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Voordracht van den voorzitter Dr Kloeke over beschaafd
Nederlands
In de laatste jaren doet zich, ten gevolge van de ontwikkeling van de radio-omroep,
in toenemende mate de behoefte gevoelen aan cultivering van een beschaafde en
zuivere Nederlandse uitspraak. Door velen wordt de vaststelling van een norm voor
de uitspraak bepleit, een soort van standaard-Nederlands, waarnaar de
radio-omroepers en verder allen die in het openbaar optreden, zich bij hun spreken
zouden kunnen richten.
De vraag naar een codificatie van het standaard-Nederlands lijkt gerechtvaardigd.
Op het oog zou men ook zeggen, dat de moeilijkheden tot vaststelling niet
onoverkomelijk zijn. In taalwetenschappelijke kringen bedient men zich immers
sinds jaren van het begrip ‘Algemeen Beschaafd’, dat zijn gezag over ons hele land
zou doen gevoelen. Indien men dus slechts de uitspraak van dit ‘Algemeen
Beschaafd’ vastlegde, zou men daarmee ten naaste bij de norm hebben gevonden.
Er is dan ook reeds een ‘Commissie tot bevordering van Eenheid in de Uitspraak
van het Nederlandsch’ werkzaam, die, blijkens haar mededelingen, de oplossing
voornamelijk in deze richting schijnt te zoeken.
Van verschillende kanten, voornamelijk van linguistische zijde, zijn bezwaren
gekomen tegen de werkwijze dezer commissie. Persoonlijk heb ik de indruk
gekregen, dat de commissie tot dusver blijk geeft van een bedenkelijk gemis aan
historisch taalinzicht. De ijverige secretaresse, Dr. L. Kaiser zou b.v. ‘geen enkel
bezwaar maken’ tegen het ‘opnemen’ van dialectische uitspraak-eigenaardigheden.
‘Hoe welluidend klinkt het Geldersch, ook in het oor van den ‘Hollander’. Welnu wat
zou er tegen zijn om voor bepaalde gevallen bewust en doordacht het Geldersch
den voorrang te geven boven het ‘Hollandsch’’.
De vraag mag al dadelijk gesteld worden, of het ‘Hollands’, dat mej. Kaiser - als
geboren Zaanse - blijkbaar min of meer als pièce de résistance aanvaardt, mag of
kan worden opgedrongen aan beschaafd sprekende Nederlanders in de andere
gewesten. De Geldersman, geprezen om de welluidendheid zijner taal, krijgt door
deze lof trouwens reeds een vrijbrief voor verzet. Maar zullen de Overijselaar en de
Groninger - gesteld dat de commissie eens tot een zo onverstandig voorschrift mocht
komen - er ooit aan denken om b.v. op de wijze van beschaafde Hollanders, hun
infinitief-n af te kappen? Zij zullen - tegen heel be-
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schaafd Holland in - de voorkeur blijven geven aan hun maakn, roepm, biedn. Daar
kan geen commissie, hoe veelzijdig ook samengesteld en hoe knap haar leden
mogen zijn, iets aan veranderen.
We zien hier trouwens al dadelijk een subjectief element in de discussie betrokken:
de welluidendheid. Hoe moeilijk is het, om hier een criterium te vinden!
Een Haarlemmer, die eens mijn aandacht wilde vestigen op de verloofde van zijn
zoon Frans, deed dat met de volgende woorden: da's de mèèd van ônze Frâns. De
meesten uwer zullen deze taaluiting zeker niet als welluidend Nederlands willen
beschouwen. Hoe onbeschaafd is al dadelijk de uitdrukking mèèd voor ‘verloofde’!
Wanneer de linguist U nu verzekert, dat het woord meid van zeer fatsoenlijke
herkomst is (vanouds betekende het niets dan ‘jonge vrouw, maagd’, vgl. het
poëtische Maid uit het Duits), dan zult gij waarschijnlijk toch uw bezwaar tegen de
‘platte’ uitspraak der èè handhaven. Toch worden Franse woorden als fête (feest)
en tête (hoofd) met vrijwel dezelfde èè uitgesproken zonder dat daarbij ooit de
gedachte aan ‘platheid’ bij U zal opkomen. Ook de nasalering van het Haarlemse
ônze zal men minder fraai vinden. Wie echter heeft ooit van aesthetische bezwaren
tegen het vrijwel op gelijke wijze uitgesproken Franse telwoord onze gehoord? Het
woord Frâns doet in Nederlandse omgeving ‘plat’ aan. Men suggerere zich even
de Franse schrijfwijze en onmiddellijk komen de associaties aan ‘la douce France’,
die elke gedachte aan onbeschaafdheid verdringen.
Uit deze woorden ziet U al, dat een zogenaamd ‘platte’ klank, niet plat is door zijn
akoustische kwaliteiten, maar door de associaties, die hij opwekt. Die associaties
berusten op indrukken, die men in het verkeer met allerlei sprekers van hoog tot
laag heeft opgedaan; zij zijn dus ten zeerste afhankelijk van het milieu en het gewest,
waar men is opgegroeid. Anderzijds zijn die associaties gebonden aan de plaatsen,
die de uitgesproken klanken in het phonologisch systeem der taal innemen. Dit kan
leiden tot de merkwaardige paradox, dat d e z e l f d e klank in d e z e l f d e taal nu
eens plat, dan weer beschaafd klinkt, al naar de plaats, die hij in het systeem
‘behoort’ te vervullen.
Wanneer wij in de adellijke titel freule (die ontleend is aan het Duitse Fräulein) de
Duitse oi door een ‘Franse’ eu (= öö) hebben vervangen, dan zal daaraan het streven
naar een zekere deftigheid niet vreemd zijn. Dat echter de öö-klank niet a l t i j d als
voornaam wordt
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beschouwd, blijkt uit de afkeer der beschaafden van vormen, als hööle (huilen), kööl
(kuil), vööl (vuil) en vöölik (vuilik).
Sommige Amsterdammers zeggen staaf voor ‘stijf’, maad voor ‘meid’, laan voor
‘lijn’. Men noemt die aa dan ‘plat’, maar beschaafden kennen toch vrijwel dezelfde
aa in maat (Mass), paal (Pfahl) en laan (allee).
Is men er eenmaal van doordrongen, dat niet de klank a l s z o d a n i g beschaafd
of onbeschaafd is, maar dat elke klank zijn vaste historische plaats in het
klanksysteem inneemt, waar hij i n z i j n v e r b a n d een reeks van zeer gevarieerde
associaties kan oproepen, dan vraagt men zich af, of het ooit een commissie kan
gelukken kunstmatig een (levend?) taalorganisme van zo fijne structuur te creëren.
Is hier niet, zo vragen wij ons af, een soortgelijke overschatting der wetenschap in
het spel als bij Paracelsus, toen hij de mening verkondigde, dat het langs chemische
weg zou kunnen gelukken, een homunculus te maken?
In de derde jaargang van ‘Onze Taaltuin’ heeft mej. Kaiser ons zelf een kijkje
gegeven in het laboratorium (géén ‘tuin’!), waar het nieuwe gewrocht tot stand zou
moeten komen. Haar gebrek aan historisch-philologische zin culmineert in de
woorden: ‘Mij dunkt het beste zal zijn voor den standaard de uitwendige sandhi
zooveel mogelijk in te perken, en zelfs indien mogelijk geheel te v e r b i e d e n ’.
Hier kan men mèt den beroemden taalkundige Lambert ten Kate verzuchten:
1
‘waer toe tog dat Tael-maken? daer men de Talen en hare wetten moet vinden’ .
Toch menen wij allen, dat er in Nederland wel zekere normen zijn waarbinnen de
taal van beschaafde sprekers zich beweegt. Vanwege de vele daarmee verbonden
associaties lijkt het mij echter niet waarschijnlijk, dat die experimenteel-phonetisch
zouden kunnen worden ‘gemeten’. De normen zijn ook meer negatief dan positief
te bepalen. Men weet over het algemeen wèl aan te geven, wat - bij een bepaald
2
spreker en in een bepaald verband - ‘plat’ of ‘onbeschaafd’ is , maar bij een positieve
bepaling der beschaafde Nederlandse uitspraak stuit men op grote bezwaren. De
schijnbare tegenstrijdigheid, die hierin ligt, constateert men ook bij de
schoonheidsgewaarwordingen. Er zijn duizenderlei zaken, die de communis opinio
als positief-lelijk verwerpt, maar wie zou ooit de moed hebben ‘hèt schone’
nauwkeurig af te bakenen en eens voor al vast te leggen?
Wil men de ‘Algemeen Beschaafde’ taal toch benaderen, dan zal men goed doen,
zijn weg te kiezen over de niet-beschaafde volkstaal.
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Allereerst moet dan de vraag beantwoord worden of ons beschaafd Nederlands in
de hoofdstad is geboren, op dezelfde wijze als het beste Frans zich in Parijs heeft
gevormd. De gegevens, die we van de Amsterdamse volkstaal in de loop der eeuwen
bezitten, hebben mij echter tot de conclusie geleid, dat de taal der hoofdstad
3
onmogelijk de grondslag kan hebben gevormd voor het beschaafde Nederlands .
Dat het ‘Haags’ belangrijk heeft bijgedragen tot de vorming van de beschaafde
uitspraak, heb ik vroeger ‘met alle voorbehoud’ verondersteld. De kansen voor de
residentie schenen niet ongunstig te staan, vooral ook omdat Vondel aan de Haagse
taal enige suprematie schijnt toe te kennen. Tot mijn verrassing is mij echter onlangs
gebleken, dat ook het autochthone Haags van de 17de en 18de eeuw heel anders
heeft geklonken, dan de taal die de beschaafde Hagenaar van tegenwoordig spreekt.
Op grond van deze en soortgelijke ervaringen ben ik langzamerhand tot de
conclusie gekomen, dat de beschaafde Nederlandse uitspraak niet afgeleid kan
worden uit één autochthoon dialect; zelfs voor de elementen, waaruit zij gegroeid
is, is veelal geen p l a a t s van herkomst aan te wijzen.
Op een werkcollege van 25 studenten heb ik dit voorjaar getracht een onderzoek
te doen naar de algemeen-beschaafde taal. Ter objectivering van dat onderzoek
werd de stem van het merendeel der deelnemers op grammophoon-platen
vastgelegd. De stemportretten, die aldus werden verkregen, leverden de grondslag
voor onze beschouwingen. Ten einde de vrijmoedigheid der kritiek te bevorderen
werden de deelnemers van den aanvang af in drie afzonderlijke groepen, ieder van
8-9 deelnemers gesplitst. Op deze wijze werd tevens een al te eenzijdige concentratie
der aandacht op bepaalde punten tegengegaan. Bovendien kwamen bij de kritiek
in de eerste plaats de studenten-zèlf aan het woord. Bij een bespreking van alle
bijzonderheden der platen bleek al spoedig, dat er één zeer gevoelig criterium voor
de beschaafde uitspraak was, nl. de uitspraak van de lange ee en oo. De drie
groepen van studenten waren volmaakt eenstemmig in hun oordeel, dat een
gediphthongeerde uitspraak dezer klanken niet als volkomen beschaafd kon worden
aanvaard. Men mag aan dit oordeel enige waarde hechten, omdat het de unanieme
mening is van 25 klassiek-gevormde jonge Nederlanders, die voor de overgrote
meerderheid uit de Zuidhollandse steden afkomstig zijn.
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Wat bleek nu echter bij nauwkeurige ontleding der stemportretten? Slechts een
minderheid bleek aan de gestelde ee- en oo-eisen te voldoen. De woorden zeven
en deel werden soms als zeive en deil uitgesproken, terwijl ongelofelijk en
economisch ongeveer klonken als ongeloufelijk en econoumisch. Verder waren er
nog verschillende nuances tussen ee en oo enerzijds en ei en ou anderzijds, maar,
zoals gezegd, de consequent volgehouden ‘zuivere’ ee en oo bleken inderdaad
slechts bij een minderheid aanwezig te zijn. Aldus het eenparig oordeel der 25
studenten.
We mogen hieruit m.i. de conclusie trekken, dat het ‘Algemeen Beschaafd’ een
ideaal is, dat met andere idealen gemeen heeft, dat het door velen niet wordt bereikt.
Verder kan dunkt me worden aangenomen, dat velen ten onrechte in de mening
verkeren, dat zij volkomen beschaafd spreken. Uit een en ander volgt m.i.
onafwijsbaar de conclusie, dat de naam ‘Algemeen Beschaafd’ in zekere zin een
contradictio in terminis is: het Beschaafd is niet algemeen.
De term A.B. (modische afkorting van ‘Algemeen Beschaafd’), die aan de leerlingen
onzer middelbare scholen als een soort algebraïsche formule wordt geleerd, blijkt
bij nader inzien wetenschappelijk èn paedagogisch verwerpelijk. Verwerpelijk vooral
om zijn vaagheid, die immers de prikkel tot verder nadenken wegneemt.
De Hollandse hogereburgerscholier wordt door de A.B.-formule niet zelden gestijfd
in zijn mening, dat hij, om zo te zeggen ‘par droit de naissance’, ‘A. Bei’ spreekt.
Boven het Nederlands, dat hij b.v. van beschaafde Limburgers of Overijselaars
hoort, zal hij zich verheven gaan voelen. Voor hem gaat zulke taal ‘provinciaal’
klinken: ze is immers niet algemeen... (in Holland, wel te verstaan). Hier moet toch
nadrukkelijk de vraag gesteld worden: kan of mag de taal van half-beschaafden, bij
meerderheid van stemmen tot ‘norm’ geproclameerd, ooit als model voor beschaafde
niet-Hollanders dienen?
Een Amsterdammer verzekerde mij eens, dat in de hoofdstad thans vrij algemeen
A.B. gesproken wordt en dat dit A.B. in de omtrek ‘beizig is groute verouveringe te
make’. U kunt reeds aan de uitspraak horen, dat hier sprake is van een fataal
misverstand. Wat die ‘verouveringe’ betreft: het is ongetwijfeld juist, dat de invloed
der Amsterdamse uitspraak zich langs de Zuiderzeekust in noordelijke richting tot
bijna in West-Friesland doet gevoelen en oostelijk tot in het Gooi. Men kan die
invloed aflezen op de door mij gepubliceerde kaartjes van de woorden
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‘schaap’ en ‘water’ . We constateren daarop duidelijk de uitstraling ener ao-achtige
uitspraak om Amsterdam heen. Let wel: hier triomfeert niet de ‘zuivere’ beschaafde
aa, maar de onbeschaafde Amsterdamse ao. De Blaricummers b.v. hebben vanouds
slèèn voor ‘slaan’ gezegd en zeggen het ten dele nog, maar vele dorpelingen, die
hun dialect prijs geven, verwisselen hun slèèn niet voor het beschaafde, slaan maar
voor het onbeschaafde slaon. Hier is dus niet het A.B. de triumphator maar het A.O.
(‘Algemeen Onbeschaafd’).
Tot de vrijmetselaarstekens, waaraan beschaafde Nederlanders elkaar kunnen
kennen, behoort ook de uitspraak. De beschaafde Hollander zal zichzelf gaarne
incompetent willen verklaren, als hij de al-of-niet beschaafdheid van een bepaalde
Groningse uitspraak moet beoordelen (omgekeerd zijn ook de bewoners der
peripherie minder gevoelig voor de beschaafdheidsnuances van het Hollands): een
vaster oordeel des onderscheids meent echter de Hollander voor de taal van eigen
gewest te hebben.
Zo zal hij U dus pertinent kunnen verklaren, dat men niet behoort te zeggen:
mêns, prîns, kûnst; dat een uitspraak der ui als äu (häus, täun, bräun) of als öö
(höös, töön, bröön) niet beschaafd is; dat de uitspraak pèèp of paap voor ‘pijp’ ‘lelijk’
is; dat de vocaal van kot (kat) en geloche (gelachen) ‘onzuiver’ is; dat de uitspraak
mò-ège (morgen) zò-ège (zorgen), voo-è (voor) plat-Leids (ook Rotterdams) is; dat
kóp voor ‘kop’, tócht voor ‘tocht’, sitte voor ‘zitten’ en suchte voor zuchten niet als
beschaafd beschouwd kunnen worden; enz. enz.
Kon men nu eens een volgens moderne principes ‘evenredig’ en ‘alzijdig’
samengestelde commissie tot vaststelling van de uitspraak - een soort van
uitspraak-parlement - bijeenroepen, dan zou men tot een merkwaardig ‘compromis’
moeten komen.
Wie van U twijfelt eraan, dat de häus- en täunlieden, de sitters en de suchters tot
de ‘grote’ partijen zouden behoren en dat de kûnst- mensen in Holland een
ontzagwekkende meerderheid zouden vormen! (om van de diphthongeerders nog
te zwijgen).
Maar in werkelijkheid pleegt men zich bij de beoordeling der uitspraak niet door
‘democratische’ gevoelens te laten leiden: een kleine minderheid tracht haar uitspraak
als de ‘juiste’ op te dringen aan de meerderheid. Men zou geneigd zijn aan dictatuur
ener niet-transigerende minoriteit te denken, doch anderzijds heeft de propaganda
voor beschaafde taal ook weer de kenmerken van pénétration pacifique.
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Vragen wij nu, wat de beschaafden ertoe drijft om - s o m s t e g e n 80 à 90% v a n
d e b e v o l k i n g i n - aan hun uitspraak als de enig zalig- (in casu:
beschaafd-)makende vast te houden, dan meen ik reeds te hebben aangetoond,
dat hier aan aesthetische voorkeur voor bepaalde klanken als primaire oorzaak niet
gedacht kan worden. Ik geef toe, dat er naast de ‘schijnbare’ welluidendheid een
zekere mate van objectief-meetbare welluidendheid moet worden aangenomen, die
wel in verband moet staan met de vocaalrijkdom. Maar zelfs hierbij zijn, zoals
Hesseling N.T. I, 250-255 aantoont, allerlei associaties in het spel. De relatieve
welluidendheid van Amsterdamse, Rotterdamse of ‘beschaafde’ uitspraak zou door
een muzikale Chinees wellicht in cijfers kunnen worden uitgedrukt. Men zal zich
echter wel niet de illusie hoeven te maken, dat de cijfers voor het ‘beschaafd’ zo
zeer van de andere afwijken, dat h i e r d o o r het superioriteitsgevoel van den
beschaafdsprekende ook in aesthetisch opzicht gewettigd zou zijn.
De beschaafde uitspraak moet veeleer worden opgevat als de eenmaal uitverkoren
vlag, die de lading dekt: ze is te beschouwen als het symbool der verworven cultuur.
Wat zegt ons op zich zelf een ‘zuivere’ aa, een l, een ee of een ui? Men kan even
goed vragen, wat zegt ons een lap wit of blauw of rood katoen? Maar naai de lappen
in de juiste volgorde en verhouding aan elkaar en wij hebben onze Vaderlandse
driekleur, die ons dierbaar is geworden en die wij niet zouden willen ruilen tegen
welke andere vlag ook.
Reeds de onwrikbaarheid van overtuiging, waarmee de beschaafde zijn uitspraak
als de enig-juiste ‘door dik en dun’ verdedigt, is een aanwijzing, dat hier geen sprake
kan zijn van een aesthetische waan van gisteren of vandaag. Het superioriteitsgevoel
wortelt in de historie en de wortels zitten diep en vast. Dat de school, het
beschavingsinstrument bij uitstek, in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de
vorming der beschaafde uitspraak van thans, lijkt mij de ‘natuurlijkste’ zaak van de
wereld. Waarvoor hebben we anders een school?
Zo meende ik vier jaar geleden voor de superioriteit van de ‘zuivere’ aa boven
b.v. de veelverbreide èè en oa, de oorzaak te mogen zoeken bij het onderwijs. Ik
word thans in die mening zeer versterkt door het feit, dat in het Stadsfries twee a's
zijn ‘samengevallen’, die in het Fries èn in het Noordhollands vanouds duidelijk
5
uiteen zijn gehouden . Voor ‘schaap’ en ‘water’ zegt men in het Fries skiep en wetter,
in het Noordhollands skeip en water. Het Stadsfries heeft hier nòch op het Fries
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nòch op het Noordhollands voortgebouwd, maar op de school- en kanseltaal, die
slechts één a, de eerste ‘letter’ van het alphabet kende. Het Stadsfries ontstaan
onder schoolse invloed! Het klinkt vreemd. Doch ten opzichte van de aa althans
kan men m.i. aan deze conclusie niet ontkomen.
‘Ik ben mij wel bewust’, aldus schreef ik in 1933, ‘dat ook thans de tijden nog niet
zoo gunstig zijn om de mogelijke invloed van kerk en school en van de geschreven
taal op de uitspraak te verdedigen’. Maar van lieverlede ben ik door verzameling
van meer gegevens naar ik meen wat vaster in mijn schoenen komen te staan. Laat
mij U ter illustratie allereerst een geval noemen, dat zich ook voor uw oren afspeelt.
Ik bedoel de strijd tussen ankomme en aankome.
Het staat wel vast, dat an en komme vanouds de echte Hollandse vormen zijn
geweest. Reeds in de middeleeuwen vinden we in Holland geregeld de vorm an
voor aan; wat komme betreft: de zusters van Constantijn Huygens, toch zeer
patricische dames, s c h r i j v e n in hun brieven zelfs nog komme(n). Met recht wordt
dan ook de vorm komme door J.H. Kern als de echt-Hollandse vorm beschouwd:
‘Tans bestaan in Holland en Zeeland in natuurlike taal alleen vormen met ŏ’. Dat
Kern, ook bij zéér hoog gestelde eisen, een beschaafde Nederlandse uitspraak had,
weet ieder, die hem gekend heeft. Toch was zijn gebruikelijke uitspraak: ankomme.
Men meent in zijn constatering van zoëven zelfs een misprijzende ondertoon te
horen. Is het niet, alsof hij de ‘aangeleerde’ vorm kome als ‘onnatuurlik’ verwerpt?
Ik geloof, dat de Hollanders van een jongere generatie Kern's oordeel niet meer
kunnen onderschrijven. Wat mij persoonlijk betreft: ik bedien mij als geboren
Hollander ook wel van de vorm ankomme, maar ik gebruik daarnaast stellig vaak
aankome, een uitspraak die voor mijn gevoel wat ‘verzorgder’ is, zonder dat ik haar
daarom als ‘onnatuurlijk’ kan beschouwen.
Ik meen dan ook te hebben opgemerkt, dat de vormen aan en kome in de
gesprekken van beschaafde Hollanders meer en meer veld winnen. Enige van mijn
studenten gebruiken evenals ik de vormen ankomme en aankome naast elkaar,
maar bij velen van de generatie tussen 20 en 30 vallen, ook in ongedwongen
conversatie, slechts de vormen aan en kome te beluisteren. Nederlanders die in
Indië zijn opgevoed bezigen (voor zover ik heb kunnen constateren) uitsluitend de
vormen aan en kome.
We zien hier de strijd tussen meer verzorgde en gemeenzame taal nog in volle
gang. Maar er zijn ook gevallen, dat de verzorgde vorm een
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zodanige radicale overwinning heeft behaald, dat zijn tegenstander niet meer als
ernstig mededinger kan worden beschouwd.
Welke beschaafde Hollander beseft op het ogenblik, dat de vormen zal en zullen
uit de schrijftaal afkomstig zijn? De oorspronkelijk algemeen-Hollandse vormen zijn
sel en sellen geweest. De zusters van Huygens bedienen zich in haar brieven nog
van deze vormen. En dat zal en zullen in de 18de eeuw nog niet in de Hollandse
6
burgermanstaal waren doorgedrongen blijkt aardig uit ‘De Schoenmaaker Poëet’
van den Amsterdammer L. van Ollefen (1785). Als de schoenmaker in beschonken
toestand midden onder zijn werk aan 't rijmen is geslagen en ‘op een deftigen toon’
begint te spreken, roept zijn vrouw uit:
‘O Heer! ik hoor 't al aan je spraak,
Daar's weêr een rijmding in de maak.’
---------‘Dan is het niet, als, zal en zullen,
Daar je alle menschen meê komt krullen:
Je spreekt niet of het is een preek.’

We zien hieruit, hoe zeer de appreciatie van deze vormen is veranderd in het
betrekkelijk korte tijdsverloop van anderhalve eeuw.
In een zeer interessante voordracht, die Dr Van Haeringen in onze laatste
Decembervergadering heeft gehouden, heeft hij een groot aantal ‘Leesvormen in
gesproken taal’ aangewezen. Bijzonder aangenaam treft ons daarbij de zakelijke
7
toon van dezen geleerde, die goed- noch afkeurt, maar eenvoudig constateert .
De ‘schrijftaal’ staat in de laatste 40 jaren bij de Neerlandici nl. niet in de allerbeste
reuk. A l s er al invloed van het geschreven woord uitgegaan is op het gesprokene,
dan wordt dat feitelijk beschouwd als een soort vergissing, in elk geval als iets wat
buiten het ‘normale’ taalleven omgaat. Men kan zich voor een dergelijke opvatting
altijd beroepen op het échec, dat de ‘sexuële’ n heeft geleden. Laat mij voorop
stellen, dat ik deze nederlaag - na een strijd van vier eeuwen - als een zegen voor
ons taalonderwijs beschouw. Maar hoe verrassend lang heeft toch dit gehele
ouderwetse systeem van woorden, mannelijk ‘naar de vorm’ of ‘naar de betekenis’
zich kunnen handhaven! Het is trouwens m.i. een vergissing, te menen, dat ‘de
Kollewijners’ ons dit verlies hebben berokkend. De nederlaag wàs al geleden, toen
de invoering der sexuële n in de taal der beschaafden definitief onmogelijk was
gebleken: hadden
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de beschaafden de n aanvaard, dan was het vermoedelijk niet zulk een hopeloos
geval geweest. Ik kan mij hier beroepen op het voorbeeld o.a. van de Duitse
verbuiging na voorzetsels. Over zeer grote uitgestrektheden van het Duitse taalgebied
heeft men oorspronkelijk op school moeten l e r e n , dat mit der Mutter de voorkeur
verdiende boven mit die Mutter. Maar daarbij luidde het wachtwoord steeds, dat
men het niet alleen zo moest s c h r i j v e n , doch ook moest z e g g e n . Wie nu in
Duitsland de naamvallen verkeerd gebruikt, verraadt daarmede zijn geringere
beschaving en geen Duitser zal er dus over denken deze verbuiging ‘af te schaffen’.
Er is hier dus wel degelijk sprake van een triomf van het onderwijs. Men zou ten
onzent hiermede kunnen vergelijken de overwinning van de schrijfvorm gelegd op
de vanouds autochthoon-Hollandse vorm gelegen. Wie thans zegt: ‘ik heb het daar
neergelegen’ zal door beschaafden niet tot de hunnen worden gerekend.
Het probleem der geslachtelijke aanduiding, dat bij ons taalonderwijs zoveel
aandacht vergde, heeft helaas ook tot eenzijdigheid in de ontwikkeling der
Vaderlandse taalwetenschap geleid. Vrij veel wordt thans de mening verkondigd,
dat het ingaan tegen bepaalde spreekgewoonten eigenlijk een hopeloze onderneming
is. Waartoe roeien tegen de stroom? Laissez faire, laissez aller! De Neerlandici, die
zo redeneren, geven daarbij veelal niet onduidelijk te kennen, dat de richting van
de stroom hun wel ongeveer bekend is: denk aan de nederlaag der sexuële n!
Dan kan het zijn nut hebben om er de aandacht op te vestigen, dat er ten allen
tijde wel degelijk roeiers tegen de stroom geweest zijn (aangenomen, dat de door
de zoëven genoemde Neerlandici veronderstelde a l g e m e n e richting inderdaad
de juiste is).
‘Moeten we voor ons land, anno 1914, nog beginnen met de verdediging van de
negatieve stelling: de norm voor het beschaafde spreken is niet in de letters te
8
zoeken’, aldus riep De Vooys 23 jaar geleden uit . Wanneer ondergetekende nu
anno 1937 nog altijd komt met de bewering, dat de invloed van de letter op het
spreken in een reeks van gevallen eenvoudig niet ontkend worden kàn, dan is dat
niet zulk een ketterij als het op het oog wel lijkt: ook De Vooys immers wil ‘de macht
van het geschreven woord in de taalgeschiedenis niet miskennen’, al legt hij wel
heel sterk de nadruk op de volkomen nederlaag, die de onderscheidingen s-sch,
e-ee, ij-ei en (last not least) de buigingsuitgangen hebben geleden. De invloed van
de geschreven taal wordt meer in algemene zin toegegeven, zonder dat door De
Vooys voorbeelden worden

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937

13
genoemd. Maar het is wel heel duidelijk, dat De Vooys met zijn rhetorische vraag
eigenlijk bedoelt: invloed van de letter op de uitspraak is tegen de draad in, is
‘onnatuurlijk’ dus ongewenst: laten we er liever over zwijgen. Ik heb sterk het gevoel,
dat utilistische overwegingen van paedagogische aard hier den ‘taalwaarnemer’ in
de weg zitten. Het gezag van het ten troon verheven ‘A.B.’ wordt minder effectief,
wanneer daarnaast nog een ander gezag wordt aangetoond en zelfs (horribile
dictu)... erkend.
Te Winkel's veronderstelling: ‘als sedert het begin van de negentiende eeuw op
alle scholen geleerd was niet vissen te zeggen, maar visschen met een ch-klank,
dan zouden de beschaafden nu misschien visschen met sch uitspreken’ wordt door
9
De Vooys tot twee maal toe als ‘sprekend staaltje’ en ‘meest verrassend proefje
van overschatting’ aangehaald en blijkbaar absurd gevonden. Maar is een aldus
veronderstelde ‘kunstmatige’ uitspraakverandering in wezen iets anders dan de
overwinning zal < zel, kome < komme, aan < an, met < mit, liggen < leggen, af <
of, vleesch < vleisch, nu < nou - om van de triomf der ‘school’-aa in het Stadsfries
10
niet te spreken? .
De taalpaedagogische denkbeelden, zoals die met name in de tijdschriften ‘Taal
en Letteren’ en de ‘Nieuwe Taalgids’ zijn gepropageerd, hebben ons nu wel
voldoende van de ‘fetischdienst van de letter’ bevrijd en men wordt begerig naar
een andere melodie. Wanneer Overdiep de stelling poneert, dat ‘wij onze uitspraak
[evenals onze woordenkeus en onzen zinsbouw] naar den geschreven taalvorm
11
richten’ , dan lijkt mij dat een gezonde reactie tegen eenzijdigheid: door een andere
aandacht-concentratie in ons taalwetenschappelijk denken kan het gevaar van een
fetisch-dienst van het ‘A.B.’ nog tijdig gekeerd worden.
Ik vraag thans uw belangstelling voor de verdere punten van de agenda en verklaar
de 171ste jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
voor geopend.

Eindnoten:
1 L. ten Kate, Aenleiding I, blz. 740.
2 Maar ook hier merkwaardige inconsequenties. Een Amsterdams checheife ‘gegeven’ wordt
‘afschuwelijk plat’ gevonden om de ei-uitspraak van e èn om de stemloze g en v. De ch en f,
waarmede de Indischman ‘gegeven’ uitspreekt zijn echter n i e t plat maar op zijn hoogst ‘Indisch’.
Deze en andere Indische eigenaardigheden worden ook toegeeflijker beoordeeld (de associatie
‘Indische straatjongen’ ontbreekt), behalve door Nederlanders die in Indië geweest zijn en
associaties hebben aan de taal der bewoners van de zelfkant der Europese samenleving.
3 De Amsterdamsche volkstaal voorheen en thans (Med. d.K. Akad. v. Wet., Afd. Letterk. Dl. 77,
Serie A, No. 1).
4 N.T. XXVIII, blz. 65.
5 Vgl. K. Fokkema, Het Stadsfries, § 176 en 180.
6 Zullen trouwens nòg niet: de gewone Hollandse volksvorm is zalle.
7 Een hoogst enkele keer lijkt hij het objectieve standpunt te verlaten: ‘Maar ik v r e e s dat er in
ons gans, mens, wens niet minder pedanterie in het spel is’ (N.T. 31, blz. 161).
8 Verz. Opst. I. blz. 126.
9 Verz. Opst. I, blz. 7 en 20.
10 Men vergelijke het proefschrift van Heeroma: Hollandse dialektstudies. Heeroma zelf schrijft
deze overwinningen ten dele toe aan ‘expansie’. Maar wanneer men bedenkt, hoe uiterst
langzaam echte dialect-expansie in zijn werk gaat (er zijn zelfs gevallen, dat er in de loop der
eeuwen vrijwel geen verschuiving van isoglossen heeft plaats gehad), dan moet men tot de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937

conclusie komen, dat hier behalve aan orale voortplanting ook aan invloed van het geschreven
woord moet worden gedacht.
11 Onze Taaltuin, III, blz. 299.
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Waarde en beginselen der aesthetische literatuurkritiek
door Anton van Duinkerken
De vraag naar de waarde van de aesthetische literatuurkritiek werd eerst dwingend
gesteld, toen deze vorm van kritiek zich rijk ontwikkeld had en het voorkomen was
gaan voeren van een nieuw letterkundig genre, gehoorzamend aan bijzondere
wetten, en bij den beoefenaar bijzondere hoedanigheden van smaak, gevoel en
inzicht veronderstellende. Het mag een eigenaardigheid heeten van de menschelijke
natuur, dat zij de waarde van goederen nooit betwijfelt tijdens het gemis, maar altijd
tijdens het bezit dier goederen. Wat keizer Augustus opmerkt over de dictatuur in
het treurspel Cinna van den grooten Corneille, kan worden toegepast op veel van
hetgeen, waarnaar wij streven, om in het verworven bezit ervan de ontgoocheling
te leeren kennen, zoodat het eenmaal vurig begeerde den bezitter tot een zwaren
last wordt. Moet ook van de aesthetische literatuurkritiek in onze dagen niet gezegd
worden, dat zij
N'est que de ces beautés dont l'éclat éblouit
Et qu'on cesse d'aimer sitôt qu'on en jouit?

De groote kenner des harten, die de vaak veronachtzaamde Corneille geweest is,
voegt hier een verklaring aan toe, geldend voor alle geestelijke verzadigdheid:
L'ambition déplaît quand elle est assouvie,
D'une contraire ardeur son ardeur est suivie
Et comme notre esprit, jusqu'au dernier soupir
Toujours vers quelque objet pousse quelque désir,
Il se ramène en soi, n'ayant plus où se prendre,
Et monté sur la faîte, il aspire à descendre.

Het schijnt wel, dat in de geschiedenis van de aesthetische literatuurkritiek als
kunstvorm dit oogenblik aanbrak, want allerwege hoorde men gedurende den laatsten
tijd twijfel aan de waarde van deze kritiek, door de groote schrijvers van de vorige
eeuw voor noodzakelijk gehouden, maar door talloozen in onzen tijd als eerder
schadelijk geacht. Zulke twijfel kwam tot uitdrukking in den overal en herhaaldelijk
geformuleerden angst, dat het proces der verstandelijke bewustwording,
onvermijdelijk
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gepaard gaande met de verfijning en verscherping van de critische methoden, op
den duur verlammend zou moeten inwerken op de instinctieve, of althans
grootendeels irrationeele functie, waaraan het vervaardigen van een kunstwerk, en
wel zeer in het bijzonder van een lyrisch gedicht, geacht wordt, te beantwoorden.
Uit dezen angst is het verlangen ontstaan, de kunst weer vrij te maken van de
remmen, haar door de kritiek aangelegd. Voor den afzonderlijken kunstenaar gold,
dat hij zich, omwille der oorspronkelijkheid, niet te storen had aan de vaak
tegenstrijdige, zelden betrouwbare, en nooit geheel afdoende meeningen zijner
beoordeelaars. Voor heele groepen van kunstenaars, die met hun werk een
maatschappelijk doel beoogden, kreeg deze devaluatie van het gezag der kritiek
een veel verdere strekking, toen ze zich konden beroepen op een toekomstigen
staat, waarin hun thans miskende strevingen tot volle recht zouden geraken. Zij
verkondigden, dat de aesthetische literatuurkritiek, in plaats van een dienares der
schoonheid te blijven, haar krachtigste vijandin was geworden, omdat zij het pleit
voerde voor opvattingen, die met den vooruitgang der menschheid in strijd zijn.
Jaren lang hoorden wij op zulke gronden de revolutionnaire kunstenaars
hartstochtelijk uitvaren tegen de zoogenaamd burgerlijke critici, die onvermogend
zouden zijn, de diepste drijfveren der kunstvaardigheid te ontleden. Eindelijk waren
wij er getuigen van, dat voor een geheel land bij wijze van staatsverordening de
aesthetische literatuurkritiek eenvoudig werd verboden op grond van de overweging,
dat zij een sta-in-den-weg zou zijn voor het bereiken van de idealen, welke de
kunstenaar van nature geroepen is, na te streven. Op den 27sten November van
het vorige jaar brachten de bladen het bericht uit Berlijn, hoe de Rijksminister van
Propaganda, dr Joseph Göbbels op de Jaarvergadering van de Rijkscultuurkamer
mededeeling had gedaan van het feit, dat in het vervolg alle kunstkritiek in
Duitschland verboden is en vervangen zal worden door kunstbeschouwingen of
kunstbeschrijvingen. In zijn motiveering zeide de minister, dat hierdoor de vrije
meeningsuiting niet onderdrukt wordt, maar dat voortaan alleen diegene zijn vrije
meening zal mogen openbaren, die op grond van zijn kennis, zijn beschaving en
zijn bekwaamheid het recht heeft om te oordeelen over de scheppingen van
andermans verbeeldingskracht. Zoo gaf, in de problematiek die wij ons heden stellen,
de nieuwste staatspraktijk (wier meeningen over vrijheid ik hier onbesproken moge
laten bij de vermelding, dat ze lang niet onbesproken zijn) het afdoend klinkende
antwoord, inhoudende: de aesthetische literatuurkritiek is waardeloos, ja schadelijk,
en dus verwer-
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pelijk. Doch de oplossingen, door de politiek geboden aan een speculatief en
aesthetisch vraagstuk, onderscheiden zich zelden door onpartijdigheid, en er lijken
ons dan ook redenen aanwezig om deze oplossing nader te onderzoeken door het
probleem terug te voeren naar de sfeer, waar het thuis hoort, namelijk de sfeer van
de wijsgeerige aesthetica.
In deze sfeer hebben wij ons dan af te vragen, welke de waarde en de beginselen
zijn van dat ens rationis sed cum fundamento in re, van deze zijns-eigenaardigheid
der rede, in de werkelijkheid gegrond, die aesthetische literatuurkritiek, volgens de
scholastieke formuleering van den Aquiner, heet te zijn. Teneinde die vraag naar
behooren te beantwoorden, moeten wij het proces der kritiek van het uitgangspunt
tot het gevolg aandachtig nagaan.

I
De waardebepaling van een object wordt beheerscht door het oordeel hetwelk men
zich vormt aangaande de oorzaak en het doel van dit object. Hier dringt zich
onmiddellijk een onderscheid op, dat wij niet dan met schade kunnen verwaarloozen.
Wij moeten n.l. verschil zien tusschen de eigenlijke waarde, bepaald door het doel,
en een of andere toevallige beteekenis, welke kan voortkomen uit het toevallige
effect. Zoo is het mogelijk, dat de gevechtswaarde van een bepaald gedicht onder
bepaalde historische omstandigheden grooter blijkt dan bijvoorbeeld de
gevechtswaarde van een sabel. Nochtans zal dit geen verstandig mensch verleiden
om de prosodie te beschouwen als een onderdeel van de krijgskunde. Het is aan
iedereen bekend, dat een opvoering van La Muette de Portici den stoot gaf tot den
Belgischen opstand, maar het is niet het doel van de opera als kunstwerk, haat te
zaaien tegen de gedachte aan een Vereenigd Koninkrijk. Zoo is het zeer wel mogelijk,
dat teedere of onstuimige naturen vaak onaangenaam getroffen werden door de
werking van de aesthetische literatuurkritiek, maar de objectieve waarde van dezen
vorm der kritiek blijft van die gevoelens onafhankelijk. Om te weten, wat de functie
der kritiek waard is, moet men allereerst weten, aan welke functie van de natuur zij
beantwoordt.
Instemming of afkeer, deze eenvoudige grondslagen van alle kritiek, beantwoorden
aan behagen of onbehagen, opgewekt bij de ontmoeting met het onbekende. In
diepste wezen is deze functie prae-rationeel. Zij vindt haar eerste en sterkste
uitdrukking in allerlei reflexieve bewegingen van behagen of onbehagen, ook bij het
dier waarneembaar. Zooals echter alle
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instinctieve oergevoelens bij den mensch aandringen op het ontvangen van een
adaequaten, dus redelijken uitdrukkingsvorm, zoo eischt ook de instemming of de
afkeer een redelijke motiveering. Kunstenaar is degene, in wien de prae-rationeele
gewaarwordingen het sterkst aandringen op formuleering. Criticus is degene, in
wien deze gewaarwordingen het sterkst aandringen op motiveering. In een
elementairen en primitieven toestand zoekt deze aandrang zich te verwerkelijken
door lichaamsbewegingen van eenvoudigen aard, zooals het handgeklap, dat reeds
bij het kind een blijk van tevredenheid, instemming of blijdschap is, en het
overstemmend geschreeuw, waarmede reeds de zuigeling de eerste dreigementen
des levens bezweert. Wanneer in een theater wordt geapplaudiseerd of gefloten,
treedt de functie in werking, waarop de aesthetische literatuurkritiek berust. De
meest adaequate materie echter, waarin de mensch zijn instemming of afkeer
kenbaar maakt, blijft de taal, en na zijn gevoelens te hebben weergegeven in
bewegingen, verwant aan mimiek en aan dans, zoekt hij deze gevoelens vast te
leggen in een oordeel. Zoodra dit geschiedt, ontstaat de eigenlijk-gezegde kritiek.
Dat deze kritiek een lange ontwikkeling doormaakte alvorens den heden bekenden
vorm der dagbladrecensie te aanvaarden, gaf aanleiding tot het misverstand, als
zou de kritiek niet natuurnoodzakelijk uit het kunstwerk volgen, doch een langzaam
gegroeide parasiet zijn, aanvankelijk vreemd aan de kunst, welke zij thans
overwoekert. Van het begin af moet ik, voor wat het wezen en dus de wezenlijke
waarde der kritiek betreft, tegen zulk een opvatting protesteeren in het vaste geloof,
dat de naïeve volksdichter der oudheid of der middeleeuwen aan méér en feller,
wellicht ook aan doelmatiger kritiek zijn arbeid onderwerpen moest dan de
hedendaagsche, gecultiveerde jongeling, voor wien de uitgave van zijn eersten
dichtbundel ongeveer de beteekenis heeft, welke het aantrekken van de toga virilis
had voor den jongen Romein, namelijk een eerste schrede in het openbare leven.
Wanneer de kunst zooveel middellijker inwerkt op de volksgemeenschap, kan de
kritiek deze middellijkheid niet versmaden. Zij bedient zich in onze dagen van het
algemeene apparaat der literatuur: het drukwerk, dat een fixeering in de derde macht
is. Gevoelens vastgelegd in de taal, worden vervolgens vastgelegd op schrift en
eindelijk in druk, en deze drie phasen blijven bestaan, ook al zou de kunstenaar,
gelijk Restif de la Bretonne deed, zijn werken rechtstreeks vervaardigen op de
zetmachine eener boek- en courantdrukkerij. Het reflexieve oordeel volgt denzelfden
weg en in dezen zin mag men zeggen, dat de literatuurkritiek een voort-
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brengsel zou zijn der boekdrukkunst. Te voren leefde zij onder het publiek, dat naar
den dichter of verhaler luisterde; toen vond ze haar weg naar gesprek en brief, eerst
laat zocht ze de publiciteit. Maar ze had altijd bestaan. Ze parasiteerde niet op de
kunst, ze anwoordde op de kunst.

II
Vindt de aesthetische literatuurkritiek haar oorzaak in de prae-rationeele functie van
instemming of afkeer, haar doel wordt door deze herkomst bepaald en is in eerste
instantie geen ander dan het belangloos motiveeren van de ontvangen indrukken.
Bij de beschouwing van de kritiek wordt ten onrechte doorgaans deze principieele
belangeloosheid voorbijgezien. Kritiek beantwoordt evenals poëzie aan een
onweerstaanbaren uitingsdrang, waarin ze haar doel vindt, en men kan dus zeggen,
dat aesthetische literatuurkritiek, evenals aesthetische literatuur, geschreven wordt
om zichzelfs wille. Terwijl die artistieke belangeloosheid echter bij de dichtkunst een
volstrekt karakter kan dragen, zal ze bij de kritiek meestal betrekkelijk zijn. Tegenover
de zoogenaamde poésie pure valt moeilijk een zuivere of onvermengde kritiek te
stellen. Beoogt het gedicht, uitdrukking gevende aan de ontroering, allereerst het
verwerkelijken van de schoonheid, maar tevens en volmaakt gelijktijdig, het
overbrengen dier ontroering door die schoonheid, zoo heeft ook de aesthetische
kritiek het dubbele doel der belanglooze kenbaarmaking en motiveering van
instemming of afkeer naast de beïnvloeding van de kunst, waarmede uiteraard een
belang gemengd is. Het duidelijkst valt dit toe te lichten met een eenvoudig voorbeeld.
De criticus, die het treurspel Hamlet onderwerpt aan een aesthetische kritiek, is zich
ten volle bewust, dat hij te maken heeft met een gefixeerden en onveranderlijken
tekst. Wat hij ook opmerkt of aanmerkt, hij weet, dat hij aan de tragedie niets meer
veranderen zal. Het werk van Shakespeare is onherroepelijk gedaan, ook al zou
deze criticus dit betreuren. Toch geeft hij te kennen, wat hij in dit werk bewondert
en wat hij afkeurt. Zijn doel kan niet zijn, wijzigingen te bewerken in het spel. Maar
hij beantwoordt aan den drang der redelijke natuur, zijn indrukken belangloos te
motiveeren. Tegelijkertijd echter tracht hij zijn oordeel te doen gelden. Hetgeen hij
opmerkt over Hamlet, zal, zoo hoopt hij, van invloed zijn op de wijze, waarop dit
drama in het vervolg ten tooneele wordt gebracht, of het zal invloed uitoefenen op
de Shakespeare-waardeering,
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of het zal de eventueele navolgers van Shakespeare beïnvloeden. Belangeloos
tegenover het literaire werk, is de criticus dus niet belangeloos tegenover de literatuur
als geheel. Ziedaar zijn paradoxale verhouding tot zijn object, voortvloeiende uit het
gemengde karakter zijner functie, die haar herkomst vindt in een instinctieve reactie
en haar voltooiing in een rationeele reactie.
De beginselen van de aesthetische literatuurkritiek zijn hierdoor reeds eenigermate
aangeduid. Deze vaardigheid berust niet op een enkelvoudig en doelmatig principe,
maar komt voort uit de samenwerking van verschillende, schijnbaar tegenstrijdige
beweegkrachten. Men zou de aesthetische literatuurkritiek kunnen noemen: een
kind uit het gemengde huwelijk van den instinctieven smaak en het rationeele inzicht.
Zij draagt in haar paradoxaal voorkomen het dubbele karakter dezer herkomst mede
in een zoogenaamd subjectief element, overeenkomstig het instinctieve behagen
of onbehagen van den beoordeelaar, naast een zoogenaamd objectief element,
overeenkomstig diens duidelijk te verantwoorden inzicht in de werking van algemeen
geldende aesthetische wetten.
Vrijwel alle hedendaagsche bezwaren, die geopperd worden tegen de aesthetische
literatuurkritiek, vallen te herleiden tot de waarneming van een zekere wanverhouding
tusschen deze beide elementen. Voor een gedeelte kan men die bezwaren, behalve
begrijpen, ook billijken. Immers het proces der subjectiveering, dat zich in het
na-Cartesiaansche tijdperk in geheel West-Europa voltrok, bracht voor de kunst als
gevolg mede, dat het scheppende subject zich steeds sterker deed gelden en dat
de persoonlijkheid van den kunstenaar zich met al haar accidenteele eigenschappen
opdrong aan het kunstwerk. Dit beteekende den ondergang van den grooten stijl.
In de ondertitel van zijn nieuwste werk, gewijd aan de verhouding tusschen de
katholieke Kerk en de barok, noemt Gustav Schnürer de cultuur van de
barok-periode: ‘die letzte Gemeinschaftskultur des Abendlandes’. Wat daarna kwam,
de romantiek dus, leverde geen bindenden stijl op, doch doet zich voor als de steeds
verhoogde werking van individueele, soms geniale krachten, die den algemeenen
stijl ontbinden. Wladimir Weidlé, de Russische aestheticus, die in zijn verhandeling
‘Les abeilles d'Aristée’ den doodsstrijd der artistieke bezieling wil schilderen, stelt
dan ook vast: ‘Le romantisme est une solitude, orgueilleuse ou résignée. Le
romantisme est la fin du style... Le style est un principe universel qui n'enfreint en
rien le jeu du particulier et du personnel. Il n'est pas la création individuelle d'un
génie,
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ni le résultat final d'un grand nombre d'efforts convergents; il n'est que la
manifestation extérieure d'une communauté profonde, d'une fraternité constante
des âmes; ses racines sont dans l'inconscient... Quand la communauté se dénoue,
le style s'éteint et rien ne peut le ranimer.’
Waar zulk een groote stijl afwezig is, vindt de kritiek niet voldoende rationeel
houvast bij algemeen geldende stijlwetten en wordt ze noodgedwongen een
persoonlijke casuïstiek, steunend op de persoonlijke confrontatie van den criticus
met de persoonlijkheid van den kunstenaar. Ziedaar, wat men al te vaak opmerkt
bij de hedendaagsche literatuurkritiek. Zij kan zich aan dit subjectivisme niet
onttrekken, en Dirk Coster aanvaardde het, toen hij schreef in zijn polemiek over
Werk en wezen der Critiek: ‘De criticus toetst zijn onuitgesproken menschelijkheid
aan de uitgesproken menschelijkheid van den kunstenaar, en spreekt aldus van
beiden: van den kunstenaar en van zichzelf. Het is zoozeer eenvoudig: mensch
toetst zich aan mensch’.
In diepste wezen moge het zoozeer eenvoudig zijn, in de levende werkelijkheid
- Dirk Coster besefte het voldoende - wordt deze eenvoud opgeheven door de
raadselachtige veelomvattendheid van het door hem gebruikte werkwoord toetsen.
Volgt men de geschiedenis van de aesthetische literatuurkritiek als literair genre,
dan ziet men, hoe zij zich zelfstandig ontwikkelt uit een vrijwel volmaakt
onpersoonlijke tekstkritiek, die nauw tezamenhing met een veel persoonlijker
tekstexegese. Dezen ontwikkelingsgang vindt men kort samengevat in De Gids van
Februari 1937:
‘(De tekstexegese) vond haar uitdrukking in het vorschen naar den verborgen zin
achter de Bijbelwoorden. Hiervan bevrijdde zich eerst de philologische -, vervolgens
de historische -, eindelijk de aesthetische kritiek. Men ging onderzoeken, of de
teksten zuiver waren, of ze in overeenstemming waren met hetgeen men zich op
andere gronden voorstelde als de werkelijkheid, en ten slotte ging men na, waarop
hun ontroeringsmacht berustte, indien ze zulke macht bleken te bezitten, of waaraan
het viel toe te schrijven, indien hun zulke macht ontbrak... De zelfstandigwording
der verschillende critische methoden, het sterkst bevorderd door het specialisme
van de negentiende eeuw, gaf aan de strikt aesthetische kritiek een groote
levenskans, doch verwijderde haar tevens van de zoogenaamd wetenschappelijke
kritiek, en het werd mogelijk, dat de best gereputeerde boekbeoordeelaars zelfs bij
geen benadering wisten, waarover de literair-wetenschappelijke geleerden
redetwistten in
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hun evenzeer ‘letterkundige’ vakorganen. Terwijl de methodologie van de
wetenschappelijke literatuurkritiek een vak apart werd, en de comparatisten overal
nieuw materiaal tot literair-historisch onderzoek ontdekten, beperkte zich het
vergelijkingsmateriaal van den praktischen beoordeelaar tot steeds begrensder
verhoudingen en naderde zijn methode steeds bedenkelijker de instinctieve. Kennis
der klassieken wordt allang niet meer als een voorwaarde beschouwd.’
Voor een waarlijk aesthetische kritiek is dit isolement niet in elk opzicht een kracht.
Dat ze zich losmaakte van de wijsgeerige inhoudskritiek en zelfs van de prosodische
stijlkritiek, moest wel schaden aan haar objectieve betrouwbaarheid en heeft hieraan
ook geschaad. Er is niet geheel zonder recht van anarchie gesproken, omdat de
vaste normen ontbraken en ieder criticus te werk ging volgens eigen smaak, zonder
dien smaak te rechtvaardigen door iets anders dan de luidruchtige opdringerigheid
zijner apodictische uitspraken. Eenmaal aannemende, dat over den smaak niet te
twisten valt, moet men zich niet verontwaardigen, indien men ziet, dat er evenveel
hoofden als zinnen bestaan. Hiermede is immers niet gezegd, dat al die hoofden
gelijkwaardig zouden zijn. In alle eeuwen is door allerlei menschen over allerhande
zaken geoordeeld zonder dat iets of iemand in de geschiedenis zich aan dit oordeel
stoorde, maar deze menschen konden het niet nalaten, omdat het oordeelen een
natuurlijke functie van den mensch is, evenals het dichten. Zijn de onbeduidende
critici even talrijk als de onbeduidende dichters, de waarde van de kritiek laat zich
hierdoor misschien een oogenblik verduisteren, maar wordt er niet door vernietigd.
Beheerscht het subjectieve element de aesthetische literatuurkritiek tot haar
schade, er blijft altijd nog het objectieve element, dat voor beschouwing in
aanmerking komt. Ook dit element, in onze dagen te zeer veronachtzaamd, kan
zich tyranniek laten gelden. Wanneer een stijlperiode haar hoogtepunt bereikt heeft,
wordt de stijl altijd overgeleverd aan de waakzaamheid van spitsvondige scholasters,
bereid om den geest te dooden voor de letter. Hoewel hij heel wat meer waard is
dan zijn reputatie, geldt Boileau als het klassieke voorbeeld van zulk een wetgever
van den Parnassus, die maar niet begrijpen wil, dat de top van den zangberg altijd
door nevelen zal zijn omhangen. Men kan Hugh Blair voor Engeland als voorbeeld
noemen, die op grond van hetgeen hij voor een zuivere schrijfwijze hield, Parnell,
Atterbury, Young en Rowe boven Shakespeare, Spenser en Milton stelde, en moet
ons land een voorbeeld
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leveren, dan verdient het oordeel van P.G. Witsen Geysbeek over Vondel te worden
aangehaald: ‘in wiens werken, bij gemis van genoegzame theoretische kennis,
wijsgeerige behandeling der poëzie en gezuiverden critischen smaak, de grofste
gebreken... gevonden worden’ en dien zijn beoordeelaar dan ook ver bij Jan Frederik
Helmers achterstelt.
Moeilijk onttrekt men zich bij de bestudeering van de geschiedenis der aesthetische
literatuurkritiek aan den indruk, dat deze kunstvorm, door de dubbelslachtigheid
harer beginselen, tot eeuwig mislukken gedoemd schijnt. Ware die indruk juist, men
zou tot de waardeloosheid van de aesthetische literatuurkritiek kunnen besluiten,
om vast te stellen. dat een kritiek alleen van nut is als tweedehandsche belletrie,
genietelijk, indien ze bevalt, en overbodig in alle andere omstandigheden.

