsche Leeuw).
De bakermat van het geslacht van
Foreest. (ibid.).
De maatschappelijke stand van de oude
van der Woert's en van Foreesten.
(ibid.).
Het huis Hemert of Ophemert te
Bronkhorst. (Gelre).
Groot Haesebroek. (Leidsch Jaarboekje).
Nederlandsche kasteelen. (Kronenberg).
(Historia).
Kasteelen en buitenplaatsen op
familieportretten. (ibid.).

1936

Varia Topografica II. (Oudheidkundig
Jaarboek).
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Jan Bergsma
(Slochteren 27 September 1854 - 's-Gravenhage 23 December
1935).
Op 23 December 1935 overleed in Den Haag op 81-jarige leeftijd Dr. Jan Bergsma,
geboren te Slochteren, sinds 1895 lid onzer Maatschappij. Uit het lager onderwijs
voortgekomen (hij was achtereenvolgens onderwijzer te Frederiksoord, Smilde,
Bunne gem. Vries en aan de Leerschool van de Rijkskweekschool te Groningen)
is hij, na zijn academische studie, het grootste deel van zijn leven als leraar in het
Nederlands werkzaam geweest: 1883-'89 te Winschoten, 1889-1920 aan de R.H.B.S.
te Groningen. Van 1914-'20 was hij tevens schoolopziener in het arrondissement
Groningen.
Bergsma heeft zich in zijn werkzaam leven vooral met hart en ziel aan het
onderwijs gewijd. Gaarne leidde hij ook op voor examens: onder de namen zijner
oud-leerlingen zijn er verscheidene, die een goede klank hebben in de
onderwijswereld. Daarnaast vond hij echter tijd voor wetenschappelijk werk. Zijn
eerste publicatie was een boekje over ‘Onze kamerplanten’ (1880). Maar sinds zijn
proefschrift ‘Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis en de critiek der
Middelnederlandsche Brandaen-teksten’ (Groningen 1887) is zijn voorkeur voor de
philologie voorgoed bepaald. Drie jaar later volgde zijn ‘Bijdrage tot de tekstkritiek
van den Karel ende Elegast’ (1890), die hij ‘aan Prof. Dr. B. Sijmons’ heeft
opgedragen. Blijkbaar heeft Sijmons, over wien Bergsma in later jaren met veel
waardering placht te spreken, grote invloed op zijn vorming gehad. In de ‘Bibliotheek
van Middelnederlandsche Letterkunde’ verscheen van Bergsma's hand ‘De levens
van Jezus in het Middelnederlandsch’ (1895-'98), een werk, dat onontbeerlijk is voor
allen, die zich met het, thans weer acuut geworden, probleem van de
voorgeschiedenis dezer teksten bezig houden.
Algemeen bekend zijn Bergsma's geannoteerde schooluitgaven van Vondel's
1
Hekeldichten, Vondel's Lucifer en Hooft's Warenar en verder van de
Middelnederlandse Karel ende Elegast (alle verschenen in het Klassiek Letterkundig
Pantheon).
Vanouds had hij zich ook geïnteresseerd voor de ten onzent nog zo verwaarloosde
syntaxis (stelling XX van zijn proefschrift luidde: ‘Door de eenzijdige studie der
klankleer en der morphologie is de wetenschappelijke beoefening der syntaxis te
veel op den achtergrond geraakt’). Bergsma's opvattingen dienaangaande zijn
neergelegd in zijn ‘Syntactische oefeningen’ (1907).
Meer en meer echter trokken de dialecten zijn belangstelling. Van de tongvallen
van Drente en Groningen is hij stellig een der beste kenners geweest. Geen wonder,
dat hij dadelijk een werkzaam aandeel nam in de voorbereiding van de eerste
jaargang van het tijdschrift ‘Driemaandelijksche Bladen’, sinds 1901 uitgegeven
‘door de Vereeniging tot onderzoek van Taal en Volksleven in het Oosten van
Nederland’.
In 1906 verscheen de eerste aflevering van zijn ‘Woordenboek be-
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vattende Drentsche woorden en spreekwijzen’ (128 blz.), dat een schat van gegevens
bevat betreffende de taal van dit nog zo weinig geëxploreerde gewest. B. zag in
een dialectwoordenboek meer dan een blote catalogus van woorden: ‘Wat mij zelven
betreft, het is mij onder de bewerking telkens een genot geweest te zien, hoe tal
van algemeene taalverschijnselen binnen de grenzen van een klein taalgebied
kunnen worden waargenomen, omgekeerd hoe een betrekkelijk beperkt terrein van
taalvorming en vervorming een beeld kan geven van de wording der groote talen;
hoe de overeenstemming hier met het West-, daar met het Oostfriesch, of met het
Groningsch en vooral met ander Saksisch of soms met verouderd Nederlandsch,
licht werpt op de beschavingsgeschiedenis der bevolking, want ik beschouw niet
enkel de woorden als woorden, maar ook als dragers van voorstellingen en
begrippen’.
Jammer genoeg bleek het debiet van het woordenboek onvoldoende (B. deelde
mij eens mede, dat er slechts 45 exemplaren van verkocht waren), zodat de uitgave
niet kon worden voortgezet. Het manuscript van het vervolg van letter H. van dit
werk, dat hij eens had medegenomen om er met een drukker over te spreken, moet
ergens in tram of trein zijn blijven liggen. Diep neerslachtig was hij over het verlies
van dit werk, maar ook over het feit, dat hij zich zo absoluut niet meer kon herinneren,
wáár hij het manuscript had laten liggen.
Na zijn groote activiteit op dialectologisch gebied was het geen wonder, dat
Bergsma na de dood van Gallée in 1907 tot voorzitter van bovengenoemde
‘Vereeniging’ werd gekozen. In de bestuursvergadering van 21 Augustus 1908 werd
uitgesproken ‘dat het aanbeveling verdient, in de Driemaandelijksche Bladen ook
mededeelingen op te nemen omtrent de in het westen en zuiden van het land
gelegen provinciën’ (Driem. Bl. VIII, blz. 56). Sinds Jg. IX (1909) vinden wij dan ook
als naam van de vereniging: ‘Vereeniging tot onderzoek van Taal en Volksleven
v o o r a l in het Oosten van Nederland’. In Jg. XX noemt Dr. Bergsma zich voor het
eerst ‘Voorz.-Redacteur’, wat hij in feite al sinds Gallée's dood geweest was.
Reeds bij oppervlakkig doorbladeren van alle jaargangen blijkt duidelijk, dat
Bergsma - van den aanvang af een van de ijverigste medewerkers - sinds Gallée's
dood verreweg het meest voor het tijdschrift heeft gedaan. Het dreef op hem, niet
alleen door zijn talrijke bijdragen, maar ook door financiële voorschotten, die hij uit
eigen beurs verstrekte (zie Jg. XX, 1/2 omslag).
Deze schijnbaar nuchtere Groninger was een idealist met een warm hart: voor
de wetenschap en ook voor zijn medemensen, met name zijn leerlingen.
Uit verschillende brieven bleek mij, hoezeer hij als leraar werd gewaardeerd; ik
moge hier aan een zijner oud-leerlingen het woord geven:
‘Bergsma was een van die docenten, die hun leerlingen meer willen meegeven,
dan zij noodig hebben om het diploma te verwerven.
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Hij trachtte de belangstelling te prikkelen, dreef aan tot veel lezen van letterkundig
waardevolle lectuur en moedigde eigen zelfstandige werkzaamheid aan.
Wie daardoor zijn belangstelling trok, behield die, ook na de schooljaren en
ondervond daarvan soms verrassende blijken. Verrassend, omdat Bergsma zich
niet levendig uitte en zijn gevoelens weinig liet blijken. Een stille, bezonken natuur,
zoo zagen zijn leerlingen hem, iemand, die meer naar binnen dan naar buiten leefde.
Zijn zachte, gefloerste stem, zijn stille glimlach om iets, dat de leerlingen uitbundig
deed lachen, zijn bedaarde wijze van zich bewegen, gaven den indruk van een
terughouding, die bij het voorafgaand geslacht meer dan nu de houding van ouders
(en leeraren) tegenover kinderen (en scholieren) was. Wat meer gaf hij zich buiten
de school, in het reciteergezelschap, bij het voorbereiden van tooneelwerk.
Zijn lessen droegen het stempel van deze persoonlijkheid. Zij kenmerkten zich
door een stemming als van een zomernamiddag. In een der gedenkboeken van de
Groninger R.H.B.S. heeft een oud-leerling dit trachten uit te drukken in deze regels:
............
En eens, een vertrouwelijk laatste uur,
keerde de deur van den tuin van verlangen,
de nieuwe wereld der litteratuur.

Zijn leerlingen hebben eenige van zulke uren in de herinnering behouden: Bergsma,
eerbied opwekkend voor een kostbaar handschrift, dat hij op een plaat in een groot
boek afgebeeld liet zien; glimlachend betoogend, dat het er niet op aankwam, of de
geschiedenis niets wist van Floris en Blancefloer, maar dat het dichtwerk over hen
belangrijker was dan de weinige historische feiten uit hun tijd. En Bergsma,
voorlezend uit Vondel en een leerling terechtwijzend, die geen aandacht had: ‘luister
je niet, jongen? 't Is Vondel; ieder woord is goud.’ Zijn doffe stem, die de zachte d
aan het eind der woorden nadruk gaf, drukte teleurstelling uit, en verbazing, geen
boosheid. Straf volgde niet.
Hij strafte in het algemeen niet. Hij toonde verwonderde teleurstelling en haalde
de schouders op. Wie tegenviel werd klein gemaakt met een glimlach, een opmerking
of een zacht uitgesproken ‘foei, foei!’ Wie het bij hem bedorven had, ondervond de
gevolgen in een geringachtende verwaarloozing, die den afstand vergrootte. Hen,
in wie hij belang stelde, hielp hij ook na de schooljaren gaarne voort, en hij volgde
hun loopbaan. Zij blijven hem dankbaar voor wat hij meer gaf dan onderwijs.’
Bergsma zal omstreeks zestig jaar geweest zijn, toen ik hem voor het eerst
ontmoette: een lange man met het blonde roodwangige uiterlijk, dat men in onze
noordoostelijke provinciën wel meer aantreft. Als bijzondere eigenaardigheid van
hem is mij altijd zijn langzame tempo van spreken bijgebleven. Met gebogen hoofd
placht hij te vertellen van zijn werk en van zijn plannen met de Driemaandelijksche
Bladen, die hem sinds zijn pensionnering het meest ter harte
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gingen. In 1929 had hij mij, in aansluiting bij een klacht over zijn vele werk,
geschreven: ‘Maar ik heb ontslag genomen als leeraar, neem ontslag als
schoolopziener en heb dus in het volgende jaar heel veel tijd. Ik zal mij dan in de
eerste plaats wijden aan het tijdschrift’. Bij mijn latere bezoeken vormden de Driem.
Bladen steeds het hoofdthema van het gesprek. Hoe zou het tijdschrift tot groter
bloei gebracht kunnen worden? Bitter waren zijn klachten over gebrek aan
belangstelling en medewerking en over de administratieve rompslomp, die hij zich
op de hals had gehaald. Eerst later heb ik begrepen, dat zich in deze periode de
symptomen van zijn kwaal (toenemende verstrooidheid en verlies van geheugen)
reeds openbaarden (vandaar ook de herhaalde vergissingen in nummering,
paginering enz. en de wispelturige toezending van de jaargangen XVIII-XXIII). Reeds
diep getroffen door het overlijden van zijn enige zoon (in het jaar 1921) heeft hij
door het verlies van zijn vrouw (in 1930) een schok gekregen, waarvan hij niet meer
zou herstellen. Ofschoon hij lichamelijk nog lang gezond bleef, werd zijn geest meer
en meer vertroebeld. Na 1930 hoorde men weinig meer van Bergsma. Bij mijn laatste
bezoek in 1932 herkende hij mij nauwelijks. Een zijner dochters, met wie hij in Den
Haag samenwoonde, heeft de last zijner laatste levensjaren zo veel mogelijk verlicht.
G.G. KLOEKE

Eindnoten:
1 Hiervan is nog tijdens zijn leven, maar zonder medeweten van hem of zijn familie, een negende
uitgave bezorgd.
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Louis Bolk
(Overschie 10 December 1866-Amsterdam 17 Juni 1930).
Louis Bolk werd 10 December 1866 geboren te Overschie, waar zijn vader een
betrekking bekleedde bij de gemeentelijke administratie. Na een M.U.L.O. school
te hebben bezocht doorliep hij twee klassen van de H.B.S. te Schiedam, om
vervolgens naar het inmiddels aldaar geopende Gymnasium over te gaan. Ook dit
zou hij echter niet ten einde toe volgen, want toen zijn illusie geneeskunde te
studeeren door de opheffing van het Rijkssubsidie voor de opleiding tot officier van
gezondheid voorloopig niet te verwezenlijken was, ging hij van de vijfde klasse uit
voor notaris studeeren. Hij kreeg zijn opleiding tot dit ambt bij Notaris Rand te
Waalwijk en slaagde in Augustus 1888 voor het candidaat-notarisexamen. Inmiddels
was de fortuin hem in zooverre gunstig, dat hij toch nog de kans kreeg aan zijn
oorspronkelijk verlangen, de studie der geneeskunde, te voldoen. In September van
hetzelfde jaar werd hij te Amsterdam als student ingeschreven.
Het verloop zijner studiën werd vooral hierdoor gekenmerkt, dat hij al spoedig
gelegenheid vond van zijn wetenschappelijke begaafdheid te doen blijken, want bij
de beantwoording van een prijsvraag omtrent den oorsprong en de uitbreiding der
zenuwen, die zich in de onderste extremiteit van den mensch vertakken, verwierf
hij de gouden medaille. Het was zijn eerste schrede op het gebied, waarin hij tot
het einde van zijn leven onafgebroken werkzaam zou blijven: de anatomie. In
aansluiting bij dit eerste succes werd hij assistent bij den toenmaligen anatoom te
Amsterdam Prof. Ruge en van dit oogenblik af verschenen regelmatig belangrijke
publicatiën van zijn hand.
In October 1896 werd hij tot arts bevorderd en toen korten tijd daarna Ruge den
Amsterdamschen leerstoel voor dien te Zürich verwisselde, volgde in Februari 1898
na veel meeningsverschil en strijd zijn benoeming tot hoogleeraar, welk ambt hij
den 2den Mei aanvaardde met een inaugureele rede: ‘Over de morphotische
eenheden van het menschelijk lichaam’.
Tot aan zijn dood in 1930 heeft hij met onvoorwaardelijke overgave van al zijn
krachten en talenten dit professoraat bekleed en het heeft in den letterlijken zin van
het woord zijn leven vervuld.
Bolk bleef ongehuwd. ‘Ik kan mijn aandacht niet verdeelen’ was zijn uitgangspunt,
en inderdaad is geen huwelijkstrouw oprechter geweest, dan die, welke Bolk met
zijn ambt en zijn wetenschap verbonden hield.
Veel bewogen naar buiten is zijn verdere loopbaan niet geweest; hij was en bleef
in Amsterdam tot het einde toe. Zijn bijzondere verdiensten werden spoedig erkend.
Na den dood van T. Zaayer in 1902 bood de Leidsche Universiteit, die hem kort
tevoren het doctoraat ‘honoris causa’ in de geneeskunde verleende, aan Bolk haar
vacanten leerstoel voor anatomie aan, maar hij bedankte en verzekerde zich
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hiermede den bouw van het nieuwe, door hem zelf ontworpen, laboratorium, dat hij
in 1909 betrekken kon. In 1903 reeds werd hij tot lid gekozen van de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen, waarvan hij tusschen 1920 en 1927 secretaris was;
in 1905 reikte hem het Amsterdamsch Genootschap voor Natuur-, Genees- en
Heelkunde de Tilanus-medaille uit, terwijl eenige jaren voor zijn dood door de
Akademie van Wetenschappen in Zweden hem de gouden Retziusmedaille werd
toegekend. De Nederlandsche regeering huldigde zijn verdiensten door hem te
benoemen tot ridder in de orde van den Nederlandschen leeuw en tot Commandeur
in de Oranje-Nassauorde.
Het terrein van Bolk's wetenschappelijken arbeid maakt het moeilijk de beteekenis
daarvan in een jaarboek als dit, anders dan in enkele hoofdlijnen uiteen te zetten.
Wie zijn levenswerk overziet wordt allereerst getroffen door de enorme
productiviteit. Tusschen 1894 en 1929, in vijf en dertig jaren dus, verschenen niet
minder dan 179 verhandelingen onder zijn naam. Nagenoeg alle zijn zij het resultaat
van eigen zelfstandig en oorspronkelijk onderzoek, vele zijn zeer omvangrijk, en
zich herhalen deed hij uiterst zelden. Getuigen de onderwerpen zonder twijfel van
een zeer veelzijdige belangstelling, het kost weinig moeite vast te stellen, welke
problemen hem in het bijzonder hebben geboeid en langeren tijd bezig hielden.
Naar tijdsorde gerangschikt zijn het de volgende: de segmentale anatomie van den
mensch; de morphologie en physiologie der kleine hersenen; het gebit en het
complex van vraagstukken, dat hij als ‘het probleem der menschwording’ placht
samen te vatten. Daartusschendoor verschenen vrij regelmatig verhandelingen op
het gebied der Nederlandsche anthropologie en bovendien een onnoemelijk aantal
geschriften van meer incidenteelen en casuistischen aard, voor een goed deel de
anatomie der primaten betreffend, doch overigens over zeer uiteenloopende
onderwerpen.
Zijn meer uitvoerige onderzoekingen, hierboven genoemd, hebben bij alle
verscheidenheid van onderwerp dit gemeen, dat zij een schat van detailarbeid en
zorgvuldige waarneming bevatten en bovendien getuigen van sterke
verbeeldingskracht en groot synthetisch vermogen. Loutere mededeeling van feiten
gaf Bolk geen bevrediging. Hij was een uiterst scherp waarnemer, een onvermoeid
verzamelaar van materiaal, maar de feiten hadden alleen beteekenis voor hem, als
zijn geest ze kon heffen op hooger plan, in het verband der algemeene denkbeelden
en levensproblemen, die hem onafgebroken bezighielden. Een en ander voerde
hem tot menige stoute conceptie, waarvan de blijvende waarde problematisch moge
zijn, dit neemt echter niet weg, dat zijn persoonlijke opvatting en de daardoor
beheerschte, meestal buitengewoon heldere structuur zijner geschriften de lectuur
ervan steeds boeiend en leerzaam maken.
Bolks onderwijs had een grooten roep en terecht. Het was glashelder en
apodiktisch. Dit laatste in heel sterke mate. Ook als hij in zijn college's de problemen
invlocht, die zijn eigen onderzoek be-
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heerschten, hetgeen hij gaarne deed, werd alles voorgedragen met zoo groote
verzekerdheid, dat niemand gewaar werd, dat het zijn eigen problemen waren.
Zijn praktisch onderwijs in de snijkamer was gekenmerkt door zijn vaak zeer
nadrukkelijk en temperamentvol geuite behoefte aan tucht, ook in het uiterlijke.
Maakte hem dit bij niet weinigen zijner studenten gevreesd, de eerbied en de
bewondering, die allen hem toedroegen was er niet minder om.
Dezelfde behoefte aan uiterlijk waarneembare tucht en nauwgezette
plichtsbetrachting kenmerkte hem ook als leider van het laboratorium en van zijn
onmiddellijke medewerkers. Voor menigeen bleek dit te zwaar, maar wie zich zijn
tyrannie, want daarop leek het inderdaad, met volharding getroostte, vond op den
duur in het door hem dagelijks gegeven voorbeeld een leerschool des levens van
onberekenbare waarde.
Bolk werkte altijd. Zijn leven was verdeeld tusschen het laboratorium en de
eenvoudige kamers, die hij bewoonde, maar hij werkte in beide even hard. Aan iets
anders leek bij hem weinig of geen behoefte te bestaan. In elk geval was hij er
volkomen aan onthecht. Zoodoende was zijn leven eenzaam en naar buiten
afgesloten. Hij zelf beschouwde dit als de noodzakelijke consequentie van zijn
ingeschapen aard. Onomwonden heeft hij dit te verstaan gegeven op den 2den Mei
1922, den dag, waarop zijn vijf en twintigjarig ambtsjubileum - door zijn vrienden uit
angst, dat hij het anders niet beleven zou, een jaar te vroeg geplaatst - feestelijk
werd herdacht.
Nadat toen vele autoriteiten Bolk's groote verdiensten voor de Universiteit hadden
in het licht gesteld en hem voor de volledige overgave aan zijn taak hadden bedankt,
nam de jubilaris zelf het woord. ‘Men heeft hier gereleveerd’, zoo sprak hij, ‘hetgeen
de Universiteit aan mij zou te danken hebben, mag ik nu de aandacht vragen voor
hetgeen ik persoonlijk te danken heb aan de Universiteit. Ik kan dit niet beter
uitdrukken dan door te zeggen: voor menschen van mijn natuur zijn er maar twee
plaatsen in de wereld: in de woestijn of aan de Universiteit!’
Hem als mensch nader te komen was daarom, behalve voor 'n paar oude getrouwe
vrienden, niet gemakkelijk. In het bovenstaande is reeds aangeduid, dat hij in de
laboratoriumsfeer niet geneigd was zijn meest beminnelijke zijde buiten te keeren.
Wie echter langer dagelijks met hem verkeerden wisten, dat hetgeen wel eens
onaangenaam in hem leek een soort façade was, waarachter een bovenal edele
rechtschapen en trouwe ziel schuil ging, die een diepen eerbied voor het leven had
en de bovenmenschelijke kracht bezat in volkomen resignatie te aanvaarden al wat
het hem oplegde aan plichten en leed en ellende. Immers was hij veeleischend voor
wie in zijn dienst stonden, voor hun belangen stond hij op de bres, persoonlijk, en
hij duldde daarbij nauwelijks medewerking of hulp. Was hij streng, hij was volmaakt
eerlijk en rechtvaardig.
Buiten ambtelijk verband was hij, de weinige malen, dat zich dit
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voordeed, joviaal, vriendschappelijk en gezellig, zoodra hij zeker was van zijn
omgeving. Dan kwam zijn zin voor humor en onbedwingbare plaaglust, met 'n enkel
fijn sarcasme gekruid, naar buiten, terwijl zijn spontane en gracieuse hoffelijkheid
hem stempelde tot den geboren ‘ami des femmes’.
Was Bolk door zijn geest een waarlijk groot man en door zijn sterken wil en nobelen
zin een groot mensch, het geheel van zijn leven heeft iets heroïsch gekregen door
de tragiek van het einde.
Op het hoogtepunt nog van zijn kracht, hij telde 53 jaren, heeft hem de ellende
getroffen: de vreeselijke ziekte, die hem onmiddellijk een zware invaliditeit bracht
en hem meer dan tien jaren lang den dood in de oogen deed zien. Voorbeeldig en
heldhaftig heeft hij dit lot gedragen. Langzaam, tergend langzaam is hij gesloopt,
lichamelijk in litterlijken zin afgebroken. Hij heeft geen klacht gelaten, geen zucht
geslaakt, ja het was of het bittere en harde leed, dat hij te dragen had, zijn gemoed
eerder verzachtte.
Wie bij hem kwam waagde het niet, uit diepen eerbied en ontzag ook maar een
zweem van medelijden te laten doorschemeren... er werd gegekscheerd, er werd
over wetenschappelijke zaken gesproken, er werden plannen gemaakt. Hij
aanvaardde het leven, zoolang en zooals hij het had en zag den dood recht in het
gezicht.
In de wetenschap, die hem lief was, zal in binnen- en buitenland zijn naam blijven
voortleven als van een der waarlijk grooten. Van hooger waarde echter dan deze
rechtmatige wetenschappelijke glorie blijft voor hen, die ervan getuige waren, zijn
moreele kracht tegenover leven en dood.
J.A.J. BARGE

Lijst der voornaamste geschriften
1894

Beziehungen zwischen Skelett,
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Morphol. Jahrb. 1894, Bd. XXI.

1895

Rekonstruktion der Segmentierung der
Gliedmaszenmuskultur. Morphol. Jahrb.
1895, Bd. XXII.
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Jahrb. 1898, Bd. XXVI.
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Die Segmentaldifferenzierung des
menschlichen Rumpfes und seiner
Extremitäten. I. Morphol. Jahrb. 1898,
Bd. XXV.

1898
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Bd. XXVII.
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De Sympodie, een voorbeeld van
pathologische segmentaal-anatomie.
Geneeskundige Bladen. Reeks 6, No. X.

1899

Die Segmentaldifferenzierung des
Rumpfes und seiner Extremitäten. IV.
Morphol. Jahrb. 1899, Bd. XXVIII.

1899

De variaties in het grensgebied tusschen
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mensch en hunne beteekenis. Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde 1899/1900,
drie stukken.
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Affenanatomie. I. Morphol. Jahrb. 1900,
Bd. XXVIII.

1900

Sur la signification de la Sympodie du
point de vue de l'Anatomie segmentale.
Petrus Camper. I.

1900

Über eine Halswirbelsäule mit nur sechs
Halswirbeln. Morphol. Jahrb. 1900, Bd.
XXIX.

1900

Over de betrekking tusschen inhoud en
vorm van den schedel. Ned. Tijdschrift
voor Geneeskunde 1900.

1901

Über das Gehirn des Orang-Utan.
Beiträge zur Affenanatomie. II. Petrus
Camper. I. 1901.

1901

De oorzaken en de beteekenis der
rechtshandigheid. Geneeskundige
Bladen 1901. Reeks VIII, No. 10.

1902

Der Plexus cervico-brachialis der
Primaten. Beiträge zur Affenanatomie.
III. Petrus Camper. Deel I, 1902.

1902

Kraniologische Untersuchungen
holländischer Schädel. Zeitschr. f. Morph.
und Anthropologie 1902, Bd. V.

1902

Les pierres de vessie en Hollande.
Nouvelle Iconographie de la Salpetrière
(avec Mons. 1e Dr. Mayet de Lyon).

1902

On a human skeleton showing bifurcation
of several ribs. Petrus Camper. I. 1902.

1902

Das Kleinhirn der Neuweltaffen. Beiträge
zur Affenanatomie. IV. Morphol. Jahrb.
1902, Bd. XXXI.
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Tuberculose. Ned. Tijdschrift voor
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1903

Over den natuurlijken dood. Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde 1903.
Verhandelingen van het Natuur- en
Geneeskunde Congres. 's-Gravenhage
1903.

1903

Hauptzüge der vergleichenden Anatomie
des Cerebellum der Säugetiere, mit
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XII.

1903

Über eine sehr seltene
Verknöcherungsanomalie des
Hirnschädels. Petrus Camper. II. 1903.

1903

Hoofdlijnen der vergelijkende Anatomie
van het cerebellum der zoogdieren.
Psych. en Neurologische Bladen 1903,
No. 3/4.

1903

Over de physiologische beteekenis van
het cerebellum. Haarlem. Erven Bohn.
1903.

1903

Bijdrage tot de kennis van de physische
anatomie van de hersenen.
Geneeskundige Bladen 1903. Reeks X.
No. 5.

1903
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Menschen. Petrus Camper. II. 1903.

1904

De beteekenis der bevruchting in
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natuurlijken dood. Ned. Tijdschrift voor
Geneeskunde 1904.

1904

Over een belangwekkenden vorm van
Minimum bifidus en over het ontstaan
van Polydactylie in het algemeen. Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde 1904.

1904

Beziehungen zwischen Hirnvolum und
Schädelkapazität, nebst Bemerkungen
über das Hirngewicht der Holländer.
Petrus Camper. Deel II.

1904

De verspreiding van het brunette en
blondine type in Nederland. Verslag. Kon.
Akademie van Wetenschappen 1904.

1905

Tuberculose en ras. Ned. Tijdschrift voor
Geneeskunde 1905.
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Repartition du type brun et du type blond
dans les Pays-Bas. Bull. et Mém. de la
Société d'Anthropologie de Paris 1905.

1905

Das Gehirn eines Papua von
Neu-Guinea. Petrus Camper. III. 1905.

1905

Over de ontwikkeling van het cerebellum
bij den Mensch. 1. Versl. Kon. Akad. v.
Wetenschappen 1905.
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1905

On the development of the cerebellum
in man. I. Proceedings of the Royal Soc.
Vol. VIII, 1905.

1905

Idem, II. Hollandsch en Engelsch. 1905.

1906

Dubbelmonstra, hun classificatie en
ontstaan. Geneeskundige Bladen 1906,
12e Reeks, No. 9 en 10. Haarlem.

1906

De betrekking tusschen de tandformule
der platyrrhine en katarrhine Primaten.
Verslag. Kon. Akad. v. Wetenschappen,
Deel XIV, 1906. - Proceedings Royal
Soc. Vol. VIII, 1906.

1906

Zur Frage der Assimilation des Atlas am
Schädel beim Menschen. Anatomischer
Anzeiger 1906, Bd. 28.

1906

Über die Neuromerie des embryonalen
menschlichen Rückenmarkes.
Anatomischer Anzeiger 1906, Bd. 28.

1906

Das Cerebellum der Säugetiere.
Haarlem, Erven Bohn. Jena, Gustav
Fischer. 1906.

1906

Ein Fall von Rückenmarksverdoppelung
mit Heteropie bei einem Beuteltier.
Anatomischer Anzeiger 1906, Bd. 29.

1907

Die Differenzierung des
Primatengebisses. Beiträge zur
Affenanatomie V. Petrus Camper, Deel
IV, 1907.

1907

Is rood haar een nuance of een variëteit?
Verslag. Kon. Akad. v. Wetenschappen
1907.

1907

Pseudohermaphroditismus masculinus
occultus. Ned. Tijdschrift voor
Geneeskunde 1907.

1907

Zur Entwicklung und vergleichenden
Anatomie des Tractus urethrovaginalis
des Primaten. Beiträge zur
Affenanatomie. VI. Zeitschr. für
Morphologie und Anthropologie 1907,
Bd. X.

1908

Heeft roodharigheid de beteekenis van
nuance of van variëteit. Ned. Tijdschrift
voor Geneeskunde 1908.

1908

De bevolking van Nederland in hare
anthropologische samenstelling. In:
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Gallée, Het Boerenhuis in Nederland en
zijne bewoners. Utrecht, A. Oosthoek.
1908.
1908

Pseudohermaphroditismus masculinus
occultus. Anatomischer Anzeiger 1908,
Bd. XXXII.

1908

Over functielocalisatie in de kleine
hersenen. Ned. Tijdschrift voor
Geneeskunde 1908.

1908

Über die Verbreitung der Rothaarigen in
den Niederlanden. Zeitschr. für
Morphologie und Anthropologie 1908,
Bd. XI.

1909

Over de lichaamslengte der manlijke
bevolking in Nederland. Ned. Tijdschrift
voor Geneeskunde 1909.

1909

Das Gehirn von Gorilla. Beiträge zur
Affenanatomie. VII. Zeitschr. für
Morphologie und Anthropologie 1909,
Bd. XII.

1909

Over de ligging en verschuiving van het
foramen magnum bij de Primaten.
Verslag. Kon. Akad. v. Wetenschappen
1909.

1909

On the position and displacement of the
foramen magnum in the Primates. Proc.
Kon. Akad. v. Wetenschappen 1909.

1909

Über die Phylogenese des
Primatengebisses und das
Zukunftsgebisz beim Menschen. Zeitschr.
für Morphologie und Anthropologie 1910,
Bd. XIII. Mit Nachtrag, Bd. XIII, 2.

1909

Over de helling van het foramen magnum
bij de Primaten. Verslag. Kon. Akad. v.
Wetenschappen, December 1909.

1910

Over de ontwikkeling van het verhemelte
en de beteekenis van de tandlijst bij den
mensch. Verslag. Kon. Akad. v.
Wetenschappen 1910.

1910

De toeneming in lichaamslengte der
manlijke bevolking van Nederland. Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde 1910.

1910

Die Furchen an den Groszhirnen eines
Thorakopagen. Folia neuro-biologica
1910, Bd. IV.

1910

De lichaamslengte van de
Amsterdamsche Joden in 1850 en 1900,
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vergeleken met die der niet Joodsche
bevolking. Ned. Tijdschrift voor
Geneeskunde 1910.
1910

De segmentale innervatie van romp en
ledematen bij den mensch. Haarlem,
Erven Bohn. 1910.

1910

Beobachtungen über Entwicklung und
Lagerung von Pigmentzellen bei
Knochenfischembryonen. Archiv für
mikrosk. Anatomie 1910, Bd. 75.
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1910

Over de ontwikkeling der hypophyse der
Primaten, in het bijzonder die van
Tarsius. Verslag. Kon. Akad. v.
Wetenschappen 1910.

1910

On the development of the hypophysis
of Primates, especially of Tarsius. Proc.
Royal Soc. 1910.

1911

Über die Gaumenentwicklung und die
Bedeutung der oberen Zahnleiste beim
Menschen. Zeitschr. für Morphologie und
Anthropologie 1911, Bd. XIV.

1911

Zur Entwicklungsgeschichte der
menschlichen Lippen. Anatomische Hefte
1911, Heft 132.

1911

Die Herkunft der Fontanella metopica
beim Menschen. Verhandlungen
anatomischer Gesellschaft 1911, 25.
Versammlung in Leipzig.

1912

Schets der ontwikkelingsgeschiedenis
van het menschelijk gebit.
Geneeskundige Bladen 1912, Reeks 16,
No. 6/7.

1912

Opmerkingen over de fossa retrosacralis.
Feestbundel Treub. 1912.

1912

Over de structuur van het reptielengebit.
Verslag. Kon. Akad. v. Wetenschappen
1912.

1912

On the structure of the dental system of
reptiles. Proceedings Royal Soc. 1912.

1912

Über die Fossa retrosacralis.
Anatomischer Anzeiger 1912, Bd. 41.

1912

Über die Obliteration der Nähte am
Affenschädel, zugleich ein Beitrag zur
Kenntnis der Nahtanomalien. Zeitschr.
für Morphologie und Anthropologie, Bd.
15. (Beitrag zur Affenanatomie. IX).

1912

Tandcaries en pigmentatie. Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde 1912.
Eerste helft, No. 19.

1912

Über die Struktur des Reptiliengebisses
und die Beziehung desselben zum
Säugergebisz. Verhandlungen der
Anatomischen Gesellschaft. München,
April 1912.
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1913

Odontologische Studien. I. Die Ontogenie
der Primatenzähne. Versuch einer
Lösung der Gebiszprobleme. Jena,
Gustav Fischer. 1913.

1913

Supernummerary teeth in the Molar
region in Man. Read before the meeting
of the International Dental Federation in
the anatomical Laboratory in Amsterda.
August 1913. British Dental Journ. Vol.
XXXV, No. 3 - La Odontologia XXIII, No.
2 (Sobre molares supernumerarios). Deutsche Monatsschrift für
Zahnheilkunde 1914, Nr. 3. (Über
überzählige Zähne in der Molarengegend
des Menschen). - l'Odontologie. Les
dents surnuméraires dans la region
molaire de l'homme. Février 1914. Tandheelkundig Tijdschrift 1913.

1914

Welcher Gebiszreihe gehören die
Molaren an? Zeitschr. für Morphologie
und Anthropologie 1914, Bd. XVII.

1914

Odontologische Studien. II. Die
Morphogenie der Primatenzähne. Eine
weitere Ausarbeitung der Dimertheorie.
Jena, Gustav Fischer. 1914.

1914

Über die Körperlänge der Niederländer
und deren Zunahme in den letzten
Decennien. Festschrift für G. Schwalbe.
Zeitschr. für Morphologie und
Anthropologie 1914, Bd. XVIII.

1914

Over het voortijdige sluiten der pijlnaad
in verband met scaphocephalie.
Geneeskundige Bladen 1914, Reeks 18,
No. 2.

1914

Tot welke gebitreeks behooren de
kiezen. Verslag. Kon. Akad. v.
Wetenschappen. December 1913.

1915

Bemerkungen über Wurzelvariationen
an menschlichen unteren Molaren.
Zeitschr. für Morphologie und
Anthropologie 1915, Bd. XVII, Nr. 3.

1915

Über Lagerung, Verschiebung und
Neigung des Foramen magnum am
Schädel der Primaten. Zeitschr. für
Morphologie und Anthropologie 1915,
Bd. XVII, Nr. 3.

1915

Über die Entstehung des
Schmelzseptumus. Anatomischer
Anzeiger, Bd. 48, Nr. 1 und 2.
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1915

On the premature obliteration of sutures
in the human skull. American Journal of
Anatomy 1915, Vol. 17, No. 4.

1915

De betrekking van het gebit der
Marsupialia tot dat der Reptilien en der
Monodelphia. 1e Mededeeling. Verslag.
Kon. Akad. v. Wetenschappen, 29 Mei
1915.

1915

Das Carabellische Höckerchen.
Schweizerische Vierteljahrschrift für
Zahnheilkunde 1915, Bd. XXV.
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1915

Über ein Gebisz mit vascularisierten
Schmelzorganen. Anatomischer Anzeiger
1915, Bd. 48.

1915

Über die Regio mentalis des Unterkiefers
von Siamang. Zeitschr. für Morphologie
und Anthropologie 1915, Bd. XIX.

1915

Over de verschillende vormen van
schedelmisvormingen bij den mensch.
Verhandelingen Genootschap tot
bevordering v. Nat.-Genees- en Heelk.
1915.

1915

Over kruisschedels. Geneeskundige
Bladen, Bd. XVIII, No. 9.

1915

On the relation between the dentition of
Marsupials and that of Reptiles and
Monodelphians. Proceedings of the
Royal Soc., Vol. 18, No. 4/5.

1915

Problems of human dentition. American
Journal of Anatomy Jan. 1916, Vol. 19,
No. 1.

1915

Die Beziehung zwischen Reptilien-,
Beutler- und Placentaliergebisz. Zeitschr.
für Morphologie und Anthropologie 1916,
Bd. XX.

1917

Die überzähligen oberen Incisivi des
Menschen. Deutsche Monatsschrift für
Zahnheikunde 1917, Heft 4.

1917

Die ‘Bulla Maxillaris’ des Gorilla.
Anatomischer Anzeiger 1917, Bd. L.

1917

Anatomische Bemerkungen über einen
Fetus von Elephas africanus.
Verhandelingen Kon. Akad. v.
Wetenschappen 1917, Deel XIX.

1917

Über das kaudale Rumpfende eines
Fetus vom Schimpanse. Anatomischre
Anzeiger 1917, Bd. L.

1918

Hersenen en cultuur. Amsterdam,
Scheltema en Holkema. 1918.

1918

On metopism. American Journal of
Anatomy 1918, Vol. 22.

1918

De topografische verhoudingen der
orbitae in jonge en volwassen schedels
van den mensch en der menschapen.
Verslag. Kon. Akad. v. Wetenschappen,
23 Maart 1918.
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1918

De individueele varieties in de spinale
innervatie der spieren, in het bijzonder
van het bovenbeen. Feestbundel Winkler.
Psychiatrische en Neurologische Bladen
1918.

1918

Rede bij de overdracht van het Rectoraat
op 16 September 1918. Jaarboek der
Universiteit.

1918

On the topographical relations of the
orbits in infantile and adult skulls in man
and apes. Proc. Kon. Akad. v.
Wetenschappen, Vol. XXI, No. 3.

1918

Über die Behaarung eines Fetus von
Schimpanse. Beidragen tot de Dierkunde
(Natura Artis Magistra). Afl. XXI.
Feestbundel Dr. Kerbert.

1919

Über prämature Obliteration der Nähte
am Menschenschädel. Zeitschr. für
Morphologie und Anthropologie 1919,
Bd. XXI.

1919

Odontologische Studien. III. Zur
Ontogenie des Elefantengebisses. Jena,
Gustav Fischer. 1919.

1919

Over de ontwikkeling van het gebit van
Elephas africanus. Verslag. Kon. Akad.
v. Wetenschappen, 22 Febr. 1919.

1919

Die Topographie der Orbita beim
Menschen und Anthropoiden und ihre
Bedeutung für die Frage nach der
Beziehung zwischen Menschen- und
Affenschädel. Verhandelingen Kon.
Akad. v. Wetenschappen 1919, Dee XX.

1919

Über Metopismus. Zeitschr. für
Morphologie und Anthropologie, Bd. XXI,
2.

1920

Over den Index cephalicus en de
absolute maten van het hoofd der
bevolking van Nederland. Verslag. Kon.
Akad. v. Wetenschappen, Deel XXVIII,
27 Maart 1920.

1920

Over den grondvorm van de
menschelijke maag en over megacolon.
Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde 1920,
II, No. 12.

1920

On the Index cephalicus and the absolute
dimensions of the head of the population
of Holland. Proc. Kon. Akad. v.
Wetenschappen, Vol. XXIII, No. 1.
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1921

Over het karakter der morphologische
veranderingen bij aandoening der
endocrine organen. Verslag. Kon. Akad.
v. Wetenschappen, 26 Febr. 1921, Deel
XXIX.

1921

Odontological Essays. I. On the
development of the palate and alveolar
ridge in man. Journ .of Anat. Vol. LV.

1921

Odontological Essays. II. On the
development of the enamel-germ.
Journal of Anatomy, Vol. LV, Part III.

1921

Odontological Essays. III. On the
tooth-glands in Reptiles and their
rudiments in mammals. Journal of
Anatomy, Vol. LV, Part IV.
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1921

The part played by the endocrine glands
in the evolution of man. Lecture delivered
at the Royal Society of Medicine on May
12th 1921. Lancet, Sept. 10, 1921.

1921

Die verschiedenen Formen des Condylus
tertius und ihre Entstehungsursachen.
Anatomischer Anzeiger 1921, Bd. 54.

1921

Über unvollständig assimilierte letzte
Occipitalwirbel beim Menchen.
Anatomischer Anzeiger, Bd. 55.

1922

Odontological Essays. IV. On the relation
between Reptilian and Mammalian Teeth.
Journal of Anatomy 1922, Vol. LVI.

1922

Über eine Verbindung zwischen
Zungenwurzel und Pharynxgewölbe bei
einem menschlichen Fetus.
Anatomischer Anzeiger 1922, Bd. 55.

1922

Over de beteekenis der voorhoofdlijsten
bij de Primaten. Verslag. Kon. Akad. v.
Wetenschappen, Deel XXXI, No. 1, Febr.
1922.

1922

Beobachtungen an einem schwangeren
Uterus von Gorilla. Anatomischer
Anzeiger 1922, Bd. 55.

1922

On the character of morphological
modifications in consequence of
affections of the endocrine organs. Proc.
Kon. Akad. v. Wetenschappen 1922, Vol.
XXIII, No. 9.

1922

On the significance of the supra-orbital
ridges in the primates. Proc. Kon. Akad.
v. Wetenschappen, Vol. XXV.

1922

Aangeboren afwijkingen beschouwd in
het licht der foetalisatietheorie. Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde 1922, IIe
helft, No. 14.

1922

Über die Beziehung der Chorda zur
Basalplate bei Säugern. Bijdrage tot de
Dierkunde 1922, Afl. XXIII, Feestbundel
Weber.

1922

Het probleem der orthognatie. Verslag.
Kon. Akad. v. Wetenschappen 1922,
Deel XXXI, No. 8.
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1922

Odontological Essays. V. On the relation
between reptilian and mammalian
dentition. Journal of Anatomy, Vol. LVII.

1922

The problem of Orthognathism. Proc.
Akad. v. Wetenschappen, Vol. XXV, No.
7.

1923

Over mongolenplooi en mongoloide
idiotie. Ned. Tijdschrift voor
Geneeskunde 1923.

1923

Het begin der juveniele levensphase.
Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde 1923.

1923

De menarchie bij de Nederlandsche
vrouw en de vervroeging ervan bij de
jongste generatie. Verslag Kon. Akad. v.
Wetenschappen, Deel XXII, No. 7.

1923

The menarche in Dutch woman and its
precipitativ appearence in the youngest
generation. Proc. Kon. Akad. v.
Wetenschappen, Vol. XXVI.

1924

De samenstelling en herkomst der
Nederlandsche bevolking. Ned. Tijdschrift
voor Geneeskunde 1924, Eerste helft,
No. 7.

1924

Over het kinprobleem. Verslag. Kon.
Akad. v. Wetenschappen, Febr. 1924,
Deel XXXIII, No. 2.

1924

Die ‘Nebenleiste’ der Säugetiere und die’
‘Zahndrüsenleiste’ der Reptilien.
Deutsche Monatsschrift für
Zahnheilkunde 1924, Heft 7.

1924

On the Hairslope in the frontal region of
man. Journal of Anatomy, Vol. LVIII.

1924

The chinproblem. Proc. Kon. Akad. v.
Wetenschappen, Vol. XXVII.

1924

Die Entstehung des Menschenkinnes.
Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte
des Unterkiefers. Verhandelingen Kon.
Akad. v. Wetenschappen, Deel XXIII.

1924

Statistisch onderzoek over de menarche
bij de Nederlandsche bevolking.
Geneeskundige Bladen, Reeks 24, No.
VI.

1924

Over het bestaan van een langhoofdig
Gorillaras. Verslag. Kon. Akad. v.
Wetenschappen, Deel XXXIV.
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1924

On the existence of a dolichocephalic
race of Gorilla. Proc. Akad. Kon. v.
Wetenschappen, Vol. XXVIII.

1924

Zwei Fälle einer sehr seltenen Anomalie
der kubitalen Artikulationsfläche des
Humerus. Anatomischer Anzeiger, Bd.
59.

1924

Das Gewicht der Zähne. Anatomischer
Anzeiger, Bd. 59.

1925

De ontogenetische recapitulaties als
hormonistisch verschijnsel. Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde 1925, IIe
helft.
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1925

Over het bericht van deskundigen in zake
de vaderschapsactie. Rechtsgeleerd
Magazijn, 44e Jaargang.

1925

Untersuchungen über die Menarche bei
der niederländischen Bevölkerung.
Zeitschr. für Geburtshilfe und
Gynäkologie, Bd. LXXIX.

1925

La récapitulation ontogénique comme
phénomène hormonique. Archives
d'Anatomie, d'Histologie et d'Embryologie
1925/26, Tome V.

1925

Over het probleem der menschwording.
Verslag. Kon. Akad. v. Wetenschappen,
Deel XXXIV, No. 10.

1925

Een zeer merkwaardig menschelijk
dubbelmonstrum. Ned. Tijdschrift voor
Geneeskunde 1926.

1925

Das Problem der Menschwerdung.
Vortrag, gehalten am 15. April 1926, auf
der XXV. Versammlung der
Anatomischen Gesellschaft zu Freiburg.
Jena, Gustav Fischer. 1926.

1925

On the problem of Anthropogenesis.
Proc. Kon. Akad. v. Wetenschappen, Vol.
XXIX, No. 3.
Over de oorzaak en beteekenis van het
niet sluiten der schedelnaden bij den
mensch. Ned. Tijdschrift voor
Geneeskunde 1926, IIe helft, No. 21.

1925

Vergleichende Untersuchungen an einem
Fetus eines Gorilla und eines
Schimpansen. Zeitschr. für Anatomie und
Entwicklungsgeschichte, Bd. 81.

1925

Die Doppelbildung eines Affen. Beitrag
zur pathologischen Anatomie und zur
allgemeinen Pathologie, Bd. 76.

1925

Le problème de l'Anthropogénèse.
Comptes rendus de l'Association des
Anatomistes Réunion XXI.

1927

De biologische grondslag der
menschwording. Ned. Tijdschrift voor
Geneeskunde 1927, Ie helft, No. 17.

1927

Over het ontstaan der menschenrassen.
Verslag. Kon. Akad. v. Wetenschappen,
Deel XXXVI, No. 3.
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1927

On the origine of human races. Proc.
Kon. Akad. v. Wetenschappen, Vol. XXX,
No. 2.

1927

Eine noch unbekannte menschliche
Doppelbildung: Kranio-Amniopagus.
Anatomischer Anzeiger, Bd. 65.

1927

Über die Lippe und das Gebisz bei der
zyklopischen Miszbildung und
Hasenscharte. Zeitsch. für Anatomie und
Entwicklungsgeschichte, Bd. 85.

1927

Über die Bedeutung der Schmelzpulpa
und die Natur des Schmelzseptums.
Anatomischer Anzeiger, Bd. 66.

1927

De ontwikkeling van het gebit bij
Trichosurus vulpecula. Verslag. Kon.
Akad. v. Wetenschappen, Vol. 37.

1927

The development of the dental system
in Trichosurus vulpecula. Proc. Kon.
Akad. v. Wetenschappen, Vol. XXXII.

1927

Mythologie en Teratologie. Rede
Algemeene Vergadering Kon. Akad. v.
Wetenschappen. Jaarboek der
Akademie.

1929

Origin of racial characteristics in man.
American Journal of physical
Anthropology 1929, Vol. 13.

1929

Die Gebiszentwicklung von Trichosurus
vulpecula. Morphol. Jahrb.
(Maurer-Festschrift).

1929

On the course of haircurrents. Proc. Kon.
Akad. v. Wetenschappen 1929, Vol.
XXXII, No. 9.
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Johan Christiaan van Eerde
(Workum 11 Maart 1871-Amsterdam 1 April 1936).
Aan het, door het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden tot mij gericht verzoek, voor haar Jaarboek een levensbericht te schrijven
over wijlen Professor J.C. van Eerde voldoe ik volgaarne, zij het met weemoed.
Immers meer dan twintig jaren heb ik het voorrecht gehad, met Van Eerde in het
Koloniaal Instituut, alsook in talrijke andere functies in vriendschap samen te werken;
daardoor in de gelegenheid zijnde, van nabij te leeren kennen zijn opmerkelijke
activiteit, zijn stuwkracht, zijn helder inzicht en oordeel, zijn groot organisatie-talent,
zijn veelzijdigheid, eigenschappen alle, waardoor Van Eerde in veel vermocht te
slagen en veel vermocht tot stand te brengen. Zijn werk kortom, getuigend van en
gedragen door zijn warme belangstelling, zijn liefde voor ons Indië, voor het land
en voor de Inlandsche bevolking aldaar!
Johan van Eerde werd den 11den Maart 1871 te Workum in Friesland geboren
als zoon in een predikanten-geslacht. Aanvankelijk was het de bedoeling, dat hij
eveneens theologie zou studeeren. Bij zijn toelating tot het gymnasium te Deventer
bleek het jongemensch onder leiding van zijn Vader, inmiddels predikant te Olst
geworden, op twaalfjarigen leeftijd zich reeds zooveel Latijn te hebben eigen
gemaakt, dat hij, wat dit vak betreft, met succes in de derde klasse zou kunne
geplaatst worden. Echter reeds na een jaar werd het besluit genomen, de toekomst
elders, namelijk bij het Binnenlandsch Bestuur in Indië te zoeken, hetgeen tengevolge
had, dat de jonge Van Eerde overging naar de H.B.S.
Vervolgens studeerde hij aan de Indische Instelling te Delft. Na beeindiging dezer
studie werd hij op 25 Augustus 1892 ter beschikking gesteld van den
Gouverneur-Generaal voor een administratieve betrekking in Indië en nog hetzelfde
jaar op de Buitenbezittingen werkzaam gesteld bij het Binnenlandsch Bestuur.
In 1893 ging Van Eerde naar Sumatra's Westkust, ter beschikking van den
Controleur der Ommelanden van Padang en werd hij benoemed tot
adspirant-controleur. Het jaar daarop volgde zijn benoeming tot controleur 2de
klasse. Drie jaren later werd hij krachtens machtiging der Regeering toegevoegd
aan den Resident van Bali en Lombok, voor de regeling der landelijke inkomsten
en der agrarische aangelegenheden in de afdeeling Lombok. Hij werd in 1900 tot
controleur 1ste klasse bevorderd. Op Lombok vervulde Van Eerde de hem
opgedragen taak op zoo verdienstelijke wijze, dat hij bij Koninklijk Besluit van 28
Augustus 1900 werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, op 29
jarigen leeftijd reeds, terwijl hij op 27 September 1903, het jaar, waarop hij wegens
ziekte moest repatrieeren, nog een tevredenheidsbetuiging van de Regeering mocht
ontvangen.
Zeer belangrijk en van groot praktisch nut tevens was het rapport, door Van Eerde
uitgebracht over de regeling der agrarische toestan-
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den op Lombok. Dit rapport, hetwelk in extenso in de ‘Indische Gids’ is gepubliceerd,
werd ter plaatse door v.S. alsvolgt ingeleid: ‘Wij hebben niets dan lof voor de tactvolle,
practische wijze, waarop het binnelandsch bestuur onder resident Leifrinck tracht
den agrarischen janboel, dien de oorlog geschapen heeft, op Lombok te ontwarren.
Hoe het Nederlandsch gezag hier inderdaad Sassak en Baliër tot zegen kan strekken,
gevoelen wij bij het bestudeeren van dit rapport. Ziehier nu een inderdaad ideaal
werk van een ambtenaar van het binnenlandsch bestuur, die hart heeft voor zijn
ambt. En waar wij den laatsten tijd zooveel hebben hooren afgeven op den
tegenwoordigen werkkring van den ambtenaar van binnenlandsch bestuur, daar
zouden wij dit rapport onder de oogen willen brengen van ieder, die belang stelt in
het ‘Keurkorps’. Er is dus, behalve staatjes trekken, duivelstoejager te zijn en te
moeten dilettanteeren, op elk gebied voor den ambtenaar B.B. ook nog wel iets
hartverheffends te doen. Want hartverheffend, wonderlijk schoon, noemen wij het
werk, welks beschrijving is neergelegd in dit rapport. Bemiddelend op te treden
tusschen Sassak en Baliër, de billijke aanspraken van den een en van den ander
op den grond te toetsen, een geregelden agrarischen toestand te scheppen in het
ontredderde Lombok - zie daar de moeilijke, doch dankbare taak, waartoe Van
Eerde geroepen werd.’
Dat ook de bevolking van Lombok zijn beleid op hoogen prijs heeft gesteld, bleek
duidelijk, toen Van Eerde bij zijn laatste bezoek aan Indië, in 1929, door de kinderen
der hoofden zijner vroegere standplaats met geschenken werd overladen en welkom
werd geheeten met de roep: ‘Onze Vader is wedergekeerd!’
Na in 1906 pensioen te hebben bekomen, werd Van Eerde, wiens
organisatie-talent intusschen ook in Nederland de aandacht had getrokken,
aangezocht om als directeur op te treden van het dagblad, het ‘Vaderland’, waar
een reorganisatie van noode werd geoordeeld.
Van 1909 tot 1913 was hij referendaris aan de toenmalige afdeeling A III van het
Departement van Koloniën, waaronder ressorteerden Binnenlandsch Bestuur,
Openbare Werken en Landbouw.
En toen inmiddels was besloten tot de stichting van het Koloniaal Instituut te
Amsterdam, werd Van Eerde op 1 Januari 1913 tot directeur der Afdeeling
Volkenkunde benoemd. In 1917 volgde zijn benoeming tot bijzonder hoogleeraar
vanwege het Koloniaal Instituut aan de Universiteit van Amsterdam in de Koloniale
Land- en Volkenkunde. Hij aanvaardde dit ambt op 3 December 1917 met een
oratie: ‘Over de verwanten van de Indonesiërs’. In deze rede behandelde Van Eerde
de vraag, welke volksgroepen buiten Indië als de verwanten zijn aan te merken der
Inlanders van Nederlandsch Indië en waaruit die verwantschap kan blijken.
In 1922 werd Van Eerde tevens buitengewoon hoogleeraar aan de Amsterdamsche
Universiteit in de Koloniale Volkenkunde en Koloniale Landbeschrijving.
Gedurende de jaren 1919 tot 1925 was hij tevens werkzaam als buitengewoon
hoogleeraar in de Volkenkunde van Oost- en Zuid-Azië,
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inzonderheid van Nederlandsch-Indië, aan de Nederlandsche Handelshoogeschool
te Rotterdam.
Van September 1923 tot Februari 1927 mocht Van Eerde de docent zijn van
Prinses Juliana, om onderricht te geven over ‘Kennis der Koloniën’. Kenmerkend
voor zijn veelzijdigheid is zeker ook het feit, dat op uitdrukkelijk verzoek van H.M.
de Koningin hij de Prinses ook onderricht moest geven in het Koloniale Staatsrecht.
Na afloop dezer opdracht werd aan Van Eerde door Hare Majesteit persoonlijk
het Commandeurskruis in de Huisorde van Oranje overhandigd. Tevens erkende
de Regeering zijn verdiensten in het jaar 1926, door hem te benoemen tot Ridder
in de Nederlandsche Leeuw.
Van Eerde's opvatting en inzicht omtrent het wezen en de beteekenis der Koloniale
Volkenkunde, zijn studievak, blijken duidelijk uit verscheidene zijner publicaties.
Wanneer wij deze overzien en willen beoordeelen, kunnen wij twee groepen van
geschriften onderscheiden, namelijk de studies van zuiver-wetenschappelijken aard
en de publicaties, waaraan met name de bedoeling ten grondslag ligt, het nut der
Volkenkunde voor het koloniaal bestuursbeleid te doen uitkomen.
In verscheidene geschriften toch heeft Van Eerde gewezen op de praktische
beteekenis der studie van de Volkenkunde. Zoo bv. in zijn, in ‘De Gids’ verschenen
artikel ‘Koloniaal Beleid’, waarin de wensch werd uitgesproken, dat de koloniale
volkenkunde zou worden van wetenschap tot richtsnoer van praktijk en gewezen
wordt op de noodzakelijkheid, dat vooral in de landen, die koloniën besturen, aan
het onderwijs omtrent vreemde volken en landen veel aandacht zou worden
geschonken. Eerst door een diepgaande studie van het inlandsch leven zou men,
aldus Van Eerde, kunnen komen tot een inzicht omtrent de vraagstukken betreffende
de grens, die voor den Inlander bestaat tusschen goed en kwaad, recht of onrecht
en omtrent zijn daarmede verband houdende geboden en verboden. Kennis der
koloniale volkenkunde zal z.i. aan het Koloniaal Bestuursbeleid ten goede komen;
in dit beleid moet rekening worden gehouden met het Inlandsche volkseigen. ‘Rijp
beraad omtrent het eigene der Inlandsche Volken! De koloniale gedragslijn moet
gedragen worden door een in Indologische vragen geschoold volk.’ In zijn artikel
‘Exakte Volkenkunde’ kon Van Eerde reeds met voldoening erop wijzen, dat hoe
langer hoe meer de praktijk van meening bleek te zijn, dat ethnologisch geschoold
denken wenschelijk is voor allen, die hebben om te gaan met anders-beschaafden
en anders-aangelegden. ‘Wanneer men beschaving wil brengen aan anderen, die
men wenscht op te voeden tot en oefenen voor een hoogerstaande levensvoering,
welke de belangen van een zoo groot mogelijk aantal individuen binnen haar kring
betrekt, dan moet men beginnen met te leeren’. Wat is toch koloniseeren anders zoo vraagt Van Eerde - dan leering ter leiding van anderen, dan zelfopvoeding ter
beschaving van die anderen, dan ontvangen van geestelijk goed, om dat des te
overvloediger van eigen voorraad te kunnen schenken? ‘Niet-kennen en
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niet-weten - aldus betoogt hij - zijn de ergste hinderpalen tegen juiste waardeering,
die toenadering met zich brengen moet.’ Van Eerde vestigt dan verder de aandacht
op het feit, dat de tijden voorbij zijn, waarin de ethnologie slechts een theoretische
wetenschap was. Deze studie neemt thans een plaats in bij het onderwijs omtrent
vreemde landen en volken, omdat in de koloniën-besturende landen wordt gevoeld,
hoe noodzakelijk het is, den geest te openen voor de beteekenis van de
beschavingsuitingen van andere maatschappijen, waarmede men in nauwe aanraking
komt.
In en met zijn bekend boekje ‘Koloniale Volkenkunde, Omgang met Inlanders’,
waarvan reeds verscheidene drukken zijn verschenen, beoogde Van Eerde te geven
een inzicht in het wezen en de omgeving van den Inlander, zijn karakterdeugden
en -gebreken, een inzicht tevens in de omstandigheden, welke gunstig of ongunstig
werken op de ontplooiing van hetgeen er aan goeds of slechts in de inlandsche
hoofden en harten omgaat. Ook al weer met de bedoeling, door betere kennis van
den Inlander den omgang van den Europeaan met dezen te bevorderen en te
vergemakkelijken en tevens te kunnen begrijpen, wat er in de inlandsche
maatschappij omgaat, de belangen van den Inlander te behartigen en onderlinge
waardeering te bevorderen! In zijn boek ‘Ethnologie Coloniale’, in hoofdzaak een
omwerking en aanvulling van het zooeven genoemd boekje, wordt deze gedachte
nog nader uitgewerkt.
Echter zal, volgens zijn meening, niet alleen het op te voeden inlandsche volk,
maar ook den opvoeders deze kennis ten goede komen! Daarop vinden wij met
name de aandacht gevestigd in het artikel ‘Koloniale Zelfopvoeding’, waarin de
vraag wordt gesteld, of wij ook niet ons eigen geestelijk voordeel kunnen doen bij
de opvoedingstaak ten aanzien van de minderjarige volken, welke aan onze zorgen
zijn toevertrouwd. In dien zin, dat het hebben van koloniaal bezit met zich brengen
kan winst op geestelijk gebied naast energie-ontwikkeling, versterking van het
volkskarakter bij het gevoelen van de verantwoordelijkheid voor de welvaart en het
geluk van andere volken, verruiming van den gezichtskring bij de waardeering van
hetgeen anderstoegerusten als hun hoogste beschavingsgoed erkennen,
zelfbeheersching bij machtsuitoefening over zwakkeren van wil. De vraag dus, of
wij van de Inlanders kunnen en moeten leeren, een vraag, welke Van Eerde in volle
overtuiging bevestigend beantwoordt.
Wat de andere groep van publicaties betreft, de meer zuiverwetenschappelijke,
kan het ons niet verwonderen, dat die voor een groot deel betrekking hebben op
de gebieden en volken, bij welke Van Eerde als bestuursambtenaar met vrucht
werkzaam is geweest, dus op Bali en Lombok en het land van Minangkabau.
Zeer interessante studies heeft hij ons geschonken omtrent de beide genoemde
eilanden in Indië. Zoo moge verwezen worden naar het belangrijke artikel
‘Hindu-Javaansche en Balische Eeredienst’, waarin aangetoond wordt, dat het niet
voldoende is, wanneer men wil trachten het beeld te reconstrueeren van de
Hindoe-Maatschappij op Java
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in de Middeleeuwen, gebruik te maken van de gegevens, welke Java zèlf biedt. Dan
moet men, behalve nog aan verschillende andere gebieden, vooral ook denken aan
Bali, of liever aan de Balische maatschappij op de eilanden Bali en Lombok, die
thans nog het beeld vertoont, van de, in de oorspronkelijke Indonesische toestanden
geplante Hindoe-beschaving. Van Eerde licht dit nader toe aan de hand van een
drietal vergelijkingen, getroffen tusschen Oud-Javaansche en Balisch-Lomboksche,
met den volksgodsdienst in verband staande toestanden, waardoor hetzij bij
overeenstemming, hetzij bij aan den dag tredend verschil het belang kan blijken der
studie van het Balische leven en denken voor ieder, die geroepen is, de Oudheid
van Java te bestudeeren. Deze drie vergelijkingen hebben betrekking op de
verhouding van het Çiwaisme tot het Boeddhisme, op de beteekenis der tempels
in het godsdienstig leven der inheemsche bevolking, alsook op de lijkbezorging.
In zijn studie ‘De hagedis in het volksgeloof der Hindu-Baliërs’ wordt ons
uiteengezet de voorname plaats, welke de huishagedis inneemt in het volksgeloof
der Baliërs en bij de Hindoe-Baliërs van Lombok. Van Eerde spreekt als zijn meening
uit, dat al mag men met Wilken aannemen, dat de hagedis-vereering in den Indischen
Archipel van Maleisch-Polynesische oorsprong is, deze bij de Baliërs toch onder
sterken invloed van Indische begrippen staat.
Gaarne vestig ik ook nog de aandacht op zijn belangwekkende studie ‘De
Kalanglegende op Lombok’, welke legende vooral merkwaardig is wegens de
omstandigheid, dat, terwijl bij andere volken in den Archipel het verhaal van het
huwelijk met den hond, de afstamming van het wijfjesvarken en de bloedschande
worden toegeschreven aan, door Mohammedanen geminachte of verafschuwde
vreemdelingen, op Lombok daarentegen de Mohammedaansche vreemdelingen
van den overwal gezegd worden, een dergelijken stamboom te bezitten.
De aard van de Uilenspiegel-figuur in de literatuur van Bali en Lombok wordt ons
duidelijk gemaakt door Van Eerde's verhandeling ‘De vertelling van I. Bangkeling
op Lombok’.
Een ander lontargeschrift van Lombok, door Van Eerde gepubliceerd, is de Toetoer
Monjeh, het verhaal van den aap, hetwelk vooral daarom van belang moet worden
geacht, omdat het een produkt is van het eiland zèlf en niet van elders werd
ingevoerd, al blijkt wel, daarop wijst de Schrijver, dat de auteur bekend moet zijn
geweest met andere, van elders geïmporteerde romanhelden en heldinnen, zooals
Pandji en Tjilînaja. Laatstgenoemde figuur leeren wij nog nader kennen door Van
Eerde's studie ‘De Toetoer Tjilinaja op Lombok’, welk verhaal, volgens zijn meening,
van Lombok zijn weg heeft gevonden naar Bali en dus niet voor Lombok een der
vruchten van de Balineesche overheersching is geweest.
Een verdienstelijk opstel acht ook de ‘Aanteekeningen over de Bodha's van
Lombok’, waarin ons inlichtingen worden verstrekt omtrent de nederzettingen, de
herkomst, godsdienst, gebruiken, het be-
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stuur, enz. der Bodha's, wonende in de latere Sassaksche districten Tandjoeng en
Bajan.
Echter ook zijn verblijf in de Padangsche Bovenlanden heeft Van Eerde benut,
om land en volk ter plaatse grondig te leeren kennen. Daarvan getuigen weer enkele
belangwekkende publicaties, zooals het bekend artikel ‘Een huwelijk bij de
Minangkabausche Maleiers’, waaruit wij tal van bijzonderheden leeren omtrent het
Minangkabausche huwelijk en de daarbij in zwang zijnde gebruiken, vooral voor
ons van belang, omdat bij deze Inlanders het huwelijk zoo nauw samenhangt met
de eigenaardige inrichting hunner maatschappij, veroorzaakt door het in eere houden
van exogamie en matriarchaat.
In zijn ‘Minangkabausche Poëzie’, tot uiting komende bij de feesten, welke gevierd
worden ter gelegenheid van een huwelijk, bij de verheffing van een hoofd, bij
overlijden, bij de inwijding van een huis en ook bij festiviteiten, die nog meer een
godsdienstig karakter hebben, geeft Van Eerde ons een aantal leerrijke voorbeelden
dezer Inlandsche dichtkunst.
Van zijn overige geschriften moge in het bijzonder nog genoemd worden de studie
‘Primitieve Handel’, waarin wij beschreven vinden het onpersoonlijk ruilverkeer, de
stomme handel, die in den Indischen Archipel, in vroeger tijd in vele streken
voorkwam en de ruilhandel, welke bij primitieve stammen aldaar nog plaats heeft.
In verband daarmede wordt gewezen op de sociale en economische beteekenis
van het exogame koophuwelijk en de ruil van vrouwen tusschen exogame groepen.
Voorts zijn artikel ‘Eiland-Beschaving’, hetwelk behandelt het verband tusschen
de levensomstandigheden, welke eilanden bieden, alsook de beschaving van
eiland-bewoners. Uiteengezet wordt ons de invloed, dien de omringende zee kan
hebben op de beschaving van een volk - afsluitend, ontvangend, dan wel uitzendend,
waardoor soms aan de eiland-bewoners een eigen karakter wordt gegeven. ‘Vandaar
dat de Indische Archipel een groot museum werd, waarin de menschelijke beschaving
op allerlei trap is te bestudeeren!’
Andere publicaties weer leeren ons merkwaardige dingen omtrent de
vingermutilatie in Centraal Nieuw-Guinee en omtrent de Investituur-steenen van Z.
Celebes. Van belang is zeer zeker ook het artikel over ‘Indonesische en
Melanesische beschavingsgebieden op Nieuw-Guinee’, waarin Van Eerde getracht
heeft, aan de hand van linguistische en ethnographische gegevens, de scheidingslijn
te bepalen tusschen den Indonesischen en Melanesischen invloed aan de Westen aan de Noordkust van het groote eiland.
Van het werk ‘De Volken van Nederlandsch Indië’, waarin door verscheidene
deskundigen hoofdstukken zijn gewijd aan land en volk van verschillende gebieden
in Indië, schreef Van Eerde de inleiding.
Voor het Circumpacifisch Congres, hetwelk in 1923 in Australië werd gehouden
en voor het door hem bezocht vierde ‘Pacific Science-Congres’ in 1929 te Batavia,
schreef hij, op verzoek der I.C.O.-
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Commissie der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, een
wetenschappelijk overzicht, op zijn studievak betrekking hebbend, getiteld ‘A Review
of the Ethnological Investigations in the Dutch Indian-Archipelago’ en het artikel
‘Ethnography and Demography’.
Van Eerde's opmerkelijk organisatie-talent blijkt volstrekt niet uitsluitend uit de
inrichting en de opstelling der verzamelingen in de Afdeeling Volkenkunde van het
Koloniaal Instituut, welke afdeeling inderdaad zijn schepping mag worden genoemd.
Immers talrijke andere tijdelijke exposities, in binnen en buitenland, zijn in de loop
der jaren onder Van Eerde's leiding en toezicht tot stand gekomen tentoonstellingen,
welke talrijke bezoekers trokken wegens de zeer smaakvolle en deskundige opstelling
der objekten. In het buitenland waren het achtereenvolgens de Indische
tentoonstellingen te Madrid, Kopenhagen, Brussel en Parijs, welke in bijzondere
mate de aandacht hebben getrokken en door de bezoekers ten zeerste werden
geprezen.
Van de talrijke tijdelijke tentoonstellingen in ons land, door Van Eerde
georganiseerd, zou ik vooral willen noemen die, betreffende het Oud-Javaansch en
hedendaagsch Balisch Hindoeisme, in 1915 te Amsterdam gehouden, voor welke
tentoonstelling hij ook een zeer uitvoerige en waardevolle gids heeft geschreven.
Geen wonder, dat op Van Eerde's beproefde krachten op dit gebied en op zijn
ervaring wederom een beroep werd gedaan ten behoeve der inrichting van een
nieuw volkenkundig museum te Leiden! Vanaf 1931 is Van Eerde
Regeeringsgedelegeerde geweest bij 's Rijks Museum voor Volkenkunde te Leiden,
belast met de algemeene leiding bij de voorbereiding en uitvoering der plannen voor
de inrichting van het nieuwe museum aldaar in het gebouw van het voormalig
Akademisch Ziekenhuis.
Geen wonder ook, dat de Rijks Commissie van Advies in zake de Musea Van
Eerde gaarne in haar midden opnam, ten einde van zijn ondervinding op het gebied
van het museum-wezen profijt te kunnen trekken. Vanaf de instelling dezer
Commissie in 1922 is Van Eerde lid dezer Commissie geweest.
Niettegenstaande al deze werkzaamheden en beslommeringen reeds zeer veel
van zijn werkkracht en energie vergden, wist hij toch nog tijd te vinden voor talrijke
andere functies, waaraan hij zich eveneens met volle toewijding heeft gegeven. Zoo
was hij meer dan 25 jaren een ijverig lid, later Voorzitter der Redactie-Commissie
van het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap,
welk genootschap hem uit erkentelijkheid voor zijn werkdadigheid in genoemde
functie tot Eerelid heeft benoemd.
Vele jaren ook was hij bestuurslid van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Landen Volkenkunde van Ned.-Indië, lid der Commissie van het Adat-recht, van de
Studie--commissie van Oost en West, van het Curatorium der Nederlandsche
Vereeniging voor cultureele films, alsook Voorzitter der Commissie voor den
Kolonialen Vacantiecursus voor Geografen. Vanaf de oprichting tot 1931 secretaris,
daarna ondervoorzitter der besturen van de ‘Hulpinstituten’ van het Kolo-
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niaal Instituut, lid der Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem,
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap, van het Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheiden Taalkunde, Voorzitter der Sectie voor Volkenkunde van het Nederlandsch
Nationaal Bureau voor Anthropologie, Membre effectif van het Institut Colonial
International, Membre de la Section des Sciences morales et politiques de l'Institut
Royal Colonial belge, eveneens lid van de Union internationale pour l'étude
scientifique des problèmes de population te Rome.
De Indologische leergangen, welke gedurende een lange reeks van jaren ten
behoeve van, naar Indië vertrekkende jongelieden in het Koloniaal Instituut hebben
plaats gehad, stonden eveneens onder Van Eerde's beproefde leiding. Voor deze
jongelieden, evenals voor zijn studenten, is hij steeds als vaderlijk vriend toegankelijk
geweest, wanneer het erom ging, behulpzaam te zijn en hun den weg te wijzen.
Hoe vaak toch zijn zij niet bij hem gekomen, om zijn raad te vragen, voorlichting te
verzoeken of, in geval van moeilijkheden, zijn hulp in te roepen!
Inderdaad, rust heeft Van Eerde zich nauwelijks gegund, stellig veel minder dan
goed voor hem was! Hij heeft gewerkt, zoo lang hem dat mogelijk is geweest!
Zijn laatste gedachten op zijn ziekbed, kort vóór zijn verscheiden, dwaalden weder
af naar het verre tropenland, waar hij in zijn jonge jaren met zooveel succes, liefde
en voldoening heeft gewerkt, ook naar het Inlandsche volk, welks nooden hij
aanvoelde en begreep en voor welks belangen hij steeds op de bres heeft gestaan.
Wanneer wij, die zooveel jaren met Van Eerde samen waren, thans door de
Afdeeling Volkenkunde gaan, gevoelen wij een leegte, want wij missen zijn groote
en forsche gestalte, zijn breed gebaar en zijn gezaghebbend woordt!
J.P. KLEIWEG DE ZWAAN

Lijst der voornaamste geschriften
1897

Minangkabausche Poezie. (Tijdschrift
Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen, dl. XXXIX).

1898

De adat volgens Minangkabausche
bronnen. (Wet en Adat III).

1901

De hagedis in het volksgeloof der
Hindoe-Baliërs. (Tijdschrift
Binnenlandsch Bestuur, 20).

1901

Aanteekeningen over de Bodha's van
Lombok. (Tijdschrift Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen XLIII).

1901

Een huwelijk bij de Minangkabausche
Maleiers. (Tijdschrift Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, XLIV).
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1901

Rapport over de regeling der agrarische
toestanden in West-Lombok. (Indische
Gids, 23, I).

1902

De Kalanglegende op Lombok.
(Tijdschrift Bataviaasch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen, XLV).

1902

De vertelling van I Bungkeling op
Lombok. (Tijdschrift Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, XLV).
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1902

Gebruiken bij den rijstbouw en de
rijstoogst op Lombok. (Tijdschrift
Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen, XLV).

1904

Het grondbezit op Lombok.
(Verhandelingen Indisch Genootschap,
27 Dec.).

1905

Lombok onder het Nederlandsch bestuur.
(De Gids, 1905, IV).

1905

Het ruilmiddel der bevolking op Lombok.
(Indische Gids, 27, I).

1905

Over bepaling der productiviteit van
bouwvelden. (Indische Gids, 27, II).

1905

De Toetoer Monjèh op Lombok.
(Bijdragen Taal,- Land- en Volkenkunde
van Nederlandsch-Indië, 59).

1907

Note sur l'utilisation des organismes
politiques indigènes aux Indes orientales
néerlandaises. (Compte rendu de la
session de l'Institut colonial international
tenue à Bruxelles en juin 1907).

1909

De staatkundige indeeling van
Nederlandsch-Indië (Tijdschrift Koninklijk
Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, XXVI, 2).

1909

Het Kalkblazen der Papoea's (Tijdschrift
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, XXVI, 2).

1910

Hindu-Javaansche en Balische
eeredienst. (Bijdragen Taal-, Land- en
Volkenkunde van Nederlandsch-Indië,
65).

1911

Vingermutilatie in Centraal
Nieuw-Guinea. (Tijdschrift Koninklijk
Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, XXVIII, 1).

1911

De Madjapahitsche onderhoorigheden
Goeroen en Seran. (Tijdschrift Koninklijk
Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, XXVIII, 2).

1912

Kindersterfte op Sumatra. (Tijdschrift
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, XXIX).
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1912

De Toetoer Tjininaja op Lombok.
(Bijdragen Taal- Land en Volkenkunde
van Nederlandsch-Indië, 67).

1913

Het landschap Poli van de Chineesche
geschiedboeken. (Tijdschrift Koninklijk
Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, XXX).

1914

Le régime forestier dans les colonies
néerlandaises. (Bibliothèque coloniale
internationale, 11e série, II).

1914

Koloniale Volkenkunde. Eerste stuk:
Omgang met inlanders. (Vijfde druk,
1928).

1916

De bestuursambtenaar in dienst van de
inlanders? (Indologenblad,
jubileumuitgave 1816-1916).

1917

Over de verwanten van de Indonesiërs.
(Rede, uitgesproken bij de aanvaarding
van het hoogleeraarsambt aan de
Universiteit van Amsterdam, 3 Dec.
1917).

1929

Alfoeren op de Philippijnen. (Tijdschrift
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, XXXVI).

1920

Inleiding tot de volkenkunde van
Nederlandsch-Indië.
Volksuniversiteitsbibliotheek, I.

1920/1921

De volken van Nederlandsch-Indië. In
monographieën uitgegeven onder leiding
van J.C. van Eerde. Inleiding.
Uitgeversmaatschapij Elsevier, I, 1920;
II, 1921.

1921

Dewa Manggis V van Gianjar. (Onze
Eeuw).

1921/1922

Indonesische en Melanesische
beschavingsgebieden op Nieuw-Guinee.
(Tijdschrift Koninklijk Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap, XXXVIII
en XXXIX).

1921

Koloniale zelfopvoeding. (De Gids, 1921,
IV).

1922

De volksnaam Bodha in
Nederlandsch-Indië. (Tijdschrift Koninklijk
Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, IXL).

1923

A review of the ethnological
investigations in the Dutch Indian
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Archiepelago. (Internationale
Circumpacifische Onderzoekcommissie).
1925

Exacte volkenkunde. (Haagsch
Maandblad).

1926

De samenstelling van ‘Bezoarsteenen’
(Bijdragen Taal-, Land- en Volkenkunde
van Nederlandsch-Indië, 82).

1927

Ethnologie coloniale, l'européen et
l'indigène (préface de Joseph Chailly).
Paris.

1928

Handel en volkenkunde. (Indische
Mercuur, Gedenknummer 1878-1928).

1928

Het verblijf bij den Wesia.
(Wolanda-Hindia, 1927/28).

1928

De oudste berichten omtrent den
Indischen Archipel. (Tijdschrift Koninklijk
Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, XLV).
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1928

Eiland-beschaving. (Tijdschrift Koninklijk
Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, XLV).

1928

Ethnologie des Indes Néerlandaises.
(L'Illustration économique et financière,
Les Pays-Bas et leurs colonies).

1929

Primitieve handel. (Jaarboekje Studiever.
faculteit der handelswetenschappen; zie
ook: Tijdschrift Koninklijk Nederlandsch
Aardrijkskundig genootschap, 1930).

1929

Ethnography and demography. (Science
in the Netherlands East Indies, Fourth
Pacific Science Congress, Batavia).

1929

Onpersoonlijk ruilverkeer in den
Indischen Archipel. (Feestbundel
Koninklijk Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen 1778-1928,
I).

1930

Investituursteenen in Zuid-Celebes.
(Tijdschrift Koninklijk Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap, XLVII).

1932

Nieuw-Guinee in zicht. (Tijdschrift
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, IL).
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Jan de Gruyter
(Lekkerkerk 18 December 1859-Amersfoort 14 Augustus 1932).
Veelzijdig en veelkleurig als zijn werk, was het leven van Jan de Gruyter, overleden
de 14e Augustus 1932.
Jan de Gruyter werd de 18e December 1859 te Lekkerkerk geboren, liep de H.B.S.
te Utrecht af en studeerde daarna op de zoogenaamde ‘Indische Instelling’ te Delft
voor ambtenaar bij het Binnenlandsch Bestuur in N. Indië. Als student omstreeks
1880 onderging hij, als trouwens een groot gedeelte van zijn generatie de invloed
van Multatuli, een invloed, die bij hem zeer blijvend is geweest: veertig jaren later
zou hij een belangrijk boek schrijven over den man, wiens betekenis voor de huidige
Nederlandse cultuur niet licht overschat kan worden.
Als jong ambtenaar in Indië aangekomen, moest hij een stage doorlopen op de
oude Landbouwschool te Buitenzorg. Daarna was hij van 1883 tot 1889 ambtenaar
B.B. in Noord- en Zuid-Celebes en op de Sangihe en Talaud-eilanden, maar deze
man, die steeds behoefte heeft gehad aan een beschaafde en intelligente omgang,
aan uitwisseling van gedachten met gelijkgezinden, heeft op den duur een
eenzaamheid - een veertig jaar geleden nog zoveel pijnlijker dan nu - niet aangekund.
Hij heeft zelfs zijn dienstijd moeten onderbreken door een verlof buiten bezwaar
van den Lande.
Een van de weinige voordelen, die de eenzaamheid hem schonk, was de
gelegenheid tot lezen - de Gruyter is altijd een groot lezer geweest - en ook kon hij
toegeven aan de neiging, die hem tot het einde van zijn 72-jarig leven is bijgebleven:
van het gelezene zich schriftelijk rekenschap te geven en anderen van zijn indrukken
mededeling te doen. Als student te Delft schreef hij reeds schetsjes in de
studentenalmanak; op reis naar Indië hield hij aantekening van zijn indrukken (en
kreeg die geplaatst in de ‘Schoonhovensche Courant’). Al deze aantekeningen,
reisbrieven en de in Indië geschreven schetsjes van het koloniale leven gaf hij in
1884 uit als een bundeltje, getiteld: ‘In Memoriam’ (naar het opschrift van een rijmloos
gedicht, dat het slot vormt van de verzameling). Dit boekje onderscheidt zich in niets
van dergelijke verzamelingen uit dit tijdperk. Alleen kenmerkend voor den auteur
zijn de motto's, die hij gebruikt; ze zijn uit de werken van Heine, Multatuli, Vosmaer,
de vrije geesten, voor wie hij zijn levenlang bewondering is blijven gevoelen. ‘Hoe
ge ook - zo kunt ge op blz. 169 van genoemd boekje lezen - hoe ge ook over Heine's
godsdienstige en sociale meeningen denkt, door velen bestreden, door velen
veroordeeld, toch zult ge de meesterlijke, onverbeterlijke wijze moeten erkennen,
waarop hij die meeningen verkondigt, toch zult ge hem moeten bewonderen om zijn
proza vol tintelend vernuft en fijnen humor, die hem niet minder zijn groote naam
als kunstenaar waardig maakte dan zijn zangerige, zoo geprezen gedichten.’
In het vrijdenkerstijdschrift ‘De Dageraad’ (nummer van Februari
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1885) schrijft hij een artikel ‘Multatuliana’ en in het nummer van Maart 1886 van
hetzelfde tijdschrift geeft hij een schetsje ‘Bij een sterfbed’, geheel in Multatuliaanse
geest. De ledenlijst van de vereniging ‘De Dageraad’ van 1887 vermeldt zijn naam.
Uit dit alles blijkt, hoezeer hij in de opgang van zijn jaren Multatuli bewonderde en
zijn invloed onderging.
Als de Gruyter in 1889 zijn ambtelijke loopbaan in Indië opgeeft, neemt hij een
betrekking in de handel aan. Hij komt op het Rotterdamse kantoor van de wereldfirma
Lever Brothers Ltd, hij is dan 30 jaar. Van 1890 tot 1897 werkt hij voor die firma in
London en Liverpool. Dit verblijf in Engeland is beslissend voor zijn verder leven.
Zijn soepele, beschouwende en geheel ondogmatische geest voelde zich thuis in
het intellectuële leven van Engeland, waar men minder strak denkt, minder steil en
‘principieel’ is. De grote mate van commonsense, die ook in hem stak, kan zich er
ontplooien. Hij leest veel, de Engelse dichters en essayisten, en - dit is wel van grote
betekenis voor zijn verdere ontwikkelling - hij maakt er kennis met het Engelse
socialisme in zijn humanistische, evolutionaire vorm, zoals het beleden werd in de
Fabian Society. Van geschriften van zijn hand merkt men niet veel in die jaren; het
zijn zijn leerjaren. Eerst jaren later zal men gewaar worden, hoezeer hij zich gelaafd
heeft aan de Engelse cultuur. Te vermelden alleen vallen enkele opstellen in het
maandschrift dat de Lever Brothers Maatschappij door en voor hun employés liet
uitgeven, het ‘Monthly Journal Port Sunlight’. In de jaargang 1895 van dit tijdschrift
vinden wen een artikel ‘Socialism’, waarin hij in polemiek tegen een anderen
medewerker de tot chauvinisme verengde vaderlandsliefde veroordeelt en het
socialisme, dat alle naties zal verenigen, verheerlijkt. Aardig blijk van
Broadmindednes zijner werkgeveres! In hetzelfde tijdschrift verschijnt zijn eerste
letterkundige studie: een overzicht van de Nederlandse letterkunde van omstreeks
1880 af, waaruit weer zijn trouwe bewondering voor Multatuli spreekt, voor den man
‘who sounded the trumpetblast of revolution in Dutch literature and Dutch life, and
this note taken up by generation after generation is still thrilling and echoing above
the towns and meadows of the Lowlands’. In een van deze reeks opstellen komt
een merkwaardige passage voor over de politieke en sociale toestanden in ons
land, waaruit de gevoelssocialist, die de Gruyter dan al is, de door het kapitalisme
ethisch geschokte, duidelijk spreekt: ‘Dutch politics and Dutch life general are narrow
and ugly’ - zegt hij op blz. 41 van jaargang 1895 van genoemd maandschrift - Holland
is still a rich country but in few countries does the income of the nation go in such
a large measure to the non-deserving’. In het reeds genoemde opstel over ‘Socialism’
is de ethische, religieus-aangelegde socialist aan het woord, de leerling van de grote
Fabians, de Webbs, Shaw c.s. ‘We socialists are said to be dissatisfied people.
Well, if it means that we are striving for a better society than the present one, for a
society that will give every honest worker an honest piece of bread, this is quite true.
But if it means, that we do not accept with patience and resignation the
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position in which life has placed us, you are entirely mistaken. We object to the
system that we are living under and will help to alter it, if not for our own sake, for
the sake of our children (ibid. blz. 165).
Ook voor zijn persoonlijk geluk legt hij in Engeland de grondslagen. Hij huwt er
een dochter van het land, hem verwant naar de geest, de trouwe helpster bij zijn
verdere arbeid. Hun briefwisseling, als hij in Indië werkt en zij in Engeland verblijft
- door de vriendelijkheid van hun zoon (W. Jos de Gruyter te Soesterberg) heb ik
enkele brieven van zijn vader kunnen raadplegen - getuigt van innige genegenheid
en onderling begrijpen.
In 1897 verlaat hij Lever Brothers en wordt employé bij de Koninklijke
Petroleummaatschappij (Bataafsche). Tot 1909 blijft hij daar werkzaam, voornamelijk
in Ned. Indië: Sumatra, Borneo; ook werkt hij enige tijd in Singapore. Ook in dit
tijdperk publiceert hij zo goed als niets. Maar treffend! Het enige, wat uit die jaren
te vermelden valt, is een lang artikel in het Semarangse dagblad ‘De Locomotef’
van 28-30 November 1899: ‘Heeft Multatuli afgedaan?’ En weer is het dankbaarheid
en liefde en bewondering van den trouwen leerling voor den beminden Meester,
die uit deze ‘Literaire Mijmeringen’ opstijgt. Maar de leerling is gerijpt tot man; zijn
eerbied voor den Leraar drijft het critische oordeel niet meer terug.
De gesteldheid van zijn innerlijk leven in deze periode van nieuwe leerjaren leren
wij kennen uit de bovenvermelde brieven aan zijn vrouw. In een ervan, geschreven
in Samarinda 14 Maart 1902, tegen het einde van de Boerenoorlog, schrijft hij: ‘I
know modern life has its great war too and life can hardly be monotonous or
wearisome for him of her, who is a foremost fighter in the ranks of the socialists...
there in lies the only hope and future and the earlier our children learn to taste the
living bread of that Religion, the better for them. I have tasted a little of that bread
but I do not feel neither the great love nor the strength in me to throw myself, body
and soul, in that good fight-otherwise I should be in Europe. My nature is too much
of the contemplative kind. On the whole I dislike the world outside of my home and
books, and I have always lived my life very much apart, even, or perhaps most, in
the midst of multitudes... For to him, who throws himself with all his heart and soul
in the fight, I mean, it is a more difficult and dangerous kind than that now being
waged at present in South Africa. It does not kill so soon as an honest bullet does
(I do not speak of the concentration camps, which are the greatest crime of the
second half of the 19th century) but it wearies and worries and slowly saps the
lifeblood of the unfortunate victim, that has the will and not the strength for that
uncessant, and mainly noiseless battle now being waged over the greater part of
Europe.’ In de door mij onderstreepte passus heeft de Gruyter zich zelf volkomen
juist gekenschetst. Voor hem niet wat Bernard Shaw voor zich opeiste: de kar en
de trompet! Niet het platform en het vurige woord. Hij is de stille studeerder, de
gevoelige beschouweden, open voor het nieuwe, dat in de wereld zijn weg begint.
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In 1909 kan de Gruyter zich uit het eenzijdig-commerciële leven terugtrekken en
zich geheel wijden aan wat hem in wezen het liefst is: aan de schoonheid en het
beschouwende leven, en aan het vorm geven aan de geestelijke winst, die lezen
en denken hem opbrengt, opdat ook zijn medemensen ervan kunnen profiteren.
Aanvankelijk was hij nog vennoot in een kunsthandel - te aanvaarden overgang! In
het Decembernummer van ‘De Gids’ van 1911 krijgt hij een artikel geplaatst over
den Engelsen melancholischen dichter James Thomson, een der minder bekende
Victorians. Dit is het eerste van een lange reeks, die volgen zal over Engelsche
letterkunde. In de 12de jaargang van ‘Onze Eeuw’ is Keats aan de beurt, aan wien
hij een uitvoerige studie wijdt. De ‘Nieuwe Gids’ van 1913 en 1914 neemt essays
van hem op over Shakespeare en Walter Savage Landor, den republikeinsgezinden
ouderen tijdgenoot en vriend van Dickens en Browning. Het is niet toevallig, dat hij
dergelijke figuren tot onderwerpen van zijn studie maakt. Het zijn de strevers en de
lijders, die zijn meevoelen wekken. Jan de Gruyter voelt zich steeds aangetrokken
tot hen, die hunkeren naar vernieuwing, die strijden voor het betere dan het heden,
tot hen die in schoonheid hun leed belijden.
Het jaar 1912 brengt een nieuwe phase in de Gruyter's publicaties. In Indië is dan
de Nationale Beweging geboren. Ernst Douwes Dekker (kleinzoon van Multatuli's
broer Jan) sticht de ‘Indische Partij’, die alle nationalisten, de eigenlijke Indonesiërs
zowel als de Indo-Chinezen en Indo-Europeanen, zal moeten verenigen tot een
sterke, onweerstaanbare macht, die naar de vrijmaking van de Nederlandse
overheersing heeft te streven. Ongeveer tegelijkertijd doemt in snelle groei de
zuiver-inheemse volksbeweging op, de Sarekat Islam. De koloniale Hollander staat
verbaasd èn verschrikt! De springvloed der Aziatische vrijheidsbeweging heeft nu
ook de dommelende O.I. archipel bereikt, ook daar is ‘Azië ontwaakt’! Deze beweging
is revolutionair-nationalistisch, anti-Nederlands en met een antikapitalistische inslag,
voorzoover het betreft de uitheemse economische overheersing, het ‘zondige
kapitalisme’ waarvan de leider der S.I. Tjokroaminoto sprak. Douwes Dekker is een
knap organisator en een zeer bekwaam journalist. Hij stampt een dagblad, een
weekblad, een maandschrift uit de grond, belegt massa-vergaderingen - de eerste
politieke meetings in Indië! - en jaagt de Europeese gemeente en het Nederlandse
gouvernement de schrik op het lijf. De Gouverneur-Generaal Idenburg heeft al zijn
politiek beleid en bestuursmacht nodig om deze revolutionaire stortvloed te
kanaliseren. Men zal zich herinneren, dat Douwes Dekker en zijn Indonesische
medewerkers, de Indische arts Mas Tjiptomangoenkoesoemo en Raden Mas
Soewardi Soerjaningrat (thans leider van een Javaans onderwijsinstituut te Djokja)
verbannen werden naar aanleiding van een door hen geschreven brochure, die de
enigszins luidruchtige viering in 1913 van Nederland's 100jarige onafhankelijkheid
hoonde. Het drietal toonde in sarcasme hun gekrenktheid over een
onafhankelijkheidsviering in het overheerste Indië......
Deze beweging moest de volle sympathie hebben van de Gruyter.
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Hij kende den Indonesiër door zijn jarenlang verblijf in de archipel; hij begreep zijn
klachten en wensen. Zijn zin voor vrijheid en rechtvaardigheid, zijn afschuw van het
kapitalisme, dat zich in de koloniën zeker niet van zijn gunstigste kant doet kennen
- het zijn voor hem zoveel beweegredenen om zich aan de zijde van Douwes Dekker
en de zijnen te scharen. En zou de naam Douwes Dekker als leider van een
campagne tegen misstanden in Indië niet fascinerend op hem hebben ingewerkt?!
In het weekblad ‘De Indiër’, in het maandblad ‘Het Tijdschrift’ schrijft hij tal van
artikelen in de jaren 1913 en 1914. Niet agitatorisch, niet aanhitsend zijn deze
geschriften maar leidend en onderrichtend. Hij wijst aan, hoe in Nederland de weg
naar de democratie is gegaan, hij zoekt toenadering tussen de Nederlandsche
sociaal-democraten en de ‘Indische Partij’, hij geeft overzichten van mooie boeken
en schetsen over de cultuur van Voor-Indië. In ‘The Socialist Review’, het orgaan
van de Independent Labour Partij vertelt hij van ‘the awakening of Java’ en in de
‘Indische Gids’ zet hij het ontstaan van de Indische Partij uiteen. Hij geeft aan hoe,
en spreekt tevens de hoop uit, dat de Indonesische volksbeweging, gericht tegen
staatkundige en economische tyrannie, zich door organisatie het sterke wapen kan
smeden tot bereiking van haar doel: bevrijding van het koloniale kapitalisme.
Een nieuwe lotwisseling ondergaat de Gruyter in 1914. De oorlog vernietigt zijn
onafhankelijk bestaan; nogmaals treedt hij het commerciële leven binnen, thans als
employé bij de Anglo-Saxon Petroleum Company. Daar blijft hij tot 1920, maar de
stroom van publicaties blijft doorgaan. Hij dwaalt door de schatten van het British
Museum en tal van belangwekkende artikelen over de oude Assyrische, Egyptische
en Griekse plastiek verschijnen, fraai geïllustreerd, in Elsevier's maandschrift. Ook
de 19de eeuwse Engelse schilders hebben zijn liefdevolle aandacht. Zijn pacifistisch
gemoed is diep gekwetst door de grote oorlog. In ‘De Beweging’ van 1915 klinkt
een ‘cri de coeur’ ‘Oorlogswee’. Hij richt zich tegen de oorlogsverheerlijkers als
Steinmetz en deze in wezen zo zachtmoedige man balt toornig de vuisten en bijt
zijn tegenstanders toe: ...‘Deze bewonderaars van den oorlog als opvoedingsmiddel,
deze goedpraters van de beestachtige en verlagende passies, niet speciaal op het
slagveld, maar in heel ons geestelijk leven waaraan hij alom het aanzicht geeft,
deze zedelijk-kortzichtigen en spiritueel-hardhoorenden vergissen zich in de meening,
dat het egoïsme zich in den strijd der naties niet altijd van zulke lompe en
ouderwetsche wapenen als oorlogstuig zal blijven bedienen, zij vergissen zich in
de meening, dat de menschheid nimmer een zoodanige beschaving, een zoodanig
inzicht zal bereiken, dat het bruut geweld door haar versmaad zal worden, zij
vergissen zich in de meening, dat voor naties niet eens de overtuiging zal dagen,
dat het voor volkeren zoo goed als voor individuen voordeeliger, verstandiger,
redelijker en zedelijker, in elk opzicht verkieselijker is hun disputen langs den weg
eener gerechtelijke uitspraak te doen beslissen’. Merkwaardig ook is dit artikel,
omdat de schrijver hier toont zijn belang-
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stelling voor de Russische revolutionnairen, in wie hij de toekomstige leiders van
een vernieuwd Rusland ziet.
In 1920 is hij weer vrij. Hij wordt dan letterkundig medewerker van Elsevier's
Uitgeversmaatschappij en redacteur van de door die firma uitgegeven ‘Algemeene
Bibliotheek’. Hij is dan 60 jaar, een sterk rijp mens, gestaald door een moeilijk en
veelzijdig leven, het hoofd en hart vol van gedachten en denkbeelden voor het
welzijn der mensheid. In de 12 jaren, die hem nog resten leeft hij zich uit in de volle
kracht van zijn wijde begaafdheid. Behalve artikelen in ‘De Stem’ over Emily Brontë,
‘Lenin contra Macdonald’, ‘Engelsch en Russisch socialisme’, in ‘Groot Nederland’
over Keir Hardie, in ‘De Gids’ over Galsworthy en H.G. Wells verschijnen van hem
nog zes grotere oorspronkelijke werken en vijf vertalingen van belangrijke boeken.
In 1920 publiceert hij het resultaat van zijn jarenlange studie, van zijn liefde een
bewondering, thans gezuiverd ook door critische zin: ‘Het leven en de werken van
Eduard Douwes Dekker’, het eerste en totnogtoe het enige samenvattende werk
over dien voorganger.
De Russische revolutie van 1917 grijpt hem sterk aan. Het is de eerste phase,
het heldentijdvak, als de bolsjewieken de strijd te voeren hebben tegen de
buitenlandse interventie, tegen het binnenlandse verzet, tegen de honger en de
restanten van het tsarisme, als Lenin de grote leider is en worstelt om de vernieuwing
van het maatschappelijk en geestelijk leven der millioenenmassa's. De Gruyter, de
gevoelssocialist, de minnaar van elk streven, dat de mensheid wil verlossen van de
verschrikkingen van het kapitalisme, begroet de Russische revolutie als een
mogelijkheid, als een hoop, als ‘een dageraadsverschijnsel van een nieuwe
maatschappij’ want ‘dat zullen wij er in blijven zien ondanks de reeds gemaakte
fouten of nog te maken fouten, de reeds begane of nog te begane uitspattingen’. In
deze geest werd geschreven: ‘De Russische revolutie. Een onderzoek naar haar
wording en toekomst’. Het boek verscheen in 1922 als no. 1 van Elsevier's
‘Algemeene Bibliotheek’.
Als no. 31 van diezelfde serie publiceert hij in 1924 een uitvoerige studie over
‘Macdonald en de Labour Party’, een boek, dat de eer had in het Frans vertaald te
worden (in de Belgische serie: Etudes politiques et sociales, 1929). Het is een
levensgeschiedenis van den Engelsen staatsman en een beschouwing over de door
hem geleide partij, die toen juist deel uitmaakte van de regering. Volgens de Gruyter
zijn Londen en Moskou de twee kernen, waarom zich een nieuwe orde van
menselijkheid en waarachtigheid gegroepeerd heeft. En in zijn door diepste wens
ingegeven hoop verwacht hij, dat de stralenbundels dier kernen zich eens zullen
samenvoegen en de dageraad van het socialisme zullen worden. Het is de Gruyter's
gevoelssocialisme, het ethisch-sociale wezen van zijn aard, die hem aan het slot
van dit werk doen zeggen: ‘Het is in den mensch, zijn zedelijk willen en zijn
geestelijke mogelijkheden, meer dan in de formule, haar scherpe lijnen en haar
planmatigen inhoud, dat wij het zoeken moeten’.
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Nog in het zelfde jaar 1924 komt bij de Hollandia-drukkerij van hem uit ‘Dostojevski
en het maatschappelijk leven, een biografie en kritiek’. Dit boek heeft niet in de
eerste plaats waarde als een geschiedenis van Dostojevski's leven en een literaire
beschouwing zijner werken. Er bestaan studies over dien schrijver die dieper gaan
en fijner zijn van literair aanvoelen. Het is de critische houding van de Gruyter
tegenover de mystiek, het mensideaal van D., die hem gunstig onderscheidt van
de vooral in die jaren optredende bewonderaars van den Russischen schrijver,
welke in hem den groten leraar van het Leed als Levensbeginsel vereren. In de
Gruyter steekt een flink stuk rationalisme en het is dit, dat hem critisch doet staan
tegenover D. ‘Dostojevski is een afsluiter - meent de Gr. - Zijn ideaal, voorzoover
het als ideaal van een nog niet vervalscht of verstijfd Christendom van blijvende
waarde is en ook over den mensch der toekomst zijn zegenende handen zal
uitstrekken, zijn lichtende glans zal werpen, dat ideaal heeft de aanvulling van het
wetenschappelijk, het maatschappelijk ideaal noodig om de menschheid naar een
nieuwe hoogvlakte van volmaking, de eerst-bereikbare te voeren. Op dit punt van
menschelijke ontwikkeling gekomen treedt als pionier en voorganger voor den
Christen in de plaats: de Socialist.’
Als 67-jarige schrijft de Gruyter zijn hoofdwerk: ‘Levend Geloof’, uitgegeven bij
de socialistische uitgeversmaatschappij ‘Ontwikkeling’, kenmerkend opgedragen
aan de socialistische jeugd, aan de leiders van de Arbeiders Jeugd Centrale. In dit
werk geeft hij de Summa van zijn denken, geloven, streven. Hij inventariseert zijn
geestelijke verworvenheden en duidt in de titel op treffend juiste wijze het wezen
van het verkregen inzicht aan: een geloof niet te vangen in een formule of in een
artikel van een ‘beginselprogram’, maar zich steeds vernieuwend als een fontein
van levend water. Voor de Gruyter is het Socialisme niet een economisch inzicht
alleen, maar een levensleer; geen strijd tussen de klassen van bezitters en bezitlozen
zonder meer, maar ook een strijd tegen de boosheden in eigen hart. Hij gelooft in
het Socialisme als voortzetting van het Christendom, als een vervulling van God's
wensen, zoals die in het eigen gemoed leven. ‘Geloof in dat eenig alomvattende
leven, waarvan wij een zoo klein, nauw zichtbaar deel uitmaken, maar dat toch ook
ons leven is en waarvoor wij mede verantwoordelijk zijn. Geloof in zijn
onweerstaanbaren wil naar het betere, het hoogere, het vergeestelijkende, het
verinnerlijkend-vereenigende. Geloof in zijn opgang naar dat lichtend Rijk der
Oneindigheid van menschelijk verlangen en goddelijken zin, van menschelijke illusie
en goddelijke waarheid, van menschelijken wil en goddelijk besluit...’
Mevrouw H. Roland Holst heeft in een bespreking van dit boek (in de 2de jaargang
van het, inmiddels opgeheven, tijdschrift ‘Nu’) gewezen op de gelijkgezindheid van
de Gruyter met Hendrik de Man. Van die gelijkgezindheid getuigt ook het artikel van
de Gr. in het, ook al weer verdwenen Trotskistische tijdschrift: ‘Klassenstrijd’ over
de Man's studie: ‘Der Kampf um die Arbeitsfreude’ (jaargang 1927).
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Het laatste gepubliceerde werk van de Gruyter, ‘Tusschen rationalisme en mystiek’,
in 1929 bij ‘Ontwikkeling’ verschenen, is een vervolg en tevens een verdieping van
‘Levend Geloof’, dezelfde sterke overtuiging belijdend, dat voor den socialist ‘de
schragende kracht van het Leven’ niet een ‘eenmalige verleden openbaring’, maar
een ‘doorloopend tegenwoordige Openbaring’ is, een kracht ‘herbergende de
potentieele krachten van regeneratie en nieuwen bloei’.
In de laatste jaren schreef hij nog ‘Op de hoogte des Levens’ een werk, dat
manuscript is gebleven. In 1932 brak dit leven af, een leven, dat van de eerste
bewustheid af gewijd is geweest aan de verkondiging van schoonheid, goedheid
en waarheid. Geen Leider is hij geweest. Zijn al-omvattende verdraagzaamheid,
zijn contemplatieve aard, maakte hem daartoe ongeschikt. Geen propagandist of
agitator, geen sterke, meeslepende figuur, maar een wijs, gelovig man, vertrouwend
in een schone toekomst voor het dwalende mensengeslacht, daarvan in
bescheidenheid getuigend, daarheen de weg wijzend.
In een brief aan schrijver dezes getuigt Mevr. H. Roland Holst van hem: ‘Zijn
groote bescheidenheid, die evenwel geen fierheid uitsloot, zijn echte humaniteit,
zijn zedelijke ernst en toewijding, al deze kwaliteiten vindt men in zijn werk, dat zich
daarenboven onderscheidt door bezonkenheid en objectiviteit.’
Zulk een zal in deze tijd van fel-tegenstrijdige meningen, van aanval en
verdediging, niet de aandacht krijgen, die hij waard is. Maar als het leven nog eens
wat rustiger zal stromen, dan zullen velen in de geschriften van de Gruyter
aanwijzingen vinden, zeer waardevol voor leven en leer.
Z. STOKVIS

Lijst der geschriften
(hierbij zijn niet vermeld enkele kleine artikelen in verschillende
dagbladen)
1884

In Memoriam. Novellen en schetsen van
een Delftsch student, thans O.I.
ambtenaar. Rotterdam. J.W. van
Leenhoff en Zoon.

1885

Multatuliana (Tijdschrift De Dageraad,
6de jaarg. afl. 8, blz. 137 vlgg).

1886

Bij een sterfbed (idem, 7de jaarg. afl. 9,
blz. 183 vlgg).

1895

Revival of Dutch literature (Port Sunlight
Monthly Journal, dl. 1, blz. 7, 15, 31, 41
vlgg).

1896

Socialism (idem, dl II, blz. 363 vlgg).

1899

Literaire mijmeringen. Heeft Multatuli
afgedaan? (het Semarangse dagblad De
Locomotief, nrs. van 28, 29 en 30
November).
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1911

James Thomson, de dichter van The city
of dreadful night (De Gids, jaarg. 1911,
afl. 12).

1912

Van Hull naar Chester’ (De aarde en haar
volken, jaarg. 1912, afl. 2, blz. 49 vlgg).
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1912

De Sociaal-democratie en Indië (Het
Tijdschrift, jaarg. 1912, afl. 7, blz. 215
vlgg).

1912

Keats (Onze Eeuw, jaargang 1912, afl.
1, blz. vlgg en afl. 2 blz. 31 vlgg).

1913

De reflectie van een stormigen tijd,
(beoordeeling van Strug's Geschiedenis
van een bom, in Het Tijdschrift, jaargang
1912, afl. 12, blz. 393 vlgg).

1913

Schetsen en studies uit de geschiedenis
van Voor-Indië, een reeks van artikelen
in de 1ste en 2de jaargang van het
weekblad De Indiër.

1913

The awakening of Java (The Socialist
Review, jaarg. 1913, afl. 1, blz. 355 vlgg).

1913

Walter Savage Landor (De nieuwe Gids,
jaarg. 1913, afl. 3, blz. 437 vlgg).

1913

Oorlog of Revolutie? (De Beweging,
jaarg. 1913, afl. 3, blz. 225 vlgg).

1913

Uit het ontwakende Oosten (De
Beweging, jaarg. 1913, afl. 5, blz. 156
vlgg).

1913

De Indische Beweging (idem afl. 9, blz.
282 vlgg).

1913

De Indische Partij (De Indische Gids,
jaarg. 1913, afl. 6, blz. 757 vlgg).

1913

Rassenkwesties in de tropen (idem, afl.
4, blz. 445 vlgg).

1913

Een Indo over Indo's (idem, afl. 5, blz.
587 vlgg).

1914

De Koningdrama's van Shakespeare en
hun verhouding tot de geschiedenis, (De
nieuwe Gids, jaarg. 1914, afl. 12, blz. 1
vlgg).

1915

Engelsche kunst van heden (Elsevier's
geïllustreerd maandschrift, jaarg. 1915,
afl. 10, blz. 241 vlgg).

1915

Naar den vrede (De Beweging, jaarg.
1915, afl. 7, blz. 1 vlgg).

1915

Oorlogswee (idem, jaarg. 1915, afl. 10,
blz. 241 vlgg).
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1916

De Engelsche Dienstweigeraar (De
Beweging, jaarg. 1916, afl. 8, blz. 125
vlgg).

1920

Het leven van de werken van Eduard
Douwes Dekker, in 2 dln. met 10 ill.
Amsterdam. Uitg. Mij. Elsevier.

1920

Een pionier van den nieuwen tijd (Keir
Hardie) (Groot Nederland, jaarg. 1920,
afl. 6, blz. 90 vlgg. en afl. 7, blz. 189
vlgg).

1920

In het Britsch Museum. De Egyptenaren
(Elseviers geïll. maandschrift, jaarg.
1920, afl. 4, blz. 233 vlgg., afl. 5, blz. 309
vlgg., afl. 7, blz. 17 vlgg., afl. 10, blz. 237
vlgg).

1921

Emily Brontë (De Stem, jaarg. 1921, afl.
9, blz. 819 vlgg. en afl. 10, blz. blz. 895
vlgg).

1921

Constable en Turner (Elsevier's geïll.
maandschrift, jaarg. 1921, afl. 6, blz. 361
vlgg).

1922

De Russische revolutie. Een onderzoek
naar haar wording en toekomst.
Elsevier's Algemeene Bibliotheek no. 1.
Amsterdam, Uitg. mij. Elsevier.

1922

Shelly and Dostoievsky (English Studies,
Shelley Centenary number, blz. 129
vlgg).

1922

In het Britsch Museum. De Grieken
(Elsevier's geïll. maandschrift, jaarg.
1922, afl. 4, blz. 228 vlgg. en afl. 11, blz.
305 vlgg).