III
Wil men uit deze impasse geraken, dan zal men het punt moeten vinden, waar het
subjectieve en het objectieve element van de aesthetische literatuurkritiek elkander
ontmoeten. Dit kan gelegen zijn bij de onderwerping van den smaak aan een grooten,
meeslependen en hierdoor beslissenden stijl. Waar zulk een stijl ontbreekt, moet
de criticus verder zoeken. Vergeleken bij die der scheppende kunst is de oordeelende
functie een dienstbare. De vraag is, hoe zij haar dienstbaarheid het vruchtbaarst
kan bewijzen. Om deze vraag redelijk te beantwoorden, dient men de werkwijze
van den kunstenaar en de werkwijze van den criticus tegenover elkander te stellen,
en na te gaan, hoe het formuleeren van den kunstenaar en het motiveeren van den
criticus zich tot elkander verhouden.
Alle kunst, ook de meest beweeglijke, zooals de muziek en de dans, is een
‘ver-dichting’ of condenseering van de eindelooze reeks der mogelijke variaties van
het leven tot een of enkele wezenstrekken. Door den kunstenaar wordt de vrije
levensdynamiek omgezet tot gebonden stijlrhythmiek. De beeldhouwer verhevigt
het leven, dat hij waarneemt, door het te verstarren, niet tot den dood, die ontbindt,
maar tot de bindende ‘eeuwigheid’ van de schoonheid. Het gedicht verwezenlijkt
het gevoel door het vast te leggen. De componist kiest uit de onnoemlijk talrijke
geluidsmogelijkheden een opeenvolging, die zich door het toeval niet laat te
voorschijn roepen, maar die in déze gedaante den verborgen melos der schepping
verzinnelijkt. Uit de millioenen bewegingen, waartoe onze organen in staat zijn, kiest
de danser die, welke het zuiverst
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benaderen, wat de ongecontroleerde lichaamsbewegingen weergeven en rangschikt
ze tot een orde, een rhythmiek, waaraan het lichaam zich met beloonde moeite
onderwerpt. Dat de architect uit de eindelooze reeks van manieren, waarop steenen
op elkander kunnen vallen, een doelmatige wijze uitkiest, is wel het duidelijkste
voorbeeld van dezen strijd der ordescheppende bezieling tegen de ongeordende
mogelijkheden van de natuur. Geen kunst onttrekt zich hieraan, want alle vormen
berust op een kiezen, en het vormen is het wezen zelf van de kunstdaad.
Tegenover het resultaat van deze vormkracht stelt zich de criticus. Hij is zich
bewust van de onbepaaldheid der mogelijkheden en hij confronteert de krachten,
die in het kunstwerk vastgelegd werden, met de krachten, die in het leven bewegen.
In dezen zin kan men zeggen, dat hij ‘uitgesproken menschelijkheid toetst aan
onuitgesproken menschelijkheid’, of ook, dat hij de tijdelijkheid van het leven toetst
aan de eeuwigheid van het schoone.
Omtrent den dichter beweerde Stéphane Mallarmé, dat het zijn zaak was, een
zuiverder zin te geven aan de woorden zijner volksgemeenschap:
donner un sens plus pur aux mots de la tribu.
De dichter formuleert in de taal de diepste gevoelens dezer gemeenschap. Hij legt
haar leidende gemoedsbewegingen voor de eeuwigheid vast. Uit dien schat van
het gefixeerde kiest op zijn beurt de criticus. De gefixeerde waarden maakt hij
opnieuw mobiel. In het vervullen van deze taak verzoent hij smaak met inzicht.
Hoewel hij slechts menschelijkheid heeft om haar te toetsen aan menschelijkheid,
is het hem duidelijk, dat er een bovenmenschelijke waarde bestaat. Van zijn geloof
aan de bovenmenschelijke en boventijdelijke waarde der volstrekte schoonheid legt
hij in ieder oordeel, dat hij velt, getuigenis af. Door te kiezen tusschen de woorden,
die het zuiverst de gemoedsbewegingen van de gemeenschap vasthouden,
vervaardigt de kritiek die nationale bloemlezing, waarop in de praktijk een veel
grooter stuk van de beschaving der besten onder ons berust dan zij gewoon zijn,
zich te bekennen. Uit het geschrevene schept de levende kritiek bij elk geslacht de
levende traditie. Vaak is gezegd, dat de aesthetische literatuurkritiek de middelares
is tusschen de poëzie en het publiek. Hoewel haar taak verder strekt, is dit zeker
een belangrijk onderdeel van die taak. Hieraan ontleent de aesthetische
literatuurkritiek haar paedagogische en haar algemeen-cultureele waarde.
Doch dan is haar werking niet uitgeput. Haar beteekenis voor de
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volksgemeenschap of voor het publiek is niet haar volle beteekenis. Zij heeft ook
invloed op de kunst zelf. Ze catalogiseert niet alleen kunstwerken en registreert
deze volgens de mate van aesthetische waardeerbaarheid, maar ze ontleedt ook
het wordingsproces van het kunstwerk en voert dit terug tot zijn oorsprong: het leven.
De aesthetische literatuurkritiek onderhoudt de betrekkingen tusschen de beide
tegenpolen: het leven en de kunst. Zij verdedigt het natuurlijke tegen het gekunstelde,
maar voert het pleit voor het artistieke tegen het platte. Zoo bewaart zij in elken tijd
den evenwichtstoestand, waaraan die bepaalde tijd behoefte heeft. Dit is haar strikt
aesthetische waarde.
Terwijl de wijsgeerige aesthetica in het afgetrokkene de betrekkingen onderzoekt
tusschen het kunstwerk en zijn oorsprong, past de aesthetische literatuurkritiek de
gevolgtrekkingen der aesthetica toe in het bepaalde, dus voor elk afzonderlijk geval.
Men zal opmerken, dat zij hierbij aan velerlei vergissing blootstaat. Overal, waar
een subjectief element mede optreedt als factor, is de dwaling welhaast
onvermijdelijk. Maar daar heeft de dwaling ook een subjectief karakter. Men mag
aannemen, dat er een absolute smaak bestaat, die het objectieve resultaat kan
heeten van talrijke subjectieve schattingen, zooals de stilte der evenwichtsnaald
het midden houdt tusschen tallooze schommelingen. Hierom behoeft men den
subjectieven of betrekkelijken smaak niet te misprijzen. Want deze smaak van een
bepaalden tijd of van een bepaald gezaghebbend criticus werkt ten zeerste mede
aan de vorming van het historische beeld der literatuur. Varieerend op een gezegde
van dr. Jan Romein kan men op de critici toepassen, wat hij omtrent de historici
voorschrijft: ‘Gelooft niet, wat de beoordeelaars zeggen, maar evenmin dat zij het
zonder grond zeggen’. Zelfs door zich te vergissen zijn zij vaak nuttiger dan door
hun afwezigheid. Voldoening gevend aan den betrekkelijken smaak van hun tijd,
bewijzen zij de historische waarde van de aesthetische literatuurkritiek.

IV
Wordt de dubbelslachtigheid van subjectivisme en objectivisme harmonisch
opgeheven in de ontleding van het kunstproces, de vraag dringt zich op, of de
hierdoor ontstaande critische hyper-bewustheid niet schaadt aan de oorspronkelijke
bezieling. Van deze vraag waren wij uitgegaan om er toe weer te keeren. Immers
moesten wij haar bevestigend beantwoorden, onze gevolgtrekking zou geen andere
kunnen luiden dan dat
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de aesthetische literatuurkritiek juist door haar deugdelijkheid schade berokkent
aan de schoonheid. De besten hebben bij tijd en wijle deze neerslachtige gedachte
neergeschreven. En inderdaad: men moet met Goethe instemmmen, dat de vogel
zwijgen zou, indien hij nauwkeurig wist, wat hij zingt, waarom hij zingt, en hoe hij
zingt: De zucht om het laatste geheim te ontraadselen wordt met verlamming gestraft
en oogen, die het hoogste licht aanschouwden, werden blind voor de heerlijkheden
der aarde. Het komt er meer op aan, goede verzen te schrijven dan te weten, hoe
ze geschreven worden, en indien Sophocles zijn Oedipus kon scheppen, was het
mede, omdat hij nooit iets vernomen had over het Oedipus-complex. Shakespeare
wist minder van Shakespeare dan wij en hoe beter de uitgave zijner dichtwerken
gecommentariseerd wordt, hoe minder Breeroo er van zou begrijpen. Angst voor
een intellectualistische overbelasting is iederen kunstenaar, zelfs den meest
weetgierigen, van nature meegegeven. Schrijft hij fouten, dan zijn ze gaarne gegund
aan den professor, wiens pleizier het worden zal, ze te vinden. De kunstenaar
onttrekt zich aan het overbewustzijn en zoekt het onverminkte leven, dat hij met
verwondering bemint. De analyse der levenskrachten ondergaat hij als een schennis.
Hem bekruipt vaak het gevoel, dat Wladimir Weidlé zoo pakkend onder woorden
brengt: ‘Pendant des siècles, l'homme a su communiquer aux choses un peu de sa
propre chaleur et on est amené à se demander si, depuis peu, la température de
l'humanité n'a pas baissé, car les choses tendent à devenir glacées comme elles
ne l'avaient jamais été auparavant’.
Sterft de menschengeest niet af, tengevolge van cultureele oververzadiging? En
is de overwoekering van de kunst door de kritiek niet een symptoom van dezen
geestelijken doodsstrijd? Het critische overbewustzijn kan voorzeker verlammend
inwerken op de dichterlijke bezieling, maar op dezelfde wijze als een horloge verlamd
wordt, wanneer liefdelooze en ondeskundige handen het ontleden. Zeer terecht
merkte dan ook Dirk Coster in 1912 op, dat de kritiek in Holland moest wederkeeren
‘naar dien staat van aanhoudende en immer stijgende intellectueele verwondering
over het leven en zijn wonder, van waaruit kunsten en philosophieën machtig
opbloeien’. Dit beteekent, dat de kritiek beantwoorden moet aan een levende liefde
voor het schoone, wil zij vruchtbaar blijven. Slechts de liefde bevrucht wat de
wetenschap steriliseert. Doch waar het weten ontbreekt, waar het critisch bewustzijn
geen toegang verwerft, daar treedt noodzakelijk de dictatuur van het irrationeele te
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voorschijn, en deze beteekent voor de kunst, zoowel als voor het leven, de dictatuur
van de barbaarschheid. Aan den oorsprong van elk groot werk vindt men de werking
van irrationeele factoren, maar om werk te kunnen zijn en om groot te kunnen zijn,
moest het zich onderwerpen aan het ordenend intellect. Kritiek, de bekroning van
onze vrijheid en van onze verantwoordelijkheid, is in haar edelsten vorm het geweten
van de geestelijke gemeenschap, en men kan een staatsbestuur niet bewonderen,
dat voor welk gemak dan ook, een der hoogste geestelijke functies, de kunst, zou
willen bevrijden van haar geweten.
Verdween de groote stijl, verkilt de menschelijke gemoedswarmte, beleeft de
Europeesche cultuur een wanhopigen neergang, zoo is het hooger noodig dan ooit,
te onderzoeken, hoe zij, die op den top der cultuurhoogte leefden, het juiste midden
zochten en vonden tusschen die twee bedreigingen: overbeschaving en
barbaarschheid. Zij vonden dit bij hun levend geloof aan het schoone, dat zij om
zijn volstrektheid en zijn goddelijkheid boven al het vergankelijke liefhadden. Maar
in het besef, dat alle aardsche verschijningsvormen der schoonheid betrekkelijk zijn
en als de afschaduwing van het beeld zelf zich voordoen, hebben zij getracht, deze
betrekkelijke en veranderlijke schoonheid van het tijdelijke te binden aan het
onsterfelijke. De ‘bonae litterae’, de ‘aurea latinitas’ boden den humanist zulk een
binding. Hieruit werd dat schijnbaar zoo vage en in werkelijkheid zoo veelomvattende
begrip geboren, waarnaar deze Leidsche Maatschappij haar naam voert van
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Ruimer dan het begrip bellettrie en
abstracter dan het begrip wetenschap omsluit het begrip letterkunde den ganschen
schat van objectieve schoonheid, vastgelegd in de taal, maar tevens den ganschen
toeleg op het uitbreiden en het kennen van dien schat. Dit begrip verzoent
wetenschap met wijsheid, bezieling met vorm, smaak met inzicht, en kunst met
kritiek. Het geeft zijn waarde aan de aesthetische literatuurkritiek, omdat het ons
met R.C. Bakhuizen van den Brink de geschiedenis der Nederlandsche letteren
leert beschouwen als ‘een lichaam, dat misschien in zijnen groei gestuit, misschien
niet volwassen, echter nog steeds de verschijnselen van ziekte en herstel, en
daarmede van leven openbaart.’
Dit organische geheel der letterkunde vraagt den geduldigen en toegewijden
dienst van de aesthetische literatuurkritiek, die zich harerzijds bewust moet blijven
van haar ondergeschiktheid. Geen aesthetisch criticus onzer dagen
vertegenwoordigde met vuriger ijver, dieper inzicht en fijner
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begaafdheid dit humanistische begrip van de letterkunde dan wijlen de Leidsche
hoogleeraar Albert Verwey, die een leven van onafgebroken toewijding offerde aan
hetgeen vandaag, zoo na bij onze landsgrenzen door staatsmacht voor ontoelaatbaar
werd gedecreteerd: het gehoorzaam en verwonderd luisteren naar de edelste
openbaringen van den vaderlandschen geest, het wekken hierdoor van de in kunst
vastgelegde levenskrachten tot altijd nieuwe levenswaarden. Geen begreep zoo
veelzijdig en tevens zoo eenvoudig de onschendbare eenheid van het geheel der
vaderlandsche letterkunde, welke de verantwoording van den criticus inhoudt, tegelijk
met de bezieling van den dichter. Van dit grootsche inzicht in het bovenpersoonlijke
karakter der letterkunde getuigde hij in dat bewonderenswaardige gezang Op het
oude speeltuig, waarin hij, zelfstandige en oorspronkelijke persoonlijkheid, zich
solidair verklaart met voorgeslacht en nageslacht, afscheid biedende aan het
voortbestaande voorbije, begroeting brengend aan het in kiem geboren komende:
Hoor nu: elk mensch verlangt zichzelf te zijn, en wijders
Wil hij niet sterven dan met naast hem als geleiders
Dat eigen voorgeslacht, dat hij eens van zich stiet.
Hij wenscht, dat zij daar zijn. Toch gaat -, toch keert hij niet
Tot hen. Hij blijft. Hij heeft het nieuwe werk voldragen.
Het is gereed. Zij, die hij nu begeert, zij zagen
't Ontstaan ongaarne en 't blijft hen nu ook vreemd. Nochtans
Zijn zij de voorzaat. In hun handen ligt de kans
Van deze aanvaarding, en hun plicht is, acht te geven
Dat niet alleen het kleed van 't woord wordt voortgeweven
Door jongre hand, maar ook aan 't oude weefsel hecht.
Wij weefden 't. Gij, ook ik, elk naar zijn eigen recht
Dat het recht van zijn tijd was. Grijpt het. Allen samen
Winden wij ons erin en 't drage ons aller namen.
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Roncevaux en de laatste onderzoekingen aangaande het
Rolandslied
door Dr. Marius Valkhoff
Het is dit jaar juist een eeuw geleden, dat Francisque Michel de editio princeps uitgaf
van de Chanson de Roland, het meesterwerk der Oud-franse letterkunde. Het heeft
mij gepast geleken, ter herdenking van deze belangrijke gebeurtenis, eens de balans
op te maken van wat de Rolandiana der laatste decennia ons geleerd hebben, en
na te gaan in hoeverre de geruchtmakende opgravingen, die in 1934 te Ibañeta
onder leiding van de Abdij van Roncevaux plaats vonden, hebben bijgedragen tot
een beter begrip van het vraagstuk van de oorsprong van het Rolandslied. Te dien
einde ben ik in de zomer van 1935 naar Roncevaux gereisd en heb ter plaatse me
van het een en ander op de hoogte gesteld.
Het onderwerp ‘Roncevaux en de laatste onderzoekingen aangaande het
Rolandslied’ is van belang, zowel voor den romanist als den Neerlandicus. De
overgrote meerderheid onzer Middelnederlandse heldendichten zijn immers
hoogstwaarschijnlijk bewerkingen van Franse originelen, en de fragmenten van ons
Roelantslied, die door de uitgave van Van Mierlo opnieuw in het middelpunt der
belangstelling staan, gaan terug op een versie van de Chanson de Roland. Het
vraagstuk van de oorsprong der Franse epiek interesseert dus evenzeer den lezer
van Karel ende Elegast, Willem van Oringen, de Roman der Lorreinen, als dien van
de drie Franse cycli.
Daar het Rolandslied, dat van omstreeks 1100 dateert, één van de oudste
heldendichten van Frankrijk is, en tevens het beroemdste, heeft men het algemeen
als toetssteen voor de juistheid van verschillende hypothesen over het ontstaan van
het genre gebruikt. Daarbij komt, dat het als examentekst der Franse en Nederlandse
Universiteiten den docent noopt stelling te nemen ten opzichte van dit probleem.
Om deze redenen en ook wegens het feit dat het toneel van de handeling, namelijk
Roncevaux, bekend is en ons bij gevolg van nut kan zijn, heb ook ìk het Rolandslied
als punt van uitgang genomen.
Ons eigenlijke onderwerp nu, is moeilijk te behandelen, zonder een oppervlakkige
inleiding over het epos en zijn ontstaan in het algemeen,
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en over het Rolandslied en zijn historische basis in het bizonder. Het zij mij dus
vergund, alvorens U in verbeelding mede te voeren naar Roncevaux en naar
aanleiding van dit bezoek de laatste hypothesen over de materie te ontwikkelen,
een ogenblik uit te wijden over zaken, die velen van U niet onbekend zullen zijn.
Tegen het einde van de 11de eeuw, wanneer de Franse letterkunde eigenlijk nog
niet anders dan enige heiligenlevens kent, zien we vrij plotseling een geheel nieuw
genre opkomen: het heldendicht. De verschijning ervan lijkt op het eerste gezicht
even onverwacht als die van de spitsbogen of van de gekleurde kerkramen:
1
‘Songeons que,’ zegt Bédier , ‘dans le même temps, dans une courte période de
cinquante ou soixante années, apparurent aussi la première croisée d'ogive, - et
encore le premier vitrail peint, - et encore le premier tournoi, - et encore la première
charte de liberté d'une commune, - et encore la première croisade de Terre Sainte,
- et encore le premier mystère en langue vulgaire, - et encore la première chanson
du plus ancien troubadour: toutes créations françaises, mystérieuses et inattendues.’
Deze nieuwe kunstwerken, die karakteristiek zijn voor de eerste 60 jaren van de
12de eeuw, zijn l i e d e r e n - ‘chansons de geste’ betekent ‘geschiedzangen’ gezongen door s p e e l l i e d e n op een heel eenvoudige wijs, waarschijnlijk een
2
melodie, die elk vers of elke twee verzen terugkwam . Deze heldendichten bestaan
in de eerste tijd uit ongelijke strofen van verzen die één zelfde assonantie hebben.
Later - reeds op het eind der 12de eeuw - krijgen zij rijm in plaats van assonantie,
terwijl ze in de 14de eeuw in proza worden omgezet. Bepaalde strofen en verzen
van de oudste redacties komen vaak terug om de herinnering van het publiek te
helpen. Het geldt hier een eenvoudig, weinig geschakeerd gehoor van ruwe ridders,
vroom en krijgslustig, onbekend met lezen of schrijven, en nog verre van de
vrouwenverering van later.
Zo is er een groot verschil in Frankrijk tussen hen en het publiek van de laatste
veertig jaren der 12de eeuw, dat de hoofse roman aanhoorde en ook zelf las.
Die epische liederen of heldendichten verhalen vooral van drie onderwerpen:
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o

1 Karel de Grote en zijn paladijnen.
o

2 Willem van Oranje en zijn familie, en
o

3 opstandige vazallen als Reinout van Montalbaen en de vier Heemskinderen.
De Karolingische verhalen van den ouden Alberdingk Thijm geven er bij ons een
niet onaardig beeld van. Alleen heeft hij één hoofse roman, Floris en Blancefloer,
aan de door hem bewerkte heldendichten, Carel en Elegast, De vier Heemskinderen
en Willem van Oranje, toegevoegd.
Dit letterkundig verschijnsel nu heeft men op zeer verschillende wijzen trachten
te verklaren en de geschiedenis dezer uitleggingen is een belangrijk hoofdstuk van
de ontwikkeling onzer wetenschap, gedeeltelijk nog in de 19de eeuw, maar vooral
in de 20ste. Zowel in de literair-historische en filologische beschouwing van het
heldendicht als in de letterkundigesthetische valt heden ten dage een merkwaardige
en snelle ontwikkeling waar te nemen.
Misschien mag ik U dit met een voorbeeld uit mijn eigen ervaring toelichten.
Toen mijn vader aan het eind der vorige eeuw te Leiden studeerde, onderwees
men hem, als verklaring van het ontstaan van het epos, de zogenaamde
Cantilenen-hypothese. Zelf hoorde ik als student in de twintiger jaren te Amsterdam
de hypothese van Bédier, terwijl ik thans aan mijn studenten, bij gebrek aan beter,
een ontwikkelingsgang schets, die min of meer terug gaat op Pio Rajna en die ik U
als besluit zal ontvouwen.
Het noodlot schijnt dus te willen, dat bijna elk mensengeslacht een nieuwe
opvatting over het ontstaan van het heldendicht moet opleveren.
Daar het vervolg van mijn betoog zich vooral tot de ‘laatste onderzoekingen
aangaande het Rolandslied’ zal bepalen, d.w.z. tot die welke ná Bédier komen, is
het misschien niet onnuttig hier in het kort de boven aangestipte ‘theorieën’ - zo
noemen de auteurs ze veelal zelf - van Gaston Paris, Joseph Bédier en Pio Rajna
te karakteriseren.
a. De Cantilenen-‘theorie’ of -hypothese luidde, onder de pen van Gaston Paris,
ongeveer aldus: Barden - volkszangers - hadden ten tijde van Karel Martel, Pepijn
den Korte of Lodewijk den Vrome, deels in het Duits, deels in het Frans, de helden
en heldendaden bezongen, die zij zelf gekend hadden. Hun ‘cantilenen’, die episch
van inhoud, doch
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lyrisch van vorm waren, en misschien ook oude volksverhalen, werden sedert het
einde der 10de eeuw door andere, belangrijker dichters - jongleurs - verbonden en
omgewerkt tot grote epische dichtwerken, gegroepeerd om centrale figuren als Karel
de Grote, Willem van Oranje of opstandige vazallen.
Toegepast op het Rolandslied betekent dit, dat de overrompeling van Karel de
Grote's achterhoede door de Basken, waar Einhard ons van vertelt, treurzangen
zou hebben geïnspireerd. Deze cantilenen over Eggihardus, Anshelmus en
Hruodlandus, die in dat gevecht gesneuveld waren, zullen terstond na 15 Augustus
3
778 ontstaan zijn: ‘Nés des événements,’ zegt Gaston Paris , ‘exprimant les
sentiments de ceux qui y prenaient part, les chants épiques prétendaient être
véridiques, et à l'origine, sauf la déformation inévitable imposée à la réalité par la
passion, ils l'étaient’ en ‘ainsi se constitua une immense matière épique, qui, vers
le milieu du XIe siècle, commença à se distribuer en longs poèmes et plus tard se
répartit en cycles’. Een kleine drie eeuwen later heeft dus een episch dichter de
treurzangen tot één geheel verenigd: het Rolandslied, dat wij kennen.
Deze op zichzelf plausibel lijkende verklaring vindt men algemeen bij de geleerden
der vorige eeuw en wordt ook nu nog wel, vooral in Duitsland, in verschillende
varianten verdedigd. Het ongeluk wil echter dat nòch van de cantilenen in volkstaal,
nòch van de 10de- of 11de-eeuwse rhapsoden, met zekerheid enig spoor is aan te
tonen.
Dit ‘argumentum ex silentio’ is dan ook vooral door Bédier tegen Gaston Paris en
zijn aanhangers gebruikt.
b. Tussen beiden in staat de bekende Italiaanse filoloog, Pio Rajna, met zijn studie
Le origini dell'epopea francese (van 1884). Uitgaande van kroniek-overleveringen
uit Gregorius van Tours, Fredegarius en het Liber historiae Francorum, die ook in
het Franse epos voorkomen, besluit Pio Rajna tot een Germaans-Merovingisch
heldendicht. Hieruit zou later een Romaans-Karolingisch onmiddellijk zijn
voortgekomen, hetgeen door een groot aantal gemeenschappelijke motieven van
het Franse en het Duitse heldendicht bevestigd wordt.
Zo zou het Rolandslied, waarschijnlijk nog bij het leven van Karel den Grote in
een eerste vorm ontstaan zijn, die niet bizonder veel afweek van die, welke wij
bezitten. De eerste dichter had, zo hij al niet in het Oud-nederfrankisch of
Oudhoogduits gedicht heeft, Germaanse voorbeelden voor ogen, die hij navolgde.
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Vele denkbeelden van Pio Rajna, vooral het gemeenschappelijke Germaanse
literatuurgoed, zijn door de Duitse wetenschap aanvaard, doch een Merovingisch
heldendicht kan niet bestaan hebben en daarmee valt ook zijn hypothese.
c. Bédier daarentegen ziet de ontwikkeling geheel anders: Langs de grote
pelgrimswegen, van Bordeaux naar Santiago in Spaans-Galicië - Sint Jacob van
Compostella -, van Parijs naar Rome of naar Aken, bewaarden verscheiden kloosters
of andere heiligdommen herinneringen aan plaatselijke helden, in de vorm van
graftomben, reliquieën of kronieken hen betreffende. Om de verering van hun
schutsheer meer luister bij te zetten, verschaften de geestelijken den speellieden
gegevens over deze figuren en moedigden hen aan ze te bezingen. Aldus zouden
de ‘chansons de geste’ ontstaan zijn, en wel op zijn vroegst sedert het midden der
11de eeuw: ‘Les romans du XIIe siècle sont des romans du XIIe siècle, et il faut les
expliquer par ce que nous savons du XIIe siècle, du XIe au plus tôt, et non point
4
par ce que nous ignorons du siècle de Charlemagne ou du siècle de Clovis’... .
In het bepaalde geval van het Rolandslied, moet de epische stof op de weg van
Blaye en Bordeaux naar Roncevaux en verder bewerkt zijn, ten tijde van de
11de-eeuwse Franse kruistochten in Spanje. In de kerk van Saint-Romain te Blaye
toonde men immers de graven van Roland, Turpin en Olivier, terwijl Saint-Seurin
te Bordeaux de Olifant, Roland's horen, bezat. Bij Roncevaux zelf leefden vele
herinneringen voort aan de slag, o.a. een Val Carlos, het ‘Karlesthal’ van de
Kaiserchronik, een Crux Caroli en verschillende godshuizen.
Bédier's positivistisch schijnende uitlegging is die van onze eeuw. Zij wordt officieel
door bijna alle Franse schoolboekjes onderwezen en nog door de meeste Franse
filologen aangehangen. - Toch is ook deze hypothese al weer door de feiten
achterhaald: de plaatselijke legenden blijken de één na de ander eerst na de
heldendichten ontstaan te zijn, zodat ze deze niet hebben kunnen inspireren. Dit
υστερον προτερον was reeds terstond bij het verschijnen van Bédier's Les Légendes
5
épiques (in 1911) door Cloëtta tegen hem te berde gebracht !
Elk dezer drie klassieke verklaringen, hoewel op zichzelf niet meer aanvaardbaar,
heeft toch voor de literatuurgeschiedenis vruchten afgeworpen.
Gaston Paris, die voor zijn cantilenen contemporaine gebeurtenissen
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nodig had, heeft het onderzoek van de historische bestanddelen van de
heldendichten gegrondvest.
Pio Rajna heeft onmiskenbare gelijkenissen geopenbaard tussen Oudfranse en
Oudduitse stof en stofbehandeling, een gelijkenis, die een parallel vindt in de
Germaanse woordenschat van het Oudfrans.
Joseph Bédier, voor wien de ‘chansons de geste’ eerst laat, elk door een
bepaalden kunstenaar in samenwerking met de geestelijkheid, gedicht waren, heeft
ons geleerd elk kunstwerk als één geheel te beschouwen en niet meer als een
samenvoegsel van allerlei oude zangen.
Hierdoor is eindelijk weer aan de esthetiek recht gedaan en kunnen we een
heldendicht lezen en letterkundig verklaren even goed als een ridderroman of een
heiligenleven.
Laten wij thans, na deze algemene beschouwingen, meer in bizonderheden treden.
Het beroemdste van alle heldendichten is, zoals we zagen, de Chanson de Roland.
De inhoud zou men in drie delen kunnen onderscheiden:
1. ‘Het verraad’, namelijk de ambassade van den Fransen verrader Ganelon naar
den Moorsen koning Marsilie en de aftocht van Karel den Grote (v. 1-826);
2. ‘Roland's dood’ of de slag van Roncevaux (v. 826-2609);
3. De ‘Baligant-episode en het Besluit’, te weten de wraak op Marsilie en zijn
bondgenoot Baligant en de terechtstelling van Ganelon (v. 2609-4002).
Dit is de stof die zovele mensengeslachten in geassoneerde of gerijmde gedichten,
in volksboeken of marionettenspelen, in Duitse, Noorse, Welshe, Engelse of
Nederlandse vertaling geboeid heeft.
Het 2de deel vinden wij terug in de vier Middelnederlandse fragmenten van het
Roelantslied, die Van Mierlo aangevuld heeft met passages uit het 16de-eeuwse
6
volksboek . Van het Franse meesterwerk geeft echter deze Dietse vertaling slechts
een flauwe afschaduwing.
Deze legende wordt ons, behalve door de verschillende handschriften van het
Rolandslied, waarvan dat van Oxford het oudste (± 1170) en het betrouwbaarste
is, ook nog bewaard door twee Latijnse teksten uit de 12de eeuw: de Turpini Historia
Karoli Magni et Rotholandi, die het
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4de boek vormt van een reisgids voor pelgrims naar Santiago en een Carmen de
7
Prodicione Guenonis .
Onderzoekt men nu wat van de schone Roland-legende geschiedkundig vaststaat,
dan is de uitslag zeer teleurstellend.
Men komt ongeveer tot het volgende beeld van het gebeurde:
In de lente van 778 trekt Karel de Grote als bondgenoot van enige Saraceense
vorsten in twee colonnes over de Pyreneën. De ene afdeling neemt de christelijke
stad Girone (Gerona), de andere - zijn eigen - bezet het eveneens christelijke
Pampelune (Pamplona), maar hij slaagt er niet in de Moorse vesting Saragossa te
veroveren. Hij trekt dan terug, verwoest de muren van Pamplona en in de Westelijke
Pyreneën valt zijn achterhoede in een hinderlaag van de Basken. Bij deze gevechten
sneuvelen, onder anderen, de tafelmeester Eggihardus, de seneschalk Anshelmus
en de markgraaf van Bretagne, Hruodlandus. Uit een grafschrift van Eggihardus
weten we, dat dit achterhoedegevecht de 15de Augustus 778 plaats greep.
Van de bronnen uit de tijd van Karel den Grote vermelden de Annales Regiae
deze nederlaag niet, de Annales quae dicuntur Einhardi noemen hem, maar zonder
namen, terwijl de Vita Caroli van Einhard ook deze niet meer verzwijgt. Latere
geschiedschrijvers als de vermeende Astronomus Limosinus in zijn Vita Ludovici
Pii geven de ramp in haar volle omvang.
Als plaatsbepaling vindt men slechts saltus Pyrenei, summitas, ipsum Pyrenei
iugum, angustiae, opacitas silvarum en subiecta vallis; van Roncevaux zelf is geen
sprake!
Legende en historie blijken zo wel zéér ver van elkaar verwijderd.
Naast de geschreven legende, is er ook wat wij de ongeschreven of ‘stenen’ legende
zouden willen noemen, namelijk de herinneringen, die in het hele Baskenland aan
heiligdommen, rotsen en valleien verbonden zijn. Het is te begrijpen, dat deze
ongeschreven legende vooral in Roncevaux levendig is, waar de dunne draad loopt
van de historie naar de legende.
Roncesvalles, in de Spaanse provincie Navarra, is moeilijk te bereiken. Van
Allerheiligen (1 November) tot Mei zijn de passen met sneeuw bedekt en in de zomer
bestaat slechts een vaste verbinding met Pamplona. Wanneer de autobus deze
oude provincie-hoofdstad door een van de zware poorten verlaten heeft en de
groene streep van het dal van de Rio Arga
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met zijn popels steeds verder en dieper komt te liggen, slaat de weg een woest en
onvruchtbaar berglandschap in en veertig kilometer lang ziet men niets dan sombere,
grijze rotsen, hoogstens afgewisseld door enkele groepen doornige struiken en
pijnbomen, of een dorpje met vierkante huizen en smalle straatjes, gelegen aan
een bergbeek.
Dan opeens scheurt het landschap open en daalt men snel af in een vruchtbare
ellipsvormige vlakte van ongeveer vijf kilometer lang en drie breed, en bereikt het
eindpunt der lijn: Burguete, de Villa Runcievallis van de 12de-eeuwse Latijnse gids
voor pelgrims naar Santiago. Van het propere en rustieke hotelletje naar de Abdij
van Roncevaux, het oude Hospitale, waar de pelgrims zich van hun moeilijke reis
herstelden, is het dan een half uur wandelen. Het landschap is lieflijk: de hoogvlakte
van Burguete, vol heggen van meidoorns of braamstruiken, die volgens de legende
respectievelijk de graven van Christenen en Saracenen aanwijzen, grazige weiden
en bosjes en dat alles omsloten door een rij heuvels. Niets dus van de
somber-indrukwekkende beschrijving van het Rolandslied (v. 814, 815):
‘Halt sunt li pui e li val tenebrus,
Les roches bises, les destreiz merveillus.’
(Hoog zijn de bergen en duister de dalen,
Bruingrijs de rotsen en vreemd de passen)

of (v. 1830, 1831):
‘Halt sunt li pui e tenebrus e grant,
Li val parfunt e les ewes curant.’
(Hoog zijn de bergen en duister en groot,
Diep de valleien, snelvlietend de stromen).

's Avonds is het één geklater van beekjes en getingel van koeien- en geitenklokjes
in het beukenbos langs de landweg van Burguete naar Roncevaux. Dan is het ook
het uur van de paseo en de dorpsschonen paraderen met mantillas langs de
eeuwenoude heerbaan.
De vlakte van Burguete is ongeveer 960 meter hoog, Roncevaux ligt op 984, de
Pas van Ibañeta op 1057, de hoogste naburige bergtop, de Atzobiskar telt 1464
meter. Vandaar, bij gebrek aan relief, het weinig ontzagwekkende van dit historische
landschap.
Langs de weg vond men een kapelletje, dat ik toevallig zag afbranden, en een
kruis, met een 15de-eeuws opschrift in gotische letters, het Cruz

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937

37

de los Pelegrinos. Dit ‘pelgrimskruis’ vormde misschien een tegenhanger te Burguete
van het Karelskruis (Crux Caroli), dat sedert de 12de eeuw een tijdlang bij Ibañeta
vermeld wordt. Slaat men van de straatweg links een zijpad in, dan komt men op
een lommerrijke plek. Daar murmelt een beek en onder een bruggetje is een soort
bekken, de Rolandsbron. Deze Fuente de Roldane zou de plaats zijn waar Turpin
in de hoorn, de Olifant, water is gaan halen, doch onderweg stierf, en waar Roland
toen zelf voor het laatst zijn dorst gelest heeft. In de buurt plaatste de legende de
gespleten steen, waarop Roland te vergeefs zijn zwaard Durendal heeft trachten te
breken. In de 12de eeuw werd deze in de kerk der abdij getoond en in de 17de
eeuw stond hij voor het knekelhuis of Kapel van den Heiligen Geest; daarna is de
steen verdwenen. Behalve de Rolandsbron waren vroeger nog bekend een
Rolandsweide en een Rolandskruis, die men zich thans echter niet meer herinnert.
Roncevaux zelf bestaat uit de abdij, een Kapel van Sint Jacob, een knekelhuis
en enige daaromheen geschaarde woningen. De abdij, die een zekere ruwe
schoonheid heeft, vooral door haar kloostergang en haar ingestorte toren, is met
een dak van afschuwelijk zink bedekt!
Vervolgens splitst de weg zich:
De autoweg klimt langzaam op tot de Pas van Ibañeta, om vervolgens, in zigzags
snel door de Val Carlos, het dal van de Nive d'Arnéguy, naar Frankrijk af te dalen.
Het is een nieuwe chaussée, die eerst in de vorige eeuw aangelegd is, langs de
steile hellingen van een voordien onbegaanbaar rivierdal.
De oude Romeinse straat echter gaat onder de poort van de abdij door en volgt
het riviertje, de Urrobi, en de beek van Ibañeta. Dit zou de vallis subjecta van Einhard
zijn, indien inderdaad Karel de Grote langs de Passen van Ibañeta en Cize is
teruggekeerd en niet over de andere meer westelijke weg der Pyreneeën, de Passen
van Velate en Maya.
Beide dalen komen uit op de bergrug, die door de Via Romana, over de Pas van
Cize heen, verder tot Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankrijk gevolgd wordt.
Te Ibañeta ontmoeten de twee wegen elkaar: de ene lijkt zich in de groene
woudmassa's te storten van de Val Carlos, waarin zijn zigzags afwisselen met de
zilveren streep van de Nive en de zwarte punten der rotsen. De andere klimt
geleidelijk nog een tweehonderd meter tot de Pas van Cize (1222 meter), de Portus
Cisereus van onze Latijnse reisgids,
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dan daalt hij even geleidelijk af naar het reeds genoemde Saint-Jean-Pied-de-Port,
waar een oude gotische poort hem opvangt.
Te Ibañeta vindt men voorts nog de ruïne van de zogenaamde Kapel van Karel
den Grote en verder een modern monument ter ere van Roland, waarop enige
Oudfranse verzen gehouwen zijn over de dood van den held (v. 2375, 2376):
‘Li quens Rollant se jut desoz un pin,
envers Espagne en ad turnet son vis.’
(‘Graaf Roland legde zich onder een pijnboom,
en wendde zijn gelaat naar Spanje’),

dat dan in ons Roelantslied voortgaat (L.v. 354-357):
‘Hi bad Gode met sueter bede
Dat hi sijn siele ten paradijs ghelede.
God selve sinen inghel sende,
Daer die grave Roelant ende.’

Dit smaakvolle monument is door de Deputatie van Navarra opgericht om in 1932
de ontdekking van het handschrift van het Rolandslied, een eeuw te voren, te
herdenken. Toen het in de zomer van 1934 werd ingewijd, hebben ook de
opgravingen plaats gevonden in de kapel, waarover ik straks zal handelen.
Als merkwaardigheid zij nog opgemerkt, dat hier de waterscheiding ligt tussen
het gebied van de Ebro en dat van de Garonne, zodat de ene beek dus in de
Atlantische Oceaan uitkomt, de andere in de Middellandse zee.
Dit zijn de monumenten, die men thans nog te Roncevaux en in de omstreken
vindt. Het belangrijkste ervan is de abdij; zij lijkt echter ouder dan zij is, en de
verweerde en bemoste kloostergang van de binnenplaats is bij voorbeeld in de 17de
eeuw herbouwd. Het antiekste van alles is niet de abdij in haar tegenwoordige vorm,
doch het knekelhuis, dat uit de 12de eeuw dateert en oorspronkelijk een Kapel van
den Heiligen Geest was, zoals onlangs Elie Lambert in de ‘Romania’ heeft
8
aangetoond . Deze kunsthistoricus heeft alle bestaande monumenten onderzocht
en ook aandacht aan de verdwenen besteed. Hij komt tot de verrassende conclusie
dat eigenlijk geen der gebouwen of gedenktekens met zekerheid van vóór 1100,
het verschijnen van het Rolandslied, te dateren is.
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Bronnen voor de ontwikkeling van de ongeschreven legende van Roncevaux zijn
onder andere de reeds vermelde 12de-eeuwse reisgids met de Historia Turpini, een
9
13de-eeuws Latijns loflied, de Preciosa , en reisbeschrijvingen als die van Huarte
10
11
12
en van Laffi uit de 17de eeuw of die van Pio Rajna en Gaston Paris uit de 19de
en 20ste.
Over het algemeen schijnt de legende zich vooral tegen het einde der
middeleeuwen ontwikkeld te hebben. De Kapel van den Heiligen Geest bij voorbeeld,
die altijd als knekelhuis van het oude Hospitaal gediend heeft, wordt eerst in de
17de eeuw aan de Roland-legende verbonden en heet dan de beenderen te bevatten
van de gesneuvelde Christenen in de slag van Roncevaux.
Wat de veldslagen betreft, zowel die van de historie als die van de legende,
kunnen hier hebben plaats gehad.
Van de valleien, die het leger van Karel den Grote gevolgd kan hebben, zou vooral
het dal van de beek van Ibañeta zich goed voor een hinderlaag hebben geleend:
men kan er slechts man achter man doortrekken; er liggen rotsblokken om neer te
rollen op een voorbijtrekkende file en bij dichtere begroeiing zouden troepen er zich
prachtig hebben kunnen verschuilen.
Hier zou de overval begonnen kunnen zijn, waarna de achterhoede in de vallei
van de Urrobi, de ‘vallis subjecta’, terug zou kunnen zijn geworpen. Deze is wel
breder, maar ontkomen is er toch niet uit; aan de ene kant loopt zij namelijk uit op
de hoge Atzobiscar, aan de andere kant is zij met een paar honderd man af te sluiten
bij Roncevaux en de hellingen zijn vrij steil en bebost.
Zoals wij reeds zagen, met Roland's bron, weide en kruis heeft de l e g e n d e de
slag in de vlakte van Roncevaux-Burguete geplaatst, dus juist dáár, waar in 778 het
gevecht niet meer gevoerd is. Zij moest dit wel doen; wanneer men 20 000 Fransen
tegenover 100 000 heidenen stelt, als in het Rolandslied gebeurt, kan dat slechts
in een vlakte. Vandaar dat ons heldendicht ook zich enige malen genoopt ziet over
een champ te spreken, zo (1445 en 2184, 2185);
‘Vunt par le camp, si requierent les lur’
(Zij trekken het veld door en zoeken de hunnen)

of:
‘Li quens Rollant el camp est repairiez’
(Graaf Roland is ten velde teruggekeerd).
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Een andere vraag is, in hoeverre de dichter Roncevaux gekend heeft, vraag die ten
tijde van Gaston Paris aanleiding heeft gegeven tot een hele polemiek, en die hijzelf
als futiel beschouwde, daar immers het Rolandslied voor hem een bouwsel van
verscheidene dichters was. Voor ons is het dat niet en krijgt de vraag dus weer
betekenis. De plaatsbepalingen van het Rolandslied zijn echter al even vaag als
die van de Annales en de Vita Caroli, en dan pleiten nog de hoge bergen en de
pijnboom uit de door mij geciteerde verzen eerder voor een hooggebergte dan voor
een middelgebergte; ook na, gelijk Pio Rajna, het Rolandslied te Roncevaux te
hebben gelezen, durft men toch niets met zekerheid hieromtrent bevestigen.
Nadat wij gezien hebben, hoe nauw Roncevaux met het probleem van historie
en legende van het Rolandslied verbonden is, zou ik U willen voorstellen voor enige
tijd het toneel te verlaten, om te zamen enkele onderzoekingen te beschouwen, die
het min of meer betreffen.
Toen mijn leermeester, de heer Salverda de Grave, in 1913 zijn bekende ‘Gids’-artikel
De theorie van Prof. Bédier en het Franse Roelandslied schreef, was een hoogtepunt
bereikt. De geestige en scherpe kritiek, waarmede Bédier zijn voorgangers had
afgemaakt, zijn tegelijk artistieke en logische reconstructie van het episch gebeuren,
leken afdoende.
Hoewel, zoals we zagen, de Duitse en Oostenrijkse geleerden, behalve een
Philipp-August Becker, Bédier's uitlegging niet aanvaardden en ook de Italianen
met Pio Rajna zich afzijdig hielden, vond zij in Frankrijk zeer weinig tegenstand.
Zo is dan ook de aanleiding tot de eerste ernstige aanval op het schone bouwwerk
van Bédier, niet geweest het werk van den meester zelf, doch dat van een discipel.
P. Boissonnade ging in zijn boek Du Nouveau sur la Chanson de Roland van
1923 zo ver, dat ons heldendicht voor hem eigenlijk een grote ‘roman à clé’ van de
12de eeuw werd.
De gedachte van Bédier, dat de epische geest, die het Rolandslied inspireerde,
afkomstig kon zijn van de 11de-eeuwse Franse kruistochten, is hier tot in haar
uiterste konsekwenties doorgevoerd. Overal vindt deze historicus ‘le reflet du monde
contemporain’ en identificeert hij namen uit de Chanson de Roland met Spaanse
en Oosterse plaats- en persoonsnamen. Vooral het Ebro-gebied zou een belangrijke
bijdrage hebben geleverd. De identificaties leiden hem er dan toe, het ontstaan van
het

Plaats van de hinderlaag? Dal van de beek van Ibañeta
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Kloosterhof van de Abdij van Roncevaux, herbouwd in de jaren 1615 tot 1623

Bouwvallen van de Kapel van Karel den Grote en Gedenkteken voor Roland. Pas van Ibañeta
(1067 M)
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Kaart van het gebied om Roncesvalles

gedicht eerst tussen 1120 en 1124 of 1125 te plaatsen. De schrijver is voor hem
de Turold van het raadselachtige slotvers ‘Ci falt la geste ke Turoldus declinet’, en
wel inzonderheid een Guillaume Turold, ‘clerc normand, établi à Tudela’ in Spanje.
Deze overigens voortreffelijk gedocumenteerde studie, die evenwel ‘plus bédiériste
que Bédier’ was, wekte terstond een felle reactie in de vorm van een artikel van
13
Ferdinand Lot in de ‘Romania’ van 1928 .
Lot valt in de eerste plaats de identificaties van Boissonnade aan, waarvan hij
trouwens maar een klein deel behandelt. Enkele ervan aanvaardt hij, zoals Alferne
voor Beni-Ifrène, een machtige stam in Maghreb, Pinceneis voor de Oudrussische
Pincenegen, Baldise la Lunge, ook wel Baldace, voor Balduc of Baudas, het Bagdad
der Christenen. Maar een goed deel van de namen, die betrekking hebben op de
geschiedenis en aardrijkskunde van Spanje in de tweede helft van de 11de en het
eerste kwart van de 12de eeuw, verwerpt Lot en die vormen juist de armatuur van
de hypothese van Boissonnade. Nu is de beoordeling van een identificatie een
subjectief iets, zodat men moeilijk tot overeenstemming op dit gebied zal kunnen
komen.
Zo wordt Commibles door Boissonnade verbeterd in Monubles, door Lot afgeleid
uit Coimbra, in het Latijn Conimbria. Hier heeft de tweede waarschijnlijk gelijk tegen
den eerste, want het is beter een correctie te vermijden. Vaterne is Valtierra volgens
Boissonnade; Lot verwerpt deze afleiding, wegens de tweeklank ie, zonder er iets
anders voor in de plaats te stellen. Maar ik kan mij heel goed een ongediftongeerde,
bij voorbeeld Catalaanse vorm denken, die naast de Spaanse plaatsnaam voorkwam,
en voor Vaterne aansprakelijk was. Wanneer Lot denkt, dat de dichter de Ebro met
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de Segra verwart, omdat hij spreekt over ‘ewe de Sebre’, toont hij zich niet op de
hoogte van de onderzoekingen van Foerster, die deze s als een Catalaans of
Gaskoons lidwoord, uit Latijns ipse, verklaard heeft.
Nieuws over het Rolandslied heeft Boissonnade dus zeker wel gevonden, al heeft
zijn vooropgesteld denkbeeld hem tot vreemde sprongen verleid, en daardoor zijn
tegenstanders gemakkelijk spel gegeven.
Guillaume Turold, bij voorbeeld, die volgens Boissonnade de auteur is van het
heldendicht, betekent volgens Lot: Guillaume, zoon van Turold, maar is dat zo - en
inderdaad is het een feit -, dan had de schrijver ‘Guillaume’ moeten ondertekenen,
in plaats van ‘Turold’!
Over de tijdgenoten, die Boissonnade meent te herkennen, merkt Lot
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niet zonder humor op: ‘Mais alors on se demande pourquoi Turold, auteur présumé,
s'est donné tant de mal. Que n'a-t-il chanté les Gaston, les Rotrou, les Guillaume,
les Alfonse, etc. Son succès n'eût été que plus grand et le profit également. Pourquoi
s'embarrasser du poids d'un épisode oublié, d'un passé mort? Pourquoi faire un
14
sort à un obscur personnage du VIIIe siècle, Roland, profondément oublié au XIIe? ’.
Van de vier geleerden, Boissonnade, Lot, Fawtier en Pauphilet, die Bédier's werk
ieder op hun manier voortzetten, en die ik hier wil vermelden, heeft Fawtier de meest
15
geruchtmakende bijdrage geleverd .
De laatste twee hoofdstukken van zijn ‘étude historique’ van 1933 zijn de
belangrijkste, namelijk l'Affaire du 15 août 778 en la Transmission du souvenir.
Nauwkeurig vergelijkt Fawtier de bronnen van de legende en van de historie. Het
feit, dat de nederlaag eerst door de Annales Einhardi vermeld worden, en dan door
de Vita Caroli en de Vita Ludovici Pii steeds uitvoeriger worden behandeld, bewijst
volgens hem, dat de slag van de Pyreneën een ware ramp is geweest, waartoe men
aanvankelijk maar liever het zwijgen deed, evenals in de Wereldoorlog de Franse
communiqués Charleroi, of de Duitse de Marne ignoreerden.
Dat zo'n ramp in de herinnering der oudstrijders en hun nageslacht levendig blijft,
in de vorm van liedjes of verhalen, en dat die in de 10de eeuw, waarvan het
Rolandslied enkele reminiscenties bewaart, tot een episch geheel verenigd werden
en de volgende eeuw nog uitgroeiden, zou ons dus niet behoeven te verbazen...
En daarmee heeft Fawtier ons onverwacht tot een soort cantilenenhypothese
teruggebracht!
We hebben hier slechts het positieve gedeelte van Fawtier's boek in grote lijnen
weergegeven; het negatieve, waarin bij voorbeeld zijn scherpzinnige opmerking
staat tegen Bédier, dat St. Jacob van Compostella, eindpunt van de pelgrimsweg,
waarop het Rolandslied ontstaan zou zijn, niet eens in het gedicht voorkomt, is
buiten beschouwing gelaten.
Gedeeltelijk vindt men dit negatieve gedeelte namelijk terug bij Pauphilet, die zich
dan ook in een noot gedrongen voelt op te merken dat zijn artikel reeds gezet was,
16
toen het werk van Fawtier verscheen .
Pauphilet is echter fijner en scherpzinniger in zijn bewijsvoering, en minder
simplistisch dan Fawtier.
Met Pauphilet keren we terug naar Roncevaux, waar hij de datering van alle
monumenten aan een nieuw onderzoek onderworpen heeft. Is immers Bédier's
hypothese juist, dan moeten deze ouder zijn dan het
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Rolandslied, dat hij tegen 1100 plaatst. Voor zijn betoog nu aanvaardt Pauphilet
alle jaartallen van Bédier, die uit de aard der zaak door dezen laatste zo oud mogelijk
gekozen zijn, en staat daardoor zeer sterk.
De Abdij van Roncevaux dateert van na 1130.
Een kerk, die de monniken van Sainte Foy van Conques er bezeten hebben,
wordt slechts tussen 1100 en 1114 vermeld. De Kapel van Ibañeta wordt tussen
1077 en 1110 door oorkonden geciteerd als Monasterium Sancti Salvatoris, eerst
in 1127 heet zij Capella Caroli Magni. De Crux Caroli op de Pas van Cize wordt
genoemd in een bul van 1106, evenals in een oorkonde, die valselijk de datum 980
draagt, doch waarvan men de redactie tegen het einde van de 11de of in het begin
van de 12de eeuw stelt.
Zo blijkt ten slotte eigenlijk niets ouder dan het Rolandslied zelf, en het
geschiedkundige onderzoek van Pauphilet is, zoals wij straks zagen, door het
kunsthistorische van Elie Lambert geheel bevestigd.
Te Blaye, waar het graf van Roland getoond werd, staat de zaak niet steviger.
De eerste toespeling erop treffen we bij Hugues de Fleury, tegen 1109: deze gebruikt
de vorm Rollandus; had hij niet uit het Rolandslied geput, doch uit Einhard, dan zou
hij Hruodlandus hebben geschreven. Het is waar, dat Saint-Romain en Saint-Seurin
in het Rolandslied zelf voorkomen, maar het oudste (Oxforder) handschrift dateert
eerst van ongeveer 1170, zodat dit feit niet de preëxistentie van deze
Roland-herinneringen kan bewijzen.
Evenwel, niet alleen Róland's graf bevond zich te Blaye, doch ook dat van Turpin
en van Olivier, welke laatste nooit bestaan heeft. Geestig voert Pauphilet nu Bédier's
redenering ‘ad absurdum’ door in de bewijsvoering van dezen geleerde Roland
telkens door Olivier te vervangen: ‘On a le droit de dire, par exemple, que la tombe
d'Olivier est ‘plus ancienne que la plus ancienne des versions conservées de la
Chanson de Roland’, ‘qu'un culte d'Olivier a précédé la Chanson de Roland; le fait
n'est pas douteux, le poète nous le garantit’. On pourrait même avancer qu'après
tout sa tombe était peut-être authentique. Exactement comme celle de Roland,...
17
et comme celle de Turpin. Et cependant Olivier n'a jamais existé!’ .
Het komt me voor, dat Pauphilet's betoog, waaraan nog te weinig aandacht is
besteed, de hypothese van Bédier, althans voor het Rolandslied, de doodsteek
heeft gegeven.
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Zo is het ogenblik gekomen om de balans op te maken en ons af te vragen, hoe wij
het episch gebeuren hebben te zien. Hierbij zij opgemerkt, dat dit vraagstuk van de
oorsprong de huidige generatie veel minder belang inboezemt dan de vorige. Wat
thans in het middelpunt der belangstelling staat is het kunstwerk zelf: men beperkt
er zich steeds meer toe, dit als een esthetisch geheel te behandelen. Van de ruim
driehonderd bladzijden van Faral's recente studie over het Rolandslied, zijn dan ook
slechts een vijftigtal gewijd aan ‘Les origines de la légende’ en ‘Les origines du
18
poème’ . En daarin houdt hij zich dan nog vooral bezig met wat het dichtwerk aan
laat-11de-eeuwse tijdgeest openbaart.
Inderdaad, Boissonnade had gelijk, ondanks zijn overdrijvingen: veel in het
Rolandslied doet denken aan de tijd, waarin het verschijnt.
Kleinigheden als de lans, die hier tegen het lichaam wordt gesteund, terwijl hij
nog geworpen wordt op de tapisserie van Bayeux (kort na 1066).
Belangrijker trekken ook, als de opvatting van het feudalisme of de
kruistochten-atmosfeer, die aan de vorige eeuwen onbekend waren.
Ook de zuivere positivistische argumenten, als het feit dat de oudste versie van
omstreeks 1100 moet dateren en niet van veel eerder, en de populariteit van het
epos in de 12de eeuw, zou men voor een ontstaan aan het eind van de 11de eeuw
kunnen aanvoeren.
Er blijft dan een hiaat van drie eeuwen te verklaren. Het geval van den dichter
van het Rolandslied is te vergelijken met dat van één van ons, die een loflied op
Oldenbarneveld zou willen schrijven, zonder over iets anders te beschikken dan
een half dozijn kronieken, waarin hij nauwelijks genoemd wordt, en de mondelinge
overlevering van de voorvaderen...
De gehele kritiek van Bédier op de verdwenen cantilenen van Gaston Paris of
epen van Pio Rajna is geenszins met zijn eigen hypothese gevallen. Het negatieve
gedeelte der Légendes Epiques staat immers los van het positieve, dat op geheel
andere gegevens gebouwd is. Het gaat dus niet aan, om met Fawtier of Van Mierlo,
na Bédier's hypothese verworpen te hebben, rustig terug te komen tot Gaston Paris
of Pio Rajna.
Wat we wel van dezen laatsten geleerde kunnen aanvaarden, zijn, zoals we
gezien hebben, de gemeenschappelijke bestanddelen van het Duitse en het Franse
heldendicht. Germaans zouden zijn, volgens Voretzsch, die er een samenvatting
19
van geeft , motieven of bizonder-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937

45
heden als de bruidvaartsagen, de verbanningen van een vorst en zijn terugkeer met
behulp van zijn getrouwen, de onverwondbaarheid van den held, het
‘Gefolgschaftswesen’ en de vazallentrouw, de beslissing van de strijd door een
tweegevecht der aanvoerders, de oude raadgever, de getrouwe wapenbroeder, de
behulpzame kabouterkoning, de welgezinde lucht- en watergeesten, de
verschrikkelijke reuzen die den held bestrijden of ook het benoemen van strijdros
en zwaard.
20
21
In deze richting is, zoals studies van Schneider of Mejuffrouw Bülbring tonen,
nog mooi werk te verrichten.
Trouwens, vóór de eerste heldendichten in volkstaal, ontmoeten we twee epische
fragmenten in het Latijn, het zogenaamde Farolied of Clothariuslied uit het midden
van de 9de eeuw en het Fragment van Den Haag op zijn laatst uit het begin der
11de eeuw. Onder invloed van de cantilenenhypothese heeft men ze meestal als
vertalingen van volksliederen beschouwd, ook omdat de schrijver van de Vita Sancti
Faronis, waarschijnlijk de bisschop Hildegarius, die de twee coupletten, welke het
Clothariuslied vormen, citeert, ze inleidt met een: ‘Over die overwinning deed onder
bijna de gehele boerenbevolking een lied de ronde, dat aldus luidde en waarop de
22
vrouwen al zingend rijen dansten’ . Sommige uitgevers houden dit echter voor een
goedkope bewering van den hagiograaf.
Voor de verdedigers van de cantilenen-hypothese waren deze fragmenten
natuurlijk vertalingen van oudere liederen, maar bij de huidige stand van zaken zou
men zich kunnen afvragen of ze niet primair, in plaats van secundair zijn. Voor het
Fragment van Den Haag, dat in gezwollen Latijns proza een krijgsgewoel beschrijft,
is dat zelfs waarschijnlijk, aangezien ons geen Franse bron bekend is. Voor het
Clothariuslied is dit, volgens sommigen, niet uitgesloten, zoals we zojuist vaststelden.
Hoe het ook zij, beide handschriften wijzen naar het Noorden van Frankrijk, waar,
aan de andere kant van de taalgrens, in de hoge middeleeuwen heldendichtkunst
met meer waarschijnlijkheid gebloeid heeft dan aan de Romaanse. In deze streek
ook, zou een monnik als Hildegarius Germaanse zangen of heldenliederen gekend
kunnen hebben en gebruikt.
Wanneer we nu de resultaten in het oog houden, waartoe we zijn gekomen, dan
vinden we:
o

1 het Rolandslied weerspiegelt, naast herinneringen aan vroegere
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eeuwen, de tijd waarin het in zijn oudste bekende vorm ontstaan moet zijn, dus het
eind der 11de eeuw;
o

2 het heldendicht in het algemeen, bevat verschillende Germaanse elementen;
o

3 er bestonden reeds epische voorbeelden in het Latijn, vóór het verschijnen
van de ‘chansons de geste’.
De ontwikkelingsgang zou derhalve in Frankrijk kunnen zijn geweest: buitenlandse
Germaanse (Engelse of Duitse) voorbeelden, Latijnse epische gedichten, Franse
epen.
Dit denkbeeld van een Latijns epos, voorafgaande aan een Frans, is reeds in
1915 door Salverda de Grave verdedigd en met verscheidene voorbeelden
23
gestaafd .
Men kan zich de genese van het Franse heldendicht èn niet voorzichtig èn niet
ingewikkeld genoeg voorstellen. Terecht zegt Tavernier: ‘Wenn einmal über das
‘Woher’ das letzte Wort gesagt ist, dann wird sich möglicherweise zeigen, dass der
Stil des Rolandsdichters ein extrait de mille fleurs, dass Legenden, Evangelien,
Vergil, Waltharilied eingewirkt haben und mancherlei seltsames noch, Englisches
24
und Skandinavisches vielleicht, warum auch nicht Volksliedtöne’ .
Het is verder best mogelijk, dat de dichter van het Willemslied of van Gormond
en Isambart de stoot heeft gegeven tot deze nieuwe letterkundige beweging.
Waarschijnlijk heeft op een zeker ogenblik de epiek om zo te zeggen in de lucht
gezeten en zijn de oudste heldendichten bijna tegelijkertijd ontstaan, waarna het
genre onmiddellijk een geweldig succes heeft gehad.
In deze geest moeten we ons dan ook het scheppen van den 11de-eeuwsen
Roland-dichter voorstellen:
Hij was een ontwikkeld man en kan dus geacht worden de historische bronnen,
een zeker aantal kloosterkronieken, de bestaande Franse geschreven letterkunde
(heiligenlevens) en mondelinge (volksliedjes), als ook de bovengenoemde Latijnse
epische gedichten en misschien zelfs al een enkele navolging in het Frans, gekend
te hebben. De reeds toenmaals druk gebruikte pelgrimsweg over Roncevaux, moet
hem de enige mogelijke route voor Karel den Grote hebben geleken.
Maar de auteur was niet alleen een ontwikkeld man, hij was ook een kunstenaar
en zelfs de grootste kunstenaar van zijn tijd; daardoor hebben wij zijn werk te
verklaren, dat uit deze schrale gegevens, doorweven met

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937

47
werkelijke namen, die hij zich zo goed en zo kwaad het ging herinnerde, en
onwerkelijke, die hij uitdacht, gegroeid is tot een harmonisch geheel.
In dat licht moeten wij ook de opgravingen bezien, die in de zomer van 1934 door
de Abdij van Roncevaux zijn verricht. Te dien tijde werd het cenotaaf ter ere van
Roland door de Deputatie van Navarra ingewijd en de Spaanse couranten stonden
vol met artikelen, waarin historie en legende dichterlijk vermengd werden. Opnieuw
bloeide de Rolandoverlevering op en om haar nieuwe stof te geven, besloten de
kanunniken van Roncevaux, de bodem van de hun toebehorende Kapel van Ibañeta
te laten onderzoeken. Dit was geen kwaad denkbeeld, want deze ruïne is inderdaad
het oudste overblijfsel, dat de streek bezit. Zo zij in de 12de eeuw pas aan de legende
verbonden is door de naam Kapel van Karel den Grote, zij wordt reeds in de 11de
vermeld, gelijk wij zagen, als Monasterium Sancti Salvatoris. Welnu, die opgravingen
brachten aan het licht twaalf vrij lange skeletten, die in Spanje onmiddellijk met die
van de twaalf paladijnen werden geïdentificeerd. Dit was te mooi om waar te zijn
en de Franse pers uitte dan ook terstond haar twijfel. Niet zozeer om de redenen,
waarom wij sceptisch hiertegenover staan, dan wel omdat het Rolandslied
nadrukkelijk de bijzetting van Roland, Turpin en Olivier in de kerk van Saint-Romain
te Blaye vermeldt.
De lezer zal het met ons eens zijn dat, wanneer de monniken van de naburige
Abdij van Saint-Jean-de-Sorde tussen 1050 en 1120 valse oorkonden vervaardigden
met de namen van Karel den Grote, aartsbisschop Turpin en hertog Sanson de
Bourg, ten einde zich onafhankelijk te maken van de Moeder-abdij van Saint-Michel
de Pessan, hun confratres van Roncevaux wel in staat zijn geweest uit hun
knekelhuis twaalf skeletten samen te stellen of langzamerhand twaalf monniken in
de Kapel van Karel den Grote te begraven!
Hetgeen de geschiedenis en de laatste onderzoekingen ons geleerd hebben,
staat ons niet toe aan deze ontdekking meer waarde te hechten dan aan een
vermakelijk ‘fait divers’.
Wanneer we tot besluit ons nu de befaamde zin van Bédier in het geheugen roepen,
die vrij goed zijn hypothese samenvat: ‘Avant la chanson de geste, la légende,
légende locale, légende d'église; au commencement était la route jalonnée de
25
sanctuaires’ , dan blijft daar in
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ons geval slechts de weg over, een weg die pas in de tijd van het Rolandslied met
heiligdommen bezet wordt.
Er zijn zelfs geleerden, als Fawtier, die ook aan deze twijfelen en de route van
Karel den Grote westelijker over Elizondo en de Passen van Velate en Maya leggen.
Daarmee snijden zij een der laatste banden tussen de historie en de legende door.
Indien evenwel, zoals waarschijnlijk is, de Via Romana van Bordeaux naar Astorga
over Saint-Jean-Pied-de-Port en Pamplona liep, dan zal Karel de Grote die wel als
enige goede bestaande weg gekozen hebben. Bovendien is de Via, zoals ik zelf
heb kunnen vaststellen, een strategisch meesterstuk, daar zij steeds het hoogste
punt van het terrein met een volgend hoogste punt verbindt en zodoende een
hinderlaag vrijwel uitsluit. Zulk een hinderlaag is inderdaad slechts mogelijk daar,
waar zij afdaalt in het dal bij Roncevaux.
Fawtier nu merkt op, dat de Pas van Velate (838 meter) lager is dan de Pas van
Ibañeta (1057 meter) en de betreffende route dus gemakkelijker, doch hij vergeet
dat er dan nog een tweede Pas, die van Otsondo of Maya te bestijgen is, welke wel
aanzienlijk lager (602 meter) maar niettemin een obstakel is.
26
Agapito Martinez Alegría voert voor onze stelling in zijn boek over de slag van
Roncevaux de grotere lengte aan van de weg over Elizondo-Velate; dit is echter
onjuist, Pamplona-Bayonne is 114 km over Velate, 130 km over Roncevaux-Ibañeta.
Een ander argument van dezen kanunnik-bibliothecaris van Roncevaux lijkt mij
steekhoudender: In 778 was de gehele streek van Elizondo en Jaca in handen der
Moren, terwijl de weg over Roncevaux in de macht van het Christelijke Pamplona
was. Karel de Grote heeft natuurlijk de veiligste route genomen.
Trouwens, ook de pelgrims naar Santiago de Compostela hebben nog vóór ze
van het Rolandslied wisten dezelfde weg over Roncevaux verkozen. Later, in de
winter van 1560, zal de arme, kleine Elisabeth van Valois hem volgen om haar
onbekenden echtgenoot Philips II te ontmoeten. De 2de Januari komt ze dan
halfbevroren in Roncevaux aan, na een gedeelte van haar uitrusting in de diepe
sneeuw te hebben moeten achterlaten. Weer enige eeuwen later gebruikte Soult
hem voor de Spaanse krijgstocht van Napoleon. Deze ‘route de Napoléon’ of ‘route
d'artillerie’ verkeert nog in goede staat en zou ongetwijfeld weer bij een nieuw conflict
gebruikt worden.
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Een bezoek aan Roncevaux leert dus, dat zowel de effektieve hinderlaag van 778
als de denkbeeldige achterhoede-veldslag van den Roland-dichter daar goed kunnen
worden geplaatst. Vervolgens leert het ook, hoe mooi de overlevering kon uitgroeien
in deze min of meer historische plekken en hoe nauw geschreven en ongeschreven
legende verbonden zijn. Een nauwkeurig onderzoek doet in ons geval zien, dat de
geschreven legende er was vóór de ongeschreven.
Langzamerhand zal men zo de waarheid wel benaderen, zowel voor Roncevaux
en de Chanson de Roland als voor Saint-Guilhem-le-Désert en de Chanson de
Guillaume of voor Saint-Riquier en Gormond et Isambard. En hoewel we Bédier's
hypothese niet meer kunnen aanvaarden, blijft als winst voor de literatuurwetenschap
de individualiteit van het kunstwerk en zijn verbondenheid met de ongeschreven,
de stenen legende, de oude abdijen en kerken van Frankrijk.
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3 G. Paris, La littérature française au moyen-âge. 4e éd., Parijs, 1909, p. 40.
4 Geciteerd door K. Voretzsch, Einführung in das Studium der altfranzösischen Literatur, Halle,
1925, p. 100.
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26 La batalla de Roncesvalles (y el brujo de Bargota), Pamplona, 1929.
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Uit Rembrandt's Leidsche Jaren
Door Dr. W. Martin
Er is in de laatste decennia zeer veel werk van Rembrandt voor den dag gekomen,
dat is ontstaan in de jaren vóór zijn vertrek naar Amsterdam in den loop van 1631.
Onze kijk op de ontwikkeling van 's meesters talent tijdens zijn leerjaren in Leiden
en Amsterdam en gedurende den korten tijd van zijn zelfstandige werkzaamheid in
de Sleutelstad heeft door deze vondsten een algeheele wijziging ondergaan. Tot
een positief resultaat durft nog niemand te komen, omdat zich bij pogingen tot
rangschikking van het tot heden bijeengebrachte vroege oeuvre verscheiden
vooralsnog onoplosbare moeilijkheden voordoen, die telkens worden vergroot
doordien het vinden van nog onbekend werk hypothesen te niet doet die voordien
aannemelijk schenen. Daar wij hier niet schrijven voor vakkundige lezers, zullen wij
slechts in groote trekken de ontwikkeling van Rembrandt als schilder vóór 1632
schetsen gelijk wij ons die op grond van de tot heden aan den dag gekomen
gegevens meenen te mogen voorstellen.
Rembrandt's oudste biograaf, de Leidsche burgemeester Orlers, die zijn gegevens
zonder twijfel van 's kunstenaars familie heeft gekregen, vermeldt uitdrukkelijk, dat
de jonge man, die eerst (in 1620) aan de Universiteit was gaan studeeren, een
dusdanigen drang tot de schilderkunst in zich had, dat zijn ouders ‘genootsaeckt
geweest zijn, haren Soon uyt de Schole te nemen, ende volgens zijn begeeren te
brengen ende te besteden bij een schilder’. Rembrandt kwam toen eerst in huis bij
den weinig beteekenenden Jacob Isaacszoon van Swanenburg in Leiden, en daarna
bij Pieter Lastman te Amsterdam. Daar bleef hij een half jaar en ging zich toen
zelfstandig in Leiden vestigen, waar hij naar alle waarschijnlijkheid zijn werkplaats
deelde met Jan Lievens, terwijl sinds 1628 Gerrit Dou zijn leerling was. Vermoedelijk
had hij sedert 1628 nog andere leerlingen en bestond er tevens contact tusschen
het atelier van Rembrandt en dat van zijn ouderen makker David Bailly (1584-1657?),
bekend portretschilder en -teekenaar, tevens stillevenschilder.
Helaas vermelden noch Orlers, noch andere bronnen de juiste jaren, waarin
Rembrandt bij zijn leermeesters werkte. Een tweede moeilijkheid is het ontbreken
van data, ja zelfs van signaturen op verscheiden van
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Rembrandt's vroegste werken, zoodat wij veelal aangewezen zijn op onze oogen
alleen. Dit wil zeggen, dat soms vrijwel uitsluitend het herkennen van 's meesters
hand onze richtsnoer moet zijn. De werkwijze bij het vinden en rangschikken van
het vroegste oeuvre van Rembrandt is dus deze, dat men al hetgeen in schilderwijze
en opvatting overeenkomt met of zich nauw aansluit bij het weinige gesigneerde en
het nòg minder talrijke tevens gedateerde werk van den jongen kunstenaar, aan
hem toeschrijft en naar tijdsorde tracht te rangschikken. Wij hebben hierbij meer
houvast dan men bij oppervlakkige beschouwing zou denken. Vast staat b.v., dat
Lastman's opvattingen van compositie, kleur, techniek en karakteristiek sterken
weerklank vonden bij Rembrandt. Een typisch voorbeeld hiervan is Rembrandt's
gemerkte en 1625 gedateerde Terugkeer van David in het Kamp van Saul met het
1
hoofd van Goliath (Bredius 488) . Dit stukje is geheel Lastman-achtig van opzet,
hoewel de behandeling forscher is en in de atmosfeer en het licht delicaat waar
Lastman rauw is, terwijl er realistische vondsten in zijn (zooals het met elkaar praten
van de beide sleepdragertjes), die niet uit Lastman's brein doch slechts uit
Rembrandt's historisch reconstrueerende verbeeldingskracht konden voortspruiten.
Aldus het werk van den jongen Rembrandt bekijkend, leeren wij reeds dadelijk
de punten van overeenkomst en verschil tusschen leermeester en leerling kennen.
Zoo constateeren wij bij voorbeeld, dat Rembrandt Lastman's pogingen om expressief
te zijn in gebaren en gelaatsuitdrukkingen niet slechts tot de zijne maakte, maar
zelfs daarboven uit trachtte te gaan. Rembrandt's 1626 gedateerde Uitdrijving der
Wisselaars uit den Tempel (Br. 532) is daarvan een typisch voorbeeld.
Is dus uit den samenhang met Lastman en de individueele afwijkingen van diens
werk, die de jonge Rembrandt ons laat zien, reeds in menig opzicht de weg gewezen
naar de reconstructie van zijn ontwikkeling in den eersten tijd na 1625, toch dient
er bovendien in andere richtingen gezocht. Als etser keek hij naar Callot, als schilder
bestudeerde hij Buytewech, zocht hij contact met Bailly en werkte hij nauw samen
met Lievens.
Met dit alles wordt bij de determinatie rekening gehouden.
Nog slechts ten deele is opgelost het raadsel, hoe Rembrandt's werk samenhangt
met het Caravaggisme, d.i. met Terbrugghen, Honthorst en diens Utrechtschen
kring. Wij vinden dien invloed in het onlangs ontdekte doek met levensgroote figuren
De Woede van Ahasverus (afb. 1),
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alsook in het feit, dat Rembrandt reeds vroeg met kaarslichteffecten begon: de
Geldwisselaar, 1627, Br. 2, ook hier afb. 2, en reeds eerder, denkelijk 1626, de
Zangers (Br. 421). Aangezien De Woede van Ahasverus, hoe Caravaggistisch ook,
in kleur en toets algeheel een forsche Lastman-imitatie is, zal dit doek in of kort na
Rembrandt's leertijd bij dezen meester zijn ontstaan. Kort daarop ging Rembrandt
zijn werkplaats deelen met Lievens, die sterker en zuiverder de Utrechtsche
meesters, met name Honthorst, imiteerde dan Rembrandt ooit zou doen, gelijk pas
eenige maanden geleden is gebleken door de vondst van gesigneerde werken van
Lievens, die in onderwerp, techniek en kleur algeheel Honthorst-imitaties zijn.
Rembrandt is zijn geheele leven lang iemand geweest, die den indruk van anderer
kunst op zich liet inwerken. Hij kon dit ongestraft doen omdat hijzelf zóó persoonlijk
was in zijn kunst, dat hij nooit behoefde te vreezen, een navolger te worden. Zijn
weetgierigheid, zijn lust, door anderen gestelde of op andere wijze opgeloste
problemen te verwerken, zijn bescheidenheid bovenal, die hem anderer werk deed
verkiezen boven het zijne, ziedaar hetgeen o.i. dezen trek in 's meesters werk
verklaart. Dat de ‘ontleeningen’ en ‘invloeden’ in zijn jonge jaren menigvuldiger zijn
dan later, spreekt vanzelf, maar vindt bovendien zijn oorzaak in de omstandigheid,
dat Rembrandt, vooral in het eerst, moeilijk werkte en dat hij reeds in zijn jeugd
evenals later telkens ontevreden schijnt te zijn geweest met het verkregen resultaat.
In dit opzicht valt hij met Beethoven te vergelijken. Het heeft soms jaren geduurd
voordat hij een motief tot rijpheid bracht. Hoe verschilt de Saul en David uit zijn
jeugd met die uit zijn grooten tijd! Hoe vaak heeft hij een zelfde motief telkens weer
anders behandeld, hoe menige etsplaat heeft hij telkens weer omgewerkt omdat
de afdrukken niet beantwoordden aan ‘het beelt sijner verkiezing’, tè ver verwijderd
bleven van hetgeen zijn geestesoog zich voorstelde.
Hoe meer wij tot het inzicht komen van de moeiten, die de jonge Rembrandt bij
het werken ondervond, des te minder aarzelen wij, stukken binnen zijn oeuvre te
trekken, die vroegere geslachten als onrijp, leelijk, ja stumperig hebben verworpen.
Het zijn de kenners van zijn etswerk, die het eerst hebben ingezien, dat tal van
etsen, die vroeger als ‘te slecht voor Rembrandt’ buiten zijn oeuvre waren gelaten,
niettemin daarbij moesten worden ingelijfd. Ten opzichte van de schilderijen wint
deze opvatting nu ook langzamerhand veld.
Het beeld, dat men aldus verkrijgt, is weliswaar geen reeks van fraaie
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en complete schilderstukken, maar vertoont een verbluffende variëteit van deels
wonderwel geslaagde, deels niet geheel gelukte pogingen tot oplossing van de
meest uiteenloopende problemen, die den jongen meester als het ware bestormden
en hem geen oogenblik met rust lieten. Men wachte zich, in den zich nog leerling
voelenden Rembrandt een zoeker van schoonheid in de eerste plaats te zien. Hij
zag maar àl te goed in, dat hij slechts tot schoonheid kon geraken na diverse
onderdeelen van zijn métier terdege te hebben leeren beheerschen. De problemen
werden bij hem vooreerst vooral opgeroepen door het zien van anderer werk en
van prenten naar anderer werk. Om te bereiken hetgeen hij wilde moest Rembrandt
zijn oog oefenen en zijn hand leeren zetten naar den wil van zijn geest. Van meet
af aan was voor hem, gelijk voor zoovele Hollandsche jongeren van die dagen, de
studie naar de natuur daartoe het eenige en onfeilbare middel. Het gevolg van dit
streven is, dat in het eerst elk onderdeel zijner schilderijen onmiddellijk op
natuurstudie is gebouwd, maar met de bedoeling om een probleem, dat hem van
elders bereikt, op te lossen. Hij heeft verscheiden expressie-koppen gemaakt,
herhaaldelijk in meer dan één exemplaar naar het schijnt (b.v. van Br. 3), om zich
het weergeven van bepaalde barokke emoties eigen te maken. Ook zal hij veel
handen, kleedingstukken, bont, achtergronden hebben geteekend en geschilderd,
maar hiervan is vrijwel niets over, vermoedelijk omdat noch hij, noch zijn toenmalige
makkers daar waarde aan hechtten, in tegenstelling tot later in Amsterdam, toen
eenigen zijner leerlingen zijn ontwerpen verzamelden, althans de geteekende.
Ten slotte heeft Rembrandt in zijn Leidschen tijd proeven genomen met
composities in groot en klein formaat, in vlak en gecompliceerd licht, in realistische
en fantastische belichting en fijn gedetailleerde en monumentaal-decoratieve
techniek, in sterke en in matte kleur. Van dit alles zien wij de bewijzen in zijn werk,
ook in dat van later, want vaak vindt hij de uiteindelijke formule eerst na jaren.
Wat moet men nu, uitgaande van de hierboven in het kort geformuleerde gegevens
en overwegingen, rekenen tot het geschilderd oeuvre van Rembrandt vóór zijn
definitieve vestiging te Amsterdam en hoe moet men het dusdanig ordenen dat een
aannemelijk beeld zijner ontwikkeling ontstaat?
Uit den tijd vóór het leerlingschap bij Lastman is tot heden geen werk van
Rembrandt aan den dag gekomen. Zoo moet dan nog vooreerst als oudste thans
bekende werk van Rembrandt gelden, het eenige maanden
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geleden door Dr. H. Schneider herkende doek De Woede van Ahasverus (afb. 1).
In de eerste plaats omdat het algeheel in den ban verkeert van Lastman's koloriet
en in de tweede plaats omdat het nog tekortkomingen aanwijst die een jeugdwerk
verraden en die men later bij den meester niet meer vindt. Dit doek is als het ware
de optelsom van hetgeen Rembrandt bij Lastman had geleerd, waarbij hij echter
tevens iets voegt wat hij bij Lastman niet kon leeren maar wat hij zichzelf had eigen
gemaakt: het Caravaggistisch arrangement. Hoe Rembrandt daaraan kwam, kunnen
wij nog niet nagaan en daarom zullen degenen, die het overtuigende van 's meesters
toets niet weten te herkennen, zich hieraan stooten. Het auteurschap van Rembrandt
echter blijkt uit niets zóó overtuigend als uit den toets, uit hetgeen Bredius in dit
verband de ‘patte de lion’ van Rembrandt heeft genoemd, een toets die reeds in dit
vroege werk algeheel afwijkt van al hetgeen elders in dien tijd geschilderd werd.
Zelfs Lastman's leerling Lievens deed dit anders, slapper, gladder. Terwijl Esther
haar beschuldiging uitspreekt, waarvan Haman aanstonds heftig is geschrokken,
maakt zich van Ahasverus een klimmende verontwaardiging meester. Hij balt de
vuisten, kijkt Haman verachtelijk aan, maar spreekt nog niet. Een oogenblik later
zal hij woedend opspringen. Deze situatie heeft de jonge meester weergegeven
met de bedoeling, aldus te toonen wat hij reeds bereikt had met het uitbeelden van
‘hartstogten’, want dit was een der voornaamste dingen die van een historieschilder
werden geëischt. Behalve de drie hoofdpersonen voert Rembrandt nog een vierde
in, den belangstellenden toehoorder. Zulke bijstanders heeft hij ook later vaak
geschilderd. Wij denken aan zijn Zegen van Jacob, van 1656, waar hij Asnath
aanwezig laat zijn, hoewel het bijbelsch verhaal daarover zwijgt.
De Ahasverus is, gelijk gezegd, vermoedelijk onder de thans bekende vroege
Rembrandts het eenige stuk, dat tijdens of zéér kort na 's meesters leertijd bij
Lastman is ontstaan.
Het is wel jammer, dat wij niet weten, wanneer Rembrandt precies bij Lastman
is geweest, waar hij een half jaar bleef. Het moet kort vóór of in 1625 zijn geweest.
Immers sinds Mei 1620 had Rembrandt aan de Universiteit gestudeerd en vervolgens
was hij 3 jaar bij Swanenburg in de leer geweest. Rekent men voor deze beide
episoden vier jaren, hetgeen wel het minimum mag heeten, dan komt men tot medio
1624 als begin van den leertijd bij Lastman en zou Rembrandt zich dus niet eer dan
in het begin van 1625 zelfstandig in Leiden hebben gevestigd. Zijn vroegst
gedateerde stukje, David met het hoofd van Goliath vóór Saul (Br. 488),
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2

met het jaartal 1625 , is dan dus het eerste wat wij uit zijn Leidschen tijd hebben.
Het staat nog sterk onder Lastman's invloed. Een en ander klopt precies in zooverre
als een leerling zijn werk niet signeeren mocht (De Woede van Ahasverus draagt
geen naamteekening), terwijl Rembrandt sinds 1625 veel van zijn voltooide werk
voorzag van zijn naam en vaak tevens van een jaartal.
Van 1625 af kunnen wij Rembrandt's werkzaamheid als schilder vrij goed vervolgen
al valt niet bij elk werk het jaar van ontstaan nauwkeurig vast te stellen en al zijn
eenige zeer belangrijke, nog geheel in Lastman's trant opgevatte werken (de Doop
van den Kamerling en Loth en zijn dochter) slechts door prenten bekend, zoodat
ze, vooral ook omdat de kleur ontbreekt, niet te dateeren vallen. Uit 1626 kennen
wij reeds zes gedateerde stukken. Deze reeks is het resultaat van den ijverigen
speurzin, dien vooral de kunsthandelaars in de laatste twaalf à vijftien jaren hebben
3
getoond. Voordien kende men jarenlang geen enkelen Rembrandt van vóór 1627 .
Het oudste der in 1626 geschilderde stukken is vermoedelijk de merkwaardige,
nog sterk onder Lastman's invloed staande, zeer gecompliceerde compositie (afb.
4
3) met het Oordeel van Brutus over zijn zoons (Br. 460) . Het schilderij vertoont iets
grootere figuren dan de David en een zeer goed en forsch geschilderd stilleven.
Onder de figuren van dit schilderij, dat door den eigenaar, den Heer J.J.M. Chabot,
in bruikleen is gegeven aan het Centraal Museum te Utrecht, bevindt zich een portret
van Rembrandt zelf, dat zeer veel overeenkomst vertoont met het vroegste ons
bekende zelfportret (Br. 1), hetwelk wij daarom gerustelijk op 1626, of op z'n laatst
op 1627 durven stellen.
Aldus oefende de jonge meester zich in groot- en kleinfigurige composities, deels
nog sterk onder den indruk van Lastman, gelijk blijkt uit het eveneens 1626
gedateerde paneel met Bileam en den Ezel (Br. 487), maar reeds zeer persoonlijk
door telkens weer een ander toevoegsel (Utrechtsche motieven,
atmosfeer-uitdrukking, stillevenstudies). Tegelijkertijd, misschien kort na den Brutus,
ontstaat het merkwaardig paneeltje (afb. 4) vol expressieve studies van sterke
emoties, De Uitdrijving der Wisselaars uit den Tempel (Br. 532), gemerkt en 1626
gedateerd. Daarbij sluit zich in kleur en techniek het niet gemerkte noch gedateerde
stukje met de Zangers aan (Br. 421), dat door zijn lichteffect opnieuw Utrechtschen
invloed verraadt en de verrassende eerste geschilderde uiting

Afb. 1. De woede van Ahasverus
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Afb. 2. De geldwisselaar (1627)

Afb. 3. Het oordeel van Brutus (1626)
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Afb. 4. De uitdrijving der wisselaars uit den tempel (1626)

Afb. 5. Het muziek makend gezelschap
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Afb. 6. Tobias en zijn vrouw (1626)

Afb. 7. Paulus in de gevangenis (1627)
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Afb. 8. De twee filosofen (1628)

van Rembrandt is op het gebied van het genre-stuk. In zijn bijzonder gaaf in vrij
vetten toets geschilderde paneel met Het Muziek makend Gezelschap (afb. 5) gaat
de meester in deze richting door. Hoewel in kleur nog aan Lastman herinnerend,
verschilt dit stuk technisch hemelsbreed van dezen en beteekent het een geweldigen
vooruitgang in de bevrijding uit den ban van zijn leermeester.
Hetzelfde jaar 1626 brengt ten slotte de algeheele technische vrijmaking van
Lastman, waarna nog slechts de compositioneele invloed van dezen blijft, dien wij
nog in de Anatomische Les van 1632 aantreffen.
Het merkwaardige schilderij Tobias en zijn Vrouw (afb. 6), gemerkt en 1626
gedateerd (Br. 486) vertoont nog weliswaar koloristische reminiscentie aan Lastman,
maar Rembrandt is er voor het eerst zonder domineerende sterke kleur. Koloristisch
is hier een begin van verandering, want, al blijft Rembrandt nog gekleurd werk
maken, toch komt hij door het minder sterk kleurige allengs op het terrein van de
lichte tinten, die hem de wegen naar het lichtdonker zullen wijzen.
De Tobias, gemerkt en 1626 gedateerd, is een merkwaardig schilderij, dik en
krachtig van toets, maar van een benauwd omsloten compositie, waarbij een prent
van Buytewech den meester inspireerde. De hulpeloosheid van den blinde is in de
prachtig geobserveerde handen beter uitgedrukt dan in den kop. Daarentegen houdt
de scherp observeerende, zorglijke doch allerminst theatrale expressie van de vrouw
een groote belofte in voor Rembrandt's glorie als karakterschilder. In de partijen
rechts onderaan voeren sterk daglicht en de vlammen van het houtvuurtje een strijd
in de schaduwen en reflexen en ontwikkelt zich een lichtdonker, dat reeds in menig
opzicht meesterlijk is.
Dr. Bredius acht het niet onmogelijk, dat ook de groote Tobias-voorstelling, die
de firma Katz te Dieren bezit en die op naam staat van Dou, een Rembrandt is van
1626 of misschien van 1627. Ook wij neigen ertoe, dit doek, waar de oude blinde
den engel hoort aankomen en naar de deur snelt, een spinnewiel omwerpend (motief,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937