1923

Een geslacht dat voorbijging. Forsyte
Saga van J. Galsworthy (De Gids, jaarg.
1923, afl. 6, blz. 455 vlgg. en afl. 7, blz.
78 vlgg).

1924

Macdonald en de Labour Party. Elsevier's
Algemeene Bibliotheek no. 31.
Amsterdam, Uitg. mij. Elsevier.

1924

Dostoievski en het maatschappelijk
leven, Baarn, Hollandia-drukkerij.

1925

A master of English (Conrad) (English
Studies, jaarg. 1925, afl. 6, blz. 169 vlgg).

1925

In het Britsch Museum. De Grieken
(Elsevier's geïll. maandschrift, jaarg.
1925, afl. 6, blz. 383 vlgg. en afl. 7, blz.
11 vlgg).
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1926

H.G. Wells (De Gids, jaarg. 1926, afl. 10,
blz. 76 vlgg., afl. 11, blz. 201 vlgg. en afl.
12, blz. 306 vlgg).

1927

Levend Geloof. Amsterdam, N.V.
Ontwikkeling.

1927

Russisch en Engelsch socialisme (De
Stem, jaarg. 1927, afl. 4, blz. 266 vlgg).

1927

Lenin en Macdonald (De Stem, jaarg.
1927, blz. 387 vlgg).

1927

Arbeidsvreugde (Klassenstrijd, jaarg.
1927, afl. 10, blz. 315 vlgg. en afl. 11,
blz. 343 vlgg).

1928

Britsch Indië (De Socialistische Gids,
jaarg. 1928, afl. 4, blz. 365 vlgg., afl. 5
blz. 474 vlgg., afl. 6, blz. 549 vlgg., afl.
7, blz. 641 vlgg., afl. 8, blz. 753 vlgg).
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1929

Tusschen rationalisme en mystiek.
Amsterdam N.V. Ontwikkeling.

Vertalingen door J. de Gruyter:
1920

H.N. Brailsford, Hoe redden wij Europa?
Uitg. mij. Elsevier.

1922

J.M. Keynes, Een herziening van het
verdrag. Amsterdam, Uitg. mij. Elsevier.

1922

Dr. S. Herbert, Grondslagen der sexueele
ethiek. Amsterdam, Uitg. mij. Elsevier.

1923

J. Conrad, Chance. Amsterdam, Uitg.
mij. Elsevier.

1927

K. Mayo, Moeder Indië. Amsterdam, Uitg.
mij. Elsevier.

Van. J. de Gruyter is vertaald:
1929

Macdonald et le Labour Party, Etudes
politiques et sociales, no. 14, Bruxelles.
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Henri Logeman
(Haarlem 26 Februari 1862 - Sleidinge, België 27 Januari 1936)
Niet zonder weemoed vervul ik de opdracht van het Bestuur om dit levensbericht
te schrijven over den man, dien ik niet alleen als buitenlandsch lid van onze
Maatschappij (1892) en als buitenlandsch eerelid van de Belgische Koninklijke
Vlaamsche Academie (1919) moet gedenken, maar ook als mijn vereerden
leermeester en Collega aan de Universiteit te Gent.
Omtrent Logeman's levensloop kan ik volstaan met de gegevens, blijkbaar door
hem zelf verstrekt, in het Liber Memorialis (Gent I. Vanderpoorten, 1913, VI. I, pp.
236-237) van de Gentsche Alma Mater, en een bondige aanvulling die ik gedeeltelijk
kon putten uit mijn persoonlijke herinneringen.
Henri Logeman werd geboren te Haarlem op 26 Februari 1862, en genoot van
1868 tot 1880 lager en middelbaar onderwijs (H.B.S. met 5 j.c. en Gymnasium) in
zijn geboortestad. In 1880 vertrok hij naar Rock-Ferry, bij Liverpool, waar hij Fransch,
Duitsch, Grieksch en Latijn onderwees. Op 18 October 1880 verkreeg hij te Utrecht
akte A voor het onderwijs in het Engelsch. Bij zijn terugkeer naar Nederland liet
Logeman zich inschrijven als student in de candidatuur Nederlandsche Letteren te
Utrecht, namelijk in September 1881. Hij verdeelde zijn tijd over de cursussen, die
hij hier moest volgen en de Universiteiten van Londen en Oxford, waar hij zich wijdde
aan zijn geliefkoosd studievak: de Engelsche philologie. Hij promoveerde tot
kandidaat in de Nederlandsche Letteren in 1884 en tot doctorandus in 1887. Op 7
November 1888 werd hem de doctorstitel toegekend op een proefschrift getiteld
‘The Rule of S. Benet, Latin and Anglo-Saxon Interlinear Version’.
Aan de Universiteit te Utrecht doceerde toen prof. Moltzer, en uit een later opstel
van Logeman (Groot Nederland, Maart 1910) blijkt de groote vereering van den
leerling voor zijn Meester.
Toen Logeman's wetenschappelijke belangstelling zich naar de Skandinaafsche
philologie richtte, ondernam hij talrijke reizen naar het hooge Noorden, en studeerde
o.m. aan de Universiteiten te Kristiania en te Kopenhagen.
Op 25 October 1888 werd Logeman benoemd tot ‘Maître de conférences’ bij de
hoogere-normaalschoolafdeeling toegevoegd aan de Faculteit der Wijsbegeerte en
Letteren van de Universiteit te Gent. Twee jaar later, toen deze normaalafdeeling
werd ingericht binnen de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren zelf, werd Logeman
tot docent benoemd en belast met de cursussen in de Engelsche philologie. Met
dezelfde opdracht werd hij den 6den Augustus 1892 bevorderd tot extra-ordinarius,
en den 31sten Augustus 1896 tot ordinarius. Bij K.B. van 20 Februari 1903 werd hij
op zijn verzoek belast met een cursus in de moderne Skandinaafsche philologie.
Ondertusschen was hem op 22 April 1902 door den Senaat van de Universiteit te
Glasgow de titel
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van doctor honoris causa verleend geworden. De Belgische regeering vereerde
hem met het Commandeurschap in de Kroonorde en in de Leopoldsorde. Den 19den
Januari 1929 werd hem het emeritaat toegekend.
In zijn meer dan veertigjarige loopbaan bij de Universiteit te Gent heeft de
Nederlander Logeman den duurzamen dank en de blijvende vereering verworven
van zijn tweede vaderland, van zijn studenten, collega's en vakgenooten binnen en
buiten onze grenzen. Hij was inderdaad een zeldzaam begaafd professor die de
opleiding van zijn, helaas veel te weinig in het Engelsch onderlegde
candidaatsstudenten met onvermoeibaren ijver ter harte nam. Al dadelijk wist hij
hen mee te sleepen en liet hij hen deelachtig worden aan zijn diepgaande kennis,
zijn scherp-kritischen zin, zijn strenge onderzoeksmethode. Hij bezat tegelijk ook
de kunst om te dóen werken. Na gedurende twee candidaatsjaren zijn Engelsche
philologische oefeningen te hebben gevolgd, kon een eenigszins vlijtig student,
vooral wanneer het hem mogelijk was geweest zelf, op den raad van den professor,
enkele weken in Engeland te gaan doorbrengen, op een vrij behoorlijke kennis van
het modern Engelsch bogen. En toch waren Logeman's philologische oefeningen
niet uitsluitend aan het Engelsch gewijd. Ook de beginsels van de algemeene
phonetica, het gebruik van het international phonetisch schrift, en vooral de zoo
onmisbare ear-training namen een goed deel van deze colleges in beslag. Studenten
die dan onder Logeman's leiding hun doctotraat doormaakten, leerden zoowel in
de lessen over Engelsche taal- en letterkunde als bij het voorbereiden van hun
proefschrift de hooge speciale kundigheden en de hulpvaardigheid van hun professor
meer en meer waardeeren. En ook in de moderne Skandinavistiek, die dan door
sommigen als keuzevak naast hun hoofdvakken onder zijn leiding werd beoefend,
betoonde hij zich een even enthousiast als bevoegd leermeester. De Anglistiek
heeft Logeman aan de Gentsche Universiteit gegrondvest en tot bloei gebracht; de
moderne Skandinavistiek heeft hij er voor het eerst onderwezen en wordt er thans
nog door een van zijn ex-studenten gedoceerd. De phonetica, die door hem in zijn
philologische oefeningen werd behandeld, is er thans een afzonderlijk leervak
geworden, evenals de folklore, waarvoor hij zich verdienstelijk heeft gemaakt, o.m.
met te ijveren voor het Nederlandsch openlucht-museum en met de Skandinaafsche
musea in onze gewesten te doen kennen.
Professor Logeman's wetenschappelijke arbeid is zoo vruchtbaar en zoo veelzijdig
geweest dat het in dit bestek niet mogelijk is om hem eenigszins in de bijzonderheden
te bespreken. Het zal dus bij een zeer algemeen overzicht moeten blijven, maar ik
vertrouw dat de bibliographische lijst van de voornaamste publicaties ten slotte toch
nog het best geschikt is om deze veelomvattende bedrijvigheid op enkele bladzijden
te kenschetsen.
Op het gebied der Anglistiek zijn na de reeds genoemde tekstuitgave van 1888
te vermelden een reeks korte bijdragen en recensies in de voornaamste
vaktijdschriften, vervolgens enkele tekstcommentaren
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en andere bijdragen tot de Shakeapeare-studie, een paar Marlowe- en
Faustus-studies, Logeman's beide werken over het Elckerlijc-Everyman-probleem,
zijn vergelijking van den Reynaert-druk van 1479 met Caxton's vertaling, twee
stukken over de etymologie van ‘Yankee’ en ten slotte zijn belangrijke bijdrage over
de Nederduitsche Elementen in het Engelsch: Deze laatste vier onderwerpen wijzen
op Logeman's voorliefde voor onderwerpen die de Engelsche philologie en literatuur
aanbelangen in verband met die van het Nederlandsch.
Op het gebied der Skandinavistiek heeft Logeman in de eerste plaats de
Skandinaafsche talen en literaturen in de Nederlanden bekend gemaakt. Daarvan
getuigen talrijke vulgarisatie-artikels in de Nederlandsche tijdschriften, en het door
hem, Mevrouw Logeman- van der Willighen en enkele medewerkers gestichte ts.
Scandia (1904) waarin hij voor elk nummer practisch inleidende artikels voor de
kennis van het Deensch, het Noorsch en het Zweedsch bezorgde. Ook heel wat
vertaalwerk verscheen van zijn hand, en op zuiver philologisch gebied leverde hij
bijdragen in de meeste Skandinaafsche en Nederlandsche tijdschriften; de
Nederlandsch-Skandinaafsche leenwoorden maakten alweer zijn speciale
belangstelling gaande. Onder de auteurs die door Logeman hoofdzakelijk werden
behandeld zijn vooral te vermelden: Ibsen, meer bepaaldelijk diens Peer Gynt; en
Holberg, in wiens ‘Det Arabiske Pulver’ hij de indirecte bron van Bilderdijk's
‘Goudmaker’ ontdekte.
Ook voor de Nederlandsche philologie maakte Logeman zich verdienstelijk, niet
alleen door zijn verkenningstochten op de reeds vermelde tusschengebieden
tusschen Nederlandsch aan den eenen kant en Engelsch of Skandinaafsch aan
den anderen kant, maar ook door enkele belangwekkende etymologische en
phonetische artikels in ‘Taal en Letteren’, waarvan hij mede-redacteur was, en in
‘Leuvensche Bijdragen’.
Uit Logeman's phonetisch - en dus algemeen linguistisch - werk dient ten slotte
nog speciaal te worden vermeld zijn ‘Tenuis en Media’ waarin hij de interpretatie
van de verschijnselen die men onder de Wet van Verner groepeert, op nieuwe banen
leidt en blijk geeft van een buitengewoon fijne opmerkingsgave en eerbiedwekkende
belezenheid.
Uit de talrijke brieven die tusschen Logeman en zijn voornaamste vak- en
tijdgenooten werden gewisseld, blijkt hoe hoog hij in aanzien stond, zoowel in het
buitenland als in het binnenland. Zij weerspiegelen ook voortreffelijk zijn
buitengewoon genuanceerd taalkundig denken, zijn veelzijdige belangstelling en
zijn reusachtige philologische kennis. Logeman mag tot een van de voornaamste
grondleggers van de Germanistiek aan de Universiteit te Gent gerekend, en de
omstandigheid dat hij in Vlaanderen doceerde en zijn Nederlandsche natiolatiteit
trouw bleef, dat hij zoo zeer uiteenloopende vakken beoefende en bovendien zeer
veel heeft gereisd, maakt hem tot een van de meest cosmospolitische universitaire
figuren. Dit verhinderde hem niet, de Vlaamsche Beweging, die hij om zich heen
heeft zien groeien, een warm hart toe te dragen. Wel bleef Logeman, als Nederlander
in
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Belgischen staatsdienst, met den verfijnden tact die hem eigen was, ver van allen
strijd of politieke inmenging. Maar hoezeer hij bv. het eigen aspect van onze taal
en letterkunde waardeerde, blijkt o.m. uit een artikel: ‘Goede Raad aan de Vlamingen’
dat hij in De Ploeg, Januari 1911, publiceerde onder het pseudoniem Barend
Biesterman. En hoe nauw hem zijn vak en zijn onderwijs aan het hart lag tot in de
laatste jaren van zijn door ziekte verbitterd, eenzaam geworden leven, blijkt uit het
laatste artikel: ‘Filologische toekomstmuziek’ - Fouten bij het Universitair
Taalonderwijs, dat zijn universitair testament mag worden genoemd.
Prof. Logeman overleed op 27 Januari 1936 in het sanatorium te Sleidinge (O.
Vl.) en werd begraven te St. Amandsberg-bij-Gent den 29sten Januari. De geheele
wetenschappelijke wereld van de Anglistiek, de Skandinavistiek, de Neerlandistiek
en de Linguistiek is hem blijvend dank verschuldgd; inzonderheid echter de
Nederlandsche en Vlaamsche gemeenschap die hij door zijn veelzijdigen en
schranderen arbeid trouw heeft gediend.
27-836.
E. BLANCQUAERT

1

Lijst der geschriften
1. B o e k e n :
1888

(1) The Rule of S. Benet, Latin and
Anglo-Saxon Interlinear version, Edited
with an introduction and Notes. Publ. v.d.
‘Early English Text Society’, Vol. 90.
London, Trübner & Co.

1892

(2) Elckerlyc. A fifteenth century Dutch
Morality (Presumably by Petrus
Dorlandus) and Everyman, A nearly
contemporary translation. A contribution
to the History of the Literary Relations of
Holland an England. (Recueil de travaux
publiés par la Faculté de philosophie et
lettres de l'Université de Gand, 5e fasc.),
Gent.
(3) Die Historie van Reynaert die Vos,
naar den druk van 1479, vergeleken met
William Caxtons Engelsche vertaling. Met
inleiding en aanteekeningen. Zwolle,
W.-E.-D. Tjeenk Willink (samen met J.W.
Muller).

1

o

Hieronder worden vermeld: 1 de lijst van in boekvorm verschenen oorspronkelijke werken.
o

2 de voornaamste artikels in tijdschriften, bladen of albums; deze vindt men voor de periode
tot en met 1912 vollediger in het Liber Memorialis van de Universiteit te Gent (T. I, pp. 238-240).
Voor de periode na 1912 werd hier naar meer volledigheid gestreefd. Recensies e.dgl. blijven
onvermeld.
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1898

(4) Faustus-Notes. A supplement to the
Commentaries on Marlowe's ‘Tragicall
History of D. Faustus’. (Recueil..., 21e
fasc.), Gent.

1900

(5) The English Faust-book of 1592,
Edited with an Introduction and Notes
(Recueil..., fasc. 24). Gent.

1902

6) Elckerlyc-Everyman. De vraag naar
de prioriteit opnieuw onderzocht.
(Recueil..., 28e fasc.), Gent.

1908

(7) Tenuis en Media. Over de
Stemverhouding bij Konsonanten in
Moderne talen. Met een Aanhangsel over
de fonetiese verklaring der Wetten van
Verner en Grimm. (Recueil..., 36e fasc.).
Gent.
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1917

(8) A Commentary, critical and
explanatory, on the Norwegian text of
Henrik Ibsen's Peer Gynt, its language,
literary associations and folklore. The
Hague. Martinus Nijhoff.

1925

(9) W. Bilderdijk. De Goudmaker, Blijspel,
een indirekte navolging van Ludvig
Holberg's Det Arabiske Pulver, volgens
het enig bekende handschrift voor het
eerst uitgegeven. (Recueil..., 55e fasc.),
Gent.

2. A r t i k e l s :
1893

On Spelling Reform. The Journal of
Education.

1893

Taal-radicalisme. De Gids.

1894

Taal-individualisme. De Gids.

1900

Over Spelling en Verbuiging - Vragen
van den Dag.

1901

This too too Solid Flesh. English
Miscellany... Dr. Furnivall...

1901

Over hoesten, kuchen, hikken en wat
fonetiek. Taal en Letteren.

1902

Klanken en Klanksymbolen. Taal en
Letteren.

1903

Vreemdelingen. Taal en Letteren.

1904

Utlagi... Scandia.

1904

Danelaw. Scandia.

1904

Woord-Melodie in de Scandinaviese
talen. Scandia.

1904

Shakespeare te Helsingör. Mélanges
Paul Fredericq. Bruxelles.

1904

Yankee, etc. Volkskunde.

1905

Nasaalvokalen in het Nederlands. Taal
en Letteren.

1908

De v en de w in het Nederlands. De N.T.

1908

De Taaltoestanden in Noorwegen.
Groot-Nederland.

1909

Perial og fiale. Maal og Minne.
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1909

De Vrije-lucht Museums van
Scandinavië. Vragen van den Dag.

1910

L'étymologie du mot ‘ontberen’. Rev. de
l'Instruction publ.

1910

Biologie en de studie van Taal en
Letteren. Groot-Nederland.

1911

Norsk undvaere (umbera). Maal og
minne.

1911

Goede Raad aan de Vlamingen
(pseudon. Dr. Barend Biesterman). De
Ploeg.

1914

The Name of Christopher Marlowe's
Murderer. Anglia.

1914

Another Three Notes on Peer Gynt. Publ.
of the Soc. for the Adv. of Scand. Study.

1914

Tilbake til Ibsen. Edda.

1915

Uit Ibsen's Peer Gynt. Tijdspiegel.

1915

Peer Gynt vóór Ibsen. Tijdspiegel.

1915

Noget ustyggelig stugt (An Ibsen-crux).
Neoph.

1915-'16

Some Notes on Romeo and Juliet.
Neoph.

1916

Den Störe Böigen. Edda.

1916

De ‘Buig’ in Ibsens' Peer Gynt.
Tijdspiegel.

1916

De ‘Groene Vrouw’ uit Ibsen's Peer Gynt.
Groot-Nederland.

1917

The ‘Caprices’ in Henrik Ibsen's Peer
Gynt. Edda.

1918

Böigens Oprindelse. Danske Studier.

1918

Leonora Christinas ‘Styke af en
Comaedie’. Danske Studier.

1918

Uit Henrik Ibsen's Peer Gynt. Van Alle
Tijden.

1918

‘Tilbake til Ibsen’ om igjen. Edda.

1920

‘Kampingen’. Maal og minne.

1921

Deens en Noors. Eigen Haard.

1922

Sprookjes en Mythen. Eigen Haard.

1922

Noorwegen teruggezien. Vrije Arbeid.

1922

De studie der moderne Skandinaviese
talen (Bibliographie). Vrije Arbeid.
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Een Raadsel in de Nederlandsch
Holberg-Bibliographie. Het Boek.

1923

Danskers in Paris (Hamlet II, 1, 7).
English Studies.

1923

Erik Lakej eller Baron Nillus? Danske
Studier.

1924

Tre hollandske Laanoord i Norsk
(begraving, passpass, sladot). Maal og
minne.

1924

Uit en over Denemarken. Vrije Arbeid.

1924

Den aeldeste Hollandske ‘Politiske
Kandestöber’. Danske Studier.

1924

Spikkelasi. Maal og minne.
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1924

Udtalen af Svensk v. Festskr. Hugo
Pipping.

1924

Holberg en Holland. Onze Eeuw.

1924

Nederlandsche Holberg-vertalingen en
bewerkingen. Het Boek.

1925

The Semasiology of some Verbs of
Motion and the Etymology of Dutch
langwerpig. Leuv. Bijdr.

1925

Holbergiana. Danske Studier.

1925

Holberg's use of ‘Sexten’ as an indefinite
Numeral. Scandinavian Studies and
Notes.

1925

Een veelzijdige Noorman: Dr. Thorleif
Schelderup-Ebbe. De Nieuwe Gids.

1925

Sproglige Beröringspunkter mellem
Holberg og Ibsen. Edda.

1926

Tweeklanken (Uit het fonetiese
onderbewustzijn). Leuv. Bijdr.

1927

Etymologie en Classicisme. Een parallel.
Neophilologus.

1927

Oude en Nieuwe Straatroepen. Die. War.
en Belf.

1927

Nederlandse Elementen in de
Skandinaviese talen. Album Vercoullie,
Brussel. Brussel.

1927

The Etymology of ‘Yankee’. Studies in
English Philology. A Miscellany in Honor
of Frederik Klaeber. Minneapolis.

1928

A World-Language. Leuv. Bijdr.

1928

16-Tallet Hos Holberg. Maal og minne.

1928

The Etymology of the name Béguine.
Leuv. Bijdr.

1929

Beghini en Boches. Leuv. Bijdr.

1930

Norwegian ‘Berive’. A Grammatical
Miscellany offered to Otto Jespersen...
Copenhagen, London.

1931

Low-Dutch Elements in English.
Neophilologus.

1932

Van een nieuw Woord en van een...
toelatingsexamen. Leuv. Bijdr.
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‘Filologiese toekomstmuziek’. Fouten bij
het Universitair Taalonderwijs.
Gedenkboek A. Vermeylen.
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Dr. Rudolf van Oppenraay s.j.
(Bemmel 17 October 1856-'s-Gravenhage 2 Januari 1936)
Rudolphus Martinus Vincentius van Oppenraay werd 17 October 1859 geboren te
Bemmel in Gelderland. Hij bezocht de lagere school aldaar en ontving van den
kapelaan ter plaatse het eerste Latijnsche onderricht. In het najaar van 1869 werd
hij in de tweede klassen van het Gymnasium der R.K. Kostschool te Rolduc geplaatst,
doorliep deze school tot en met de vijfd klasse en trad 26 September 1873 in de
Societeit van Jezus. In het novicenhuis der orde te Mariëndaal bij Grave verbleef
hij zes jaar, waarvan de eerste drie jaren werden besteed aan de ascetische vorming
en de voortgezette studie der humaniora, de laatste drie aan wijsbegeerte, natuuren wiskunde. In aansluiting hieraan was hij van 1879-1883 leeraar aan het toen nog
onder leiding der Jezuieten staande Aartsbisschoppelijk seminarie te Culemborg,
waarna hij voor zijn theologische studiën naar Maastricht vertrok en aldaar drie jaren
later, op 8 September 1886 tot priester werd gewijd. Na de voltooiïng zijner
theologische studiën in 1887 ging hij naar het toenmalige Gymnasium der Jezuieten
te Katwijk en werd vandaaruit student te Leiden, waar hij na één jaar het candidaatsen twee jaren later het doctoraal examen in de klassieke letteren aflegde. In 1890
begaf hij zich naar Roehampton College (London) voor het doorloopen van den
derden ascetischen cursus, om in het najaar van 1891 naar Katwijk terug te keeren
als praefectus studiorum en leeraar der hoogste klasse. In December 1893
promoveerde hij ‘cum laude’ te Leiden op een dissertatie: ‘Libri de Republica
Atheniensium c.c. I-IV’ en werd drie weken later tot rector van het Katwijksche
Gymnasium benoemd. Na zeven jaren deze functie te hebben vervuld verwisselde
hij haar in Juli 1899 voor het rectoraat van het in 1895 gestichte R.K. Gymnasium
te Amsterdam, destijds gevestigd in de oude patricierhuizen aan de Heerengracht.
Acht jaren later, in Juli 1907, keerde hij weder naar Katwijk terug, niet als rector,
doch andermaal als praefectus studiorum en leeraar der hoogste klasse. In Augustus
1914 nam de werkzaamheid bij het gymnasiaal onderwijs voor goed een einde door
zijn benoeming tot Provinciaal, dat is bestuurder van de Nederlandsche Provincie
der Jezuieten. Korten tijd daarna overleed de Generaal der Jezuietenorde en werd
van Oppenraay naar Rome geroepen tot het deelnemen aan de groote Congregatie
voor de keuze van een opvolger. Hij zou vandaar niet weerkeerten. De nieuwe
Generaal der orde, p. Ledochowsky, benoemde hem onmiddelijk tot zijn assistent
voor een der vijf assistenties, de Germaansche, omvattend Duitschland,
Oostenrijk-Hongarije, Polen, België en Nederland. Dez zware post van administratie
en bestuur bekleedde van Oppenraay tot Maart 1934, toen een beginnende
verzwakking van zijn gezichsvermogen hem dwong den arbeid neer te leggen.
Slechts eenmaal in de twintig jaren van zijn verblijf te Rome heeft hij zijn vaderland
teruggezien. Het was tijdens
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den werelddoorlog bij gelegenheid van zijn onderhandelingen met Generaal von
Bissing, den commandant der Duitsche bezettingstroepen in België. In Juni 1934
keerde hij huiswaarts en nam zijn intrek in Huize Katwijk aan den Raamweg te
's-Gravenhage, de voortzetting van het oude Katwijksche Gymnasium, waar hij in
vroeger tijd zoovele jaren gewerkt had. Hij overleed aldaar op 2 Januari 1936 in zijn
tachtigste levensjaar.
Weinig openbaart dit ‘curriculum longae vitae’ het buitengewone, ja geheel
uitzonderlijke in van Oppenraay's persoonlijkheid, die voor het openbare leven,
zooals zich dit in de groote pers weerspiegelt, vrijwel geheel verborgen bleef.
Toch beschikte hij voor talrijke carrières met groot éclat over een rijkdom van
superieure gaven als maar heel zelden in één persoon vereenigd zijn. Het leek zelfs
teveel voor één menschenbestaan.
In een leven van wetenschappelijken arbeid zou hij als classicus, wijsgeer of
theoloog aan elk onzer Universiteiten als decus academiae hebben geschitterd. Zijn
bestuursgaven zouden hem bij onwankelbare beginselvastheid naast levendigen
werkelijkheidszin, nooit falende zelfbeheersching, diepe menschenkennis, steeds
paraten humor en allerbeminnelijkste omgangsvormen tot een staatsman van de
eerste grootte hebben gemaakt. En bij dit alles zou zijn geheel bijzondere en eigene
welsprekendheid hem macht over talloos velen en zeker over iederen intellectueel
gegeven hebben. Van al dezen rijkdom is de wereld nauwelijks iets gewaar
geworden. Omdat hij zijn roeping gemist heeft? Integendeel, omdat hij zijn roeping
gevolgd heeft, met heel zijn ziel, met brandenden hartstocht, met ijzeren wil en een
glimlach op de lippen ten einde toe.
Niets van al hetgeen de verscheidenheid zijner gaven hem aan mondain succes
vermocht voor te spiegelen heeft hem verlokt. Hij heeft verkozen, - naar hij zelf
getuigde, al heel, heel jong - een schamel en nederig priester te zijn in de Societeit
van Jezus, indachtig, dat wie zijn leven verliest om 's Meesters wil, het zal redden.
Wie geneigd mocht zijn, om de weelde, die zoodoende aan de openbaarheid der
samenleving onttrokken werd, dit besluit te betreuren, heeft hem niet gekend, zooals
hij zich gegeven heeft aan allen, die tot hem kwamen en aan alles wat hem door
zijn oversten werd opgedragen. De strenge ascese van St. Ignatius, waarin hij zijn
persoonlijkheid in tot het einde voortgezette zelfcultuur heeft opgebouwd, deed zijn
natuur uitgroeien tot die zeldzame harmonie, die alleen in de hiërarchie der
christelijke waarden gedijt. Juist deze heel bijzondere harmonie was het, die meer
dan elk zijner groote gaven afzonderlijk, meer zelfs dan de veelheid dezer gaven
tezamen, aan zijn wezen het fascineerende gaf, dat zich in al zijn werken en doen
openbaarde. Wie van ascese gewagen hoort, is licht geneigd te denken aan
zwaarmoedige ingetogenheid en sombere wereldverzaking. Hoezeer deze
voorstelling het wezen der ascese miskent, daarvan getuigde de in al zijn vezelen
tintelende figuur van van Oppenraay.
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Ik meen dat het Roessingh was, die eens neerschreef, dat de harmonische mensch
hem niet imponeerde. Hoe grondig zou hij zijn meening hebben herzien na één
diepgaand gesprek met van Oppenraay.
Zij was zeldzaam deze harmonie. Zij was van het edelste en gaafste, dat ons hier
ter bewondering geboden wordt. Niet slechts de schittering der hoogste geestegaven
was het in geordend verband, het was ook, het was mede - en hier was het wonder,
hier was het mysterie van zijn betooverend wezend - het was evenzeer een schier
onuitputtelijke rijkdom van gemoed en warme menschelijkheid, van gracelijke
levenskunst en beminnelijk verkeer. Hij proefde en genoot van alle schoonheid en
weelde in natuur en kunst en was aan alles onthecht. Geen enkele ontroering van
de menschenziel was hem vreemd. Humor en luim, scherts en ironie, ernst en
bezorgdheid, vertrouwen, medelijden en smart, het kwam alles naar omstandigheden
met gelijke spontaniteit naar buiten en dezelfde, die in ijzeren zelftucht zijn fel
bewogen innerlijk te beheerschen wist, kende den open schaterlach en liet bij het
sterfbed van een geliefd leerling zijn tranen den vrijen loop. Waarlijk, in hem werd
bevestigd, dat niet hij de sterke man is, die het gevoel heeft uitgeroeid en een licht
zonder warmte geworden is, maar wel degene, die over de weelde van een intens
gemoedsleven het waarachtig meesterschap heeft verworven. Geen, die hem heeft
gekend zal dan ook in deze onvergelijkelijke synthese van geweld des geestes en
lieflijkheid van gemoed, niet den geur van het heilige hebben gespeurd.
Dat al zijn werk door het eigene van zijn vehemente ziel werd gedragen en doorlicht
en zijn persoonlijkheid, zonder ooit het wezen der dingen te misvormen, door letterlijk
alles heenbrak, behoeft na het bovenstaande geen nadere toelichting.
Wat hij, in een leidende functie, of als gewoon pater voor zijn medeleden in de
Societeit heeft beteekend, laat zich slechts gissen.
Wie het geluk hadden hun laatste gymnasiumjaren onder zijn directe leiding te
beleven, hebben nimmer vergeten, dat het ook binnen het enge keurs van het
voorschreven program mogelijk bleek, boven grammatica en syntaxis uit de
onsterfelijke schoonheid van Hellas en Rome te proeven. Zij bleven klassiek
gevormden voor het leven.
Hoezeer hij onder zijn vakgenooten als classicus en als mensch beide geschat
werd, kunnen zij getuigen, die hem, wegens plotselinge ontstentenis van den
voorzitter geheel onvoorbereid, het in 1904 te Utrecht gehouden Philologencongres
zagen presideeren. Niemand minder dan zijn oud-leermeester Hartman richtte, toen
van Oppenraay in 1915 zijn post te Rome aanvaarden ging, in de Nieuwe
Rotterdammer met innige warmte een woord van afscheid aan den met goud
bekroonden dichter van ‘Amor’.
‘O, wij gunnen hem zijn eer en het hooge ambt, waaraan hij met de hem eigen
geestdrift zijn groote gaven wijdt’, schreef Hartman o.a., ‘maar aan Rome gunnen
wij hem niet, wij hadden hem bij ons

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1936

142
willen houden, wij treuren om zijn heengaan, zijn verdwijnen uit onzen gezichtskring,
waarin hij zulk een helder, zulk een bij uitstek liefelijk licht verspreidde’.
Dit was het oordeel van allen, die hem ooit ontmoetten. Zelfs degenen, die slechts
éénmaal, in de meest ongunstige omstandigheden, als examinandus tegenover
hem zaten op het Staatsexamen, hebben hem nooit vergeten. Zij getuigen nog
vandaag met geestdrift van de weldadige sfeer, waarin hij zonder aan den ernst
van het oogenblik ook maar iets te kort te doen, het gevreesde spel der pijnlijke
ondervraging in een opgewekte gedachtenwisseling verkeeren liet.
Zij, die het meest van hem kunnen getuigen, zwijgen. Het zijn de door het leven
geslagenen, de afgepijnde zielen en de zoekers naar het groote Licht.
Ook om hunnentwille zal hij aan geen enkele verplichting, die zijn staat of stand
hem oplegden, hebben verzaakt, maar wat hem restte aan vrijheid heeft hij hun
gegeven, doodelijke vermoeidheid naar lichaam en geest ten spijt, geheel en
onvoorwaardelijk.
Hoeveel ellende zou zijn diep in de menschenziel schouwend oog hebben
blootgelegd en verstaan. Met hoe weldadigen troost, met hoe preciezen raad vooral,
heeft hij steeds gediend. Hoe groot vertrouwen wist hij in te storten. Hoeveel licht
heeft hij ontstoken, hoeveel levenswil vernieuwd. Het geeft geen pas aan dit intieme
te raken. Al die velen hebben hem, die steeds dezelfde was, op hun eigen wijze
gezien. Zij bewaren zwijgend maar dankbaar dit eigen beeld hunner herinnering als
een tastbare genade Gods.
Het aantal zijner uitgegeven geschriften is niet groot geweest. Hoeveel boekdeelen
echter zouden zijn brieven hebben gevuld, die altijd persklaar vloeiden uit zijn pen
in dat sobere, beheerschte handschrift. ‘Wat hij u ooit geschreven heeft’, verklaarde
Hartman, ‘zelfs het eenvoudigste briefje over zaken, bewaart gij als een kostbaar
kleinood’.
Met hoeveel geestdrift en succes zou hij als philoloog hebben gepubliceerd. Het
is hem niet mogelijk geweest. Een mensch in zielenood was hem dierbaarder dan
philologie en alle wetenschap, en geen, die hem heeft gekend, zou gewild hebben,
dat hij den een voor de ander verwisseld had.
Voor het allermooiste, dat de mensch in zijn leven ontmoet, blijft hij eeuwig
dankbaar. Voor zijn vrienden behoort daartoe de ziel van van Oppenraay.
J.A.J. BARGE.
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Lijst der geschriften
1882

Wis- en werktuigkunde in de natuur.
Studiën XV. p. 395-418.

1889

(Bespreking van) W. Jaspar. Grieksche
spraakkunst. Studiën XXXIII, p. 283-288.

1890

Amor, carmen eligiacum. Met goud
bekroonde Hoeufft-prijsvraag.

1893

Libri de republica Atheniensium c.c. I-IV
o

Leiden, G.F. Theonville (115 blz. 8 ).
1895

(Bespreking van) M. Annaei Lucani
Pharsalia cum Commentarijs edidit C.M.
Francken. Mus. 174-176.

1895

(Bespreking van) Anthologiae Latinae
Supplementa. Vol. I. Damasi
Epigrammata. Mus. 300.

1898

Ontwikkeling of dressuur. Hand. 1e Ned.
Philologencongres. Stud. LI. 403-415.

1901

Art. 370 bis van het wetboek van
strafrecht. Tijdschr. v. Strafrecht XIV
241-245.

1901

Het levensrecht der ongeboren vrucht.
Strijdschr. v. Prof. H. Treub, Dr. R. van
Oppenraay en Prof. Dr. Th. Vlaming
11-16.

1901

ΤΥΠΑΝΝΙΚΑ Sertum Nabericum
295-302.

1906

(Bespreking van) Jacob Sitzler. Ein
aesthetischer Kommentar zu Homer's
Odyssee. Mus. 124-126.

1906

Schaepman's blijgeestigheid. Mgr. Dr.
H.J.A.M. Schaepman herdacht in de
hoofdstad, 63-68.

1918

Het godsdienstig leven; onderrichtingen,
raadgevingen en gebeden, omgewerkt
n.h. Duitsch van Tilman Pesch S.J. 7-11
duizendtal. Bussum. Paul Brandt.

1919

Grieksche spraakkunst; 6e druk. Leiden
J.W. van Leeuwen.

1919

Apologie van het Christendom. 4e druk.
o

Nijmegen L.C.G. Malmberg (430 blz. 8 ).
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Dr. Jacob Prinsen JLzn.
9 Maart 1866-13 Juli 1935
Jacob Prinsen werd 9 Maart 1866 geboren te 's Hertogenbosch uit het huwelijk van
Johannes Lucas Prinsen en Lamberdina Maria Itz. Zijn geboortehuis was het bekende
Zwanen broedershuis.
Na de lagere school te heben doorloopen bezocht hij van 1881-1885 de Bossche
Rijkskweekschool voor onderwijzers, waar de toenmalige direkteur Dr. F.B. Trosée,
die zijn leerlingen steeds tot zelfstandig werken en eigen waarneming aanspoorde,
vooral op den jongen Prinsen een zeer sterke invloed uitoefende, een invloed, die
hem al spoedig in botsing zou brengen met de orthodox-Protestantse
levensopvatting, waarin hij door zijn ouders werd opgevoed.
Alvorens in 1885 de acte van onderwijzer te verwerven behaalde Prinsen reeds
in 1884 die voor handtekenen L.O., een vroegtijdige uiting van de hem steeds
bijgebleven liefde voor de beeldende kunst. Van Aug. 1885-Sept. 1897 was hij
onderwijzer aan de Jongenschool der Maatschappij tot Nut van het Algemeen in
Den Haag. Evenals de meeste onderwijzers wist hij nog enige andere acten te
verkrijgen (Frans L.O. 1886, hoofdacte 1887). Als bijzonderheid treft ons hierbij de
snelle opeenvolging in het verwerven van deze bevoedgheden, getuige van grote
werklust en dorst naar kennis. Nog sterker spreken deze uit het feit dat Prinsen zich,
hoofzakelijk door zelfstudie, zoveel Latijn en Grieks wist eigen te maken, dat hij in
1891 als extraneus met goed gevolg het eindexamen van het Delftse Gymnasium
kon afleggen. Ook dit was slechts een middel tot een hoger doel dat de jonge
onderwijzer zich had gesteld: de studie aan de Leidse Hogeschool.
Reeds in zijn kweekschooljaren had Prinsen met enige vrienden een clubje
opgericht met het doel de Nederlandse Taal- en Letterkunde te beoefenen; in zijn
onderwijzerstijd werden Potgieter, Busken Huet, Vosmaer en Multatuli met groot
enthousiasme en hevige bewondering door hem gelezen; in Noord en Zuid
verschenen enige letterkundige artikelen (over Da Costa en Starter) van zijn hand
en in 1892 kan hij eindelijk zijn studie aan de universiteit beginnen.
In zijn levensbericht van S.S. Hoogstra (Handel. en Levensberichten 1933-'34,
p. 65) heeft Prinsen zelf een en ander verteld over de moeilijke omstandigheden,
waaronder zijn vriend en hij aan de Leidse universiteit studeerden. Gebrek aan tijd
en gebrek aan geld bleken echter zo grote energie en kennisdrang niet te kunnen
breken. Het bestuur van de Haagse Nutsschool wist het zo te regelen, dat Prinsen
meestal een of anderhalve dag de colleges te Leiden kon volgen, terwijl zijn
professoren, van hun kant, hun colleges zoveel mogelijk op die dagen
concentreerden. Ondanks deze weinig ideale wijze van studeren, wist Prinsen zijn
studie toch in de normale tijd van vijf jaar te voltooien.
Voor zijn candidaats volgde hij de colleges van Verdam en Cosijn,
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Fruin en Muller; voor het doctoraal examen kwamen daar nog bij Jan ten Brink, Kern
en Blok, die Fruin had vervangen.
Door deze namen wordt de aard van zijn studies gekenmerkt: zj zijn historisch
en litterair-historisch. Bovendien enige vergelijkende taalkunde en weinig litteraire
aesthetica. Dit karakter hebben ook de publicaties uit zijn studententijd en de
onmiddelijk daarop volgende jaren. Het zijn woordverklarende notities in Noord en
Zuid en litterairhistorische voorstudies voor zijn dissertatie.
Toch is er een en ander gebeurd in de Nederlandse litteraire wereld, wanneer
Prinsen in 1894 candidaats- en in 1896 doctoraal examen aflegt. De Nieuwe Gids
is dan al weer een tiental jaren oud en de Mathilde cyclus nog ouder, de Grasspietjes
zijn ook al lang verschenen en Mei en Ellen. Dat dit alles aan het universitaire leven
voorlopig onopgemerkt voorbij gaat is begrijpelijk, maar in hoeverre interesseerde
het den toenmaligen litterairen student?
Wij kunnen uit Prinsen's dagboek de opeenvolging in zijn lectuur ongeveer nagaan.
1884 las hij Potgieter, 1886 Vosmaer, daarna Multatuli en in 1890 Een liefde van
L. van Deyssel. Vooral Vosmaer en Multatuli maakten diepe indruk op hem en door
deze beiden kunnen wij hem voorbereid rekenen op de litteraire bedoelingen der
Tachtigers en hun streven naar schoonheid en waarheid. Trachtte hij omstreeks
1897 niet zelf verzen te schrijven ni Nieuwe Gids-stijl?
Hoewel dus onder de indruk van het nieuwe, blijft hij nochtans in zijn verdere
studie de academische lijn volgen. Zijn nieuwe betrekking, sedert Juni 1897: leraar
aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Nijmegen, biedt trouwens weinig
gelegenheid tot nieuwlichterij, al kenmerkt zich zijn letterkundeonderwijs aan die
school, naar het getuigenis van oud-leerlingen, wel door originaliteit. Aangezien hij
slechts 17 uur per week les te geven had, bleef er voor zelfstudie veel vrije tijd
beschikbaar, een omstandigheid waarvan een expansieve persoonlijkheid als de
zijne natuurlijk dankbaar gebruik maakte.
Na nog in 1897 gehuwd te zijn met Frédérique Sophie Smulders, promoveerde
Prinsen in 1898 bij Prof. Blok op een proefschrift: Gerardus Geldenhauer
Noviomagus. Later werden nog door hem uitgegeven: Collectanea van Gerardus
Geldenhauer Noviomagus en publiceerde hij een artikel over Het oorspronkelijke
handschrift van Geldenhauers Itinerarium.
De figuur van Geldenhauer was hem bijgebleven uit zijn lectuur van Huet's Land
van Rembrandt. Misschien voelde hij zich nog meer tot hem aangetrokken, nu hij
zelf ‘Noviomagus’ was. In ieder geval zal deze laatste omstandigheid zijn
archivalische studiën eenigszins hebben vergemakkelijkt. Maar naast deze uiterlijke
factoren is het toch wel vooral de heimelijk gevoelde zielsverwantschap met den
humanist en renaissancist, die Prinsen tot zijn onderwerp bracht.
Humanisme en Renaissance (tevens titel van een lang artikel in Noord en Zuid
in 1899), een zelfstandig weten en een nieuwe schoonheid waren ook juist twee
vormende factoren in Prinsen's eigen ontwikkeling. Zij zijn ook het uitgangspunt
voor zijn gehele littera-
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tuurbeschouwing. Want diezelfde onderscheiding van wijsheid en schoonheid, van
verstand en gevoel, van apollinische beheersing en dionysische vervoering bezigde
hij voor het overzien van de wereldletterkunde. Hij dankt haar ongetwijfeld aan zijn
Renaissance-studie, maar zij geldt hem evenzeer voor de Middeleeuwen en de 18e
en 19e eeuw. De onderscheiding klassiek en romantiek voert hij tot die van
verstands- en gevoelskunst terug en hij spreekt dan ook in de 18e eeuw van een
tweede Renaissance.
Dit inzicht is niet gegrond op enkele feiten uit de nationale litteratuurgescheidenis,
maar is door litteratuurvergelijking verkregen. Renaissance en Romantiek zijn te
zeer Europese verschijnselen, dan dat men ze uit de nationale litteratuur ooit in hun
vollege omvang zou kunnen leren kennen. De vergelijking neemt dan ook in de loop
der jaren een steeds belangrijker plaats in in Prinsen's litteratuurbeschouwing.
Artikelen als Sir Philip Sidney-Jacques Perk (1906), Multatuli en de Romantiek
(1908), Van Lessing tot Vosmaer (1911) herleiden op instructieve wijze Nederlandse
verschijnselen tot algemeen-Europese. Op deze wijze deed Prinsen de Nederlandse
litteratuur, sedert Jonckbloet c.s. zeer gedeprecieerd, een nieuw belang krijgen.
Nadat hij in 1912 reeds een Schets van de Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde had gegeven, verscheen in 1914 de eerste aflevering van zijn Handboek
tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis, dat geheel op bovengenoemde
beginselen is gebaseerd. In 1916 verscheen het volledig en in 1928 was reeds een
derde druk noodzakelijk geworden. Ook in Vlaanderen en in Zuid-Afrika werd het
boek zeer gewaardeerd. Persoonlijke voorkeur, met zuiver aesthetische argumenten
verdedigd, wordt er onverbloemd in uitgesproken, dikwijls in een taal, geïnspireerd
door de Tachtiger woordkunst. Toch worden de eisen der wetenschap niet uit het
oog verloren.
Het was vooral door dit Handboek, dat Prinsen zich qualificeerde als eventueel
opvolger van Prof. te Winkel te Amsterdam. Het was te verwachten, dat althans een
deel der letterkundigen deze candidatuur zouden steunen: Herman Robbers bepleitte
haar in Elseviers Maandschrift. Maar ook in onderwijskringen klonk menige stem
ten gunste van Prinsen: Dr G.E. Opstelten betoogde in een brochure, dat alleen
van iemand als Prinsen de zo noodzakelijke vernieuwing van het academisch
onderwijs in de Nederlandse letterkunde te verwachten was.
Door zijn medewerking aan De Beweging, door zijn vele boekbeoordelingen, door
zijn lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1904) kwam
Prinsen met letterkundigen in aanraking; door zijn benoeming tot leraar aan de
hoofdcursus te Nijmegen (1907) en door de uitgave van een drietal letterkundige
leesboeken (waarvan één met Bolkestein en Poelhekke) waren zijn denkbeelden
ook dieper in de onderwijswereld doorgedrongen.
Zo volgde dan op 30 Juli 1919 de benoeming van Prinsen tot hoogleraar aan de
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Als zijn bijzonder domein werden
aangewezen de aesthetiek der letterkunde en de vergelijkende
litteratuurgeschiedenis. Daarmee had dus het zuiver
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litteraire beginsel gezegevierd: te letterkunde werd een afzonderlijk vak. De
nauwgezette inventarisering en beschrijving der nationale litteratuur hadden onder
Te Winkel hun tijd gehad, thans was het woord aan den artist, die niet als zijn
voorganger, schroomde bij de behandeling der letterkunde zijn persoonlijke mening
te doen gelden. Het spreekt vanzelf, dat daardoor een kleurrijker en levendiger
beeld ontstaat. 27 October sprak Prinsen zijn inaugurele rede over De Geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde aan de Universiteit uit, waarin hij zijn denkbeelden
omtrent de vereniging van artistieke en wetenschappelijke zin ontwikkelt. Deze
combinatie vormde, met een losse leutige wijze van voordragen, de aantrekkelijkheid
van zijn colleges. Zijn werken over de roman en het drama in de 18de eeuw geven
een getrouwe afbeelding van zijn wijze van doceren.
Terwijl de afstand tussen Prinsen en de litteratuur-van-de-dag groter werd, nam
hij in de wetenschap der letterkunde een steeds belangrijker plaats in. Hij verzorgde
verschillende tekstuitgaven van Bredero en Vondel, hij werkte mee aan de nieuwe
Vondeluitgave van de Wereldbibliotheek, hij leverde bijdragen aan couranten en
tijdschriften, ook buitenlandse. In 1924 gaf hij nog een Geïllustreerde Nederlandsche
Letterkunde, waarvan in 1932 zelfs een Poolse vertaling verscheen. Voor instituten
en verenigingen waarvan hij lid was, hield hij lezingen, meest over onderwerpen uit
de tijd van de Renaissance of de Romantiek.
Met hoeveel ernst Prinsen het comparatistische deel van zijn taak opvatte, blijkt
wel uit het feit, dat hij nog op latere leeftijd Italiaans en Spaans ging leren. Hij steunde
het streven van Prof. Van Tieghem, naar een internationale litteratuurbeschrijving.
De dissertaties, die onder Prinsen's leiding tot stand kwamen, behandelen
voornamelijk comparatistische onderwerpen: zijn leerlingen onderzochten de invloed
van Keats, Shelley en Shakespeare, Dante, Petrarca en Goethe op de Nederlandse
letterkunde. Naar men uit de aantekeningen, die Prinsen reeds voor zijn
sluitingcollege had gemaakt, mag afleiden, zou hij op dit deel van zijn werkzaamheid
nog eens het volle licht hebben laten vallen.
Prinsen nam deel aan verschillende Philologencongressen, reeds in 1901 was
hij secretaris van de commissie ter voorbereiding van het Taal- en Letterkundig
congres te Nijmegen; hij was lid van talrijke verenigingen en genootschappen van
letterkundige of historische aard. In 1924 werd hij tegelijk met Johan de Meester
benoemd tot buitenlands erelid van de Koninklijke Vlaamsche Academie; hij was
lid van de Commissie van Toezicht op het M.O. te Amsterdam, examinator voor de
hoofdacte en later voor de examens M.O. Nederlands, gecommitteerde bij de
Gymnasiale eindexamens enz., maar niemand zou hem al deze waardigheden ooit
hebben aangezien. Hij had zo zijn eigen humoristische kijk op het betrekkelijke nut
van veel verenigen en vergaderen. Als sociaal mens trad hij niet op de voorgrond
en boven de roem van een maatschappelijk in het oog vallend persoon te zijn, stelde
hij die vreugden, die de ziel in stilte geniet: een tuin- of tim-
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merkarweitje, een prentenverzameling en, niet te vergeten, de eigen lust aan tekenen
en schilderen. Dit laatste was meer dan een liefhebberij, het was een behoefte voor
zijn schilderachtig schoon zeer ontvankelijk oog.
13 Juli 1935, een jaar voor het bereiken van de ambtelijke leeftijdsgrens, overleed
Prinsen, na reeds enige maanden zijn collegearbeid te hebben moeten staken.
J.E. VAN DER LAAN

Lijst der voornaamste geschriften
Om deze lijst niet te zeer te doen uitdijen worden niet afzonderlijk genoemd de
talloze boekaankondigingen en -beoordelingen, door Prinsen geschreven in De
Vacature (1899), De Beweging (1910), Het Museum (passim), English Studies
(passim), De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland in de jaren 1918-1925, in
De Groene Amsterdammer gedurende de jaren 1925-1930, en in De Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 1922-1933.
Ook worden niet afzonderlijk genoemd de ± 35 korte biographieën van Prinsen's
hand in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
1888

Da Costa's Hagar, Noord en Zuid XI.

1890

Jan Jansz. Starter, Noord en Zuid XIII.

1891

Beatrijs, Noord en Zuid XIV.

1892

Theophilus (over de woorden ootmoed,
hulde en genade), Noord en Zuid XV.

1892

Den dans ontspringen, ibid.

1893

Woorden veranderen van betekenis,
Noord en Zuid XVI.

1895

De Reinaert, Noord en Zuid XVIII.

1897

Brandhelder, Noord en Zuid XX.

1897

Aansprakeloos, ibid.

1898

Gerardus Geldenhauer Noviomagus,
bijdrage tot de kennis van zijn leven en
werken, (Leidse dissertatie, M. Nijhoff, 's
Hage).

1899

Renaissance en Humanisme, Noord en
Zuid XXII.

1899

Oolijk, ibid.

1899

Smachten, ibid.

1899

Ongebondenheid, ibid.

1899

Beitel, Tijdschr. voor Ned. Taal en
Letterk., XVIII.
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1899

Hij zoekt naar zijn paard en hij zit er op,
ibid.

1899

Stamverwantschap, De Kroniek, 18 Juni.

1900

De huishoudelijke vergadering uit Braga,
Noord en Zuid XXIII.

1900

Een paar aanteekeningen bij Huyghens'
Voorhout, ibid.

1900

Mariënkerk, Nijmeegsch Weekblad, 11
April.

1900

De St. Stephenskerk, ibid. 19 Mei.

1900

Het abel spel van Esmoreit, ibid. 29 Dec.

1901

Klassiek en Romantiek, Noord en Zuid
XXIV.

1901

Getij, ibid.

1901

Men noemt geen koe bont of er is een
vlekje aan, Tijdsch. voor Nederl. Taalen Letterkunde, XX.

1901

Collectanea van Gerardus Geldenhauer
Noviomagus, gevolgd door den herdruk
van eenige zijner werken, Werken Hist.
Genootschap te Utrecht, 3e Serie No.
16.

1901

Het abel spel van Esmoreit, Nijmeegsch
Weekblad, 5 en 12 Jan.

1901

Tweede vervolg der Kroniek van
Nijmegen tot en met den jare 1900,
Nijmeegsch Weekblad, 2 Maart.

1901

Het Taal- en Letterkundig Congres,
Nijmeegsch Weekblad, 16 Maart.
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1902

Het oorspronkelijke handschrift van
Geldenhauers Itinerarium, Bijdr. en
Meded. van het Hist. Genootschap.

1902

Yperen en het hotel Merghelynck,
Weekblad ‘De Amsterdammer’, 15 Sept.

1903

Zijde bij iets spinnen, Noord en Zuid
XXVI.

1903

Den dans ontspringen, ibid.

1903

Standvastig, bestendig, ibid.

1903

Lazarus, ibid.

1903

Roemer Visscher - Staring - Heine,
Noord en Zuid XXVI.

1903

Het esbatement Vande Schuyfman en
Asselijn's Jan Klaaz, Taal en Letteren
XIII.

1903

Petrus Montanus, Bijdr. voor Vad. Gesch.
en Oudheidk., 4e Reeks, dl. III.

1903

Bronnen voor de kennis van leven en
werken van Jan van Hout, Tijdschr. voor
Ned. Taal- en Letterk. XXII.

1903

De stichtingsoorkonde der abdij van
Thorn, ‘Limburg’ Tijdschr van. Prov. Gen.
voor Geschiedk., Wetensch., Taal en
Kunst.

1904

Bronnen voor de kennis van leven en
werken van Jan van Hout II, Tijdschr.
voor Ned. Taal- en Letterk. XXIII.

1904

Rekening van de kosten van het
Rederijkersfeest te Leiden in 1596, Bijdr.
en Meded. Hist. Genootschap, dl. 25.

1905

Conteurs Italiens, Taal en Letteren XV.

1905

Zoutelande-Fortini, De Ned. Spectator,
No. 4.

1905

Eenige brieven van Professor Pieter
Pauw aan Orlers, Oud-Holland XXIII.

1905

Een rapport over Armenzorg uit de
zestiende Eeuw, De Beweging, April.

1905

Armenzorg te Leiden in 1577, Bijdr. en
Meded. Hist. Gen. dl. 26.

1906

Van den Cnape van Dordrecht ene Sotte
Boerde, Taal en Letteren XVI.
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1906

Jan van Hout en zijn proces van injurie,
Oud-Holland XXIV.

1906

Sir Philip Sidney-Jacques Perk, De
Beweging I.

1906

Bronnen voor de kennis van leven en
werken van Jan van Hout III, Tijdschr.
voor Ned. Taal- en Letterk. XXV.

1907

Kloppen-Castrare?, Tijdschr. voor Ned.
Taal- en Letterk. XXVI.

1907

De Nederlandsche Renaissancedichter
Jan van Hout, De Beweging II.

1907

De Nederlandsche Renaissancedichter
Jan van Hout (Maas en Van Suchtelen,
Amsterdam).

1907

Jean van Hout, l'initateur de la Hollande
aux principes de la Pléiade, Revue de la
Renaissance VIII.

1908

Multatuli en de Romantiek, De Beweging,
Juli-Aug.-Sept.

1908

De armenzorg te Leiden tot het einde van
de zestiende Eeuw, De Beweging III.

1908

De inventaris van een Leidsche herberg
in de zestiende Eeuw, Jaarboekje voor
Gesch. en Oudheidk. van Leiden en
Rijnland.

1908

Uit het notaris-protocol van Jan van Hout,
Oud-Holland XXVI.

1909

Multatuli en de Romantiek (Brusse,
Rotterdam).

1909

Een verzameling oude Nijmeegsche
woorden, Bijdr. en Meded. der Ver.
‘Gelre’ XII.

1910

Uit de Ideën van Multatuli (Zwolse Herdr.,
Tjeenk Willink; 2e druk als Nederl.
Schrijvers 1932).

1910

Uit het notaris-protocol van Salomon
Lenaertszn. van der Wuert, Oud-Holland
XXVIII.

1910

Multatuli's houding tegenover de
litteratuur tijdens het ontstaan van den
Havelaar, De Gids dl. 2.

1911

Over den invloed der Fransche
Renaissance op de Engelsche, De
Beweging, Juni.

1911

Van Lessing tot Vosmaer, De Gids dl. 1
en 2.
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1911

Litteratuurgeschiedenis, De Boekzaal.

1912

Schets van de Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde (Tjeenk
Willink, Zwolle; 9e dr. 1933).

1912

Uit het notaris-protocol Van Salomon
Lenaertszn. van der Wuert, Oud-Holland
XXX.

1912

De Augustusdagen van Aernout Drost,
De Beweging dl. 2.

1912

De oude en de nieuwe historische roman
in Nederland, De Gids dl. 2 en 3.

1912

De liefde in den Leycester-cyclus, De
Gids dl. 3.
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1912

Hoe Paulus Buys zijn koffer terugkreeg,
De Gids dl. 3.

1912

Litteratuurgeschiedenis, De Boekzaal.

1913

Bronnen voor de kennis van leven van
leven en werken van Jan van Hout IV,
Tijdschr. voor Ned. Taal- en Letterk.
XXXII.

1913

Fotter en Boggert - Opgeroct - Voet bij
stuk zetten, ibid.

1913

Nederlandsche Litteratuurgeschiedenis,
De Gids dl. 2.

1913

Het mysterie van het eerste beleg,
Jaarboekje voor Gesch. en Oudheid. van
Leiden en Rijnland.

1913

Om Leiden tijdens het beleg, ibid.

1913

Letterkundig Leesboek (Tjeenk Willink,
Zwolle, 3e dr. 1922).

1915

Het sentimenteele bij Feith, Wolff-Deken
en Post, De Gids dl. 1.

1916

Handboek tot de Nederlandsche
Letterkundige Geschiedenis, (1e afl.
verscheen reeds in 1914. Nijhoff, 's
Gravenhage. 3e dr. 1928).

1916

Bronnen voor de kennis van leven en
werken van Jan van Hout V, Tijdschr.
voor Ned. Taal- en Letterk. XXXV.

1916

Vosmaer's Amazone, De Nieuwe
Taalgids.

1916

Influence de l'esprit français en Hollande,
La Revue de Hollande, Déc.

1916

Nederlandsch Leesboek, in 3 dln. door
G. Bolkestein, M.A.P.C. Poelhekke en J.
Prinsen (Wolters, Groningen-Den
Haag-Batavia).

1917

Eenige aanteekeningen bij den
Spaanschen Brabander (ed. De Vooys),
Tijdschr. voor Ned. Taal- en Letterk.
XXXVI.

1917

Het sentimenteele bij Bilderdijk, De Gids,
dl. 4.

1917

Een acte betreffende Anthonie van
Blocklandt, Oud-Holland XXXV.
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1917

Een paar bescheiden over Isaac Claesz.
Swanenburgh, ibid.

1917

Een paar ‘seltsame trou-gevallen’, ibid.

1917

Testament van een Pourbus - Een Hals
- Uit de geschiedenis van de tabak, ibid.

1918

Breero en zijn verhalende Liederen, De
Gids, dl. 3.

1918

Breero 23 Aug. 1618-1918, Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift.

1918

G.A. Bredero's Spaansche Brabander
(Wereldbibliotheek).

1918

Leesboek bij het onderwijs in de
Nederlandsche Letterkunde, 2 dl.
(Wolters, Groningen-Den Haag).

1918

Een loterij als Godsoordeel, Jaarboekje
voor Gesch. en Oudheidk. van Leiden
en Rijnland.

1918

Ibsen en de Persoonlijkheid, Algemeen
Weekblad voor Stad en Land, De Torens.

1919

De Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde aan de Universiteit, rede ter
aanvaarding van het hoogleeraarsambt
aan de Universiteit van Amsterdam
(Wolters, Groningen-Den Haag).

1919

Gerbrand Adriaensz. Bredero
(Meulenhoff, Amsterdam).

1919

Uit de Gedichten van P.A. de Genestet
(Meulenhoff, Amsterdam).

1919

De oude en de Nieuwe Historische
Roman in Nederland (Sijthoff, Leiden).

1919

Levensbericht van H.D.J. Van
Schevichaven, Levensberichten van de
Maatschappij der Nederl. Letterk. te
Leiden 1918/1919.

1919

De Leeuwendalers door J. van den
Vondel (Meulenhoff's Bibliotheek van
Nederlandsche Schrijvers, A'dam).

1919

Miles Gloriosus, Jaarboekje voor Gesch.
en Oudheidk. van Leiden en Rijnland.

1919

Dichters van dezen tijd, gedichten
bijeengebracht door Mr J.N. van Hall,
10e dr. bewerkt door Dr J. Prinsen JLzn.
(P.N.v. Kampen, Amsterdam)

1920

Multatuli's Max Havelaar (Meulenhoff,
Amsterdam).
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1920

Ossian, De Nieuwe Taalgids.

1920

De Nederlandtsche Wech-corter,
Tijdschr. voor Nederl. Taal- en
Letterkunde XXXIX.

1920

De Standenindeeling voor de
Middeleeuwsche Litteratuurgeschiedenis,
De Gids, dl. 3.

1920

Het drama in Adam in Ballingschap,
Bladen van den Stadsschouwburg, Oct.

1920

Van Eeden's eerste bundel, De
Amsterdammer, 3 April.

1920

Johan de Meester, 1860-1920, ibid. 31
Jan.

1920

Willem Levinus Penning 1840-1920.

1921

Gloriant, Tijdschr. voor Nederl. Taal- en
Letterk. XL.
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1921

Rommelsoo I, 2, ibid.

1921

Gedrukte Nederlandsche fragmenten in
de Universiteitsbibliotheek te Cambridge,
ibid.

1922

Pieter Cornelisz. Hooft (Elsevier,
Amsterdam).

1922

Adam in Ballingschap (Meulenhoff,
Amsterdam).

1922

Dirk Volkertszn Coornhert 1522-1922,
Nieuwe Rotterdamsche Crt., 9 Dec.

1923

‘De Letterkunde’ in het Officieel
Gedenkboek ter gelegenheid van het
25-jarig regeringsjubileum van H.M.
Koningin Wilhelmina.

1923

Prof. Dr G. Kalff †, De Amsterdammer,
8 Sept.

1923

Marcellus Emants †, ibid. 20 October.

1923

Louis Couperus 1863-1923, ibid. 9 Juni.

1923

Frans Netscher †, 24 Nov.

1923

Internationale Romantiek, Nieuwe Rott.
Crt. 7 April.

1923

H.J. Schimmel, 1823-1923, ibid. 30 Juni.

1924

Geïllustreerde Nederlandsche
Letterkunde (Meulenhoff, Amsterdam).

1924

Levensbericht van J.A. Leopold,
Levensberichten van de Maatschappij
der Nederl. Letterk. te Leiden 1923/1924.

1924

Lod. v. Deyssel 1864-1924, De
Amsterdammer, 20 September.

1924

Herman Gorter 1864-1924, ibid. 22
November.

1924

Herman Heyermans †, ibid. 29
November.

1924

C.S. Adama v. Scheltema †, ibid. 10 Mei.

1924

Klopstock, Nieuwe Rotterd. Crt.

1925

De Roman in de achttiende Eeuw in
West-Europa (Wolters, Groningen).

1925

Jac. v. Looy zeventig jaar, De Groene
Amsterdammer, 12 September.

1925

De Nieuwe Gids veertig jaar, ibid. 29
Augustus.
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1925

Dr J.H. Leopold †. ibid.

1926

Carel Vosmaer, 1826-1926, Nieuwe
Rotterd. Crt.

1926

A.S.C. Wallis †, De Groene
Amsterdammer.

1927

Prof. J. te Winkel †, Nieuwe Rotterd. Crt.

1927

Frans Erens 1857-1927, De Groene
Amsterdammer.

1927

Herman Gorter, 1864-1927, ibid. 24
September.

1927

Hendrik v. Veldeke, ibid.

1927

Vondels Proza in: De Werken van
Vondel, uitgeg. door de Mij. voor Goede
en Goedk. Lectuur te Amsterdam, dl. I.

1927

Het ‘Gezelschap’ van Jan van Hout,
Album van Prof. Dr. J. Vercoullie.

1928

Een vergeten Nederlandsche
Romanticus in Frankrijk: Sirtema van
Grovestins, Groot-Nederland.

1928

Multatuli afgemaakt, Nu.

1928

Herman Robbers 1868-1928, De Groene
Amsterdammer.

1929

Hooft en Vondel tegenover de Idee der
Volkssouvereiniteit, Versl. en Meded. der
Kon. Vlaamsche Academie.

1929

Een Spaansch motief in Nederlandsche
omgeving, Neophilologus.

1929

Hooft's Ware-nar, Elsevier's Geïllustreerd
Maanschrift.

1929

Jan van Hout, Nieuw vondsten,
Oud-Holland XLVI.

1929

Cyriel Buysse, De Groene
Amsterdammer.

1929

In Memoriam Karel v.d. Woestijne, ibid.

1929

Joost van den Vondel, bij de herdenking
van zijn sterfdag, 1679-5 Febr. 1929
N.R.Crt.

1929

P.A. de Genestet, 1829-1929, N.R.Crt.

1930

Bijdrage in het Liber Amicorum, Fred. v.
Eeden aangeboden bij zijn 70e
verjaardag.

1930

Les grands Romantiques français jugés
par un Hollandais de 1850, Mélanges
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1930

Baldensperger (Champion, Paris).

1930

Hooft en Vondel tegenover de idee der
Volkssouvereiniteit, Groot-Nederland.

1930

Jacobus v. Looy, De Groene
Amsterdammer, 1 Maart.

1930

Johannes Stalpaert v.d. Wielen
1630-1930, N.R.Crt.

1931

Het Drama in de achttiende Eeuw in
West-Europa (Thieme, Zutphen).

1931

Algemeen overzicht van de aanraking
der Tachtigers met de klassieke
litteratuur, Hermeneus.
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1931

Portretten van Magadlena Stockmans en
den ‘Bruinen Brabander’,
Amstelodamum.

1932

De Nederlansche literatuur buiten haar
grenzen, Gedenkboek A. Vermeylen.

1932

Literatura Holenderska, Poolsche
vertaling der Geïll. Nederl. Letterk. van
1924 door Wl. Markowski.

1934

Levensbericht van Dr S.S. Hoogstra,
Levensberichten van de Mij. der Nederl.
Letterk. te Leiden 1933/1934.

1935

Medewerking aan Répertoire
chronologique des Littératures modernes
(E. Droz, Paris).
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P. Roorda
(Nes, Ameland 5 November 1855-Hilversum 10 Maart 1930)
Pieter Roorda werd geboren te Nes op Ameland op de 5de November 1855. Zijn
vader Jan Roorda, geboren in 1805, was daar predikant, zoals ook de grootvader
van Pieter geweest was in Britsum (Friesland). Tot de bekendste leden van de
familie behoorde een broer van zijn vader, Taco Roorda, hoogleraar in de Oosterse
talen te Leiden, die in zijn tijd algemeen opzien verwerkte door zijn bestrijding van
het gezag van een kollega, de hoogleeraar Mathias de Vries, al was het dan ook
maar op het gebied van de spelling. Van de vader van de jonge Pieter wordt niets
militants verteld, en de zoon leek meer op zijn vader dan op zijn oom, al had hij de
vasthoudendheid die een zelfstandig karakter kenmerkt. De moeder van Pieter was
Elisabeth Petronella Stort, dochter van de rector van de Latijnse school in Dokkum.
De familierelaties van de jonge Pieter zouden het vanzelfsprekend gemaakt
hebben dat hij een ‘geleerde’ opvoeding kreeg, maar de omstandigheden hebben
het anders beschikt: op het afgelegen Ameland was geen gelegenheid tot verder
onderwijs, en de ongetwijfeld geringe inkomsten van de predikant met een gezin
van tien kinderen lieten geen kostbaar verblijt buiten het ouderlik huis toe. Op de
lagere school in Nes bleek de jonge Pieter een goede aanleg te hebben voor studie,
en hij fungeerde er in de hogere leerjaren dan ook als kwekeling, waarvan een
verklaring van het hoofd der school getuigenis aflegt. Het is dus niet te verwonderen
dat hij slaagde bij het toelatingsexamen voor de Rijkskweekschool in Groningen,
wat toen een onderscheiding was, omdat het aantal kandidaten voor de
rijkskweescholen meest enige malen groter was dan het aantal beschikbare plaatsen.
Na vier jaar, in 1874, werd Pieter onderwijzer, en begon hij de loopbaan die zoveel
onderwijzers, vooral de leerlingen van de Rijkskweekscholen, ook na hem zijn
gevolgd: de voortgezette studie tot leraar bij het middelbaar onderwijs, met eigen
hulpmiddelen, zonder enige steun van de Regering, die zich zelfs trots de behoefte
aan leraren voor de middelbare scholen niet kon opwerken tot het begrip van de
noodzakelikheid om voor die leraren een behoorlike opleiding te bevorderen, zo
niet zelf in te richten, in plaats van alle middelen van de Rijksschatkist te besteden
aan de behoeften van de welgestelde klassen aan hoger onderwijs, altans aan
diplomas van bevoegdheid die volges de traditie door de universiteiten aan de
bevoorrechte klassen worden verleend. Een paar jaar lang was Pieter onderwijzer
aan lagere scholen in Rijssen en Oostzaan, daarna een tijdlang aan een kostschool
in Engeland. Al spoedig was hij in het vaderlan terug, en werd ‘onderwijzer van
bijstand’ aan een kostschool, mede op grond van de akten voor Frans en Engels
L.O. die hij intussen verworven had. Toen begon de periode van eigen studie in het
vak dat hij zich koos: de studie voor de toen nog ongesplitste
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middelbare akte als leraar in het Engels. De bevoegdheid als leraar werd in
November 1879 verkregen; daarop volgde in September 1880 zijn benoeming tot
leraar aan de beide middelbare scholen (H.B.S. en gymnasium) in Sneek vanwaar
hij twee jaar later overging naar Groningen, waar hij leraar werd aan het gymnasium
en de driejarige H.B.S. In 1884 huwde hij Aleida Haagman; uit dit huwelijk zijn vier
kinderen geboren.
In Groningen begon Roorda de loopbaan die hem tot een van de vooraanstaande
mannen gemaakt heeft in de geschiedenis van ons onderwijs. Hij heeft er ongetwijfeld
hard gewerkt, maar daarnaast hield hij toch tijd om zich met zijn gezin bezig te
houden. Ik herinner mij heel goed de Woensdag- en Zaterdagmiddagen, dat ik als
gymnasiast hem op de Leeuwarder straatweg, toen nog onbebouwd, met de kleinen
zag lopen of rennen, want deftig is Roorda nooit geweest, al gaf hij evenmin aanstoot
door opvallend gedrag. Op school kregen wij Roorda eerst in de derde klas, dus
wanneer wij al ingeburgerd waren en konden vergelijken. Er waren in mijn tijd
(1888-1894) tal van biezonder bekwame leraren aan het Groninger gymnasium,
waarvan verscheidenen hoogleraar geworden zijn, maar toch, met één krasse
uitzondering, goede of uitstekende leraren waren. Bepaald onbekwaam, door
onvoldoende vakkennis, waren alleen een paar van de klassieke leraren, maar dat
hinderde niet tegen het overwicht van de andere. Roorda zal onder de kollegas
ongetwijfeld opgetreden zijn met zijn gewone bescheidenheid, die ook ons leerlingen
trof, maar zijn werk was voldoende om zich tegenover allen te handhaven, ook als
leraar. Van strengheid was in Roordas klassen nooit sprake, van wanorde of orde
evenmin: er werd in zijn klassen flink, schoon rustig, gewerkt. Wat mij nu opvalt, als
ik verhalen van tegenwoordige gymnasiasten hoor, is dat er nooit met een woord
gesproken werd over het eindexamen: de resultaten van dat examen waren trouwens
ook van een aard om het als niet maar dan een vorm te beschouwen; de namen
van de gekomitteerden werden door geen leerling ook maar gelezen. Roorda boeide
ons niet door schitterende eigenschappen, trachtte nooit interessant te zijn, dwaalde
nooit af, zoals enkele leraren, ook goede, wel eens deden; hij bleef bij zijn bescheiden
taak, en wij leerden bij hem Engels, en... nog iets anders: zorgvuldig en ernstig
studeren. Al spoedig na z'n komst in Groningen heeft Roorda voor zijn onderwijs
een eigen boek verlangd; het resultaat was de in 1886 verschenen Engelsche
Spraakkunst, waarvan sedert meer dan zestig drukken zijn verschenen. Vraagt men
naar de oorzaken van Roorda's sukses, dan is het antwoord: omdat hij trachtte een
boek te geven dat niet alleen voor de leerling zo helder mogelik was, geschikt ook
voor de minder begaafden, maar bovenal een boek dat de leraar een groot deel
van het werk uit handen nam, en geschikt was ook voor mensen die na hun examen
hun hele leven nooit meer een boek inkijken. Het twede deel stelde enige eisen van
nadenken, en is nooit populair geworden, al zijn er, mede door de steun van het
eerste deel, veertien drukken van verschenen. De behoefte aan een een-
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voudiger vervolg werd bevredigd door het in 1895 verschenen Supplement, dat bij
de dertig drukken beleefde. Al deze boeken zijn ook nu nog in veelvuldig gebruik.
Roorda ging met zijn studies door, en publiceerde in 1892 Dutch and English
Compared (twee delen, in vierde druk verschenen). Dit boek is ook methodies van
belang, want Roorda ging steeds uit van de tekst, al kunnen wij zijn grammatiese
opvattingen, evenals die van zijn tijdgenoten aan de universiteiten, niet meer
aanvaarden. Naast deze studies wendde Roorda zich tot de toen nieuw opgekomen
fonetiek; zijn boek over de Klankleer en Hare Practische Toepassing, in 1889 voor
het eerst verschenen, bereikte een zesde druk (1927), en had geen mededinger tot
het grote werk van Zwaardemaker en Eijkman in 1928. Ik heb Roorda's Klankleer
een paar malen in het Museum besproken, en kan hier volstaan met te herhalen
dat het een werk is van oud-Hollandse deeglikheid, dat veel te weinig gebruikt is,
vooral door onze beoefenaren van het Nederlands, die zich aan het boek van
Zwaardemaker en Eijkman wel nooit zullen wagen. Naast de genoemde boeken
heeft Roorda met zijn kollega Grondhoud een serie Leesboeken voor de middelbare
school uitgegeven, voor meer gevorderden ook een aantal geannoteerde uitgaven,
allemaal degelik en goed werk, zij het werk dat door anderen na hem op andere
wijze is opgevat, en door talloze onbekwamen is geïmiteed, die op het gebied van
grammatika en fonetiek zich niet durfden wagen. Al spoedig na zijn komst te
Groningen was Roorda lid geworden van de Engelse examenkommissie; het lag
dus voor de hand dat kandidaten voor de middelbare akten bij hem hulp zochten,
ook de enkele studerenden aan de universiteit, waaronder de schrijver van dit bericht,
want de letterkundige fakulteit gaf in die tijd slechts een aanvulling van de eigenlike
leraarsopleiding, die nog niet tot de taak der universiteit gerekend werd.
De fonetiese studies, oorspronkelik ondernomen ter wille van de taalstudie (de
titel van het boek over de klankleer sprak van toepassing op de studie van het
Nederlands en de nieuwe talen), droegen rijke vruchten toen Roorda in 1899 optrad
als direkteur van het Instituut voor Doofstommen in Groningen. Daar heeft hij
misschien wel het belangrijkste werk van zijn leven gedaan, hoe goed leraar en
opleider van leraren hij ook geweest is. Hij bleef trouwens opleider, want nauweliks
een jaar na zijn optreden als direkteur begon hij een opleiding van de onderwijzers
aan zijn instituut: wel betoogde hij dat de Regering de zorg voor de doofstommen
op zich behoorde te nemen, maar hij wist wel dat zulke belangen, vooral waar het
de minder bevoorrechten betreft, in ons land slechts langzaam aan, zo ooit, de
aandacht trekken, en hij liet het niet bij papieren betogen, maar nam een groot deel
van het werk voor zijn persoonlike rekening. In het nieuwe reglement, natuurlik door
Roorda opgesteld, is de laatste bepaling karakteristiek: Persoonlijke toelagen wegens
grooten dienstijver en in het oog springende practische bekwamheid kunnen te allen
tijde door de hoofddirectie worden toegekend. Naast de organisatie van de opleiding
stelde Roorda zich door bezoeken aan andere insti-
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tuten in ons land en daarbuiten op de hoogte: de resultaten waren geen daverende
redevoeringen, noch gewichtige artikelen, maar eenvoudige verslagen aan de
hoofddirektie, en praktiese voorstellen tot verbetering aan zijn eigen instelling: aparte
klassen voor hardhorenden, de invoering van foneties schrift, scheiding van de
leerlingen naar leeftijd in afzonderlike tehuizen, steun voor ontslagen leerlingen bij
hun intree in de maatschappij. Zoo begrijpt men wat al spoedig gekonstateerd werd:
dat Roorda enkele jaren na zijn optreden beschouwd werd als een leider op het
gebied van de zorg voor doofstommen, niet alleen bij ons maar ook in het buitenland.
Toen hij in 1920 wegens het bereiken van de 65jarige leeftijd ontslag vroeg, trachtte
het bestuur hem nog te behouden, maar Roorda achtte zich niet onmisbaar, en
weigerde. Het jaarverslag over 1920 door zijn opvolger geeft een overzicht van
Roorda's werk, en het zijn heel konkrete feiten, die daar worden opgesomd, geen
vage algemeenheden.
Na zijn ontslag vestigde Roorda zich in Hilversum, waar een van zijn kinderen
woonde, en nam hij ook daar, meer misschien nog dan in Groningen, aan het
maatschappelik leven deel, en werkte o.a. mee aan de oprichting van de Openbare
Leeszaal. Hij naam ook spoedig zijn oude studiën weer op, en dit bracht hem weer
in nader kontakt met mijzelf, ofschoon de band nooit verbroken was, ook al door
mijn herhaalde bezoeken gedurende zijn direkteurschap in Groningen. Zijn
belangstelling in mijn werk leidde tot brieven over de werken over fonetiek en
syntaxis; nog in 1927 schreef hij een brief van twaalf grote bladzijden met
aantekeningen op de English Sounds. Ook in de pogingen om een redelike opleiding
van de leraren te organiseren, in het biezonder in de School voor Taal- en
Letterkunde, stelde hij groot bevoorrechte zijde te verwachten hadden, te
onderschatten. Als hij voor z'n eigen kinderen liefst een universitaire opleiding wilde,
was het in de eerste plaats wegens de maatschappelike voordelen daarvan,
allerminst omdat die opleiding steeds de beste is, zeker niet in de vakken die hem
door zijn studie en door z'n ervaring in Groningen het best bekend waren.
Roorda behoort tot die grote groep van mannen die zonder de voorrechten van
relaties en zonder regeringsteun bij hun opleiding ons middelbaar onderwijs gemaakt
hebben tot wat het is; zijn naam kan noch in de geschiedenis van dat onderwijs,
noch in dat van het onderwijs aan doofstommen, gemist worden.
E. KRUISINGA
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Lodewijk Scharpé
(Tielt 24 October 1869-Betekom 4 Mei 1935)
Lodewijk Scharpé werd op 24 October 1868 te Tielt (W.-Vl.) uit Westvlaamsche
ouders geboren. Na de Middelbare school te Nieuwpoort bezocht te hebben, werd
hij ‘student’ aan het Koninklijk Athenaeum te Brugge, in 1890 ‘hoogstudent’ in de
Germaansche philologie aan de Universiteit te Gent. Zijnen leermeester Vercoullie
is hij, ondanks het (vooral in België zoo scherp onderscheidend) verschil in
godsdienstig-staatkundige gevoelens en gezindheid levenslang blijven vereeren.
In 1894 te Gent gepromoveerd op eene studie over de oudere Nederlandsche
fabelliteratuur, ‘van De Dene tot Vondel’ - onder welken titel het stuk later gedrukt
is - en hare buitenlandsche voorbeelden en verwanten, huwde hij in 1897 mej.
E.C.A.M. Legein, die hem vijf zonen en vijf dochters schonk, doch in 1922 overleed;
waarna hij in 1928 hertrouwde met mej. O. Verstreken. Na een paar jaar te Brussel
werkzaam te zijn geweest als commies-opsteller aan het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs, werd hij in 1898 benoemd tot
buitengewoon, in 1902 tot gewoon hoogleeraar in de Faculteit der wijsbegeerte en
letteren aan de Katholieke Universiteit te Leuven, om, naar eene herhaaldelijk
gewijzigde leeropdracht, achtereenvolgens onderwijs te geven, aanvankelijk in de
Hoogduitsche taal en letterkunde - terwijl prof. Lecoutere het Nederlandsch
vertegenwoordigde -, later, te gelijk of bij afwisseling, in historische Nederlandsche
en vergelijkende Germaansche spraakkunst, Gotisch, phonetiek, Nederlandsche
letterkunde (capita selecta, voor het doctoraal examen), en ten slotte ook nog (in 't
Fransch) vergelijkende literatuurgechiedenis (‘partie germanique’): stellig geen al
te nauw beperkt studieveld! Daarnevens was hij sedert 1904 ook hoogleeraar in
een of meer dezer vakken aan de Handelshoogeschool te Leuven. Van de Koninklijke
Vlaamsche Academie was hij sedert 1911 briefwisselend, sedert 1919 werkend lid,
in 1925 onderbestuurder, in 1926 bestuurder. Te Betekom (benoorden Leuven),
waar hij - na sedert 1908 bij afwisseling te Leuven en daaromtrent, te Heverlee,
gewoond te hebben - in 1931 een naar zijn smaak gebouwd en ingericht huis
betrokken had, is hij op 4 Mei 1935 overleden.
Ziedaar het geraamte, de voornaamste naakte feiten van zijn leven. Ter
kenschetsing van zijn persoon en zijn werk moge het volgende dienen. Dat hij zich
van de hoofdtaak zijns levens, het hoogleeraarschap, met onverdroten ijver en
algeheele toewijding gekweten heeft, en dan ook als loon de hooge vereering, vol
piëteit, en de warme liefde zijner leerlingen en oud-leerlingen en vrienden mocht
genieten, daarvan getuigen het dertigtal artikelen, in Zuid- en Noordnederlandsche
en Duitsche periodieken aan zijne nagedachtenis gewijd, en niet minder het na zijn
dood gestichte ‘Scharpé-fonds’, de gewijzigde voortzetting eener stichting, door
hem zelf na den oorlog op touw gezet ten behoeve der kinderen van gestorven,
verbannen of uit hun ambt ont-
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zette Vlaamsche activisten, doch thans strekkende ten bate der kinderen van
verdienstelijke, door een of ander ongeluk getroffen Vlamingen: in het land der
kroostrijke gezinnen een ware weldaad! Op zijne colleges droeg hij - naar het
1
getuigenis van een zijner oud-leerlingen, prof. dr. Frank Baur meer analytisch dan
synthetisch van aard -, zelden of nooit volledige, ordelijk verdeelde en afgeronde
overzichten voor; maar hij wekte belangstelling en roeping, gaf inzicht, wette het
verstand, prikkelde de denkkracht: elk college, elk gesprek liet een indruk achter,
droeg eenige vrucht.
Doch, Vlaming als hij was met hart en ziel, heeft hij, evenals zoovele zijner ambt-,
vak- en volksgenooten, zich niet kunnen bepalen en opsluiten binnen de muren van
studeerkamer en collegezaal: hij heeft geen weerstand kunnen noch willen bieden
aan den aandrang van zijn, volk en vaderland liefhebbend, gemoed en zijn levendigen
geest om ook zijn aandeel te nemen in den strijd voor het eereherstel van eigen
taal en letteren, eigen, Germaansche cultuur tegen de eeuwenoude Fransch-Walsche
overheersching. Wakker en dapper heeft hij, vlot en vurig spreker, in de
vergaderingen der schier overtarijke - te talrijk om ze hier te noemen -, vaak mede
door hem gestichte of als voorzitter geleide Vlaamsche maatschappijen,
vereenigingen en bonden (steeds aan Katholieke zijde) geijverd voor het goed recht
2
onzer taal en onzer cultuur in Vlaamsch-België . En daarnaast heeft hij ook, vlug
en vaardig schrijver, in de niet minder talrijke Vlaamsche tijdscsriften, maand-, weeken dagbladen - Onze Kunst, Dietsche Warande en Belfort, Biekorf, Ons Leven,
Leuvensche Bijdragen, Onze Kongo, Lectuur, Onze Tijd, Ons Volk ontwaakt, en
nog vele andere (waarvan, wederom, meer dan één mede door hem gesticht) - een
lange, lange reeks van beoordeelingen, aankondigingen, overzichten en verslagen
van boeken, meest op philologisch gebied, geleverd, die strekten tot verspreding
van kennis en verhooging van het wetenschappelijk peil in zijn vaderland. In zijne
latere jaren heeft hij bovendien door het vertalen of navertellen eener heele reeks
Brinckman (van wiens Kasper-oom en Hooger Leven hij eene volledige vertaling
gaf), Hauff, Auerbach, Gotthelf, Reuter, Hebbel, Gerstäcker, Storm, Hebel, Andersen
e.a. - na zijn dood verzameld herdrukt - veel bijgedragen tot verspreiding van goede,
romantische en humoristische, lectuur van Germaanschen huize onder het
Vlaamsche volk.
Maar ook dit, toch altoos nog letterkundige werk bevredigde niet ten volle de
behoefte van zijn warm, sociaal voelend hart aan maatschappelijk werk, dat hem
in rechtstreeksche aanraking bracht met de stoffelijke nooden zijns volks. De bange
oorlogsjaren en de naweeën daarvan lieten hem geen rust voor gezetten
wetenschappelijken of letterkundigen arbeid: van 1914 tot 1923, negen jaren lang,
verscheen er geen enkele vrucht zijner anders zoo werkzame pen. Al dien tijd gaf
hij, reeds aanstonds in het brandende Leuven, blijk van een heldhaftig en edelmoedig
altruïsme. Gedurende den oorlog wijdde hij zich
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met geheele overgave aan het door hem, in samenwerking met de Vincentiuszuster
Carton de Wiart, gestichte, ingerichte en bestuurde ‘Werk van den onderstan’, eene
vereeniging (in den trant der Noordnederlandsche stedelijke vereenigingen voor
Armenzorg en Armenraden), ter voorkoming der bedelarij en tot hulp vooral van
den ‘schamelen arme’ te Leuven, die aldaar onnoemelijk veel goeds gedaan en
hem handen vol werk, maar zeker ook, in den dank der burgerij, groote voldoening
3
gebracht heeft .
Een ander, op lager maar ook vriendelijker terrein zich bewegend werk des vredes,
waarin hij bijzonder belang stelde, was de bijenteelt: vanouds buitenman, liefhebber
der natuur, was hij een ijverig lid, mettertijd voorzitter van den Vlaamschen
Bieënbond. Bedenkt men daarbij dat Scharpé ook een artistiek man was, met een
warm gevoel en een zuiveren smaak voor kunst - zijn gastvrij huis in de
Schapenstraat te Leuven hing vol met schilderijen en schetsen van bevriende
beeldende kunstenaars - en dat hij, lest best, ook een goed huisvader was, vereerd,
bemind door zijn tiental kinderen en hun nakroost, dan is 't wel duidelijk dat hij
geenszins een dorre, eenzame, van het leven en de wereld vervreemde
kamergeleerde is geweest, uitsluitend levende in en voor zijn wetenschap. Zeker
hebben zijne talrijke philanthropische en andere beslommeringen een niet gering
deel geroofd van zijn tijd en zijn werkkracht, die bovendien nog in hooge mate
versipperd zijn door het schrijven dier overtalrijke boekbeoordeelingen en
-overzichten. Vermoedelijk heeft ook hij meenig lang gekoesterd wetenschappelijk
plan, door ander werk verdrongen, allengs meer en meer zien verijlen en verdwijnen,
met achterlating van onverwerkte bouwstoffen, onuitgegeven afschriften enz. Maar
wie zal hem euvel duiden dat hij, de inspraak van zijn hart en het besef van hetgeen
hij een hoogeren plicht achtte volgende, den dank van zijn volk heeft verkozen boven
den lauwer der onverdeeld gediende, zuivere wetenschap!
Niettemin dient ten slotte het voornaamste zijner wetenschappelijke productie met verwijzing naar achterstaande, op verre na niet volledige, lijst zijner toch talrijke
geschriften - hier kortelijk besproken. Een blik op die lijst doet zien dat Scharpé (na
enkele gedichten uit zijn jeugd) zich in den eersten tijd o.a. heeft beziggehouden
met Vondel's oudste gedichten (ook diens Warande der Dieren) en met den
Brugschen rederijker Ed. de Dene (S.'s dissertatie), met diens ouderen,
vijftiende-eeuwschen kunstbroeder en stadgenoot Anthonis de Roovere - wiens
spel ‘Quiconque vult salvus esse’ hij later ook heeft uitgegeven-, met den Reinaert,
Marnix, Hans Sachs, Gezelle - zijn landsman (tot wiens steeds wassenden cultus
hij ook zijne bijdrage geleverd heeft), met Veldeke - hij had het zeldzame geluk,
enkele fragmenten van zéér oude hss. van diens Servaes-legende te vinden en,
streng-diplomatisch, te mogen uitgeven -; en eindelijk met De Dene's voorganger,
den Bruggeling Cornelis Everaert, wiens 35 spelen hij, te zamen het mij, volgens
opdracht onzer Maatschappij, heeft uitgegeven. Daarvoor heeft hij den naar het
Leidsche afschrift gezetten tekst met het origineele hs. gecollationeerd en nog eens
met zijn eigen
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afschrift vergeleken, de meeste, door hem uit de Brugsche archieven geputte
bouwstoffen voor de drie eerste hoofdstukken der Inleiding, over de Brugsche
rederijkers, hunne Kamers, en over Everaert's leven en zijne spelen verzameld en
(in de tusschen ons gevoerde briefwisseling) vele bijdragen geleverd tot de verklaring
van duistere plaatsen in de Aanteekeningen, waarbij zijne kennis van het door de
vijftiendeeuwsche Brugsche rederijkers geschrevn en het hedendaagsch gesproken
Westvlaamsch en van het Vlaamsche volksleven, maar niet minder zijn schrander
4
vernuft aan de uitgave groote diensten hebben bewezen . Dat zijn aandeel in het
gemeenschappelijke werk, ten gevolge der vreeselijke oorlogsjaren, niet nog grooter
is geweest, hebben wij beiden evenzeer betreurd als de door ons beider
levensomstandigheden veroorzaakte vertraging van het slot der uitgave. Ik bewaar
zeer vriendelijke herinneringen aan onze even leerzame als vriendschappelijke
samenwerking, die mij ook in persoonlijke, schriftelijke aanraking - versterkt door
wederzijdsche bezoeken te Leuven en Leiden - heeft gebracht met dezen levendigen,
steeds jong blijvenden, nobelen Westvlaming.
Het grootste en belangrijkste van Scharpé's geschriften is voorzeker de
Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde van 1830 tot heden: een met vele
portretten en afbeeldingen versierd boekdeel van 387 bladzijden, door hem te zamen
het Th. Coopman bewerkt, en in afleveringen van 1899 tot 1910 verschenen;
waarvoor nog slechts weinige voorstudiën bestonden, en waarvan het leeuwendeel
voor Scharpé's rekening is gekomen.
Behalve door zijn eigen werk maakte Scharpé zich voor de Nederlandsche
philologie verdienstelijk door de onder zijne leiding bewerkte dissertaties zijner
leerlingen, zooals b.v. Van Mierlo, Stracke, Kempeneers, Grootaers, Baur, Grauls,
Leenen e.a. - ook de vroeg gestorven Persijn behoorde tot den kring zijner hem om
strijd vereerende studenten -, en door de aanstichting van twee reeksen van uitgaven
door zijne leerlingen: de Leuvensche Tekstuitgaven en de Studiën en Tekstuitgaven,
beide een viertal nummers tellende. Zelf gaf hij daarin een ‘Gheestelick Meyspel
van tReyne Maecxsele ghezeyt de ziele’ uit, van den laat-zestiendeeuwschen
Roeselaarschen rederijker R. Lawet, met aanteekeningen; als alle door hem
uitgegeven stukken bewerkt naar de door hem met ijver voorgestane en zijnen
leerlingen aanbevolen streng diplomatisch-acritische, hoogst nauwkeurige, doch
wellicht soms in zekere ‘diplomatitis’ ontaardende, methode, die de op zich zelf
volkomen begrijpelijke, gerechtvaardigde reactie is (geweest) op de uiterst vrijpostige
en onstelselmatige hypercritiek van vele Zuid- en Noordnederlandsche uitgaven
van oudere Nederlandsche geschriften.
Dat, ten slotte, Scharpé niet alleen in de literatuur, maar ook in de gesproken taal
een levendig belang stelde, bewees hij in zijne Nederlandsche Uitspraakleer (1912),
die blijk gaf van een scherp en fijn gehoor, groote kennis der wetenschappelijke
phonetiek en hare zoowel acoustische als mechanische methoden en van hare
internationale literatuur: een boekje, zeer verre uitstekende boven het oudere
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Zuidnederlandsche over hetzelfde onderwerp van Ternest (1860, 1872). Voor een
tweeden druk had hij vele bouwstoffen verzameld, doch zijn voor eigen werk steeds
zeer crtische geest had hiermede geen vrede, zoodat een herdruk achterwege bleef;
jammer genoeg, daar het werk zonder twijfel uitnemende diensten zou kunnen
bewijzen bij de na den oorlog hervatte, gevolgrijke pogingen tot verbreiding eener
zuivere, dialectvrije, ‘uitspraak’ van het Nederlandsch in Vlaamsch-België.
Alles bijeen voorzeker een uiterst bedrijvig en nuttig, ja een goed en mooi leven,
in den dienst der Nederlandsche philologie, maar ook, vooral niet minder, ten bate
der geestelijke en stoffelijke verheffing van het Vlaamsche volk.
Oestgeest, April 1936
J.W. MULLER

Lijst der voornaamste geschriften
1886

Enkele gedichten (De stad Nieuport;
Jacob van Maerlant e.a. Lett. bijl. tot De
Brugsche Beiaard 1888, 1889; De vrije
Vlucht 1890; Onze Kunst 1890; Het
Belfort 1892; Ons Leven 1893).

1892

Vondel's eerstelingen. Vondel's Pascha
(Het Belfort).

1893

Antonis de Rovere, twee onuitgegeven
gedichten (Biekorf).

1893-1894

Van Reinaerde (Het Belfort).

1893

Philips Marnix van Sint-Aldegonde
(Tijdschr. v.h. Willemsfonds).

1894

Hans Sachs (Het Belfort).

1894

Guido Gezelle (Het Belfort).

1894

Un Villon flamand. Eduard de Dene (3e
Congr. scientif. internat. des Cathol.,
Bruxelles, 6e section).

1895

Les Fabliaux (Het Belfort).

1895

Edewaerd de Dene (ald.).

1895-1896

Middelnederlandsche Hss. in Engeland
(ald.).

1896

Uit een hs. der Stadsboekerij te Brugge
(Leuv. Bijdr.).

1898-1920

Spelen van Cornelis Everaert, vanwege
de Mij. der Nederl. Letterkunde te Leiden
met inleiding en aanteekeningen
uitgegeven door J.W. Muller en L.
Scharpé. Leiden.
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De hss. van Veldeke's Servatius (Leuv.
Bijdr.).

1899-1910

Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde
van het jaar 1830 tot heden, Th.
Coopman en L. Scharpé. Antwerpen.
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1900

Vijf Brugsche Tooneelstukjes uit de
vorige eeuw (Biekorf).

1900

Van De Dene tot Vondel (Leuv. Bijdr.).

1901

De Rovere's spel van Quiconque vult
salvus esse, uitgeg. door L.S. (Leuv.
Bijdr.).

1903

Sunte Elizabetten legende, met aant.
uitgeg. door L.S. (Leuv. Bijdr.).

1904

Gezelle als spoker (Dietsche Warande
en Belfort).

1906

R. Lawet, Gheestelick Meyspel van
tReyne Maecxsele ghezeyt de ziele, met
aant. uitgeg. door L.S. Leuven-Amst.

1907

(Vertaling van) J. Brinckman, Kasperoom en ik, Hooger-op! met inleiding
vertaald door L.S. IJper 1907. - Kasperoom en ik, in bijgewerkte volledige
vertaling herdrukt. Antw. 1929.

1907 en 1912

Onzer Lieven Vrouwe Kruisklachte, naar
den vijftiendeeuwschen tekst en op de
oude melodie van de Bordesholmer
Marienklage. Driemaal uitgevoerd.

1909

Planctus B.M.V., Complainte de la T.S.
Vierge. Leuven.

1909

De Verriesten (Jaarb. d. Alg. Kath.
Studentenvereen.).

1912

Nederlandsche Uitspraakleer. Lier.

1913

Zuid-Nederland en de vereenvoudigde
spelling, door L. Scharpé en C. Lecoutere
(Kritiek op het verslag van de
Staatscommissie in zake de
spellingkwestie, tweede gedeelte).

1927

Het Esopet-vraagstuk (Album Vercoullie).

1936

Verzamelde uitgegeven en onuitgegeven
sprookjes en vertellingen, vertaald en
naverteld door prof. dr. L. Scharpé,
bijeenverzameld door J(an) S(charpé)
en nagezien door prof. dr. Jos. de Cock.
Leuven.
En tenslotte een reeks van langere en
kortere boekbeoordeelingen en
-overzichten in verschillende
Zuidnederlandsche tijdschriften (zie
boven, blz. 158); te talrijk om ze alle hier
op te sommen.
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Eindnoten:
1 Aan wiens mededeelingen, evenals aan die van S.'s zoon, den heer Jan Scharpé, ik hier en
elders met erkentelijkheid een en ander ontleen; met verwijzing voorts naar het met ongemeene
piëteit door den eerstgenoemde geschreven ‘In memoriam’ in ‘De Standaard’ van 6 Mei 1935.
2 Reeds als student! Op het Noor- en Zuidnederlandsch Taal- en Letterkundig Congres zag ik
hem plotseling naar het podium snellen om, geheel onvoorbereid, met een geestdriftige
improvisatie aaan het debat deel te nemen.
3 Al is, in den verdwazenden roes na de bevrijding, ook het huis van den flamingant Scharpé
bedreig met eene bestorming door Waalsche studenten!
4 Zie over dit alles blz. XLIX-L der Inleiding. - Gelukkig worden de bouwstoffen voor de beraamde,
doch onvolwrochte toegift op onze uitgave: een woordenboek en spraakkunst van Everaert's
taal (mijne verzameling strookjes en S.'s brieven aan mij) nu althans door den heer J.B. Drewes
te Hoogezand gebruikt ten behoeve van taalkundig studiën in verband met zijn academisch
proefschrift over een zestiendeeuwsch onderwerp.
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Dr. W. van Schothorst
(Lunteren 18 Augustus 1877-'s-Gravenhage 17 Augustus 1935)
‘Hij is met krijghsmans eere in 't harrenas gestorven’.
Indien ooit deze regel uit Vondels Gijsbrecht van Amstel op iemand van toepassing
was, is dit zeker het geval met dengene, wiens naam hierboven staat. Reeds in
1934 werd hij door een ernstige ziekte lang aan het ziekbed gekluisterd en wellicht
ware het beter geweest, indien hij toen afscheid had genomen van zijn werk, maar
dit kòn hij niet, hij had het te lief. En dus vatte hij zijn zware taak weer op, ofschoon
feitelijk de krachten daartoe hem ontbraken. Toen kwam de groote reorganisatie
van het middelbaar onderwijs in de residentie. Anderen gingen met vacantie de stad
uit, maar de directeuren der hoogere burgerscholen moesten op hun post blijven.
Een paar weken, nadat de scholen gesloten waren, werkten zij nog. Doodelijk
vermoeid nam Van Schothorst nog deel aan de vergaderingen van 20 en 22 Juli.
Den 23sten Juli hoopte hij eindelijk te gaan rusten. Maar dit mocht niet zoo zijn. Op
den avond van 22 Juli ging hij te bed en stond niet weer op.
In deze kleine feiten ligt eigenlijk het geheele leven en heet gansche karakter van
dezen nobelen man opgesloten. Plicht en dienen waren de twee richtlijnen van zijn
aardsche bestaan. Zijn naaste omgeving wist dit wel, maar daarbuiten merkte men
dat niet veel, want hij was wars van alle vertoon en de bescheidenheid zelve.
Dit is gebleken in al wat hij verrichtte. In 1895 deed hij eindexamen aan de H.B.S.
met 5-jarigen cursus te Utrecht en liet zich daarna inschrijven als student in de
Nederlandsche Letteren aan de Hoogeschool aldaar.
Terwijl de veelomvattende studie voor het candidaats-examen hem in beslag
nam, bereidde hij zich voor tot het afleggen van het Staatsexamen, met het gevolg,
dat hij anderhalf jaar na dit laatste reeds candidaat was.
Daarna studeerde hij verder, maar was alweer niet tevreden met het volbrengen
van zijn gewonen voor de hand liggenden plicht, doch oefende zich al werkende
voor zijn examen, practisch op het instituut van den heer Maris te Baarn. Dit belette
hem niet om twee jaar na 't behalen van zijn candidaatsbul, cum laude zijn doctoraal
examen in de Nederlandsche letteren af te leggen.
Zijn verdiensten werden nu, misschien voor de eerste maal, openlijk erkend,
doordat hij twee weken later, in Januari 1902, werd benoemd tot leeraar in de
Nederlandsche taal, de Geschiedenis en de Staatswetenschappen aan de H.B.S.
te Brielle. Slechts tot 1 September 1903 was hij hier werkzaam. Toen ging hij als
leeraar in de Nederl. Taal en Letterkunde naar de H.B.S. en het Gymnasium te
Amersfoort.
Ook hier heeft hij zich niet tevreden gesteld met zijn daglijksch werk zoo goed
mogelijk te doen. Met groote vlijt en ernst werkte hij aan zijn proefschrift. Op 12
Februari 1904 behaalde hij den titel van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1936

164
Doctor in de Nederlandsche Letteren na verdediging van een dissertatie over ‘Het
Dialect der Noord-West-Veluwe’, die ook in het buitenland de aandacht trok en zeer
gunstig werd beoordeeld.
Dit is dan ook niet te verwonderen, want het was inderdaad een baanbrekende
arbeid, welke door verschillende professoren (ik noem b.v. Kalff, Gallée, De Vreese,
Sievers, Wright en Roediger) als zoodanig zeer werd gewaardeerd.
Maar ook thans was aan zijn groote werkkracht geen einde gekomen. Reeds in
1906 verscheen van zijn hand het eerste deel eener ‘Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde’, een boek dat door zijn collega's hoog is gewaardeerd.
Het feit dat thans van het eerste, zoowel als van het in 1907 verschenen tweede
deel, een negende druk is uitgegeven, legt hiervan voldoende getuigenis af.
Op 1 September 1906 werd Van Schothorst leeraar aan de 3de H.B.S. met
5-jarigen cursus te 's-Gravenhage en precies 14 jaar later directeur. Geen beter
keuze had men kunnen doen, want zoowel leeraren als leerlingen waren er zeer
verheugd over.
Zijn verdiensten ten opzichte der Nederlandsche Letteren werden erkend door
zijn benoeming tot lid onzer Maatschappij in 1909.
Wie eenigszins op de hoogte is van de veelomvattende taak van den Directeur
eener H.B.S. in een groote stad, kan begrijpen, dat thans van hem niet veel meer
op ander gebied kon verwacht worden. Een karakter als Van Schothorst kan niet
tevreden zijn met werken op halve kracht in de school. Hij gaf zich dan ook geheel
aan zijn arbeid aldaar en ging daarin volkomen op.
Niettegenstaande deze zware taak heeft hij de kracht gehad zich steeds van zijn
vak goed op de hoogte te houden, zoodat zijn leerboek dat ik boven noemde, steeds
bij bleef. Welk een geweldigen arbeid dit vereischt, weet alleen hij, die getracht heeft
het ook zoo ver te brengen. Toch vond hij nog tijd om op paedagogisch gebied
werkzaam te blijven, ook buiten de school. Zijn voorzitterschap van de Haagsche
Leerarenvereeniging en der Vereeniging van Directeuren van H.B.S. met 5-jarigen
cursus in Nederland getuigen hiervan.
Naast het genoemde leerboek voor de Nederlandsche letterkunde schreef hij
samen met H. Korst een ‘Taalboek voor de laagste drie klassen van H.B.S. en
Gymnasium’, waarvan thans de derde druk is gepubliceerd en met L.C.T. Bigot en
C.G. Kaakebeen een leesboek voor de middelbare school, getiteld ‘Nieuwe Schakels’.
De spraakkunst, die Prof. dr. N. van Wijk schreef onder den titel ‘De Nederlandsche
taal’, werd met medewerking van den schrijver door Dr. Van Schothorst bij den
zesden druk herzien en verbeterd.
Van zijn verspreid werk noem ik nog enkele critieken in het Weekblad voor
Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs, Taal en Letteren en den Nieuwen Taalgids.
Met hem is een groot en goed mensch heengegaan, wiens eenige fout wellicht
zijn overdreven bescheidenheid was. Onze Maatschappij verliest in hem een harer
trouwste leden.
Moge zijn nagedachtenis bij ons allen in eere blijven.
F.C. DOMINICUS
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Verslagen
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Verslag van de jaarlijksche vergadering te Leiden op 17 juni 1936
De beschrijvingsbrief luidde:
Leiden, den 8sten Mei 1936.

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 17den Juni 1936 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 N.J. Krom, met een
toespraak.
II. Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen
en handelingen gedurende het afgeloopen jaar 1935/1936.
III. Verslag van den staat der boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.
IV. Verslag omtrent de rekening en verantwoording van den penningmeester.
V. Verslag der commissie voor taal- en letterkunde.
VI. Verslag der commissie voor geschied- en oudheidkunde.
VII. Verslag der commissie voor schoone letteren.
VIII. Mededeeling van de adviezen van de commissie voor schoone letteren en
het bestuur nopens den jaarlijks uitgeloofden prijs van aanmoediging, geheeten
‘C.W. van der Hoogt-prijs’, ditmaal groot ƒ 1000, en eventueele toekenning van dien
prijs door de vergadering.
IX. Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone
en buitengewone leden (zie Bijlage).
X. Voorstel van het bestuur:
1. om aan artikel 3 der Wet toe te voegen:
‘2. Een besluit tot ontbinding kan slechts genomen worden in een daartoe
opzettelijk ten minste drie maanden tevoren bijeengeroepen vergadering en wel
met een meerderheid van stemmen van tweederden der aanwezige gewone leden.
Het geheel der aanwezige aan de stemming deelnemende leden zal tenminste
eenderde van het totaal aantal gewone leden der Maatschappij dienen uit te maken.
3. Indien in de bedoelde vergadering het in het vorig lid aangegeven aantal bij de
stemming niet aanwezig is, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen
met inachtneming van den termijn in het vorig lid bedoeld. Deze vergadering zal
met een meerderheid van tweederden der aanwezige leden tot ontbinding kunnen
besluiten ongeacht het aantal die leden.’
2. om artikel 21, zooals dit bij de laatste wetswijziging is vastgesteld, als volgt aan
te vullen:
Onder 2e wordt achter ‘bezwaren’ ingevoegd: ‘of op welke wijze ook vervreemden’.
Ingevoegd wordt een nieuw 3e luidende:
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‘het vervreemden van roerende goederen tot een der verzamelingen van de
Maatschappij behoorend, behoudens zoodanige, waarvan het behoud, gezien het
doel der verzameling, van geen of geringe beteekenis is, alsmede het ruilen en
verkoopen van boekwerken, waarvan meer exemplaren in de bedoelde verzameling
aanwezig zijn.’