veel later, in 1651, door Rembrandt in een ets verwerkt), op naam van den meester
te zetten omdat het zoo volkomen past in diens streven van die dagen gelijk wij dit
thans zien.
In de grijzen en matgelen, in het loodgrijs en grijspaars, dat in den Tobias een rol
speelt, heeft Rembrandt nog enkele andere werken opgezet, zooals den Krijgsman
der collectie Rohoncz (Br. 132). Zij brengen hem tot modulaties, waarbij weldra ook
oranje-achtig geel naast een steeds
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matter rood een rol gaat spelen (Wisselaar 1627, Br. 420). Maar vooreerst culmineert
dit streven in het stuk, dat wij den vroegsten, grootschen Rembrandt zouden willen
noemen: De twee Filosofen (afb. 8), gedateerd 1628 en thans in het Museum te
Melbourne (Br. 423). Dit stuk vormt het eindpunt dezer ontwikkelingsfaze. Tusschen
dit zeer bijzondere schilderij, waarin gelaatsuitdrukking, licht en toon om den voorrang
strijden, ligt hetgeen in het jaar 1627 is geschilderd. Wil men met eigen oogen
ervaren wat er zich in 1627 in Rembrandt's kunst heeft voltrokken, dan vergelijke
men den Tobias (Br. 486) met den Paulus in de Gevangenis (afb. 7) van 1627 (Br.
601). Men ziet dan, zelfs in de afbeeldingen, dat opeens het zonlicht met zijn tallooze
reflexen zijn intrede doet, dat het mysterieuze der schaduwen en halfschaduwen
den kunstenaar is gaan bekoren, dat naast de expressie der gelaatsuitdrukking
tevens de uitbeelding der voorwerpen pregnanter en zorgvuldiger is geworden, de
schildering zachter en soepeler, de kleur bijzakelijk en vrijwel opgeofferd aan den
toon. Voortreffelijk is de interpretatie van den Paulus, die, scherp luisterend naar
de goddelijke inspiratie, tegelijkertijd sterk wordt geïnspireerd tot neerschrijven, diep
onder den indruk van zijn missie. Tegelijkertijd behandelt Rembrandt, in zijn
Wisselaar bij Kaarslicht van 1627 (Br. 420) het probleem der scherp fixeerende
aandacht, daarbij het Caravaggistisch kaarslichtprobleem, dat hij een jaar vroeger
voor 't eerst had geprobeerd, tot hooger plan opvoerend.
Het bij den systematisch werkenden Rembrandt logisch gevolg van den Paulus
zijn De twee Filosofen (afb. 8) van 1628 (Br. 423). Hier is de lichtschildering het
hoofddoel: de weerschijn van sterk zonlicht op voorwerpen, die vrijwel kleurloos
zijn. Voorts is het moeilijk probleem gesteld van twee figuren in stede van het ééne
figuur in den Paulus; twee figuren tijdens een spannend twistgesprek. De uitdrukking
zoekt Rembrandt in het niet ostentatief en niettemin zeer sterk betoogen van den
ten volle zichtbaren grijsaard op het tweede plan tegenover het ongeloovig maar
zeer aandachtig luisteren van den slechts in ‘profil perdu’ weergegeven ouden heer
op den voorgrond. Een uitermate moeilijk probleem, op verrassende wijze opgelost.
In de lichtwerking vordert hij steeds meer naar de richting van het mysterieuze
lichtdonker. Dit bereikt hij in hetzelfde jaar 1628 met zijn Gevangenneming van
Simson (Br. 489), maar niet voordat hij zich van het bruin-geel-wit der Filosofen had
losgemaakt door in zijn koloriet algeheel om te zwenken naar een scala van sterk
donkergroen tegen grijs en vleeschkleur, met tikjes rood. Aldus zien de
Redetwistende
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Schriftgeleerden (Br. 424) er uit, die stellig in 1628 zijn ontstaan, al wordt dit niet
door een dateering van het schilderij bevestigd. Deze kleuren-combinaties
vereenigende met het licht-donker der Filosofen (afb. 8), bereikt de schilder dan het
veel warmer effect dat het door Huygens bewonderde schilderij vertoont, waarin
Judas de Zilverlingen terugbrengt. Dit schilderij is in minder gaven toestand tot ons
gekomen, doch de reconstructie van het origineel wordt vergemakkelijkt door een
goede, oude copie, in de verzameling van Baron von Schickler (Klassiker der Kunst,
Rembrandt, 1909, blz. 10). De inhoud is zeer theatraal: de hoofdfiguur, de berouw
hebbende Judas, is een toonbeeld van geëxalteerde gemoedsbeweging, terwijl de
priesters in hun gebaren eveneens zeer ostentatief zijn, geheel volgens de
toenmalige esthetische opvattingen. Het schilderij viel dan ook bijzonder in den
smaak en was hoogstwaarschijnlijk de eerste uiting van den jongen meester,
waarmede hij naar buiten roem oogstte. Huygens prees de voorstelling uitbundig
in latijnsche superlatieven en de kop van den Judas ging weldra in prent uit.
Maar Rembrandt was met dat al nog niet waar hij voorloopig wezen wilde. Hij liet
zich door den lof niet van de wijs brengen en zal het minder eens zijn geweest met
Huygens dan met den ouden kunstliefhebber Arent van Buchel, die omstreeks 1628
in zijn aanteekeningen de wijze woorden noteerde: ‘Molitoris etiam Leidensis filius
magni fit, sed ante tempus’, dat wil zeggen ook de Leidsche Molenaarszoon wordt
geprezen, maar vóór den tijd.
Het is in hooge mate boeiend, na te gaan, wat Rembrandt in die dagen verder
maakte, want elk der weinige ons bewaarde werken uit dien tijd is een stap vooruit
op één der vele terreinen, waarop hij zich beweegt.
Allereerst gaat hij voort op den weg van het clairobscur in combinatie met donkere
groenen en grijzen en blijft hij uit de historie het theatrale kiezen. Aldus ontstaat in
1628 de reeds genoemde Gevangenneming van Simson (Br. 489), die plotseling
de ontplooiing vertoont van een element, dat Rembrandt-zelf wellicht tot zijn eigen
verrassing hier zóó goed heeft zien slagen, nl. het element der geheimzinnigheid.
Dit was min of meer een eisch van het luguber onderwerp, maar het is hier niet
alleen belichaamd in de compositie, maar ook - en dit is het bijzondere - in het
mysterieuze licht. Van achter een gordijn, uit een onbestemde halve duisternis,
flitsen helm en zwaard van Simson's vijanden. Hier is het eerste begin van het
lichtdonker en de flikkerlichten en reflexen, die in den
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Simeon van 1631, Rembrandt's laatste Leidsche werk, de groepen op de trappen
rechts zoo wonderbaarlijk verlevendigen.
Kort na de Gevangenneming van Simson, vermoedelijk nog in 1628, of anders
in 1629, is ontstaan het om zijn magisch licht bijzonder indrukwekkende schilderijtje
met de voorstelling van Christus in Emmaus, een der parelen van het Musée André
Jaquemart (Br. 539), waar het lichtdonker zoowel het mysterieuze als het
schrikwekkende van het moment onderstreept.
Geheimzinnigheid, maar een meer voor de hand liggende en daarom minder
indrukwekkende, heerscht eveneens in het nachtelijk tafreel, dat Rembrandt in
hetzelfde jaar 1628 schilderde en dat naar tijdsorde het derde is wat wij van hem
kennen, nl. Paulus in de Romeinsche Legerplaats (Br. 533). Vermoedelijk even later
ontstond een niet gedateerd stukje met een Geleerde bij Kaarslicht (Br. 426), terwijl
Rembrandt het sterke zonlicht tegen donkerbruin bij zwart af uitbeeldde in een
prachtige studie van een hoog vertrek met een geleerde, welke studie sinds eenige
jaren in het bezit is van de National Gallery te Londen (Br. 427).
Intusschen had Rembrandt als schilder van portretten in klein- en levensgroot
formaat niet stil gezeten. Ongeveer in 1627 moet hij het portret van zijn vader hebben
gemaakt, dat zich in Haagsch particulier bezit bevindt (Br. 72) en de kleine beeltenis
van zijn moeder, die den trots uitmaakt van de collectie Christ te Bazel (Br. 65). In
1628 etste hij het wereldberoemd portretje van zijn moeder, het schitterend begin
van zijn geschilderde physionomische studies der eerstvolgende jaren.
Zeer merkwaardig is het, dat de jonge kunstenaar, ondanks al deze oefeningen
op ander gebied, vooreerst het schilderen van genre-stukjes niet opgeeft. Immers,
nadat hij in omstr. 1626 Het Muziek makend Gezelschap en de Zangers bij Kaarslicht,
en in 1627 den Wisselaar bij Kaarslicht had gemaakt, volgde in 1628 de voor ons
verrassende Voetoperatie (Br. 422). Het dateert uit het jaar, waarin Gerrit Dou bij
Rembrandt in de leer kwam, Dou, die van meet af aan neiging vertoonde tot het
kleinfigurig genre-stuk. Rembrandt's Pédicure lijkt een les aan Dou om hem te toonen
hoe het moet. Wat deze ten slotte van zulk een onderwerp terecht bracht, bewijst
Dou's Tandarts, die het Louvre bezit (Klassiker der Kunst, G. Dou, blz. 76) en die
niet meer is dan een slap aftreksel van de krachtige, schoon plompe conceptie van
zijn genialen leermeester.
Intusschen was Rembrandt reeds buiten Leiden bekend geworden.
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Herhaaldelijk moest hij naar Amsterdam om er portretten te schilderen. Hoe die er
uitzagen, weten wij niet, aangezien er geen enkel meer valt aan te wijzen.
Vermoedelijk geleken deze portretten, voorloopers der beeltenissen op de
Anatomische Les, op het werk der toen in Amsterdam populaire portrettisten Elias
en De Keyser. Ten einde zich in het portretschilderen verder te bekwamen, bleef
Rembrandt in Leiden levensgroote koppen schilderen. Naast portretten van zijn
ouders komen er steeds meer van hemzelf. De geschilderde zijn vooral
licht-donker-studies, waarin soms de kop voor twee derden in de schaduw staat,
gelijk bij het zelfportret in het Museum te Gotha van 1629 (Br. 2). Als het Leidsche
besluit van deze reeks mag het bekende zelfportret in het Mauritshuis worden
beschouwd (Br. 6), dat in 1629 of 1630 moet zijn ontstaan.
Portretten schilderde hij zoowel in klein als in groot formaat, maar bij de
historieschildering had hij het nog nooit met groote figuren geprobeerd. Een eerste
poging daartoe is de H. Familie (Br. 544), 1631 gedateerd, een doek van eenvoudige
compositie, met levensgroote figuren, nog zeer koel van toon en nuchter in de kleur.
Het getuigt van Rembrandt's zelfkennis en bescheidenheid en van zijn grooten
eerbied voor het schildermétier, dat hij in dit groote doek het lichtdonker- en
zonlichtprobleem niet stelde, terwijl hij dit wel degelijk deed in de in hetzelfde jaar
ontstane kleinfigurige, drukke compositie met Simeon in den Tempel (Mauritshuis,
Br. 543). Dit schilderij vol wijding en innigheid vertoont een grooter geheimzinnigheid
in de lichtwerking dan de Simson van 1628 en bovendien een opmerkelijken
vooruitgang in het groepeeren van kleinfiguur, in lichtdonkerwerking en in
detailleeringstechniek. Het sluit op waardige wijze de jaren af, waarin Rembrandt,
na zijn leertijd, zichzelf van een oud-leerling tot een jongen meester had ontwikkeld,
die, toen hij zich in ditzelfde jaar 1631 voorgoed te Amsterdam ging vestigen, zóóveel
in zijn mars voerde, dat hij reeds het volgend jaar met de magistrale portretgroep
op de Anatomie van Dr. Tulp alle toenmalige Amsterdamsche portrettisten wist te
overtreffen en met één slag werd tot den meest roemruchten schilder der stad aan
het IJ. Dit was de bekroning van den moeizamen arbeid, in Leiden verricht in de
eenvoudige werkplaats in de Weddesteeg, waarvan ons Rembrandt (Br. 419) en
Dou (Klassiker der Kunst 12, 13, 57) meer dan één afbeelding hebben overgeleverd.
Van dezen arbeid weten wij, ondanks de vele ontdekkingen der laatste jaren, nog
steeds niet genoeg om er ons een volkomen juist beeld van te vormen. In het
bovenstaande is getracht, dit
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met de beschikbare gegevens zoo voorzichtig mogelijk te doen. Moge den lezer
hieruit gebleken zijn, hoe systematisch, maar hoe moeizaam vaak tevens, de jonge
Rembrandt werkte en hoe, naast werkkracht en ernst, een groote bescheidenheid
dit jeugdig genie kenmerkte, gepaard aan een ontzaglijken eerbied voor de verheven
grootheid der door hem geziene problemen, die op den duur steeds grootscher
vizioenen zouden worden, wier verwezenlijking hij heeft gewild doch zelden dusdanig
heeft bereikt, dat het resultaat hem algeheel bevredigde.

Eindnoten:
1 Wij citeeren als Br. (Bredius) de bladzijden, waarop het betrokken kunstwerk is afgebeeld in
‘Rembrandt, Schilderijen, 630 Afbeeldingen, Inleiding en Bewerking van Dr. A. Bredius, Utr.,
Uitgevers-Mij. W. de Haan’ (1935). Den lezer raden wij aan, bij de lectuur van ons opstel deze
zeer goedkoope publicatie als ‘prentenboek’ ter toelichting te gebruiken.
2 Meestal wordt gelezen 1627, doch Bredius is van dit jaartal niet zeker. Schrijver dezes zag in
1909 het paneeltje toen het pas was ontdekt en nog niet was schoongemaakt. Hij las toen zeer
duidelijk 1625.
3 Van de zes door Hofstede de Groot in het Leidsche Jaarboekje van 1906 opgesomde vroege
Rembrandts is nog geen enkele teruggevonden en van de door Valentiner in de Klassiker der
Kunst in 1909 opgegevene slechts één, nl. de Filosofen (Br. 423).
4 Volgens Valentiner verbeeldt het Titus Manlius Torquatus, die zijn zoon laat terecht stellen. Zie
hiervoor de aanteekening bij Bredius blz. 19 sub 460.
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Toen ik nog was Gidsredacteur 1897-1919
door R.P.J. Tutein Nolthenius
So gieb mir auch die Zeiten wieder Da ich noch selbst im Werden war!
Gaarne worde voldaan aan het verzoek der Commissie voor het Jaarboek; want
gezamenlijk hebben onze Maatschappij en ‘de Gids’, mij uit groot gevaar gered.
Bij den aanvang van den Wereldoorlog, stelde ik mij als oud-Hoofdingenieur van
's Rijks-waterstaat, ter beschikking van het Departement. Doch noch Waterstaat,
noch Oorlog, hadden mijne diensten van noode. En het gevaar wijkende van onze
grenzen, aanvaardde ik half Maart 1915 de reis naar Florence, waar zich mijne
dochter bevond.
In die Stad der Bloeme werd mijne oude liefde voor bouwkunst weer wakker.
Overal speurde ik rond, nam maten; werd nooit lastig gevallen... Doch gelijk later
bleek, wel ongemerkt nagegaan.
Het Duitsche Kunst-instituut opende mij gastvrij zijne rijke boekerij en ruime
werkzaal. Doch den elfden Mei, laat in den namiddag het Instituut verlatende, raadde
de directeur mij, niet mijn werk zooals gewoonlijk, op tafel te laten liggen, doch mede
te nemen naar huis. Wellicht toch zoude ik een der volgende dagen voor een gesloten
deur staan. Reden werd niet gegeven. Wellicht eene voorjaars-schoonmaak? ......
Inderdaad belde ik een paar dagen later tevergeefs. De thans vrije tijd werd dus
gebruikt om nogmaals den Domkoepel te beklimmen; dat meesterwerk van
Brunelleschi, fijner van lijn en stouter werkstuk dan de koepel der Sint Pieter te
Rome. De eerste maal vergezeld door mijne dochter; enkele dagen later alleen; al
klimmende enkele maten nemende van het geniale gewelf. Vriendelijk groette mij
(als altijd) de bewaker, die op den bovenrondgang bezoekers het verrukkelijke
uitzicht verklaart.
Afgedaald, wachtten mij in de kerk drie heeren, met beleefd verzoek hen te volgen.
Hoffelijk ontvangen door den Commissaris van politie, stelde deze blijkbaar belang
in mijn herkomst en werkzaamheden. Vroeg - terloops - of ik in de stad wellicht een
Italiaan kende ......
En inderdaad kende ik er één! Toevallig, pas sedert een paar weken. Want gelijk
de meeste vreemdelingen, leefde ik in Oud-Italië, niet in het hedendaagsche. Had
voornamelijk omgang met Engelschen. Onder de
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enkele Nederlanders, toevallig twee dames reeds uit mijn studententijd bevriend,
en die als kennissen van onzen Consul, mij aan hem voorstelden. Een zeer hupsche
Italiaan; hoog geplaatst stedelijk ambtenaar. En ... buitengewoon lid onzer
Maatschappij, wegens zijne voortreffelijke vertaling van nederlandsche gedichten!
Deze stelde mij voor aan zijne echtgenoote - een wakkere, zéér belezen Hollandsche.
Die bleek niet enkel ‘de Gids’ te kennen, maar ook mijne artikelen en redacteurschap!
Van iederen echtgenoot derhalve een certificaat van goed gedrag!
Wat mij nu te pas kwam. Den Commissaris verzocht ik het stadhuis op te bellen.
De heer Zernuti liet zijn werk in de steek, gaf de noodige inlichtingen, en weldra
stond ik - met veel plichtplegingen - op vrije voeten. In den tusschentijd was de
Commissaris mijn leermeester geweest. Kende Grieksch en Latijn, legde mij uit de
oud-christelijke kerkelijke symbolen. Zijn alle Commissarissen van politie zóó beleefd
en zóó geleerd?
(Het was de eenige maal dat ik het voorrecht had met zulk een heerschap in
aanraking te komen).
Mij toen herinnerend, dat er ergens in de wereld werd gevochten, dat sedert eenige
dagen de straatjeugd mij en mijne dochter nariepen Tedeschi (overigens Italiaansch
beleefd), scheen het geraden ten spoedigste de koffers te pakken. Den 19den Mei
spoorden wij ongehinderd naar Zwitserland. Alleen verzocht de Italiaansche
conducteur ons, toen wij de grenzen naderden, zeer beleefd, de rolgordijntjes neer
te laten en neer te houden.
Vier dagen later loste zich het raadsel op! Italië keerde zijne bondgenooten den
rug toe, en verklaarde hun den oorlog. Blijkbaar had men mij, wegens gestalte en
houding, aangezien voor een Duitschen technicus; wellicht bommenwerper uit militair
vliegtuig. Doch wilde mij niet achterdochtig maken, zoolang het masker niet was
afgeworpen. Nu begreep ik ook het bijtijds sluiten van het Duitsche Kunst-instituut.
Dus juist op het nippertje weggeslipt! Vier dagen later, ware ik zeker vastgehouden;
zoude huiszoeking zijn gedaan en beslag gelegd op mijne papieren. (Bij mijn vertrek
uit Nederland, mocht over de Duitsche grenzen geen krabbeltje schrift!).
Nu kon ik rustig te Lausanne mijne Florentijnsche studiën voltooien, welke onder
den titel Flos Etruriae zijn opgenomen in ‘de Gids’ (1916).
De Letterkunde (onze Maatschappij en ‘de Gids’) redde mij aldus uit het gevaar,
waarin de Techniek mij argeloos had gestort!
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Voorbereiding
Mijne eerste aanraking met ‘de Gids’ stelde teleur. Ingenieur Leemans, te Kampen
belast met den rivierdienst, zond mij (1877) naar Genemuiden ter herstelling van
den Zuiderleidam in het Zwolschediep. Zeer noodig werk! Want tusschen die twee
dammen stevende de Groningsche, Drentsche en Overijsselsche pramen de
Zuiderzee over, naar Holland. Voorzagen de hoofdstad met ‘riekende’ waar. Geen
indische specerijen, doch voortbrengselen van eigen bodem! Toenmaals koningin
onzer brandstoffen: turf! Vakmannen konden bij het verbranden de plaats van winning
vaststellen uit den reuk!
Dit was mijn eerste ingenieurswerk. En natuurlijk vond ik het herstellen van de
rivierverbinding der Noordelijke provinciën met onze Westelijke een groot
landsbelang. Schreef daarover een geestdriftig artikel, bood dit ‘de Gids’ aan......
Waarom zoo hoog gegrepen? Niet uit overmoed, doch omdat toenmaals ten
onzent technische tijdschriften zeldzaam waren. ‘De Gids’ was de toevlucht der
Onbehuisden.
Met beleefd afwijzenden brief ontving ik het handschrift terug. Wat mij niet
nedersloeg. Al mijne eerstelingen trof hetzelfde lot!
Als ‘groen’ te Delft, aldus mijne fantasie voor den Studentenalmanak: een betoog
in den trant van Steele...... Twee jaren later was ik redacteur-secretaris! Na veel
gelach binnen- en buitenshuis, bekroond met een motie van afkeuring der
Corpsvergadering (1871).
Mijn eerste studie op waterloopkundig gebied (oudere stroommetingen op den
onverdeelden Rijn en zijne takken) zond het Koninklijk Instituut van Ingenieurs terug
met den vaderlijken raad zéér te besnoeien, en uitwijdingen, vooral de letterkundige,
weg te laten. (Toen ter tijde ging ik naar bed en stond op met Thackeray, bederver
van mijn stijl). Allerlei ambtelijke werkzaamheden noopten het polijsten vijf jaren uit
testellen. Toen werd het handschrift niet slechts aangenomen, maar betaald! Met
driehonderd gulden! In die dagen van zéér lage bezoldigingen, een fortuin! (1886).
Vroeger of later aangenomen, ware ik platzak gebleven. Want die royale bui van
het Instituut was maar een zomerregentje! (Die studie, allerminst verouderd, is ook
nu nog het lezen waard. Op het Amsterdamsche gemeentearchief had ik namelijk
ontdekt een uitvoerig rapport van onzen grooten Huygens en den hoogst bekwa-
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men burgemeester Hudde over het bevaarbaar maken van den IJssel. Helaas,
bewijzende dat het kleinste waterpasinstrument meer zekerheid verschaft dan
hooggeleerde betoogingen. Bij uitvoering van hun ontwerp toch ware teleurstelling
niet achter gebleven).
Zoo wist ik dus dat de aanhouder wint; en klopte vijf jaren na mijne afwijzing,
wederom aan bij ‘de Gids’ (1888). Ditmaal gold het meer dan provinciale belangen:
de nieuwe Rotterdamsche waterweg naar zee! Het hart maakte ditmaal welsprekend;
zóó welsprekend dat de verslaggever van de Nieuwe Rotterdamsche Courant blijde
was dat mijn pleidooi te laat verscheen. Het had anders wellicht een spaak gestoken
in het toen rollend ontwerp der Staatscommissie, benoemd tot redding van den
Waterweg. Want Pieter Caland, de geniale ontwerper van de doorgraving van den
Hoek van Holland, de eenige hier te lande bewust van den invloed van eb en vloed
op het diephouden van riviermonden, eerst hoogelijk geprezen, nu verguisd, had
men brutaalweg ter zijde gesteld. Zoo jammerlijk waren alle verwachtingen bedrogen,
dat ernstig werd overwogen het Rotterdamsche havenbedrijf te verleggen naar
Vlissingen.
Beter dan de meesten kon ik Overste (later Generaal) Caland beoordeelen. (Den
Waterstaat bewijst de volksmond nog steeds militaire eer; gelijk ook de Regeering
onzen staatsiedegen versiert met den ‘dragon’. Herinneringen aan vroegere, meer
krijgshaftige tijden!)
Dankbaar ben ik altijd, dat de Overste mij niet aan schrijfwerk zette, toen ik, pas
opgenomen in het corps, hem werd toegevoegd als ‘adjudant’. Maar mij, zonder
andere opdracht dan flink uit mijne oogen te kijken, zond naar den Hoek! De nieuwe
rivier aldaar was nog maar een geultje: den veerman aan den overkant kon ik
aanroepen zonder stemverheffing. Mijn petroleumlampje op den Zuideroever, buiten
gezet op zomeravond, werd uit zee aangezien voor een lichtbaak! De inspecteur
van het Loodswezen verzocht mij dringend die te dooven. Caland's eer te redden,
zijne ontzaglijke verdiensten in helder licht te stellen, was mij dus plicht.
Met dat strijdstuk ware vermoedelijk voor goed mijn letterkundige loopbaan
afgeloopen, had niet nogmaals hevige verontwaardiging mij naar de pen doen grijpen
en ‘de Gids’ ter hulpe te roepen. Oorspronkelijk was mijn opstel betiteld ‘Naar Berlijn!’.
De voorzichtige redacteursecretaris stelde mij voor eene minder krijgszuchtige kreet
aan te heffen.
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Zoo verschenen in de Januari-aflevering van 1895 ‘Nieuwe Vaandels en Oude
Tropheeën’. De nieuwe vaandels waren die, welker uitreiking te Berlijn aan de toen
juist opgerichte vierde bataillons der infanterie-regimenten, ik toevallig van zeer
dichtebij kon gadeslaan. Zelfs duidelijk verstaan de keizerlijke aanspraak. (Gezuiverd
door de dagbladen weergegeven: de Keizer stond namelijk onder strenge censuur).
Zeer onder den indruk, beschreef ik die uitreiking zóó technisch nauwkeurig, dat
ons geëerd medelid Geertruida Carelsen, toen correspondente van de Nieuwe
Rotterdammer, verwees naar mijn Gidsartikel wie meer wilden weten van dat
Voorspel van den wereldoorlog. Want zulks was het formeeren dier vierde bataillons,
gelijk later tijden leerden.
De oude tropheeën waren de ten koste van veel bloed door ons voorgeslacht
veroverde getuigen van onze worstelingen te zee en te land. Te weinig eerbiedig
tentoongesteld in de voormalige Burgerzaal op den Dam. Een soort sociëteit-zaal
bij koninklijke avond-ontvangsten, waar de pret verhoogde de daarin doordringende
huppeltonen der dansmuziek! Een gewijder ruimte ware betamelijk! In 1895 dorst
ik geen bepaalde plaats noemen. Nu echter, in 1937, is die gevonden! Eindelijk toch
en ten langen leste, erlangden de rustplaatsen der Oranjes eene haar passende
omgeving. In de Nieuwe Kerk te Delft moeten onze tropheeën overschaduwen - in
ruimen krans gehecht aan de hooge kerkwulven - het gedenkteeken voor den grooten
Zwijger! Dat aldaar orgelklank, lof- en bedezangen doen vergeten wals en dans en
ijdel gepraat, die deze stille wachters van onzen roem te lang reeds ergeren. Ook
voor mij al vele jaren eene ergernis. Eindelijk deed het bloed koken de tegenstelling
der met goud overladen lappen, nog in geen strijd gedoopt, alreeds zóózeer vergood
in Duitschland.
Verwekte mijn noodschot in Nederland geenerlei beroering, de Philippica had voor
mij een onverwacht gevolg: mijne opname in de Gidsredactie! Slechts met één der
leden had ik persoonlijke aanraking: Hubrecht, toen Hoogleeraar in de Dierkunde
te Utrecht. Een blauw-Maandag met mij Delftsch student, waren wij steeds in
vriendschappelijke betrekking gebleven. Deze zal mijn voorspraak zijn geweest;
ook waarborgende mijne volkomen ongevaarlijkheid op staatkundig en letterkundig
gebied. Vooral het eerste was van belang. De Gids toch werd meer en meer tot
bolwerk van zeer, zéér vooruitstrevende liberalen. - Inderdaad bestond mijne politieke
bagage slechts uit mijn eersten hoogen hoed,
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aangeschaft ten einde waardiglijk bij te wonen de ter aarde bestelling van Thorbecke.
(Dat geld had ik kunnen besparen: herrie, vertrapte bloemen, platgeloopen zerken......
Het studentenpetje ware eerder op zijn plaats geweest!)
Begrijpelijk dat de Gidsredactie, alvorens mij in te laten, nog een technisch
proefschrift verlangde. Dit kon juist bijtijds verschijnen in de Decemberaflevering
van ‘de Gids’: de Nieuwe Rijn. (1896). Een soort vervolg op de studie, welke mij rijk
maakte! Ditmaal trokken mijne aandacht de oudere stroombevaringen. Op het
Arnhemsche Rijksarchief ontdekte ik de Lobitsche Tolboeken. Zeer leerrijke
statistieken der oudtijdsche scheepvaartbeweging. Doch wat waren vaartuigen met
‘penselevantjes’? Ook de bewaarder dier schatten kende deze koopwaar niet. De
oplossing van het raadsel vond ik eerst later in Amerika: kennis makende met
afstammelingen der Pennsylvanian Dutch; protestanten in den aanvang der 18de
eeuw uit de Paltz verdreven om den geloove, den Rijn afzakkende naar Nederland,
ten einde overzee een nieuw vaderland te stichten.

Opstijging
Bepakt en beslagen, werd Zaterdag 14 November ten vier ure (gewone dag en uur
der redactie-samenkomsten) de ietwat steile trap bestegen, welke leidde tot de
studeerkamer van onzen redacteur-secretaris. Wel zouden eerst met Januari de
drie zooeven gediplomeerde Gidsen in dienst treden, maar ons werd een voorproefje
gegund van de heerlijkheden, welke ons wachten.
Achtereenvolgens kwamen boven, wie ik eerbiedig betitel: de oude garde: Byvanck,
van Hamel, Hubrecht. (Het zij mij vergund af te wijken van de nederlandsche
gewoonte, welke aan zetters en correctors veel last veroorzaakt, bij het lezen telkens
stoort den loop der zinsneden, en in geen ander land wordt gevonden: het opnoemen
van alle titels en de voorletters van alle doopnamen, waarmede verzotte ouders of
bloedverwanten hun kroost reeds bij de geboorte belastten. (O, ware slechts wet
geworden het meest geniale denkbeeld van Minister Treub, om een
voornamen-belasting te heffen!).
Iets later, de beide tegelijk met mij aangestelden. Eén letterkundige gids: Kalff,
later Hoogleeraar te Utrecht, daarna te Leiden; één politicus: Molengraaff,
Hoogleeraar te Utrecht. Te zamen vormde ons zevental een bonte bloemtuil, uit
vele gaarden geplukt: Amsterdam, 's Hage, Utrecht,
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Groningen en Zutphen. Juist zooals behoorde! Moesten wij niet leiding geven aan
lezers en lezeressen van allerlei smaak en richting?
De tafelronde der Gidsen leerde mij kennen het hoogste genot: de causerie. Hoe
durven onze woordenboeken dit vertalen door gepraat? Necker wist beter; hij, die
zuchtte dat in 1789 zich sloot de laatste Parijsche salon. ‘Rien n'était fortement
exprimé; les formes et les manières étaient devenues l'équivalent des paroles.’
En in onze redactievergaderingen werd gehoord de naklank dier Parijsche salons!
Doch allerminst sloot dat luchtig causeeren hard werken uit.
De ‘oude garde’ bestond uit mannen van de wereld, tevens geleerden. Ook Buffon
zette zich niet aan den arbeid alvorens zich te tooien met kanten manchetten. En
hoe anders stemde de atmosfeer der gezellige studeerkamers, waarin onze
vergaderingen werden gehouden - getuigende van de artistieke neigingen der
mannen van smaak - dan de kille, klamme, kale hokken der eetgelegenheden,
waarin minder bevoorrechte Commissiën samenkomen, en vervelenis vinden en
brengen.
Gelijk gewoonlijk, werd begonnen met het voorlezen door den redacteur-secretaris
van Hall der tusschentijds ingekomen brieven. (Een tijdsruimte van ongeveer een
maand scheidde de samenkomsten). Brieven in vleienden toon, bij het aanbieden
van een stuk. Boos, soms zelfs héél boos, wanneer een opstel was afgewezen.
Allemaal wekten zij den lachlust op. Want veel werd gelachen, echter niet luidruchtig
- gelijk ik toen opteekende. Nooit ook werd eenig woord gesproken, voor dames
niet oirbaar. Allen waren ‘gentlemen’.
Soms gaven opmerkingen eenig lid aanleiding het veroordeelde handschrift mede
te nemen naar huis. Diens meening was dan beslissend.
Natuurlijk lazen niet alle redacteurs al het ingezondene. Van Hall besliste bij
ontvangst, wie het meest bevoegd waren tot oordeelen, en zond aan dezen, met
een kort briefje het aangeboden handschrift. Was geen onzer voldoende beslagen,
dan werd een buitenstaander geraadpleegd. Gewoonlijk een Hoogleeraar. Prullen
zond van Hall motu proprio terug.
De meeste pijn veroorzaakte ons hetgeen geschreven was op ons verzoek.
Meestal bleken de genoodigden niet den Gidstoon te kunnen pakken. Eens verstoutte
zich Hubrecht ongevraagd een Berlijnsch Hoogleeraar te verzoeken ons zijn oordeel
te doen kennen over die Nederlandsche plaag: het groenloopen. Maar het
professorale opstel moest terug
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gezonden worden, als verre beneden de verwachting. (Gelukkig was toenmaals de
verhouding tot onze neven ten Oosten minder gespannen!).
Slechts het werk van redacteurs of oud-redacteurs werd niet gewogen. Had
voorrang, zelfs boven reeds gezette stukken!
Waren wij in theorie gelijk berechtigd, van lieverlede schiftten wij ons zelven. Wat
mij betreft, geheel-onthouder op letterkundig, staatkundig en staathuishoudkundig
gebied, vond ik plotseling toch een taak.
‘Bij een praktizijn leert men stellen’! Aldus roept uit de stichter van ons Tijdschrift
in een zijner voor de kennis van het voormalige handelsbedrijf zoo belangrijke
schetsen; (‘'t Was maar een pennelikker’). Tot het einde der 18de eeuw was men
te Amsterdam overtuigd dat de beste voorbereiding voor het koopmanschap was
het doorbrengen van eenige jaren op een praktizijn's kantoor. Des noods bij een
advocaat; doch het liefst bij een notaris. Het in onbruik geraken van dezen leergang,
schrijft Potgieter toe aan de Fransche revolutie.
Toch is schrijver dezes zoo vrij, een vak aan te wijzen, dat nog scherper leert
stellen. De ingenieur van den Waterstaat, belast met het opmaken van groote
bestekken, let nog nauwkeuriger op de puntjes! Mits wetende, dat hij vervolgens
moet leiden de uitvoering der daarin omschreven werken! Want dat is de dringende
voorwaarde! Een notaris doet anderen boeten voor zijn verzuim. Zoo ook de
wetgever. Maar de uitvoerder van een groot werk voelt zijne achteloosheid ter dege!
Bij onze oostelijke buren zelfs in de beurs! - En lang geplaatst bij de
Maasmondverlegging (eindelijk overeenkomstig mijn voorstel Bergsche Maas
gedoopt), leerde ik bestekken maken en uitvoeren.
Dus zette van Hall mij aan het oppoetsen van overigens verdienstelijke
inzendingen. Heel noodig soms! Gelijk mijne aanteekeningen uitwijzen, waren velen
dier schrijvers verbonden aan het Onderwijs. Niet zelden zelfs Doktoren in de
Letteren!......
Heel veel was te schrappen en boven te schrijven in de drukproef eener zeer
belangrijke studie van een geneeskundige; drager van een wereldberoemden naam
(dank zij zijnen broeder). Opgelucht, aan het einde van mijn taak gekomen, ontving
ik een spoedbrief van den redacteur-secretaris: de schrijver wenschte de proef in
te zien; had nog wat toe te voegen! Doch de proef was ontoonbaar geworden!
Deshalve raadde ik aan van mijne verbeterde uitgave een schoone proef te doen
drukken, en deze den schrijver te zenden. Ik kende hem persoonlijk, en
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was overtuigd dat hij heelemaal niet zoude bemerken mijn stillen arbeid. Wat
inderdaad was het geval!
Een zee-officier was meer argwanend. Doch zat zeer ver weg: in den Oost. Zijne
hoogst belangrijke studie was een spoedstuk. Heen en weer zenden naar Java,
zoude te veel tijd nemen, en zijne opmerkingen waardeloos maken. Dus zette ik mij
kloekmoedig aan den arbeid. Als zwager van een gewezen marine-officier en
schoonzoon van een koopman, in jongere jaren opgeklommen tot eersten stuurman
in de Groote vaart (voorheen stonden slechts twee wegen open voor den
Amsterdamschen koopmanszoon: op de kruk of op zee!), dus ‘verwant’ in het vak’,
dorst ik het stoute stuk wagen; maakte het opstel drukvaardig.
Booze brief, vele weken later uit den Oost! ‘Wie had zoo in zijn proza durven
wroeten?’ Onzen redacteur-secretaris machtigde ik reden en naam te noemen. Heb
er verder nooit iets van gehoord - vermoedelijk omdat de aldus verbeterde uitgave
in bevoegde kringen grooten indruk maakte, en hem veel lof deed toezwaaien!

De top bereikt
Zesmaal bescheiden tikkend, waarschuwde de tijdmeter op den schoorsteen, dat
de studeerkamer was te verwisselen met de eetkamer. Verandering van plaats, niet
van atmosfeer, noch van arbeid! Was op de vóór-vergadering zeer matig gebruik
gemaakt van de toenmaals plichtmatige morgendranken: port en madera; (in later
jaren vervangen door thee en limonade) ook aan tafel waren de heeren zeer matige
drinkers. De toon bleef dan ook dezelfde; de arbeid werd in hetzelfde tempo
voortgezet. Om deze reden bleef dan ook de gastvrouwe onzichtbaar; was hare
hand slechts merkbaar in tafelschikking en ‘menu’. (Later door mij omgedoopt in
‘Tafelgids’, als hulde aan onze wijze van werken).
Slechts eenmaal had de echtgenoote van een redacteur het gewaagd voor te
zitten bij het middagmaal. Hetgeen steeds met afgrijzen werd aangehaald, evenals
de te fijne tafel van den eegade (Couperus).
Terecht duurde deze tafelvergadering even lang als de voorvergadering. Daar werd
o.a. de gedragslijn vastgesteld, den redacteur-secretaris de noodige aanwijzingen
gegeven. En hoeveel rustiger spreekt men onder het eten! Kan dan, zonder dat het
opvalt, zwijgen. Het bord houdt beter bezig dan de sigaar. Voor niet-rookers, zooals
schrijver dezes, een uitkomst!
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Om acht uur werd de vergadering gesloten. Dan werd in den salon de gastvrouwe
bedankt en hulde gebracht. Onder hare talentvolle en ongemerkte leiding gekout,
totdat - tegen tien ure, al gelang de treinenloop daartoe dwong - de gasten van
lieverlede verdwenen.
Een tweede voorproefje werd ons aangeboden door van Hamel. Niet te zijnent.
Veelvuldig moest de Groninger hoogleeraar voor Commissiën naar Holland, en
bespaarde ons menschlievend de lange treinreis. Meestal waren wij zijn gast te 's
Hage; gebruikten er het middagmaal in een der voornaamste eetgelegenheden.
Daardoor leerde ik den gastheer nog van eene andere zijde kennen.
Reeds ten huize van onzen redacteur-secretaris was mij een licht opgegaan.
Jaren geleden had ik van Hamel eens zien oprijzen uit den Hertogenboscher
Nutskatheder. Daar droeg hij onverbeterlijk voor...... le Hareng saur! Maar die
komediant een Nederlandsche hoogleeraar!! Al was hij dan ook door de regeering
voorzichtiglijk verbannen naar den uithoek der Schieringers en Vetkoopers!
Bij van Hall had ik hem leeren kennen als fijn causeur. Ook als letterkundig
zeldzaam ervaren zoeker en vinder. Ditmaal bewees hij de stelling van Brillat-Savarin:
alleen een fijnproever heeft goeden smaak ook op ander gebied. Ieder jaar trok van
Hamel naar Parijs, om aldaar na te speuren de langzame, haast onmerkbare
veranderingen, welke ondergaat de levende taal. En bracht dan tevens mede nieuwe
recepten. Nooit zal ik vergeten zuurkool volgens zijne aanwijzingen toebereid! En
nimmer zal ik die toebereiding openbaren! Want zijn hooggeëerde naam mag niet
door eenigen kok gekoppeld worden aan een tafelgerecht. Hij verdient betere
waardeering!
Moge ik hier herhalen de opdracht aan zijne nagedachtenis van mijne
‘Wegbereiders’ (1925): ‘Door fijnen en veelzijdigen smaak, onverdroten
belangeloozen ijver, door diepen ernst, gehuld in luchtigen schijn, voorbeeld en
leermeester voor wie - gelijk schrijver dezes - hem mochten naderen. Onherstelbaar
verlies voor ons land, was zijn plotseling verscheiden, juist toen hij zoude
verwezenlijken het wèldoordacht plan: bemiddelaar en vraagbaak te zijn te Parijs
voor landgenooten, die begeerden dieper door te dringen in fransche wetenschap
of kunst; vormende aldaar met haar, die zijn leven verhelderde, in gastvrije woning
het onontbeerlijke geestelijk vereenigingspunt’.
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Helaas, den kampioen voor Paul Krüger werd deze taak ontzegd. Evenals hem niet
werd gegeven uit eene meer middelpuntige Academie ons land te verlichten en te
verwarmen.

Groote schoonmaak
‘Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan’. De Genestet's waarschuwing
gehoor gevende, ruimde ik eenige jaren geleden kasten en kisten, opdat de nazaat
plaats zoude vinden voor eigen schatten... of prullen.
Tot den bundel Gidsbescheiden genaderd, deze tot laatsten groet
doorloopende...... Ziehier wat ik schreef aan de eerwaardige weduwe van onzen
onovertrefbaren redacteur-secretaris, vrouwe uit het welbekende geslacht der
Viruly's:
‘Grootendeels bestond die bundel uit brieven, briefjes en briefkaarten van uw zoo
betreurden echtgenoot. Hoe gemakkelijk waren zij te herkennen aan het zoo
bijzonder regelmatige, keurige schrift. En den even keurigen stijl! Het is mij eene
behoefte u te bekennen, dat hoe verder ik las, hoe hooger steeg mijne bewondering
en eerbied, niet slechts voor de ongelooflijke werkkracht, waarmede hij zijn taak
verrichtte, alle proeven nauwkeurig naziende, voorstellende wijzigingen - die alle
verbeteringen waren - maar vooral trof mij zijne zich nooit verloochenende
evenwichtigheid en heuschen toon, waar door onvermijdelijk meeningsverschil niet altijd de briefwisseling eene aangename kon zijn’.
‘Dankbaar erken ik dan ook nogmaals, dat uw echtgenoot in vele opzichten mij
een leermeester is geweest. En wel verre van die correspondentie te vernietigen,
neem ik die op in mijn familiearchief tot voorbeeld en navolging.’
Moge het bovenstaande eenigszins vergoeden een leemte in de Levensberichten
onzer Maatschappij! Door ons bestuur aangezocht om van Hall's leven te beschrijven,
moest ik daarvan afzien op uitdrukkelijk verlangen der weduwe.
Na rijp beraad meende zij in den geest te handelen van den overledene, door mij
te verzoeken geen gevolg te geven aan het voornemen. Want op gelijke vraag,
reeds tijdens het leven van haren echtgenoot gedaan, moest zij namens hem een
weigerend antwoord geven. Alle bescheiden had de afgetreden redacteur-secretaris
verbrand, toen hij afgemat en ziek naar Bilthoven trok.
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Aldus vervolgde de edele vrouwe in haar schrijven: ‘Het was (te Amsterdam
voormaals) een mooie tijd. Tintelend van franschen geest was toenmaals ons
intérieur; en dikwijls gaan mijne gedachten daarheen terug; zie ik mijn man
genietende van dat kruisvuur van geest aan onze echt fransche déjeunétjes.’
Want in die jaren werd Amsterdam veelvuldig bezocht door Franschen,
uitmuntende in kunst en wetenschap, die bij van Hall hartelijke opname vonden.
Na dit weinige over onzen voortreffelijken leider, enkele regelen gewijd aan de
eenige dichter-natuur in ons midden! Dichter-natuur - Helaas, niet dichter! De sprong
tusschen denken en doen, dorst Byvanck niet wagen. Altijd zoekend, altijd aarzelend.
Nooit tevreden over zijnen arbeid. Maar hoe bekoorde het hem volgen bij dat tasten
en zoeken! Te meer omdat hij nimmer afgunstig was op de meer bevoorrechten:
de dichters.
Allerminst ontbrak het hem aan de noodige kennis. Zijn ‘te veel’ was misschien
hem tot rem. ‘Ik wenschte dat ik zooveel van fransche letterkunde wist als hij’, zuchte
Kalff.
Toch verachtte Byvanck geenszins de vaderlandsche dichters. Op eene
redactie-vergadering liet hij zich eens ontvallen dat Vlaardingen hem verzocht had
drie voordrachten te houden over onze nieuwere dichtkunst. Algemeene verbazing:
Vlaardingen? ‘Qu' est ce qu c'est que ça?’ Mij was de Haringstad welbekend.
Meermalen tijdens mijn verblijf aan den Hoek, zette de dienstboot mij aan wal in dit
paradijs van zilte geuren.
Zonder iets te zeggen, besloot ik uit Zutphen, Byvanck's cursus bij te wonen. Welk
een fijn geweven improvisatie! Zeer langzaam sprekende, kon ik genoegzaam
woordelijk de voordracht opteekenen. De eerste les was voor mij een openbaring.
(Want ik kende maar één onzer dichters: Vondel - eigenlijk geen Nederlander, maar
een uit den hemel gevallen meteoor - evenals Rembrandt). Een uitvoerig verslag
zond ik ijlings naar het Algemeen Handelsblad. ‘Dr. Byvanck te Vlaardingen’;
opgenomen als feuilleton (20 en 22 November 1898).
Mijn docent zond ik de kranten. Byvanck gaf taal noch teeken. En zijne vrienden
vonden dat ik hem niet goed had begrepen. Doch mijn lang college-loopen en
aanteekeningen maken, hadden mij voldoende geschoold. Bovendien sprak hij zeer
duidelijk en zeer langzaam, zooals reeds werd aangestipt.
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Bij de tweede voordracht, vroeg ik hem mij ronduit te zeggen of hij liever geen verslag
wenschte? Jammer genoeg: ‘Liever niet’. Deshalve bleef zulks achterwege.
Die cursus was een daad van liefde. Op een lateren Gidsavond verhaalde Byvanck
goedig hoe de voorzitter van het Vlaardinger Nut - een eerzaam notaris - bij hem
aanklopte. ‘Waarom niet liever bij Jan ten Brink?’ (Toenmaals een echte
Nuts-hengst). Had bedankt. ‘Waarom niet bij Taco de Beer?’ (Idem) Had bedankt.
Evenzoo al de anderen, die in aanmerking konden komen. Geen wonder: Vijf en
twintig gulden fooi (men kan niet van ‘honorarium’ spreken!) voor de drie avonden
te zamen!
Kan zich iemand bescheidener schatten dan wie van alle gevraagden alléén had
een dichterziel! Die het eerst in aanmerking had moeten komen? Want letterkundigen
kunnen wet ontleden - na gedood te hebben; dichters zijn te bevooroordeeld, meten
naar eigen maat; alleen wie zoo als Byvanck, mede voelt, onbaatzuchtig mede voelt,
kan ons een dichter nader brengen.
Hoe betreurden wij zijn uittreden! En zulks naar mijn bescheiden meening - om
weinig geldende redenen. Lang had hij geaarzeld, doch de beker liep over toen van
Hall (volgens hem) niet tijdig genoeg opnam zijn maandelijksch overzicht. Ten
onrechte; integendeel hij bracht telkens onzen redacteur-secretaris tot wanhoop
wegens zijn inzenden op het nippertje. Jammer, zeer jammer, dat hij niet was te
bewegen terug te komen op zijn besluit. Ook voor hem zelven! Want die
maandelijksche prikkel was noodig.
Nu bleef mij slechts over hem zoo dikwijls mogelijk te bezoeken in de patricische
werkkamer der Koninklijke bibliotheek, met het statige uitzicht. Als een dichtervorst
omringd door kostbare werken op het gebied der schoone letteren en kunsten. Door
zijne zorg toch, was die instelling de eenige in den lande, waar Kunst de haar
toekomende plaats innam, naast de eindelooze reeksen prozaïsch proza.
Tegenvoeter was Kalff. Gelijk reeds de naam aanduidt: nuchtere, wasch-echte
Hollander. Zéér warm voelend, doch met een koel hoofd. (Men herleze zijn overzicht
der Vlaamsche beweging, Gids, 1910). Van alle redacteurs mij het meest
geestverwant. Eene korte aanhaling uit zijn bedankbrief voor het toezenden van
mijn ‘Nieuwe Wereld’ (1900)
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moge hem - en mij - kenmerken. ‘Mij heeft getroffen hoe u in Amerika, Nederland
wel uit het oog, maar nooit uit het hart geweest is. Hoe gij altijd door vervuld zijt
geweest door de tegenstelling Amerika-Nederland in zooveel opzichten. Niet om te
smalen op eigen land en volk, maar om op te wekken tot zoeken naar het betere.
Bij die eene groote verdienste vallen de talrijke andere verdiensten van uw boek
voor mij weg. ‘Maar de meeste van deze is de Liefde.’ (Niet allen dachten zoo over
mijne vaderlandsche gevoelens! De verslaggever van mijn boek in de Groene
Amsterdammer (no. 1231) heft waarlijk geen lofzang aan: ‘Men zou werkelijk aan
des schrijvers vaderlandsliefde gaan twijfelen. Hier is niet de vriend, die feilen toont,
aan het woord; een blik, zóó zwart, laat in het geheel geen licht door’ - Die
verslaggever was onderwijzer. En ik prees ...de Amerikaansche scholen!)
Hoezeer betreurde ik dan ook Kalff's heengaan; ten deele gerechtvaardigd door
het verlangen ‘om zich weer onverdeeld aan eigen werk te kunnen wijden’. Als
tweede reden noemt hij: zijne verhouding tot Byvanck ‘De reden die u in ‘de Gids’
houdt, n.l. het besef van daardoor toch een tegenwicht te zijn en wat te doen, heeft
ook mij weerhouden er uit te gaan, want ik heb er ook vroeger meer dan eens over
gedacht. Maar c'est plus fort que moi’......
‘Elk huis heeft zijn kruis’. Wie lang leeft, vindt zulks maar al te zeer bevestigd.
Ook Kalff ging gebogen onder diep huiselijk leed. Gebogen ... niet gebroken. Hem
sterkte de Trooster.