Toelichting:
1. De ontbinding der Maatschappij dient, naar het oordeel van het bestuur niet
aan de maandelijksche vergadering te worden overgelaten (zie artikel 48), terwijl
daarvoor bovendien bijzondere waarborgen gewenscht zijn.
2. Het bestuur is van meening, dat het wenschelijk is ook voor eenige gevallen
van vervreemding van roerend goed machtiging van de jaarlijksche vergadering
voor te schrijven. Beschikking over de verzameling der Maatschappij dient naar zijn
oordeel in het algmeen niet aan het oordeel van het bestuur te worden overgelaten.
XI. Vaststelling van de jaarlijksche bijdrage (Wetsart. 12).
(Het bestuur stelt voor deze te handhaven op ƒ 10.).
XII. Voorstel van de maandelijksche vergadering om uit de renten van het Vaste
Fonds wederom ƒ 250 beschikbaar te stellen, te verdeelen over vijf jaar, voor tien
abonnementen op de ‘Vondelkroniek’.
(Voor de eerste maal geschiedde dat in 1932).
XIII. Vaststelling der tegemoetkomingen aan secretaris, penningmeester en
bibliothecaris (Wetsartt. 33 [6], 33 [9] en 35 [8]).
(Het bestuur stelt voor deze te bepalen op ƒ 250 voor den secretaris en ƒ 400 voor
den bibliothecaris. Aan den penningmeester ware voorloopig géén tegemoetkoming
toe te kennen).
XIV. Verkiezing van zes bestuursleden (Wetsartikel 23. Zie bijgevoegd stembiljet).
XV. Verkiezing van een secretaris en een penningmeester (Wetsart. 25. Zie
bijgevoegd stembiljet).
XVI. Verkiezing van leden in drie vaste commissiën (Wetsart. 56 [2]. Zie bijgevoegd
stembiljet).
XVII. Benoeming van zes leden van de commissie voor de uitgave van geschriften
(Wetsart. 63 [1]. Zie bijgevoegd stembiljet).
XVIII. Voordracht van Dr M. Sabbe: ‘Een en ander uit den taalstrijd in
Zuid-Nederland tusschen 1815 en 1830’.
XIX. Verkiezing van een voorzitter.
XX. Rondvraag.
Tegenwoordig zijn 98 leden. Asselbergs, Barge, A. Beets, Bellinfante, W. van
Bemmelen, de Bie, Van Blankenstein, Bloem, Van Blom, Boldingh-Goemans, Van
Bolhuis, Bothenius Brouwer, Bottenheim, Brouwer, Burgersdijk, Colenbrander, H.T.
Damsté, O. Damsté, Domenicus, Doorman, Duyvendak, Waldie van Eck,
Eerdbeek-Claasen, Van Erp, Van Erven Dorens, Escher, De Gelder, sGravesande
Pannekoek, Van Ham, Heinsius, Van Hemessen, Hesseling, Van Hille-Gaerthé,
Van 't Hooft, Hulsman, Hunger, Idenburg, Idenburg-Siegenbeek van Heukelom,
Juynboll, J. Kalff, Kern, Kloeke, L. Knappert, Knipscheer, Korff, Kroes,
Kroes-Ligtenberg, Krom, Kroon, Kruyt, Kunst, Van der Laan, Laman Trip-de Beaufort,
Lasonder, Van Lessen, Margadant,
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Meertens, Moll W.J.M. Mulder, Muusses, M. Nijhoff, Von Ossenbruggen, Portengen,
De Raaf, Van Raalte, Rassers, Regt, Van Rhijn-Naeff, Rogge, Van Ronkel, Roorda,
Van Rijnbach, Sassen, Van Schaik-Willing, Schepp, Sevenster, Slagter, J. Smit,
W.A.P. Smit, Stapel, Sterck, Sterck-Proot, Stokvis, Van Suchtelen, Tielrooy, Tjeenk
Willink, M. Valkhoff, Verburgh, Verdoes, Versprille, Veth, J. de Vries, De Vries-Vogel,
Warnsinck, Wiersum, Wijnaendts Fransken, Van Zeggelen, Zijderveld.

I.
De voorzitter Dr N.J. Krom opent de vergadering met een toespraak (zie blz. 3).

II.
De secretaris brengt het volgende verslag uit:

Verslag van den secretaris
De belangrijkste lotgevallen der Maatschappij in het verleden jaar, ze hangen ten
nauwste samen met zekere oneenigheden, waarvan gemeend wordt, dat het maar
het beste is om vredeswille te zwijgen. De geschiedenis der Maatschappij in het
afgeloopen jaar wordt ditmaal dan vooràl... gezwegen.
In het archief is die geschiedenis compleet te vinden; hier fluisteren we enkel van
een onweer, dat opstak ter vorige jaarvergadering, en dat aanhield; en van een
bestuurscirculaire van 9 Juli 1935, waarbij het bestuur zijn mandaat ter beschikking
stelde van de leden.
Die leden, opgeroepen tegen 21 September, om in een buitengewone
maandvergadering een nieuw bestuur te kiezen, namen bij die gelegenheid moties
aan, die uitwerkten, dat het bestuur bleef, en dat er een commissie werd benoemd,
om een wetsherziening voor te bereiden.
De voorstellen dier commissie met een prae-advies van het bestuur werden
behandeld in een buitengewone jaarvergadering van 2 Mei 1936.
De Wet werd dan gewijzigd. Het karakter van de wijzigingen en de perspectieven
daardoor geopend, onze Voorzitter heeft ze U zoo even geschetst.
Van de ontvangen opdracht om den tekst hier en daar nog wat bij te werken heeft
het bestuur zich gekweten.
Maar, alvorens de Wet, zooals zij thans is gewijzigd, te drukken, leek het
gewenscht, dat door Uwe vergadering nog eenige voorzieningen werden getroffen
tegen booze mogelijkheden, die de Maatschappij anders - in theorie althans - zouden
blijven bedreigen; deze namelijk: dat een kwaadwillende maandvergadering
onverhoeds een wettig besluit nam tot ontbinding van onze Maatschappij; en voorts,
dat een overmild bestuur de roerende goederen ging vervreemden, door ze weg te
schenken.
Straks, bij punt X van den beschrijvingsbrief, zal U gelegenheid worden geboden,
leven en goed der Maatschappij tegen zulke kwaden afdoende te verzekeren.
Ter eerste gewone maandelijksche vergadering in October 1935 verscheen het
bestuur in een tot 6 leden geslonken sterkte. De vergadering
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trof de noodige voorloopige voorzieningen: Zij wees Dr N. Japikse aan, ter
voorloopige vervulling der vacature-Bothenius Brouwer, daar Dr H.A. Enno van
Gelder, die door de jaarvergadering in zijn plaats benoemd was, den zetel had
geweigerd. Dr J. de Vries, die was uitgetreden, werd vervangen door Dr G.G. Kloeke;
Mr M. Nijhoff door Mr J.C. Bloem; Dr J.J.L. Duyvendak door Mr P.J. Idenburg.
Zoo telde het bestuur weer tien leden, en van hen verkoos de vergadering den
heer Krom tot voorzitter.
Een buitengewone maandvergadering van 21 September en een buitengewone
jaarvergadering van 2 Mei werden reeds vermeld.
Gewone maandvergaderingen werden gehouden op 4 October, 8 November, en
6 December 1935; en 10 Januari, 7 Februari, 6 Maart, 7 April en 8 Mei 1936.
Daarin hielden voordrachten:
Dr P. Fijn van Draat over Swift en zijn tijd;
Dr D.C. Hesseling over Griekenland in Oegstgeest;
Dr F.W.T. Hunger over Botanische incunabelen in het algemeen en het Herbarium
van Pseudo-Apuleius in het bizonder;
Dr J. Tielrooy over Victor Hugo als religieuze persoonlijkheid;
Dr H. Terpstra over De vroegste Chineesche handel van onze voorouders;
Dr H.A. Enno van Gelder's voordracht was getiteld Ratio artis perditrix;
Dr L. Knappert sprak over Hollandsche herinneringen op Ceylon;
Dr I.J. Brugmans over De verbreiding van de Nederlandsche taal in
Nederlandsch-Indië;
Victor E. van Vriesland handelde over Nieuwe stroomingen in onze Letteren;
en de heer Ant. J. Lievegoed over De ontwikkeling van de krant als persoonlijkheid.
Voor deze jaarvergadering heeft de heer Dr M. Sabbe uit Antwerpen ons een
voordracht beloofd met titel: ‘Een en ander uit den taalstrijd in Zuid-Nederland
tusschen 1815 en 1830’. Den Heer Sabbe en allen juist genoemden sprekers zij
ook hier dank gebracht voor hun medewerking, waardoor de belangstelling voor
onze bijeenkomsten er zeer stellig niet op achteruitging.
Het jaarboek verscheen in December 1935 voor de eerste maal in
gereorganiseerden staat, overeenkomstig het besluit van de jaarvergadering van
1935 en door de goede zorgen van een Jaarboek-commissie. Het is het bestuur
gelukt voor den druk van volgende jaarboeken belangrijk voordeeliger voorwaarden
te bedingen.
Ingevolge besluit van de bestuursvergadering van 28 April wendde het bestuur
zich tot de regeering met een verzoek maatregelen te treffen, opdat de plaatsing
onzer boeken in het gebouw van de rijksuniversiteitsbibliotheek zal kunnen blijven
geschieden naar hetgeen terzake in 1876 tusschen de regeering en de Maatschappij
is overeengekomen. Door gebrek aan plaatsruimte wordt het steeds moeilijker en
welhaast onmogelijk, om de boeken van de Maatschappij in één loca-
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liteit bij elkaar te houden, als was overeengekomen dat zou geschieden.
Met eerbied en dankbaarheid zij gewag gemaakt van de legateering door wijlen
ons medelid A. Bonger aan onze Maatschappij, ter versterking van het Vaste Fonds,
van een som van ƒ 2500, en door wijlen Mr C. Bake van een bedrag groot ƒ 500.
Het bestuur maakte van zijn benoemingsrecht gebruik om als gewone leden voor
de Maatschappij te winnen Jhr Mr R. Feith te 's-Gravenhage en Jhr Mr Dr A.B.G.M.
van Rijckevorsel te 's-Hertogenbosch; en als buitengewone leden mevr. L.B. van
der Hoogt-Marks te New York en Mrs H.M. Allen en Professor G.H. Clark, beiden
te Oxford.
Op dit jaareinde telt onze Maatschappij:
1 eerelid
645 gewone
en 77 buitengewone leden.
ongerekend de nieuw benoemde 25 gewone en 2 buitengewone leden, wier
namen U zoo dadelijk zullen worden medegedeeld.

Verslagen van de vergaderingen op 21 september 1935 en 2 mei 1936
Het verslag van den Secretaris geeft het bestuur aanleiding om hier ook de verslagen
uit te brengen over de beide bovengenoemde vergaderingen.
Uit de notulen van de buitengewone maandelijksche vergadering op
Zaterdagmiddag 21 September 1935, die was belegd ter voorziening in het bestuur
tot aan de volgende jaarlijksche vergadering, zij het volgende vermeld:
Te twee uur werd de vergadering geopend. De presentielijst werd geteekend door
de volgende 69 leden:
C. van Arendonk, A. Asselbergs, J.N. Bakhuizen van den Brink, E.J. Belinfante,
J.H. van Bemmelen, W. van Bemmelen, J.W. Berkelbach van den Sprenkel, D. van
Blom, S. Bottenheim, J. Brouwer, J. Clay, D. Coster, B.A.P. van Dam, H.T. Damsté,
P.H. Damsté, F.C. Domenicus, F.J.W. Drion, J. van Dullemen-de Wit, P. Endt, H.E.
Enthoven, B.G. Escher, S.J. Fockema Andreae, P. Fijn van Draat, G.J. Geers, H.A.
Enno van Gelder, P. Geyl, G.H. sGravesande Pannekoek, J. van Ham, J. Heinsius,
O.C. van Hemessen, D.C. Hesseling, F.D. Holleman, B.H. van 't Hooft, J. Kalff, G.G.
Kloeke, L. Knappert, T.S. Knipscheer, J.A.N. Knuttel, F.W.A. Korff, F. Kossmann,
N.J. Krom, J.E. Kroon, A.C. Kruyt, J.H. van Lessen, E. van Lokhorst, S.W.F.
Margadant, M. Mees-Verwey, M. Nyhoff, P.A.J. Portengen, E. van Raalte, H.
Robbers, P.S. van Ronkel, A.A. van Rijnbach, F. Sassen, J.G. van Schaik-Willing,
C.L. Schepp, J. Slagter, C. Snouck Hurgonje, F.W. Stapel, A.E.H. Swaen, W.G. van
der Tak, J.W. Verburgt, P. Verdoes, C. Veth, M.M. de Vries-Vogel, V. van Vriesland,
W.A. van Wageningen-Salomons, M.C. van Zeggelen.
De oudste in benoeming onder de bestuursleden, dr. W. van Bemmelen presideert
op grond van artt. 26 en 36 der Wet en geeft
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een overzicht van de gebeurtenissen, die geleid hebben tot het bijeenroepen van
deze buitengewone vergadering (zie vorig jaarverslag). Na de jaarvergadering van
1935 is ook de heer De Vries uit het bestuur getreden, omdat hij zich evenmin kon
vereenigen met de onthouding van den prijs aan den dichter Marsman. De
overgebleven bestuursleden hebben toen hun mandaat ter beschikking gesteld en
een rondschrijven aan de leden gezonden, waarin zij de houding van het bestuur
toelichtten en verdedigden. Zij verzochten de leden zich uit te spreken voor of tegen
deze houding. Aan dit referendum nam 45 % der stemhebbende leden deel. Van
de 262 ingekomen antwoorden waren er 10 blanco of ongeldig, 76 tegen en 176
vóór de houding van het bestuur.
De buitengewone maandvergadering behandelde nu een motie, ingediend door
mr. Slagter mede uit naam van mr. H.A. Idema, dr. B.G. Escher, mr. J. van
Bemmelen, mr. S.J. Fockema Andreae, dr. F.W.A. Korff en Herman Robbers. Deze
motie luidde:
De leden der Maatschappij, bijeen op de buitengewone maandvergadering van
21 September 1935,
van oordeel
dat het besluit van het bestuur betreffende den C.W. van der Hoogt-prijs 1935
een zoo ernstig verschil van meening onder de leden heeft doen ontstaan, dat
daardoor de bloei der Maatschappij wordt bedreigd,
dat deze geheele aangelegenheid wijst op gebreken in de organisatie der
Maatschappij, waarvan het genomen besluit slechts een symptoom is, en dat het
dus gewenscht is die organisatie door een wijziging van de Wet der Maatschappij
te verbeteren,
besluiten
1e: een commissie van 5 leden te benoemen met de opdracht zoo spoedig mogelijk
een voorstel te doen, te behandelen in een buitengewone jaarlijksche vergadering,
als bedoeld in art 50 der Wet, tot wijziging van de wet, met het doel de Maatschappij
beter aan haar taak te doen beantwoorden en daarbij in elk geval de procedure van
de toekenning der prijzen in haar onderzoek te betrekken;
2e: de zes bestuursleden, die hun mandaat ter beschikking stelden, genoemd
sub c. in de oproeping ter vergadering van heden, te verzoeken op hun besluit terug
te komen.
Over beide gedeelten werd afzonderlijk gestemd en beide werden met vrijwel
algemeene stemmen aangenomen.
De zes bedoelde bestuursleden verklaarden zich bereid aan te blijven.
Na een stemming met gesloten briefjes werden in de commissie tot wetswijziging
gekozen: de heer A. Asselbergs, Mevr. Van Dullemen-de Wit, dr. N.J. Krom, mr. J.
Slagter, dr. J. de Vries.
Daar het vermelde rondschrijven van het bestuur alleen de meening van dit bestuur
verdedigde, maar aan de Commissie voor Schoone Letteren daarin geen gelegenheid
was gegeven om ook de tegenovergestelde opvatting van die Commissie toe te
lichten, was deze Commissie in haar geheel afgetreden.
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De buitengewone maandelijksche vergadering besloot, op voorstel van den heer
Drion, om de Commissie uit te noodigen op haar besluit terug te komen.
Uit de notulen van de buitengewone jaarlijksche vergadering, - die alleen jaarlijksch
heet, omdat aan haar alleen en uitsluitend wetgevende macht is toegekend - zij het
volgende vermeld:
Op Zaterdagmiddag den 2den Mei 1936 te twee uur werd de vergadering geopend
door den voorzitter dr. N.J. Krom, die in zijn inleidend woord de Commissie van
wetswijziging voor haar nauwgezetten arbeid dankte en daarna gelegenheid gaf tot
algemeene beschouwingen. De presentielijst werd geteekend door Asselbergs,
Bakhuizen van den Brink, J. van Bemmelen, W. van Bemmelen, Bothenius Brouwer,
Byvanck, Van Dam, Draaijer-de Haas, Damsté, Van Dullemen-de Wit, Duyvendak,
de Gelder, Enno van Gelder, Geyl, ter Haar, Heinsius, Huizinga,
Idenburg-Siegenbeek van Heukelom, Kalff, Kloeke, Knappert, Kossmann, Krom,
Van Lessen, Van Lokhorst, Van Raalte, Van Ronkel, Van Rijnbach, Verburgt,
Verdoes, Veth, J. de Vries, de Vries-Vogel, tesamen 36 leden.
In de algemeene beschouwingen stond als eenige aanleiding tot de voorgestelde
wetswijziging de bedoeling op den voorgrond, de werkzaamheid der Maatschappij
te versterken en in het bizonder werd de wensch geuit dat weer, zooals vroeger, de
Maatschappij hare uitgaven zou opvatten en blijven voortzetten. Ook de wensch,
eenige vergaderingen buiten Leiden te doen plaats vinden kwam opnieuw ter sprake.
Over de bezoldiging der bestuursleden en hun plaats in de organisatie werd veel
gediscussieerd, met den uitslag dat de salarieering bleef gehandhaafd voor secretaris
en bibliothecaris, maar overigens aan de positie dezer bestuursleden niet veel werd
gewijzigd, zij het dan dat de honoreering van den secretaris veel werd verminderd,
terwijl de penningmeester geen belooning ontvangt en zijn werk door een
bankinstelling onder zijn leiding zal worden verricht. Men achtte deze salariskwestie
van principieel belang, omdat door de hierbij verkregen besparing geld zou vrij
komen ten behoeve van de publicaties der Maatschappij. Art. 63 der nieuwe Wet,
waarbij een bedrag van 10 % der inkomsten werd gewaarborgd, is met 19 tegen 8
stemmen aangenomen. Alvorens dit artikel in behandeling kwam, was bij art 59 de
toekenning van den C.W. Van der Hoogt-prijs ter beslissing aan de jaarlijksche
vergadering gegeven. Na een woord van dank aan den voorzitter werd de
vergadering gesloten.

III.
De bibliothecaris brengt zijn verslag uit (zie Bijlage I).

IV.
Voor de Commissie van art. 33 der Wet geeft de heer Knappert inlichtingen over
het door den penningmeester gevoerde beheer. Diens rekening en verantwoording
(Bijlage II zie blz. 215) worden onder dankzegging goedgekeurd.
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V.
Hierna volgt voorlezing, door den heer Van Rijnbach, van het

Verslag der commissie voor taal- en letterkunde
Wegens langdurige ongesteldheid van twee leden der Commissie werd in het
afgeloopen vereenigingsjaar het aantal vergaderingen tot zeven beperkt; voorzitter
was de heer G.G. Kloeke, met het secretariaat werd belast de heer Van Rijnbach,
toen de heer De Vries tot ons leedwezen zich in den loop van November wegens
drukke bezigheden genoopt zag ontslag te nemen als lid. Op voordracht der
Commissie voorzag de Maandvergadering van Januari voorloopig in de vacature
door de benoeming van mejuffrouw J.H. van Lessen.
Van het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, van welks redactie
de heer Beets, na zijn herstel, in October het secretariaat wederom op zich kon
nemen, verschenen de afleveringen 2/4 van het 54ste deel en afl. 1/2 van het 55ste
deel. Het ligt in de bedoeling in 1936 ook nog het 56ste deel te doen verschijnen,
met welk voornemen de uitgeefster van het Tijdschrift zich vereenigd heeft.
Door het Bestuur der Maatschappij werd aan de Commissie tweemaal advies
gevraagd over een aanvrage om subsidie voor een uitgave op het gebied der
Commissie; in beide gevallen is geadviseerd deze niet te verleenen.
De volgende wetenschappelijke mededeelingen werden gedaan:
1. De maatschappelijke grondslagen van de Nieuwe-Gidsbeweging, door den
heer J.A.N. Knuttel.
2. Woensdag (naar aanleiding van een dialect-geographisch kaartje), door den
heer G.G. Kloeke.
3. Klanknabootsing als taalvormend element, door mej. J.H. van Lessen.
4. Anonieme correspondentie in de Vaderlandsche Letteroefeningen - Twee oude
waterloopsnamen - Koude- als eerste lid van plaatsnamen, door den heer J.W.
Muller.
5. Het woord uierboord, door den heer A. Beets.
6. Een plaats in Huygens' Sedeprinten in verband met een uitdrukking bij het
balspel - Overgang van bijzinnen tot bijwoorden - Een rijm in het Wilhelmus, door
den heer J. Heinsius.

VI.
Hierna volgt voorlezing, door den heer de Gelder, van het

Verslag der commissie voor geschied- en oudheidkunde
De Commisie vergaderde zeven maal onder voorzitterschap van den heer Meijers.
Secretaris was de heer de Gelder.
De Commissie verloor haar raadgevend lid mr. S.J. Fockema Andreae, die wegens
verandering van betrekking naar Zwolle vertrok. De Commissie benoemde den heer

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1936

Barge tot lid en de heeren dr. P.J.M. van Gils en dr. J.N. Bakhuizen van der Brink
tot raadgevende leden.
De volgende leden bespraken de achter hun naam vermelde onderwerpen:
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de heer de Blécourt: de roerende goederen van het genootschap ‘Pro Excolendo
Jure Patrio’;
de heer van Blom: de konijnenplaag op de Waddeneilanden en een plaats bij
Ubbo Emmius; het jaartal op een grafsteen in Oost-Vlieland; het graf van Wyttenbach
te Oegstgeest; het woord ‘voetscheer’ op Wieringen; de steen der Kamminga's op
Ameland;
de heer Bijleveld: de nalatenschap van Jacob van Wasenaar van Warmond; het
archief der familie Trip in het Rijksarchief te Groningen; een zoogenaamd portret
van Boerhave; de steen der Adrichems in de Leidsche Academie; nieuwe feiten uit
het leven van prinses Marianne;
de heer Byvanck: de schriftsoorten in een Munstersche Schrijfproef; Keltische
bevolking in Nederland; de verhouding der Civatas Tungrorum tot de Provincia
Belgica; de stad Tongeren in den Romeinschen tijd;
de heer Colenbrander: reis naar Zuid-Afrika;
de heer Fockema Andreae: een rekening-post betreffend de verkoop van puin
van den Brittenburg in 1553;
de heer de Gelder: veranderingen in een bijbelprent van Sadeler; teekeningen
van Willem Schellinks; de groote zaal van den Amsterdamschen Kloveniersdoelen;
de heer Huizinga: de herkomst van sommige Friesche namen; een plaats bij
Melanchton betreffend Erasmus' Querela Pacis; de naam van het huis Ter Lugt te
Leiden;
de heer Knappert: een achttiende-eeuwsch handschrift over de Chineezenmoord
te Batavia; een schrijven uit 1756 aangaande bemoeiingen der Oost Indische
Compagnie;
de heer Krom: een Engelsch bezoek aan Nederland in het begin van de
negentiende eeuw; Hollandsche grafsteenen op het kerkhof te Ispahan;
de heer Meijers: de uitdrukking ‘pro vadimonio’.
In de avondvergadering der Commisie van 16 Juni in het Nutsgebouw hield de
heer A.A.G. van Erven Dorens, directeur van het Gemeentemuseum te Arnhem een
lezing over ‘De graphische technieken der prentkunst’.

VII.
De heer Asselbergs leest voor het

Verslag der commissie voor schoone letteren
Gedurende het afgeloopen jaar kwamen de leden van de Commissie voor Schoone
Leteren driemaal bijeen, ter bepaling van haar houding inzake het conflict betreffende
de weigering van den C.W. van der Hoogtprijs voor het jaar 1935, ter bespreking
vervolgens van de voorstellen der Commissie tot Wetswijziging, voorzoover deze
voorstellen de werkzaamheden van de Commissie voor Schoone Letteren, en hun
resultaat, betreffen. Een nauw contact met het Hoofdbestuur, en met de Commissie
voor de uitgaven van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde werd door
de leden wenschelijk geacht. Het komt haar na-
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melijk voor, dat de toegenomen verwijdering tusschen de beoefenaars der philologie,
der theoretische schoonheidsleer en der geschiedenis voor de letterkunde eenerzijds,
en de vervaardigers der belletrie anderzijds - eene verwijdering, die voor de
hedendaagsche litteratuur kenmerkend schijnt - te betreuren valt, omdat zij aanleiding
geeft tot wederzijdsche misverstanden. Tusschen letterkunde als wetenschap
opgevat en letterkunde als kunst mag een verschil - maar mag geen wezenlijke
scheiding ontstaan. Zij acht het derhalve gewenscht, dat de inzichten der litteraire
kritiek niet worden veronachtzaamd door de beoefenaars der litteraire wetenschap,
en dat aan de bestudeering van het wetenswaardige de bewondering voor het
schoone niet worde geofferd. Zij beschouwt het als hare voornaamste functie, de
aesthetische normen zuiver te doen toepassen, voorzoover haar invloed strekt. Dit
beginsel beheerschte steeds hare bijeenkomsten, het inspireerde haar ook tot het
besluit, dat zij nederlegde in haar advies voor den C.W. van der Hoogtprijs voor het
jaar 1936.

VIII.
Bij monde van den heer Damsté verneemt de vergadering de volgende

Adviezen van de commissie voor schoone letteren en van het bestuur
nopens den ‘C.W. van der Hoogt-prijs’
[1] De Commissie voor schoone letteren adviseert het bestuur van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde den C.W. van der Hoogtprijs voor het jaar 1936 toe
te kennen aan den dichter H. Marsman. Wat betreft de waardeering van Marsman's
werk verwijst zij naar haar advies van het vorig jaar, dat in het jaarboek gepubliceerd
werd. De Commissie is zich bewust hiermee het standpunt te blijven innemen, dat
bij de toekenning van genoemden prijs louter en alleen aesthetische
waardebepalingen dienen te gelden.
Zij heeft het besluit tot dit advies met algemeene stemmen genomen.
[2] Ten aanzien van de kwestie-Marsman heeft het bestuur de overtuiging
gekregen, dat de argumenten pro en contra langzamerhand zijn uitgeput. De eenige
die aan deze zaak nog een ander aspect zou kunnen geven is de dichter Marsman
zelf. De aanbieding van den prijs zal hem een aanleiding kunnen zijn om zijn houding
ten opzichte van de Maatschappij te herzien. Het bestuur adviseert daarom tot
aanneming van het voorstel der commissie.
De toekenning van de prijs is geschied met 74 van de 92 uitgebrachte stemmen
(13 tegen en 5 blanco), nadat een voorstel om schriftelijk te stemmen met groote
meerderheid was verworpen.

IX.
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Namens de Commissie van stemopneming, bestaande uit de leden Bothenius
Brouwer, Eerdbeek-Claasen, de Gelder, Heinsius, Hunger, Idenburg-Siegenbeek
van Heukelom, Kloeke, L. Knappert, van Lessen, van Ronkel, Verdoes en Versprille,
deelt de heer van
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Ronkel den uitslag mede van de stemming voor de te benoemen 25 gewone en 2
buitengewone leden.
Ingekomen waren 219 stembiljetten. Een biljet was ongeteekend, dus ongeldig.
Tot gewoon lid zijn gekozen:
Mevr. H.A.C. Beets-Damsté, prof. T.J. Bezemer, dr T. van der Bilt, mevr. F.W.M.
Bonger-baronesse Van den Bosch van Verwolde, dr Jos. de Dekker, dr S.P.
Engelbrecht, dr J.G. van Gelder, D. Hannema, dr C.M. van den Heever, D. Kalma,
A.A. Kok, dr F.E.J. Malherbe, mej. dr C.A. van Manen, J.C. Mollema, dr E. Moresco,
C.E. du Perron, dr G. Preller, dr H.J.W. van Prooije-Salomons, jhr D. Roell, dr A.H.M.
Romein-Verschoor, jhr dr J.L.A.A.M. van Rijckevorsel, dr A.M.H. Schepman, mr
A.P. van Schilfgaarde, dr J.H. Thiel, dr W.D. van Wijngaarden; tot buitengewoon
lid:
Dr F. Ritter te Emden, dr H. Reimers te Spiekeroog.

X.
De voorstellen tot wijziging van art. 3 en art. 21 van de wet zijn zonder disscusie
aangenomen.

XI.
Besloten is mede zonder discussie, om de jaarlijksche bijdrage der leden ook dit
jaar te handhaven op ƒ 10.-.

XII.
Ook is besloten om als voorheen ƒ 250.-, te verdeelen over vijf jaar, uit de rente van
het Vaste Fonds beschikbaar te stellen voor tien abonnementen op de Vondelkroniek.

XIII.
Het voorstel van het Bestuur om de tegemoetkomingen aan den secretaris en den
bibliothecaris te bepalen respectievelk op ƒ 250.- en ƒ 400.- en voorloopig geen
tegemoetkoming aan den penningmeester toe te kennen, is eveneens zonder
discussie aangenomen.
Op voorstel van den heer Knappert, wordt besloten om de verkiezing van een
voorzitter aan de lezing van den heer Sabbe te laten voorafgaan.

XIV-XVII.
Na het noenmaal wordt de uitslag der stemmingen voor de te benoemen
bestuursleden en leden van vaste commissiën medegedeeld.
In het bestuur zijn gekozen: mr. J.C. Bloem, dr. G.G. Kloeke, mej. dr. M.E.
Kronenberg, dr. L.W.M. Lasonder, C.L. Schepp en dr. J.C.M. Warnsinck. Secretaris
wordt dr. J.J. de Gelder, penningmeester mr. J. Slagter.
In de Commissie voor taal- en letterkunde zijn gekozen mej. dr. J.H. van Lessen
en dr. A. Zijderveld.
In de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde: mr. A.S. de Blécourt, dr. N.J.
Krom en dr. J.A.J. Barge.
In de Commissie voor Schoone Letteren: dr. N.A. Donkersloot.
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In de Commissie voor de uitgaven van Geschriften zijn benoemd de heeren: dr.
N.A. Donkersloot, Mr. J.C. Bloem, dr. P.J.M. van Gils, dr. G.B. Brom, dr. C.B. van
Haeringen en C.L. Schepp.
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XIX.
De heer Knappert stelt voor om den heer Kloeke te benoemen tot voorzitter, hetgeen
bij algemeen applaus door de vergadering wordt goedgekeurd.

XVIII.
Dan volgt de voordracht van dr. M. Sabbe over ‘Een en ander uit den taalstrijd in
Zuid-Nederland tusschen 1815 en 1830’ (zie blz. 13).

XX.
Bij de rondvraag spreekt de heer Sterck een woord van erkentelijkheid tot den
voorzitter, voor zijn voortreffelijke leiding, niet alleen van deze vergadering maar
ook in alle moeilijkheden, die de Maatschappij in, het afgeloopen jaar heeft doorstaan.
Te kwart over vier wordt de vergadering gesloten.
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Bijlage I. Verslag van den bibliothecaris
In een vorig jaarverslag mocht ik aandacht vragen voor het vraagstuk hoe in
Nederlandsche Bibliotheken de Nederlandsche belletrie zoo volledig mogelijk
1
verzameld kan worden . Intusschen heeft de Nederlandsche Vereeniging van
Bibliothecarissen een Commissie ingesteld om over dit onderwerp, dat voor onze
Maatschappij en haar Bibliotheek van het allergrootste belang is, rapport uit te
brengen. Het deed mij genoegen, dat ook de Bibliotheek der Maatschappij in deze
Commissie vertegenwoordigd was. Het Rapport is inmiddels in druk verschenen en
2
belangstellenden moge ik daarnaar verwijzen . Dit rapport bepaalt zich tot het stellen
van het vraagstuk en het aangeven van algemeene richtlijnen voor een
samenwerking van verschillende bibliotheken, doch heeft uiteraard nog slechts
theoretische waarde. In hoeverre practische uitvoering van de in dit rapport
aangegeven punten mogelijk is, zal door nader overleg der betrokken bibliotheken
moeten blijken. Dat de Rijkscommissie van advies in Bibliotheekzaken thans het
initiatief tot een dergelijk overleg zal nemen, waarbij ook onze Bibliotheek betrokken
zal zijn, meende ik in dit verslag niet onvermeld te moeten laten.
In 1935/36 werd onze Bibliotheek met 515 boeken en 107 overdrukken, de
handschriftencollectie met 2 nummers vermeerderd, namelijk een bundel liederen
en gedichten ten deele met muzieknoteering, dateerend uit de 18de eeuw, langs
antiquarischen weg verworven en een aantal documenten en brieven betreffende
Coenraad en Gedeon Busken Huet en leden der familie Van Deventer, ons door
Mevr. Wed. E. van Deventer-Maas geschonken, van wie wij ook een aantal boeken
en overdrukken mochten ontvangen. Voor dit geschenk zij hier nogmaals groote
erkentelijkheid betuigd.
Onder de overige geschenken, die de Bibliotheek mocht ontvangen, wensch ik
te noemen een aantal romans en andere werken voornamelijk uit het begin der
19de eeuw, die ons door tusschenkomst van den Bibliothecaris der Rijksuniversiteit
te Groningen werden afgestaan; van de Commissie voor de Wijnaendts-Franckenprijs
1935 ontvingen wij de haar ter beoordeeling toegezonden werken; de Heer G.J.
Honig te Zaandijk verrijkte onze Bibliotheek met zijn fraai uitgegeven Stamboek der
Familie Smit; Dr F.W. Stapel schonk ons zijn belangrijk werk over Corn. Speelman,
terwijl Dr J.W. Muller ons in de gelegenheid stelde uit zijn boekerij eenige werken
te kiezen, die voor onze Bibliotheek waarde hadden.
De uitgevers tot wie, gelijk in het vorige vereenigingsjaar, het verzoek werd gericht
om enkele hunner uitgaven aan de Bibliotheek af te staan, hebben over het algemeen
wederom aan dit verzoek voldaan, waarvoor wij hun hier hartelijk dank zeggen; op
deze wijze konden 40 boekwerken toegevoegd worden. Voor verdere schenkers
en schenkingen moge naar de achter dit verslag gevoegde lijsten van schenkers
en aanwinsten verwezen worden.
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Langs antiquarischen weg werd mede het boekenbezit niet onbelangrijk uitgebreid,
onder andere werden boeken aangekocht uit de verzamelingen van F.R. Coers
F.R.zn en uit die van wijlen C. van Ommeren. De belangrijkste aanwinst vormt
ongetwijfeld het in Vlaanderen aangekochte exemplaar van het Dictionarium
Germanicolatinum en Latinogermanicum van Petrus Dasypodius in de Nederlandsche
bewerking van Ant. Schore, een der oudste Nederlandsch-Latijnsche
woordenboeken, in drukken respectievelijk van 1556 en 1546 te Antwerpen.
In het depôt der Bibliotheek werden door de goede zorgen van den Bibliothecaris
der Universiteits-Bibliotheek de kasten van het ‘Museum Catsianum’, de schenking
van wijlen Jhr De Jonge van Ellemeet, van deuren met glas voorzien, zoomede van
een duidelijk opschrift, zoodat aan deze verzameling een haar toekomend kenmerk
werd gegeven.
Het dreigend gebrek aan plaatsruimte in de Universiteits-Bibliotheek gaf het
Bestuur der Maatschappij aanleiding zich tot Z.E. den Minister van O.K. en W. te
wenden met het verzoek tijdig maatregelen te nemen, opdat de Bibliotheek der
Maatschappij overeenkomstig de bepalingen van het contract van inbruikleengeving
ook in de toekomst als een bijeenbehoorend geheel bewaard zal kunnen worden.
Handschriften en drukwerken uit de Bibliotheek werden ingezonden op de
Tentoonstelling betreffende Christ. Plantijn, in het Rijksmuseum te Amsterdam
ingericht door het Kon. Oudheidk. Genootschap en op de Muziektentoonstelling in
het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
A.A. VAN RIJNBACH
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Lijst van personen en instellingen die de bibliotheek van de Maatschappij
in het genootschapsjaar 1935-1936 met geschenken hebben vereerd
1.

Dr Raf. Altamira, 's-Gravenhage.

2.

H. Asder, 's-Gravenhage.

3.

Dr W. van Bemmelen, 's-Gravenhage.

4.

Bestuur v.d. Vlaamsche
Muziekcongressen, Antwerpen.

5.

Bestuurderen v.d. Kweekschool v.d.
Zeevaart, Amsterdam.

6.

J.H. van den Bosch, Wageningen.

7.

Dr R. Brandstetter, Luzern.

8.

Bredero-herdenkingscommissie,
Amsterdam.

9.

Dr A.M. Brouwer, Utrecht.

10.

Dr J. Brouwer, 's-Gravenhage.

11.

Commissie v.d. Dr J.C.
Wijnaendts-Franckenprijs - 1935, Leiden.

12.

Curatoren der Rijks-Universiteit, Leiden.

13.

Dr B.A.P. van Dam, 's-Gravenhage.

14.

Mevr. E. van Deventer-Maas,
's-Gravenhage.

15.

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

16.

Mevr. A. van Gogh-Kaulbach,
Amsterdam.

17.

Dr G. Gosses, 's-Gravenhage.

18.

Dr K. Heeroma, Zwolle.

19.

G.J. Honig, Zaandijk.

20.

Ned. Israël. Hoofdsynagoge, Amsterdam.

21.

Mr P.J. Idenburg, Leiden.

22.

Dr E.J.H. Jeanne, Heerlen.

23.

Dr W.R. Juynboll, Leiden.

24.

Dr J.A. Koch, Bandoeng.

25.

Dr N.J. Krom, Leiden.

26.

Dr A.J. Kronenberg, Zeist.

27.

Dr G.J. Lieftinck, Haarlem.
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28.

Ministerie van Onderw., Kunsten en
Wetensch., Afd. K. en W.,
's-Gravenhage.

29.

Dr J.W. Muller, Oegstgeest.

30.

Openb. Leeszaal en Bibliotheek, Delft.

31.

Idem, 's-Gravenhage.

32.

Mej. Dr R. Pennink, 's-Gravenhage.

33.

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

34.

Dr M.J. Premsela, Amsterdam.

35.

J.J. van der Reyden, Leiden.

36.

Jhr L.M.A. von Schmid, 's-Gravenhage.

37.

Dr D. Schoute, Wassenaar.

38.

G.W. Schut, Leiden.

39.

M.C. Sigal. 's-Gravenhage.

40.

Dr H. Sparnaay, Amersfoort.

41.

Dr F.W. Stapel, 's-Gravenhage.

42.

Dr H.W. Staverman, Deventer.

43.

Dr J.F.M. Sterck, Aerdenhout.

44.

Dr C. Tazelaar, Amsterdam.

45.

Dr J. Tielrooy, Zwolle.

46.

Universiteits-Bibliotheek, Groningen.

47.

Idem, Nijmegen

48.

Idem, Utrecht.

49.

Vereeniging tot bevordering v.d.
belangen des boekhandels, Amsterdam.

50.

S.L. Vinhuizen, Middelstum.

51.

Dr J. de Vries, Leiden.

52.

Mevr. M.C. van Zeggelen, Amsterdam.

Uitgevers die bij hen uitgegeven werken aan de bibliotheek ten
geschenke gaven
53.

L.J.C. Boucher, 's-Gravenhage.

54.

Drukkerij v/h E.J. Brill, Leiden.

55.

A.W. Bruna & Zoons Uitg. M., Utrecht.

56.

W.L. & J. Brusse's Uitg. Mij, Rotterdam.
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57.

G.F. Callenbach, Nijkerk.

58.

N.V. Uitg. Mij. Elsevier, Amsterdam.

59.

De Gemeenschap, Bilthoven.

60.

Van Holkema en Warendorf, Amsterdam.

61.

Uitg. Mij. Holland, Amsterdam.

62.

P.N. van Kampen en Zoon, Amsterdam.

63.

N.V. Leiter-Nijpels, Maastricht.

64.

N.V.H.P. Leopold's Uitg. Mij.,
's-Gravenhage.

65.

L.C.G. Malmberg, 's-Hertogenbosch.

66.

J.M. Meulenhoff, Amsterdam.

67.

Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam.

68.

Rozenbeek en Venemans Uitg. Bedr.,
Hilversum.

69.

N.V. Servire, 's-Gravenhage.

70.

A.W. Sijthoff's Uitg. Mij, Leiden.

71.

W.J. Thieme & Cie, Zutphen.

72.

Wereldbibliotheek, Amsterdam.

73.

J.B. Wolters' Uitg. Mij, Groningen.
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Lijst der handschriften en boeken, waarmede de bibliotheek is
vermeerderd
I. Handschriften
a. Diverse liederen en gedichten, ten deele met muzieknoteering, 100 blz. kl. 8. in
perk. band (Einde 18e eeuw).
b. Documenten betreffende C d B u s k e n H u e t en zijn zoon G e d e o n B.H. en
leden der familie V a n D e v e n t e r .
1. Fac-similé van het Besluit dd. 13 Juni 1685, waarbij Lodewijk XIV aan Ged.
Huet, ci-devant Ministre de la R.P.R. toestaat zich te begeven naar Heidelberg en
zijn goederen in Frankrijk te verkoopen. - 2. De Belgicisten. Verslag van een reis
naar Godesberg door 8 leden van het Leidsche Dispuut Belgicis Litteris Sacrum
(opgericht 28 Jan. 1839), in den zomer van 1847, geschreven door Cd Busken Huet
(blijkens zijn brief aan J. Kneppelhout dd. 23 Nov. 1847, vgl. Brieven van Cd Busken
Huet, Dl. I, blz. 3). Geillustreerd, waarschijnlijk door Carel Vosmaer (de teekeningen
zijn gesigneerd C.V.), die ook lid van het Dispuut was. Hierbij een schrift met de
oorspronkelijke, op de reis gemaakte schetsen. - 3. 4 Brieven van Cd Busken Huet
aan zijn vriend en (later zijn) zwager Dr J.C. van Deventer. a. dd. 12 Febr. 1849,
Florentin près de Lausanne. b. begin Mei 1849, Genève. c. dd. 14 Juli 1853, Haarlem.
d. dd. 20 October 1869, Batavia. (Uitgegeven door Mevr. A. Busken Huet en Ged.
B.H. in Brieven van Cd Busken Huet, Dl. I, blz. 4, 11, 34 en 226). - 4. Brief van
Robert Hamerling aan J.C. van Deventer dd. 29 Mei 1876, Graz, over diens vertaling
van Aspasia. - 5. Brief van Charlotte Huet aan J.C. van Deventer, dd. 24 Aug. 1862,
Zutphen, en van Mevr. Busken Huet-Huet (de moeder van Cd. B.H.). - 6.
Bloemteekening van Mevr. Busken Huet-Huet. - 7. Uittreksels uit den Burgelijken
Stand: a. betreffende de geboorte van Cd B.H. te 's-Gravenhage, 28 Dec. 1826. b.
idem van Gedeon B.H. te Haarlem, 31 Mei 1860. - 8. Kennisgeving van overlijden
van Mme Vve Conrad Busken Huet, née Anne-Dorothée van der Tholl, décédée le
19 juillet 1898. - 9. Brief van A.G. van Hamel aan J.C. van Deventer dd. 9 Mei 1886,
na het overlijden van Cd B.H. - 10. Brief van A.L.G. Bosboom-Toussaint aan J.C.
van Deventer dd. 7 Oct. 1876, 's-Gravenhage, betreffende twee gedeelten van
Huet's ‘De Bruce's’ onder haar berusting. - 11. a Brief van Gedeon B.H. dd. 18 Juli
1898, Parijs, aan zijn tante betreffende het overlijden van zijn moeder. b. Brief van
Gedeon B.H. aan Charles (van Deventer) dd. 28 Mei en 9 Juni (1919). - 12. 8 brieven
van Henri Girard, betreffende Cd en Gedeon B.H. - 13. 2 brieven van Mlle R. Dairot
(?) betreffende Gedeon B.H., met diens portret en foto's van diens interieur. - 14.
Hs. van Charles van Deventer bevattende een artikel gewijd aan Gedeon B.H.
(gepubliceerd in De Gids). - 15. a. Alg. Dagblad van Nederl. Indië van 4 Mei 1886,
bevattende een artikel gewijd aan Cd Busken Huet. - b. Zondagsblad van Het Nieuws
van den Dag, van 25 Jan. 1880, bevattende een artikel van Jan ten Brink over Cd.
Busken Huet. - 16. a. N.R.C. van 18 Dec. 1921, bevattende een artikel van Mej. M.
Berdenis van Berlekom, gewijd aan Gedeon B.H. - b. Alg. Handelsblad van 16 Nov.
1921 (uitknipsel), behelzende een necrologie van Ged. B.H. door den Parijschen
Correspondent.
Geschenk van Mevrouw E. van Deventer-Maas te 's-Gravenhage.
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II. Boeken
Het cijfer achter de titel verwijst naar den met hetzelfde cijfer
aangeduiden naam van den schenker in de hiervoor geplaatste lijst van
schenkers.
o

A c k e t , J. M a t h i j s . De verborgen schat van 't wijze hart. Haarlem, 1928 Kl. 8 .
A c t a e t d e c r e t a S e n a t u s . Vroedschapsresolutiën en andere bescheiden
betreffende de Utrechtsche Academie, uitgeg. door G.W. Kernkamp. Dl. I- . Utrecht,
o

1936- . 8 .
Dl. I. Tot April 1674.
Werken uitgeg. door het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht).
Derde Serie No. 65.
A g i n s k y , E t h e l G. A grammar of the Mende language. Columbia Univ.
o

Dissertation. Philadelphia, 1935. 8 .
Language dissertations publ. by the Linguistic Soc. of America. 20.
o

A l t a m i r a , R a f . Obras completas. Vol II-III. Madrid, [1925]-1929. 8 . (1).
II Estudios de crítica literaria y artistica.
III Cuentos de mi tierra.
A m m e r s -K ü l l e r , J o v a n . Prins Incognito. Roman, 4de dr. Amsterd., [1935].
o

8 . (66).
A n s o n , P e t e r F. De visscherman en zijn werk. Vertaald en met twee
hoofdstukken uitgebreid door H. de Booij. Met 165 teekeningen. Amsterd., 1934.
o

Met illustr. 8 . (38).
A n t o n i e (A n t . S. R e u l e N z .). Wie waagt, die wint. Kluchtspel in 1 bedr.
o

Zutphen, 1887. 12 . (35).
Tooneel-bibliotheek No. 519.
A n t w o o r d e Vande Ridderschap /Eedelen/ ende de meeste Steden van Hollandt
ende Westvrieslandt/ op de Verclaringhe ende Remonstratie van syne Excelle.
aende Staten Generael ghedaen tot Dordrecht den vijen. Septembris 1587. Tot Delf,
o

1587. 8 .
A q u i l a r , G r a c e . Wat eene moeder loont. Naar het Engelsch door Chonia
o

[pseud. van J.C. Kinderman]. Deel I-III. Amsterd., 1854. 8 .
A r b o g a stads tänkebok utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. Häft 1 o

. Lund, 1935- . 8 .
Samlingar uit. av Svenska Fornskrift-Sällskapet.
A s a i , E r i n . A study of the Yami language, an Indonesian language spoken on
o

Botel Tobago Island. Proefschr. Leiden. Leiden, 1936. 8 .
o

A s d e r , H. Levensteekens. Eenige verzen. Z. pl., [1935]. 8 . (2).
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Egel-reeks No. 1.
A s d e r , H. Tot vorm. Eenige verzen. Z. pl., [1935]. (2).
Egel-reeks No. 3.
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de amijos de la arqueologia Americana. Breve historia
o

de su constitución. Madrid, 1935. 8 . (1).
o

A s s c h e r - P i n k h o f , C l a r a . De weg alleen. 's-Gravenh., 1935. 8 . (64).
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A t l a s . Corax. Metempsychozisch kraaien-epos in twee zangen. Proeve tot
o

verklaring van de Haagsche Boschramp. 's-Gravenh., 1877. 8 . (14).
A u f e t o s , P.R. Adalbert van Hoorne, naar het handschrift van wijlen zijn vriend
o

P.R. Aufetos, schrijver van ‘Ananda’ door J.B. Meerkerk. Rotterd., [1909]. 8 . (31).
o

A u g u s t i n , E l i s . De uitgestootene. Amsterd., [1935]. 8 . (62).
B a a n , D e K o r t e . Nieuwe Nederlandsche verhalen, bijeengebracht door H.
o

Marsman en E. du Perron. Amsterd., 1935. 8 .
o

B a b u k . Schetsen uit Cascado. Buitenpost-idyllen. Batavia, 1876. 12 . (14).
Reis-bibliotheek No. XXIII-XXV.
B a r t l i n g . D. Over het begrip ‘leven’ in de kunstleer van hedendaagse Nederlandse
o

literatoren. Openb. les. Assen, 1935. 8 .
B e d e n k i n g e n , Z e d i g e , over het bitter Lyden onzes Heeren en Zaligmaakers
Jezus Christus, dienende, om het Gemoed op te wekken tot een aandachtig en
waardig oeffenen van het H. Avondmaal; en om Jezus lijdzaam en getrouw na te
o

volgen onder het Kruise. 2de dr. Haarlem, 1714. 12 .
B e l l , C u r r e r [p s e u d . v a n C h a r l . B r o n t ë ]. De pastorij, de fabriek en de
o

hofstede. Uit het Engelsch door C.M. Mensing. Dl. I-III. Haarlem, 1851. 8 .
o

B e l l e f r o i d , P. Onze hedendaagsche Limburgsche dichters. Gent, 1906. 8 .
Kon. Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde.
o

B e m m e l e n , W. v a n . Noorsche reis, in Kwatrijnen. Z. pl., 1935. Langw. 12 . (3).
B e p r o e v i n g e n , D e , van Emilia Wyndham, door de schrijfster van Mont Sorel.
o

Naar het Eng. door W.J. Mensing. Dl. I-II. Amsterd., 1848. 8 .
B e r u l f s e n , B j . En stilistisk og språklig undersøkelse av brevene fra Håkon
o

Erlingsson, biskop i Bergen 1332-1342. Oslo, 1933. 8 .
Bidrag til Nordisk filologi. IX.
B i c k e r R a y e , J a c . ‘Notitie van het merkwaardigste meyn bekent’ 1732-1772.
Naar het oorspr. dagboek medegedeeld door Fr. Beijerinck en M.G. de Boer. Met
o

illustr. van Anton Pieck. Amsterd., 1935. 4 .
B i d r a g til Norsdik filologi av Studerende ved Kristiania universitet. Utgit av
o

Magnus Olsen. I- . Kristiania, 1914- . 8 .
B i s s c h o p , O n z e n i e u w e , door den schrijver van ‘Fleur de Lys’, ‘Rosière
o

en pétroleuse’. Batavia, 1873. 12 . (14).
Reis-bibliotheek No. I.
B l a u w k u i p , F l o r . De taalbesluiten van Koning Willem I. Proefschr. Amsterdam.
o

[Amsterd.], 1920. 8 . (29).
B l i s c a p , D i e e e r s t e , van Maria. 15d'eeuwsch mysteriespel, bewerkt door
o

W. Smulders. Nijmegen, 1932. Met facs. 8 .
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B l i s c a p , D i e S e v e n s t e , Van Onser Vrouwen, bewerkt voor de opvoering
door W. Smulders met eene inleiding van H. Moller en illustr. van D. Hermsen.
o

(Muziek van A. Hansen). 's-Hertogenbosch, [1913]. 8 . (29).
B l o k , P.R. Neen, Huizinga, niet: In de schaduwen van morgen, maar: In het licht
o

van den komenden dag. Leiden, [1936]. 8 .
o

B o d d a e r t , M a r i e . Serena. Gedichten. Utrecht, 1898, 8 .
B o e k , R o n d o m h e t . 1936. Onder redactie van Roel Houwink. [Amsterd.],
o

1936. Geill. 8 .
B o e k d e r s o n n e t t e n , H e t . Nederlandsche sonnetten van de 16de eeuw
tot Jacques Perk. Uitgek., van een inleid. en van aanteek. voorzien door A.T.A.
o

Heyting. 2e dr. Amsterd., z.j. 8 .
B o e k e n , H.J. Proza en Poëzie van Hein Boeken. 1861-1933. Amsterd., 1936.
o

Met portretten. 8 .
B o e r , J a k . J a n . Ubbo Emmius en Oost-Friesland. Proefschr. Groningen.
o

Groningen, 1935. 8 . (46).
B o e r e n , P e t r . C. Étude sur les tributaires d'église dans le comté de Flandre
o

du IXe au XIVe siècle. Proefschr. Nijmegen. Amsterd., 1936. 8 . (47).
B o e t i u s à B o l s w e r t . Duyfken en Willemeynkens Pelgrimagie tot haaren
Beminden binnen Jeruzalem. En haar lieder tegenspoed belet ende eynde.
o

t'Amsteldam, Gedrukt voor A. Goejet, aan den Overtoom, [c. 1790]. Met pln. 12 .
(H.J.A. Ruys. Bibliographie No. XX).
B o g e r , K a r l W. Die Mundart des Enz-Pfinz-Gebiets nach Lauten und Flexion.
o

Inaug. Diss. Tübingen. Stuttgart, 1935. 8 .
o

B o k , C. De hut aan de grenzen, of de grijskop. Dl. I-II. Amsterd., 1827. 8 .
B o o k o f K i n g s . A middle low german book of Kings, from a ms in the Lübeck
Municipal Library. Edited with introd. and notes by Carl. F. Bayerschmidt. New-York,
o

1934. 8 .
B o o v e n , H e n r i v a n . De Porocha. De jacht der eerste sneeuw. Een romant.
geschiedenis uit de laatste jaren van het Rusland van heden. Amsterd., 1935. Met
o

een houtsn. 8 .
B o r d e w i j k , F. De laatste eer. Teekeningen en bandontw. Jozef Cantré.
o

Amsterd., 1935. 8 .
Wereldbibliotheek.
B o s b o o m -T o u s s a i n t , A.L.G. Uit de brieven van mevrouw Bosboom-Toussaint
o

aan Busken Huet [door J.N. van Hall]. Z. pl., 1905. 8 . (14).
Uit: De Gids. 1905.
B o s s e l t , A r n o . ‘Das Zimmer auf der Bühne’. Die Gestaltung des Innenraumes
von der Kulissenbühne der klassischen Zeit bis zum Naturalismus. Inaug.-Diss. Kiel.
o

Mit Bilderteil. Z.j. en pl. 8 .
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B o u c h a r d y , M.J. Lazaro de veehoeder, of Misdaad en wraak. Tooneelspel in 4
o

bedr., naar het Fransch door H. Tiggelaar. 4de dr. Arnhem-Nijmegen, 1887. 8 . (35).
o

B o u d i e r -B a k k e r , I n a . Vrouw Jacob. Amsterd., [1935]. 8 .
B o u l y d e L e s d a i n . Graminées indigènes et adventices des environs de
o

Dunkerque. Dunkerque, 1934. 8 .
Publication de la ‘Société Dunkerquoise’ pour l'encouragement des
sciences, des lettres et des arts.
B o u w e n . Loopmare van katholieke cultuur. 2e jrg. no. 9. Speciaal nummer gewijd
aan den heropbouw van de Benedictijner abdij van Egmond. - 4e jrg. no. 6:
o

Egmondnummer. Rotterdam, 1933-35. 4 . (15).
B o u w m a n , H. Verklarende en tekstcritische aanteekeningen op Maerlants
‘Historie van den Grale’ en ‘Merlijns Boeck’. Proefschr. Groningen. Groningen, 1905.
o

8 .
B r a a k , M e n n o t e r . Het tweede gezicht. Essays. 's-Gravenh., 1935. M. portr.
o

8 . (53).
B r a n d l i g t , W a l t e r . Kerels in Grandel. Omslag, bandversier. en illustr. van
o

H. Berends. [Amsterd.], 1935. 8 . (58).
B r a n d s t e t t e r , R e n w . Wir Menschen der indonesischen Erde. X. Grundsteine
o

zur all-indonesischen Literaturwissenschaft. Luzern, 1936. 8 . (7).
Zweiter Grundstein: Die Bedeutung der all-indonesischen
Literaturwissenschaft für Sprachforschung und Völkerpsychologie.
B r a n d t -V a n d e r V e e n , J o h a . De voorgeschiedenis van de Balkanoorlog.
o

Proefschr. Utrecht. Utrecht, 1935. 8 . (48).
B r a n d t , A h . v o n . Der Lübecker Rentenmarkt von 1320-1350. Inaug.-Diss.
o

Kiel. Kiel, 1935. 8 .
B r a u c h , H e r b . Die Flurnamen von Feuerbach, Weilimdorf u.s.w. in ihrer
sprachlichen und wirtschaftsgeschichtlichen Bedeutung. Inaug.-Diss. Tübingen.
o

Stuttgart, 1934. 8 .
B r e e d v e l t -V a n V e e n , F r . Louis de Geer, 1587-1652. Proefschr. Utrecht.
o

Amsterd., 1935. 8 . (48).
B r e e n , L e o v a n . Een reis per leunstoel [Gedichten]. Den Haag, [1935]. Kl.
o

8 . (53).
B r e k k e , A r n f i n n . Om praepositionsbruken ved Islandske og Norske
o

gaardnavne. Kristiania, 1918. 8 .
Bidrag til Nordisk filologi. IV.
o

B r e m e r , F r e d e r i k a . Oorlog en vrede. Haarlem, 1842. 8 .
o

B r o m , G e r . Vondels geloof. Amsterd., Mechelen, 1935. Met portr. 8 .
B r o u w e r , J. Hernán Cortés en Monteczuma. Spanjaarden en Azteken in het
o

begin van de zestiende eeuw. Met 54 pltn en 14 afb. Zutphen, 1933. 8 . (11).
B r o u w e r , J. De achtergrond der Spaansche mystiek. Met 5 pltn en 14 afb.
o

Zutphen, 1935. 8 . (10).
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B r u n e t , G u s t . Notice sur la Bibliothèque publique de la ville de Bordeaux. Z. pl.
o

en j. 8 .
B u c k e n m a i e r , A u g . Die Mundart von Camarès (Aveyron). Lautund
o

Formenlehre. Inaug.-Diss. Tübingen. Tübingen, 1934. 8 .
B u i s , F.A. [pseud. van A.N.J. Fabius]. Een Sint Nicolaas-surprise. Blijspel in 1
o

bedr. Amsterd., [1881]. 8 . (35).
B u i s m a n , J o h . F. De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel.
o

Proefschr. Utrecht. Wageningen, 1935. 8 . (48).
B u r g , F r i t z . Die älteren nordischen Runeninschriften. Eine
o

sprachwissenschaftliche Untersuchung. Berlin, 1885. 8 .
B u r m a n , P. Le Gazettier menteur, ou Mr. le Clerc convaincu de mensonge et
o

calomnie. Utrecht, 1710. 12 . (26).
B u s k e n H u e t , Cd. Belijdenisvrijheid. Een strafgeding in Pruissen. Haarlem,
o

1853. 8 . (14).
B u s k e n H u e t , Cd. Vragen en antwoorden. Brieven over den Bijbel. Haarlem,
o

1858. 8 . (14).
[B u s k e n H u e t , Cd.] Aan de watersnood-poëeten. Uitg. ten voordeele der
overstroomden en in het belang der kunst door De Schim van Braga. Z. pl., [1861].
o

8 . (14).
o

B u s k e n H u e t , Cd. Litterarische fantasiën. Dl. I-II. Arnhem, 1868. 8 . (14).
(1e dr.)
B u s k e n H u e t , Cd. Litterarische fantasiën. Nieuwe Reeks. Deel I-V. Amsterd.,
o

1878-1897. 8 . (14).
B u s k e n H u e t , Cd. Jozefine. Met een voorbericht van G. Busken Huet.
o

Haarlem, 1898. 8 . (14).
De Bruce 's.
B u s k e n H u e t , Cd. Brieven van een Klein-Stedeling en novellen. 2de dr. Haarlem,
o

1899. 8 . (14).
B u s k e n H u e t , Cd. Potgieter (1860-1875). Persoonlijke herinneringen. 3de
o

dr. Haarlem, 1901. 8 . (14).
o

B u s k e n H u e t , Cd. Multatuli. 2de dr. Amsterd., z.j. 8 . (14).
o

B u s k e n H u e t , G. Gaston Paris. Haarlem, 1897. M. portr. 8 . (14).
Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen.
[B u s k e n ] H u e t , G é d é o n . Discours prononcés le 14 novembre 1921 aux
o

obsèques de Gédéon Huet. - Bibliographie des travaux de G.H. - Z. pl. en j. 8 . (14).
B u s s u m , S a n i v a n . Een bewogen Vrijdag op de Breestraat. Een vertelling
o

uit de tweede helft der 19de eeuw. Amsterd., 1930. 8 .
B y v a n c k , A.W. Excerpta romana. De bronnen der Romeinsche geschiedenis
van Nederland verzameld en bewerkt door -. Dl. II. Tweede afd. Inscripties.
o

's-Gravenh., 1935. 8 .
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C a l l a n t , A l e x i s . Fieke Tofus. Verhaal uit het alledaagsche leven. (Teekeningen
o

door Edm. van Offel). Gent, 1935. 8 .
Uitgave van het Willems-Fonds No. 168.
o

C a m p e r t , J a n . Wier. Den Haag, 1935. 8 .
C a t a l o g u e de livres, délaissés par feu monsieur N. Ennyn, (en son vivant)
o

Chapelain de la Collegiale de Ste Pharailde à Gand. Gand, [1773]. 8 .
C a t a l o g u e de livres en toutes sortes de facultés, que l'os vendra 23 Janvier
o

1775, sous la direction de J. Begyn. Gand, [1775]. 8 .
C a t a l o g u e d'un marchand libraire du XVe siècle tenant boutique à Tours,
o

publié par Ach. Chereau, avec notes explic. Paris, 1868. 8 .
C a t a l o g u s van de Bibliotheek der Vereeniging voor Nederlandsche
o

muziekgeschiedenis. Amsterd., 1919. M. portr. 8 .
C a t a l o g u s van de Bibliotheek van wijlen C. van Ommeren, conservator van
de ‘Atlas Van Stolk’ Rotterdam, met een woord ter inleiding door Abm. van der
o

Hoeven. Utrecht, 1935. M. portr. 8 .
o

C e v a n u , M i a . Nacht in Macao. Utrecht, [1935]. 8 . (55).
C h h a b r a S h a s t r i , B a h a d u r C h a u d . Expansion of Indo-Aryan culture
during Pallava rule, as evidenced by inscriptions. Proefschr. Leiden. [Bengal, 1935].
o

8 .
C l a e s , E r n . ‘Bei uns in Deutschland’. 5de dr. Met houtsneden van Henri
o

Vanstraeten. Amsterd., [1935]. 8 .
Wereldbibliotheek.
o

C l a u r e n , H. Nieuwe verhalen. Uit het Hoogd. Dl. I-II Amsterd., 1827. 8 .
C l e p p e , J a n . Gênsche prâot. Anecdoten in de Gentsche volkstaal. Met een
o

woord vooraf door J. Vercoullie. Antwerpen, 1933. 8 .
o

C n e u d t , R i c h . d e . Naar lichtende wegen. Verzen. Gent, Amsterd., 1912. 8 .
C o e n a apparata in honorem Doctissimi Car. Hendr. Edv. de Jong. Hagae
o

Comitis, 1925. M. portr. 8 . (31).
C o e n r a e d s , E d . [pseud. van P. Endt]. Eiland van geluk. 4de dr. Band en
o

penteekeningen van Ed. Tytgat. Amsterd., [1935]. 8 . (72).
Wereldbibliotheek.
C o l e n b r a n d e r , H.T. Willem I, Koning der Nederlanden. Dl. II 1815-1830. Geill.
o

Amsterd., 1935. 8 .
Nederlandsche historische bibliotheek XX.
C o l l o q u i a et dictionariolum septem linguarum. Gedrukt door Fickaert te Antwerpen
o

in 1616. Opnieuw uitg. door R. Verdeyen. III. Antwerpen, 's-Gravenh., 1935. 8 .
Uitgave van de Ver. der Antwerpsche bibliophilen Nr. 42.
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C o n s c i e n c e , H e n d r . De loteling. Met 4 pltn. door Ed. Dujardin. 2de uitg.
o

Antwerpen, 1851. Kl. 8 .
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C o n s c i e n c e , H e n d r . De arme edelman. Met 4 pltn. door Ed. Dujardin.
o

Antwerpen, 1851. Kl. 8 .
C o n s t a n c e e n E l i z e , of De ongehuwde en weduwlijke staat. Uit het Fransch
van de schrijfster van Réalités de la vie domestique [Zélia Long, née Pelon]. Dl. I-II.
o

Tiet, 1860. 8 .
C o r p u s d i p l o m a t i c u m Neerlando-indicum. Verzameling van politieke
contracten en verdere verdragen... Dl. IV (1691-1725): Verzameld en toegel. door
o

F.W. Stapel. 's-Gravenh., 1935. 8 .
Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Ned. Indië. Deel 93.
C o r r e s p o n d e n t , D e , handelende over de aanmerkwaardigste gebeurtenissen,..
de Heilige Schriftuur, en het onderwijs der scholieren. Eerste Deel. [No. 1-16]. Leyde,
o

1765. 8 .
C o r r e s p o n d e n t i e van de Stadhouderlijke familie 1777-1795, 1795-1820,
o

uitg. door Joh. W.A. Naber. Deel I-IV. 's-Gravenh., 1931-1936. 8 . (11).
Uitgaven vanwege het Kon. Huis-Archief uitg. onder de leiding van N.
Japikse. I-IV.
o

C o s t e r , D i r k . Schetsboek. Arnhem, 1931. 8 .
C o s t e r , S a m . Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en men Juffer van
o

Grevelinckhuysen. Toegelicht door F.A. Stoett. Zutphen, 1935. 8 .
Klassiek letterkundig pantheon.
C o t t i n , S o p h i e R i s t a u d . Mathilda of Gedenkschriften uit de tijden der
o

kruistogten. Uit het Fransch. Dl. I-III. Leyden, 1810. 8 .
C o t t i n , S o p h i e R i s t a u d . Amelia Mansfield. Uit het Fransch. Dl. I-III. Leyden,
o

1811. 8 .
C r a m p o n , M a u . Le culte de l'arbre et de la forêt en Picardie. Essai sur le
o

folklore Picard. Amiens, Paris, 1936. Met illustr. 8 .
Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie. T. XLVI.
C r i t i c u s , D e . Tijdschrift voor beminnaars van satire, ironie, humor en wat er
meer van dien aard onder de zon is. Hoofdredacteur Justus Argus. Gorinchem,
o

1847. 8 .
Voortgezet onder de titel:
De Criticus: Humoristisch-ironisch-komisch-satirisch tijdschrift. Redakteur
o

S. de Bruin. Jrg. 1848: 1ste ged. Amsterdam, 1848. 8 .
C r o i s s e t , F r a n ç . d e . La féerie cinghalaise (Ceylan avec les Anglais). Illustr.
o

de A. Pécoud. Paris, 1935. 8 . (34).
C u n o , F r . W. Franciscus Junius der Ältere, Professor der Theologie und Pastor
(1545-1602). Mit dem Bildnisse und einem Faksimile des Junius. Amsterd., 1891.
o

8 .
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D a m , B.A.P. v a n . ‘Als een spreeuw oft papegaay’. (Verdietscht Engelsch dicht
o

uit vijf werelddeelen). 's-Gravenh., 1894. 8 . (13).
D a n t e A l i g h i e r i . De goddelijke komedie [De hel]. Vertaling in terzinen door
o

A. Verwey. Haarlem, 1923. 8 . (30).
D a n t z i g , B r a n c o v a n . Phonetische woordenlijst der Nederlandsche taal.
o

Groningen, 1901. 8 .
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D a s y p o d i u s , P e t r . Dictionarium Germanicolatinum, priore Latinogermanico
vice versa respondens, in usum et gratiam literariae pubis concinnatum. Antverpiae,
o

1556. 4 .
D a s y p o d i u s , P e t r . Dictionarium Latinogermanicum ex optimis latinae linguae
o

scriptorib. concinnatum. [Antwerpen, 1546]. 4 .
o

D a v i d , G e o r g e s . 2.000 Habitants. Paris, 1930. 8 . (34).
Collection ‘Horizons’.
D é l é g a t i o n des Ouvriers relieurs. 1e-2e partie. Exposition de 1867. Paris,
o

1868-1875. 8 .
1e Partie: La reliure aux expositions de l'industrie (1798-1862).
2e Partie: La reliure à l'exposition de 1867. Études comparatives de la
reliure ancienne et moderne.
D e n g l e r , B e r t h . Die Mundart von St. Vincent de Tyrosse und Umgebung
(Landes) dargestellt auf Grund mundartlicher Aufnahmen an Ort und Stelle.
o

Inaug.-Diss. Tübingen, 1934. 8 .
D i a t e s s e r o n , T h e L i è g e . Edited with a textual apparatus by D. Plooij and
C.A. Phillips. English translation of the dutch text by A.J. Barnouw. Part IV. Amsterd.,
o

1935. 8 .
Verhandelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel XXXI.
D i c h t e r s d e r m i d d e l e e u w e n . Een bloemlezing samengesteld door W.H.
o

Beuken met een inleiding door Anton van Duinkerken. Bilthoven, 1936. 4 .
Bloemlezing uit de Katholieke poëzie van de vroegste tijden tot heden
onder redactie van Ant. van Duinkerken. Dl. I.
D i c k e n s , C h . La vie de N.S. Jésus-Christ, racontée à ses enfants. Trad. par
o

Rose Celli. Paris, [1934]. 8 . (34).
D i e t e r i c h , J.R. Wegweiser durch das Schrifttum des Historischen Vereins für
o

Hessen. Darmstadt, 1934. 8 .
D o o l a a r d , A. d e n [pseud. van B. Spoelstra Jr.]. Orient express. Roman. 9de
o

dr. Amsterd., 1935. 8 .
D r u b e , F r i e d r . Mühlen in Schleswig-Holstein. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1935.
o

8 .
D u p e u t y , F o n t a n e n D a v r i g y . Arthur, of Zestien jaren later. Tooneelspel
o

in 2 bedr. Uit het Fransch door J.H. Burlage. 5de dr. Amsterd., 1880. 8 . (35).
D u y s e , F l . v a n . De melodie van het Nederlandsche lied en hare rhythmische
o

vormen. 's-Gravenh., 1902. 8 .
o

E e k h o u t , J a n H. Patriciërs. Amsterd., 1935]. 8 . (61).
E e n h e i d s p o l i t i e k door nationale concentratie. Oproep van het Hoofdbestuur
o

van het Verbond voor nationaal herstel. 2de opl. 's-Gravenh., [1935]. 8 .
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E e r e n b e e m t , B e r n . C.J.M. v a n d e n . Het kind in onze middeleeuwsche
o

literatuur. Proefschr. Nijmegen. Amsterd., 1935. 8 . (47).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1936

191
o

E h r k e , H a n s . Batalljon Achteihn. Frontstück in 4 akten. Hamborg, [1935]. 8 .
Quickborn-Bücher, 50 Band.
E n n e r y , A d . d', en [J. d e ] M a l l i a n . Marie-Jeanne, of De Vrouw uit de
volksklasse. Tooneelspel in 5 bedr. Vrij naar het Fransch door H. Tiggelaar. 3de dr.
o

Amsterd., 1884. 8 . (35).
E n n e r y , A d . d', en J u l . B r é s i l . De goochelaar. Drama in 4 bedr. bewerkt
o

door S.J.N. Stevens, 2de dr. Zutphen, z.j. 8 . (35).
Tooneel-bibliotheek. No. 113.
E r a s m u s , D e s . Lingua, Dat is de Tonge: Leerende hoe de Mensche sijn tonge
bedwingen sal... Van nieuws oversien ende vermeerdert met eenen brief van Erasmo
aan Servatium. Nae het Latijns Exemplaer oversien ende ghebetert. 's-Graven-hage,
o

1628. 12 .
E r c k m a n n - C h a t r i a n . Vriend Fritz. Tooneelspel in 3 bedr. Vrij vert. door H.P.
o

Boudier. 2de dr. Zutphen, 1885. Kl. 8 . (35).
o

E y c k , P.N. v a n . Opgang. Rotterd., 1918. 8 .
E y k , H e n r . v a n . Gabriël. De geschiedenis van een mager mannetje. Amsterd.,
o

1935. 8 .
o

F a d d e g o n , B. Studies on Pāṇini's grammar. Amsterd., 1996. 8 .
Verhand. der Kon. Akad. van Wetensch. te Amsterd. Afd. Letterk. Nwe
R. Dl. XXXVIII. No. 1.
F é n é l o n , F r . d e S a l i g n a c d e l a M o t h e . De gevallen van Telemachus,
zone van Ulysses. Uit het Fransch vert. door I. Verburg. Dl. I-II. Amsterd., 1730. Kl.
o

8 .
F e r r e r o , L e o . Léonard de Vinci, ou l'oeuvre d'art. Précédé d'une étude Léonard
o

et les philosophes de Paul Valéry. Paris, [1927]. 8 . (34).
Vingtième siècle. III.
F e u i l l e t d e C o n c h e s , F. Réponse à une incroyable attaque de la Bibliothèque
o

nationale touchant une lettre de Michel de Montaigne. Paris, 1851. 8 .
F l o u , K. d e . Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen enz. Dl.
o

XVI (Vaiglaert-Warcove). Uitg. bezorgd door Jos. de Smet. Brugge, 1935. 8 .
F ö r h a n d l i n g a r o c h U p p s a t e r . 30 (1916), 34 (1920), 35 (1921), 36 (1922),
o

37 (1923). Helsingfors, 1916-'23. 8 .
Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland. CXXXIV, CLVII.
CLXIII, CLXVII, CLXXIII.
F o n t e s . Rerum Normannicarum fontes Arabici, edidit Alex. Seippel. Oslo,
o

1896-1928. 4 .
o

F o p p e m a , Y g e . Gas! Zijn wij weerloos? Velsen, 1934. 8 . (34).
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F o r s c h u n g , D e u t s c h e . Aus der Arbeit der Notgemeinschaft der Deutschen
o

Wissenschaft. Heft 19. Berlin, z.j. 8 .
Vorschläge für 150 Fragen zum Abschluss des Frageplanes des Atlas
der Deutschen Volkskunde.
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o

F r i e s e n , O t t o v o n . Om runskriftens härkomst. Uppsala, 1904. Met afb. 8 .
(Ur: Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala förhandlingar 1904-1906).
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. II-III. Berlin und Leipzig,
o

1935-'36. 8 .
Grundriss der Germanischen Philologie. 11 2/3.
G a n s e , A l b r . Der Cantor Otto Gibelius (1612-1682). Inaug.-Diss. Kiel. Leipzig,
o

1934. 8 .
o

G a r n i e r , A u g . P. Les poésies. Paris, 1936. M. portr. 8 . (34).
G e l d e r , H.E. v a n . Levensbericht van Dr. C. Hofstede de Groot. Met bibliografie
o

door H. Gerson. Leiden, 1931. Met portr. 8 (11).
Uit: Levensberichten van de Maatsch. der Nederl. Letterk. te Leiden
1930-1931.
G e l d e r l a n d . Samengesteld onder redactie van J. van Baren, L.C.T. Bigot, H.
o

Blink, H.P.J. Bloemers en F.A. Hoefer. Arnhem, 1926. Geill. 4 .
o

G e l l e r t , C.F. Brieven. Amsterd., 1800. M. portr. Kl. 8 .
o

G e n d e r e n S t o r t , R e i n . v a n . Sprokkelingen. Leiden, 1935. 8 . (70).
G e n d e r e n S t o r t , R e i n . v a n . Najaarsvruchten. [Gedichten]. Leiden, 1936.
o

8 .
G e n o v e s i , V i c t . Roma caput mundi, ad Augustum cum bis millesimus ab eius
o

ortu annus mox volvetur carmen. Amstelod., 1935. 8 .
Carmina certaminis poetici Hoeufftiani.
G e r m a n i a . Tijdschrift van en voor Germanisten en Oud-Germanisten. Kath. Univ.
o

Leuven. Jrg. I- . Leuven, 1934- . 8 .
o

G e s c h i e d e n i s van Nederland, Dl. II-III. Amsterd., 1935-'36. Met afb. 8 .
II. R.R. Post. Middeleeuwen.
III. J.C.H. de Pater. De tachtigjarige oorlog.
G e s t a l t e n v a n t a c h t i g , D e . Bloemlezing uit de poëzie der tachtigers door
o

Anth. Donker. Amsterd., 1935. 8 .
Dietse letteren. 6.
G e u r van Geestelyke Speseryen, uitgebreid in eenige stichtelyke Rymwerken,
o

over verscheide stoffe. 2de dr. Haarlem, [1701]. 12 .
G e y l , P. Revolutiedagen te Amsterdam (Aug.-Sept. 1748). Prins Willem IV en
o

de Doelistenbeweging. Met een plaat. 's-Gravenhage, 1936. 8 .
G i d e , A n d r é . De immoralist. Roman [Vert. door H. Marsman]. Amsterd., 1935.
o

8 . (34).
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G i l l i s s e n , M.J. Daar is Mijnheer! Oorspr. blijspel met zang in 1 bedr. 11de dr.
o

Kampen, z.j. 8 . (35).
G i l l i s s e n , M.J. Een of eene. Oorspr. kluchtspel met zang in 1 bedr. Zutphen,
o

z.j. 8 . (35).
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o

G i l t a y , H. Sociaal-cultureele vernieuwing en psychoanalyse. Arnhem, 1933. 8 .
(11).
G ö p e l , A l f r . Der Wandel des Kinderliedes im 18. Jahrh. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel,
o

1935. 8 .
o

G o g h - K a u l b a c h , A n n a v a n . Schaduwkinderen. Leiden, 1935. 8 . (16).
o

G o g h - K a u l b a c h , A n n a v a n . Schaduwkinderen. 2de dr. Leiden, 1935. 8 .
(70).
o

G o n g g r i j p , G. De blanke tijger .'s-Gravenh., 1935. 8 . (64).
o

G o s s e s , G. Friesland en de wereld. Rede. Den Haag, 1935. 8 . (17).
' s - G r a v e s a n d e , G.H. Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche
o

letterkundigen in gesprek met -. Amsterd., 1935. Geill. 8 . (66).
G r e v e , H.E. Dertig jaren Openbare Leeszaal in de residentie. 's-Gravenh., 1935.
o

Met afb. 8 . (31).
o

G r i f f i s , W i l l . E l l i o t . Dutch fairy tales for young folks. New York, z.j. Geill. 8 .
(29).
G u i d e des curieux et des étrangers dans les bibliothèques publiques de Paris.
o

2e éd. Paris, 1808. 12 .
C u l d e , H i l d e g . Studien zum jungdeutschen Frauenroman. Inaug-Diss.
o

Tübingen. Weilheim-Teck, 1931. 8 .
G u n n i n g J r ., J.H. Is er blijdschap bij de christenen over de nederlaag der
modernen? Een kort woord naar aanleiding van het ongevraagd advies van Cd.
o

Busken Huet. 's-Gravenh., 1866. 8 . (14).
G u n n i n g , J. H z . John Henry kardinaal Newman. Een boek voor protestanten
o

en roomsch-katholieken. Amsterd., 1933. M. portr. 8 . (11).
H a a r B z n ., H. t e r . Marijke van Scheveningen. Oorspr. zangspel in 4 taf.
o

Deventer, [1890]. 8 . (35).
H a a s - O k k e n , T.K.E. d e . Oabeltje Omzwinder. Een bundel schetsen, met
o

een woord vooraf door G.W.S. Lingbeek. Winsum, 1908. 8 .
H a a s - O k k e n , T.K.E. d e . Op proatstoul. Met een woord vooraf door G.W.S.
o

Lingbeek. Uithuizen, 1919. 8 .
H a e s s l e r , L u i s e . Old high german biteilen and biskerien. Univ. of Chicago
o

dissert. Philadelphia, 1935. 8 .
Language dissertations 19.
H a g h e , A d o l f t e r [pseud. van J.A. Koch]. Adat, een verhaal uit het Javaansche
o

leven. Met teekeningen van Th. Nix. Bandoeng, [1935]. 8 . (24).
o

H a m e l , A.G. v a n . Conrad Busken Huet. Haarlem, 1886. Met portr. 8 . (14).
Uit: Mannen van Beteekenis in onze dagen.
H a m m a c h e r , A.M. De levenstijd van Antoon der Kinderen. Amsterdam, 1932.
o

Geill. 4 . (11).
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H a m m e r , F r i e d r . Die Idee der Persönlichkeit bei Paul Heyse. Inaug.-Diss.
o

Tübingen. Dresden, 1935. 8 .
H a n d l i n g a r . Göteborgs Kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhälles handlingar.
o

Femte följden. Serien A. Humanistiska skrifter. I- . Göteborg, 1929- . 8 .
H a r d e n b e r g , H. Het archief van Curatoren der Leidsche Universiteit. Iste ged.
o

(1574-1815). Zaltbommel, 1935. 8 . (12).
H a r d e n b e r g , H. De archieven van Senaat en Faculteiten benevens het archief
o

van de Academische Vierschaar der Leidsche Universiteit. Zaltbommel, 1935. 8 .
(12).
H e e l , D a l m . v a n . De minderbroeder Aegidius de Monte, bisschop van
o

Deventer. Rotterd., 1935. 8 .
H e e r o m a , K.H. Hollandse dialektstudies. Bijdrage tot de
ontwikkelingsgeschiedenis van het algemeen beschaafd Nederlands. Proefsch.
o

Leiden. Groningen, 1935. 8 . (18).
H e g e l e , K u r t . Die Flurnamen von Göppingen, Groszeislingen u.s.w. in ihrer
sprachlichen und wirtschaftsgeschichtlichen Bedeutung. Inaug.-Diss. Tübingen.
o

Stuttgart, 1934. 8 .
H e i s s e l , S e b . Die Mundart von Friedingen und Umgebung nach Lauten und
o

Flexion. Inaug.-Diss. Tübingen. Jena, 1935. 8 .
H e l m a n , A l b . [pseud. van Lou Lichtveld]. Zuid-zuid-west. 2de dr. [Utrecht,
o

1926]. 8 .
H e l m a n , A l b . De dolle dictator. Het ondoorgrondelijke leven van Juan Manuel
o

de Rosas. Rotterd., 1935. 8 . (67).
H e l m i c h , W i l h . Verfall und Umgestaltung des realistischen Seelenlebens bei
o

Fr. Th. Vischer und C.F. Meijer. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1933. 8 .
H e n n e q u i n , A l f r . Drie hoeden. Kluchtspel in 3 bedr. Bewerkt door A. Wijnstok.
o

3de dr. Zutphen, 1887. 8 . (35).
H e r i n g , J.H. Beschrijving van het eiland Curaçao en de eilanden Bonaire, Oroba
o

en Klein-Curaçao. Amsterd., 1779. Met pltn. 8 .
H e r i n n e r i n g , T e r , aan de wereldreis van H.M.K XVIII, 1934-1935. Amsterd.,
o

[1935]. Geïll. Langw. 8 .
H e r t e , ' t G e o p e n d e e n B e r e i d w i l l i g e , Na den Heere Jesus, voor 't
oog gestelt door 15 Sinnebeelden, in kooper gesneeden, en onderscheyden in twee
deelen. Met een aanvoegsel van Gesangen... door J.B.B.S. [Joh. Boekholt]. Amsterd.,
o

1693. 8 .
o

H e r t o g , A. d e n . Vrouwen naar Jacatra. Leiden, [1934]. 8 . (70).
' s - H e r t o g e n b o s c h . 1185-1935. [Gedenkboek door L.J.C. van Gorkum e.a.].
o

's-Hertogenbosch, 1935. Met afb. 8 .
H i l d e b r a n d t , M a r i e . Moeder de Gans. Baker- en kinderrijmpjes. Platen van
o

Arthur Rackham. Amsterd., [1915]. 8 .
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H i s t o r i e , D e s c h o o n e , van den edelen Jan van Parijs, Koning van Vrankrijk.
o

Te Gend, By L. van Paemel, z.j. 8 .
o

H o e k , J. Mina en Betsy. 2de dr. Schoonhoven, 1853. 8 .
H o e k s t r a , J.A.S. Dichtkundige mengelingen. Dl. I-II. Altona, [1800]. Met portr.
o

8 .
H o e k s t r a - K a p t e y n , N e l l y . Voor een liefdadig doel. Oorspr. blijspel in 4
o

bedr. 2de dr. Drieborg, [1907]. 8 . (35).
H o g h e , A n d r i e s d e . Strofen uit de nalatenschap van -. Naar het handschrift
o

uitg. door P.C. Boutens. Bussum, 1919. 8 .
H o l l e m a n , F.D. De commune trek in het Indonesisch rechtsleven. Rede.
o

Groningen, 1935. 8 .
o

H o l t s m a r k , A n n e . [P]órbjørn Hornklofes Glymdrápa. Oslo, 1927. 8 .
Bidrag Til Nordisk filologi. VII.
H o n i g , G.J. en E v e r t S m i t . Stamboek Familie Smit. Dl. I-II. Koog aan de Zaan,
o

1924-1935. 4 . (19).
Dl. I: Tekst. - Dl. II. Platen (door G.J. Honig en Evert Smit).
o

H o o f t , P.C. Granida, uitg. door J.H. van den Bosch, 4de dr. Zwolle, 1922. 12 .
Zwolsche herdrukken. No. 2.
H o o f t , P.C. Warenar. Met inl. en aant. van J. Bergsma. 4de dr. Zutphen, [1925].
o

8 .
Klassiek letterkundig Pantheon. 99.
H o o g e n h o u t , N i c . M a r a i s . Untersuchungen zu Lodewijk van Velthem's
o

Spiegel Historiael. Inaug.-Dissertation Strassburg. Leiden, 1902. 8 . (29).
H o r a t i u s F l a c c u s , Q. Zangen, vertaald door Jaap van Gelderen. Amsterd.,
o

Mechelen, [1933]. 8 .
o

H o r n e , H e l g a . Aksent og kvantitet i Vaagaamaalet. Kristiania, 1917. 8 .
Bidrag til Nordisk filologi. III.
o

H o u w i n k , R o e l . Voetstappen. [Gedichten]. Rotterd., 1931. Langw. 8 .
o

H o y e r , T h . B.F. Russische filmkunst. 90 afbeeld. Rotterd., 1932. 8 . (11).
Serie monografieën over filmkunst, no. 4.
o

H u i z i n g a , J. Nederland's geestesmerk. Herziene uitg. Leiden, 1935. 8 .
H u i z i n g a , J. In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk
o

lijden van onzen tijd. Haarlem, 1935. 8 .
H u l d i g i n g van Coenraad Busken Huet te Bloemendaal 14 Juli 1913. Amsterd.,
o

1913. Geill. 8 . (14).
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o

H u l z e n , G e r . v a n . Aan 't lichtende strand. 2de dr. Amsterd., [1926]. 8 .
De liefde der zinnen. I.
H u y b e r s , H e n r . F.M. Don Juan van Oostenrijk, landvoogd der Nederlanden.
o

Deel I. Proefschr. Utrecht. Utrecht, 1913. 8 (29).
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o

H u y g e n s , C o n s t . 't Voor-hout ende 't Kostelick mal. Maastricht, 1927, 8 .
H u i j g e n s , C o r n . Hélèna van Bentinck. Roman in drie boeken. Deel I-II. 2de
o

dr. Dordrecht, z.j. 8 .
o

H u i j g e n s , C o r n . Barthold Meryan. 4de dr. Amsterd., z.j. 8 .
J a h r b u c h für Fränkische Landesforschung. Herausg. vom Institut für Fränkische
o

Landesforschung an der Universität Erlangen. [Band] 1- . Erlangen, 1935- . 8 .
J a m e s , G.P.R. De gevolgen eener luim. Naar het Engelsch door S.W. Moulijn.
o

Dl. I-II. Utrecht, 1852. 8 .
J e a n n é , E g . [J.H.]. L'image de la Pucelle d'Orléans dans la littérature historique
o

française depuis Voltaire. Thèse Paris. Liége, 1935. 8 . (22).
J e l i n e k , H. Histoire de la littérature tchèque. De 1890 à nos jours. Paris, [1935].
o

8 . (34).
J o l l e s , J.A. De schuttersgilden en schutterijen van Gelderland. Overzicht van
hetgeen nog bestaat. [Arnhem, z.j.]. (11).
J o l l e s , J.A. Toevoegsel.
Uit: Bijdr. en Meded. der Ver. ‘Gelre’, deel XXXIV en XXXVII.
J o l l e s , J.A. Twee schuttersgilden aan den rand der Veluwe.
De schutterij van de Klingelbeek onder Arnhem. St. Joosten Doelen binnen
Arnhem.
De schutterij van de Klingelbeek onder Arnhem (Een noodige aanvulling).
De ‘Schutterije van St. Antony's broederschap en Munninckhuyserbeeck’ onder
Arnhem.
Overdr. uit: Bijdr. en Meded. der Ver. ‘Gelre’, deel XXXV-XXVII.
J o n c k b l o e t , W.J.A. Specimen e literis neerlandicis exhibens Ludovici de Velthem
chronici, quod inscribitur Speculum Historiale librum III, denuo editum secundum
o

codicem ms. unicum. Hagae Comitis, 1840. 4 . (29).
Met aant. in hs., handex. van W.J.A. Jonckbloet.
J o n g , A.M. d e . Merijntje Gijzen's jonge jaren. De grote zomer. 6de dr. Amsterd.,
o

1935. 8 .
J o n g , J a k . J a n d e . Apologetiek en Christendom in den Octavius van Minucius
o

Felix. Proefsch. Leiden. Maastricht, 1935, 8 .
J u y n b o l l , W.R. Barok en classicisme te Rome. Openbare les. Leiden, 1936.
o

8 . (23).
o

K a l f f J r , G. Het Dietsche dagboek. Groningen, 1935. 8 . (73).
K â i l , B u r h a n e d d i n . Die Türken in der deutschen Literatur bis zum Barock
und die Sultansgestalten in den Türkendramen Lohensteins. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel,
o

1935. 8 .
K a n , [A.H.M.]. J. v a n . De rechtsgeleerde boekenschat van Batavia ten tijde der
o

Compagnie. Bandoeng, 1935. Gr. 8 .
Verhandelingen van het Kon. Bataviaasch Gen. v.K. en W. Dl. LXXII, 4de
st.
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K a r s t e n , T.E. Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. En namnundersökning.
o

II. Kulturnamn. Helsingfors, 1923. 8 .
Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland. CLXXI.
K a t P z n , P. Bijbelsche uitdrukkingen en spreekwijzen in onze taal. Zutphen, 1926.
o

8 .
o

K e l k , C.J. Variatie op het thema vrouw. Amsterd., [1935]. 8 .
De Uilenreeks No. 10.
o

K e l l e r , G e r . Onze minister en andere novellen. 's-Gravenh., 1886. Kl. 8 . (29).
K e n i s , P a u l . Een overzicht van de Vlaamsche letterkunde na ‘Van nu en
o

straks’, met bibliogr. aant. van R. Roemans. Amsterd., 1930. 8 .
K e r n k a m p , W.J.A. De Islam en de vrouw. Proefschr. Utrecht. Amsterd., 1935.
o

8 . (48).
K e r r , L a d y C e c i l . Thérésa-Héléna Higginson, servante de Dieu, épouse du
crucifié, ou La vie merveilleuse d'une institutrice libre anglaise. Traduit par V. Billé.
o

Paris, 1935. Met portr. 8 . (34).
o

K e t t m a n n J r ., G e o r g e . De jonge leeuw. Verzen. Amsterd., 1935. 8 .
K i e m l e , A n n a l i s e . Anschauungen über das Wesen des dichterischen
o

Kunstwerks von 1750-1920. Inaug.-Diss. Tübingen. Berlin, z.j. 8 .
K l a n k e n , N i e u w e r e , van de jongste lichting in Nederland en Vlaanderen,
o

samengesteld en ingeleid door Rob. Franquinet. Maastricht, 1936. 8 . (63).
K l o o s , W i l l e m . Letterkundige inzichten en vergezichten. XX. Den Haag, 1935.
o

8 .
K n a u t z , G ü n t h e r . Studien zur Aesthetik und Psychologie der Schauspielkunst.
o

Inaug.-Diss. Kiel. Essen, 1934. 8 .
K n i b b e , W.A. De vestiging der monarchie. Het conflict Elout-Van den Bosch in
verband met de voorgeschiedenis der regeerings-reglementen van 1830 en 1836.
o

Proefschr. Utrecht. Utrecht, 1935. 8 . (48).
K n i e r i m , P h i l . H. J a c . Dirc van Herxen (1381-1457), rector van het Zwolsche
o

fraterhuis. Proefschr. Leiden. Amsterd., 1926. 8 . (29).
K o c h , J o s . Beiträge zur Geschichte Augsburgs von 1368-1389. Die Augsburger
Zunftrevolution von 1368 und ihre Folgen. Inaug.-Diss. Tübingen. Biberach a/d Riss,
o

1935. 8 .
K ö h l e r , J o h . D a v . Anweisung für reisende Gelehrte, Bibliotheken,
Münz-Cabinette, Antiquitäten-Zimmer, Bilder-Säle, Naturalien- und Kunst-Kammern,
o

u.d.m. mit Nutzen zu besehen. Frankfurt u. Leipzig, 1762. Kl. 8 .
K o e n r a a d s , A.F. Mannen in leer. Roman van een militair vlieger. Rotterd.,
o

1935. 8 . (56).
K o e t s v e l d , C.E. van. Godsdienstige en zedelijke novellen. Schoonhoven,
o

's-Gravenh., 1847. 8 .
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K o e t s v e l d , C.E. v a n . De portefeuille met platen van grootvader Sprankhof.
o

Schoonhoven, [1856]. 8 .
K o h l e r , E r i k a . Liebeskrieg. Zur Bildersprache der höfischen Dichtung des
o

Mittelalters. Stuttgart-Berlin, 1935. 8 .
Tübinger Germanistische Arbeiten. 21er Bd.
K o h n l e , E d . H. Studien zu den Ordnungsgrundsätzen Mittelhochdeutscher
o

Handschriften (Die Folge der Lieder in A und E). Stuttgart-Berlin, 1934. 8 .
Tübinger Germanistische Arbeiten. 20er Bd.
K o l s r u d , S i g . Heidmarksbrev 1315-1560. Kjeldekritisk studie. Kristiania, 1914.
o

8 .
Bidrag til Nordisk filologi. I.
K o n i n g , J.A. d e . Rathenau's denkbeelden over onze samenleving. Arnhem, 1930.
o

8 . (11).
K o s s m a n n , E.F. De boekhandel te 's Gravenhage tot het eind van de 18de
o

eeuw. Biographisch woordenboek. Afl. 1- . 's-Gravenh., 1935. 8 . (49).
Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederl. boekhandel. Deel XIII.
K o u m a n s , M a d . M.C. La Hollande et les Hollandais au XIXe siècle vus par les
o

Français. Maastricht, 1930. 8 . (29).
o

K r a m e r , D i e t . De bikkel. 2de dr. Amsterd., [1935]. 8 .
K r i s t a l . Letterkundige productie 1935. Amsterd., Antwerpen, [1935]. M. portr.
o

8 .
o

K r o o n e n b u r g , E. v a n . Hier en veraf. Verzen. Maastricht, 1936. 8 . (63).
K r ü g e r , F r a n z . Scheiterhaufengräber der älteren Bronzezeit in Melbeck,
o

Landkreis Lüneburg. [Lüneburg], 1935. 8 .
Festblätter des Museumsvereins für das Fürstentum Lüneburg. Nr. 6.
o

K u y l e , A l b . [pseud. van L. Kuitenbrouwer]. Jonas. Hilversum, 1934. 8 .
K u y p e r s , J. en T h . d e R o n d e . Onze litteratuur in beeld, met medewerking
o

van J.G.M. Moormann en D. Wouters. Antwerpen, Groningen, [1935]. Gr. 8 .
o

L a b b e r t o n , M i e n . Jeugd in de branding. Amsterd., [1935]. 8 .
De Uilenreeks No. 14.
L a l o u , R e n é . Panorama de la littérature anglaise contemporaine. 2e éd. Paris,
o

1927. 8 . (34).
L a n g e n d o n c k , P r o s p e r v a n . Het werk van -. [Amsterd.], 1926. M. portr.
o

8 .
L a r g i a d è r , A n t . Bürgermeister Rudolf Brun und die Zürcher Revolution von
o

1336. Met 1 Tafel. Zürich, 1936. 4 .
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Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Band XXXI, Heft
5.
o

L a s t , J e f . Partij remise. Amsterd., [1933]. 8 .
o

L a s t , J e f . Zuiderzee. Roman. 2de dr. Amsterd., 1934. 8 .
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L a u l u s ä v e l m i ä [Liedmelodien] III-IV. Julkaissut Ilm. Krohn. Helsinki, 1932-'33.
o

8 .
Suomen Kansan Sävelmiä. Toinen jakso. Melodien des finnischen Volks.
2e Serie.
L a u r i l l a r d , E. Uit de papierentasch van -. 2de dr. Geill. door J. Fabius J.C.z.
o

Leiden, 1867. 8 .
o

L e e n d e r t z J r ., P. Uit den Muiderkring. Haarlem, 1935. 8 .
o

L e e u w , A a r t v a n d e r . Opvluchten. 2de dr. Santpoort, 1931. 8 .
o

L e e u w a r d e n 1 4 3 5 - 1 9 3 5 . Gedenkboek. Leeuwarden, 1935. Geill. 4 .
L e i d d r a a d voor de bezoekers van ‘De Opstandelingen’, lyrisch treurspel in 3
bedr. door Henr. Roland Holst-van der Schalk [door mevr. Stoop-Snouck Hurgronje].
o

Dordrecht, z.j. 8 . (35).
o

L e o p o l d , J.H. Verzamelde verzen. Rotterd., 1935. Met portr. 8 . (56).
o

L e R o u x , T.H. en J.J. Middelnederlandse grammatika. Pretoria, 1935. 8 .
Van stamverwante bodem. IV.
L e R o u x , T.H. en P. d e V i l l i e r s P i e n a a r . Afrikaanse fonetiek. Kaapstad,
o

Johannesburg, [1927]. 8 .
o

L e s s e n r o o s t e r e n l e e r p l a n der Koninklijke Athenaea. Luik, 1926. 8 .
(29).
Ministerie van Kunsten en Wetenschappen. Middelbaar onderwijs.
L e s s e n r o o s t e r e n l e e r p l a n der Rijksmiddelbare scholen voor jongens en
o

voor meisjes. Luik, 1926. 8 . (29).
Ministerie van Kunsten en Wetenschappen. Middelbaar onderwijs.
L e w a n d o w s k i , H e r b ., en P.J. v a n D r a n e n . Beschavings- en
zedengeschiedenis van Nederland. Met 120 afb. en 23 tab. en grafieken. Amsterd.,
o

1933. Gr. 8 .
o

L e i j d e n , W.K. v a n . Goeie Mie of de Leidsche giftmengster. Leiden, 1936. 8 .
o

L i e b r e c h t , H e n r i . De Fransch-Belgische letteren. [Brussel, 1935]. 8 . [34].
Wereldtentoonstelling te Brussel 1935. Salon der letterkunde.
L i e f t i n c k , G.I. De middelnederlandsche Taulerhandschriften. Proefschr.
o

Amsterdam. Groningen, 1936. 8 . (27).
L i g t , B. d e . Vrede als daad. Beginselen, geschiedenis en strijdmethoden van
o

de direkte aktie tegen oorlog. Deel I-II. Arnhem, 1931-'33. 8 . (11).
L ü v , O t t o . Die wirtschaftliche Lage des Estnischen Gebietes am Ausgang des
o

XVII. Jahrhunderts. I- . Tartu, 1935- . 8 .
Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft XXVII.
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L ö g d b e r g , G u s t . A d . De Nordiska Konungarna och Tyska orden 1441-1457.
o

Akad. avhandlung Uppsala. Uppsala, 1935. 8 .
L o o p s t r a , J a n J. De assibilatie in de Oudfriese oorkonden. Proefschr.
o

Amsterdam. Haarlem, 1935. 8 .
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L o t h r i n g e r r o m a n . Die Greifswalder Fragmente 3-5 des mittelniederländischen
o

-. Neu herausg. von K. Willner. Greifswald, 1935. Met reprod. 8 .
Aus den Schätzen der Universit.bibliothek zu Greifswald. 10.
L ü t j e h a r m s , W i l h . Het philadelphisch-oecumenisch streven der Hernhutters
o

in de Nederlanden in de 18de eeuw. Proefschr. Utrecht. Zeist, 1935. 8 . (48).
L y r i e k , M o d e r n e . Bijeengebracht door C.J. Kelk en Halbo C. Kool. Amsterd.,
o

[1935]. 8 .
De Uilenreeks no. 16.
L y t t o n B u l w e r , E d w . Rienzi, de laatste der tribuns. Naar het Engelsch. Dl. I-II.
o

2de dr. Deventer, 1850. 8 .
M a a l d r i n k , D.M. Uit de Graafschap. Schetsen uit het Geldersche dorpsleven.
o

2de dr. Zutphen, 1934. 8 . (71).
M a d e l e i n e , M a r i e . De drie nachten. Liefdesliederen vertaald door Henri
o

Borel. 2de dr. Amsterd., z.j.M. portr. 8 . (31).
M a e r l a n t , J a c o b v a n . Heimelijkheid der heimelijkheden. Opnieuw naar de
handschr. uitgegeven en van inleid. en aanteek. voorzien door A.A. Verdenius.
o

Amsterd., 1917. 8 . (29).
M a n , H e r m . d e [pseud. van H. Hamburger]. Een stoombootje in den mist.
o

Roman. 2de dr. Amsterd., 1933. 8 .
o

M a n d e r s , J o . Indo. 's-Gravenhage, 1935. 8 . (64).
o

M a r e , E l i n e . Mossieur Sarelke. 2de dr. Gent, 1935. Met portr. 8 .
Uitgave van het Willems-Fonds Nr. 169.
M a r g a d a n t , L e o n . De Raad van Nederlandsch-Indië in verband met het
vraagstuk der reorganisatie van het Indisch bestuur gedurende de jaren 1854-1893.
o

Proefschr. Utrecht. Wageningen, 1935. 8 . (48).
M a s i n g , G e r h . Der Kampf um die Reform der Rigaer Stadtverfassung
o

(1860-1870). Riga, 1936. 8 .
Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. 25. Bd, 3. Heft.
M a u r i k J r ., J u s t u s v a n . Janus Tulp. Blijspel in 4 bedr. 3de dr. Amsterd., 1882.
o

8 . (35).
M a u r i k J r ., J u s t u s v a n . ‘Eens gekocht, blijft gekocht’. Blijspel met zang in
o

1 bedr. Vrij gegevolgd naar 't Hoogd. 4de dr. Amsterd., [± 1890]. 8 . (35).
M e e r t e n - S c h i l p e r o o r t , A.B. v a n . Emilia van Rozenheim, of
o

familietafereelen. Roman. Dl. I-III. Haarlem, 1828. 8 .
M é r o d e , W i l l e m d e [pseud. van W.E. Keuning]. De wilde wingerd 1911-1936.
Een bloemlezing. Ingeleid en tezamengesteld door R. Houwink. [Amsterd.], 1936.
o

8 .
o

M é r y , J o s . Heva, de schoone Hollandsche. Batavia, 1873. 12 . (14).
Reis-bibliotheek no. II.
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M e i j e r , A l b . d e . Le procès de l'attentat commis contre Guillaume le Taciturne,
prince d'Orange, 18 mars 1582. Etude critique de documents inédits. Préfce de
o

Léon van der Essen. Bruxelles, 1933. 4 .
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M i c h e l a n g e l o . De klanken van het houweel in 23 verzen. Vertaald door C.M.
o

Ritter-Landré. Nijkerk, [1936]. 4 .
M i n n a r i j e n van Catharina II, keizerin van Rusland en geschiedenis van haare
voornaamste minnaars. Naar het Fransch door J. van der Linden. Amsterd., 1800.
o

8 .
o

M o e n s , W i e s . Poëzie 1919-1925. Antwerpen, Santpoort, [1925]. 8 .
De boodschap, 4de uitg. - Keuze uit: De tocht, Opgangen, Landing. Verzen (1923-1925).
o

M o e n s , W i e s . Golfslag. [Gedichten]. Antwerpen, Santpoort, 1935. 8 .
M o e r k e r k e n J r ., P.H. v a n . Twee drama's. De dood van keizer Otto III en
o

Christus op de Alpen. Amsterd., 1910. 12 .
M o n u m e n t e n , D e , van geschiedenis en kunst in de prov. Limburg. Geïll.
beschrijving, bewerkt en uitg. vanwege de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg.
Eerste stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht. 3de Afl. 's-Gravenh., 1935.
o

4 .
M o o r e n , R i c h . Heinrich Heine's Wirkung in Holland. Inaug.-Dissertation Bonn.
o

Krefeld, 1930. 8 .
M o r e , T h o m . l'Ile d'Utopie ou la meilleure des républiques (1516). Traduction
o

nouv. avec notes par P. Grunebaum-Ballin. Paris, [1935]. Met portr. 8 . (34).
Le planisme au 16e siècle.
M u l l e r , H.C.A. Hugo de Groot's ‘Annales et Historiae’. Proefschr. Utrecht. Utrecht,
o

1919. 8 . (29).
N a b o n n e , B e r n . Gaston Phébus, seigneur du Béarn. 1331-1391. Paris, [1936].
o

Met illustr. 8 . (34).
o

N a e f f , T o p . Een huis in de rij. Amsterd., 1935. 8 . (60).
N a n n i n g s , J.H. Brood- en gebakvormen en hunne beteekenis in de folklore.
o

Penteekeningen van G. Selis. Scheveningen, [1932]. 8 .
o

N è v e , E d . d e . Muziek voorop. Roman. 2de dr. Amsterd., 1935. 8 .
o

N i c o l a i , C a r l . De reis naar Aken. Amsterd., 1819. 8 .
N i e r m e y e r J r ., J a n F. Onderzoekingen over Luikse en Maastrichtse
oorkonden en over de Vita Baldrici episcopi Leodiensis. Proefschr. Utrecht.
o

Groningen, Batavia, 1935. 8 . (48).
N i e u w e n h u i s , A.W. Die Entstehung des Sexualwortgenus Männlich-Weiblich
als Kulturelement des Sexualtotemismus und seiner Formen in den
o

Ausstrahlungsgebieten in Amerika, Australien und Ozeanien. Leiden, 1935. 4 . (29).
Separat-abdruk aus: Intern. Archiv fur Ethnografie. Bd. XXXIII, Hef 1-3.
N o d i e r , C h . Questions de littérature légale. Du plagiat, de la suppo sition d'auteurs,
o

des supercheries qui ont rapport aux livres. 2e éd. Paris, 1828. Gr. 8 .
o

N o r e e n , E r i k . Studier i Fornvästnordisk diktning. Uppsala, 1921. 8 .
Uppsala Universitets Årsskrift 1921.
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O b b i n k , H. T h . en A.M. B r o u w e r . Inleiding tot den Bijbel. 2de dr. Leiden, 1935.
o

8 . (9).
O e v e r , K a r e l v a n d e n . Verzen uitoorlogstijd (1914-1919). 's-Hertogenbosch,
o

1919. 8 .
o

O e v e r , K a r e l v a n d e n . De zilveren flambouw. Verzen. Antwerpen, z.j. 8 .
O e v e r , K a r e l v a n d e n . Oud-Antwerpsche vertellingen. Teekeningen van
o

F.v.d. Velde. Antwerpen-Leiden, z.j. 8 .
O l d e n b u r g E r m k e , F r a n s v a n . Van Alberdingk Thijm tot Van Duinkerken
en Kuyle. Overzicht van de jonge katholieke letterkunde in Nederland.
o

's-Hertogenbosch, 1935. Geill. 8 . (65).
O l i p o d r i g o dat is: 't Malle-Kostersboekje. Opnieuw uitg. met historise inleiding
o

en met verklarende aantekeningen door K. ter Laan. Zutphen, 1933. 8 .
O o m e s , P i e t . Uit de geschiedenis der Nederlandse gouwen. Twente van
o

d'oalde noar de ni'jje tied. Utrecht, 1935. Met afb. 8 .
Het leven der historie.
O o r k o n d e n b o e k van het Hospitaal der H. Maagd en der H. Drievuldigheid te
o

Zaamslag, 1338-1595, door A. de Mul. Hulst, 1932. 8 .
Uit: Jaarboek 1932 van den Oudheidhk. Kring: ‘De vier Ambachten’, te
Hulst.
o

O o s t e n , A.J.D. v a n . ‘His master's voice’. Twaalf verzen. Santpoort, 1929. 8 .
O o s t e r l i n g e , D e s c h o o n e , of godsdienst en huwelijkstrouw. Naar het
o

hoogduitsch. Rotterd., 1821. 8 .
O r d e van den dienst ter gelegenheid van de plechtige herdenking van het
300-jarig bestaan der Hoogd.-Joodsche gemeente te Amsterdam. [Amsterd., 1935].
o

8 . (20).
Inliggend: Gebed - Precatio (Latine vertit M. Boas).
O s s w a l d , G ü n t h e r . ‘Gyges und sein Ring’, die Tragödie der Nichtigkeit des
o

Individuums. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1935. 8 .
O ' S u l l i v a n , M a u r . Vingt ans de jeunesse. Traduit par R. Queneau. Paris,
o

[1936]. 8 . (34).
O u d - l i e d b o e k , I e p e r s c h . Teksten en Melodieën uit den volksmond
o

opgeteekend door Alb. Blyau en Marc. Tasseel. Afl. 1-2. Gent, 1900-'02. 8 . (29).
O v e r d i e p , G.S. Zeventiende-eeuwsche syntaxis (Derde stuk). Groningen,
o

1935. 8 .
Groninger Bijdragen voor taal- en letterkunde. VII.
O v i n k - S o e r , [M.C.E.]. In het Zonneland. Indische roman. Amersfoort, [1899].
o

8 .
P a a p , W.A. Vincent Haman. Roman. Met een inleid. van Menno ter Braak.
o

Amsterd., 1936. 8 .
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P a t r i c i a a t , N e d e r l a n d ' s . Is Nederland's Patriciaat behoorlijk behandeld?
Antwoord op het artikel ‘De Stichting Nederland's Patriciaat en het Genootschap’
o

in ‘De Nederlandsche Leeuw’. 1936. 's-Gravenh., 1936. 8 .
o

P a u w e l s , F r a n c . Boeven en burgers. 3de dr. Amsterd., 1927. 8 .
P e i g n o t , G a b r . Répertoire bibliographique universel, contenant la Notice
o

raisonnée des bibliographies spéciales publiées jusqu'à ce jour... Paris, 1812. 8 .
P e i g n o t , G a b r . Essai historique et archéologique sur la reliure des livres et
o

sur l'état de la librairie chez les anciens (avec planches). Dijon, Paris, 1834. 8 .
P e n n i n k , R e n e t t a . Nederland en Shakespeare. Achttiende eeuw en vroege
o

romantiek. Proefschr. Utrecht. 's-Gravenh., 1936. 8 . (32).
o

P e r r o n , E. d u . De smalle mens. Amsterd., 1934. 8 .
o

P e r r o n , E. d u . Het land van herkomst. Roman. 2de dr. Amsterd., 1935. 8 .
P e t e r s e n , C a r l . Der Seher deutscher Volkheit Friedrich Hölderlin. Rede. Kiel,
o