Gidsen wel en wee
Men vergeve, zoo ik ongemerkt op mij zelven verviel. En op dezen glibberigen weg
moet voortgaan; zij het ook zoo kort mogelijk.
Mijn Gidstaak beperkte zich niet tot reinigen en oppersen van andermans
onverzorgde gedachteninkleeding. Uit alle deelen des lands werden ‘de Gids’ nieuwe
boeken ter aankondiging gezonden, van allerlei slag. Helaas, de meesten onzer
waren te zeer vervuld met eigen arbeid om mede te werken aan het aanprijzen van
zulke waar. (Wat natuurlijk ten gevolge had, dat die stroom van lieverlede
opdroogde!)
Zooveel mogelijk trachtte ik het verzuim in te halen. Alles was van mijne gading!
Slechts hield ik onverzettelijk vast aan dezen regel: nooit af te keuren, nooit te vitten.
Geen spijkers op laag water zoeken! Was iets onleesbaar of onbelangrijk, dan nam
mijne pen vacantie. Aangezien schrijvers zich onverbeterlijk achten, noch zich laten
beleeren, wees ik nooit
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op fouten. Een boekbeoordeelaar is geen schoolmeester, geen rechter, enkel Gids.
Gelijk een Baedecker, sta hij alleen stil bij het bezienswaardige.
Zoo schreef ik dan ook onvervaard over Herboren Vrouwenkunst, nl. het
handweven (1909). Over Kralenrijgen (1909). Hield een dienstbodenpraatje (1908);
maakte mede Doktervisites (1908), welke ietwat schokten mijn geloof aan de reinheid
(niet de schoonheid!) der Hollandsche dames. De africhting van den politiehond
(1907) en de Schetsen uit de strafgevangenis (1910) waren niet moeilijk in verband
te brengen met het schoolwezen. En eene levensbeschrijving van Jonkvrouwe de
Bosch Kemper (1919) gaf gelegenheid te verhalen, hoe ik werd bekeerd tot de
vrouwenbeweging (de Freule). Hetgeen mij een prijsje bezorgde van een der
vooraanstaande dames-leden onzer Maatschappij. (‘Geen man had zoo waardig
en juist de pogingen onzer voorgangsters gewaardeerd’).
Een dier aankondigingen verbaasde ietwat onze Tafelronde: Op Zondagmorgen
(1898). Bij eene Zaterdagsche redactievergadering te Utrecht lag op tafel een bundel,
welke blijkbaar niemand aanlokte: schetsen van een zeer geliefd ‘dienaar des
Goddelijken woords’ - zooals zich eertijds betitelden onze predikanten.
Mijn lange nachtelijke terugtocht naar Zutphen werd er mede bekort. En de stilte
van den volgenden Zondagmorgen - eene stilte zóó geheel anders dan de weekstilte
in het toch steeds stille stadje - drong mij tot het schrijven van enkele bladzijden ter
aankondiging. Meer dan een kwart eeuw later nog niet geheel vergeten, blijkens
eene zinspeling in ons Jaarboek, in het levensbericht van Ds. J. de Vries (1925).
Op de Gidsvergadering volgend op mijne aanbeveling, vroeg van Hamel: ‘Meen je
dat?’ Ik boog zwijgend...... Blijkbaar was ik een vreemde eend in de bijt.
Ben zulks altijd gebleven. Doch wat mij met grooten eerbied vervulde voor mijne
mede-redacteurs, was hun ruime opvatting van het leven, hun groote
verdraagzaamheid. Nooit werd eenige aanmerking gemaakt, nooit gezinspeeld op
mijne afwijkende godsdienstige, staatkundige en zelfs economische gevoelens. Mijn
herhaald aanbod om heen te gaan, werd steeds zeer heusch afgewezen.
Natuurlijk zwijg ik hier over de Gidsartikelen, welke niet als redacteur, doch als
medewerker door mij of door anderen werden geschreven. Deze
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vonden, zooals reeds werd aangestipt, onvoorwaardelijk plaatsing. Maar niet mag
ik verzwijgen, dat zelfs toen schrijver dezes in den lande veroorzaakte hooge
golfbewegingen, zulks onze Tafelronde geenszins in beroering bracht. Volkomen
windstilte! Terwijl dan toch verschrikt de oudminister Pierson vroeg aan mijne
schoonouders - huisvrienden - of wellicht de ongenade der Goden mij had getroffen?
Want te goedgeloovig, had hij vergeten dat - althans tijdens verkiezingen - onze
groote bladen niet inlichten, maar oplichten! En wat deze van mij verhaalden, ook
van mijn veldtocht in het district Zutphen, waar ik als nationaal-liberaal het rustig
gezeten kamerlid Goeman-Borgesius den zetel betwistte, grensde (naar men mij
vertelde) aan het ongeloofelijke. Dus gaf ik mijne verkiezingsrede in druk, zond die
ook aan vrienden en bekenden (Lente in de Politiek, 1901). Dit zette de zaken recht,
gelijk moge bewijzen onderstaand uittreksel uit een brief van Kalff, toen niet meer
redacteur.
‘Al had ik te veel vertrouwen in u, om dadelijk te gaan twijfelen, ik begreep uw
houding in dezen niet zooals ik wenschte, en wilde mij liever onthouden te oordeelen,
totdat ik meer kennis van zaken zoude hebben. Ik ben blij tot de overtuiging te zijn
gekomen, dat ik aan uw ernst, uwe eerlijkheid, uw idealisme evenmin behoef te
twijfelen, als ik vroeger heb gedaan’.
Nog andere certificaten zoude ik kunnen overleggen, o.a.: dat van een voormalig
stadgenoot, toen lid, weldra voorzitter van den Hoogen Raad, die mij goeden uitslag
toewenschte bij de herstemming. Doch is dit wel noodig, waar mijne
mede-redacteurs, die zeer zeker niet voor mij zouden gestemd hebben (waren zij
te Zutphen ingeschreven), mij door hun zwijgen rehabiliteerden?
Zelfs werd gelogenstraft een vermoeden van Kalff, in potloodschrift onder zijn brief
gesteld: ‘Wat ik mij ook afgevraagd heb, of gij na dezen speech, in ‘de Gids’ kunt
blijven zitten naast Molengraaff en anderen’. Niet slechts bleef ik lid der Tafelronde
nog vele, vele jaren, doch Molengraaff verzocht mij een weinig later Commissaris
te worden eener Hypotheekbank, welke hij oprichtte. Welk Commissariaat mij in de
gelegenheid stelde hem gade te slaan en te bewonderen als nauwgezet en hoogst
bekwaam beheerder van andermans gelden.
Maar hoe voortreffelijk administrateur ook, kon ik mij hem niet indenken als
Minister: hij legde zelfs na korten tijd het leiderschap neder van de
Vrijzinnig-Democratische partij.
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Trouwens geen mijner collega's - hoewel zelfs een hunner, bij langer leven,
ongetwijfeld ware bekleed met de hoogste Indische waardigheid - kon men
‘politiekers’ noemen. Zij waren daartoe te oprecht, stonden te vast in hunne
schoenen. Men herinnert zich immers Guizot's beschamende bekentenis: La politique
n'est pas l'oeuvre des saints. (Mémoires IV). Zelfs die puritein zondigde dus ter wille
van zijn baantje!
Zonder het minste gewetensbezwaar bleef ik dan ook lid der redactie. Trouwens
welken invloed konden staatkundige betoogen uitoefenen van een tijdschrift, dat
eens per maand één kanonschot loste? Daartoe is ratelend snelvuur-geschut noodig!
En een monsterkanon als wijlen professor Buijs was niet meer te vinden.
Ter eere van onzen redacteur-secretaris zij nog even vermeld, dat hij - hoewel
Wethouder van onderwijs - mij geheel in rust liet, toen ik met een Gidsartikel stormen
verwekte in de onderwijzerswereld (Meesterverdriet, 1897). ‘Wie durft er al Gidsen?’
schreeuwden in koor de onderwijsbladen. Maar bijval ontving ik van andere zijne.
De ouders van leerlingen eener Arnhemsche Hoogere Burgerschool vroegen mij
vergunning om bij een adres aan den gemeenteraad, tot versterking van hun betoog,
te mogen voegen een overdruk. Na onderzoek gaarne toegestaan. Met het
gewenschte gevolg; al kregen zij ‘pro forma’ nul op het rekwest!
Evenzeer zweeg Hubrecht, lid der Akademie van Wetenschappen, toen een paar
zijner collega's mij in ‘de Ingenieur’ aanvielen, naar aanleiding van eene opmerking
in mijne Gidsstudie: Westerstranden (1913). Trouwens dat protest was gericht aan
het verkeerde adres. Evenals onze Regeering zelve een Duitsch officieel schrijven,
in mijn artikel behandeld, bij vergissing zond aan die Akademie, inplaats van aan
het Instituut van Ingenieurs. - Errare humanum est!

Tafelvreugden
Na zooveel vervelenis, eenige opvroolijking! Was van Hamel onze kok, Hubrecht
kruidde de spijzen.
Voortreffelijk docent, naderden hem zijne leerlingen en oud-leerlingen op het
zilveren ambtsfeest met eene klinkende huldiging, welke Hubrecht in staat stelde
op te richten het Tarsiusfonds, bestemd tot bevordering van embryologisch
onderzoek. Maar óók was hij begiftigd met een niet minder kostelijk talent: zich
weten bij tijds en grondig te ontspannen! Zelfs kinderlijk vroolijk te zijn!
Was hij gastheer, dan bleek zijne speelschheid reeds uit het ‘menu’.
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Hoe ‘camoufleerde’ hij de gerechten! Oesters - het voorgerecht - duidde het menu
aan door ‘Inwijding’. En de soep!! Van de dooden niets dan goeds, en derhalve
worde verzwegen den titel van het tijdschrift, waarmede Hubrecht deze vloeibare
stof terecht aanduidde. Een tijdschrift, opgericht en ettelijke jaren in kwijnend leven
gehouden door schrijvers, die bij ons niet langer onderkomen vonden. Daaronder
zelfs een zeer bekend Hoogleeraar der oudste Universiteit!
Een paar gerechten kan de lezer gemakkelijk ontcijferen: Het eenig noodige. Een onderzeesch vraagstuk. - De stille kracht. - Feuilles mortes. Het dessert als
‘Muzikaal overzicht’ zoude wellicht te veel hoofdbrekens kosten (het waren noten).
Een ander maal vereeuwigde zijn menu een ongelukje den redacteursecretaris
overkomen. Eerste en eenige keer, dat ‘de Gids’ een portret bevatte! Zonder ons
te raadplegen, had van Hall dit opgenomen ter goedertrouw, meenende zulks te
zijn de Genestet als aankomend jongeling. Eene vergissing: het stelde voor den
schrijver van ‘Klikspaan’; de student Kneppelhout.
Ditmaal bestond Hubrecht's menu uit een dubbel gevouwen karton, grijs als de
Gidsomslag, en met den Gidstitel. Doch achter den naam van ieder onzer een
kenmerkend woordje. De gastheer noemde zich zelf ‘de Stoute’. Opengeslagen,
prijkte die Gids op de linker zijde met een photo, ontsierd door vochtvlekken van
ouderdom, voorstellende een jongeling in de voorgeschreven photografische houding
der zeventig jaren: leunende tegen de onvermijdelijke kolom, de beenen bevallig
over elkaar geslagen, heel hoogen hoed in rechterhand, de onvermijdelijk glimlach
om de lippen. Het onderschrift beweerde dat deze photo de authentieke beeldtenis
was van den redacteur-secretaris!
Maar waarom dit alles verteld? Un plat rechauffé ne vaut jamais rien, en mijn pen
is onmachtig u in te leiden in ons gezellig samenzijn, u te verplaatsen in de atmosfeer
der Tafelronde......
De laatste maal, dat ik Hubrecht zag, kort voor mijn vertrek naar het buitenland,
was aan tafel. Helaas, welk een verandering! Het lichaam geheel gesloopt, sleepte
zich met moeite uit zijne woning op het St. Janskerkhof door een gang, welke dit
patricisch verblijf verbond met zijn laboratorium, naar de gehoorzaal, waar hij - nu
emeritus Hoogleeraar - voor een steeds even groot en belangstellend aantal
studenten zijne lessen gaf. Hoe lusteloos nuttigde hij het hem voorgezette voedsel!
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Doch zijn geest altijd even helder en opgewekt. Evenzeer als altijd, ietwat ironisch
(nooit kwetsend)......
Trouwe kameraad, tot weerziens!
Heel anders, doch ook eene tafelvreugde: Johan de Meester - de later gekomene.
Alsof met hem binnenstormde de heele bent der jongere letterkundigen! Voor ons
waarlijk ‘een nieuw geluid’! Want een paar ten onrechte afgewezen dichterlijke
ontboezemingen van het opkomend geslacht (vóór mijn Gidstijd) hadden ons doen
mijden als vogelverschrikkers.
Was Rotterdam een Hollandsch Mekka geworden? Van heinde en ver kwamen
de jongeren hem daar raadplegen. Maar zijn geest werkte als een stoomketel onder
hoogen druk. Te zwaar belast, helaas! Slechts zeer korten tijd kon hij te Buiksloot
uitrusten van zijn schamel beloonden slavenarbeid. Niet enkel de visch wordt duur
betaald......
Zoo Molengraaff zeer bijdroeg tot mijn tafelvreugde, was zulks niet als Gidsredacteur.
Maar aan de etenstafel der Commissarissen zijner Stichtsche Hypotheekbank
kwamen de tongen der aanzittenden los. Doch gij vindt, dat de tafel bij mij een te
groote plaats inneemt? Bedenk dat de Waterstaats-ingenieur zijn leven slijt in
eenzaamheid, op moerassigen bodem, welke de menschheid schuwt, en waar de
stoffage bestaat uit enkel heipalen. Nergens vond ik een vast onderkomen: was
steeds zwerver van Staat. Behoorde nooit tot de ingezetenen; was altijd opgezetene.
Geen vaste kring nam mij ooit op - gelijk het geval is bij de rechterlijke macht, bij de
militairen. De Waterstaats-ingenieur is overal eenling. Hoe moeilijk dus een
vriendenkring te vormen! De tafel is dan eene uitkomst! Dáár legt iedereen het
dagelijksch masker af, wordt vertrouwelijker.
Wat heb ik niet veel geleerd bij de drie malen dagelijksche samenkomst in het
ouderlijk huis! Kleine potjes hebben ook ooren! En vooral wanneer een of twee
gasten waren genoodigd (bij groote feestmalen werd het jongetje naar boven
gestuurd). Wat heb ik niet opgegaard aan de voormalig ellenlange etenstafels der
logementen in grootere en kleinere steden! Als jong ingenieur, aan het ondereinde,
bij de handelsreizigers: mannen wèl bespraakt, met veel ervaring, vrienden van
burger en boer. Later, deftiger geworden: aan het boveneinde, waar de ongehuwde
staats- en stadsambtenaren hun toevlucht vonden, en de hoogere kringen werden
besproken.
Dank Molengraaff, kwam ik ditmaal in aanraking met de mij geheel
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onbekende provinciale handelswereld. Vooral een Commissaris uit het hooge
Noorden wist levendig te verhalen van de marktdagen, op welke hij een ton gereed
geld noodig had voor de zuivelboeren, die wissels kochten. De Coöperaties nekten
dat bedrijf; maar nog zette hij over de toonbank heel wat pandbrieven om. Moest
deze in voorraad houden: de boer eischt gelijk oversteken.
Enkele gasten zijn te herdenken. Niet vele! De meesten waren ongenietbaar. Te
zeer op hun Zondags; kwamen niet uit de plooi; bedierven de stemming. 't Ergste
waren wie te lieverig deden; hoopten dat op die eerste begroeting weldra zou volgen
de omarming. Een dezer - twee malen door misverstand gevraagd - werd heel boos,
toen een ander tot Gidsredacteur werd verkoren.
Maar met welk groot gejuich werd ingehaald de oud-redacteur, professor Quack!
Meer dan vijf en twintig jaren had hij getafeld! Steeds tot heel laat in den avond; de
redacteuren huiswaarts gaande ‘dodelinant de la tête’. (In zijn tijd was Fransch nog
eene Nederlandsche spreektaal). Vooral Potgieter was boos, wanneer niet - gelijk
bij de Schuttersmaaltijden - bescheid werd gedaan met volle pokalen!
Veel vertelde hij ook van eigen wedervaren. Hoe het laatste beeld, hetwelk zijn
eene oog langen tijd vast hield, vóórdat daarin het licht voor goed werd gebluscht,
dat was zijner echtgenoote. Hoe de fiscus hem verdacht schatten te verheimelijken,
verdiend met ‘de Socialisten’. In September 1901 had hij precies honderd twintig
gulden opgestoken! Twee gulden voor ieder exemplaar boven het eerste
zeshonderdtal! Socialisten maken trouwens zelfs hunne vrienden niet rijk!
Een mijner gasten was de Pekingsche consul Knobel. Indertijd had hij mij audiëntie
verleend in den trein, tusschen Arnhem en Zevenaar (had het te druk om mij elders
te ontvangen); het betrof de uitzending van Nederlandsche ingenieurs naar China,
waarvoor Amsterdamsche beursmannen veel voelden, onze regeering niets. Knobel
klaagde steen en been over gebrek aan ambtelijke medewerking. Dat wist ik van
vroeger. Hoevele kostelijke uitzwervingen, toen de Nederlandsche ingenieur nog
haast een wereldmonopolie had, heeft den Haag lamlendig verhinderd! Dáár werd
betracht Talleyrand's: Surtout pas de zèle! Waarom dan ook de zalige rust op het
Buitenhof gestoord? Zoo wreekte zich de scheiding van hoofdstad en hofstad!
Op mijne buitenlandsche zwerftochten had ik trouwens maar al te zeer
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gelegenheid gevonden om mij te schamen over onze Vertegenwoordiging (niet over
onze vertegenwoordigers: flinke mannen). Zonder blikken of blozen hoorde ik dan
ook aan mijn tafel (ditmaal geen Gidstafel) eene welbekende Nederlandsche
reizigster verhalen, hoe zij in het verre Oosten nooit meer aanklopte bij onze
ambtelijke landgenooten - volkomen machteloos - maar steun zocht en vond bij
Duitsche autoriteiten. De verklaring? Zij bood haar visitekaartje aan! Hare
voorvaderen hadden haar namelijk nagelaten een klinkenden Duitschen naam,
verlucht door een ‘von’ - Behoedzaam verborg zij steeds haar paspoort.
Natuurlijk weet ik dat sedert dien tijd, heel veel water door den Rijn vloeide, dat
den Haag eindelijk ontwaakte, doch ietwat te laat...... Het verzuim is niet meer
intehalen.
Maar het is hoog tijd van tafel op te staan, en nu - na het zoete - te proeven het
bittere!

Gevaarlijke plekken
Langen tijd was Couperus geweest onze vlag en toeverlaat. Welk eene vreugde
toen hij ons voor één jaar twee romans beloofde! Doch ‘Langs lijnen van
geleidelijkheid’ deed mompelen. En toen: ‘Stille kracht’!! Wat een pak booze brieven
bereikte van Hall, en door hem, de redacteurs! Wij moesten den gevierden schrijver
hoffelijk verzoeken in het vervolg zijne kunstgewrochten zóó tijdig in te zenden, dat
wij die in handschrift konden genieten. (Hij zond zijne romans steeds op het nippertje,
zoodat zelfs van Hall die slechts even of niet inzag).
Die stille wenk maakte een einde aan zijne medewerking.
De beste afstraffing, welke wij wegens onze onvoorzichtigheid ontvingen, was
geschreven door eene bedaagde professors weduwe: Mevrouw Hoekstra van Geuns.
Zij plaatste zelfs - zeer tot haar leedwezen ‘de Gids’ op den Index. Wat niet belette
- in tegendeel, zooals trouwens gewoonlijk het geval is - dat ons debiet toenam.
Mijne Gidsgenooten gaf ik in overweging om dien kranigen vrouwenbrief met het
(ietwat slappe) antwoord van onzen redacteur-secretaris, op te nemen in de volgende
Gidsaflevering. Zulks had ik den Amerikanen afgezien. Mijn voorstel werd
aangenomen. Doch de collega's wenschten de brieven in proefdruk te herlezen.
Met het te verwachten gevolg! Ook hier werd bewaarheid Talleyrand's gezegde:
Gardez-vous du premier mouvement: c'est le bon.
Nog minder heldhaftig was de meerderheid onzer Tafelronde in het
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volgend geval: Het gold de vraag, al dan niet op te nemen een frisch, kernachtig
feministisch pleidooi. Van Hall vreesde...... verlies aan abonnementen! Terwijl dan
toch een zeer groot deel onzer lezers ongetwijfeld in den dameskring was te zoeken!
Het meerendeel der redacteurs volgden - weinig galant - den leider. En de schrijfster
was waarlijk geen onbekende! Echtgenoote van een onzer; eene wakkere
Rijnlandsche, doch op en te op Nederlandsche geworden door haar huwelijk!......
Toch waren mijne medeleden geen vrouwenhaters. Meermalen werd vrouwelijken
bijstand gezocht (ongehuwde natuurlijk!). Maar steeds te vergeefs. Bij mijn heengaan
(1919) gaf ik in overweging mij door een tweetal te vervangen. Allerminst alsof ik
mij zóó zwaarwichtig voelde; doch de tijden waren veranderd. De Gids werd meer
en meer tot een ‘Boekzaal der geleerde wereld’; werd minder en minder wat
Potgieter, de oprichter, bedoelde: een salon, waar dames niet enkel werden geduld,
doch den toon aangaven. Die toon had de oude garde!
Moet hier nog een voorstel behandeld worden, dat uitging van schrijver dezes? Tot
veel vriendelijk gewrijf aanleiding gaf; ten slotte te ruste werd gelegd? Doch neen,
ik wil geen feestvreugde vergallen! Niet alsof mijn voorstel verloren heeft aan
actualiteit. Doch waar ons land zoo blijkbaar door Hooger hand werd en wordt
beschermd, zal ook ditmaal - bid ik vuriglijk - dat Damocles zwaard niet onze hoofden
treffen.

Afscheidsgroet
Eigenlijk ten onrechte genoemd: afscheidsgroet! Want hier betreft het geenszins zooals men wellicht denkt - een afscheidnemen door den gewezen Gidsredacteur,
wonende in Zwitserland, doch de groet van een hooggeschat voormalig medewerker,
gezonden naar Zwitserland uit...... verre, onbekende gewesten.
Niet lang geleden, was voor de tweede maal een Oostenrijksch helziener,
Kordon-Véry, tegenwoordig op de zitting der afdeeling Vevey van het kantonale
Metapsychisch genootschap. En zoo ik hier durf gewagen van die jongste der
wetenschappen - ten onzent bekend onder den naam: Parapsychologie - zoo is
zulks, omdat deze eindelijk officieel is toegelaten aan de Universiteiten te Utrecht
en Leiden; zij het ook op zeer bescheiden voet.
Reeds een groote vooruitgang! In mijne jonge jaren werd slechts fluisterend en
griezelend gesproken van tafeldansen, welke ooms en tantes
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vroeger hadden bijgewoond. Op geen mijner latere standplaatsen werd ooit dat
onderwerp aangeroerd. En eerst na mijne vestiging in Zwitserland, bemerkte ik dat
reeds jaren en jaren groeide en bloeide, gesteund en bevorderd door mannen van
naam en wetenschap, te Parijs, te Londen, in Duitschland, Rusland, Noord-Amerika,
eigenlijk overal, de wetenschap der wetenschappen, welke de overleveringen der
oudheid, - in later eeuwen als nevelbeelden en sprookjes verworpen - door nieuwe
feiten verklaarde en tot waarheden verhief, zij het ook vermengd met waanbeelden.
Reeds op eene vorige zitting had de Oostenrijker bewezen bliksemsnel te kunnen
lezen de gedachten der aanwezigen; zoodat de algemeene voorzitter - Doctor
Bertholet - geneesheer-Directeur van een Lausanner welbekend Sanatorium - alle
voorzorgen moest nemen tegen, zelfs onwillekeurig, bedrog. Hij blinddoekte
Kordon-Véry wetenschappelijk, had in den blinde uit de Lausanner bibliotheek een
boekdeel genomen; dit blindelings aldaar in zijn tasch gestoken, en legde zulk nu
ongezien op de tafel, om welke de leden waren gezeten in ruimen kring. De
geblinddoekte helziener had intusschen den linkerarm gelegd op die tafel, en rustte
op dien arm met zijn hoofd, terwijl de rechterhand bladerde in het door Dr. Bertholet
daaronder geschoven boek. ‘Een mooi boek’ - mompelde hij langzaam in het Duitsch
(de eenige hem bekende taal - ‘een heel mooi boek’. Het handelt over... Wijsheid...
en Schoonheid... in... China’. ‘Hier’, - zeide hij, plotseling de hand uitstrekkende
boven eene bladzijde - ‘Hier, in dit vierde hoofdstuk, begint de schrijver te behandelen
de Schoonheid’. Dr. Bertholet gelijk wij allen, nieuwsgierig - vroeg hem den naam
van den schrijver. De helziener wist blijkbaar niet goed waar den klemtoon te leggen
op den hem vreemd klinkenden naam: ‘Bo... bô... bó...rel, Bôrel, Bórel......
Daar viel mij plotseling in hoe een onzer medewerkers: Henri Borel oud-tolk von
ons gezantschap te Peking, die mijn gast was geweest op eene redactievergadering,
de leer van Confucius tot onderwerp van studie had gekozen. (Later bleek het mij
dat inderdaad het boek, hetwelk ter tafel lag, was geschreven door Henri Borel, en
getiteld: Wu - Wey, Fantaisie inspirée par la philosophie de Laotsé).
Maar hoe kon deze Oostenrijker, die geen woord Fransch verstond, geblinddoekt
oordeelen over dat boek? Eene opmerking van Dr. Bertholet, gemaakt in den
aanvang der zitting, verklaarde zulks eenigszins. Pas bij den boekhandelaar gekochte
werken en zooeven opengesneden, kon de
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helziener niet lezen: de bladzijden moesten door velerlei oogen bestraald zijn
geworden. Eerst dan konden zij op hare beurt stralen uitzenden naar den nieuwen
lezer: de Helziener. Niet de woorden zelve, doch de daarin vastgelegde gedachte!
Nog een ander blijk van gedachten lezen en helzien gaf later de Oostenrijker. Na
een oogenblik armen en hoofd te hebben opgericht ten einde uit te rusten, legde
hij deze wederom op tafel. In den tusschentijd had Dr. Bertholet het boek opgenomen,
er haastig in gebladerd. Wilde het nu schuiven onder Kordon-Véry's rechter hand,
wederom geopend op de eerste bladzijde van dat vierde hoofdstuk. Ietwat
zenuwachtig, kon hij blijkbaar die bladzijde niet vinden. De helziener, geblinddoekt,
en met het hoofd op den linkerarm rustende, las de gedachte van den naast hem
staanden voorzitter, en zeide kalmpjes: ‘Geeft u zich geen moeite Herr Doktor, dat
vind ik veel vlugger’.
En inderdaad, tot ons aller verbazing, vond hij onmiddellijk wat de voorzitter met
open oogen te vergeefs zocht!
Derhalve leefde voor den enkel Duitsch lezenden en sprekenden Kordon-Véry
het Fransche boek van den Nederlander Henri Borel! Van die drukletters straalden
uit de gedachten van den schrijver, welke zij door wisselwerking tusschen boek en
lezers vasthielden, en aldus door den helziener konden opgenomen worden en
verstaan.
Bemoedigende, troostrijke gedachte! Veel grooter wonder, en van veel verdere
strekking, dan hetgeen ons de physica onlangs openbaarde: de ontzettende
levenskracht van de schijnbaar doode materie, van hetgeen tot nu toe ondeelbaar
klein werd geacht: het atoom! Immers, tallooze onzichtbare deeltjes blijken zich in
dat atoom met duizelingwekkende snelheid en kracht te bewegen in cirkeldans om
een evenzeer onzichtbare kleine kern. Eeuwig rondwentelend, totdat de Hand die
èn de stof, èn de beweging schiep, wenkt: Halt!
Onze boeken leven, leven! Aldus, de honderd deelen der Gids, aldus de
duizend-tallen, gerangschikt in de boekerij onzer Maatschappij! Gaudeamus igitur!
Onbeschroomd worde dan ook opgeheven Potgieter's tot den rand toe gevulde
Gidsbokaal! Uit volle borst - niet tot afscheid, doch tot weerziens - toegeroepen aan
alle Gidsers, aan alle leden onzer Maatschappij het wèlbekende, niet altijd juist
begrepen: Vivat nostrorum sanitas!
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De Nederlandsche bijbelvertaling 1637-1937
Door Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink
De 17de September 1637 is een datum van ongewone beteekenis in de
Nederlandsche kerkgeschiedenis. De gebeurtenis van dien dag vindt men niet
opgeteekend in eenig kerkeboek van dien tijd, waarin kerkelijke handelingen en
besluiten werden vastgelegd. Men moet haar zoeken in de Resoluties van de Staten
Generaal der Vereenigde Nederlanden, waar zij aldus wordt beschreven (D1. 62,
Fo. 450, Alg. Rijks Archief te 's-Gravenhage):
‘Jovis den 17 September 1637.
D'Heeren Andreas Rivet - toen opvoeder van prins Willem II, en professor
honorarius van Leiden - uyt den naem ende als daartoe versocht sijnde van den
Professor Bogermannus, Antonius Walleus - hoogleeraar - ende Festus Hommius
- regent van het Statencollege en predikant te Leiden - voor haer selven ende
vervangende Wilhelmus Baudartius, Translateurs respective van den Nederlantschen
Bibel uijt de originele Hebreusche ende Grieksche Tale hebben Haer Ho: Mo:
voorgedraegen dat naar lange moeyten ende swaren arbeijt de voorss. translatie
was in alles voltrocken ende in den druck geluckelick gebracht, leggende over een
exemplaer van dien in het fluweel cierlick gebonden twelck sij aen Haer Ho: Mo:
presenteerden deselve bedanckende voor haren Christelicken yver ende vaderlicke
sorge die Haer Ho: Mo: in het uijtvoeren van sulcken den nederlantschen kercken
noodigen werk hadden betoont.’
Het is de overreiking van de nieuwe vertaling des Bijbels, tot stand gebracht door
de vertalers en reviseurs, die de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 daartoe
had benoemd, en hunne opvolgers, aan de Regeering, die het werk had mogelijk
gemaakt en doen voltooien. In het contract betreffende de uitgave gesloten tusschen
Burgemeesteren dezer stad en de uitgevers en tusschen dezen en de drukkers was
vastgesteld, dat vóór de verschijning en overhandiging van dit en eenige andere
exemplaren met officieele bestemming, de nieuwe Bijbel niet voor het publiek
1
verkrijgbaar zou zijn. De datum van heden is dus wel bij uitstek de juiste om het
derde eeuwfeest van den Nederlandschen Bijbel, en dat hier te Leiden, te vieren.
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Bovendien heeft het een bijzondere bekoring, dat wij daarvoor op dit oogenblik in
onze om vele redenen, maar thans ook wel in de eerste plaats om hare historie zoo
eerwaardige en rijke Pieterskerk samen zijn. Bij de herdenking van de nieuwe
Bijbelvertaling van 1637 is het immers geoorloofd een woord over de
voorgeschiedenis te zeggen; doch wij doen dat kort en in nauw verband. In 1462
plaatste Willem Heerman, een aanzienlijk ingezetene, op het koor dezer Pieterskerk
een lessenaar met een door hemzelf in ‘Duytsche’ vertaling afgeschreven Oud en
Nieuw Testament ter lezing voor iedereen, gedurende en buiten de kerkdiensten.
Het was misschien een samenstelling van den z.g. Historiebijbel van 1360 en het
Nieuwe Testament van Joh. Scutken van Windesheim, maar in elk geval een zeer
bijzonder geschenk met opvallende bestemming, klare getuige van het karakter van
het godsdienstig leven in deze landen in de 15de eeuw. Noch van den ‘lectryn’,
2
noch van het handschrift is ons thans helaas iets meer bekend .
Een andere herinnering doemt voor ons op, die ons weder veel dichter bij het
onderwerp van dezen avond brengt. Voor ons geestesoog sta Philips van Marnix
van St. Aldegonde, de voortreffelijke berijmer in het Nederlandsch van de Psalmen,
zooals onze Kerk ze echter nooit gezongen heeft, vertaler ook in proza van de
Psalmen. Van hem is het bekende en telkens weder overgenomen oordeel over
den toen meest gebruikten Nederlandschen Bijbel, n.l. dat het Oude Testament een
zeer gebrekkige vertaling van een gebrekkige vertaling, t.w. die van Luther, was.
Over dat oordeel zullen wij thans niet uitweiden; maar in een donkere en moeilijke
periode van zijn leven, na den moord op den Vader des Vaderlands en na den val
van Antwerpen, is Marnix, uitnemend kenner van het Hebreeuwsch zoowel als van
het Nederlandsch, op aandringen van de Kerk voor de tweede maal door de Staten
Generaal genoodigd geworden om een nieuwe, oorspronkelijke vertaling van den
Bijbel ter hand te nemen. Zomer 1595 vestigde Marnix zich daartoe, met ruime
middelen en eerbewijzen van de Hooge Overheid voorzien, te Leiden. Zijn eerste
woning was aan het Rapenburg, drie of vier huizen voorbij de Nonnensteeg; daar
heeft Marnix gewerkt de weinige jaren, die hem nog restten. Ook thans niet in
ononderbroken rust; kerkelijken en theologischen strijd - wij denken aan Ds. Caspar
Coolhaes - voerde hij en de moeilijke zending naar het prinsdom Oranje deed hem
veel kwaad. Zeker zijn het jaren van bijzondere beteekenis geweest in Marnix' leven.
Hugo de Groot verhaalt in zijn Historiën (1596) den bloei der
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Universiteit; hij noemt de beroemde namen van Rapheling, drukker en oriëntalist (†
1597), Franciscus Junius († 1602), Jos. Scaliger († 1609) en Bonav. Vulcanius (†
1610) en voegt juist aan deze namen de herinnering toe aan het verblijf van den
Heer van St. Aldegonde, ‘dat seer uytsteekendt licht’ (vert. Goris, 1681), gekomen
om in deze omgeving de heilige bladen in zijn moedertaal over te zetten. Niet verder
dan Genesis, met kantteekeningen, behalve dan het Psalmboek en een aantal
dichterlijke stukken uit andere boeken van het O.T., is Marnix gevorderd. Op 1 Nov.
1598 moest hij wegens den verkoop van zijn woning verhuizen. Hij vestigde zich
op de Pieterskerkgracht; gij wilt er nog eens aan denken, dat op de plaats, waar
reeds jarenlang de gymnastiekschool staat, Marnix heeft gewoond en dat hij daar
is gestorven, na weinig weken, op den 15den Dec. 1598. Zeven dagen later is hij
begraven in deze Pieterskerk op het koor aan de N. zijde, waar zijn lichaam gerust
heeft tot het, met dat van zijn eenigen zoon, die hem weldra in den dood volgde,
weder naar elders werd overgebracht, naar de Kerk te West Souburg, die hij zelf
vernieuwd had, doch die er thans niet meer is. Een monument herinnert daar aan
den grooten vriend van prins Willem. Aangezien ook dit Bijbelwerk niet alleen de
Kerk aanging, maar in den persoon van Marnix ten nauwste verbonden is met de
geschiedenis van ons volk, willen wij ons nu nog het woord te binnen brengen van
Johan van Oldenbarnevelt, die uitdrukkelijk verklaarde, dat de Staten aan Marnix
in deze laatste jaren ‘sijn tractement toegeleyt hadden, niet eygentlyck ten aanzien
van de translatie, maer voornamelyck ten aensien van sijn diensten by hem den
3
lande gedaen en te doen’ . Zoo staan dan onze gedachten op het oogenblik midden
in onze vaderlandsche en kerkelijke geschiedenis tegelijkertijd en zij mogen daar
voor deze oogenblikken stand houden.
Dezelfde reden, die Marnix naar Leiden heeft gevoerd, de aanraking met de
Universiteit en het voordeel van haar Bibliotheek, is het ook geweest, die den 17den
Juli 1625 de Staten Generaal deden besluiten, de Bijbelvertalers, door de Nationale
Synode van Dordrecht in 1618 benoemd, naar hier samen te roepen. En zoo kon
hun werk te Leiden den 13den November 1626 zijn aanvang nemen.
Doch voor wij dat van wat naderbij gadeslaan, nog iets over de voorbereidselen.
Vooreerst valt het op, dat er tusschen het besluit van de Synode te Dordrecht en
dezen aanvang niet minder dan 8 jaren moesten verloopen. En in de tweede plaats,
dat er weder een geheel geslacht voorbij-
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gegaan is, sinds Marnix hier aan het werk was, zoodat de behoefte aan een nieuwe
Bijbelvertaling intusschen gestegen moet zijn in een mate, geheel onevenredig aan
de traagheid, waarmede, tengevolge van allerlei bezwaren, aan deze behoefte
tegemoet gekomen werd.
Ons volk was niet zonder Bijbel, dit bedenke men bovendien. Sedert de
Reformatie, van 1522 af, verschijnen er eerst gedeelten, dan reeds in 1526 een
volledige Bijbel in onze taal, die van Liesveldt, in het N.T. aan de hand van Luthers
vertaling, in het O.T. naar een ondere, die eindelijk den uitgever het leven kost;
martelaarsbijbel in dubbelen zin. Ook vertalingen van Roomsch Katholieke zijde
kwamen onder het volk. Maar ten slotte wordt het geheele terrein gewonnen door
den Bijbel van Embden 1562, het O.T. naar Luther door Godfried van Wingen, het
N.T. door Joh. Dyrkinus, een verbetering van dat van Utenhove, met die
merkwaardige, deels zeer oude, kantteekeningen, de Deux-aes Bijbel. Dezen Bijbel
moet men zich in handen denken van alle gemeenteleden, die lezen konden. Hij is
onvoorwaardelijk populair geweest. Toen tot de nieuwe vertaling besloten werd,
4
lagen er nog 80 000 exemplaren van dezen ouden op de zolders der drukkers, een
getal, dat ons vooral een voorstelling van de verbreiding geven kan, als men bedenkt,
dat de druk nog voortging en zij toch in 1637, als de nieuwe vertaling verschijnt,
vrijwel uitverkocht zijn. Tegen deze vertaling echter bestonden wetenschappelijke
en practische bezwaren. Den predikanten viel het zwaar, zooals zij zeiden, om
dikwijls bij de prediking eerst een juistere vertaling van den te behandelen tekst voor
het gehoor duidelijk en aannemelijk te maken. Sedert de Synode te Embden 1571
en de generale Synode te Dordrecht 1578 zijn de besprekingen over deze zaak
vrijwel ononderbroken onder de aandacht der kerkvergaderingen geweest. Dit stuk
der voorgeschiedenis, ik weet het, is algemeen bekend, maar ik wil toch niet nalaten
er in het kort bij stil te staan en wel aan de hand van het relaas der vertalers
Bogerman en Baudartius zelf, dat thans na 300 jaren wel niet voor het eerst gelezen,
5
maar voor het eerst volledig gedrukt is .
Het uitgangspunt is immer de eenvoudige overweging, dat de Gereformeerde
Nederl. kerken, zoo goed als alle andere Gereformeerde kerken in de Christenheid,
behoorden te hebben ‘eene suyvere ende getrouwe oversettinge des gantschen
Bybels, uyt de oorspronkelicke talen, daerinne het den H. Geest belieft heeft deselve
door sijne dienstknechten te doen beschrijven’. Maar men zag wel duidelijk in, dat,
wanneer in onze provin-
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ciën verschillende handen zich met dit werk bezig zouden houden, de ‘ongelijckheyt
van tale, elck naeden aert van sijn lantschap’ maken zou, dat deze vertaling ‘den
alderbesten niet wesen en soude’. Dus trachtte men Aldegonde in 1586 er voor te
winnen, met medewerking van een zeker aantal herzieners. Dit is niet gelukt; daarom
moest een andere weg worden ingeslagen. Men benoemde een viertal predikanten,
eerst in 1587, daarna op de Zuid-Hollandsche Synode te Leiden in 1592 nogmaals,
tegelijk bij de Staten Generaal, die over de kosten der Kerk beschikten, op
medewerking aandringende. Eindelijk wordt tòch Marnix gewonnen en dat men hem
als hoofdvertaler wenschte, is dan mede om de noodzakelijke eenheid in taal en
stijl der vertaling te waarborgen. Maar dat men een aantal predikanten tot
samenwerking met hem in de herziening aanwijst, daarvan is o.m. de reden, die
men niet moede wordt te herhalen, dat de Bijbelvertaling niet iemands werk in 't
particulier, ‘maer een gemeen werck der kercken wesen soude’. Na den dood van
Marnix zijn het twee van hen, Arn. Cornelii en Werner Helmichius, beiden predikant
te Delft, Helmichius later te Amsterdam, die het werk op zich nemen, terwijl aan hun
herzieners nog de bekende Franciscus Gomarus, toen hoogleeraar te Leiden, werd
toegevoegd. Dit werk ging langzaam. De predikanten waren niet vrij van hun gewone
ambtswerk. Vooral Helmichius heeft zich ontzaglijk geweerd. In 1605 verloor hij
door den dood zijn medewerker. In 1606 kreeg hij bovendien tegenwerking. Deze
kwam van den bekenden predikant en historieschrijver Wilh. Baudartius te Zutphen,
nog wel een der herzieners, die een boekje uitgaf: Wechbereyder op de
Verbeteringhe van den Nederlantschen Bybel die, door de ghenade des Heeren,
corts aen den dach sal ghegheven worden. De schrijver was er van overtuigd, dat
het oorspronkelijke Nederlandsche werk toch wel nimmer tot stand zou komen en
was voornemens een Nederlandsche bewerking van den Bijbel van den
Gereformeerden Duitschen theoloog Joh. Piscator te bezorgen, in het Nassausche
land te Herborn op initiatief van Jan den Oude verschenen 1602/03. Dit plan is niet
tot uitvoering gekomen: dat was niet het doel, waartoe de Kerk wenschte te geraken.
Helmichius stierf en de arbeid kwam stil te liggen. Op de Nationale Synode van
Dodrecht is het vraagstuk, ruim 10 jaren na dezen kleinen strijd, opgelost.
Eenige bepalingen, die men vaststelde voor de nieuwe vertaling, trekken onze
aandacht.
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1. Zij moest zoo dicht mogelijk staan bij den oorspronkelijken tekst. Uitdrukkingen,
die geheel aan het Hebreeuwsch en het Grieksch eigen en aan het Nederlandsch
vreemd zijn, zouden toch onveranderd moeten worden weergegeven, indien ook
maar eenigszins verstaanbaar in het Nederlandsch.
2. Zij moest een oorspronkelijke vertaling zijn, regelrecht uit de oude talen en men
zou niet kunnen volstaan met een verbetering van de gebruikelijke. Toch, om
aanstoot te vermijden, moest men behouden uit die bekende vertaling datgene, wat
inderdaad geen verbetering behoefde.
Het is niet voor de eerste maal, dat deze wensch om aanstoot te vermijden bij
het aanbrengen van volkomen gerechtvaardigde vernieuwing in de Kerk - hetzij in
deze of in welke andere Kerk, waar ter wereld ook - werd uitgesproken, zoo min als
het de laatste maal was. Wij denken aan Hieronymus, doch dat was twaalf eeuwen
eer. Toen Marnix zijn nieuwe Psalmberijming aanbood, was ook hij zich bewust,
dat dit opspraak zou geven en er aanstoot aan genomen zou worden door hen, die
aan de Psalmen Datheens waren verkleefd. Daarom drong Marnix zijn Psalmen
aan niemand op, hij bood ze aan, ieder mocht het beste kiezen. - Als de nieuwe
Bijbelvertaling gereed is, schrijven Bogerman en Baudartius over deze gevoelige
quaestie aldus:
Ook de kerken in het buitenland hebben nieuwe vertalingen aanvaard ‘sonder
haer eenichsins te keeren aen de ongefondeerde propoosten, tegenredenen,
opsprake, ofte oock vyantlicke spotredenen ende lasteringen van sommigen, die
ofte uyt onverstant, ofte eenige partijdige, nijdige, ende vijantlicke quaetwillicheyt,
ofte verkeertheyt, haren heyligen ijver in 't eerste bespotteden ofte mispresen:
voorgevende de sommige, dat dit werck onnoodich, ja oock ergerlick ende
aenstootelick was, schijnende als of men te vooren geen woort Godts gehadt en
hadde: Andere onverstandelick, ofte oock spottelick, vragende, of hare Vaders, die
bij de vorige oversettingen recht gelooft ende wel geleeft hadden, oock salich waren
geworden: waeraen doch geen vroom ende verstandich Christen en twijvelt. Ja al
en warender geene Oversettingen geweest, so souden evenwel alle, die de gesonde
Predicatie des H. Evangelii met haren geloove hadden aengenomen, salich zijn
geworden: Ende hoeveel duysenden zijnder voor desen geweest, ende nu oock
levende, die niet cunnende lesen, door het gehoor des gepredickten woorts, ende
onderwijs van anderen, die de Schriftuere connen lesen ende verstaen, zijn bekeert,
ende gebracht tot het geloove ende de salicheyt? Maer daeruyt en volgt geen-
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sins, dat men in Godes kercke (dewelcke sijn huys is) niet en soude moeten hebben
ende gebruycken eene suyvere ende wel bearbeydde religieuse Oversettinge van
sijn salichmakende woort, soo tot dienst ende behulp van alle sijne dienstknechten,
die in sijn huys de leere der waerheyt daeruyt moeten voordragen, als van alle
andere die lesen connen: om door dat middel, van Gode verordineert ende
genadelick verleent, eerst aengeleydt te worden tot de kennisse der waerheyt, ende
daerna dagelicx daerinne meer ende meer onderwesen ende gesterckt te worden...
Het bevel onses Heeren Christi (Joh. 5 v. 39.) Ondersoeckt de Schriften, is van een
seer wijt begrijp, insluytende alle noodige ende nutte middelen, die tot behoorlick
ondersoeck der H. Schrifture dienstich zijn, waeronder alle verstandige sullen moeten
bekennen, dat de beste oversettingen, met derselver schriftmatige verclaringen,
insonderheyt begrepen zijn... 2. Pet. 3. v. 18. wasset in de genade ende kennisse
onses Heeren ende Salichmakers Jesu Christi. Het is notoir, dat de weldadicheyt
des Heeren niet t'allen tijden evenmatich ende even groot en is, maer hij dispenseert
deselve nae sijn heylich welbehagen, tot sijner eere, ende dienst sijner kercke, alsoo
't hem belieft. Den eenen tijt isse minder, den anderen meerder, maer het en betaemt
geen vroome Christenen, de mindere ofte meerdere weldadicheyt des Heeren
eenichsins te verachten, ofte door voorwendinge van nieuwicheyt, eenige weldaet
Godes te verwerpen. Want soo doende, souden sy ondanckbaer zijn tegen Godt,
haerselven grootlicx te cort doen, ende de vyanden der Christelicker reformatie, die
by onse vroome voorouders van tijt tot tijt nae den regel van Godts woort is
gevoordert, in haer ongegrondt voorgeven, ende lasteringen, rechtveerdigen.
‘'T is doch een gemeen spreeckwoort: Elck staet nae sijn verbeteringe. Doen de
menschen sulcx in aerdsche ende tijdelicke saken deses vergancklicken levens,
hoe veel te meer zijn alle Christenen schuldich te trachten nae alles, waerdoor sij
in haren geestlicken welstant der zielen mogen toenemen, verrijckt ende verbetert
worden?’
Ziedaar de eenvoudige en waarheidslievende gedachtengang, waarin de vertalers
van het O.T., op het voetspoor van hun voorgangers in Duitschland, Frankrijk en
Engeland, wel al het wezenlijke tot uitdrukking brengen, wat over deze zaak te
6
zeggen valt .
3. Nog een ander beginsel bij den opzet was, dat de vertaling niet zonder
‘schriftmatige’ verklaringen zou uitgaan. Daarover zijn Kerk en Overheid het steeds
eens geweest. Niet alleen omdat juist een letterlijke
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vertaling deze wel eischen moest, maar ook om algemeen theologische overweging.
Er is geen Kerk, die uit den Bijbel leeft, denkbaar, noch is er ooit een Kerk geweest,
die den Bijbel niet uitlegde. Soberheid en objectiviteit daarin nemen de uitlegging
zelve niet weg. Ziedaar de principieele bron der kantteekeningen. De materieele
bron daarvan is, zoo was de opdracht en zoo verklaren de bewerkers zelven na
volbrachten arbeid, het werk van voorgangers en tijdgenooten: ‘Soo veel isser van,
dat se meestendeels genomen zijn uyt de boeken der bestaende treffelickste
7
Leeraars der Gereformeerde Kerken’ .
Doch even goed is de vertaling zelve met die van anderen in zeer nauwe
betrekking komen te staan. Uitdrukkelijk speelt reeds vroeger bij het uitstellen van
de onderneming een rol het feit, dat de nieuwe bewerking van den beroemden Bijbel
van Genève, de z.g. Bible des pasteurs (1588) nog niet verschenen is. Thans zijn
er bij gekomen die van Piscator, de Italiaansche van Diodati, de Spaansche van de
Reyna, de Engelsche geauthoriseerde vertaling van 1611. Straks levert de uitgave
van den nieuwen Poolschen Bijbel in 1632 weder een aanmoediging. Met het
Latijnsche O.T. van Tremellius en Junius vormen deze alle het vergelijkingsmateriaal,
dat de vertalers en overzieners dienden te gebruiken en gebruikt hebben naast
commentaren of annotaties. Dit maakt ons duidelijk, hoe de Bijbelvertaling van 1637
in betrekking staat tot, deel heeft aan en deel is van de groote, rijk ontwikkelde
Bijbelwetenschap en godgeleerdheid in het algemeen, zooals deze in de Kerken
der Hervorming toen bloeiden. Ook taalkundig is dit van belang. Nadat Luther met
het N.T. in het Duitsch voor den dag is gekomen, zijn er 115 jaren verloopen; na
Olivetanus' fundamenteele Fransche vertaling 100 jaren. Het is ook meer dan een
eeuw geleden, sedert de eerste martelaren der Hervorming op Nederlandschen
bodem vielen en, om de spanne wat korter te nemen, er zijn 70 jaren verloopen
sedert de consolideering der Gereformeerde Kerk, welker belijders leefden met hun
Bijbel en Bijbeltaal spraken. Wij zien het derde en vierde geslacht der Hervorming
in dezen tijd reeds gaan en komen. De symbolische en liturgische geschriften dier
Kerk zijn hun in hoofd en hart geprent. Tal van Bijbelsche spreekwijzen leven reeds
in de volkstaal. Welk een verantwoordelijke taak wordt den nieuwen vertalers op de
schouders gelegd!
Doch genoeg. Het is noodig thans hun namen te noemen. Voor het O.T. Ds. Joh.
Bogerman, die voorzitter van de Synode te Dordrecht was, predikant te Leeuwarden,
ten slotte hoogleeraar te Franeker. Ds. Wilh.
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Baudartius, dien wij al noemden. Ds. Gersom Bucerus, predikant te Veere. Zij
vestigen zich te Leiden, behouden hun traktement als predikanten en de Staten
Generaal dragen alle verdere bijzondere kosten. Na eerst een bespreking met
gemachtigden der Staten Generaal gehad te hebben, vangen zij den 13den
November hun gemeenschappelijk werk in Bogermans woning aan, van dag tot
dag, zonder ophouden. Bucerus overleed op 7 Augustus 1631, waarna Bogerman
en Baudartius samen het O.T. voltooiden. In 1633 waren zij gereed en begon het
gemeenschappelijke deel der revisie; ‘overzieners’ waren de Leidsche hoogleeraren
Ant. Thysius en Joh. Polyander, de thans Groningsche hoogleeraar Gomarus en
vijf predikanten, van wie Jac. Revius uit Deventer, geleerde en dichter, later regent
van het Statencollege alhier, u het best bekend is. Hun werk was al bij gedeelten
voorbereid en werd voltooid alweder in het huis van Bogerman op den 1sten
September 1634.
De vertaling van het N.T. loopt hiermede grootendeels gelijktijdig; zij begon 1 1/2
jaar later. Vertalers waren Ds. Festus Hommius, die scriba van de Synode te
Dordrecht was, predikant te Leiden en regent van het Statencollege, leerling nog
van Vulcanius. Ant. Walaeus, sedert de omzetting der faculteit in 1619 hoogleeraar
alhier. Ds. Jac. Rolandus van Amsterdam. Zij begonnen in den loop van 1628 en
zoodoende zijn in den zomer van dat jaar de taalregels vastgesteld door de beide
drietallen van vertalers tezamen, die voor de Nederlandsche overzetting zouden
8
gelden . Van hen overleed Rolandus in 1632, zoodat ook het N.T. door de beide
overblijvenden is voltooid en wel ten huize van Walaeus, waar ook sedert den 16den
September 1634 de overzieners samen kwamen om hun revisie gemeenschappelijk
te voltooien, zes predikanten van elders, de Groningsche hoogleeraar Henr. Alting
en de Haarlemsche rector Willem van Nieuwenhuysen. Een jaar later, den 31sten
Augustus 1635, waren zij gereed.
Dit is het schrikkelijke pestjaar in de geschiedenis onzer stad. In September
beklagen gecommitteerden der stad Leiden zich in de zetting van de Staten van
Holland er over, dat de magistraat van Amsterdam heeft besloten, volstrekt geen
lakens en andere manufacturen, maar ook geen groen- en aardvruchten uit Leiden
meer in te voeren wegens ‘de pestilentiale ende heete sieckten, die binnen de
voorsseyde stadt van Leyden jegenwoordelyck grasseren’, wat onze voorvaderen
‘onnabuerlyck, sonder exempel ende ruineus voor de neringhe haerder stadt’
noemen. Het is te begrijpen, dat de Bijbelvertalers en herzieners toen angstige tijden
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hebben doorgemaakt. Het werd hun niet veroorloofd, zich elders te gaan vestigen.
Ds. Renesse, een hunner, verhaalt, dat zij allen wonderlijk gespaard zijn gebleven
en dat, terwijl zij voorbij het huis, waar zij werkten, soms op één dag 100 dooden
naar het kerkhof zagen dragen. Dat ging dus voorbij de ramen van hun gastheer
Walaeus en wij weten, dat zijn woning hier aan de Westzijde van het Pieterskerkhof
heeft gestaan, het voormalige patershuis der Falyde Bagijnen; op de plek staat
thans de Roomsch Katholieke ULO-school.
Niet alleen de vertaling en herziening, ook de druk van den nieuwen Bijbel is te
Leiden tot stand gebracht. Het silhouet van Leiden siert den voet van het titelblad.
De Staten Generaal verleenden octrooi aan de vertalers, wat dezen overdeden aan
Burgemeesteren. Drukker werd Pauwels Aertsz van Ravesteyn, Amsterdammer,
die had weten te contracteeren met de geoctroyeerde uitgevers, de Wed. en
erfgenamen van Hillebrand Jacobsz. van Wouw, ordinaris drukkers van H.H.M.H.
en die zich daartoe te Leiden had te vestigen, waar de vertalers zelf de correctie
der drukproeven zouden waarnemen.
Nu liggen er tusschen September 1633, toen het O.T. persklaar was en de uitgave
weder drie jaren. Dat is veel tijd, ook al was het drukwerk ongemakkelijk en werd
er dus veel van de drukkerij gevergd. In dezen tijd speelt zich een zekere spanning
af tusschen de twee grootheden, die bij de Bijbelvertaling ten nauwste betrokken
zijn, de Kerk en de Staat, welke spanning tot een eenzijdige ontlading is gekomen.
Over de bijzonderheden weiden wij hier niet uit. De hoofdzaken zijn deze. Het plan
tot de Bijbelvertaling is in den boezem der Kerk geboren. ‘Voedsterheeren’ dier Kerk
zijn de Staten. Elk plan van de Kerk moest noodwendig zijn rijpheid en zijn materieele
verwezenlijking vinden in en door de handen der Staten. Zoo ook nu. De Kerk stelde
de mannen; de Hooge Overheid nam de organisatie en de stoffelijke zorg op zich.
Degenen, die het werk deden, waren in dit verband verantwoording van hun
vorderingen schuldig aan de Overheid. Over de wetenschappelijk-theologische
hoedanigheid van het werk matigde deze zich geen oordeel aan; doch liet dit aan
de overzieners. De Kerk, in het bijzonder de provinciale Synode van Zuid-Holland,
stelde zich geregeld van den voortgang van het werk op de hoogte. Maar dan rijst
eindelijk de vraag, op wiens naam nu de nieuwe vertaling uitgegeven zal worden,
op dien der Kerk of op dien der Staten?
De Staten van Holland hebben in 1636 voorgesteld, kortweg op het
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titelblad te zetten: Door last en autoriteit van de Heeren Staten Generaal der
Vereenigde Nederlanden. Ieder weet, dat in werkelijkheid het titelblad is komen te
luiden: en volgens besluit van de Nationale Synode. Zoo werd een zeker evenwicht
bereikt. Uit deze wrijving zijn onze termen Statenbijbel en Statenvertaling later
ontstaan. Zij zijn historisch niet geheel rechtmatig. Volkomen eenzijdig echter noemen
wij de Acte van Autorisatie (29 Juli 1637), die men vóór in oude uitgaven van den
Bijbel vindt. Daarin zeggen de Staten Generaal, dat de regeering der Nederlanden
van het begin der reformatie of o.m. reeds naar een oorspronkelijke Bijbelvertaling
heeft gestreefd. Dit is een gezochte, maar ook onjuiste voorstelling. Intusschen heeft
deze Acte de praefaties of voorreden verdrongen, die Bogerman en Baudartius
ontworpen hadden om aan den Bijbeltekst te laten voorafgaan, zooals men die ook
in alle hun bekende buitenlandsche vertalingen vond. Zij zeggen daarin, dat de Kerk
van het begin der reformatie af dit streven heeft gehad. De Overheid heeft er zich
voor laten winnen, waarvoor zij deze op waarlijk niet matige wijze prijzen. Hoezeer
deze praefaties in verschillende opeenvolgende stadia ook door de auteurs zijn
gewijzigd naar den zin der Overheid, zij hebben den strijd tegen de Acte van
Autorisatie niet kunnen winnen.
De Nederlandsche Bijbel is er ons niet minder lief om. Zij heeft de Kerk en ons volk
zegen gebracht en wel rijkelijk. Zij heeft het kerkelijk denken en spreken grondig
gevoed en gevormd. Men kan zeggen, dat het Protestantsch kerkelijk leven in
Nederland - alleen de Lutherschen hier te lande hebben hun eigen vertaling de
voorkeur gegeven - nog heden aangepast is aan den Nederlandschen Bijbel.
Daarmee zeggen wij tegelijkertijd, dat het aan dien Bijbel zijn rijkdom en zijn goeden
stijl heeft te danken. Er ligt over onzen Bijbel een waas, neen, hij bezit een wezen
van geestelijke hoogheid, van eenheid en van kracht. Kracht van die zeldzame
soort, die gevoelig, beweeglijk en bewogen is, maar vertrouwen wekt en sterkt. De
Bijbel van 1637 heeft het gewonnen bij ons en wij geven ons gewonnen. Toen hij
verscheen, verdedigden de vertalers hem tegen de conservatieven, die aan deze
nieuwigheid aanstoot zouden nemen - en genomen hebben. Wij stellen ons, na 300
jaren, op het standpunt dier vertalers en verklaren als zij, dat er ook thans, na drie
eeuwen ontwikkeling van wetenschap en taal, voor een nieuwe vertaling plaats is;
daarmee blijven wij geheel in den geest van de vaderen, wier eigen woorden wij
boven aanhaalden. Maar tegelijkertijd gevoelen wij,
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die met de oude vertaling opgegroeid zijn, dat wij ook de beste, nieuwe vertaling
toch niet zoo gaarne zullen lezen en hooren als de oude. Haar levensgeschiedenis
in deze 300 jaar is de schoonste kroon geworden op het hoofd der vertalers.
Ik heb gezegd.