1934. 8 .
Kieler Universitätsreden. Neue Folge, Heft I.
P h i l o m n e s t e J u n i o r [pseud. v.G. Brunet]. Livres perdus. Essai bibliographique
o

sur les livres devenus introuvables. Bruxelles, 1882. 8 .
P i e r s o n J r ., J.L. Poging om te komen tot een grondslag voor een vergelijkende
o

grammatica. Leiden, 1935. 8 . (54).
o

P i l l e c y n , F i l i p d e . Hugo Verriest. Amsterd., [1926]. M. portr. 8 .
P i l l e c y n , F i l i p d e . Hans van Malmedy. Bandontwerp en teekeningen van
o

Joz. de Swerts. Amsterd., 1935. 8 . (72).
Wereldbibliotheek.
P l a t h , H e l m . Ernst Morit Arndt und sein Bild vom deutschen Menschen.
o

Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1935. 8 .
P o i r t e r s , A d r . Het masker van de wereld afgetrocken, heruitgaaf van den VII
Druk, van inleid. en aant. voorzien door J. Salsmans in samenw. met Edw. Rombauts.
o

Oisterwijk, 1935. Geïll. 8 .
P o l , W.H. v a n d e . De kerk in het leven en denken van Newman. Proefschr.
o

Utrecht. Nijkerk, 1936. Met portr. 8 . (48).
P o l l m a n n , J o s . C a s p . M. Ons eigen volkslied. Proefschr. Nijmegen. Amsterd.,
o

1935. 8 . (47).
P o s t h u m u s M e y j e s , E.J.W. Hervorm 's-Gravenhage in de negentiende
o

eeuw. Kerkhistorische schetsen. 's-Gravenh., 1935. Geïll. 8 (33).
P o t g i e t e r , E.J. Brieven aan Cd. Busken Huet. Uitg. door G. Busken Huet, Dl.
o

I-III. Haarlem, 1901-1902. Met portr. 8 . (14).
P r i n z , R e i n h . Die Schöpfung der Gisla Saga Súrssonnar. Ein Beitrag zur
o

Entstehungsgeschichte der isländischen Saga. Breslau. 1935. 8 .
Veröffentlichungen der Schleswig-Holsteinischen Univ.-Gesellschaft nr.
45.
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P r o o s t , K.F. De Bijbel in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der cultuur.
o

Dl. III. 18de en 19de eeuw. Assen, 1935. 8 .
P r o v e r b i a , D e , ofte Spreuken van den Alderwysten Koning Salomon. Te
o

Amsterdam, Bij J. Bouwer en de Wed. J. Ratelband, 1796. Kl. 4 .
o

P r o z a e n p o ë z i e . Bloemlezing door W.H. Staverman. Zutphen, 1936. 8
(42).
R a d e m a k e r , L e o n . A l b . Didericus Camphuysen. Proefschr. Utrecht. Gouda,
o

1898. Met portr. 8 .
R a e d t - d e C a n t e r , E v a . Vrouwengevangenis. Met teeken. van Helen Ernst.
o

Utrecht, [1935]. 8 . (55).
R a m s a u e r , R e m b . Die Atomistik des Daniel Sennert als Ansatz zu einer
deutschartig-schauenden Naturforschung und Theorie der Materie im 17. Jahrh.
o

Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1935. M. portr. 8 .
o

R a n d w i j k , H.M. v a n . Burgers in nood. Nijkerk, [1936]. 8 . (57).
R a u p a c h , E r n s t . Een klap op zijn neus. Kluchtspel in 3 bedr. Vrij naar het
o

Hoogd. door Juliano. Zutphen, 1885. 8 . (35).
Tooneel-bibliotheek. No. 453.
R e g t , J.K. d e . Het boerinnetje van Woubrugge. Blijspel met zang in 2 bedr. 2de
o

dr. Alphen, z.j. 8 . (35).
R e g t e r e n A l t e n a , J o h . Q. v a n . Jacques de Gheyn. An introduction to the
o

study of his drawings. Proefschr. Utrecht. Amsterd., 1935. Met reprod. Gr. 8 . (48).
R e i c h l i n g , A n t . J.B.N. Het woord. Een studie omtrent de grondslag van taal
o

en taalgebruik. Proefschr. Utrecht. Nijmegen, 1935. 8 . (48).
R e i n , G. Karl Johan Adlercreutz. Försök till levnadsteckning. Helsingfors, 1925.
o

Met portr. 8 .
Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland. CLXXXIII.
R h a p s o d i s t , D e B r i t s c h e , of Mengelschriften van Rich. Steele en anderen.
o

Dl. I-III. Amsterd., 1780. 12 .
o

R i k s h e i m , V i h l . Ljodvokstren i Vefsn-Målet (Ner-Vefsn). Kristiania, 1921. 8 .
Bidrag til Nordisk filologi. VI.
R i n g d a l , K a r l . Om det attribute adjektivs position i Oldnorsk prosa. Kristiania,
o

1918. 8 .
Bidrag til Nordisk filologi. V.
R i t t e r J r ., P.H. De vertelster weerspiegeld. Leven en werken van Ina
o

Boudier-Bakker. [Met bibliographie van P.H. Muller]. Amsterd., 1931. Met afb. 8 .
o

R i t t e r J r ., P.H. Kain en Abel. Roman. Amsterd., [1935]. 8 .
R o b b e r s , H e r m . Van stilte en stemming. Een bundel studies. 2de dr. Amsterd.,
o

1929. 8 .
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R o e s s i n g h , A l . L.A. De vrouw bij de Dietsche moralisten. Proefschr. Groningen.
o

Groningen, 1914. 8 . (29).
R o l a n d H o l s t , A. Tusschen vuur en maan. Twee verhalen met zes houtsneden
o

van J. Buckland Wright. 2de dr. Maastricht, 1933. 8 .
R o l a n d H o l s t -v a n d e r S c h a l k , H e n r . Verworvenheden. Maastricht,
o

1927. 8 .
R o m e i n , J a n . Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving
o

in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. Haarlem, 1932. 8 .
(11).
R o m e i n , J a n . Machten van dezen tijd. 2de herz. en verm. druk. Amsterd.,
o

1933. 8 . (11).
Wereldbibliotheek.
R o m e i n - V e r s c h o o r , A.H.M. De Nederlandsche romanschrijfster na 1880. Een
o

literair-sociologische studie. Proefschr. Leiden. Utrecht, 1935. 8 . (25).
o

R o o v e r s , C. Nederlandsche klankleer. Gorcum, 1903. 8 . (29).
R o o i j , T h e o d . M.M. v a n . Gerard Zerbolt van Zutphen. I. Leven en geschriften.
o

Proefschr. Nijmegen. Nijmegen, 1936. 8 . (47).
R o s a n t , J a c o b . De Euangelische Triumph-Wagen; Bij de welke de treffelijke
daden des Koninkx der Glorie... van sijn Catholijke Onderdanen geleesen, gesongen,
o

en gemediteert worden. t'Antwerpen, 1654. Kl. 8 .
o

R o t g a n s , L u c . Boerekermis. 5de dr. Met koperen pltn. Amsteldam, 1790. 8 .
R u i j s c h , A. Kikkerstein en eksterlust, of De twee villa's. Oorspr. blijspel met
o

zang, in 2 bedr. 2de dr. Amsterd., 1878. 8 . (35).
R u i j s c h , A. Zoo werd hij rijk. Oorspr. tooneelspel in 4 bedr. 3de dr. Amsterd.,
o

1883. 8 . (35).
R u i j s c h , A. Het verkeerde adres. Blijspel met zang in 1 bedr. 3de dr. Zutphen,
o

1885. 8 . (35).
R u i j s c h , A. Een bankbiljet van duizend gulden. Oorspr. blijspel met zang in 2
o

bedr. 7de dr. Zutphen, 1887. 8 . (35).
R y d b e c k , O t t o . Den medeltida borgen i Skanör. Historik undersökningar och
o

fynd. Lund, 1935. Geill. 4 .
Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska Vetenkapssamfundet i Lund. XX.
o

R y g h , O. Gamle personnavne. I. Norske stedsnavne. Kristiania, 1901. 8 .
S a a n , H. d e . Jeanne, de vrouw van den diamantslijper. Oorspr. drama in 5
o

bedr. 3de dr. Zutphen, 1887. 8 (35).
S a b b e , M a u r . Uit het Plantijnsche huis. Verspreide opstellen. Antwerpen,
o

1923. Geill. 4 .
S a b b e , M a u r . De Moretussen en hun kring. Verspreide opstellen. Antwerpen,
o

1928. Geill. 4 .
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o

S a b b e , M a u r . Letterkundige verscheidenheden. Antwerpen, 1928. 8 .
S a i s i e d e l i v r e s p r o h i b é s faite aux Couvents des Jacobins et des
Cordeliers à Lyon, en 1694. Nouv. éd. augm. d'un répertoire bibliographique par
o

Jean Gay. Turin, 1876. 8 .
S a l z m a n n , C.G. Geschiedenis van den heer Pappel. Naar het Hoogd.,
o

waarachter eenige levensberigten. Amsterd., 1813. Kl. 8 .
S a m e n v a t t i n g van de proefschriften aangeboden tot het verkrijgen van den
graad van doctor in de wijsbegeerte en letteren en doctor in de paedagogische
o

wetenschappen, 1931/32- . [Leuven, z.j.]. 8 .
Universiteit te Leuven. Faculteit der WIjsbegeerte en Letteren.
o

S a r d o u , V i c t . Rabagas. [Vertaling]. Batavia, 1873. 12 . (14).
Reis-bibliotheek no. III.
S c h a e f e r - S c h m u c k , K ä t e . Georg Philipp Telemann als Klavierkomponist.
o

Inaug.-Diss. Kiel. Borna-Leipzig, 1934. 8 .
o

S c h a r p é , L. Nederlandsche uitspraakleer. Lier, 1912. 8 . (29).
o

S c h e n d e l , A r t h . v a n . Een Hollandsch drama. 2de dr. Amsterd., 1935. 8 .
(66).
S c h i e r b e e k , R.J. Het boekverkoopers-college te Groningen, in de jaren
o

1860-1885. Toespraak. Groningen, 1886. 8 .
o

S c h m i d , J.J. v o n . De sociale wijsbegeerte van Rousseau. Leuven, 1934. 8 .
(11).
Uit: Rechtskundig tijdschr. voor België, 1934.
S c h m i d , L.M.A. v o n . Naar aanleiding van een burgemeestersadres. Den Haag,
o

1936. 8 . (36).
S c h m i d t , E r i k a . Erlebnis und Gestaltung des Schicksals bei dem Dramatiker
o

Paul Ernst. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1934. 8 .
S c h o t t , E l s b e t . Das Wiesel in Sprache und Volksglauben der Romanen (mit
o

drei sprachgeographischen Karten). Inaug.-Diss. Tübingen. Tübingen, 1935. 8 .
S c h o u t e , D. De geneeskunde in Nederlandsch-Indië gedurende de negentiende
o

eeuw. Batavia, [1936]. 8 . (37).
S c h r ö d e r , A l b . Leipziger Goldschmiede aus fünf Jahrhunderten (1350-1850).
o

Leipzig, 1935. Met illustr. 8 .
Schriften des Vereins für die Geschichte Leipzigs. 17. und 18. Band.
o

S c o t t , W a l t e r , Redgauntlet. Uit het Engelsch. Dl. I-III. Groningen, 1825. 8 .
S c o t t , W a l t e r , Kronijken van de Kanoniks-poort. Uit het Engelsch. Dl. I-II.
o

Amsterd., 1928. 8 .
o

S e i p , D i d r . A r u p . Lydverket i Åsdølmålet. Kristiania, 1915. 8 .
Bidrag til Nordisk filologi. II.
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o

S e l l e g e r - E l o u t , J.M. Menschen in den storm. 2de dr. Den Haag, [1935]. 8 .
(69).
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S e m i n a r i u m , H e t , der Remonstranten driehonderd jaar. 1634-1934. Amsterd.,
o

1934. Met afb. 8 . (29).
G.J. Heering. Zijn beteekenis.
G.J. Sirks. Zijn geschiedenis.
S h a k e s p e a r e , W i l l . Macbeth. With an introduction, critical and historical notes
o

etc., by M.P. Lindo. Arnhem, 1853. 8 . (14).
S i c k e s , J a n . Het nieuwe Ternaarder Bloemen-dal, of Friesche Lusthof; beplant
met schoone bedenkingen op verscheidene voorvallen: Ten anderen, noch over
verscheidene Schriftuir-plaatsen. Ten derden, Over drie geestelyke Deugden, Gerymt
o

door I.M.G. Leeuwarden, 1758. 12 .
o

S i g a l , M.C. Genealogie van het geslacht Visser. 's-Gravenh., 1935. 8 . (39).
o

S i m e n o n , G e o r g e s . Quartier nègre. Roman Paris, [1935]. 8 . (34).
S i m o n T h o m a s , M a r i e . Onze IJslandvaarders in de 17de en 18de eeuw.
Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij. Proefschr.
o

Utrecht. Amsterd., 1935. 8 . (48).
o

S i n n i n g h e , J.R.W. Brabantsche volkshumor. Scheveningen, [1935]. 8 .
S i n n i n g h e , J.R.W. Overijselsch sagenboek. Met 9 houtsneden van N.J.B.
o

Bulder. Zutphen, 1936. 8 .
o

S k å n l u n d , E i n . B. Saltamålet. Kort oversikt over lydverket. Oslo, 1933. 8 .
Bidrag til Nordisk filologi. X.
S k ö l d , H a n n e s . Materialen zu den iranischen Pamirsprachen.
o

Wörterverzeichnisse von H. Smith. Lund, 1936. 8 .
Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.
XXI.
S l u y s , D.M. De wederwaardigheden van de oudste Parnassijns der
o

Hoogduitsch-Joodsche Gemeente te Amsterdam (1635-1660). Amsterd., 1935. 8 .
(20).
S m a e l e , P a u l d e . Baudelaire. Het Baudelairisme. Hun nawerking in de
o

Nederlandsche letterkunde. Brussel, 1934. 8 .
Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks VI. No. 54.
o

S m i t , J o h . Bilderdijk et la France. Proefschr. Amsterdam. Amsterd., 1929. 8 .
S ø g u r , H e i l a g r a M a n n a . Fortaellinger og legender om hellige maend og
o

kvinder. Udg. af C.R. Unger. I-II. Christiania, 1877. 8 .
S ö g u r , P o s t o l a . Legendariske fortaellinger om Apostlernes LIV, udgivne af
o

C.R. Unger. Christiania, 1874. 8 .
S p a l l , T. v a n . Frans Rijnveld en Josephine le Grau, of lotgevallen eener
o

Hollandsche en eener Belgische familie. Dl. I-II. 's-Gravenhage, 1835-'36. 8 .
S p a r n a a y , H. Verschmelzung legendarischer und weltlicher Motive in der
o

Poesie des Mittelalters. Proefschr. Amsterd. Groningen, 1922. 8 . (40).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1936

208
S p a r n a a y , H. Compositie-techniek van den hoofschen roman. Openb. les.
o

Groninge, 1924. 8 . (40).
S p a r n a a y , H. Hartmann von Aue. Studien zu einer Biographie. Bd. I- . Halle,
o

1933- . 8 . (40).
S p e l , E e n a b e l , ende een edel dinc van den hertoghe van Bruyswijc, hoe hi
wert minnende des Roedelioens dochter van Abelant (Gloriant) Met inl. en aant.
o

van R.J. Spitz. Apeldoorn, [1920]. 8 .
Zonnebloem-boekjes no. 23.
S p r i e g e l , L i e s e . Der Leipziger Goethe und Gellert. Inaug.-Diss. Tübingen.
o

Borna-Leipzig, 1934. 8 .
S t a p e l , F.W. Cornelis Janszoon Speelman. 's-Gravenhage, 1936. Met portr.
o

8 . (41).
S t a r i n g , A.C.W. Poëzie. Eerste bundel. Uitg. door J.H. van den Bosch. 11de
o

dr. Zwolle, 1935. Kl. 8 . (6).
Zwolse herdrukken. No. 7.
S t a u g a a r d , W a l t . Tjiktjak und andere Erzählungen aus Java. Pforzheim, 1921.
o

8 . (31).
o

S t e e n , P e t e r v a n . Kentering. Amsterd., 1936. 8 . (58).
S t e i n , H.J.A.M. Boileau en Hollande. Essai sur son influence aux XVIIe et XVIIIe
o

siècles. Proefschr. Amsterdam. Nijmegen, 1929. 8 .
S t e m p e l J r ., A.A. v a n d e r . Weg met de emancipatie! of Zonder vrouwen
o

is geen leven. Oorspr. blijspel met zang in 1 bedr. 5de dr. Kampen, 1887. 8 . (35).
S t e m p e l , T h e o d . v a n d e r . Hoe ouder hoe gekker, of Een vrijer van vijftig
o

jaren. Blijspel in 1 bedr., naar het Hoogd. Zutphen, 1886. 8 . (35).
S t e r k e n s , R e m i . De letterkunde in de Antwerpsche Kempen van 1830-1900.
o

Turnhout, 1935. Geill. 8 .
Kon. Vlaamsche Acad. voor Taal- en Letterk. Reeks VI, no. 56.
S t r e u v e l s , S t i j n [pseud. van P.F.M. Lateur]. Prutske's vertelboek. Prenten van
o

Gerard Baksteen. Amsterd., [1935]. 4 .
S t r o m a n , B. Obbe Philipsz., oudste der doopers. Houtsneden enz. van Joz.
o

Cantré. Hilversum, 1935. 8 . (68).
S t u d i e n zur Geschichte des Reichsstiftes Salem. Freiburg i. Br., 1934. Geill.
o

8 .
Festgabe des Kirchengeschichtl. Vereins.
Freiburger Diözesan-Arch. N.F. 35er Band.
S t u d i e r , H i s t o r i s k a o c h L i t t e r a t u r h i s t o r i s k a . I, 1, 2, 6. Helsingfors,
o

1925-'30. 8 .
Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland. CLXXX, CLXXXVI,
CCXIV.
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T a a l o n d e r w i j s over het Algemeen. - L'Enseignement des langues en général.
o

Jette-Bruxelles, 1923. 8 . (29).
Ministerie van wetenschappen en kunsten. Middelbaar onderwijs.
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o

T a f e l l i e d j e s , D e m o c r i t i s c h e . Haarlem, 1822. 16 .
T a z e l a a r , C. Het proza der nieuwe-zakelijkheid. Aanteekeningen over het
o

nieuwste Nederlandsche proza. Kampen, [1935]. 8 . (44).
o

T e i r l i n c k , H e r m . De doolage. Rotterd., 1905. 8 .
T e i r l i n c k , I s . Flora diabolica. De plant in de demonologie. Antwerpen,
o

Santpoort, [1924]. 8 .
T h e i s s e n , E l i s , W. Das Ich bei Rilke und Carossa. Proefschr. Amsterdam.
o

Amsterd., 1935. 8 .
T h e i s s i n g , E u g . E l i s , A.J.M. Over klopjes en kwezels. Proefschr. Utrecht.
o

Nijmegen, 1935. Met afb. 8 . (48).
T h e u n i s s e n , W i l h . P. Ploutarchos' leven van Aratos, met
o

historischtopographisch commentaar. Proefschr. Nijmegen. Nijmegen, 1935. 8 .
(47).
o

T h o r s o n , P e r . Målit i Nordaust-Ryfylke. Umrit av ljodlaera. Oslo, 1929. 8 .
Bidrag til Nordisk filologi. VIII.
T i e l r o o y , J o h . Fransche literatuur van onze dagen. Studies en karakteristieken.
o

Dl. II. Haarlem, 1936. 8 . (45).
o

T i m m e r m a n s , F e l i x . Boerenpsalm. Amsterd., [1935]. 8 . (62).
o

T i n k b o e k , F r y s k , Ljouwert 1435-1935. Dokkum, 1935. Geill. 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. Kl. 8 . (31).
T r e n k , F r e d . Merkwaardige levensgeschiedenis van Frederik, Vrijheer Van
der Trenck, beschreven door hem zelven. Uit het Hoogd. vert. Met pltn. Dl. I-III.
o

Amsterd., 1788-'89. 8 .
U r i , S.P. Leven en werken van Arij Prins. Een bijdrage tot de studie van de
o

beweging van tachtig. Proefschr. Leiden. Delft, 1935. 8 . (21).
V a l k , M.H.A.L.H. v a n d e r . Beiträge zur Nekyia. Proefschr. Leiden. Kampen,
o

1935. 8 .
V a n k e n h o v e , R. e n A d h . L e p a g e . Het volksleven in het straatlied. Meer
o

dan 300 Gentsche straatliedjes, met pianobegeleiding. Gent, 1932. 4 .
‘V a n n u e n s t r a k s .’ Eerste serie, nr. 1-10. [Brussel, 1893-'94]. Met platen.
o

4 .
o

V a r i o t , J e a n . La montagne folle. Roman. Paris, [1935]. 8 . (34).
Rapsodie Montagnarde, tome III.
o

V e e r , H. d e . Kerstvertellingen. 2de dr. Haarlem, z.j. 8 .
V e l t h o v e n , H u b . J.J. v a n . Stad en meierij van 's-Hertogenbosch. Bijdrage
tot de sociaal-geogr. kennis van dit gebied. Deel I (tot 1815). Proefschr. Utrecht.
o

Amsterd., 1935. 4 . (48).
V e n , A.J. v a n d e . Het Oud-archief van de gemeente Zaltbommel. Zaltbommel,
o

1935. 8 . (28).
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V e r e e n v o u d i g i n g v a n s p e l l i n g e n s c h r i j f t a a l .Verzamelinggeschriften
over de -. 5 portefeuilles. 1891-1934. (29).
V e r h a n d e l i n g e n van het Muziekcongres gehouden te Antwerpen, 1934, ter
gelegenheid van het eeuwfeest der geboorte van Peter Benoit. Antwerpen, 1936.
o

Met portr. 8 . (4).
Uitgaven van de ‘Vlaamsche Muziekcongressen’. No. 1.
o

V e r h o o g , P. Van havens en zeeën. Rotterd., 1932. 8 .
o

V e r r i e s t , H u g o . Twintig Vlaamsche koppen, 3de uitg. Amsterd., [± 1920]. 8 .
o

V e r s c h o r e n , F r a n s . Dompelaars. Antwerpen, 1924. 8 .
De Schelde-Serie XIII.
V e r s e p u t , J a n . Voorgeschiedenis van de Oostenrijk-Hongaarsche nota aan
o

Servië van Juli 1914. Proefschr. Utrecht. Utrecht, 1935. 8 . (48).
V e r s l a g omtrent het Nederlandsch legermuseum over 1934- . Hattem, 1935o

.8 .
[V e r s l a g ]. Historische Commissie der Rijksuniversiteit te Leiden. 1930/1935-.
o

[Leiden, 1935- ]. 4 .
o

V e r s l a g van de Bredero-herdenking 1935. Amsterd., 1935. 8 . (8).
o

V e r w e y , A l b . De figuren van de sarkofaag. Santpoort, 1930. 8 .
V e s t a . Album voor fraaije letteren en schoone kunsten. Met staalgrav. en
o

gekleurde kunstpltn. Zwolle, 1866-1868. 3 dln. 4 .
o

V e s t d i j k , S. De dood betrapt. Rotterd., 1935. 8 . (67).
o

V e s t d i j k , Else Böhler, Duitsch dienstmeisje. Rotterdam, 1935. 8 . (67).
V i e r t e l j a h r s b l ä t t e r . Stader Geschichts- und Heimatverein. Jahrg. 10 nr.
o

4- . Stade, 1936- . 8 .
V i n h u i z e n , J. Stads- en dorpskroniek van Groningen (1800-1900). Voltooid
o

en van een levensschets voorzien door G.A. Wumkes. Bolsward, 1935. 8 . (50).
V i s s e r , G e r . J. Lazamon. An attempt at vindication. Proefschr. Utrecht. Assen,
o

1935. 8 . (48).
V l e e s c h a u w e r , H.J. de. La déduction transcendentale dans l'oeuvre de Kant.
o

T.I- . Antwerpen, Paris, 's-Gravenh., 1935-. 8 .
Tome I. La déduction transcendentale avant la critique de la raison pure.
Universiteit te Gent. Werken uitg. door de faculteit der wijsbegeerte en
letteren. 71e Afl.
V l e k k e , B e r n . H.M. St. Servatius, de eerste Nederlandse bisschop in historie
o

en legende. Proefschr. Utrecht. Maastricht, 1935. 8 . (48).
o

V l e m m i n x , P a u l . Ontginningen. Verzen. Asten, 1935. 8 .
V l e r k [p s e u d . v a n B. G e w i n ]. Reisontmoetingen van Joachim
o

Polsbrokerwoud en zijne vrienden. 4de uitg. Amsterd., [± 1903]. 8 .
V l o e m a n s , A n t . Spinoza, de mensch, het leven en het werk. 's-Gravenh.,
o

1931. M. portr. 8 . (11).
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V l o e m a n s , A n t . De wijsbegeerte van Spinoza. Haar plaats in het Nederlandsche
o

denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie. Amsterd., 1932. 8 . (11).
Wereldbibliotheek.
V o l k s e e n h e i d . [Voordrachten gehouden op de tweede Volkseenheidconferentie,
o

in 1935]. Amsterd., Mechelen, 1935. 8 .
V o l k s l i e d e r D e u t s c h e , mit ihren Melodien. Herausgeg. vom Deutschen
o

Volksliedarchiv. Bd. I- . Berlin, Leipzig, 1935- . 4 .
Bd. I. Erster Teil. Deutsche Volkslieder. Balladen. Unter Mithilfe von Harry
Schewe und Er. Seemann... herausg. von John Meier.
V o l t a i r e [F.M. Arouet de]. De verdelging van Persepolis (1746). Batavia, 1873.
o

12 . (14).
Reis-bibliotheek no. II.
V o n d e l , J. v a n d e n . De volledige werken. Bezorgd en toegelicht door Hendr.
o

C. Diferee. Dl. VII. Utrecht, 1934. Geill. Gr. 8 .
V o n d e l , J. v a n d e n . Werken. Volledige en geill. tekstuitgave. Deel VIII,
o

1656-1660. Amsterd., 1935. 8 .
V o n d e l , J. v a n d e n . Inwydinge van 't Stadthuis t'Amsterdam MDCLV. Van
een inleiding en aanteekeningen voorzien door M.E. Kronenberg. Deventer, 1913.
o

Met portr. 8 . (29).
V o n d e l , J. v a n d e n . De heerlijckheit der kercke. Acad. proefschr. d.H.W.E.
o

Moller. Amsterdam, Leuven, 1907. 8 . (29).
V o n d e l , J. v a n d e n . Adam in ballingschap, bewerkt door B.H. Molkenboer.
o

Zwolle, 1925. M. portr. Kl. 8 .
Nederlandsche schrijvers no. 13.
V o n d e l , J. v a n d e n . Vondelbrieven uit de XVIIe eeuw aan en over den dichter,
o

verzameld en toegelicht door J.F.M. Sterck. Amsterd., 1935. 8 . (43).
V o o r d e , U r b a i n v a n d e n . Critiek en beschouwing. 1e en 2e bundel.
o

Antwerpen, Santpoort, 1930. 8 .
V o o r d e , U r b a i n v a n d e n . Essay over Karel van de Woestijne. Antwerpen,
o

Santpoort, 1934. 8 .
V o r e n k a m p , A.P.A. Bijdrage tot de geschiedenis van het Hollandsch stilleven
o

in de 17de eeuw. Proefschr. Leiden. Leiden, 1933. 8 . (29).
o

V o s , M a r g o t . De nieuwe lent'. Verzen. 3de dr. Amsterd., 1925. Kl. 8 .
o

V r i e s , A n n e d e . Bartje. Nijkerk. [1935]. 8 .
V r i e s , T h e u n d e . Sheherezade. Verzen van een witten magiër. Kleine liederen
o

voor clavecymbel. Erotica. Verzen. Maastricht, 1932. 8 .
V r i e s e n , H e l l m . Die Stationentechnik im neueren deutschen Drama.
o

Inaug.-Diss. Kiel. Essen, 1934. 8 .
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V r i e s l a n d , V i c t . E. v a n . Herhalingsoefeningen. [Verzen]. Amsterdam, 1935.
o

8 .
V i j v e r , C. v a n d e r . Wandelingen in en om Brussel; benevens een uitstapje
o

naar Gent en Brugge, in den jare 1823. Met pltn. Amsterd., 1823. 8 .
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o

W a g e n e r , W.A. 3000 Meter in dood water. Roman. Rotterd., 1935. 8 . (56).
o

W a g e n v o o r t , M a u . Rococo Italië. Zutphen, 1931. Met platen. 8 . (11).
W a l c h , J a n [L.]. Tspel vanden Vos Reinaerde, naden ouden ghedichte ende
o

den nieusten vonden ghedichtet bi Janne, gheseit Walch. Leyden, 1935. 8 .
W a l s c h a p , G e r . De vierde koning. Een vertelsel voor mijn kinderen. Met
o

teeken. van Edg. Tijtgat. Rotterd., 1935. 8 . (67).
W a l t e r , E l i s e . Verluste auf dem Gebiet der Mittelhochdeutschen Lyrik.
o

Stuttgart, 1933. 8 .
Tübinger Germanistische Arbeiten. 17er Bd.
W a r n s i n c k , J.C.M. De Kweekschool voor de zeevaart en de stuurmanskunst.
o

1785-1935. [Amsterd.], 1935. Met afb. Gr. 8 . (5).
W e b e r , R i c h . E.J. De beveiliging van de zee tegen Europeesche en
o

Barbarijsche zeeroovers. 1609-1621. Proefschr. Leiden. Amsterd., 1936. 8 .
Werken uitg. door de Comm. voor Zeegeschiedenis van de Kon. Akad.
van Wetensch. Dl. III.
W e d e k i n d , F r a n k . Der Marquis von Keith. Der Abenteurer in dramatischer
o

Gestaltung. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1934. 8 .
W e g e n e r , H e r b . Studien zum Friedrich von Schwaben. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel,
o

1934. 8 .
W e i s h a u p t , G u i d o . Die Mundart von Hauerz und Umgebung nach den
o

Lauten. Inaug.-Diss. Tübingen. Stuttgart, 1935. 8 .
o

W e l l e r , H e r m . Disceptatio amantium. Carmen. Amstelod., 1935. 8 .
Carmina certaminis poetici Hoeufftiani.
o

W e r u m e u s B u n i n g , J.W.F. Negen balladen. 2de dr. Amsterd., 1935. 8 .
W e r u m e u s B u n i n g , J.W.F. Voor twee stuiver anjelieren. Nieuwe coplas.
o

2de dr. Amsterd., [1936]. 8 .
o

W e s s e m , C o n s t . v a n . 300 Negerslaven. Amsterd., 1935. 8 .
W e t e n s c h a p i n V l a a n d e r e n . Maandschrift uitg. door de Vereeniging
o

voor wetenschap. Jrg. I- . Gent, 1935- . 4 .
W e i j t e n s , H e n r . P.A.M. Christus, onze tijdgenoot. Een vergelijkende
litteratuurstudie over het motief van den wederkeerenden Christus in de laatste
o

halve eeuw. Proefschr. Nijmegen. Roermond, 1935. 8 . (47).
o

W i l l e , J. Taalbederf door de school van Kollewijn. Amsterd., 1935. 8 . (29).
W i l l e m III en H a n s W i l l e m B e n t i n c k . Correspondentie, uitg. door N.
Japikse. IIde gedeelte: Uit Engelsche en Nederlandsche archieven en bibliotheken.
o

Deel II. 's-Gravenh., 1935. 8 .
Rijks geschiedkundige publicatiën. Kleine Serie 27.
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W i l s , J. De nominale klassificatie in de Afrikaansche negertalen. Proefschr.
o

Nijmegen. Nijmegen, 1935. 8 . (47).
o

W i r t h . L.J. Th. Een eeuw kinderpoëzie 1778-1878. Groningen, 1926. 8 .
W i s n i e w s k i , E r n a . Hebbels Demetrius. Gehalt und Bühnengestaltung.
o

Inaug.-Diss. Kiel. Kiel. 8 .
o

W i t , A u g . d e . Gods goochelaartjes. 2de dr. Amsterd., 1934. 8 .
W o e s t i j n e , K a r e l v a n d e . Bijdragen van: U. van de Voorde, F. Toussaint
o

van Boelare, M. Roelants e.a. Antwerpen, [1928]. M. portr. 8 .
o

W o l f - C a t z , H e l m a . Het gezin. Amsterd., [1935]. 8 .
De Uilenreeks no. 13.
W o l t e r s , X.F.M.G. Notes on antique folklore on the basis of Pliny's Natural history
o

L. XXVIII. 22-29. Proefschr. Utrecht. Amsterd., 1935. 8 . (48).
W u m k e s , G.A. Paden fen Fryslân. Samle Opstelen. I-II. Boalsert, 1932-'34.
o

Geill. 8 .
I Oant 1800.
II 1800-1934.
W i j h e - S m e d i n g , A l i e . Grillige schaduwen. Enkhuiser vertelsels. Leiden, [1930].
o

8 . (70).
o

W i j h e - S m e d i n g , A l i e . Tusschen twee droomen. Leiden, 1935. 8 . (70).
W i j k , L. E l i s . v a n . De klinkers der oergermaanse stamsyllaben in hun onderling
o

verband. Proefschr. Utrecht. Bilthoven, 1936. 8 . (48).
W i j n p e r s s e , A.G.M. v a n d e . De Dietse vertaling van Suso's Horologium
o

aeternae sapientiae. Groningen, 1926. 8 . (29).
W y t e m a , M.S. ‘Klaar voor onderwater!’ Met Hr. Ms. ‘K XVIII’ langs een omweg
naar Soerabaia. Met 120 foto-illustr., routekaart en tekeningen. Amsterd., [1936].
o

8 .
Z a c h r i s s o n , R.E. English place-names in the light of the terminal theory.
o

Uppsala, 1934. 8 .
Reprinted from Studia Neophilologica VI.
Z a h n , R o s e . Die erste Periklesrede (Thukydides I 140-144). Inaug.-Diss. Kiel.
o

Borna-Leipzig, 1934. 8 .
o

Z a n d e , D.A.K. v a n d e r . Verscheidenheden. Gedichten. Klundert, 1929. 8 .
(31).
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 bijeengebr. en uitg. d. Irene A. Wright. Dl. II 1635-1648 (9), met
o

vertalingen der documenten door C.F.A. van Dam. Utrecht, 1935. 8 .
Werken uitg. door het Historisch Genootschap. Derde Serie no. 64.
o

Z e g g e l e n , M a r i e C. v a n . Oude glorie. Amsterd., 1935. 8 . (52).
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Z e g g e l e n , M a r i e C. v a n . Een liefde in Kennemerland. Roman. Amsterd., 1936.
o

M. portr. 8 . (66).
No. 10, in perkamenten band.
o

Z e r n i k e , E l i s . Vriendschappen. Rotterd., 1935. 8 . (67).
o

Z i e l e n s , L o d e . Nu begint het leven. Amsterd., 1935. 8 . (58).
o

Z i e l e n s , L o d e . De roep. Mechelen, Amsterd., z.j. 8 .
Z o e t m u l d e r , P e t r . J o s . Pantheisme en monisme in de Javaansche
o

Soeloek-litteratuur. Proefschr. Leiden. Nijmegen, 1935. 8 .
o

Z o o m e r s - V e r m e e r , J.P. Vader. Roman. Amsterd., 1935. 8 . (60).
o

Z w a a r d e m a k e r C z ., H. Over spraakgeluiden. Rede. Utrecht., 1897. 8 . (29).

Overdrukken
L. Beekeman (2 stuks) - R.F. Beerling (2 stuks) - C. Graham Botha - A.C. Bouman
- E. Brate - Cd. Busken Huet (12 stuks) - Ged. Busken Huet (10 stuks) - R. Th.
Christiansen og K. Liestøl. - J.C. van Deventer (5 stuks) - J.J. de Gelder - J. Gessler
(2 stuks) - J. van Gils (3 stuks) - J.C. de Haan - A.G. van Hamel - G.J. Honig - D.
de Kok - L. Jacobsen og V Brøndal - F. Kossmann (2 stuks) - K.H.E. de Jong - M.E.
Kronenberg - J. Kunst - D. Langedijk (2 stuks) - K. Liestøl (5 stuks) - A.J. de Mare
- L.C. Michels (7 stuks) - J.W. Muller (5 stuks) - P. Noordeloos - F. Oudschans Dentz
(2 stuks) - A. van Oven (2 stuks) - L.J. Rogier - F.R. Schröder (2 stuks) - H. Sparnaay
(17 stuks) - W.H. Staverman - H. Wätjen - S.J. Warren (3 stuks) - R.E. Zachrisson
(5 stuks) - H. Zwaardemaker Cz.

Eindnoten:
1 Handelingen 1933/34, blz. 37.
2 Bibliotheekleven. Jrg. XXI (1936), blz. 4 vlgg.
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Bijlage II. Rekening en verantwoording van den penningmeester
over het jaar 1935
A. Algemeene rekening

I.

Ontvangsten
Saldo der rekening over
1934

ƒ 4376.81

II.

Ontvangsten behoorende ƒ 115.25
tot vorige dienstjaren
(contributies en bijdragen
in de kosten van inning)

III.

Opbrengst van bezittingen, ƒ 747.01
ten deele voortgekomen uit
de legaten Buma,
Verbrugge, Van
Vollenhoven, Hamelberg,
Suringar, Fruin, De
Fremery, Netscher,
Verdam, mevr. Du Rieu en
Brink

IV.

Gekweekte rente voor den ƒ 310.62
C.W. van der Hoogtprijs
van 1 Januari tot 15 Juni

V.

Ontvangsten in verband
met den Dr Wijnaendts
Franckenprijs

ƒ 535.80

VI.

Contributiën 1935/36

ƒ 5685.40

VII.

Bijdragen in de kosten van ƒ 16.25
inning der contributiën
______

I.

Totaal der ontvangsten
Uitgaven
Kosten van bestuur

ƒ 11787.14
5

ƒ 2070.28

II.

Kosten der algemeene en ƒ 226.75
maandelijksche
vergaderingen

III.

Kosten der vaste
commissiën

ƒ 40.37

IV.

Kosten van geschriften,
door de Maatschappij
uitgegeven

ƒ 1781.65

V.

Kosten der bibliotheek

ƒ 1939.54
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VI.

Bijdragen: aan het
ƒ 82.50
Vondel-Museum ƒ 5.-;
aan de afd.
Boekenverspreiding van
het Algemeen
Nederlandsch Verbond ƒ
10.-;
aan het
Openlucht-Museum ƒ 5.-;
aan groep Nederland van
het Internationaal Comité
voor Geschiedkundige
Wetenschappen ƒ 12.50;
aan de Brederoherdenking
ƒ 50.-; tezamen

VII.

Doodehandsbelasting
1934 van 't C.W. van der
Hoogtfonds

VIII.

Overgebracht, op 15 Juni ƒ 625.78
1935, op afzonderlijke
rekening de rente van het
C.W. van der Hoogtfonds
van jaarvergadering 1934
tot jaarvergadering 1935,
netto

IX.

Dr Wijnaendts
ƒ 546.25
Franckenprijs met kosten

X.

Vergaderkosten commissie ƒ 2.50
voor wetsherziening

ƒ 30.-

______

Totaal der uitgaven

5

ƒ 7345.62
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Recapitulatie
Totaal der ontvangsten

ƒ 11787.14

Totaal der uitgaven

ƒ 7345.62

5

______

Saldo van het dienstjaar

5

ƒ 4441.51

Aldus opgemaakt door den Penningmeester
Wassenaar, 23 Maart 1936
(w.g.) J. Heinsius
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
Wassenaar, 23 April 1936
(w.g.) L. Knappert
(w.g.) P.J. Idenburg

B. Rekening van het vaste fonds
Ontvangsten
Kapitalisatie
Saldo der rekening ƒ 64.01
over 1934

Vlottena
ƒ 99.06

Rente van het
ƒ 76.Fonds
een half jaar rente
van ƒ 25100 Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2,5%, na aftrek
couponbelasting

ƒ 227.99

een half jaar rente ƒ 76.30
van ƒ 25200 Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2,5%, na aftrek
couponbelasting

ƒ 228.90

III.

Rente van op de
Leidsche
Spaarbank belegde
Kasgelden

ƒ 3.45

IV.

Vergoeding van
kosten

V.

Door het Vlottend
gedeelte geleend
van het
Kapitalisatie-gedeelte
om de

I.
II.

ƒ -.16
ƒ 32.05
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doodehandsbelasting
1935 te kunnen
betalen
VI.

Terugontvangen als ƒ 3.45
eerste termijn van
het geleende onder
V genoemd
Totaal der
ontvangsten

I.
II.

Uitgaven
Belegging van
gelden

______

______

ƒ 219.92

ƒ 591.45

ƒ 156.27

Subsidiën:
aan de Redactie
der Nomina
Geographica
Neerlandica, laatste
der drie
jaarklijksche
subsidies

ƒ 100.-

aan de
Maatschappij voor
Goede en
Goedkoope
Lectuur, 4de der
gedurende 5 jaar
toegestane
10-tallen
abonnementen
Vondelkroniek

ƒ 50.-

transporteeren

______

______

ƒ 156.27

ƒ 150.-
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transport

Kapitalisatie

Vlottend

ƒ 156.27

ƒ 150.-

aan den
Boekhandel en
Drukkerij v.h.E.J.
Brill, voor 50
exemplaren van het
volksboek ‘Historie
vanden Ridder
metter Swane’

ƒ 120.-

aan Dr W.J. Leyds,
subsidie uitgave
‘Vierde Verzameling
Correspondentie’

ƒ 125.-

aan Dr L.M. Fr.
Daniels, subsidie
uitgave Dirc van
Delfs ‘Tafel vanden
Kersten Ghelove’

ƒ 125.-

III.

Doodehandsbelasting
1934

ƒ 34.-

IV.

Door het Vlottend ƒ 32.05
gedeelte geleend
van het
Kapitalisatie-gedeelte,
om de
doodehandsbelasting
1935 te kunnen
betalen

V.

Doodehandsbelasting
1935

ƒ 34.-

VI.

Terugbetaald als
eerste termijn van
het geleende onder
IV genoemd

ƒ 3.45

______

______

Totaal der uitgaven ƒ 188.32
Recapitulatie
Totaal der
ƒ 219.92
ontvangsten

ƒ 591.45

Totaal der uitgaven ƒ 188.32

ƒ 591.45

______

Saldo van het
dienstjaar

ƒ 591.45

______

ƒ 31.60
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Aldus opgemaakt door den Penningmeester
Wassenaar, 23 Maart 1936
(w.g.) J. Heinsius.
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
Wassenaar, 23 April 1936
(w. g.) L. Knappert
(w.g.) P.J. Idenburg

C. Rekening van het bibliotheekfonds
Het saldo der rekening over 1934
bedroeg

ƒ 109.45;

dit bedrag, op de Leidsche Spaarbank
belegd, bracht aan rente op

ƒ 3.27;

totaal dus

ƒ 112.72.

Uitgaven hadden niet plaats; het saldo
bedraagt dus eveneens

ƒ 112.72.
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D. Rekening van het C.W. van der Hoogtfonds over 15 juni tot 31
december 1935.
Op 15 Juni 1935 werd voor de ontvangsten en uitgaven van dit fonds, die tot nogtoe
in de Algemeene Rekening waren opgenomen, een afzonderlijke rekening geopend,
waarvoor de netto renteopbrengst van de jaarvergadering 1934 tot de jaarvergadering
1935 ad ƒ 625.78, uit de Algemeene Rekening werd overgebracht. Vervolgens kwam
er tot 31 December 1935 ƒ 321.07 aan rente bij, zoodat het totaal der ontvangsten
ƒ 946.85 bedraagt.
Voor het aandeel van het fonds in de verwisseling van recepissen tegen definitieve
obligaties werd ƒ 2.10 uitgegeven, voor het aandeel er van in de doodehandsbelasting
1935 ƒ 30.-; samen ƒ 32.10.
Het saldo bedraagt dus ƒ 914.75.
De rekeningen onder C en D werden op dezelfde data en door dezelfde personen
opgemaakt respectievelijk, gezien en goedgekeurd, als die onder A en B.
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Bestuur en commissies
Bestuur
Voorzitter

Dr G.G. Kloeke

1936

Secretaris

Dr J.J. de Gelder

1936

Penningmeester

Mr J. Slagter

1936

Bibliothecaris

Dr A.A. van Rijnbach

1934

Mr J.C. Bloem 1935
Dr J.J.L. Duyvendak 1936
Dr L.W.A.M. Lasonder 1936
C.L. Schepp 1936
J.C.M. Warnsinck 1936

Commissie voor taal- en letterkunde
Secretaris Dr J.H. van Lessen 1936
Dr J.A.N. Knuttel 1932
Dr A. Beets 1933
Dr A.A. van Rijnbach 1933
Dr J. Heinsius 1934
Dr J.W. Muller 1934
Dr W.L. de Vreese 1935
Dr G.G. Kloeke 1935
Dr A. Zijderveld 1936.

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Secretaris Dr J.J. de Gelder
Dr L. Knappert 1932
Mr E.M. Meijers 1933
Mr D. van Blom 1934
Dr J. Huizinga 1934
W.J.J.C. Bijleveld 1935
Dr H.T. Colenbrander 1935
Mr A.S. de Blécourt 1936
Dr N.J. Krom 1936
Dr J.A.J. Barge 1936

Raadgevende Leden: Dr J.J. de Gelder, Dr A.W. Byvanck, Dr P.J.M. van Gils, Dr
J.N. Bakhuizen van den Brink
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Commissie voor de bibliotheek
Dr L. Knappert 1932
F. de Meyier 1934
Dr G.G. Kloeke 1935

Commissie voor het folkloristisch archief
[ingesteld 1929]
Dr J. de Vries 1929
Dr A.A. van Rijnbach 1929
Mr D. van Blom 1929

Commissie voor schoone letteren
[ingesteld 1933]

Secretaris W.J.M.A. Asselbergs 1933
J. van Dullemen-de Wit 1933
Dr F.C. Gerretson 1934
Mr M. Nyhoff 1934
Dr K.J.L. Alberdingk Thym 1935
Dr N.A. Donkersloot 1936
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Commissie voor den Dr Wynaendts Francken-prijs
[ingesteld 1934]
A. Prijs 1937 (Essays en Literaire Critiek)
Dr Gerard B. Brom
Dr J.A.N. Knuttel
Dr A.A. van Rijnbach
Dr K.H. de Raaf W.A.P. Smit
B. Prijs 1939 (Biographie en Cultuurgeschiedenis)
Dr A.W. Byvanck
Dr J.J. de Gelder
Dr Th. Goossens
Dr N. Japikse
Dr N.B. Tenhaeff

Commissie voor het jaarboek
[ingesteld 1935]
Dr A.W. Byvanck 1935
Mr J. Slagter 1936
Dr J. de Vries 1935
Mevr. E. van Lokhorst 1936

Commissie voor de uitgaaf van geschriften
[ingesteld 1936]

Secretaris Dr C.B. van Haeringen 1936
Mr J.C. Bloem 1936
Dr G. Brom 1936
Dr P.J.M. van Gils 1936
C.L. Schepp 1936
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Naamlijst der leden
Opgemaakt den 15 October 1936
Eerelid
Dr S.G. de Vries, Leiden, Rapenburg 38 (sedert 1886 lid) 1921

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. 'SGravenhage

J.v.
1917
Oldenbarneveltlaan
82

Aalders, Dr W.J.

Groningen

Waterloolaan 2

Aalst, Dr C.J.K.

Hoevelaken

Aalst, Dr Th. P.H.
van

'SGravenhage

Frederik
Hendrikplein 28

1896

Alberdingk Thijm,
Dr K.J.L.

Haarlem

Dreef 4

1895

Andel, Dr M.A. van Gorinchem

Groote Markt 11

1930

André de 1a Porte, 'SGravenhage
Mr G.

J.v.
1923
Oldenbarneveltlaan
34

Anema, Seerp

Bloemendaal

Brederodeweg 84

Antoniadis, Dr
Sophie

Leiden

Nachtegaallaan 13 1933

Arendonk, Dr C.
van

Leiden

Nieuwstraat 36

1924

Asbeck, Mr F.M.
baron van

Scheveningen

C. Jolstraat 62

1934

Asselbergs,
W.J.M.A.

Amsterdam Z.

Valeriusstraat 282

1932

Baader, Dr Th.

Nijmegen

Groesbeeksche
weg 181

1927

Baart de la Faille,
Dr S.

'SGravenhage

Mesdagstraat 62

1930

Baart de la
Faille-Wichers
Hoeth, Mevr. H.

'SGravenhage

Mesdagstraat 62

1930

Backer, Franz de

Ukkel (Brussel)

Sterrewachtlaan 30 1932

1918
1925

1915
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*Baekelmans, Lode Antwerpen

St-Jacobsmarkt 7

1920

Bakhuizen van den Leiden
Brink, Dr J.N.

Rapenburg 40

1928

Bakhuyzen, Mr A.
van de Sande

Leiden

Rapenburg 31

1927

Barge, Dr J.A.J.

Leiden

Oegstgeesterlaan 6 1924

Barnouw, Dr A.J.

New York

Columbia University 1909

Baudet, Mej. Dr
F.E.J.M.

'SGravenhage

Ericalaan 21

1912

Baur, Dr Frank

Gent

Neerpolder 10

1929

Beeck, A.L. van

Leiden

Rijnsburgerweg 130 1924

Beeck Calkoen, Mr 'SGravenhage
A.J.L. van

3e
1935
van-den-Boschstraat
3

Beekman, Dr A.A.

Laan v. Nieuw O.
Indië 271

1884

Beelaerts van
'SGravenhage
Blokland, Jhr Mr F.

Bazarstraat 13

1901

Beets, Dr A.

Leiden

Witte Singel 79

1886

Beets, Dr Henry

Grand Rapids,
Mich.

737 Madison
Avenue S.E.,
U.S.A.

1931

Beets, Mr N.

Amsterdam Z.

De-Lairessestraat 6 1908

Beets-Damsté,
H.A.C.

Leiden

Witte Singel 79

1936

Belinfante, Mej.
Emmy J.

'SGravenhage

Schuytstraat 172

1934

'SGravenhage

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1936

222

Bellefroid, Mr P.

Nijmegen

Nijhoffstraat 9

1913

Bellon, Dr K.L.

Nijmegen

Nijhoffstraat 3

1935

*Belpaire, Mej. M.E. Antwerpen

Markgravenlei 174 1914

Bemmelen, Mr J.M. Leiden
van

Oegstgeesterlaan
26

Bemmelen, Dr W.
van

'SGravenhage

Schiefbaanstraat 27 1921

Bense, Dr J.F.

Arnhem

Van
1929
Lawick-van-Pabststr.
25

Beresteyn, Jhr Mr
Dr E.A. van

'SGravenhage

Van-Stolkweg 31

1932

1919

Berkelbach van der Haarlem
Sprenkel, Dr J.W.

Jacob-van-Lenneplaan 1935
10

Besselaar, Dr G.

'SGravenhage

Fasantplein 4

1915

Beuken Dr W.H.

Helmond

Julianalaan 31

1935

Bezemer, T.J.

Wageningen

Rijksstraatweg 100 1936

Bie, Dr J.P. de

'SGravenhage

Daendelsstraat 48 1930

Bierens de Haan,
Dr J.D.

Aerdenhout

Slingerweg

Bijlsma, Mr R.

'SGravenhage

Prinse-Vinkenpark 1915
14

1897

Blancquaert, Dr E. Mariakerke-Gent

Nevelschestraat 54 1927

Blankenstein, Dr M. Wassenaar
van

Konijnenlaan 3

1913

Blécourt, Mr A.S. de Leiden

Wite Singel 20

1915

Bloem, Mr J.C.,

'SGravenhage

1922

Blom, Mr D. van

Leiden

Oude Vest 105

1910

Boas, Dr M.

Amsterdam C.

Den-Texstraat 35

1918

Bock, E. de

Antwerpen

Kruishofstraat 223 1934

Boeke, Dr J.H.

Oegstgeest

Warmonderweg 18 1930

Boeles, Mr P.C.J.A. Leeuwarden

Harlingerstraatweg 1906
75

Boer, Dr Tj. de

Zuidwerflaan 19
(Marlot)

'SGravenhage

1900

Boersema, Dr K.H. Leiden

Van-den-Brandelerkade 1926
6

Bokhorst, Dr M.

Postbus 988

Pretoria

1931
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Boldingh-Goemans, 'SGravenhage
Mevr. W.L.

Bankastraat 112

1920

Bolhuis, Mr J.J. van 'SGravenhage

Statenlaan 121

1922

Bolkestein G.

Amsterdam Z.

Moreelsestraat 37

1919

*Bom, Emm. de

Calmpthout

Huis ten Heuvel

1903

Bonger-bsse Van
der Borch van
Verwolde, F.W.H.

Amsterdam Z.

G. Metsustraat 13

1936

Booven, Henri van Hilversum

Blesboklaan 4

1917

Bosch, Dr F.D.K.

Beethovenlaan 7

1917

Ericalaan 7

1892

Bonthuis Tonkes, Ir Appingedam
Dirk

Bilthoven

Bosch, J.H. van den Wageningen
*Boshoff, Dr S.P.E. Pretoria

1922

*Bosman, Dr D.B.

1923

Dennekamp
(Kaap-Hoofdweg
Wijnberg prov.)

Bosselaar, Dr D.E. Leiden

Witte Singel 39

1929

Botermans, Dr A.J. Zwolle

Diezerstraat 82A

1924

*Botha, C. Graham Kaapstad

Parlementsgebouw 1924

Bothenius Brouwer, Wassenaar
A.J.

Wavo-park 25

1921

Bottenheim, S.

Amsterdam Z.

Schubertstraat 18

1934

Boudier-Bakker,
Mevr. Ina

Utrecht

Oude gracht 333

1905

Boulan, E.

Groningen

Korreweg 27a

1918

Bouman, Dr A.C.

Stellenbosch

‘'t Meulhuis’,

1925

Braak, Dr S.

Wassenaar

Lange Kerkdam 26, 1924

Brandsma O. Carm. Nijmegen
Dr A. Sj.

‘Carmel’,
Doddendaal 8

1931
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Bredius, Dr A.

Monte Carlo

1884

Briët, Mr P.E.

Leiden

Rapenburg 36

1932

Brinkerink, D.A.

Arnhem

Prümelaan 38,

1905

Broekhuizen, Dr
H.D. van

'SGravenhage

Suid-Afr. Legasie,
Amaliastraat 5

1911

Broersma, Dr R.

'SGravenhage

Suezkade 136

1932

Brom, Dr Gerard B. Nijmegen

St-Annastraat 185

1912

Brouwer, Dr A.M.

Utrecht

Mengelberglaan 56 1934

Brouwer, Dr J.

'SGravenhage

Tomatenstraat 176 1934

Brown, Dr J. Irwin

Rotterdam

Schoonebergerweg 1921
110b

Bruggencate, Dr H. Purmerend
ten

1933

Brugmans, Dr H.

Amsterdam

Corn.-Schuytstraat 1896
56

Brugmans, Dr I.J.

Batavia

Dep. van Ond. en
Eered.

1933

Brummel, Dr L.

Rijswijk (Z.H.)

Mauritslaan 40

1928

Brünner, Dr E. Ch. Utrecht
G.

Koningslaan 39

1929

Brusse, M.J.

Hillegersberg

Dorpsstraat 18

1905

Buck, Dr A. de

Leiden

De-Mey-van-Streefkerkstr. 1935
1a

Buck, Dr H. de

Haren (Gron.)

Heide-en-Watersteeg, 1931

Burger, Dr H.

Amsterdam C.

Keizersgracht 317

1920

Burgersdijk, Dr
L.A.J.

Middelburg

Dam 6,

1935

Bussy, Mr A. le
Cosquino de

Amsterdam Z.

Oranje-Nassaulaan 1919
23

Bijleveld, W.J.J.C.

Leiden

Oegstgeesterlaan 4 1910

Bijlsma, Mr R.

'SGravenhage

Prinse-Vinkenpark 1915
14

Bijvanck, Dr A.W.

Leiden

Witte Singel 17

Callenbach, Dr J.R. Bilthoven

1919
1914

Carp, Dr J.H.

'SGravenhage

Van
1934
Blankenburgstraat
73

Casimir, R.

'SGravenhage

Wassenaarscheweg 1916
28,
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Celliers, J.F.E.

Kaapstad

‘Veredic’, Agter
1911
Leeuwenhof,
Kloofstraat-Terminus

Clay, Dr J.

Amsterdam C

Marinewerfkade 3

1921

Cleerdin, Vincent

Vught

Maurickplein 2

1934

Cleveringa, Mr R.P. Leiden

Rijnsburgerweg 29 1931

Cock, Dr J.K. de

Davos-Platz

Haus Morosani

1917

Coert, A.

Leiden

‘De Lakenhal’

1933

Coeverden, Jhr
F.W.W.H. van

Goor

Goeman-Borgesiusstraat 1933
7

Cohen, Dr D.

Amsterdam Z.

Van-Breestraat 172 1926

Colenbrander, Dr
H.T.

Leiden

Donkersteeg 19

1898

Colijn, Dr H.

'SGravenhage

Stadhouderslaan
151

1915

Cool, Ir Wouter

'SGravenhage

Prinsessegr. 23

1933

Coolen, Antoon

Deurne (N. Br.)

Cornette, Dr A.H.

Antwerpen

Victor Desguinlei 14 1928

Coster, Dirk

Delft

Voorstraat 101

1915

Coster, Dr H.P.

Groningen

St-Lucasstraat 8a

1917

1931

*Craigie, Sir William Watlington (Oxon.) Ridgehurst
A.
Engeland

1916

Cramer, Dr J.A.

Nassaulaan 34

1925

Crommelin, Dr C.A. Leiden

Wasstraat 60

1930

Dam, Dr B.A.P. van 'SGravenhage

Bezuidenhout 237

1903

Dam, Mr W.A.C.
van

Rotterdam

Bierhaven 36

1932

Dam van Isselt,
W.E. van

'SGravenhage

Van-Blankenburgstraat 1909
12

Bilthoven
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Dambre, Dr O.

Sint
Martens-Laethem
bij Gent

Eikelstraat

1932

Damsté, H.T.

Oegstgeest

Koninginnelaan 11 1925

Damsté, Dr Onno

Hilversum

Insulindelaan 9

Damsté, Dr P.H.

Utrecht

Bleyenburgstraat 5 1904

Decker, Dr J. de

Amsterdam Z.

Amstellaan 27huis 1936

1935

Defresne, M.A.A.A. Amsterdam

P.C. Hooftstraat 18 1935

Dekker, Dr G.

Potchefstroom

Noordbrugweg 3

Dekking, Henri M.

Rotterdam

Nieuwe Binnenweg 1918
19a

Diferee, Dr H.C.

Amsterdam C.

Alexanderplein
11huis

1907

Dillen, Dr J.G. van Amsterdam Z.

Ruysdaelkade 11

1923

Djajadiningrat,
Raden Ario Dr
Hoesein

Batavia

Kebon Sirih 115

1926

Domela
Nieuwenhuis
Nyegaard, J.D.

Beetsterzwaag

1911

Dominicus, Dr F.C. 'SGravenhage

Van-Boetzelaerlaan 1931
41

Donkersloot, Dr
N.A.

Rijnstraat 124 III

1930

Doorman, Mej. Chr. 'SGravenhage

Sophialaan 2

1918

Doppler, Dr P.

P.-Bisschopsingel
27

1926

Dorp, Mej. Dr E.C. Bloemendaal
van

Villa Jamga

1921

Dorren, Th.

Valkenburg (L.)

Koninginnelaan 2

1930

Draaijer-de Haas,
Mevr. A.

'SGravenhage

Mesdagstraat 102

1917

Drion, F.J.

'SGravenhage

Emmastraat 34

1925

Dugteren, Mej. I.M. Rotterdam
van

West-Zeedijk 145

1926

Dullemen-de Wit,
Mevr. J. van

Waldeck-Pyrmontlaan 1923
44

Amsterdam Z.

Maastricht

Amsterdam Z.

Duyfjes, Mr H.G.P. Leiden

1934

Lammenschansweg 1931
5
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Duyvendak, Dr
J.J.L.

Oegstgeest

Nassaulaan 32

1923

Dijk, Dr J.C. van

Bloemendaal

Kerkplein

1922

Ebbinge Wubben,
Dr. C.H.

'SGravenhage

Malakkastraat 107 1911

Eck, Dr D.A.H. van 'TJoppe

Zonnehuis

1915

Eck, Mej. O.J. van Amsterdam C.

Andrieszkade 6

1926

Eeghen, Mr Chr. P. Amsterdam C.
van

Heerengracht 497

1912

Eekhout, Jan H.

Oude Ebbingestraat 1935
40a

Groningen

Eerdbeek-Claasen, Katwijk a/d Rijn
Mevr. M.L.H.

Zeeweg,

1930

*Eggen van Terlan, Garsbald
Dr J.L.M.

Schloss Petschau
a/T, bei-

1909

Elst, Dr J. van der

Haarlem

Jacob-van-Lenneplaan 1921
1

Empel, M. van

Middelburg

Molstraat 94F

1928

Endepols, Dr H.J.E. Maastricht

St-Hubertuslaan 11 1911

Engelbrecht, Dr
S.P.

Pretoria

Universiteit

1936

Engelenburg, Dr
F.V.

Pretoria

Postbus 389

1900

Engelman, Jan

Utrecht

Oude Gracht 341

1934

Enk, Dr P.J.

Groningen

Kraneweg 39

1917

Enklaar, Dr D. Th.

Breda

Baronielaan 120

1933

Enthoven, Dr H.E.

Baarn

Koningsweg 6

1934

Eringa, Dr S.

Rotterdam

Henegouwerlaan 42 1922

Erp, Th. van

'SGravenhage

Albertinestraat 12

Erven Dorens,
A.A.G. van

Arnhem

Utrechtsche weg 40 1924

Escher, Dr B.G.

Oegstgeest

Dorpstraat 15

1933

1933

*Essen, L. van der Leuven

Maria-Theresiastraat 1915
36

Eyck, Mr P.N. van

Hertelaan 12

Wassenaar

1936

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1936

225

Eijkman, L.P.H.

'SGravenhage

Adelheidstraaat 90 1931

Eysinga, Jhr Mr
W.J.M. van

Leiden
Vacantie-adres:
Huize Boschoord,
St. Nicolaasga

Rijnsburgerweg 100 1913

Fabricius, Jan

Deurle

‘Homestad’ (O.
Vlaanderen)

Fabricius, Johan

'SGravenhage

p.a.N.V.H.P.
1932
Leopold's Uitgevers
Maatschappij

Feber, Ir L.J.M.

'SGravenhage

J.v.
Oldenbarneveltl.
115

1932

Feen, A.H. van der Amsterdam Z.

Lomanstraat 23,

1919

Feith, Jhr Mr R.

'SGravenhage

Laan van
Meerdervoort 98

1936

Fetter, Dr J.C.A.

'SGravenhage

Riouwstraat 148

1927

1916

Fockema Andreae, Groningen
Mr J.P.

Ubbo Emmiusstraat 1911
18

Fockema Andreae, Zwolle
Mr S.J.

Blijmarkt 12

1930

*Foncke, Dr Rob.

Laken, Brussel

Prudent-Bolslaan
126

1921

Franquinet, Mr E.

Utrecht

Mgr-de-Bruinlaan 7 1933

Frenkel-De Jong
Mérêville
van Beek en Donk, Courcelles
Mevr. C.

(S. et O.), Frankrijk 1898

Frings, Dr Th.

Leipzig

Monthéstrasse 31 II 1920

Funke, J.

'SGravenhage

Jozef-Israelslaan 54 1916

Fijn van Draat, Dr
P.

Utrecht

Ramstraat 9

1911

Gaaf, Dr W. van der Amsterdam W.

Hoofdweg 31

1924

Gallas, Dr K.R.

Amsterdam Z.

Minervalaan 34

1921

Ganshof, Dr F.L.

Brussel

Jacob-Jordaensstraat 1935
12

Geelkerken, Dr J.G. Amsterdam Z.

Sophialaan 41

1926

Geers, Dr G.J.

'SGravenhage

Laan van
1928
Meerdervoort 1165

Gelder, Dr J.J. de

Oegstgeest

Schoutenburg,
Wyttenbachw.43

1922
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Gelder, Dr H.A.
Enno van

'SGravenhage

Wildhoeflaan 25

1922

Gelder, Dr H.E. van 'SGravenhage

Ant.-Duyckstraat
155

1906

Gelder, Dr C.J. van Rotterdam

Maasstraat 7

1936

Gerretson, Dr F.C. Utrecht

Janskerkhof 11

1913

*Gessler, Dr Jan

Leuven

Geldenakensche
vest 84

1929

Gewin, E.E.

Zeist

Karpervijver 1

1928

Geyl, Dr P.C.A.

Utrecht

Willem Barendsstr. 1918
5

Ghijsen, Mej. Dr
H.C.M.

Domburg

Weststraat

Gielen, Dr Jos. J.

Hulst

1921
1933

Giffen, Dr A.E. van Groningen

Poststraat 6

1923

Gils, Dr P.J.M. van Roermond

Zwartbroekweg 26 1908

Ginneken, Dr J.J.A. Nijmegen
van

Stijn-Buysstraat 11 1909

Godée Molsbergen, 'SGravenhage
Dr E.C.

Frederik
Hendriklaan 6

Goemans, Dr L.

Vorst-Brussel

Bondgenootenstraat 1902
216

Gogh-Kaulbach,
Mevr. A. van

Amsterdam Z.

Hemonylaan 9

1914

Goossens, Dr Th.

Tilburg

Bossche weg 95

1924

Goslinga, Dr A.

Sloten (N.-H.)

Sloterveg 782

1920

Gosses, Dr G.

'SGravenhage

Burnierstraat 5

1932

Gosses, Dr I.H.

Groningen

H.-Colleniusstraat
64

1907

Goudoever, Mr H.
van

Groningen

Kraneweg 15

1918

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

Parkstraat 15

1906

Graswinckel, Jhr Mr 'SGravenhage
D.P.M.

Waalsdorperweg
221

1932

Gratama, G.D.

Haarlem

Frans-Halsmuseum 1919

Gravesande
Pannekoek, G.H.,
'S-

Kijkduin

Scheveningsche
laan 110

1911

1926
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Greve, Dr H.E.

'SGravenhage

Van-Blankenburgstraat 1908
38

Groningen, Dr B.A. Leiden
van

Van Beuningenlaan 1929
1

*Grootaers, Dr L.

Leuven

Naamsche
Steenweg 158

1923

Guarnieri, R.

Amsterdam Z.

Amstellaan 181

1921

Gunning, Dr C.P.

Amsterdam Z.

Valeriusplein 13

1927

Gunning J. Hz., Dr Amsterdam Z.
J.H.

Rusthuis,
1888
Koninginneweg 34

Gunning Wzn., Dr
J.H.

Hilversum

1904

Gijselaar, Jhr Mr
N.C. de

Wassenaar

Stoeplaan 1

Haak, Dr S.P.

Arnhem

Colenbranderstraat 1909
1

Haan, Dr J.C. de

Oegstgeest

Oranjelaan 14

1931

Haantjes, Dr J.

Doetinchem

‘Ruimzicht’

1930

Haeringen, Dr C.B. 'SGravenhage
van

Sportlaan 167

1923

Haar, Mej. Dr C.C. Hengelo
ter

Timorstraat 20

1935

Hallema, A.

Ginneken

Valkenierslaan 232 1935

Ham, Dr J. van

Leiden

Bilderdijkstraat 3

1932

Hamel, Dr A.G. van Utrecht

Prins-Hendriklaan
19

1916

Hannema, D.

Rotterdam

Javastraat 6

1936

Hans, D.

'SGravenhage

Stalpertstraat 65

1927

Harting, Dr P.N.U.

Groningen

Mr Moddermanlaan 1926
18

Heering, Dr G.J.

Leiden

Witte Singel 96

1917

Heever, Dr. C.M.
van den

Johannesburg

Postbus 1176

1936

Heinsius, Dr J.

Wassenaar

Santhorlaan 21

1900

Hemessen, O.C.
van

Woubrugge

Huyze Ter--Aer

1921

*Hertzog, Dr J.B.M. Kaapprovincie

‘Groote Schuur’

1910

Hesseling, Dr D.C. Wassenaar

Koninginneweg 10 1893

1910
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Heijden, Mr E.J.J.
van der

Nijmegen

Archipelstraat 1

1934

Hille-Gaerthé, Mevr. 'SGravenhage
C.M. van

Van-Hogenhoucklaan 1920
20

Hille, Dr G.E.W. van 'SGravenhage

Van-Hogenhoucklaan 1916
20

Hintzen, Mej. Dr
J.D.

Amsterdam Z.

Euterpestraat 177

1924

Hoefer, F.A.

Zeist

Karpervijver

1894

Hoeve, Dr J. van
der

Leiden

Rijnsburgerweg 14 1933

Hof, J.J.

Leeuwarden

Hofker, Mej. Dr S.

Leiden

1912
Roodenburgerstraat 1915
22

Holkema, A.B. van Amsterdam Z.

Emmastraat 32

1933

Holleman, Mr F.D. Oegstgeest

Laan van
Oud-Poelgeest 24

1935

Holtrop-Van Gelder, 'SGravenhage
Mevr. E. Ph.

Koningin-Emmakade 1920
161

Honig, G.J.

Zaandijk

1904

Hooft, Dr B.H. van Amsterdam O.
't

Linnaeusparkweg
108

1934

Hoogewerff, Dr G.J. Roma

Istituto Storico
Olandese, Valle
Giulia,

1913

(Hilversum

A. Perklaan 36)

Hoop, Dr A.N.J.
'SGravenhage
Thomassen à
Thuessink van der

Sweelinckstraat 50 1933 1930

Horrëus de Haas,
Dr G.

Zwolle

Gr. Weezenland 35 1930

Horst, A. van der

Amsterdam Z.

Van-Baerlestraat
150

1924

Houtsma, Dr M. Th. Utrecht

Maliestraat 6

1882

Hoven, Mevr.
Thérèse

'SGravenhage

Statenlaan 123

1896

Hudig, Dr F.W.

Aerdenhout

Zuidlaan 1

1934

Hüffer, Mej. M.

Ubbergen (Geld.)

Straatweg U 2

1923
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Huizinga-Onnekes, Ten Boer (Gron.)
Mevr. E.J.

1930

Huizinga, Dr J.

Leiden

Van Slingelandtlaan 1903
4

*Hullebroek, Em.

Brussel (post:
Boschvoorde

Woudlaan 177

Hulsman, G.

Drempt (Geld.)

1913
1903

Hunger, Dr F.W.T. Voorschoten

Veursche Weg 54

1932

Huyben, O.S.B.,
Dom. J.

Egmond Binnen

Adelbertuspriorij

1935

Idema, Mr H.A.

Leiden

Van Slingelandweg 1933
1

Idenburg, Mr P.J.,

Leiden

Warmonderweg 3

1931

Idenburg-Siegenbeek Leiden
van Heukelom,
Mevr. O.C.D.

Warmonderweg 3

1934

Jacob, Dr Anton,

Hamburg PA 13

Germanisches
1933
Seminar, Bornplatz
1/3 I Stock,

Jacobsen, Dr R.

Rotterdam

Claes-de-Vrieselaan 1907
148B

Japikse, Dr N.

'SGravenhage

Vivienstraat 70

Jaspar, Mr E.J.H.

Maastricht

H.-Servaasklooster 1928

*Jolles, Dr A.

Leipzig

Arminiushof 4

1921

Jong, Dr K.H.E. de, 'SGravenhage

Beeklaan 356

1916

Jong van Beek en Genève
Donk, Jhr Mr B. de

Pacific House

1914

Joos, Am.

Gent

Mageleinstraat 26

1908

Joosting, Mr J.G.
Ch,

Velp (Geld.)

1895

Juten, G.C.A.

Willemstad (N.Br.)

1926

Juynboll, Dr W.R.

Leiden

Nieuwsteeg 2

1935

Kalff Jr, Dr G.

Bussum

Willemslaan 38

1932

Kalff Jr, Mr J.

Wassenaar

Deylerweg 11

1914

Kalma, D.

Eindhoven

Hertogstraat 14

1936

Kan, Mr A.H.M.J.
van

'SGravenhage

Depart. Koloniën

1918

Kanter, P.J. de

'SGravenhage

Statenplein 2

1925

1903
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Kat Angelino, Dr
A.D.A. de

Batavia C

Dep. Onderwijs en 1930
Eeredienst

Kerkwijk, A.O. van 'SGravenhage

Nassaulaan 22

1914

Kern, R.A.

Leiden

Witte Singel 35

1930

*Kestell, Ds J.D.

Bloemfontein

‘Ruimte’,
Whitesweg 23

1904

Keuls, Mr H.W.J.M. Amsterdam W.

Vondelstraat 102

1932

Keyser, Dr Paul de Gent

Egmontstraat 14

1932

Kielstra, Mr J.C.

Paramaribo

1924

Klaauw, Dr C.J. van Leiden
der

Kernstraat 11

1933

Kleijntjens SJ, J.

Roma 113 p.a.
Bibliothecaris
Aloysius College,
'SGravenhage

Borgo S. Spirito

1911

Klerk, C.R. de

Amsterdam C.

Prinsengracht 549 1917

Kloeke, Dr G.G.

Leiden

Witte Singel 38

1919

Kloot Meijburg, H.
van der

'SGravenhage

Oude
Scheveningsche
Weg 108

1913

Kluyver, Dr A.

Groningen

Zuiderpark 24

1885

Kluyver, Mevr. C.A. 'SGravenhage

Benoordenhout 37, 1917
‘Boschzicht’

Knappert, H.E.

Bussum

Willemslaan 18a

1916

Knappert, Dr L.

Oegstgeest

Koninginnelaan 8

1893
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Knippenberg, Dr
H.H.

Helmond

Mierloscheweg 4

1925

Knipscheer, F.S.

Bloemendaal

I.-Bispinclaan 13

1926

Knothe, Dr G.

Bloemfontein

Knuttel Wz., Dr G.

'SGravenhage

Prinsevinkenpark
33

1923

Knuttel, Dr J.A.N.

Leiden

Witte Singel 52

1907

Koenen, Mevr.
Marie

Epe (Geld.)

Huize Vijvervreugd 1920

Kok, A.A.

Amsterdam

Harmoniehof 57

1936

Kollewijn, Dr R.A.

Helmond

Nassaustraat 2

1882

Koning, Johan

Voorburg

Park Leeuwenbergh 1934

Kooperberg, Dr
L.M.G.

'SGravenhage

Danckertstraat 5

1912

1919

Korevaar-Hesseling, Delft
Mevr. E.H.

Heemskerkstraat 13 1917

Korff, Dr F.W.A.

Leiden

Rijnsburgerweg 43a 1933

Kossmann, Dr
F.K.H.

Rotterdam W.

Virulyplein 6a

1923

Koster, Dr Edw. B. 'SGravenhage

Stephensonstraat
40

1895

Kouwenaar, D.

Amsterdam Z.

Joh.-Verhulststr. 44 1930

Kraemer, Dr H.

Aerdenhout

Juliana-van-Stolberglaan 1933
10

Kramer, W.

Wageningen

Ericalaan 4

Kramers, Dr J.H.

Oegstgeest

Frederik-Hendriklaan 1930
7

Kranendonk, A.G.
van

Amsterdam Z.

Lomanstraat 18hs

1925

Krijn, Mej. Dr S.A.

Amsterdam C.

Sarphatistraat 48

1930

Kroes-Ligtenberg,
Mevr. Dr Chr.

'SGravenhage

Mesdagstraat 61

1910

Kroes, Dr H.W.J.

'SGravenhage

Mesdagstraat 61

1925

Krom, Dr N.J.

Leiden

Witte Singel 18

1912

Kronenberg, Mr H. Diepenveen

‘Het Weterman’

1925

Kronenberg, Mej.
M.E.

Balistraat 102

1913

'SGravenhage

1931
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Kronenburg, J.A.F. Nijmegen

Klooster der
Redemptoristen,
Berg Nebo

1918

Kroon, Dr J.E.

Leiden

Stationsweg 25

1916

Kruyt, Dr Alb. C.

'SGravenhage

2e Schuytstraat 354 1915

Kühler, Dr W.J.

Amsterdam Z.

Koninginneweg 161 1909

Kuitenbrouwer,
L.M.A.

Bilthoven

Julianalaan 210

1934

Kunst, Mr J.

Bilthoven

Hobbemalaan 53

1918

Kuyper, Dr H.H.

Bloemendaal

Kerkweg 3

1915

Laan, K. ter

Zaandam

1925

Laan, Dr N. van der 'SGravenhage

Segbroeklaan 76

1923

Labouchere, Dr
G.C.

Aurorastraat 1

1933

Hohes Licht,
Beieren

1921

Utrecht

Laman Trip-De
Oberstdorf
Beaufort, Mevr. H.,
Lamberts
Hurrelbrinck, Mr
L.H.J.

Maastricht

1890

Lasonder, Dr
L.W.A.M.

'SGravenhage

*Lateur, Frank

Ingoyghem

Laudy, A.

Amsterdam C.

N.-Z.-Voorburgwal 1921
69-73

Lee, R.W.

Oxford

Westbury Lodge,
Norham Rd.

1926

Leeuw, Mej. A.G.
de,

Haarlem

Houtplein 18

1893

Leeuw, Dr G. van
der

Groningen

Kraneweg 107

1929

Lessen, Mej. Dr
J.H. van

Leiden

Zoeterwoudsche
Singel 27

1929

Leyds, Dr W.J.

'SGravenhage

Frankenslag 337

1897

Lievegoed, Ant. J.

'SGravenhage

Jan-van-Nassaustraat 1933
66

Limburg, Mr. J.

'SGravenhage

Oude
Scheveningsche
weg 82

Lindeboom, Dr J.

Groningen

Praediniussingel 27 1910

Laan van
Meerdervoort 93

1920
1901

1933
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Linthorst Homan,
Mr J.

Vledder

Lodewyckx, Dr A.

Melbourne

Lokhorst, Mevr. E. Oegstgeest
van

‘Westerbeek’,
Frederiksoord

1904
Louise de
Colignylaan 5

Loos, J.C. van der Uitgeest
Loosjes, Mr. A.

Amsterdam Z.

1935

1926
1934

De-Lairessestraat

1918

1

54
Lorentz, Mr H.A.

Pretoria

Postbus 117

1918

Loudon, Jhr Mr. J.

Parijs

Nederlandsche
Legatie

1917

Lovendaal, G.W.

Grave

Boreel-de-Manregnaultstr. 1894
3

Lugt, F.

'SGravenhage

Korte Vijverberg 7

1916

Lugt Melsert, C.D.
van der

'SGravenhage

Schouwburgstraat
6

1920

Luns, Huib

Amsterdam Z.

Valeriusstraat 49

1934

*Malan, F.S.

Kaapstad

Mount Pleasant,
Belmontlaan,
Oranjezicht

1908

Malherbe, Dr D.F.

Bloemfontein

King Edwardstr. 76 1921

Malherbe, Dr F.E.J. Stellenbosch

1936

Malherbe, Mevr.
Mabel,

Pretoria

Williamstraat 256,
Brooklyn

1934

*Malherbe, Dr
W.M.R.

Stellenbosch

Universiteit
Stellenbosch

1913

Man, Mej. M.G.A.
de

Middelburg

Mandere, H. Ch.
G.J. van der

'SGravenhage

Laan van
Meerdervoort 49

1914

Manen, Mej. Dr
C.A. van

'SGravenhage

Statenlaan 108

1936

Manger Jr., Dr J.B. Purmerend

Zuiderweg 205

1933

Mansion, Dr J.

Luik

Rue du Chéra 73

1913

Mare, A.J. de

'SGravenhage

Prinsessegracht 30 1922

Margadant, S.W.F. 'SGravenhage

Waldeck-Pyrmontkade 1928
133

Martens van
Arnhem
Sevenhoven Jhr Mr
A.H.

Eusebius-Buitensingel 1924
26

1907
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Meerkamp van
Embden, Mr A.

Middelburg

Rouaansche kaai
118

1915

Meertens, P.J.

Amsterdam C.

Prinsengracht 1101 1933

Mees, Jacob

Rotterdam

Westzeedijk 140

Mees, Mr W.C.

Rotterdam
Wassenaar

Haringvliet 98, part. 1929
adr.: Laan-van
Hoogwolde 1

Mees-Verwey,
Mevr. Dr Mea

Santpoort

Vinkebaan 1
(Station)

1929

Meester Jr, J. de

Amsterdam

Spaanderswoud 9

1926

Meilink, Dr P.A.

'SGravenhage

Vivienstraat 74

1924

1923

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

J.-D.-Meyerplein 13 1888

Meuleman, B.A.

Nijmegen

Fransche straat 12 1932

Meulen, Dr J. ter

'SGravenhage

Borneostraat 24

1924

Meulen, Dr W.W.
van der

'SGravenhage

Statenlaan 98

1900

Meyer, Maurits de

Gent

Lange Kruisstraat 2 1934

Meijer Ranneft, Dr Batavia
J.W.

Van
1932
Heutzboulevard 46

Meijere, Victor de

Antwerpen

Lange Lozanastraat 1929
148

Meyers, Mr E.M.

Leiden

Rijnsburgerweg 13 1914

Meyier, Mej. F. de

'SGravenhage

Dunklerstraat 56

1918

Michels, L.C.

Tilburg

Goirkerstraat 2

1931

*Mierlo Jun., J. van Antwerpen

Frankrijklei 91

1926

*Moens, Wies

Brusselsche
Steenweg 62 (bij
Dendermonde)

1922

Frankenstraat 17

1897

St Gilles

Molhuysen, Dr P.C. 'SGravenhage
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Molkenboer, Dr
B.H.

Nijmegen

Albertinum,
1916
Driehuizerweg 145

Moll, Mr W.

'SGravenhage

Van
1924
Blankenburgstraat
68

Mollema, J.C.

'SGravenhage

Groenhovenstraat
30

Moojen, P.A.J.

Boulogne s. Seine Rue Gutenberg

1931

Moormann, Dr
J.G.M.

Nijmegen

1934

*Moorrees, Adr.

Seepunt, Kaapprov. Ontanique,
Oldfieldweg

Moquette, Mej. Dr
H.C.H.

'SGravenhage

Van Bleiswijkstraat 1904
145

Moresco, Dr E.

'SGravenhage

Ruychrocklaan 24

1936

Mulder, Hendrik

Aerdenhout

Verbenalaan 10

1933

Muller, Dr H.P.N.

'SGravenhage

Bezuidenhout 273

1900

Muller, Dr J.W.

Oegstgeest

Leidsche straatweg 1888
15

Muls, Mr Jozef,

Antwerpen

Kon. Museum v.
1930
Schoone Kunsten,
Vleminckveld 27

Musch, Jan

Laren

Raboes 25

1923

Muusses, Dr
Martha

Stockholm

Strandvägen 53II

1933

Mijnssen, F.

Amsterdam C.

Heerengracht
124-128

1918

Mesdagstraat 8

1936

1904

Naber, Mej. J.W.A. 'SGravenhage

Van Alkemadelaan 1898
544, ‘Groenendaal’

Nauta, Dr G.A.

Cort van der
Lindenlaan 16

1904

Danckertstraat 31

1911

Enschede

Nederburgh, Mr I.A. 'SGravenhage
Nerée tot
Babberich, Mr
R.J.K.M. de

Roermond

Nes, Dr H.M. van

Leiden

1926

Vreewijkstraat 8

1908

Nes Uilkens, Mevr. Apeldoorn
G. van

Sophiapark 2

1935

Neurdenburg, Mej. Groningen
Dr E.

Prinsesseweg 2 bis 1917
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Nieuwenhuis, Dr
A.W.

Leiden

Jan-van-Goyenkade 1902
44

Nispen tot
'SGravenhage
Sevenaer, Jhr Dr E.
van

Van Alkemadelaan 1932
108

Nolen, Dr W.

'SGravenhage

Nassauplein 18

1907

Nolet, W.

Amsterdam C.

N.Z. Voorburgwal
293

1924

Nouhuys, J.W. van Rijswijk (Z.H.)

Nassaukade 60

1933

Nuyens, Dr B.W.T. Amsterdam C.

Nieuwe
1935
Passeerderstraat 2

Nijhoff, Mr M.

Utrecht

Potterstraat 10 bis 1921

Nijhoff, W.

'SGravenhage

Lange Voorhout 9

1895

Nijland, Mej. Dr J.A. Alkmaar

Huize ‘Westerlicht’ 1896

Odé, Dr A.W.M.

Delft

Phoenixstraat 39

Oppenheim, Mr
A.S.

'SGravenhage

Nieuwe Parklaan 73 1922

1934

Ossenbruggen, Mr 'SGravenhage
F.D.E. van

Frederik
Hendrikplein 8

Ottema, Nanne,

Prins-Hendrikstraat 1931
496

Leeuwarden

1911

Oudschans Dentz, 'SGravenhage
Fred.

Van
1917
Beverningkstraat 23

Oven, Mr J.C. van

Cobetstraat 28

1925

Pater, Dr J.C.H. de 'SGravenhage

Goudbloemslaan
194

1931

Pattist, J.N.

'SGravenhage

Jacob-Mosselstraat 1920
6

Peaux, Mej. A.G.

Nijmegen

Pontanusstraat 38 1913

Leiden

Pennink, Mej. Dr R. 'SGravenhage

Schiefbaanstr. 4

1922

Phillips, W.

Washington, D.C.

2211 30th Street
Northwest

1921

*Pienaar, Dr E.C.

Stellenbosch

Poelje, Dr G.A. van 'SGravenhage

1926
Ieplaan 120

1935
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Polak, Dr Léon

'SGravenhage

Van-Weelde-v.-Dijkveldstr. 1922
88

Pomes, Dr H.

'SGravenhage

Weissenbruchstraat 1909
251

Pont, Dr J.W.

Bussum

Heuvellaan 16

1914

Portengen, Dr A.J. 'SGravenhage

Danckerstraat 9

1933

Posthumus Meyjes, 'SGravenhage
Dr E.J.W.

Jan-van-Nassaustraat 1926
63

Posthumus, Mr
N.W.

Apollolaan 72

Amsterdam Z.

1910

Pot Bz., Mr Dr C.W. Groningen
van der

H.-W.-Mesdagplein 1911
8

Pot, J.E. van der

Rotterdam

Honingerdijk 40

1929

Prims, Dr Floris

Antwerpen

Marnixstraat 26

1930

*Prince, Dr J.

Dyneley

Proost, Dr K.F.

Rotterdam

1913
Westzeedijk 128 E 1923

Prooye-Salomons, Rotterdam
Dr H. van

Spoorsingel 13

1936

*Puyvelde, Dr Leo
van,

Brussel

Vilain XIV-straat

1914

Pijnacker Hordijk,
Mr P.A.

Oegstgeest

Wilhelminapark 13 1932

Raaf, Dr K.H. de

Rotterdam

Aelbrechtskade 6c 1905

Raalte, Dr E. van

'SGravenhage

Frankenstraat 3

1933

*Rabie, J.S.M.

Bloemfontein

Elizabethstraat 58

1903

Rademaker, Dr L.A. Rijswijk (Z.H.)

Prins-Hendriklaan
16

1915

Rahder, Dr. J.

Leiden

Roodenburgerstraat 1932
19

Ramondt, Mej. M.

Amsterdam

R.-Wagnerweg 2

1920

Ras, Dr G.

Haarlem

Twijnderslaan 2

1932

Rassers, Dr W.H.

Wassenaar

Van Zuylen van
Nijeveltstraat 78

1934

Oosteinde 225

1932

Ravesteyn, L.J.C.J. Voorburg
van
Regt, W.M.C.

Alphen a.d. Rijn

*Reimers, Dr H.

Spiekeroog,

Renkema, Dr E.H. 'SGravenhage

1917
Oostfriesland,
Duitschland

1936

Sijzenlaan 42

1931
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*Reypens, Dr L.J.

Antwerpen

Frankrijklei 91

1928

Rheineck Leyssius, Voorburg
Jhr Dr Th. van

Roodelaan 18

1931

Rhijn-Naeff, Mevr.
A. van

Dordrecht

Johan de Wittstraat 1902
25

Rhijn, Dr M. van

Utrecht

Hobbemastraat 6

1918

Ridder, Alfons de

Antwerpen

Lemméstraat 21

1935

*Ridder, André de

Antwerpen

Preterlaan 166

1918

Riemens, Dr K.J.

Amsterdam Z.

Valeriusstraat 220

1922

Rinkes, Dr D.A.

Nice

Boulevard Carnot
88

1915

*Ritter, Dr F.

Emden

Am
1936
Vogelsangzwinger
3

Ritter Jr, Mr P.H.

Utrecht

Admiraal-van-Gentstraat 1917
23

Robbers, H.J.

Schoorl

1901

Roell, Jhr Dr C.

Amsterdam C.

Amstel 256

1936

Roels, Dr F.

Utrecht

Maliesingel 46

1936

Rogge, Mej. E.M.

Amsterdam Z.

Koninginneweg 133 1926
(huis),

Roggen, Dr D.

Brussel

Adm. Buyllaan 105 1935

Roland Holst-van
der Schalk, Mevr.
Henriette

Bloemendaal

Roldanus, Mej. Dr
C.W.

Groningen

Rombouts, S.

Goirle, bij Tilburg
R.K. Kweekschool

Romein, Dr J.M.

Amsterdam Z.

Amstellaan 194

1929

Romein-Verschoor, Amsterdam Z.
Dr. A.H.M.

Amstellaan 194

1936

1919

Praediniussingel 27 1927
1931
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*Rompel, Fred.

Kaapstad

Postbus 692

Ronkel, Dr Ph S.
van

Leiden

Zoeterw. Singel 41 1912

Roorda, T.B.

Berlijn-Charlottenburg Knesebeckstraat 70 1918

Roosegaarde
Bisschop, Mr W.

London N.W. 1

York Terrace,
Regents Park

1904

Roux, Dr T.H. le

Pretoria

Universiteit van
Pretoria

1910

Royen O.F.M., Dr
N.J.H. Gerlach

Utrecht

St-Ludgerusstraat
1, ‘Elinkwijk’

1927

Rutgers van der
Loeff, J.D.

Bloemendaal

De Génestetweg 6 1909

Rutten, Dr Felix

Heerlen

Valkenburgerweg
p.a. Th. van
Rossum

Ruys, Mej. Dr
H.J.A.

Leiden

Thorbeckestraat 18 1911

Ryckevorsel, Jhr Mr 'SHertogenbosch
Dr A.B.G.M. van

1912

1919

1926

Ryckevorsel, Jhr Dr Hees
J.L.A.A.M. van

Kerkstraat 20

1936

Rijnbach, Dr A.A.
van

Fruinlaan 14

1927

Leiden

Rijnberk, Dr G. van Blaricum
*Sabbe, Dr M.

Antwerpen

Salomonson,
Herman

Batavia

Salverda de Grave, Bussum
Dr J.J.
Sasse van IJsselt,
Jhr Mr A.F.O. van

'SHertogenbosch

Sassen, Dr Ferd.
L.R.

Nijmegen

1923
Vrijdagmarkt 22

903

Nieuwe
1893
Hilversumsche weg
4
1907
Van-Schaeck-Mathonisingel 1933
4

Sauveplanne-Oppenheim, 'SGravenhage
Mevr. A.L.

Duinroosweg 2

1917

Schaik-Willing,
Mevr. J.G. van

Amsterdam Z.

Maasstraat 81 III

1935

Schelven, Dr A.A.
van

Haarlem

Kenaupark 18

1912

Schepers, Dr J.B.

Haarlem

Ripperdastraat 11

1901
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Schepman, Dr
A.M.H.

Groningen

Nassaulaan 2

Schepp, C.L.

Scheveningen

Kortrijkschestraat
37

1923

Schilfgaarde, Mr
A.P. van

Arnhem

Kastanjelaan 20a

1936

Schillings, Dr André Sonnant d'Uriage
(Isère)

Villa Jeanne d'Arc, 1931
Frankrijk

Schmid, Jhr L.M.A. 'SGravenhage
von

Louise-de-Coligny-plein 1916
16

Schmidt Degener,
Dr F.

Amsterdam Z.

Hobbemastraat 21 1909

Schneider, Dr H.

'SGravenhage

Oostduinlaa.n 16

1933

Schönfeld, Dr M.

Hilversum

Jonkerweg 27

1914

Scholte, Dr J.H.

Amsterdam Z.

Gabriël-Metsustraat 1915
4

Scholte, Mr Hendrik Amsterdam Z.

Titiaanstraat 26

1934

*Schottelius-de
Ridder, Tony

Oosterbeek

1926

Schoute, Dr D.

Wassenaar

Koninginneweg 4

Schrieke, Mr J.J.

Oegstgeest

Louise-de--Colignylaan 1935
14

Schrijnen, Dr Jos

Nijmegen

St-Annestraat 17

1902

Schuiling, R.

Deventer

Pothoofd 23

1920

Schuylenburg, Mr
W.C.

Utrecht

F.-C.-Donderstraat 1924
7c

1923

Serrurier, Mej. Dr C. Parijs VII

Rue Oudival 10,
chez Mlle de
Pontrière

1913

Sevenster, Dr G.

Leiden

Witte Singel 61

1934

Sipma, P.

Leeuwarden

Willem-Lodewijkstraat 1924
65

Sizoo, Dr A.

Amsterdam Z.

Raphaëlplein 26

1935
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Slagter, Mr J.

Leiden

Rijnsburgerweg 106 1932

Slijper, Dr E.

Utrecht

Frederik
Hendrikstraat 84

Slotemaker de
Bruine, Dr J.R.

Wassenaar

Groot-Hoefijzerlaan 1917
48

Smit, Dr A.

Amersfoort

Korte Bergstraat 8 1919

Smit, Dr H.J.

'SGravenhage

Nasau-Dillenburgstr. 1923
35

Smit, J.

'SGravenhage

Louise-de-Colignystraat 1930
47

Smit, Mr J.P.W.A.

'SHertogenbosch

Peperstraat 84

Smit, Dr W.A.P.

Deventer

Alexander-Hegiusstr. 1931
23

*Smith B.A., J.J.

Nuwelands bij
Kaapstad

‘Loretta’,
Palmyra-weg

1925

*Smuts, Dr J.C.

Pretoria

Postbus 1081

1904

Smijers, Dr A.

Huis ter Heide

Potterlaan 7

1933

Snellen, Mej. Dr J. 'SGravenhage

Schuijtstraat 17

1913

Sneller, Dr Z.W.

Heemraadsingel
327

1920

Rotterdam

1914

1923

Soer, Mej. E.M.A.J. Lochem

Haitsma-Mulierlaan 1894
13

Son, C. van

Dordrecht

Aardappelmarkt 19 1920

Sparnaay, Dr H.

Amersfoort

J.-v.-Oldenbarneveltlaan 1929
31

Spitzen, G.W.

Soestdijk

Julianaplein 1

1925

Spoelstra, C.

'SGravenhage

Copernicusstraat
126

1934

Stapel, Dr F.W.

'SGravenhage

Van Boetzelaerlaan 1931
124a

Staring, Mr A.

Vorden

De Wildenborch

1926

Staverman, Dr W.H. Deventer

Noordenbergsingel 1924
5

Sterck, Dr J.F.M.

Aerdenhout

Mr-Enschedéweg
15

1897

Sterck-Proot, Mevr. Aerdenhout
J.M.

Mr-Enschedéweg
15

1906

Stockum, Dr Th. C. Groningen
van

Radesingel 32

1926

Stokvis, Z.

Van-Imhoffplein 7

1928

'SGravenhage
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Stoppelaar, R.J. de Warga (Fr.)

1925

*Stracke, Dr D.A.

Antwerpen

Frankrijklei 91

1927

Suchtelen, Dr N.
van

Amsterdam W.

Adm. de Ruyterweg 1936
547

Swaen, Dr A.E.H.

Amsterdam Z.

Noorder Amstellaan 1899
168

Székely-Lulofs,
M.H.

Mátyásföld

Gare Utca 16,
Hongarije

1932

Tak, W.G. van der 'SGravenhage

Leeuweriklaan 6

1927

Talen, J.G.

Breda (post:
Ginneken

Burgemeester-Passtoorstraat 1909
1

Tartaud-Klein,
Mevr. A.J.M.

Rotterdam

Schieweg 12a

1919

Tazelaar, Dr C.

Amsterdam Z.

2de C.
Huygensstraat 77

1935

*Teirlinck, Herm.

Brussel

Is.-Teirlinckstraat
35

1917

Telders, Mr B.M.

Leiden

Rapenburg 50

1932

Tenhaeff, Dr N.B.

Scheveningen

Helmstraat 12

1918

Terpstra, Dr H.

Hilversum

Sophialaan 7

1929

Terpstra, Mr J.

'SGravenhage

Sweelinckstr. 96

1933

Theissen, Dr J.S.

Amsterdam Z.

Jac. Obrechtstraat 1909
3

Thiel, Dr J.H.

Haarlem

Van Eedenstraat 3 1936

*Thiry, A.

Oude God bij
Antwerpen

Omheiningslei 87

1922

Tholen-De Ranitz,
Mevr. Lita

'SGravenhage

Haringkade 173

1919

Tielrooy, Dr J.

Zwolle

Wilhelminastraat 12 1922

Timmer, Mej. Dr
E.M.A.

Scheveningen

Badhuisweg 71

1928

*Timmermans, Fel. Lier

De-Heyderstraat 30 1917

Tinbergen, Dr D.C. 'SGravenhage

Bentinckstraat 146 1907
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Tjeenk Willink Jr,
H.D.

Haarlem

Baan 27

1918

*Toit, Dr J.D. du

Potchefstroom

Potchefstroom

1914

Tonnet, J.C.C.

Vorden

Huize Hoetink

1917

Tutein Nolthenius,
Ir R.P.J.

La Tour de Peilz,
(Vaud)

La Corbassière,
Frankrijk

1898

Tuyll van
Nijkerk
Serooskerken,
Jonkvr. M. barones
van,

Balkenschoten

1925

Uilkema, K.

Apeldoorn

Asselscheweg 322 1923

Unger, Dr W.S.

Middelburg

1919

Valck Lucassen, Mr Driebergen
Th. R.

Sparrenheide

Valkhoff, Dr
Marinus

Amsterdam Z.

Schipbeekstraat 23 1935

Valkhoff, Dr P.

Hilversum

Eikenlaan 38

Veldhuizen, Dr A.
van

Groningen

Mr Moddermanlaan 1928
36

Ven, D.J. van der

Oosterbeek

De Meihof

1924

Verburgt, Mr J.W.

Leiden

Zoeterwoudsche
Singel 86

1924

Vercoullie, Dr J.

Gent

Lange Munt 61

1891

Verdenius, Dr A.A. Amsterdam Z.

Palestrinastraat

1925

Verdeyen, Dr R.

Luik

Rue Henri Maus
269

1928

Verdoes, P.

Rotterdam

Sam.-Mullerstraat
18b

1929

Verhagen,
Balthazar,

Amsterdam C.

Marnixstraat 150

1932

*Verheyden,
Prosper

Antwerpen

Ramstraat 5

1932

Vermeulen, F.A.J.

'SGravenhage

van Neckstraat 6

1933

*Vermeylen, Dr A.

Ukkel

Vuurkruisstraat 68 1906

Verrijn Stuart, Dr
C.A.

Zeist

Prof. Lorentzlaan
70

1900

Verrijn Stuart, Mr Dr Utrecht
G.M.

Emmalaan 6

1933

Verschaeve, C.

bij Veurne

1922

Fruinstraat 8

1934

Alveringhem

Versprille, Mej. A.J. Leiden

1925

1910
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Verster, J.F.L. de
Balbian,

Amsterdam Z.

Van-der-Veldestraat 1924
7

Vestdijk, S.

'SGravenhage

Daalenbergelaan
18

1935

Veth, Corn.

'SGravenhage

Schuytstraat 254

1917

Visscher, Dr H.

Huis ter Heide

Duinweg 5

1908

Visscher, Mej. R.

Leeuwarden

Harlingersingel 13a 1923

Visser, P.

Voorburg

Van Deventerlaan
28

Visser, Ph. C.

Calcutta

Consul-General for 1923
the Netherlands

1934

Vissering, Mej. C.M. 'SGravenhage

Anna-Paulownastraat 1915
115

Vissering, Mr G.

Bloemendaal

Hooge
Duin-en-Daalsche
weg

1913

Vleeschauwer, Dr
Herman de

Gentbrugge

Bruiloftstraat 181

1935

Vogel, Dr J. Ph.

Leiden

Noordeindsplein 4a 1929

Vogelsang, Dr W.

Utrecht

Admiraal-Van-Gentstraat 1906
35

Vooys, Dr C.G.N.
de

Utrecht

Van
1902
Hogendorpstraat 27

Vooys, Ir I.P. de

Arnhem

Velperweg 61

Vor der Hake, Dr
J.A.

Baarn

Eemnesser weg 81 1912

*Vos, Dr F.H. de

Galle (Ceylon)

1901

Vos, Mr A.T.

Appingedam

1932

Vreese, Dr W.L. de Voorschoten

‘Castra Frisonum’, 1893
Veursche Weg 45

Vries, Mr F. de

Rotterdam

Van
Vollenhovenstraat
11c

1931

Vries, Dr J. de

Leiden

Haagweg 22

1922

Vries-Vogel, Mevr. Leiden
M.M. de

Haagweg 22

1935

1920
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Vries, Theun de

Sneek

Schoolstraat 44

1932

Vries, Dr W. de

Groningen

Korreweg 114

1910

Vriesland, Victor E. Rotterdam
van

Postbus 824

1932

*Waal, J.H.H. de

Doornik Belle
Ombre road

1908

Kaapstad

Wageningen-Salomons, 'SGravenhage
Mevr. A. van

Johan van
1913
Oldebarneveltlaan
77

Wagenvoort, Dr H. Utrecht

Prins-Hendriklaan
68

Walch, Dr J.L.

Vanves (Seine)

Avenue du Parc 12, 1912
Frankrijk

Waller Zeper, Dr
S.A.

Leeuwarden

Groote Kerkstraat
10

1915

Walschap, Gerard, Antwerpen

Lennéstraat 12

1935

Warnsinck, J.C.M. 'SGravenhage

Van Alkemadelaan 1933
332

Welcker, Mej. C.J. Kampen

IJsselkade 22

1926

Werumeus Buning, Amsterdam C.
J.W.F.

Andrieszkade 6

1923

1923

Werveke, Hans van St Denys-Westrem Steenweg-Oost 15 1935
Wieder, Dr F.C.

Noordwijk-Binnen

Gooweg

1909

Wiersum, Dr E.

Rotterdam

'SGravendijkwal
143c

1904

Wille, Dr J.

Baarn

Schoolstraat 19

1925

*Willems, Mr L.

Gent

Burgstraat 59

1896

Winter, Jhr Dr P.J. Amsterdam Z.
van

P.C. Hooftstraat
113b

1928

Witlox, Dr J.

Rotterdam

Nieuwe Binnenweg 1925
33

Wittert van
Hoogland, Dr
E.B.F.F. baron

Scheveningen

Brugschestraat 68 1912

Woltjer, Dr R.H.

Amsterdam Z.

Oranje-Nassaulaan 1922
62

Wormser, Mr C.W. Bandoeng

Groote Postweg
54-56

1926

Wouters, D.

Prof.-Lorentzlaan
135

1927

Zeist
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Wrangel, Dr E.H.G. Lund, (Zweden)

Universiteit

1898

Wyer, Dr H.J. van
de

Leuven

Schreursvest 29

1929

Wijhe-Smeding,
Mevr. Alie van

Vught (N. Br.)

Wijk, Dr N. van

Leiden

Nieuwstraat 36

1907

Wijk, Dr W.E. van

'SGravenhage

Hemsterhuisstraat 1931
2E

Wijnaendts
Francken, Dr C.J.

Leiden

Plantage 6

1899

Wijnaendts
'SGravenhage
Francken-Dyserinck,
Mevr. W.

Prins-Mauritslaan
59

1913

Wijngaerden, Dr
W.D. van

Leiden

Witte Singel 62

1936

Zeggelen, Mevr.
M.C. van

Amsterdam C.

Keizersgracht 580

1912

Zoetmulder, A.J.

Eindhoven

Parklaan 23

1927

Zuidema, Dr W.

Nijmegen

Zwaan, Dr J. de

Leiden

1895
Oegstgeesterlaan
31

1931

Zwartendijk, Mej. J. Rotterdam

Esschenlaan 80

1930

Zijderveld, Dr A.

Pieter-Lastmankade 1928
33

Amsterdam Z

Buitengewone leden
Allen, Mrs H.M.

Oxford

22 Manor Place

1936

Altamira y Crevea, 'SGravenhage
Rafael,

Permanent Hof van
Arbitrage,
Vredespaleis

Bergmans, Dr P.

Gent

Smisstraat

1909

Bolte, Dr Joh.

Berlijn S.O.

Elisabeth Ufer 37

1893
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Borchling, Dr C.

Hamburg

Rondeel 43 I,

1912

Brandstetter, Dr R. Luzern

Waldstätterhof

1911

Carpenter, W.H.

New York

Columbia University 1900

Clark, G.H.

Oxford

All Souls College

Cohen, Dr Gust.

Parijs

Rue Gay-Lussac 16 1912

Cook, Albert S.

New Haven (Conn.) Bishopstreet

Cordt, Benjamin

Kiew (Oekraine)

Univers. Bibliotheek 1892

Cuvelier, Dr J.

Brussel

Rijksarchief

Daae, L.

Oslo

Degering, Dr H.

Berlijn-Charlottenburg Schützenstr. 14/15 1911

Derudder, Dr G.

Valenciennes

Avenue de la
Tourelle 20

1899

Duproix, I.I.

Marseille

Rue Breteuil 111

1907

Edmundson, G.

Londen S.W. 11

Chelsea Hans
Place 7

1886

Eyquem, P.

Parijs XVe

Impasse Ronsin 4

1926

Fritz, Dr Jos.

Drohobycz

Gaidoz. H.

Parijs

Rue Servandoni

Goeters, Dr W.G.

Bonn

Niebuhrstrasse 15 1915

Gore, Dr J.H.

Washington

Columbia University 1902

Hammerich, L.L.

Kopenhagen

Hellerup, Juul
Steens Allee 8

1931

Hammerich-Flensborg, Kopenhagen
Clara

Hellerup, Juul
Steens Allee 8

1933

Hammarskjöld, Ake, 'SGravenhage

Andries Bickerweg 1935
9

Hanne, Dr J.R.

Hamburg

Waldenserweg 8

Hauser, O.

Weimar

Carl-Alexander-Allee 1908
2

Hewett, Dr W.T.

Ithaca

(State of New York) 1896
U.S.A.

1936

1905

1913
1885

1913
1902

1887

Holmberg, Dr John Göteborg

Högskolan

1931

Hoogt-Marks, Mevr. New York
L.B. van der

35 Fifth Avenue,
The Grosvenor

1936

Ipsen, Alf.

Kopenhagen

Jellinghaus, Dr H.

Osnabrück

Knudsen, Joh.

Kopenhagen

1905
Böhmerstr. 22 II

1897
1921
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Kohlschmidt, Dr. O. Ilmenau

1906

Lasch, Mej, Dr A.

Hamburg

Rehhagen 9

1920

Littmann, Dr E.

Tübingen

Waldhäuserstr. 50 1911

Long, Mevr. A.

Rolvenden (Kent)

Wassall Court

Looten, C.

Rijsel

Charles-de-Muyssart 1927
20

Lowjagin, A.M.

Leningrad

1912

1902

Manfroni, Dr Cam. Rome

Bibl. d. Fac. di
Scienze Polit.

1890

Mendenz Bejarano, Madrid
Dr M.

Luna 34, Pral.

1925

Menne, Dr K.

Keulen-Rath

Heimdallstr. 10

1906

Meyhoffer, J.

Ukkel (Brussel)

Stanleystraat 47

1915

Müller, Ernest,

Langnau (Kanton
Bern)

Zwitserland

1890

Müller, Heinrich,
Pastor

Emmerik

1914
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Nachod, Dr O.

Dresden N

Arndtstrasse 2

Nippold, Dr W.C.A. Cassel

1905
1901

Nygåard, Hj.
Sigvard A.

Hellerup

Strandvejen 132A, 1934
Denemarken

Olsen, Dr Magnus

Bestun ved Oslo

Nedre Skogvei 16

1932

Pedersen, Dr
Holger

Kopenhagen

Charlottenlund,
Eleanorsvej 8

1914

Pernot, Dr H.

Nogent-sur-Marne Avenue de Joinville 1907
31

Peyster, Dr H. de

Neuilly-sur-Seine

Rue de Lafitte 69

1906

Pohl, Dr M.J.

Bonn

Kurfürstenstrasse
28

1911

Prampolini, Dr G.

Arenzano, (Prov. di Via Pallavicino 3
Genova

1923

Psilander, Dr H.

Uppsala

1905

Rackham, B.

Londen, S.W.

Victoria and Albert 1927
Mus. 7

Reutercrona, Hans Djursholm 2

1935

Robertson Scott,
J.W.

Great Canfield

(Essex), Engeland 1914

Rocheblave, S.

Parijs XIV

Denfert-Rocherau
87

1924

Rolland, Romain

Villeneuve (Vaud)

Hotel Byron

1917

Rooth, Dr Erik

Lund

Seelmann, Dr W.

Berlijn-Wilmersdorf Mainzerstrasse 19 1897

Siclen, Dr George
W. van

Cornwall

(New York) U.S.A. 1892

Siebs, Dr Th.

Breslau XIII

Hohenzollernstrasse 1927
53 II

Stein, Henri

Parijs

Rue Gay Lussac 38 1891

Szalay, Dr K.

Mátyásföld

Beniczky-út 8,
Hongarije

1925

Vos, Geerh.

Princeton (N.J.)

Theological
Seminary

1900

Wadstein, Dr Elis,

Uppsala

Walzel, Dr Oskar

Bonn a. Rh.

Reuterstrasse 114 1932

Wätjen, Dr H.

Münster i.W.

Piusallee 29

Wellander, Dr Erik Stockholm
Wernekke, Dr H.

Weimar

1935

1929

1931

Västmannagatan 4 1932
1884
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Westrin, Dr J. Th.

Stockholm

1903

Woodward, John

Brooklyn

(New York)
Supreme Court

1900

Wijck, Aug. van

New York

Broadway 149,
Singer Building

1900

Zenuti, M.

Florence

Console dei Paesi
Bassi

1905

Zuidema, Dr W.

Nijmegen
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