Eindnoten:
1 Deze rede werd uitgesproken op uitnoodiging van den Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente
in een openbare herdenkingssamenkomst in de Pieterskerk te Leiden op 17 September 1937.
2 Schepenbrief van 7 April 1462, Gemeente Archief te Leiden; o.m. N.C. Kist, Nieuw Archief v.
kerkelijke Geschiedenis, II, 1854, blz. 239-246; ik betwijfel, of de lectryn ooit in de Bibl. Thysiana
heeft gestaan. Dr. C.C. de Bruin, De Statenbijbel en zijn voorgangers, Leiden 1937, blz. 52 vlgg.,
66 vlgg.
3 R. Fruin, Verspreide Geschriften, IX, blz. 73-82. P.J. Blok in het Leidsch Jaarboekje, jrg. 1919,
blz. 33-41; jrg. 1920, blz. 30-32. Begrafenisboeken, Archief N.H. Gem. te Leiden.
4 De Statenvertaling 1637-1937, Gedenkboek, uitg. door het Ned. Bijbel Genootschap, Haarlem,
1937, blz. 55. Andere Bijbels gaan wij stilzwijgend voorbij, gelijk dien van Ds. Petrus Hackius
bij Paets te Leiden, 1581.
5 Nederl. Archief voor Kerkgeschiedenis, Dl. XXIX, afl. 4, 's-Gravenhage, Nijhoff, 1937, blz. 226
vlgg., waaraan de volgende aanhalingen zijn ontleend.
6 Later gaan Bogerman en Baudartius nog voort:
Aengaende de onverstandige, die wenschen wy van Gode verlichtinge harer verstants hopende
dat sy haer leersaem sullen stellen, ende soo door 't gene in onse voorredens geseyt is, als
oock door het aendachtich ende Christelick hanteren van 't werck, allenxkens tot verstant ende
goetwillicheyt sullen worden gebracht, ende ten laetsten haer met lust tot de talen der H. Geestes
gewennen. Op de quaetwillige ende wederpartijders der gereformeerde kercken, in dese landen,
en moeten wy hier niet sien. Sy mogen (indien 't haer belieft) de gereformeerde kercken laten
by 't gene Godt ende de hooge Overheyt haer goedertierentlick gunnen, gelijck sy voor dezen
de uytlantsche gereformeerde kercken hare nieuwe Oversettinge vredelick hebben laten genieten.
Belieft het haer andere Oversettingen te gebruycken, ofte van nieuws tot haren gebruyck te
maken, dat connen wy wel lijden: Vinden sy wat beters, 't sal ons lief zijn. Spotters, verachters,
ende lasteraers van alle hemelsche ende Heylige saken, dien niets en smaeckt als dat aerdsch,
wereltsch, onreyn, ende vleeschlick is, die bevelen wy de hant des Heeren, voor wiens oogen
dit werck, met gestadige aenroepinge sijns heyligen Naems, is gedaen, wetende dat hy macht
ende middel heeft om, nae sijn woort, alle spotters ende lasteraers te bedwingen, ende sijn volck
daerentegens in sijne heylige wegen te bevestigen: Sekerlick hy sal de spotters bespotten, maer
den sachtmoedigen sal hy genade geven. Prov. 3. v. 35.
7 Treffend geïllustreerd door Sevenster, zoowel wat de kantteekeningen als wat de vertaling
aangaat, in Nederl. Archief voor Kerkgeschiedenis, Dl. XXIX, afl. 4, 1937, blz. 263-306.
8 J. Heinsius in Gedenkboek als boven, blz. 145-180.
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Scato Gocko de Vries
(Leiden 16 Junie 1861-Leiden 8 Februarie 1937)

S.G. DE VRIES naar een teekening in potlood door J. Bruin, 1923.

Streng plichtbesef en aangeboren behoefte aan nauwkeurigheid zijn onmisbare
eigenschappen voor allen die ambten en bedieningen bekleden als die waarin Scato
Gocko de Vries, het erelid van onze Maatschappij, zich heeft onderscheiden. Hoe
hoog men echter die eigenschappen moet stellen, zij zijn toch niet meer dan
voorwaarden tot slagen. Alleen liefde voor wetenschap, scherpte van blik en van
geest, begaafdheid van velerlei aard kunnen tot stand brengen wat uitmunt. Dat de
Vries niet alleen aan de bovengenoemde voorwaarden voldeed, maar ook de gaven
bezat die het slagen mogelijk maken, zal, naar ik hoop, uit het volgende overzicht
van zijn leven en zijn werk blijken.
Als zoon van Matthias de Vries en Mejuffrouw G.J. Gockinga werd de Vries te Leiden
de zestiende Junie 1861 geboren. In het gastvrije huis van zijn ouders, een
kweekplaats van geestdrift voor wetenschap en vaderlandsliefde, leerde hij ook de
takt kennen om met mensen om te gaan van verschillende aard, maatschappelijke
positie en nationaliteit. De zelfbeheersing, die door gehechtheid aan goede vormen
wordt versterkt, zou hem in zijn loopbaan te stade komen en in de lange jaren van
lijden die aan zijn dood voorafgingen, veredeld worden tot berusting.
Zijn vader, beroemd als Germanist, maar tevens een kenner en beoefenaar van
het Latijn als zeer weinigen, heeft stellig door zijn voorbeeld en steun de keus
bevorderd van zijn zoon om classicus te worden. Toen deze in 1878 het eindexamen
van het Gymnasium had afgelegd werd hij niet onmiddellijk student. Vond zijn Vader
hem nog te jong (hij was juist 17 jaar geworden) of oordeelde hij, dat een student
in de letteren, die niet genoodzaakt zou worden om alleen aan examens te denken,
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het eerste woelige jaar wel een extra reserve van voorbereidende kennis mocht
hebben? Hoe het zij, het Studentencorps moest een jaar geduld hebben, want Scato
ging naar Frankfort om, onder leiding van de rector Tycho Mommsen, nog een jaar
gymnasiast te zijn. De briefwisseling met zijn vader geschiedde, gelijk hij mij
meermalen vertelde, in 't Latijn, tot beider vermaak en tot zijn voordeel.
Van de genoegens en het gezellig verkeer der studentenmaatschappij heeft hij
in ruime mate genoten; hij was een trouw bezoeker van de societeit en van de
manege, enige jaren lid van het dispuut Litteris
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Sacrum (1879-1882) en in 1883 ‘vice-praeses’ van de ‘Commissie tot redactie van
den Almanak’. Dit alles verhinderde niet, dat hij behalve de kolleges van zijn naaste
leermeesters ook dat van Prof. d'Ablaing over Romeins recht volgde en in 1884 zijn
doctoraal examen aflegde. De tijd aan ontspanning besteed wist hij in te halen door
periodes van hard, wellicht te hard, werken. Dan gingen, lang voor het donker werd,
de luiken van zijn kamer dicht en het kunstlicht dat door de reten drong weerde
bezoekers. Toen reeds had hij een bij studenten in die mate zelden voorkomende
kennis van boeken en een bibliotheek, die daarmee in overeenstemming was.
De studententijd werd besloten met twee semesters te Bonn doorgebracht; hij
was er een bewonderende leerling van Bücheler en genoot er ook van de lessen
door Usener, Kekulé en Schwartz gegeven.
De 10de October 1885 promoveerde hij te Leiden op een dissertatie getiteld
Epistula Sapphus ad Phaonem, apparatu critico instructa commentario illustrata et
Ovidio vindicata. Het onderwerp had hij reeds vroeger behandeld; ik meen dat hij
zo spoedig na zijn verblijf te Bonn kon promoveren, omdat hij zijn proefschrift reeds
zo goed als gereed had. Het geschrift bewijst in de eerste plaats een zeer degelijke
kennis van Ovidius' taaleigen en getuigt van een nauwkeurig onderzoek der in
aanmerking komende codices, maar tevens van een gezond en voorzichtig oordeel.
Eigen conjecturen zijn zeer zelden in de tekst opgenomen. In de uitvoerige
commentaar wordt, op blz. 57 vlg., een bezwaar van Gruppe afdoende weggenomen
door te herinneren aan de vrijmoedigheid, waarmee Ovidius zijn vrouwelijke
personnages bekentenissen laat doen, die wij met kuisheid in strijd achten. Een
soortgelijke ergernis (ad.v. 19) wordt terecht misplaatst genoemd met een beroep
op de betekenis van crimen (vlg. v. 201). Dat Ovidius inderdaad de Epistula heeft
gedicht, schijnt mij afdoende bewezen; ik geloof, dat ook meer bevoegden tans de
1
echtheid erkennen .
De jonge doctor was voornemens nog enige tijd te Berlijn in de leer te gaan bij
Theodor Mommsen, maar dit voornemen kon slechts voor een klein deel ten uitvoer
worden gebracht, daar zijn promotor, Prof. Cornelissen, hem liet weten, dat weldra
aan de Leidse Bibliotheek de betrekking van conservator der Handschriften vrij zou
komen. De Vries meldde zich aan en werd benoemd (1886). Elf jaar heeft hij, onder
het directoraat van Dr W.N. du Rieu, dit ambt bekleed; de laatste van die jaren
waren, gelijk straks zal blijken, juist van biezondere betekenis
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voor de vermaarde afdeling der Bibliotheek, de verzameling van Griekse en Latijnse
Codices, die aan zijn zorg was toevertrouwd. Een paar jaren na zijn benoeming
bleek reeds met hoeveel ijver en goede uitslag hij zijn taak had aanvaard.
Belangstellende studenten lichtte hij in over de waarde en het rechte gebruik van
de Handschriften; hoe hij dat deed, weten wij door twee als inleiding tot die lessen
bedoelde beschouwingen, die hij in het Latijn opstelde en, onder de titel
Exercitationes Palaeographicas in Bibliotheca Universitatis Lugduno Batavae
instaurandas indicit S.G. de Vries, bij de firma Brill te Leiden liet drukken.
In de eerste van deze Inleidingen of, wil men, Protrepticae, verschenen in 1889,
wijst hij er op dat men reeds in de vroege middeleeuwen de codices vergeleek om
tot een gezuiverde tekst te geraken; de voorbeelden uit de negende eeuw die hij
aanhaalt tonen aan, dat hij reeds toen voorliefde gevoelde voor wat de Duitsers
‘Gelehrtengeschichte’ noemen, een liefde die hij levenslang koesterde en gaarne
had bewezen door 't uitgeven der brieven van beroemde philologen, met name van
2
Vossius .
Het belangrijkste gedeelte van deze Exercitationes vormt dan een uitvoerige
palaeografische behandeling van een Codex, die in het bezit van Lord Ashburnham
was gekomen en onlangs weder tot de oorspronkelijke eigenares, de ‘Bibliothèque
Nationale’ te Parijs, was teruggekeerd. De direkteur van die verzameling, Léopold
Delisle, had de nieuwe aanwinst aan de conservator te Leiden tijdelijk ten gebruike
gezonden. Natuurlijk zijn de beide bundels Exercitationes niet geschreven om
aangehoord, maar om bestudeerd te worden; de leerling die dat doet zal, dunkt mij,
er een grote vaardigheid in 't ontcijferen van handschriften door kunnen verkrijgen
en tevens beamen, dat zijn leermeester terecht de palaeografie de grondslag en
ruggesteun van de ars critica (in dit geval de beoordeling van Cicero's de Senectute)
noemde. Zulke leerlingen waren C. Hofstede de Groot, de latere kunsthistoricus,
en de tegenwoordige archivaris van Zeeland, Mr. A. Meerkamp van Embden.
In 1890 verscheen, onder dezelfde hoofdtitel, een tweede studie; deze bevatte
de bespreking en verklaring van een uit Vossius' boekerij afkomstig fragment der
Brieven van Plinius, ons overgeleverd in ‘notis Tironianis’, dus in verkort of snelschrift,
iets als de moderne stenografie. Het nut, ja in bepaalde gevallen de onmisbaarheid
van het ontcijferen en wetenschappelijk gebruiken van deze notae, aldus genaamd
naar Tiro, een libertus van Cicero, wordt duidelijk aangetoond. Het fascimile op een
uitslaande kaart zal bij eerste kennismaking wel afschrikkend werken;
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de Vries verzekert echter dat er reeds voldoende ontcijferd is om ‘met enige
inspanning’ verder te komen. Die inspanning, kan men er bijvoegen, moet gepaard
gaan met eindeloos geduld, maar wie meent dat hij zonder grondige kennis van de
taal en zonder flair of divinatio kan slagen, zal vruchteloos zich vermoeien. Reeds
in 1890 hoorde ik te Parijs deskundigen als Delisle en Omont met lof gewagen van
de Vries als kenner ook van dit deel der palaeografie.
In vlot Latijn zijn zowel zijn dissertatie als zijn Exercitationes geschreven.
Op de achttiende Oktober 1888 werd het huwelijk gesloten van de Leidse
conservator met diens verre nicht, Mejuffrouw C. de Vries. Het geluk van het allengs
zich uitbreidend, nauw verbonden gezin werd verduisterd door het verlies van twee
kinderen op jeugdige leeftijd; nog meer ernstige beproevingen zouden volgen ten
gevolge van ziekten en, in de laatste dertien jaren, door het onherstelbaar lichamelijk
lijden van de echtgenoot. Hoe zou de Vries het harde lot dat hem trof hebben kunnen
dragen met de moed die wij allen hebben geëerd, indien hem niet een gezellin ter
zijde had gestaan die opgewektheid van aard en innige liefde verenigde met volledige
toewijding, een toewijding reeds in de eerste jaren van hun huwelijksleven getoond,
toen zij haar hulpbehoevende schoonvader verzorgde. Door haar kon de zon, die
menigmaal afwezig scheen, telkens door de wolken schieten. - Doch ik keer terug
tot ongewijde bodem.
De ontwikkeling der fotografie bracht reeds in 1840 de grote Duitse filoloog Ritschl
op de gedachte de voornaamste Griekse en Latijnse codices door middel van de
camera te kopiëren en zo ter beschikking van velen te brengen. Eerst in 1893 werd
een poging gedaan om een dergelijk plan te verwezenlijken. Op een kongres van
bibliothecarissen te Chicago deed Dr O. Hartwig uit Halle het voorstel om een fonds
bijeen te brengen waaruit de kosten van reproductie zouden worden bestreden. Hij
rekende vooral op de Amerikanen, die zelf weinig oude handschriften bezaten en,
door de verwijderde ligging van hun land, niet gemakkelijk bruikleen van Europese
bibliotheken verkregen. Een voldoend getal jaarlijkse contribuenten kon hij evenwel
langs die weg niet verkrijgen. Beter slaagde hij, toen hij zich richtte tot zijn bevriende
kollega Dr W.N. du Rieu te Leiden; deze gevoelde veel voor het plan en ging ijverig
aan het werk. Hij verklaarde zich verzekerd te achten van de hulp der Nederlandse
Regeering en stelde ook die van Frankrijk
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in uitzicht. In ons land richtte hij reeds tot verschillende classici bepaalde vragen
o

betreffende het plan, vragen die b.v. door Speyer in het Museum (II, 1894, n . 10,
Kol. 373) werden beantwoord. Ten slotte ontwierp du Rieu een uitvoerig voorstel
om op te richten een Société internationale pour la reproduction des manuscrits les
plus précieux. Dit voorstel zond hij rond aan alle kollega's. 't Resultaat was
aanvankelijk zeer teleurstellend gelijk de voorsteller met begrijpelijke bitterheid
vermeldt. Wel ontving hij later van verschillende zijden, geleerden en uitgevers,
aanbiedingen, maar samenwerking bleek moeilijk en de finantiële hulp onzeker.
Toen kwam de Leidse uitgever A.W. Sijthoff met een kloek voorstel dat alle bezwaren
ophief, door du Rieu aanstonds werd aanvaard en aanspraak mag maken op de
blijvende dankbaarheid van heden en toekomst. Immers de Heer Sijthoff verklaarde
zich bereid alle kosten op zich te nemen, voor reproductie door de beste krachten
zorg te zullen dragen en dit alles te ondernemen onder de enige voorwaarde dat
3
het zou geschieden onder leiding van de Direkteur der Leidse Bibliotheek . Zo
geschiedde en, gezien de onvermijdelijke omslachtigheid der voorbereiding, zelfs
met bekwame spoed. Het eerste deel van de verzameling, de afbeelding van de
codex Serravianus-Colbertinus, bevattende een tekst (uit de vijfde eeuw) van de
Septuaginta, verscheen in Januarie 1897, voorzien van een Inleiding door H. Omont,
- helaas tevens voorzien van een in Memoriam ‘optimi et doctissimi viri Guilelmi du
Rieu’, want de ‘dux et conditor totius operis’, gelijk de Vries hem genoemd heeft,
was in December 1896 na een zeer kortstondige ziekte overleden. Hij had het werk
gereed gezien, maar het was nog niet in de handel gebracht.
Ik acht het zeer waarschijnlijk, dat de bibliothecaris, zelf een uitstekend kenner
van handschriften en hun bewaarplaatsen, de onderneming menigmaal met zijn
conservator der manuscripten heeft besproken, hoewel ik daarvan geen enkel bewijs
kan geven. In elk geval heeft de Vries de uitvoering van het plan met aandacht
gevolgd en er de ervaring bij opgedaan die hem zo spoedig te pas zou komen.
Immers, hij werd in het begin van 1897 tot opvolger van du Rieu benoemd; de tien
jaren die hij onder diens direktie op de Bibliotheek had gewerkt, deden niets anders
verwachten. Opvolger werd hij tevens als leider van de reproductie der codices.
Van niet minder dan negentien belangrijke handschriften zijn fotografische kopiën,
voorzien van Inleidingen, door de firma Sijthoff uitgegeven ‘duce Scatone de Vries’,
voorts negen als ‘supplementa’
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aangeduide handschriften van geringer omvang, maar merkwaardig wegens
4
eigenaardigheden van het schrift of door de miniaturen . Ten slotte dient vermeld
het niet tot een serie behorende pronkstuk der verzameling, het Breviarium Grimani,
een door typografie en pracht van kleuren onovertroffen reproductie van een
meesterstuk. Het titelblad deelt ons mede, dat deze ‘riproducione fotografica
completa’ is uitgegeven (publicata) ‘da Scato de Vries’; de aldaar aangekondigde
‘prefazione’ van de direkteur der Marciana, S. Morpurgo, kon door diens overplaatsing
naar Florence, niet door deze geschreven worden. De heer Giulio Coggiola, ook
5
verbonden aan de Marciana, heeft toen die taak op zich genomen .
Aan welke eisen moet de ‘dux’ voldoen die op de titels der twee serieën genoemd
wordt? Mij dunkt hij moet beschikken over zulk een grondige kennis van de
schriftelijke overlevering der voornaamste autores dat hij inderdaad de belangrijkste
dokumenten kan aanwijzen. Hij behoort verder te weten welke geleerden men voor
de beste kenners mag houden van de auteur en van het handschrift dat
gefotografeerd zal worden. En bovenal moet hier de ‘dux’ geen dictator willen zijn
maar een menschenkenner, een diplomaat in de gunstige zin van het woord, dus
iemand die begrijpt dat een geleerde, werkzaam in de stad waar een voor reproductie
in aanmerking komende codex wordt bewaard, reeds daardoor als inleider een
zekere voorkeur verdient - hij kan immers de codex het gemakkelijkst en het vaakst
bestuderen - maar ook omdat men met nationale of zelfs universitaire gevoeligheid
rekening dient te houden.
De Vries heeft dit alles aanstonds begrepen en met wijs beleid toegepast. Het
bezadigd overleg bracht somtijds reizen en steeds een uitvoerige briefwisseling
mee. In 1898 bevorderde een bezoek aan Comparetti te Rome, dat deze beroemde
en veelzijdige geleerde de Inleiding tot de Codex Venetus A van de Ilias heeft
geschreven; tevens werd door deze reis de uitgave voorbereid van verschillende
andere Italiaanse codices, onder andere van de Codex Ravennas (Aristophanes),
ingeleid door van Leeuwen. De waarde van al deze bemoeiingen werd spoedig
6
erkend en men mag het wel als een der uitingen van dankbare waardering ook van
deze dienst aan de wetenschap beschouwen, dat in 1902 de Universiteit van Oxford
aan de Vries het doctoraat honoris causa verleende. Naar Engels gebruik werd hem
aldaar op plechtige wijze het diploma ter hand gesteld.
In dezelfde tijd werd te Utrecht door het overlijden van Dr J. van der
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Vliet het professoraat in het Latijn vakant. Twee ernstige kandidaten werden beiden
‘gepolst’; tot een voordracht van dit tweetal kwam het niet, daar de Vries voor een
7
eventuele benoeming meende te moeten bedanken . Hij bleef getrouw aan de
werkkring waarvoor hij geschapen scheen. Toch opende zich de gelegenheid om
zijn kennis van paleografie ook officieel aan anderen mede te delen, daar hij in 1909
te Leiden benoemd werd tot buitengewoon hoogleraar in de Middeleeuwsche
Handschriftenkunde. In de Rede waarmee hij dit ambt aanvaardde (5 Mei 1909)
toont hij door sprekende voorbeelden aan, hoe noodzakelijk nauwkeurige kennis
van schrijfwijzen en schrijfgewoonten der middeleeuwse librarii is om een handschrift
te dateren en hoe b.v. door onkritiese transcriptie in majuskels men verleid kan
worden tot het willekeurig verbeteren van teksten die nooit in majuskels geschreven
werden. Langzamerhand, zegt hij en bewijst hij, is men scherper de schrijfsoorten,
die oudtijds met een vage term ‘barbaricae’ werden aangeduid, gaan onderscheiden,
waardoor vaster grondslagen werden gelegd. Hij roemt voorts 't krachtig optreden
van du Rieu en A.W. Sijthoff in zake de ‘Codices photographice depicti’ en de
belangrijke uitkomsten waartoe Ludwig Traube, een voortreffelijk paleograaf, in zijn
Nomina Sacra (München, 1907) is gekomen.
Zijn kolleges heeft hij tweemaal per week gegeven tot 1931, het jaar waarop hij
als hoogleraar moest aftreden. De laatste jaren, toen zijn ziekte hem aan zijn stoel
kluisterde, ontving hij zijn hoorders op zijn kamer. Ook die kolleges werden druk
bezocht, drukker dan een leek, die licht aan ‘droge vakken’ gelooft, zou denken.
Zijn toehoorders bemerkten dat als de leraar niet droog is, het vak dat evenmin blijkt
te zijn. De bekoring van de Vries' lessen is, meen ik, voor een goed deel te danken
aan zijn grote kennis van philologen uit vroegere en uit onze tijd, aan zijn beoefening
van ‘Gelehrtengeschichte’, waardoor hij een zakelijke opmerking levendig kon maken
door concrete voorbeelden. Daarbij was zijn onderwijs niet alleen gericht op het
verkrijgen van vaardigheid in het lezen, een vaardigheid die bij de leerling gewoonlijk
niet beklijft, maar het muntte uit door een zuiver wetenschappelijke verklaring van
de fouten door schrijvers en collationneurs begaan, en tevens door verklaring van
de schrijfwijzen der verschillende scholen. Een toehoorder uit de laatste periode
van de Vries' werkzaamheid (toen hij de studenten - gewoonlijk een tiental - op zijn
kamer ontving) noemde die kolleges een ‘hoogtepunt’ in zijn studententijd. Aan hem,
de Heer
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H. van de Waal, en aan andere even dankbare leerlingen uit vroeger en later tijd
dank ik de opmerkingen over de Vries' methode. Men leze ook de getuigenis van
Dr J.E. Kroon in Bibliotheekleven (Maart, 1937).
In het jaar 1909 verscheen als voortreffelijk hulpmiddel bij het onderwijs, het Album
Palaeographicum, uitgegeven door de Firma A.W. Sijthoff. Het bevat 24 fotografische
afbeeldingen, gekozen als specimina uit alle toen verschenen en onder leiding van
de Vries bijeengebrachte codices. Ter inleiding heeft de ‘dux’ uit de verschillende
‘praefationes’ excerpta gegeven, hier en daar met persoonlijke aantekeningen
verrijkt. Door het Latijn te gebruiken heeft hij ook aan dit Album internationale
betekenis geschonken.
Het besturen van een aanzienlijke, zich steeds uitbreidende Bibliotheek vergt
zelfs in gewone omstandigheden grote inspanning. Wat gevraagd wordt, wanneer
men zulk een inrichting verbouwt tot bijna dubbele grootte, bleek in 1915 en volgende
jaren, toen niet slechts het gehele ouderlijk huis van de direkteur in het nieuwe
gebouw werd opgenomen, maar ook het reeds bestaande gedeelte sterk werd
vergroot en bovendien het magazijn werd uitgebreid. Hetgeen in die jaren de vaste
bezoekers het meest bewonderden en het moeilijkst begrepen, was de omstandigheid
dat onder al dat bouwbedrijf 't gebruik van de boekerij, ook het uitlenen van boeken,
geen ogenblik werd belemmerd. Het Rijk huurde een groot partikulier huis aan het
Rapenburg en daar vestigde men de administratie en het uitleenbureau, benevens
de leeszaal en de kasten voor de catalogus. Dat alles zo rustig verliep en geregeld
aan alle aanvragen voldaan kon worden, bewees een groot vermogen van
organisatie.
In samenwerking met de toenmalige president curator, wijlen Mr C. Fock, heeft
de Vries als bibliothecaris een grote dienst aan Leiden bewezen. Reeds in 1882
dreigde het gevaar dat het Prentenkabinet, een zuiver Leidse stichting, zou
overgebracht worden naar het Rijksmuseum te Amsterdam. Aan die te ver gedreven
begeerte naar centralisatie is toen niet voldaan, maar in 1906 werden de pogingen
hernieuwd, en nu gelukte het herhaling van dit streven te voorkomen door het
Prentenkabinet te verbinden met de Universiteits Bibliotheek, waarvan de direktie
verenigd werd met die van dat Kabinet.
Ondanks de zware taak die zijn ambtsplichten hem oplegden, vond de Vries tijd
om daarnaast verschillende functies waar te nemen. Hij was enkele jaren (1902-1905)
sekretaris der redaktie van het Museum, het maandblad waaraan hij tal van
boekbeoordelingen geleverd heeft,
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zelfs nog in de jaren, toen zijn gezondheid hem aan zijn kamer bond . Het Curatorium
van het Leidse Gymnasium had in hem een belangstellend lid gedurende lange tijd
en daarna een uitstekend voorzitter. Ook als commissaris van een paar Leidse
vennootschappen maakte hij zich verdienstelijk. Ik zwijg over al deze bemoeiingen
om iets langer stil te staan bij hetgeen ons, als leden der Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde, het meest ter harte gaat: zijn werkzaamheid als
sekretaris van ons Genootschap.
De Vries werd reeds in 1886, dus op zijn vijf en twintigste jaar, tot lid van onze
Maatschappij gekozen. Hij zal die onderscheiding zeker op hoge prijs gesteld hebben,
want, opgevoed in de traditie van zijn vader en grootvader, beiden in hun tijd lid en
later sekretaris, had hij eerbied voor een vereniging die hij als oud en eerwaardig
had leren liefhebben. De bewondering voor Bilderdijk en van der Palm als
voorbeelden van litteraire begaafdheid kon hij niet meer delen, maar wel de
gehechtheid aan het historisch karakter, dat zo goed strookte met de vaderlandsliefde
9
zoals hij die van zijn ouders geleerd had of geërfd . Hij zal met vreugde, en tevens
uit piëteit jegens zijn in 1892 overleden vader, de benoeming tot sekretaris aanvaard
hebben; bijna 25 jaren is hij de trouwe raadgever van de elk jaar wisselende
voorzitters geweest, het aan alles denkende en alle belangen verzorgende bestuurslid
van onze Maatschappij. Naar buiten bleek van die werkzaamheid weinig, maar toch
genoeg om de jaarvergadering van 1920 met geestdrift het voorstel te doen
aannemen waardoor hij tot erelid werd benoemd.
Ik wil enkele zinnen aanhalen van hetgeen door de beste beoordeelaars, de
10
voorzitters en oud-voorzitters, is gezegd. Prof. J.W. Muller , meermalen voorzitter
van onze Maatschappij, noemt hem de ‘in menig opzicht idealen Secretaris.... den
man die, oogenschijnlijk op den achtergrond blijvende en weinig sprekende,...
meestal zijn doel wist te bereiken’, ook in netelige omstandigheden, b.v. ‘waar de
eischen der Universiteitsbibliotheek in botsing kwamen met de belangen der boekerij
van onze Maatschappij... Zijn erelidmaatschap was welverdiend’.
11
Prof. Kalff getuigt hoe ‘uit piëteit voor zijn vader, liefde tot zijn land en eigen
plichtbesef in hem van lieverlede een toewijding aan onze Maatschappij is gegroeid,
die zelden geëvenaard is... Wie kende hare wet en hare geschiedenis als hij? Die
kennis stelde hem in staat den Voorzitter van advies te dienen, naast den
Penningmeester te waken voor de geld-
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middelen, met den Bibliothecaris de belangen der boekerij te behartigen’.
Hij vergelijkt hem met de trouwe dienaar van een aanzienlijke vrouw, wier tradities
hij hoog hield, een man ‘die zijn grooten invloed aanwendde slechts in haar belang,
haar waardiglijk vertegenwoordigde naar buiten en die zijn meesteresse slechts
begeven heeft omdat zijne krachten hem begaven’.
Die laatste woorden brengen ons tot de laatste, de smartelijkste periode van zijn
leven, de tijd van ziekte en lijden. Van een ernstige pleuritis, die een operatie
noodzakelijk maakte (1905), was hij kwalijk genezen of andermaal werd hij
bedlegerig. In 1910 trof hem een hevige keelziekte, naar 't oordeel van sommige
medici waarschijnlijk de eigenlijke, lang latente, oorzaak van het gewrichtslijden dat
zich in 1923 openbaarde om hem nooit weer te verlaten. En tussen die data ligt het
jaar 1915, waarin hij een moeilijke maagoperatie moest ondergaan. Na zijn langzaam
herstel bleef hij werken met de oude energie tot in 1923 de noodlottige ziekte begon,
die, na lange jaren van toenemende pijn, zijn gefolterd lichaam de 8ste Februari
van dit jaar voor een aanval van asthma en longontsteking deed bezwijken. Zijn
zware taak moest hij reeds in 1920 verlichten door het secretariaat van onze
Maatschappij op te geven; in 1923 zag hij zich genoodzaakt ontslag te vragen als
12
bibliothecaris, met ingang van 1 Januari 1924 . Nog acht jaren, tot hij in 1931 op
zijn zeventigste jaar door de Wet tot aftreden werd gedwongen, bleef hij als
hoogleeraar werkzaam, de laatste tijd zijn kolleges op zijn kamer gevend.
Het is een droevig verhaal dat uit die jaartallen spreekt, droevig, maar tevens
verheffend voor wie weet hoe dat lijden werd gedragen. De meeste van zijn vrienden
waren hem voorgegaan in de dood; de weinige die hem bezochten genoten bij hem
vóór alles van de opgewektheid, soms zelfs van de vrolijkheid waarmee zij ontvangen
werden, om, als verjongde commilitones, gezamenlijk gebeurtenissen uit gelukkiger
tijden zich voor de geest te halen. Klachten hoorden zij alleen in de vorm van een
beknopt antwoord op hun belangstellende vragen. ‘Een bezoek bij de Vries, zeide
mij zijn buurman Van Vollenhoven, is eigenlijk nooit een ziekenbezoek’.
Toch begrepen die bezoekers wel hoeveel strijd aan die berusting voorafging, en
er nog telkens mee gepaard moest gaan, maar het volle besef van wat hij leed en
bestreed, kunnen alleen zij hebben die zijn hulp en zijn troost waren: zijn vrouw,
zijn kinderen en zijn kleinkinderen.
D.C. HESSELING

Eindnoten:
1 Men zie § 248 (II, blz. 97/98) van Teuffels Geschichte der Römischen Literatur, neu bearbeitet
von W. Kroll und F. Skutsch, waar ook naar de dissertatie van de Vries wordt verwezen.
2 Hij was reeds met het voorbereiden van zulk een uitgave begonnen, maar de omvang van zijn
werkkring en later zijn ziekten hebben ook deze plannen gedwarsboomd. Prof. F. Muller had de
goedheid mij mede te delen dat in de nalatenschap van de Vries zich o.a. bevindt een uitvoerige
briefwisseling tussen Is. Vossius en Cl. Salmasius; het eerste gedeelte werd door de bewerker
reeds van het woord ‘persklaar’ voorzien. Het geheel telt meer dan honderd brieven, en verdient
stellig, naar 't oordeel van mijn vriendelijke berichtgever, te worden gedrukt en uitgegeven.
Er bestaat kans dat een deskundige zich met de uitgave zal belasten.
3 Het uitvoerigst en het best gedokumenteerd wordt het tot stand komen van de grootse
onderneming verhaald in een, niet in de handel verkrijgbare, brochure getiteld: A.W. Sijthoff's
Enterprise of the Codices graeci et latini photographice depicti duce Bibliothecae Universitatis
Leidensis praefecto, Leiden, 1908 (62 blz.). - Een beknopter overzicht van hetgeen tot in 1913
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is uitgegeven, vindt men in een prospectus der firma S., gedateerd 1913. De brochure en de
prospectus gaf de tegenwoordige direktie der firma mij in bruikleen.
In het hierboven genoemde prospectus van de firma Sijthoff wordt verklaard dat deze tweede
serie, de ‘supplementa’, is ingesteld ‘suivant le conseil du docteur Scato de Vries’.
Hij deed dat in een afzonderlijk geschrift: G. Coggiola, Le Bréviaire Grimani de la Bibliothèque
St. Marc à Venise. Recherches d'Histoire et d'Art. 187 + 49 pp. Leyde-Amsterdam, 1908, avec
25 reproductions.
Spoedig en blijvend. In het Zentralbl. für Bibliothekwesen XLVII, 1930, gewaagt W. Menn van
‘das wundervolle Unternehmen der Leidener Bibliothek, die Codices Graeci et Latini photographice
depicti’. Men zie ook aldaar blz. 22.
Men zie het ‘In Memoriam’ door Prof. J.W. Muller geplaatst in de Nieuwe Rotterd. Courant van
10 Febr. 1937, Ochtendblad.
Van de eerste 16 jaargangen wordt hij in elk deel onder de medewerkers genoemd; dan komen
er, door zijn ziekten, hiaten in de reeks, die eerst in 1932 eindigt.
Matthias de Vries heeft herhaaldelijk de wens uitgesproken dat de Maatschappij steeds zou
blijven een kweekplaats van ‘vaderlandsche wetenschap’. Zie Handelingen en Levensberichten,
1919-1920, blz. 12/13.
Zie Nieuwe Rotterd. Courant van 10 Febr. 1937, Ochtendblad.
Zie Handelingen en Levensberichten van onze Maatschappij voor de jaargang 1920-1921, blz.
10.
De Regering erkende toen zijn verdienste door hem Ridder te maken in de ‘Orde van den
Nederlandschen Leeuw’. De vijfde Januarie van dat jaar werd hij gehuldigd door talrijke
belangstellenden en vrienden. Bij monde van Prof. Knappert werd hem als huldeblijk het boek
aangeboden, waarvan de titel hierboven (noot 5) is vermeld.
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Andries Bonger
(Amsterdam 20 Mei 1861-Amsterdam 20 Jan. 1936)
Andries Bonger werd den 20sten Mei 1861 geboren als vierde kind en tweede zoon
van Hendrik Christiaan Bonger en Hermina Louise Weisman. Na hem werden nog
twee zusjes en vier jongens geboren. Drie broertjes overleden echter op jeugdigen
leeftijd. Vele menschen zien met weemoed terug op hun onbezorgde kinderjaren
als op de gelukkigste periode van hun leven. Niet alzoo Andries Bonger. Herhaaldelijk
zeide hij mij: ‘Ik heb een harde jeugd gehad’. Het leven in het ouderlijk huis werd
beheerscht door één enkel begrip: arbeid. Om zeven uur 's morgens trok de vader
reeds uit naar zijn kantoor, zelfs de Zondagochtenden bracht hij daar door. De
moeder werd volkomen in beslag genomen door de zorgen voor haar groot gezin;
Andries wist reeds jong dat hij zoo spoedig mogelijk zijn brood zou moeten verdienen,
en plichtmatig als hij was, legde hij zich met ijver toe op het werk, dat hij te doen
had. Noch voor beeldende kunsten, noch voor literatuur heerschte in het ouderlijk
huis groote belangstelling; muziek werd er echter met liefde beoefend. Bonger zelf
heeft nooit den tijd gehad muziek te beoefenen, wat hem in later jaren zeer speet.
Maar hij nam uit het ouderlijk huis een groote liefde en een begrip van klassieke
muziek mee, die hem zijn geheele leven zijn bij gebleven. - Doch in zijn jeugd voldeed
dit hem als eenige ontspanning niet. Hij miste het leven in de vrije natuur. Van
uitgaan in de vacantie was geen sprake; een enkele maal bracht Bonger een weekje
door bij een familielid in Haarlem en genoot dan van groote duinwandelingen, doch
daarbij bleef het ook. Over dit gemis is hij nooit geheel heengekomen. Bij alle kritiek
op de hedendaagsche opvoeding juichte hij het toe, dat er in dit opzicht zooveel
meer voor de jeugd gedaan werd en wanneer hij jongens en meisjes per fiets zag
uittrekken om hun dagen buiten door te brengen, wanneer hij hoorde van voetreizen
en kampeeren, dan verzuchtte hij dikwijls: ‘hadden wij daar in onze jeugd maar iets
van gehad’. Ofschoon Bonger Amsterdammer van geboorte was, hield hij niet van
Amsterdam en de herinnering aan zijn kinderjaren was hier voor een groot deel
schuld aan. Op het gebied van literatuur en kunst ging er in die jaren in Holland
niets om; Bonger herinnerde zich hoe hij, als schooljongen des Zondags wel eens
met zijn broer naar het Trippenhuis ging en toen reeds een groote bewondering
voor Rembrandt opvatte, maar alle leiding ontbrak. Ook op godsdienstig gebied
was het louter
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dorheid. Een modernisme dat de godsdienst tot moraal beperkte, een
evangelische-gezangen vroomheid, voor den jongen Bonger met zijn ontvankelijk
gemoed, zijn vurigen geest en helder verstand klonk het alles even hol. - Toen
Bonger, na de Fransche school en de Handelsschool te hebben doorloopen, op
17-jarigen leeftijd gereed stond om de Maatschappij in te gaan, kon hij zeggen: ‘Mijn
ziel is als een dorstig land’. Het onderwijs aan de Handelsschool, hoe uitmuntend
ook op velerlei gebied, achtte hij te uitsluitend intellectualistisch. Wel erkende hij
dat daar de grondslag gelegd werd voor zijn, zelfs voor een Hollander uit dien tijd,
zeldzame kennis der moderne talen. Reeds in die jaren ging zijn liefde uit naar de
literaire vakken, maar met de hem eigen plichtmatigheid kwam het niet bij hem op
om zich van de overige vakken af te maken en zoo was zijn eindexamen in alle
opzichten voldoende.
Hij kreeg dadelijk een, zij het zeer ondergeschikte, kantoorbetrekking, doch zijn
gezondheid had geleden door het àl te harde werken zonder voldoende beweging
in de open lucht en binnen het jaar zag hij zich genoodzaakt ontslag aan te vragen.
Hij ging eenige maanden naar Duitschland, waar hij in een ingenieursgezin Fransche
les aan de kinderen gaf, terwijl hij zich intusschen in het Duitsch bekwaamde en in
de zachtere lucht van het Rijnland herstel voor zijn geschokte gezondheid vond.
Zijn belangstelling ging in die jaren niet uit naar de beeldende kunsten, maar naar
literatuur. Gedurende zijn schooljaren had hij hoofdzakelijk Engelsche romans van
Scott, Bulwer-Lytton, Dickens en George Eliot gelezen, later verdiepte hij zich in
Duitsche en Engelsche romantiek. Ook Balzac was hij reeds jong begonnen te
lezen. De eenige, bij wien hij in deze jaren leiding had gevonden, was de leeraar in
het Engelsch aan de Handelsschool, de heer Stoffel. Met de hem kenmerkende
trouw aan allen van wie hij in zijn leven iets ontvangen had, bleef hij dezen leeraar
immer met groote dankbaarheid gedenken. De heer Stoffel had hem de groote
Engelsche dichters van het begin der 19de eeuw doen kennen, en voor Bonger
werd weldra de natuurpoëzie van Byron en Keats, maar vooral van Shelley als een
bron, die het dorstige land zou bevochtigen en vruchtbaar maken. In zijn bewondering
voor Shelley heeft hij nimmer gefaald. 3 Dec. 1935 schreef hij aan zijn vriend Louis
Leleu: ‘Vous dites si vrai de Shelley qu'il voit la nature comme une vivante unité.
C'est pour celà que je l'ai tant aimé dès ma jeunesse et que je l'aime encore.’
Den 30sten November 1879 vertrok Andries Bonger naar Parijs, waar hij een
betrekking kreeg op een commissionairskantoor. Twaalf jaar zou
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hij te Parijs blijven, jaren, die van beslissenden invloed op zijn verdere
geestesontwikkeling zouden zijn. - Toen hij later in Holland teruggekeerd was, is
het heimwee naar Parijs hem immer bij gebleven. Het is immer zijn wensch geweest
zijn dagen te eindigen in de stad, die voor hem, ondanks het leelijke en slechte dat
er óók te vinden was en waarvoor hij de oogen volstrekt niet sloot, tòch het brandpunt
van beschaving, van hooge geestescultuur en van fijnen smaak bleef.
24 Juni 1930 schreef hij, na een bezoek aan Parijs, aan zijn vriend Leleu: ‘Plus
que jamais j'aurais l'ardent désir de finir mes jours en France où tout m'attire.’
Toch zijn de eerste jaren, welke hij in Parijs doorbracht in menig opzicht héél
moeilijk voor hem geweest. Bitter eenzaam voelde hij zich te midden van de ruwe
omgeving waarin hij moest werken, bitter eenzaam wanneer hij 's avonds door de
straten van de wereldstad dwaalde. Een uitkomst is toen voor hem geweest de
kennismaking met Conrad Busken Huet, voor wien hij van Ds. van Gorkum een
introductiebrief had ontvangen. Op een Zondagavond, toen de eenzaamheid hem
te machtig werd, besloot hij van deze introductie gebruik te maken. Hij werd door
Busken Huet op de meest welwillende wijze ontvangen. ‘Wat kan ik voor U doen?’
vroeg Huet hem. ‘Mij boeken leenen’, was het antwoord. Huet gaf hem een stapeltje
boeken mee en was blij verrast, toen Bonger hem ook een van zijn eigen werken
te leen vroeg. Hij stelde den jongen man voor aan zijn vrouw en aan zijn zoon,
Gideon. Dezen avond werd den grondslag gelegd voor een jarenlange vriendschap.
Ook met Gideon Huet bleef Bonger tot diens dood door de hechtste
vriendschapsbanden verbonden. Huet als criticus bewonderde hij zonder réserve;
de Litterarische fantaisieën en critieken had hij immer binnen zijn bereik en het Land
van Rembrandt roemde hij steeds als de beste synthese van onze groote 17de
eeuw. De eenige keer, dat Bonger de pen opnam om te polemiseeren was, toen hij
in de Rotterdammer Huet's verdediging opnam tegen den dichter Kloos.
De indruk, dien Bonger op Huet maakte, blijkt uit diens brief aan mevrouw
Bosboom-Toussaint van 12 Maart 1881: ‘Een knappe jongen op mijn woord, die
Lessing, Sainte-Beuve en Shelley leest’. Inderdaad zocht Bonger in deze jaren van
heel hard werken zijn afleiding allereerst in lectuur en in de prachtige natuur van de
Parijsche omgeving. 's Zomers trok hij iederen Zondagmorgen uit, een boek in den
zak en dwaalde uren lang door de bosschen van Chantilly, van Montmorency, van
St.
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Germain en van Meudon: ‘Wat voelde ik mij dan rijk!’ zeide hij mij dikwijls. ‘Het was
of dat alles van mij was’. Inderdaad heeft Bonger ten volle ‘la possession du monde’
gekend zooals Duhamel die in zijn boek van dien naam beschrijft: het werkelijke,
geestelijke bezit, dat voortvloeit uit het intens genieten van wat schoon en goed is,
met volle overgave van zichzelf. Deze overgave van zichzelf aan natuur en kunst,
het zich één voelen met de natuur noemde Bonger zijn pantheïsme. Een pantheïst
is hij echter nimmer geweest, in zooverre als hij vast geloofde aan een God, die de
wereld en zijn eigen leven bestuurde naar Zijn wil, en aan Wien ook de natuur
ondergeschikt was.
Het in die jaren zoo intense literaire leven in Frankrijk volgde hij met de grootste
belangstelling. Hij verslond de werken van Taine, Renan, Sainte-Beuve, Balzac,
Flaubert. ‘Ieder nieuw boek van de Goncourts was een événement voor mij’ zeide
hij mij. En Bonger las goed. Tot het einde van zijn leven behield bij de gewoonte
om niet te rusten, vóór hij het gelezene volkomen begreep. Men verwonderde zich
dikwijls over zijn verbluffende talenkennis. ‘Ik heb geen talenaanleg’, zeide hij dan,
‘ik heb er hard voor gewerkt’. Zijn geliefde Engelsche dichters vergat hij ook in deze
jaren niet. Hij ondernam het, Shelley's Prometheus unbound te lezen. Aan den heer
Stoffel, zijn vroegeren leeraar, schreef hij om hem over sommige gedeelten verklaring
te vragen. ‘Ik rustte niet voor ik het gedicht geheel onder de knie had’ zeide hij mij.
Men begrijpt welk een geestelijke inspanning dit geweest moet zijn voor een jongen
van 19 jaar met een zwakke gezondheid wiens betrekking hem dagelijks van 8 uur
's morgens tot 7 uur 's avonds in beslag nam en die zelfs dikwijls Zondags morgens
nog zakencorrespondentie te verzorgen had. Intusschen leerde hij Parijs kennen;
's winters bezocht hij geregeld iederen Zondagmorgen het Louvre. - Ook hier kwam
het gevoel van rijkdom over hem, hier ontwaakte de warme liefde voor de
schilderkunst, die hem zijn leven lang is bijgebleven. Wanneer hij in latere jaren, al
was het slechts 24 uur in Parijs vertoefde, verzuimde hij dan ook nimmer een bezoek
aan het Louvre te brengen. Zóó bleef hij van alle veranderingen op de hoogte en
kon U steeds onmiddellijk voor het schilderij brengen, dat ge wenschte te zien. - In
1882 maakte hij kennis met Theo van Gogh, die later zijn zwager zou worden. Theo
vergezelde hem nu dikwijls op zijn zwerftochten in de omstreken van Parijs en op
zijn bezoeken aan het Louvre; Theo leidde hem ook binnen in den kring van artiesten
en kunsthandelaren; hun gesprekken over schilderkunst boeiden Bonger in de
hoogste
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mate, maar hun wijze van leven stuitte hem tegen de borst. Het caféleven had niet
de minste aantrekking voor hem; hij haatte alles wat naar de Bohème zweemde. In
Aug. 1935 schreef hij aan zijn vriend Louis Leleu: ‘Le bohème est un être nul.’ ‘Wat
de meeste vreemdelingen in Parijs zoeken is niet de mooie kant van Parijs’, placht
hij te zeggen. In 1885 maakte hij met Theo van Gogh een reisje door het Noorden
van Frankrijk en door België. Tenslotte belandden de jongelieden in Nuenen waar
Bonger eenige dagen in de pastorie bleef logeeren. Hier maakte hij kennis met
Vincent. Toen Vincent van Februari 1884 tot Februari 1886 in Parijs vertoefde, zagen
hij en Bonger elkaar bijna dagelijks. De persoonlijkheid van Vincent boeide hem
buitenmate. Zij lazen geregeld dezelfde boeken en hadden hier lange gesprekken
over; Bonger roemde steeds het literaire inzicht van Vincent. Ook genoot hij van
Vincent's vroolijkheid, zijn geestige verhalen wanneer hij, na in de omstreken van
Parijs gewerkt te hebben, 's avonds thuis kwam en zijn wedervaren vertelde. Van
Vincent's moeilijk karakter en prikkelbaarheid had ook Bonger te lijden, zelf was hij
in die jaren ook heel driftig en kort voor Vincent's vertrek naar het Zuiden kwam het
tot een heftige woordenwisseling, die een verwijdering tusschen beiden ten gevolg
had; later werd het echter weer bijgelegd.
In 1888 kwam er aan Bonger's eenzaam leven een einde daar hij in het huwelijk
trad met Anne Marie Louise van der Linden, die hij van zijn kinderjaren af gekend
had. Drie en veertig jaar lang zou hij met haar al de weldaden van een gelukkig
huwelijksleven genieten. Met haar rustigen aard, hooge ontwikkeling en zeer
verfijnden smaak zou zijn vrouw voor hem waarlijk een levensgezellin zijn, die zijn
belangstelling in kunst en letteren deelde en hem met de grootste toewijding de
verzorging gaf, die hij bij zijn ingespannen arbeid en door zijn haast tot
overgevoeligheid verhoogd zenuwleven zoozeer behoefde. - Een jaar later huwde
Bonger's zuster met Theo van Gogh. De bekende droevige gebeurtenissen in de
familie van Gogh: in 1890 Vincent's, een half jaar later Theo's dood hebben een
diepe wond geslagen in Bonger's gevoelig gemoed. In latere jaren sprak hij er
ongaarne over en het deed hem pijn als schrijvers zich met een soort welgevallen
in deze donkere zijde van Vincent's bestaan verdiepten. ‘Er zijn dingen, die men
moet laten rusten’, zeide hij dikwijls.
In 1892 brak voor Bonger de tijd aan, dat hij Parijs moest verlaten. Reeds lang
had hij ingezien, dat hij dáár geen carrière zou maken. Toch
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aarzelde hij om heen te gaan uit de stad en het land, die hem zoo lief waren
geworden. Doch toen hij een aanbod kreeg van de firma W.E. Mercier te Amsterdam
om chef van deze firma en op den duur firmant te worden, meende hij niet langer
te mogen aarzelen. Veel heeft het Bonger gekost om Parijs te verlaten, zwaar zijn
voor hem de eerste jaren in Holland geweest. Maar later zeide hij dikwijls: ‘Het is
toch goed dat ik terug gekeerd ben. Ik zou in Parijs nooit vooruit gekomen zijn’. En
Bonger wilde vooruit komen. In de eerste plaats omdat hij zijn werk liefhad en in
zich de kracht voelde om verder te komen, in de tweede plaats omdat hij zóó de
middelen te verkrijgen wist, die hem in staat zouden stellen om zich het milieu te
scheppen, dat bij zijn ontwikkeling paste. Bonger had geen minachting voor
materieele welvaart, maar hij meende, dat deze een middel moest zijn om den
mensch geestelijk op hooger peil te brengen.
Intusschen had hij de twee laatste jaren van zijn verblijf in Parijs
vriendschapsbanden aangeknoopt, die slechts de dood verbreken zou, eerst met
den schilder Emile Bernard, daarna met Odilon Redon. Vooral in Odilon Redon
onderkende hij naast den grooten artiest, den fijngevoeligen geest en het hoogstaand
karakter, waarmee hij onmiddellijk contact had. ‘Je sens une bonne amitié naissante,’
schreef Redon hem na de eerste ontmoeting en de vriendschap is gegroeid en
hecht gebleven gedurende vier-en-twintig jaar. Toen Bonger Redon leerde kennen,
was deze in zeer moeilijke omstandigheden en is Bonger dadelijk een groote steun
voor hem geweest. Maar de tastbare hulp welke hij hem verleende is niets vergeleken
bij de moreele; door Bonger is Redon in Holland bekend geworden; toen Redon in
1916 stierf heeft Bonger gewaakt voor zijn roem; voor Redon zelf is hij geweest,
wat ieder kunstenaar zoozeer behoeft: de mensch, die een onwrikbaar vertrouwen
had in de groote waarde van zijn werk, ook in de jaren, dat Redon nog volmaakt
onbekend was. Bonger beschouwde Redon als het hoogtepunt van de 19de eeuw,
niet omdat hij hem als schilder grooter achtte dan Delacroix maar om de geestelijke
waarde van zijn werk. Dikwijls zeide hij: ‘toen er op geestelijk gebied niets meer
was, toen men alles had afgebroken, toen is Redon gekomen’. De theorie van ‘l'art
pour l'art’ vond in Bonger geen bijval. Het sentiment, waaruit een werk ontsproot,
was voor hem onlosmakelijk verbonden met de kunstwaarde ervan. Ook achtte hij
den artiest niet vrij in zijn zedelijk leven en wat hem tot Redon aantrok was mede,
dat deze de zedelijke gebondenheid van den artiest erkende en er naar handelde.
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Voor Bonger was een mooi leven hetzelfde als een goed leven, en hij getuigde
steeds van Redon: ‘Hij heeft zulk een mooi leven gehad’.
Teruggekeerd in Holland vestigden de Bongers zich eerst in Hilversum; in 1899
gingen zij in Amsterdam wonen en in 1913 betrokken zij een villa, welke zij in
Aerdenhout hadden laten bouwen. De banden met Frankrijk werden steeds nauwer
aangehaald door een geregelde briefwisseling met Bernard en Redon, die beiden
ook herhaaldelijk de Bongers in Holland kwamen bezoeken. Bonger zelf ging
geregeld, dikwijls meermalen in een jaar naar Parijs om van het kunstleven aldaar
op de hoogte te blijven; deze bezoeken hield hij tot het einde van zijn leven vol. Hoe
heeft hij genoten van de impressionistische tentoonstellingen, die elkaar de laatste
jaren in de Orangerie opvolgden! Fransche couranten en tijdschriften bleef hij steeds
lezen en van hetgeen er op literair gebied omging, bleef hij volkomen op de hoogte.
Slechts de na-oorlogsche romanlitteratuur kon hem niet boeien. - Maar ook de
literaire beweging in eigen land, waar intusschen de tachtigers nieuw leven hadden
gebracht, had zijn volle aandacht. In Hilversum maakte hij kennis met Van Deyssel,
die jarenlang véél bij hem aan huis kwam; Johan de Meester behoorde tot zijn beste
vrienden; aan de Beurs ontmoette hij dagelijks Eduard Brom, een vriend uit zijn
jeugdjaren, en het verheugde hem om dan eenige oogenblikken het zakenleven te
kunnen vergeten en over letteren en kunst te kunnen spreken. Later, in Aerdenhout,
leerde hij Frans Erens kennen en sloot ook met hem hechte vriendschap. Ook de
schilderkunst in Holland had zijn volle belangstelling. Vincent van Gogh heeft hij als
't ware stap voor stap gevolgd bij het verkrijgen van zijn posthume, nog steeds
groeiende beroemdheid. Van de Engelsche en Duitsche letterkunde hield hij zich
voortdurend op de hoogte. En intusschen groeide zijn verzameling aan. Naast
schilderijen van Bernard en Redon, verwierf hij het volledig lithographisch werk van
dezen laatste, hetwelk hij haast boven de schilderijen stelde. Ook verwierf hij eenige
doeken van Van Gogh en Cézanne. Niettegenstaande het zakenleven hem in deze
jaren zeer in beslag nam, is het voor Bonger een zeer gelukkige periode in zijn leven
geweest. Zijn maatschappelijke positie was weldra gevestigd; als zeeassuradeur
bekleedde hij te Amsterdam een eerste plaats en zijn kennis van het zeerecht maakte
hem tot een vraagbaak voor velen. 's Zomers ondernam hij met zijn vrouw reizen
naar Engeland, Frankrijk, Duitschland, Zwitserland en Italië. Met het oog op zijn
Italiaansche reis leerde Bonger nog Italiaansch, hetwelk hij
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vloeiend leerde spreken en volkomen correct schrijven. Het was voor hem voortaan
een groot genot om Dante en Petrarca in de grondtaal te kunnen lezen. Zijn
schilderijenverzameling begon langzamerhand bekend te worden en bezoekers uit
binnen- en buitenland kwamen hem opzoeken. Deze bezoeken zouden tot het einde
van zijn leven tot Bonger's groote vreugden behooren, wanneer ze tenminste uit
belangstelling, niet uit nieuwsgierigheid voortvloeiden. Ze gaven hem de gelegenheid
om de bezoekers in te leiden in de kunst van Redon, en Redon's persoonlijkheid
voor hen te doen leven. Velen, die hem in die jaren bezocht hebben, zullen een
onvergetelijke herinnering hebben behouden aan de sfeer, die Bonger om zich heen
had weten te scheppen en waartoe ook zijn uitgebreide bibliotheek meewerkte. De
19de eeuw vooral heeft Bonger ook op literatuurgebied bezig gehouden; hij was
volkomen thuis in de Fransche, Engelsche en Duitsche romantiek, in het naturalisme
en het symbolisme, maar ook de Renaissance en vooral de groote figuren van
Dante, Petrarca en Shakespeare hebben hem geboeid. Over al deze onderwerpen
vergaarde hij een schat van documenten, waarbij zoowel zijn uitgebreide kennis als
zijn fijne intuïtie hem leidden. Bij zijn dood liet hij een uitgelezen boekenschat van
ruim 3000 deelen na. - Groote bewondering koesterde Bonger voor onze
Nederlandsche 17de eeuw. Hij betreurde het, dat deze periode van onze
beschavingsgeschiedenis in het buitenland zoo weinig bekend is, en hoopte steeds
dat jongeren zich aan de studie ervan zouden wijden. De 17de eeuw verwezenlijkte
Bonger's ideaal van een staat, waar maatschappelijke welvaart en geestelijke vrijheid
de grondslag waren van cultureelen bloei en vormverfijning. Iedere politieke of
sociale richting, die één van deze vier elementen verwaarloosde, achtte hij tot
onmacht gedoemd. Met hartgrondigen haat haatte hij iedere poging, zoowel van
links als van rechts om de geestelijke vrijheid aan banden te leggen; deze laatste
jaren zag hij met groote ongerustheid den vooruitgang, eenerzijds van het
communisme, anderzijds van het fascisme. ‘Er is voor ons geen plaats meer op de
wereld’, placht hij herhaaldelijk te zeggen.
De oorlogsjaren zijn voor Bonger héél zwaar geweest. De overstelpende drukte
in het zakenleven sloopte zijn krachten; het gruwelijk oorlogsbedrijf vervulde hem
met smart. Daarbij kwam de onmogelijkheid om te reizen en de relaties met het
buitenland te onderhouden, de minder goede gezondheidstoestand van zijn vrouw
en in 1916 de dood van zijn vriend Redon. Het dagelijks heen en weer reizen werd
Bonger te zwaar
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en in 1924 keerde hij naar Amsterdam terug. Voor het laatst werden zijn geliefde
schilderijen en boeken door hem met de grootste zorgvuldigheid gerangschikt.
Intusschen werd het stiller om hem heen. Vele vrienden waren gestorven of
weggetrokken; de gezondheid van zijn vrouw ging steeds achteruit; Bonger
ondervond ook langzamerhand, als zoovele anderen, dat de wereld veranderd was.
Het opgroeiende geslacht was bezield door andere idealen, het had andere inzichten
dan die, waarmee hij oud was geworden. In zaken heerschte een andere opvatting
van fatsoen en moraliteit. Bonger was geen bekrompen conservatief. Hij wist ook
in dit ‘andere’ wel te waardeeren. Sprekend over de jongelieden, wier belangstelling
uitsluitend naar het vliegwezen uitgaat, schreef hij in Dec. 1934 aan Louis Leleu:
‘Ce qu'il y a de beau en eux ce sont les actes de courage qu'ils accomplissent et
que, pour ma part. j'admire, mais qui ne feront pas faire à l'homme un pas en avant’.
Inderdaad constateerde Bonger met een bloedend hart een terugzinking van de
Europeesche Christelijk-humanistische beschaving, die zich openbaarde, zoowel
in het politieke als in het maatschappelijke, in het huiselijke en in het zakenleven
en alle vooruitgang op technisch en ook op hygiënisch gebied vermocht dit niet te
verbloemen.
In 1931 trof hem de zware slag van het heengaan van zijn vrouw. Met haar had
hij een lang leven gekend van innige, geestelijke gemeenschap, van trouwe intimiteit,
van een opgaan in elkaar, zooals misschien alleen kinderlooze huwelijken dit kennen.
Bitter heeft hij geleden onder de eenzaamheid. Maar in hem leefde de vaste wil om
het verleden niet te verloochenen en te blijven vasthouden aan zijn geestelijke
idealen.
Er waren nog enkele goede jaren voor hem weggelegd. In den zomer van 1933
verbleef hij eenige weken in Parijs en kon voor het eerst weer ten volle genieten
van de schoonheid van de stad en de omgeving. In April 1934 ging hij naar Rome,
de Eeuwige stad, welke hij nog nimmer bezocht had en in diezelfde maand werd
ons huwelijk aldaar gesloten. Wij bezochten daarna Perugia en Assisi. Van het
Umbrische landschap kreeg Bonger een onvergetelijken indruk. Later keerden wij
naar Rome terug. Alles boeide Bonger, al zag hij, die geen klassieke opleiding
genoten had, de herinneringen uit de oudheid uit den aard der zaak meer met het
oog van een artiest, dan met dat van een archaeoloog. De Sint Pieter, de geheele
Vatikaanstad trokken hem misschien het meest. En nimmer zal ik vergeten de
aandoening, die zich van hem meester maakte bij een bezoek aan het Keats-house,
waar hij zich plotseling verplaatst
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zag in een omgeving, waar alles tot hem sprak van de twee geliefde dichters wier
werken in zijn jeugd zulk een openbaring voor hem geweest waren. Kort daarop
werd hij zeer ernstig ziek en de gevolgen van deze ziekte zou hij nimmer geheel te
boven komen. Toch hervatte hij, in Amsterdam teruggekeerd, zijn arbeid. - Veel
heeft hij in zijn laatste levensjaren nog gelezen. De Shakespeare-kwestie hield hem
immer bezig; met enthousiasme volgde hij de onderzoekingen van Prof. Lefranc,
met wien ik hem in 1928 in kennis had gebracht en met wien hij sindsdien geregeld
in contact bleef. Het kunstleven behield zijn volle aandacht; groot genot verschafte
hem nog in zijn laatste levensjaar de Rembrandttentoonstelling van 1935. - Vele
zijn de bezoekers geweest, die in deze jaren zijn collectie kwamen bezichtigen en
het verheugde hem bij de jongeren een toenemende belangstelling voor en
waardeering van Redon's werk te kunnen constateeren. In ons huis leefde Redon
als het ware als een onzichtbare gast; schier geen dag ging er voorbij of Bonger
herdacht zijn vriend, wiens heengaan zulk een groot gemis voor hem was geweest.
Trouw aan zijn vrienden, trouw ook aan alle onbekenden, die hem op zijn levensweg
iets mee hadden gegeven, was een van zijn kenmerkende eigenschappen. Bourget
bleef voor hem de schrijver van de Essais de psychologie contemporaine, en het
heeft hem gehinderd dat bij Bourget's dood men slechts kritiek voor den romancier,
te weinig lof voor den criticus heeft gehad. De aanvallen in verschillende bladen op
Dickens en op Heine bedroefden hem, en het schokte hem diep toen een, in 1935
verschenen boek, het aandeel openbaarde dat Camille Selden aan Taine's werk
heeft gehad.
Bonger was geen kritische, maar een synthetische natuur. Hij achtte, dat men
het kwade het best bestrijdt door het goede, dat opbouwen beter is dan afbreken;
dat het er om gaat in de kunst zoowel als in den persoonlijken omgang om den
mensch op te heffen boven de aardsche beslommeringen, kleinheden en zonden,
het edelste in hem te ontwikkelen, de Goddelijke vonk in hem aan te blazen tot een
helder brandende vlam. Zijn scherpste kritiek over een kunstwerk of boek was: ‘Daar
is niets verheffends in’. Alle partijwezen verafschuwde hij; vooroordeelen had hij
niet. Voor den mensch, dien hij op zijn weg tegenkwam, stond hij open met al de
warmte van zijn groote hart. Naar stand, naar ras of naar nationaliteit vroeg hij niet.
Maar hij wierp geen paarlen voor de zwijnen. Er waren menschen, die hij welbewust
uit zijn kennissenkring elimineerde, omdat hij in hen een geestelijk vijandige macht
voelde. Hij behoorde
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tot geen enkel kerkgenootschap. Maar hij was een geloovige in den volsten zin des
woords. In October 1930, gedurende een héél moeilijke periode van zijn leven,
schreef hij aan Leleu: ‘J'ai tenté de trouver un appui dans les livres, mais je n'y ai
rencontré que de l'indifférence et de la froideur. Il n'y a que l'évangile qui console
vraiment et l'art qui dérive de lui. Je voyais ces jours-ci une collection de dessins
de Rembrandt où il a mis toute son âme de croyant. Il croyait en l'évangile et lui a
donné une forme tangible pour toujours, tant que le monde durera. Je suis sorti de
là l'âme élevée presque en paix’. En merkwaardigerwijze sprak hij, die wars was
van alle namen en etiquetten, weinige uren voor zijn dood, schijnbaar zonder eenige
aanleiding, maar zeker als de slotsom van een soort revisie van zijn levensloop,
misschien voor het eerst van zijn leven zijn geloofsbelijdenis uit in de woorden: ‘Ja,
ik ben een Christen’.
Bonger heeft niets geproduceerd. Maar door zijn persoonlijkheid heeft hij grooten
invloed uitgeoefend. Hij heeft intens geleefd, met een intensiteit, die tenslotte zijn
krachten moest sloopen. Hij heeft zijn leven gegeven in den volsten zin des woords:
gegeven aan zijn nabestaanden en vrienden, gegeven aan zijn werk, gegeven aan
de schoonheid, waar die zich ook openbaarde: in de natuur, in kunst en letteren, in
een enkel mooi voorwerp, in een bloem of een mooi gevormde wolk, in klare
kinderoogen, in een welluidende stem. Die in zijn nabijheid leefden weten, dat de
levendige, actieve man, die hij was, in deze overgave stil en mediteerend werd. Hij
heeft zijn leven gegeven, maar al gevende heeft hij duizendvoudig ontvangen. Zoo
is zijn leven heel rijk geweest. Hij wist dit en dankbaarheid werd meer en meer de
grondtoon van zijn leven. Welbewust heeft hij geleefd in het licht. De duistere kant
van het leven heeft nimmer eenige vat op hem gehad, zelfs niet toen hij als 18-jarigen
knaap door de straten van Parijs ronddwaalde. En lichtend zal zijn herinnering blijven
voor allen, die hem gekend hebben.
F.W.M. BONGER-VAN DER BORCH VAN VERWOLDE
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René de Clercq
(Deerlijk 14 November 1877-Maartensdijk 12 Juni 1932)
Op den tweeden Woensdag in November van het jaar 1877, den 14den van deze
maand, werd René Désiré de Clercq geboren te Deerlijk in de Westvlaamsche
vlasstreek tusschen de Gaverbeek en de Leie uit het huwelijk van Charles Louis de
Clercq, weduwnaar van Cordula Dheygere, en Pauline Gheysens. De vader was
kleine vlasopkooper, vlasbereider en lijndraaier; hij was een zoon uit de herberg De
Eecke te Deerlijk. De moeder, een dochter uit de herberg Het Brusselke te Harelbeke,
was naaister en hield de herberg Het Damberd in de Leegstraat, 's dichters
geboortehuis. Het knaapje zag het levenslicht op haar eenenveertigsten verjaardag.
Het was het negende kind, dat zij van haar vijf jaar ouderen echtgenoot had, en
diens vijftiende. Het deed in het gezin zijn intrede als tiende lid, hiervan zes vrouwen:
die zouden het op de handen dragen door de kinderjaren. Door peter en meter, de
jongste halfzuster, een klompenmaker en een modiste, werd het wichtje in de kerk
van de H. Colomba boven de witmarmeren doopvont geheven, die door ‘den
weldoener van Deerlijk’, van wien vader de Clercq bij den arbeid in een liedje zong,
dat hijzelf had gemaakt, weinige jaren tevoren aan de kerk geschonken was: Mijnheer
Ovelacq-Bury, een nijveraar uit Roubaix, die, na de Vlaamsche Hongerjaren uit het
midden van de eeuw, den honger uit Deerlijk had verdreven, toen hij er de
weefgetouwen had doen slaan.
De herleving van Deerlijk is een spoorslag geweest voor deze nijvere familie. Met
de goede vlasjaren komt er vaart in het gezin, opgang en ambitie. De beginnende
industrialisatie van deze landelijke gemeente deelt het een stuwkracht mede, die
deze eenvoudige, rechte zielen evenwel niet uit het dorpsverband rukt, bij hen
integendeel een streven wekt, daarin in aanzien te stijgen, en in den schranderen
knaap meenen zij den verwezenlijker van dien welvaartsdroom te zien. In het
overbevolkte Vlaanderen staat de studie, die uitkomst belooft, hoog in tel. De de
Clercq's zullen hun student hebben, het geheele gezin zal met zijn arbeid achter
hem staan. Wat zal hij worden? De jonge René, amper in zijn veertiende jaar, ligt
ter schole op het bisschoppelijke college te Tielt. Zijn vrome moeder hoopt in stilte,
dat hij geestelijke zal worden. Aan deze schoone verwachting dreigt een ramp den
bodem in te slaan. In het huis te
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Deerlijk waar De Valke uithangt en het gezin thans woont, zijn de luiken dicht, voor
de deur brandt een lantaarn: vader is dood. Deze slag treft hem tegen het eind van
het schooljaar 1892-1893 in de Vierde Latijnsche. Nu zal de studie eraan moeten
worden gegeven. Maar op aandringen van den principaal van het college, den eerw.
heer Jules de Berdt, die de gaven van zijn scholier heeft opgemerkt en het kostgeld
verminderd, komt vrouw de Clercq op dit besluit terug.
In deze dagen begon de encycliek van Leo XIII over het arbeidersvraagstuk uit
1891, Rerum Novarum, in Vlaanderen door te werken. In zijn bisschoppelijke school
liet principaal de Berdt er een gematigde verklaring van voorhouden. Hijzelf was de
boezemvriend van den priester Emile Jacob, die de eerste organisatie van arbeidsters
tot wering van de opdringende sociaaldemocratie tot stand bracht in de
Westvlaamsche schoenindustrie. Ook in zijn college werden de leerlingen uit de
hoogste twee klassen opgenomen in de Conferentie van Sint Vincentius à Paolo,
een genootschap, dat op de gedachte is opgericht van de christelijke naastenliefde
en de maatschappelijke liefdadigheid: onder leiding van den principaal bezochten
de leerlingen met hun leeraars de armen twee maal in de week en werden brood,
vuur en kleeding bedeeld. De Berdt wilde van zijn jongens rotsvaste Roomsche
mannen maken en sociale werkers, maar den Vlaamschen geest wenschte hij niet
te bevorderen, al bekampte hij hem niet. De voertaal van het onderricht was Fransch
en het was verboden Nederlandsch te spreken, hetgeen een stelregel op de
bisschoppelijke scholen was. Er waren Vlaamschvoelende leeraars, maar dit
Vlaamschvoelen sloeg geen prent op hun onderwijs. Het lijdt geen twijfel wat de
grootmoedige principaal van zijn beschermeling verwachtte. Bitter zou hij
teleurgesteld worden. Het wilde gemoed van den jeugdigen de Clercq liet zich niet
breidelen, hij miste volkomen het orgaan voor subordinatie, ook met zijn zelftucht
was het niet in orde, in het leven der klasse werd hij een hopeloos storend element.
Met den dood in het hart, niet het minst om de moeder, die haar vingeren krom
werkte om den zoon, moest de bestuurder het besluit nemen de Clercq weg te
zenden van de school, juist toen hij op het punt stond, zijn middelbare studies te
voltooien. Gedurende de enkele weken, die hem van het einddiploma scheidden,
liet men toe, dat hij de lessen volgde aan het bisschoppelijke college te Kortrijk,
waarheen hij voortaan in dien zomer van 1896 dagelijks van Deerlijk uit te voet
heenging, niet alleen naar de school, maar ook naar de drukkerij van Vermaut om
er de proeven na te lezen van den
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bundel Gedichten, dien de Kortrijksche uitgever, misschien wel na ingewonnen
advies van Theodoor Sevens, zich bereid had getoond van den negentienjarige in
het licht te geven. Deze bundel sluit de jongensjaren af. Als zalf op de wonde is hij
‘Aan mijne Moeder uit Liefde en Erkentelijkheid opgedragen’, ongetwijfeld heeft de
Clercq er na de ondervonden krenking ook een revanche in gezien. In dit schoolsche
werk, waar men de namen van Longfellow en Schaepman in aantreft naast sonnetten
aan Conscience en Rodenbach, golft soms iets na van den breeden zwier van
Ledeganck, is er soms iets van de mijmering van Gezelle. Meer dan één derde van
dit boekje van vier vel is aan een bespiegeling op Rerum Novarum gewijd, waarbij
het gezin van den arme geidealiseerd wordt. Geen spoor van liefdeverzen. Wat het
hart van dezen jongen heeft is de strijd, waarbij met tegenstellingen van zwart en
wit gewerkt wordt. Een drietal van deze verzen was in 1895 in De Student, het
tijdschrift der leerlingen aan de Vlaamsche colleges, verschenen en het gedicht
‘Roozebeke’ was door den Westvlaamschen Studentenbond ‘bekroond’.
Met ingang van het academische jaar 1896-1897 is de Clercq ingeschreven aan
de Rijksuniversiteit van Gent in de eerste candidatuur van de faculteit der wis- en
natuurkunde (sciences naturelles), voorbereidend tot de geneeskunde. Ofschoon
met tegenzin zal hij op verlangen van zijn moeder in de medicijnen studeeren,
althans het probeeren. Hij is daar niet op zijn plaats, schrijft meer verzen dan formules
van scheikunde. In den leergang in letterkundige kritiek, die door Paul Frédéricq
gehouden wordt en waaraan Karel van de Woestijne deelneemt, wordt de professor
opmerkzaam gemaakt op het bundeltje van de Clercq, hij verneemt de geschiedenis
van de medicijnen en raadt den jongen man, over te gaan naar de philologie. De
Clercq neemt het zich voor, indien hij mocht zakken. Daar was niet aan te twijfelen
en zijn mislukking gaf ook den doorslag bij zijn moeder.
Over de studie in de philologie, die regelmatig vier jaar vergt, zou de Clercq er
vijf doen: eerst in October 1902 promoveert hij op een proefschrift over Guido
Gezelle's Dichtwerk, Eenige esthetische Beschouwingen, tot doctor in de
Germaansche philologie, maar dit onaanzienlijk geschrift is geen maatstaf, waarnaar
men zijn studietijd kan beoordeelen. Een man van de wetenschap was de Clercq
nu eenmaal niet. Deze jaren besteedde hij aan de verovering van de taal als het
instrument voor zijn dichterlijke uiting en tegelijk leefde hij een gulzig dichterleven,
waarin
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een streven naar loutering herkenbaar is. Dit leven beweegt zich tusschen twee
polen, waarvan de eene ‘Het Lied van Bacchus’ uit 1898, het lijfstuk van dezen
onbevangen zingenden student, is, de andere ‘Leus’ uit 1901, een wekroep tot
taaiheid, stoutmoedigheid en trots, waarnaar hij later, in een begenadigd jaar van
zijn activistischen ontwikkelingsgang, zijn gansche persoonlijkheid zou richten.
Onder zijn studiegenooten is zijn luiheid spreekwoordelijk, maar met recht zegt hij,
dat het een ‘naarstige luiheid’ was. In deze eerste Gentsche periode verschenen
van zijn hand: Halewijn's Straf (Gent, 1898), een gedicht op de zedelijke pijn; Echo's
(Gent, 1900), dat in Noord-Nederland werd opgemerkt door Binnewiertz en in De
Katholiek bestempeld als ‘de poezie van een zuiver natuurmensch, over wiens hoofd
wel het water des Doopsels heeft gevloeid, maar zonder dat het merkteeken,
onuitwischbaar, zich in de zielsontboezemingen vertoont’; Ideaal, Een
Sonnettenkrans (Gent, 1900), waarin de invloed van Jacques Perk merkbaar is en
dat met den vorigen bundel de aandacht van de Van Nu en Straksers had getrokken,
waarna Emmanuel de Bom hem om medewerking verzocht; De Vlasgaard (Gent,
1902), aan Paul Frédéricq ‘met eerbied opgedragen door zijn dankbaren leerling’,
een landelijk tafereel in verzen, dat met zijn ruischend en stormend bloed in zijn
veiheid en schrilheid herinnert aan de naturalistische polderverhalen van Georges
Eekhoud, zijn eerste uitgebreid werk, dat de dichter te Gent had voorgelezen in
November 1901 ten huize van Karel van der Cruyssen, den tegenwoordigen abt
van Orval, in een kleinen kring waar ook de dominikanerpater Rutten hem hoorde;
en ten slotte Natuur (Sint Maartens Latem, 1902), dat nog voor zijn promotie het
licht zag, door Julius de Praetere, den lateren leeraar aan de Kunstacademie te
Zürich, eigenhandig versierd, uit een Engelsche letter uit de school van Morris gezet
en op zijn kleine handpers, die ook Streuvels' Lenteleven gebracht had, gedrukt.
Deze laatste bundel geeft een nauwkeurig beeld van het wezen van den dichter
met de diepte, die zijn lateren goeden arbeid kenmerkt. Inderdaad zijn deze Gentsche
jaren de jaren van zijn vorming geweest. Men vindt hier zoowel liederen, die
algemeene bekendheid zouden verwerven, zooals ‘Ik ben van den buiten’,
‘Ring-King’, ‘Het Puideken’, als liederen, die het zware rhythme beuren der landelijke
getijden en werken, ‘Aan 't Labeuren’, ‘Aardebrand’, ‘Driewielkarre’, of die het
dynamische gebeuren zeggen van den akker, ‘Korenloop’, of het leed van den
arbeid, ‘Op het Stuk’, ‘De Zwingel’, dit laatste het machtige visionnaire lied, waar
de schim
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van zijn vader in opdoemt, naar het woord van Eekhoud het onvergelijkelijke lied
van den Vlaamschen heloot. Daarnaast kondigt een lied als ‘Hoort gij den Eik?’ den
strijd aan, die hem wacht. Maar nog is hij geenszins wat hij in latere dagen is, de
dichter van den strijd. De strijd woelt om hem en men moet aannemen, dat hij in
hem reeds gedempt de snaren doet zinderen, die zijn geluid nog niet weeromgeven.
Zonder weerklank in zijn kunst de pathetische strijd van priester Daens om de
christelijke democratie, die hem een poos schijnt te hebben aangetrokken. Zonder
weerklank de heldenkamp van Transvaal, die den volksman in Vlaanderland doet
opvlammen voor den verren stamgenoot. Zonder weerklank zelfs de strijd van Mac
Leod om de vervlaamsching der eigen universiteit, waaraan hij nochtans rechtstreeks
deelneemt in 1901 als voorzitter van de Rodenbachsvrienden, Taalkundig
Studentengenootschap onder Leus Vlaamsch en Katholiek, en als een der voorzitters
van het Tweede Vlaamsch Studentencongres. Zijn uitbundig natuurgevoel, zijn
ongebonden zinnelijkheid overmeesteren zijn persoonlijkheid te zeer. Eerst einde
1901 poogt hij zich daaraan te ontwringen: in het maandblaadje van Alfons Sevens,
Jong Vlaanderen, waaraan hij sedert de oprichting op Kerstdag 1899 tot het in
October 1902 gestaakt wordt door het inzenden van verzen en letterkundige kritieken
trouw medewerkt, zegt hij in het opstel ‘Krachtstorm’ de ‘flauwe gemakzucht’ vaarwel,
hij wil niet langer ‘een leutig-lustige zanger’ zijn, wanneer alles gist, hij wil tot het
volk gaan, het eigenlijke volk, ‘de massa’, haar moet brood worden gegeven voor
het lichaam, zoowel als voor den geest, hij wil haar vrijmaking. Den 1sten Mei had
hij de toespraak van Johan Lefèvre gehoord over ‘Sociale Vlaamschgezindheid’ en
door dezen twintigjarigen onderwijzer, die te Gent het Afrikaandergezinde
weekblaadje Transvaal had opgesteld, het verband hooren uiteenzetten tusschen
de Vlaamsche en de sociale quaestie. Het opstandige ‘Dorscherslied’ uit den bundel
Natuur was daar de neerslag van. Staan wij hier voor een aanloop naar het
socialisme, waarvan in Vlaanderen Gent de burcht was? Voorloopig kan men het
niet zeggen. Hij is afgestudeerd, hij heeft zich verloofd, niet boven zijn stand, zooals
zijn moeder gedroomd had, maar met een Westvlaamsch herbergmeisje-naaister,
zooals zijn moeder geweest was, uit Het Smiske te Ingooigem, de parochie van
Hugo Verriest, waar hij ‘dien ronk van ijzer’ had gehoord. Het kind stijgt op in zijn
droomen en verlangen: ‘Moederke alleen’, uit 1902, is de bloesem van zijn
verlovingstijd. Ook door zijn benoeming in het
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middelbaar onderwijs in een kleine stad komt hij in een kleinburgerlijke omgeving.
Op 4 December 1902 werd de Clercq aan het gemeentelijk college te Nijvel in
Waalsch-Brabant tot tijdelijk leeraar in de Germaansche talen benoemd, met ingang
van 1 Maart 1904 benoemde de katholieke gemeenteraad hem tot leeraar, maar
nog hetzelfde jaar haalde een ministerieel besluit, dat hem met ingang van 1
December 1904 tot tijdelijk leeraar aan het Koninklijk Athenaeum te Oostende
benoemde, hem geenszins tegen zijn zin uit het Waalsche stadje, door de
Walen-niet-Nijvelaars la ville capucinière genoemd, weg. Intusschen was hij op 25
Augustus 1903 te Ingooigem getrouwd met Marie Louise Delmotte, geboren op 23
December 1878. Hugo Verriest had het huwelijk ingezegend. Het gedicht
‘Verwelkoming’, op het dal van Bornival geschreven, was zijn bruiloftszang. Het
werd in het maandschrift Vlaanderen geplaatst. In Mei 1904 wordt hun eerste kind,
een jongen geboren. Tijdens het Nijvelsche verblijf verschenen Terwe (Maldegem,
1903), de idylle van den koppigen boer, die in zijn wrok jegens den zoon door het
kind vermurwd wordt, en Liederen voor 't Volk (Maldegem, 1903), opgedragen aan
Gustaaf Verriest, den ontleder van het rhythmisch woord, waarin men het zoo bekend
geworden studentenlied ‘De Gilde viert’ aantreft naast het weemoedige ‘Van 't
Spinsterke’ en een aantal ambachtsliederen, uit den bundel Natuur overgeheveld.
Uit dezen tijd zijn eveneens het dieren-arbeidslied ‘De Kernhond’ en de huiselijke
liederen ‘Karmkindeke’ en ‘Zorg en Zegen’, alle uit 1904. Dit jaar 1904 vestigt zijn
letterkundigen naam. In het Tweemaandelijksch Tijdschrift looft Albert Verwey den
bundel Natuur: in deze krachtige en juist haar maat houdende stem is het
volkswezen, dat in Vlaanderen aan het woord komt, een geheele dracht van zijn
vormen gaan uitstorten en deze dichter bezit de vormenvolte, die de natuur is buiten
hem, en de toonvolte, die de natuur is in hem. In den Mercure de France vestigt
Georges Eekhoud in een bespreking van de Liederen voor 't Volk vooral op de
arbeidsliederen de aandacht: deze dichter is van het ras van Robert Burns. En in
het maandschrift Vlaanderen spreekt Karel van de Woestijne de vreugde uit,
‘zevenjaarschen arbeid, vers aan vers gevolgd, te zien gedijen’: ‘oer-landsch’ is dit
werk; in de ambachtsliederen hebben landelijke miserie of leute heel wat minder te
doen dan hun eigen geluid, hun onafscheidbare, klare of doffe, blijde of treurende
rhythmus.
De Vlamingen herkennen in hem een rasecht volksdichter. Het wijst
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op een groeiende populariteit, dat de in Vlaanderen toen juist opkomende
Esperantistische propaganda naar zijn werk grijpt en een fragment uit De Vlasgaard
door Seynaeve en van Melckebeke wordt opgenomen in de bloemlezing Pagoj el
la Flandra Literaturo (Brugge, 1904), het eerste wat van de Clercq vertaald werd.
Het was dan ook een dichter, veeleer dan een leeraar, die aan het Oostendsche
Athenaeum de lagere klassen toegewezen bekwam, waar de tucht reeds veel te
wenschen overliet en dat is doodend en was het vooral, waar hij daaronder een
klasse had met zes en vijftig leerlingen! Al hadden deze knapen hem ‘den Hercuul’
gedoopt om zijn struischen lichaamsbouw, zoo moet men niet denken, dat zij zich
hierdoor lieten bang maken. Hij begon zijn klassen altijd met de woorden: Jongens,
we gaan beginnen! En dat was al dadelijk het begin van de vroolijkheid. Niettemin
werd hij op voordracht van de inspectie - dien dag had hij een zeer goede les
gegeven - bij koninklijk besluit met ingang van 1 Augustus tot leeraar bevorderd.
Toch miste de Clercq de geschiktheid voor de eigenlijke taak van den taalleeraar
zooals Mac Leod die begreep in zijn opstel ‘Over Taalonderwijs’, waarin ervoor
gewaarschuwd wordt, de taal onder invloed van den Vlaamschen taalstrijd eenzijdig
te behandelen als een voorwerp van bewondering en te verwaarloozen als werktuig
waardoor denkbeelden worden verworven en medegedeeld. Slechts één jaar en
één maand is hij werkzaam geweest te Oostende. Een rijk dichterjaar is dit niet
geweest. Het zevental zeeliederen, dat hij er schreef, toont aan, dat hij geen dichter
is van de zee: hij was wel degelijk ‘van den boer’. Zijn hart is bij de gouden schooven,
bij de gouden Leie, de klompenkappers hebben het ook en het ligt ook gebonden
ginds verre in Brabant op de heuvelen in ‘de heimelijkheid der zware bosschen’. Hij
zet de reeks liederen uit den huiskring voort, schrijft ‘Het Wafeleterke’, waarmede
hij het hart van de moeders zal stelen. Bij gelegenheid van de vijfenzeventigste
verjaring van de Belgische onafhankelijkheid schrijft het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs onder de dichters een wedstrijd uit,
waarin hij uitblinkt met ‘België bovenal’, ‘Vaderlandsch Gebed’ en ‘Prinsenlied’, die
in de Verzameling vaderlandsche Schoolzangen (Brussel, 1905) worden opgenomen.
Wij zijn hier ver van de afwijzing van den Belgischen Staat bij het eerste
kwarteeuwfeest door Jan van Rijswijck Vader, wel de felste aanklacht tegen het
Belgische regime van de eerste flamingantengeslachten, ver ook van den haat van
Albrecht Rodenbach. De democratische stroomingen van den tijd drijven tot een
toenadering aan tot
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Wallonië, tot een aanvaarding van België en in het burgerlijke kamp ook van het
vorstenhuis. Intusschen was andermaal van Noordnederlandsche roomsch-katholieke
zijde door Alphons Laudy, in de eerste studie die in Holland aan de Clercq gewijd
werd, in het weekblad Stemmen onzer Eeuw naast veel waardeering een
confessioneel voorbehoud gemaakt betreffende de ingetogenheid van verbeelding
bij dezen Vlaamschen katholieken dichter. Een gebeurtenis was in hetzelfde jaar
1905 de opvoering te Gent van het zangspel van Jef van der Meulen De Vlasgaard,
waarvan het libretto naar en uit het verhaal van de Clercq was vervaardigd door
Alfons Sevens en waarvoor de dichter ‘Het Lied van het Vlas’ geschreven had: het
beleefde in het loopende tooneeljaar drie-en-twintig vertooningen en de uitgever
Cranz kocht het werk aan.
Na dit theatersucces was zijn naam te Gent, waar hij nooit in vergetelheid was
geraakt sedert zijn studententijd, op aller lippen, toen men hem er aantrof den 1sten
Januari 1906 als tijdelijk leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, ditmaal in de
middelklassen. Deze tweede Gentsche tijd, die zich uitstrekte tot aan den oorlog
van 1914, zou een tijd zijn vol licht en schaduw, die de dagen van zijn opgang
versomberde. Nauwelijks is hij uit den verhuisboel uit, of in het kleine, nette
burgerhuisje in de voorstad Sint Amandsberg, waar hij zich gevestigd heeft, valt
een droeve tijding binnen: zijn moeder is stervende. Evenmin als vroeger zijn vader
zou hij haar nog in leven zien. De goede vrouw - ‘een oude, witijzeren vingerhoed
wist best wat zij voor haar jongen gedaan had’ - overleed te Deerlijk den 4den
Februari 1906, zij was negenenzestig jaar oud geworden. In zijn rouw wordt het
jonge gezin verblijd, den 27sten van dezelfde maand, met de geboorte van het
tweede kind, zijn ‘kleen, kleen dochterke’. Allengs heeft het huwelijk hem geleerd,
hoe bescheiden de levensstandaard is van een Belgisch leeraar, vooral als er nog
studieschulden af te dragen zijn en de gezinslast stijgt. Maar het nieuwe geluk, de
vervulling van een koningswensch, overstelpt en staalt hem en hij schrijft het lied
van den kinderzegen, ‘Hemel-huis’, dat het kroostrijke katholieke Vlaanderen het
liefste is geworden van wat hij gedicht heeft. In Mei, een bron van sarcasme, die
nooit zal opdrogen: de academische uitspraak nopens De Vlasgaard, van den
keurraad voor den Vijfjaarlijkschen Wedstrijd in Nederlandsche Letterkunde over
het tijdvak 1900-1904, vervat in het door vijf leden van de Koninklijke Vlaamsche.
Academie onderteekende verslag, dat het Staatsblad brengt, waarin het dichtwerk
wordt afgedaan met de stelling, dat ‘onkiesche bijzonderheden
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en onbetamelijke woorden in geen letterkundig werk mogen geduld worden’. De
zomervacantie nadert en de Clercq is een reisbeurs machtig geworden, zooals er
voor Athenaeumleeraars te hunner volmaking ieder jaar enkele beschikbaar gesteld
worden, om een vacantiecursus te gaan volgen in het buitenland. Zijn keuze is op
Marburg gevallen, bij de philologen in aanzien om het onderwijs van Viëtor in de
phonetiek. Hèm trekken er land en volk méér aan. Een enkele maal is hij present
op de Konversationsübungen des avonds: zijn innig voordragen van Uhland's
‘Schäfers Sonntagslied’ maakt diepen indruk. Maar de nota's voor het verslag van
den drieweekschen leergang, dat in het vaderland verwacht wordt, bezorgt hem
een gedienstig collega voor hij het schoone Hessische stadje en de boorden van
de Lahn verlaat. Dat er in hem een trekvogel zat, die in zijn gewone omgeving
gekevied, alle kans liep om er de vlerken te kneuzen tegen de traliën, laat het gedicht
‘Zigeuners’ zien, dat hij in die dagen schreef. De komende winter zou de aanhef
zien van wat hijzelf heeft beschouwd als een grooten ommekeer in zijn werk. Uit
zijn arbeidslied groeit zijn ‘maatschappelijk gedicht’. De blik, dien hij werpt op zijn
werk, nu hij op verzoek van den Amsterdamschen uitgever van Looy de eerste
volledige uitgave van zijn Gedichten voorbereidt, die in 1907 het licht zal zien, heeft
iets van een afscheidsblik, die de zuiver beschrijvende natuurgedichten geldt en de
lichte, vroolijke liederen, al kan hij niet nalaten nog gauw aan deze verzameling het
krachtige ‘Vlaamsche Kermis’ toe te voegen, het eenige lied erin, dat uit 1907 is.
Geheel op den voorgrond treedt nu de stoere kracht, beseft als maatschappelijk
vermogen, van het volk, waarvan hij samenstelling en geleding aangeeft in het nog
uit 1906 dagteekenend ‘Lied van den Arbeid’. Sprake is hier alleen van arbeiders
met de hand en met den geest, de captains of industry vallen erbuiten; en deze
arbeiders, dit volk, zijn maatschappelijk verdrukt, ‘verworpelingen’ uit dorpen en
steden; toch staan zij daar trotsch, met de majesteit van den arbeid omstraald: land
en zee komen hun toe! Eveneens nog uit 1906 is het vers ‘Mensch zijn’ uit dezen
bundel. De houding, die hieruit spreekt, gaat uit van den mensch op zichzelf, het
klasseverband uit het vorige gedicht is hier opgeheven; het eenige verband, dat
hier gezien wordt, is dit met het menschdom. Onmiskenbaar hebben wij in beide
verzen met een socialistischen inslag te doen, met kenmerken van de socialistische
wijze van denken. Des te opmerkelijker is, dat in het ‘Lied van den Arbeid’ niet zijn
bedoeld de ‘verworpenen der aarde, verdoemd in hongersfeer’ der
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‘Internationale’, maar uitdrukkelijk in nationalen toonaard ‘Vlaanderens Volk’. En
het is inderdaad dit volk, niet het socialistische partij-volk, dat zijn liederen begint
te zingen, niet het minst dank zij de liederavonden van Hullebroeck. Achterin in de
Gedichten vindt men niet minder dan zestien namen van componisten, waaronder
drie Hollandsche, die liederen van hem getoonzet hadden: zoo had voor het ‘Lied
van den Arbeid’ J.P.J. Wierts een koorbewerking geschreven. Het zal wel vooral
om dezen bundel geweest zijn, dat de Jaarlijksche Vergadering van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden hem den 10den Juni 1908 koos tot
buitenlandsch lid. Intusschen is hij nu ook sedert 1 December 1907 bij koninklijk
besluit als leeraar aan het Gentsche Athenaeum verbonden. Het jaar 1908 is het
jaar van den bundel Toortsen (Amsterdam, 1909), waarin hij ‘breeder uit wil dan
toen hij vasten voet had gezet op vlas- en terweland’, zooals Hugo Verriest het
uitdrukte, een ‘ernstiger, dieper, geweldiger en droeviger’ geluid, zooals hijzelf tot
Greshoff zeide. Naast elkaar worden hier de sociale en de nationale
ontwikkelingslijnen doorgetrokken, de eerste met een schier anarchistisch accent,
de tweede uitloopend op het verwerpen van de symbolen der drie Belgische
staatspartijen en de verheerlijking der Dietsche taal en van het Dietsche land. Frans
Coenen, die wellicht het diepst in de ziel van de Clercq geschouwd heeft, zegt in
zijn bespreking van dit tijdsboek in De Ploeg, ‘dat het zeer zeker noch fijn, noch
teer, noch machtig van beelding, noch volschoon van klank is, maar het zal toch
eerder op deze muziek dan op een andere zijn, dat de scharen van den opstand
marcheeren als de ure slaat’. Maar het omverhalende geweld is in den geest van
dezen in uitersten stormenden dichter het bewarende geweld, dat ‘de oude zede
van eeuw aan eeuw’ wil handhaven met haar grondpijler, de onaantastbaarheid van
den band des huwelijks. De wending in Toortsen werd op den voet gevolgd door
een geweldigen keer in zijn leven. Op dit krachtjaar volgt het donkerste jaar, dat hij
heeft gekend, dat in het verborgene de grondslagen legde van wat later zou komen.
Eerst zijn ziekte. Het begint in Januari-Februari 1909 met een ziekteverlof van vijftien
dagen wegens verstuiking, vervolgens in de tweede helft van Februari andermaal
zooveel wegens influenza, midden Maart één maand wegens algemeene
verzwakking ten gevolge van een chronische maagvliesontsteking, 1 Mei, 1 Juni
telkens met één maand verlengd, 1 Juli onbepaald verlengd met verschijning voor
de Geneeskundige Commissie, die zal uit te maken hebben, of hij met pensioen
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zal gaan met een dienststaat van negen jaar en vijf maand; door de commissie
gehoord op 30 Juli, deelt hij haar mede, dat hij genezen is, al is hij het in werkelijkheid
maar half, en dat hij zijn dienst wenscht te hervatten. In dezen zin adviseert de
commissie. Nu hoopt hij op de vacantie, dat ze herstel van krachten zal brengen.
Op 10 Augustus wordt zijn tweede zoon geboren: alles gaat goed, den 22sten woont
hij te Roeselare de onthulling bij van het standbeeld van Albrecht Rodenbach. Maar
ruk op ruk overvalt hem nieuwe tegenspoed. Na een kort ziekbed sterft zijn vrouw
op 11 October: ‘die zijn leven uit halfheid had gered’ gaat heen ‘met oogen luid van
angst’ om het lot van haar drie bloeden van kinderen. Zijn vertwijfelde, rauwe klacht
zal de bundel Uit de Diepten brengen, in 1911 bij van Looy, die inmiddels zijn uitgever
geworden is, verschenen: het verpletterende ‘Wien overkwam er’ is er gevolgd, door
een wreed spel van het lot, op ‘Breed is uw Weg’, die Vondeliaansche strophen van
het huwelijksheil. Het gedicht, dat de verzameling opent, ‘De Grotten’, is tot zijn
tweede vrouw gericht, Alice Delmotte, ‘dubbel lief als vrouw mij en als zuster’, een
jongere zuster van Marie, geboren te Ingooigem in 1882: op 30 Mei 1910 waren zij
te Ingooigem getrouwd. Het gezin is gaan wonen aan den rand van de stad in een
kleine villa aan het einde van den Dendermondschen Steenweg te Destelbergen,
waar de wijde Scheldemeerschen niet ver zijn en de heul bloeit aan den kant van
den weg. Zijn troost zoekt hij in de actie van de Vlaamsche beweging en in zijn werk.
Het vraagstuk van de Vlaamsche hoogeschool neemt met het publicistisch werk
van Lodewijk de Raet met den dag een steeds scherper karakter aan. Een botsing
is aan den gang tusschen het opdringende Vlaanderen en de verfranschte burgerij,
die onder leiding van Albéric Rolin, den lateren bibliothecaris van het Vredespaleis,
in de Union pour la défense de la langue française à l'université de Gand het ‘pays
légal’ en de plutocratie tegen de wassende Vlaamsche volksmacht mobiliseert.
Tegen haar gericht is de door de Clercq en Alfons Sevens den 15den Januari 1911
openbaargemaakte brief ‘Aan Z.M. Albert, Koning der Belgen’, die in De Witte
Kaproen verschijnt, het strijdblad van Sevens, genoemd naar de woelige Gentsche
wevers uit de veertiende eeuw, die ‘in de oogenblikken van strijd, als de democratie
de aristocratie moest te neerslaan’, de witte kaproen op het hoofd gespten. Voor
het eerste nummer, dat op 11 November 1910 verspreid wordt, heeft de Clercq op
den roffel van de werftrom zijn ‘Kaproenenlied’ gedicht: ‘Dat voor elk huis een man
verschijne!’, dat hij in de wijkmeetingen voor de ver-
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vlaamsching der hoogeschool menigmaal van op een herbergtafel heeft uitgegalmd.
Ook ‘Zoolang 't gevoel uw kracht is’, door het nummer van 15 April 1911 gebracht,
en ‘Geef arbeid mij’, uit dat van 15 September 1911, zijn bekende liederen geworden.
In 1910, 1911, 1912 heeft hij een aantal strijdliederen geleverd voor dit weekblad:
‘Vlaamsche Wil, Vlaamsche Wet’, ‘Het hoogere Bolspel’, een bespotting van het
parlement, reeds in zijn Toortsen als ‘de kinderkamer’ bestempeld, ‘De Kudden’,
‘Boven 't Rumoer’ en hoe ze ook heeten mogen. Maar hij is lyricus, geen journalist;
deze wek- en krachtroepen zijn gloedvolle ontboezemingen; na eenigen tijd
verminderde de innerlijke aandrift vanzelf, hij had ander werk voor den boeg. Hij is
intusschen een figuur in de Gentsche tooneelwereld geworden. De beginselvastheid
van Peter Benoit is hem vreemd, die bij testament verboden had, zijn werk in
Vlaanderen in een andere taal dan de volkstaal uit te voeren: hij ziet er geen bezwaar
in, dat in 1910 De Vlasgaard in het Fransch in den Franschen schouwburg van Gent
als Au Pays du lin gespeeld wordt; het zangspel bleef op de affiche gedurende
zeven vertooningen en ook in 1912 werd het hervat. In 1911 hooren wij van een
zangspel Liva, van den Gentschen toondichter Leo van der Haeghen, op een libretto,
dat hij met de Clercq heeft bewerkt; van een zangspel ook, Halewijn, van Jef van
der Meulen op tekst van de Clercq. Begin Februari 1912 wordt in den
Nederlandschen Schouwburg te Gent De Hoeven, landelijk spel in vier bedrijven,
in samenwerking met Johan Lefèvre geschreven, vertoond. Ook een representatieve
rol begint hij er in de wereld der letterkundigen en kunstenaars te spelen. In April
1911 wordt Cyriel Buysse gehuldigd bij gelegenheid van het vijfde lustrum van zijn
letterkundig werk: in den Grooten Schouwburg te Gent houdt de Clercq de
gelegenheidsrede. In Juli van hetzelfde jaar toonen letterkundigen en kunstenaars
op ‘Vlaanderens Kunstdag’ wat er leeft en roert in Vlaanderen: bij de ontvangst door
de magistraat spreekt de Clercq over de beteekenis van den dag. In April 1912,
Virginie Lovelinghulde: ook ditmaal ontvangst door de Gentsche magistraat, als
voorzitter van het comité houdt de Clercq de feestrede in den Nederlandschen
Schouwburg. In Augustus 1912 bij gelegenheid van het Conscience-eeuwfeest
houdt hij in den Dierentuin te Antwerpen een ‘Redevoering’, die men in den door J.
Grote bezorgden bundel Studiën en Kritieken aantreft, Maar in de oogen van de
censoren der Koninklijke Vlaamsche Academie vindt hij nog steeds geen genade:
in April 1911 wordt het verslag van den Vijfjaarlijkschen Wedstrijd in Nederlandsche
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Letterkunde over het tijdvak 1905-1909 bekend; afkeurend merkt de verslaggever,
de Leuvensche hoogleeraar Lecoutere, in het werk van de Clercq
‘vaag-pantheistische droomerijen’ op. Uit dezen woeligen, drukken en bitteren
tweeden Gentschen tijd blijven, naast eenige liederen, twee uitgebreide prozawerken
over: Het Rootland, waarvan het eerste deel begin Augustus 1911, het tweede einde
Januari 1912 voltooid is en dat in 1912 te Brugge wordt uitgegeven als volkslectuur
door het katholieke Davidsfonds, met platen naar teekeningen en schilderijen van
Modest Huys; en Harmen Riels (Amsterdam, 1913), waaraan hij een jaar zal werken,
waarvoor hij in Juni 1912 naar Zwitserland reist, waar hij in Val d'Illiez ‘de trotsche
zonne-ode’ dicht en dat den 31sten Mei 1913 wordt afgesloten. Het Rootland is één
verheerlijking van het vlasland en zijn bewoners, zijn kortwoonders en pachters,
van hun vlijt en taaie kracht, hun rechtgeaardheid; maar de schaarschheid van den
beschikbaren pachtgrond houdt deze landelijke bevolking in een ijzeren greep gevat,
iets machtigers dan zijzelf en haar verlangen is hier aan het werk, de rechtstoestand
van den bodem beheerscht haar levenslot: toch is zij trots alles een reservaat van
krachten, die altijd weer opborrelen. Harmen Riels is een geromaniseerde
autobiographie, een proeve van beschrijving van den ontwikkelingsgang van zijn
strijdbaar dichterwezen. Herhaaldelijk zijn er artikels in verwerkt, die te voren in De
Witte Kaproen hadden gestaan. Wanneer Harmen Riels zich wijdt aan den dienst
van het volk, wordt hem een lofgroet toegezongen, die geen andere is dan de
welkomstgroet voor Bolland bij zijn optreden in de Vlaamsche steden, dien de Clercq
voor het nummer van 15 Januari 1912 geschreven had. Het is niet te veel gezegd,
dat het woord van den Leidschen wijsgeer in het weifelen van de Clercq tusschen
een socialistisch dan wel een nationalistisch streven dit laatste heeft doen
bovenslaan: Harmen Riels-de Clercq wendt zich af van Korgen-Anseele, zijn
tegenspeler in den roman zooals in de tijdsbeweging. Aan deze gedenkwaardige
wending zal de Clercq nog twintig jaar later terugdenken, waar hij op 30 September
1922 schrijft: ‘In den strijd wou ik eenzijdig zijn als Bolland, den eenzijdigsten maar
ook den sterksten man, dien ik in mijn leven ontmoet heb’. Opmerkelijk is nog in
dezen roman de Noirette-episode, om het geval van vrije liefde, dat erin steekt.
Groote verwachtingen koesterde hij van den vorm der hymne, dien hij begonnen
was aan te wenden in de laatste maanden voor den oorlog in ‘De Leeuwerik’ en
waaraan het meer beschrijvende en verhalende ‘De Appel’, nagedicht
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naar een schilderij van Gustaaf de Smet, verwant is. Hij wilde groote interpretatieve
kunst geven van aloude, niet eerst uit te vinden gegevens, waarin hij een episch
karakter zag. Laatstgenoemd gedicht wijst op zijn omgang met de Gentsche
schilders, de beide de Smet's en Fritz van den Berghe vooral. Gustaaf de Smet had
hij op het oog, waar hij in Harmen Riels het portret van den echten kunstenaar
teekende. Met hem en anderen richtte hij het Algemeen Kunstverbond voor Beide
Vlaanderen op, dat bouwkundigen, beeldhouwers, schilders, schrijvers, musici en
tooneelspelers omvatte: de vergadering werd in Juli 1914 gehouden en de Clercq
gekozen tot lid van het bestuur. Kort te voren, den 28sten Juni, had hij te Brussel
een andere bijeenkomst bijgewoond, de jaarvergadering der Fédération de
l'Enseignement Moyen, die in een minder vreedzaam teeken stond. In deze
vereeniging van leeraars, die een vakgenootschap was, was alles tot dusver op
Fransche leest geschoeid. Bij de besprekingen kwamen de Clercq en Dr. August
Borms tusschenbeide in het Nederlandsch, krachtig door de talrijk opgekomen
Vlaamsche collegas gesteund. Het was de eerste maal, dat er in dezen kring
Nederlandsch werd gesproken! Dit geschiedde evenwel niet zonder protest van de
aanwezige Walen, Brusselaars en verfranschte Vlamingen: zelfs komt het tot een
handgemeen, waarbij de Clercq vecht tot onder de tafel met een Mechelsch
franskiljon! Toen de heeren na afloop van deze incidenten op straat kwamen, riepen
de krantenjongens den moord uit van den Oostenrijkschen troonopvolger. Serajevo!
Zonder het te vermoeden gingen de tegenstrevers een grooter tumult tegemoet dan
datgene waaruit zij traden.
De man, die in 1905 het ‘Prinsenlied’ had geschreven, ging den oorlog in als
‘volksgezind republikein, door en door Vlaming’. Dienstplichtig was hij niet. Toen de
Duitschers Gent naderden, ging hij met vrouw en kinderen de grens over - er was
een vierde bijgekomen in 1912. ‘Noch Waal, noch Pruis’, het suist hem aldoor in
het oor, het parool uit zijn ‘Kaproenenlied’. Over Hoofdplaat in Zeeuwsch-Vlaanderen
en Amsterdam, waar de Union Belge hem den 10den October 1914 een
identiteitskaart uitreikt, gaat hij naar Baarn, waar de Haarlemsche familie Scholten
hem een woning heeft aangeboden en hij den 13den December ingeschreven wordt.
Hier zingt hij in den huiskring op Driekoningenavond, op de wijze van de
Brabançonne, zijn ‘Wij zullen den koning vieren’, dat hij in een schrijven aan den
vorst insluit; hij stuurt het ook in aan Groot-Nederland, waar het tegelijk met zijn
vers ‘Vrede’ verschijnt, dat vervuld is van de zekerheid van zijn dichterlijke zending
onder zijn
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volk. Sedert 1 December 1914 was hij verbonden als leeraar aan de Belgische
School te Amsterdam. Op 1 Februari 1915 treedt hij in de redactie van het door en
voor de Vlamingen in ballingschap opgerichte dagblad De Vlaamsche Stem, dat op
de persen van het Algemeen Handelsblad gedrukt wordt. Hij schrijft een reeks
anti-Duitsche gedichten, ‘De Specht’, ‘Onze sterkste Rivier’, ‘Onder den Helm’,
weldra gebundeld onder den titel De zware Kroon. De Vlaamsche Stem stond in
het teeken van den godsvrede, dien de koninklijke oproep van 5 Augustus 1914
had ingeluid, uitdrukkelijk tot de twee volkeren gericht, die in het Belgische
staatsverband leefden. Maar reeds bij de oprichting van het blad waren de scheuren
merkbaar in het Belgische eenheidsfront, veroorzaakt zoowel bij de Walen als bij
de Vlamingen door de uitlatingen en het optreden van de Waalschgezinden, die
zich geen nieuw België konden denken, dat niet geheel Fransch zou zijn; door die
van de Jong-Vlamingen, die alleen Vlaanderens heil zagen in een
Zuidnederlandschen Staat, waar Wallonië uit gesloten en Fransch-Vlaanderen met
Duinkerke in opgenomen zou zijn. Deze ontwikkelingen hadden zich afgeteekend
in de landen der Entente onder de Belgische uitgewekenen en in Vlaanderen in het
etappengebied en wel voornamelijk te Gent. Het gerucht ervan was doorgedrongen
in Holland, maar de Clercq keek nog vreemd op, toen uit Vlaanderen gekomen
mannen, die zijn nieuwe liederen hoorden, voorspelden, dat hij weldra anders zou
gaan zingen. En inderdaad, in dit jaar 1915 versprongen de accenten snel bij de
Clercq. Het eerst bekoelde zijn ijver voor de zaak van koning Albert, dien hij als
vaandeldrager van het recht had gehuldigd, toen het koninklijke antwoord kwam op
het historische telegram van Bussum. Verzonden den 11den Juli, bij de herdenking
van den Guldensporenslag in het Brediusbosch, namens De Vlaamsche Stem door
den hoofdredacteur Mr. Alberik Deswarte en de Clercq, kwam dit telegram neer op
de verwachting, dat de vorst zijn gezag zou zetten onder den Vlaamschen
rechtseisch. De koning weigerde. Den dichter leek het evenwel, dat het recht
ondeelbaar was en niet in eenigen deele kon rusten. Nadat den 17den Augustus
Mr. Deswarte de leiding van de Vlaamsche Stem had neergelegd en deze was
overgegaan op de Clercq en Dr. Antoon Jacob, werd in het blad de lijn van het
Bussumsche telegram doorgetrokken en uit het wezen van de Belgische zaak de
plicht van de regeering afgeleid, in een bindende verklaring het recht van Vlaanderen
te erkennen. Door den in Den Haag vertoevenden Belgischen minister van onderwijs
Poullet werd de Clercq ter verantwoording geroepen, maar
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hij weigerde de Vlaamsche Stem te verlaten: hierop werd hij bij koninklijk besluit
van 5 October 1915 uit zijn ambt als leeraar aan de Koninklijke Athenaea ontslagen,
waarvan hij eerst den 26sten October van de Belgische legatie bericht ontving. Den
31sten October verzocht hij om ontslag aan de Belgische School. Den 16den
December trad hij tot de Jong-Vlaamsche beweging toe, alle illusies betreffende
België latende varen na een onderhoud met haar leider, den Gentschen dominee
Domela Nieuwenhuis Nyegaard, na het tweede congres van Jong-Vlaanderen
daarvoor naar Amsterdam getogen. Hiermede was De Vlaamsche Stem, nu de eene
redacteur den koers van midden Augustus verliet, terwijl de andere sedert begin
December naar Vlaanderen was getrokken, waar toch wel met de opkomst van een
activistische volksbeweging en de bemoeiing hiermede van de bezettende macht
het zwaartepunt van den strijd lag, ten doode opgeschreven; tegelijk kwamen er
financieele zorgen bij, mede door het weren van het blad aan het IJzerfront, in
Engeland en uit de interneeringskampen veroorzaakt en zoo werd de uitgaaf den
1sten Februari 1916 gestaakt. Overigens had reeds het maandblad Dietsche
Stemmen, dat de Clercq telde onder zijn redacteuren, de taak van de beweging in
Holland overgenomen en op breedere basis geplaatst. Het verdedigingsschrift
‘Havere tegen Vlaanderen’, waarin de Clercq zijn activistisch wedervaren verhaalt,
brachten het Decembernummer 1915 en het Januari-Februari-nummer 1916 van
dit tijdschrift. In deze dagen verbleef zijn gezin te Bussum, waar de uitgever van
Looy een woning ter beschikking had gesteld; het vijfde kind, een dochter, werd
hier geboren, naar de heldin uit Harmen Riels genoemd. Van zijn verzen wezen
vermeld uit de eerste, ‘loyale’ periode van De Vlaamsche Stem het 11 Juli-gedicht
‘Vlaenderen, dijn recht is out’, waarvan de Middelnederlandsche versie van de hand
van Dr. C.G.N. de Vooys is en dat dadelijk zijn toondichter zou vinden in Lodewijk
Mortelmans; uit de tweede periode, het op 17 October verschenen ‘Aan die van
Havere toen zij vergaten dat ook Vlaanderen in België lag’. Op 16 September had
hij zijn ‘Doemsdag’ voltooid, één dag voor zijn onderhoud met Poullet: de man, die
Hotel Paulez betrad, waar de minister hem in verhoor zou nemen, was nog vol van
zijn christelijk-visionnair gedicht der goddelijke genade, waarin zijn doode vrouw
hem was verschenen, als waakte zij zichtbaar over hem. Opmerkelijk is in dit gedicht,
dat zijn zoo vaak ook door hemzelf heidensch geheeten zonnedienst er in een
christelijk licht verschijnt. In Van Aarde en Hemel (Amsterdam, 1915) werd het
gebundeld met twee andere, die hij uit Vlaan-
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deren had medegebracht, ‘De Appel’ en ‘Ahasver’, dit laatste uit 1902, en nog een
derde, dat in Groot-Nederland had gestaan, ‘Hemelbrand’, waarin hij op doorzichtige
wijze God van de strijdende partijen laat zeggen, dat hij geen van beide ‘als zijn
volk kan herkennen’. Nog duidelijker is in 1916 zijn uitspraak in het gedicht op
Shakespeare, dat in Israel Gollanz' Book Of Homage To Shakespeare, verschenen
bij gelegenheid van het derde eeuwfeest van den dichter, in het vers ‘Als deez' tijden
groot’ voorkomt: ‘Uw somberst scheppen toont noodlottigheid, geen schuldigen’.
Na de spanning van 1915 is het jaar 1916 een betrekkelijk rustig jaar zonder uiterlijke
gebeurtenissen in zijn persoonlijk leven. Als het gevaar ontstaat, dat het activisme,
aan een soort van verachting door de openbare meening in Holland overgeleverd,
gaat vervreemden van Holland, wordt het weekblad De Toorts opgericht, om dat
gevaar te keeren, en de Clercq in de redactie opgenomen. Het eerste nummer, van
10 Juni 1916, brengt zijn in April geschreven ‘Lied van Groot-Nederland’, dat hij den
16den December bij de herdenking van Dingaansdag door de Suid-Afrikaanse
Studente-vereniging te Amsterdam zal voordragen. Tusschen deze data in ligt het
verschijnen van den bundel Uit zonnige Jeugd (Amsterdam, 1916) en, begin
December, De Noodhoorn (Utrecht, 1916), ‘vaderlandsche liederen’, met een portret
van den dichter naar een teekening van Joan Collette. De bundels van de Clercq
zijn nooit meer homogeen, ook hier hebben niet alle liederen met den strijd te maken,
zoo bijvoorbeeld niet het innige ‘Ik kan u niet vergeten’, dat aan de herinnering van
zijn vader is gewijd. Aan het einde van het jaar brengt Onze Eeuw de eerste
fragmenten van zijn bijbelsch verhaal in verzen Tamar, dat hem maandenlang zal
bezig houden, ‘in een klaar paradijs van droomen, lui voor anderen arbeid, zelfs
voor strijd, die machtig lokt’. Hij deelt het lot der uitgewekenen, die in het vaderland
zich de volksbeweging zien ontwikkelen buiten hen om, ongeduldig niettemin om
er invloed op uit te oefenen. Vandaar de actie van het ‘tijdelijk in Holland gevestigde’
Nationaal Vlaamsch Komiteit tot Verdediging van de Vlaamsche Zaak in België,
waar hij deel van uitmaakt: zijn naam staat mede onder een telegram aan president
Wilson en een brief aan den Belgischen minister-president de Broqueville, beide uit
Januari 1917; in Maart geeft het comité den stoot tot de oprichting van den Dietschen
Bond; in April richt het een brief aan koning Albert. Intusschen is buiten dit optreden
om te Brussel den 4den Februari 1917 de Raad van Vlaanderen tot stand gekomen.
Het heimwee naar iets anders dan een papieren strijdt de Clercq naar Vlaanderen
weerom.
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Midden Juni verlaat hij Holland om in de branding te komen staan. In zijn mars heeft
hij menig lied: ‘Daar is maar één Vlaanderen’, uit Januari 1917, in Maart door Jef
van Hoof getoonzet en op slag het lied van het activisme geworden; ‘De Belofte’;
‘De harde Getuigenis’: ‘Zweeg uw dichter, Vlaanderen, ach wie zou getuigen?’; ‘De
Heeren die geen Heeren zijn’; en tegen de stilzitters: ‘De Schaduwen’. Den 29sten
Juli werd hij tot lid van den Raad van Vlaanderen benoemd: hij voegde er zich aan
de zijde van de Jong-Vlaamsche fractie; den 9den October werd hij in het bestuur
gekozen met opdracht de politieke zelfstandigheid van Vlaanderen te helpen
voorbereiden en doorvoeren: den 22sten December 1917 riep de raad in algemeene
vergadering de zelfstandigheid van Vlaanderen uit, hiermede de eerste periode van
zijn werkzaamheden afsluitend. Zijn opvatting van den politieken toestand
ontwikkelde de Clercq in het artikel ‘België en Vlaanderen’, door De Toorts van 1
December 1917 overgenomen uit de Gazet van Brussel, waar Jong-Vlaamsche
invloeden hem den 8sten September hadden opgedrongen als hoofdredacteur: het
was een der weinige artikelen, die hij in het Brusselsche dagblad schreef. Sedert
23 Juni was de Clercq ondervoorzitter van den Dietschen Bond, sedert 28 Juni bij
beschikking van den gouverneur-generaal in België, Freiherr von Falkenhausen,
benoemd tot conservator aan het Wiertz-museum te Brussel. Begin Juli is hij in
Kopenhagen met de bedoeling Georg Brandes te ontmoeten, van het resultaat is
niet veel gebleken. Den 10den Juli is hij terug te Brussel, waar hij in het Alhambra
de Guldensporenrede houdt, zooals den 11den, op den eigenlijken nationalen
herdenkingsdag, te Antwerpen in Thalia, waar hem een hulde wordt bereid. Dit is
de inzet van talrijke volksvergaderingen in Brabantsche steden en dorpen, alsook
te Aalst, waar hij spreekt. Ook naar Duitschland gaat hij als redenaar: in het
gevangenkamp te Göttingen spreekt hij de Belgische krijgsgevangenen toe den
18den November: ‘prachtige jongens, prachtig feest’. Van de gelegenheid maakt
hij gebruik, om de Galerie te Kassel te bezoeken. Den 24sten biedt de Kulturbund
von Kunst und Wissenschaft hem te Berlijn een feestmaaltijd aan: hij heeft Gerhard
Hauptmann aan zijn rechterzijde. Den 28sten spreekt hij te Bremen, na deze
voordracht komt hier een afdeeling van de Deutsch-Vlämische Gesellschaft tot
stand. Vervolgens spreekt hij drie avonden na elkaar te Münster; den 2den December
te Dusseldorp; den 5den te Keulen in den Gürzenich voor de plaatselijke afdeeling
der Deutsch-Vlämische Gesellschaft; in dezelfde maand nog te Aken, waar na zijn
bezoek eveneens een afdeeling wordt opgericht. In de
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tweede helft van December 1917 is hij nog te Berlijn, waar hij gesprekken voert met
socialistische leiders en verklaart, ervan overtuigd te zijn, dat Vlaanderen na den
oorlog nog door Duitschland zal moeten beschermd worden. Hij is zich terdege van
de hachelijkheid van de macht van het activisme bewust, dat, alhoewel een
zelfstandige zedelijke kracht, op een volksbeweging steunend, toch een afgeleide
politieke macht is. ‘Wij zullen eens zien hoelang of het hier zal duren’, moet hij
gezegd hebben, toen zijn gezin den Bussumschen Singel had verlaten, om te Elsene
aan de Vautierstraat het heerenhuis te betrekken, waar het werk van Wiertz wordt
bewaard en destijds Hendrik Conscience had geleefd en was gestorven. ‘Den strijd
voor Vlaanderen hebben wij aangevangen zonder groote verwachtingen, er wordt
veelal met geen zichtbaren uitslag gestreefd’, heet het ook in zijn Nieuwjaarsgroet
1918 in De Toorts, ‘Open Brief aan onze Vrienden in Holland’. In het afgeloopen
jaar had de propaganda van den Raad van Vlaanderen ervoor gezorgd, dat van De
Noodhoorn onder den titel Vaderlandsche Liederen een volksuitgave verscheen
(Anderlecht, z.d.). Het met Paschen 1917 reeds te Bussum voltooide Tamar
verscheen, met teekeningen van Fritz van den Berghe, in Januari 1918 te Antwerpen.
In dezelfde maand, den 26sten, werd hij tot ondervoorzitter van den Raad van
Vlaanderen verkozen in een nieuw bestuur, dat tot taak had, de verkiezingen voor
den raad in openbare volksvergaderingen te houden, de z.g. ‘volksraadplegingen’.
Op 3 Februari 1918 werd te Kortrijk de volksraadpleging voor den raad gehouden
en met eenparigheid van stemmen de candidatenlijst, waarop ook de naam van de
Clercq voorkwam, als vertegenwoordiging van de provincie Westvlaanderen
aangenomen. Het verloop is niet altijd zoo rustig: den 10den Februari mislukt de
volksraadpleging te Mechelen, de stad van kardinaal Mercier; met stok en vuisten
moet de Clercq zich een weg banen door een dreigende menigte. Ook in Vlaanderen
right de Deutsch-Vlämische Gesellschaft afdeelingen op, de Clercq is lid van het
bestuur van de afdeeling Brussel, de eerste Duitsch-Vlaamsche avond, waar hij
vaderlandsche en huiselijke liederen voordraagt, heeft op 14 Februari plaats. Op 5
Maart spreekt hij voor de afdeeling Bonn, den volgenden dag bezoekt hij er het
Beethovenhuis en schrijft in het vreemdelingenboek het vers ‘Aan den grooten
Meester Ludwig van Beethoven’: als de muziek spreekt, zinken schuld- en
zondebesef weg in den afgrond van het licht. Andermaal draagt hij te Keulen, op
12 Mei, verzen voor na een rede van Borms, die de hoop uitspreekt dat na den
oorlog de Aa de grens van Vlaanderen in het uiterste Westen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937

142
zal vormen: de vergadering heeft ook ditmaal plaats in den Gürzenich, de historische
zaal, waar Conscience en Prudens van Duyse in de dagen der Vlaamsch-Duitsche
zangbeweging uit de jaren 1840 hadden gesproken. Liefdeliederen zijn allengs zijn
strijdpoëzie komen overwoekeren: De Toorts van 6 Juli heeft zijn ‘Treed in mijn huis,
schoon zonnekind’; het nummer van 24 Augustus opent met ‘Voor de wereld wil ik
niet laten wat mijn harte toebehoort’ een reeks verdedigingsgedichten, over de
komende jaren verspreid, voor nieuwgeknoopte liefdebanden. Van 14 tot 16
September neemt hij met andere activisten deel aan een reis naar het slagveld
bezuiden Laon. Maar een maand later, nadat Wilson den eisch heeft gesteld, dat
het keizerlijk en militair bewind in Duitschland zal verdwijnen, besluit in den Raad
van Vlaanderen den 17den October een aanzienlijke meerderheid uit te wijken: ‘Wij
wijken slechts uit als een stormram, om met één haal de reeds gebarsten vesting
van het Belgicisme stuk te stooten’, zoo verklaart de Clercq het genomen besluit.
Hij ging naar Holland. Den 17den April 1920 zou hij door het Assisenhof van Brabant
bij verstek ter dood worden veroordeeld. Pas den 3den Februari 1929 zou hij na
afkondiging van een clementiewet in België Vlaanderen terugzien.
Vele uitspraken toonen aan, welke kwelling deze lange tienjarige ballingschap
heeft beteekend: het vers ‘Zal ik de wereld van mijn vreugd’, opgedragen aan het
echtpaar Hainaut, dat De Toorts op 21 Februari 1920 bracht; de eerste Bussummer
brief in het Antwerpsche nationalistische weekblad De Ploeg van 8 Juli 1922; een
aangrijpende brief aan Borms in de Leuvensche gevangenis, van 31 Januari 1927
uit Amsterdam, bij gelegenheid van de opdracht aan Borms van de tweede,
vermeerderde uitgave van De Noodhoorn (Tielt, 1927); het verhaal van zijn heimwee
in het onderhoud, dat den 14den November 1927, zijn vijftigsten verjaardag, in het
Antwerpsche dagblad De Schelde verscheen. Zijn leven verschilt uiterlijk niet veel
van dat van zoo menig letterkundige, die van zijn pen moet bestaan en zijn leven
op den koop toe ingewikkeld gemaakt heeft. Ontvallen zijn hem de drommen, die
waren aangerukt op zijn woord in oorlogstijd: teloorgegaan het aanzien met de
opdracht, die zij eenmaal hadden verleend. ‘Ik ben geworden tot een schimp der
steden en een smaad der dorpen!’ Hoe bitter klinkt dat in het vers ‘Die mij ten dage
van mijn glans’! In Vlaanderens vrijheidsstrijd moest hij ‘den hardsten, den
moeilijksten en schoonsten tijd toekijken van verre’: de lijnen, die de lotsbestemming
van Vlaanderen bepalen, door-
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snijden de lijnen van zijn leven niet meer. ‘Wat zijn onze daden klein bij de uwe en
onze luide woorden nietig bij de wreede, grootsche stilte om u heen’, heet het tot
Borms, ‘Mijn vriend; Gij gelooft in uw God, ik geloof in de zon en vertrouw dat die
beiden elkander goed, heel goed kennen. Vlaanderen zal leven in het licht en den
gloed die neerstralen van omhoog. Slechts wie hoog staat vermag ons volk te helpen.
Er zijn oogenblikken in mijn leven, dat ik die krachten in mij voel. Helaas, die
oogenblikken zijn schaarsch, gij zijt altijd goed en groot’. Een schrale vergoeding
moet hem hebben toegeschenen na het geweldige activistische avontuur de verdere
medewerking aan De Toorts, gestaakt in 1921; zijn lidmaatschap, sedert April 1924,
van de commissie van den Dietschen Bond, die zou waken tegen taalbederf; zijn
lidmaatschap van den opstelraad van De Dietsche Gedachte en van het bestuur
der Vlaamsch-Hollandsche Vereeniging Guido Gezelle sedert 1926; de spreekbeurt
op den Nederduitsch-Vlaamschen dag te Lübeck den 27sten Februari 1927, waar
hij den wenk kreeg politieke toespelingen achterwege te laten. Van uit Lübeck leeft
de belangstelling voor Vlaanderen in Duitschland weer op. Te Berlijn organiseert
Heinrich Freiherr von Gleichen op 1 Maart 1927 een eetmaal ter eere van de Clercq
in de Deutsche Herrenklub. De 30ste Mei 1927 ziet den dichter te Godesberg op
de Tagung der Rheinischen Dichter: hij ontmoet er Adolf von Hatzfeld, van wien hij
de ‘Westfalenballade’ vertaalt; ook Alfons Paquet, Heinrich Lersch en Josef Winkler.
Op 8 December 1928 spreekt hij voor de Deutsch-Niederländische Vereinigung te
Keulen, op 9 December op de studentenbijeenkomst op den Freusberg bij Betzdorf
aan de Sieg, op 10 December voor de Deutsch-Niederländische Vereinigung te
Bonn. De uitnoodigingen tot de spreekbeurten aan den Rijn waren telkens van den
Keulschen advocaat Franz Schönberg uitgegaan. Met Erich Klahn uit Lübeck en
Herbert Martens uit Berlijn, welke laatste later aan een vertaling van het treurspel
Kain zijn krachten zou wijden, bleef hij in briefwisseling. In 1919 verscheen bij van
Looy de derde druk van de Nederlandsche vertaling van Charles de Coster's
Uilenspiegel: de liederen daarin waren door de Clercq vertaald. Een verhaal in
verzen, Maria Magdalena, waarin het Nieuwe Testament werd behandeld op een
wijze, die zeker nooit bij eenig Roomsch-Katholiek of Protestantsch schrijver werd
aangetroffen, verscheen eveneens in 1919, te Amsterdam. Het was van uit de sfeer
van zijn nieuwe liefde geschreven. En dat zijn ook de bundels Het Boek der Liefde
(Amsterdam, 1921), Meidoorn (Amsterdam, 1925), alsmede de uit de nalatenschap
door
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Mr. J.J. Wijnstroom daaraan toegevoegde Nagelaten Gedichten (Amsterdam, 1937)
en Overgebleven Gedichten (Amsterdam, 1937). Geheel op zichzelf in zijn werk
staat Het Zonnefluitje (Amsterdam, 1926), onder den schuilnaam H.C. Joesken met
teekeningen van Alb. Hahn Jr., ‘een boek van humor’, zooals hij het noemde, A
Book Of Nonsense in proza, zooals men het zou willen noemen, een persifleerend
verhaal van een magere en een dikke in het land der dikken en der mageren op het
eiland dat Toekomst heet, een verwonderlijk tam werk, wijdloopig, in correct, gelikt
Hollandsch geschreven. Te Lande (Tielt, 1927) brengt herinneringen uit zijn
Deerlijkschen en Gentschen tijd: ‘een grijze verteller’ ben ik nu geworden, zegt hij,
‘die van groote berekenende lui in groote zaken al zooveel dwaze streken gezien
heb, dat ik weer belang ga stellen in de belangelooze heldendaden onzer jeugd’.
‘De nieuwe Thuis van Kleine Fokkie’ in deze verzameling is van 1902. Een Wijnavond
bij Dr. Aldegraaf (Tielt, 1927) heet hij ‘een Vlaamsche satire’, een ‘hekeling van het
Belgicisme’, die in de richting gaat van de ‘vereeniging van Noord en Zuid’. Van
beteekenis is een uitspraak over den bijbel, van November 1927, zij wijst op zijn
drie bijbelsche treurspelen: ‘Ik houd meer van den oerkrachtigen, hartstochtelijken
Bijbel dan van de Grieken, die met hun fabels toch steeds meer maakwerk leverden’.
Kain, Saul en David zijn geschreven, Absalom op dat oogenblik bijna klaar.
Groot-Nederland bracht het eerste en het laatste, Opwaartsche Wegen het andere.
De drie spelen werden na zijn dood gebundeld (Zeist, 1934). Het is zijn laatste groot
werk. Want slechts werk om den broode zijn de later gekomen Avonturen van Don
Quichotte (Zeist, 1930), naar de vertaling bewerkt van C.U. Schüller tot Peursum,
waarvoor hij ook een inleiding schreef, en De Historie van Doctor Johannes Faustus
(Zeist, 1931), die hij eveneens bewerkte en inleidde. Uit het jaar 1927 weze nog
aangestipt, dat het bekende vers ‘Nederland mijn land geworden’ in het 11 de
Juli-nummer van het Antwerpsche blad De Schelde een plaats vond, een
‘ballingnummer’, dat aan de uitgeweken activisten was gewijd. In deze periode van
zijn gedwongen ballingschap - na de clementiewet van 19 Januari 1929 zou de
ballingschap vrijwillig worden - is de Clercq, sedert 1920, muziek gaan schrijven:
eerst melodieën op eigen teksten, ook waar die reeds op muziek waren gebracht
door toondichters, die in den volksmond leefden, spoedig ook op Oudnederlandsche
teksten; en, na studie ‘als autodidact’, ook de pianopartij. ‘De muziek laat me rust
noch duur. Rhythmus, toon, eigen kleur, alles komt. Vanwaar? Ik weet het niet. Het

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937

145
is het wonder’. Met deze liederen gaat hij gedurende den winter van 1920-1921 op
rondreis door Nederland van Delfzijl tot Maastricht en Terneuzen, met Geert Dils
als zanger en Lieven Duvosel aan het klavier, hijzelf trad als inleider hierbij op. De
eerste drie reeksen van zes liederen, waarvoor Duvosel de bewerking geleverd had,
verschenen nog in 1920 bij Alsbach te Amsterdam. In 1921 volgden, eveneens bij
Alsbach, twee nieuwe reeksen, waarna in eigen beheer nog een zesde en een
zevende reeks: van al deze ‘De Clercq-liederen’ treedt hij alleen als de maker naar
voren. Zingende Stemmen, het tijdschrift van Wierts, prijst de begeleidingen, maar
oordeelt, tot ergernis van den dichter, dat de melodieën niets om het lijf hebben. De
Vlaamsche Muziekwarande van Hullebroeck schrijft, dat het papier vermorst is en
betwist zelfs het auteurschap wat de bewerkingen betreft. ‘Notenschrijverij, al is er
hier en daar een lichtpuntje’, zoo laat zich een Vlaamsch toondichter, die ongenoemd
een aantal van deze melodieën bewerkt had, erover uit, een vonnis, dat ook het
door de Clercq geschreven zangspel De gouden Vrouw zou treffen. Voor een
anderen zangbundel, De koele Mei, vond hij in 1924 geen belangstelling bij den
muziekhandel der firma Wagenaar te Utrecht. Toen op 9 December 1928 de Clercq
op den Freusberg stond, werd door het kiezersvolk van Antwerpen Dr. Borms, die
sedert tien jaar in de Centrale Gevangenis te Leuven zat, in het parlement gekozen.
Het eerste gevolg van deze verkiezing was de Clementiewet. Een en ander leidde
bij de Clercq tot een opflakkering van zijn rechtstreeksche bemoeiingen met de actie
in Vlaanderen. Het zal de laatste krampachtige poging zijn, om opnieuw de rol te
spelen als bard van de Vlaamsche Beweging, hem stilaan na den oorlog ontglipt.
De in het begin van 1929 verspreide, door Dr. R. van Genechten opgestelde
Verklaring der Vlaamsch-Nationale Activisten wordt door de Clercq mede
onderteekend en op Zondag 3 Februari woont hij in het Rubenspaleis te Antwerpen
de Borms-hulde bij. Op 5 Maart leidt hij te Utrecht de buitengewone algemeene
vergadering van den Dietschen Bond ter huldiging van het eerelid Dr. Borms. Op
31 Augustus vertegenwoordigt hij het bestuur van den Dietschen Bond op den
Dietschen Landdag te Antwerpen. Op 22 September neemt hij mede zitting voor
Noord-Nederland in den beheerraad van de Nederlandsche Unie, die te Roosendaal
tot stand komt. In November spreekt hij te Gent, te Aalst, te Veurne, te Lede. Ook
te Antwerpen, te Brussel, te St. Niklaas treedt hij op, elders nog. Te Mechelen wordt
hij in 1930 gevraagd als feestredenaar op de Guldensporenherdenking en de zanger
Désiré Hubert draagt er ‘Daar is maar één land’ in de toonzetting van
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den dichter voor. Twee dagen later houdt hij de herdenkingsrede te Heemstede.
Op 21 Juni had hij te Utrecht de huldiging bijgewoond van den vice-admiraal
Koopman. Maar deze bedrijvigheid laat hem onbevredigd. Waar zijn de groote, de
heuglijke dagen van voorheen, die hij juichend aanteekende in zijn agenda? Nu
staat daar vermeld: Driekoningenavond gevierd in Americain te Amsterdam, De
Fuifridders op de Vecht en in den Raadskelder te Utrecht, Bottertochtje naar Marken
en Volendam met de tooneelvereeniging Admiraal de Ruyter. En in de Vlaamsche
arena staat een nieuw geslacht vechtensklaar! Maar hol doet er soms zijn pathetisch
woord aan. Wie hem van vroeger kennen, van zijn ‘razend’ succes bijvoorbeeld in
September 1917 te Aalst, toen hij de jeugd van een gansche stad in het activisme
meesleepte, merken het verschil en wat ziet hij er verouderd uit! Zij kunnen niet
weten, dat deze man, machtig steigerend tegen de aftakeling, die te vroeg komt,
zoo pas in het den 29sten Juli 1929 geschreven gedicht ‘De Kamper’ het losveeren
der donkere ure reeds meende te hebben gehoord. Ach, al gaat ‘de heerlijke bouw’
begeven, de oude vurige dichter zal hij blijven tot het laatst. ‘De Adelaar’, uit het
Augustusnummer 1930 van De Dietsche Gedachte, toont zijn onverwoestbare
kracht. Maar de opzweeping van zijn bloed door de eigenste volksbeweging, dat
heeft hij noodig! Indrukwekkend is de rede van Borms den 3den Augustus 1930 op
den Dietschen Landdag te Amsterdam in het Belgische eeuwfeestjaar. Tot
vernieuwde werkzaamheid roept zij hem op, het oude geloof wekt zij weer op aan
zijn zending. Hier knoopt nu de merkwaardige briefwisseling aan met Borms over
de noodzakelijkheid van een ‘dictatuur van hun tweemanschap’ en het stichten van
een Raad van Vlaanderen. In een boodschap ‘Aan het Vlaamsche Volk’ van 2
Februari 1931 stelt hij de verwezenlijking van dit plan in uitzicht tegen Maart. Den
12den Juni 1932, op den vooravond van een vergadering van den inmiddels tot
stand gekomen Raad van Vlaanderen, waarin hij zich voorgenomen had een hartig
woord tegen de lauwheid te spreken, ontvalt hij, plots en onverwacht, de beweging
en zijn volk, te Maartensdijk in het Gooi, waar hij sterkende afzondering had gezocht,
geveld door de oude kwaal, die hem jaren te voren reeds te Gent had neergeworpen
en nu vroegtijdig had gesloopt. Het werk uit deze laatste drie jaren vindt men
grootendeels in De Dietsche Gedachte, het maandblad van den Dietschen Bond,
waarvan hij ondervoorzitter was gebleven tot aan zijn dood. Hierin was hij begonnen
‘Herinneringen’ te publiceeren, waarmede hij beoogde, zijn bijdrage te leveren tot
de Geschiedenis van het Activisme. Welke centrale rol hij den Dichter toekende
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in de opwekking van zijn volk tot de politiek, ziet men uit zijn opstel ‘Vlaanderens
hoogste Belijders’, verschenen in Voor - 1830 - Na (Utrecht, 1930). Tot het
striemendste, wat hij heeft geschreven, behoort het na den aanval van Camille
Huysmans op zijn boodschap over den Raad van Vlaanderen neergehamerde
geharnaste sonnet ‘De illustre Varkens’: ‘Brood hadden wij niet steeds en zorgen
bovenmaat, Maar onze daden zijn geschiedenis geworden’. Enkele weken voor zijn
heengaan kwam nog een vierde, zeer vermeerderde uitgave van De Noodhoorn in
eigen beheer tot stand en lag de bloemlezing Het Beste uit de Gedichten van René
de Clerq (Zeist, 1932) persklaar. Ook muziek is hij blijven schrijven. Op 1 December
1929 voerde de A.V.R.O. het zangspel op Huibert Poot of Dichter en Boer, waarvan
de muziek van hem was: twee bedrijven, gedicht door ‘Enander’, Mr. P.W. de Koning,
zijn grooten vriend, dien hij op 17 September 1931 aan zijn groeve ontroerend zou
herdenken. Zijn Liederen van Vlaanderen en Nederland zagen in 1931 bij Senefelder
te Amsterdam het licht. De opvoering van Absalom als openluchtspel te Bilthoven
door het Protestantsch Jeugdtooneel op Hemelvaartsdag 1930 is een blijde dag
geweest voor dezen dichter, die steeds het heimwee naar de schare heeft gekend:
er waren wel ‘meer dan 2000 toeschouwers’ vergeet hij vooral niet aan te strepen
in zijn agenda. Niet ver van het boschage, waar Maächa en Haggith, de gestalten,
die hij er had opgeroepen van de Moeder en de Geliefde, zijn vergleden, staat thans
zijn beeld, gebeiteld door Jozef Cantré, zijn gezel uit moeilijke dagen, aan de
zonnezijde van de kleine begraafplaats der Lage Vuursche. Aan de onthulling van
het gedenkteeken op 19 September 1936 was na zijn dood voorafgegaan de hulde,
die in de toekenning besloten lag van den Rembrandt van Rijn-prijs der Hanzische
Universiteit te Hamburg aan het Westvlaamsche ‘driemanschap’ René de Clercq-Stijn
Streuvels-Cyriel Verschaeve, den 5den Februari 1936 op Vondels sterfdag. ‘Door
wisselingen groot en grootsch’ is dit trots alles stralende leven gegaan, het diepst
geleefd en het smartelijkst in strijd, een strijd ‘om vrijste Vrijheid’. Het vertoont een
breuk met de Kerk en wat zij voorhoudt, buiten haar schoot ligt hij begraven.
‘Tusschen nacht en dag’ stond hij op hooge duin en zocht de zon, die - niet kwam:
dan heeft hij de zorg geloofd. Het kranke oog van den mensch staart den verzonkene
na en peinst. Daar is het woord uit zijn Kain:
Het leven leert, mijn zoon, meest door verdriet,
door schuld van andren en door eigen schuld...

Hamburg, 5 October 1937.
ANTOON JACOB
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Hendrik Carel Diferee
(Amsterdam 17 Aug. 1874-Amsterdam 28 Dec. 1936)
Hendrik Carel Diferee, die den 17den Augustus 1874 te Amsterdam werd geboren,
is de laatste mannelijke afstammeling geweest van een geslacht van Refugié's, dat
zich in de jaren 1684-1687 hier te lande had gevestigd.
De Differee's - zooals de naam oorspronkelijk werd gespeld - zijn van den aanvang
af sterk Oranjegezind geweest; daardoor kwam het, dat, in den Franschen tijd, de
zaken der familie (die zich oorspronkelijk in welstand schijnt te hebben verheugd)
sterk achteruit gingen, zoodat de grootvader van den overledene, eveneens Hendrik
Carel geheeten, als chef eener firma een ondergeschikte positie vervulde, terwijl
zijn vader, die in 1928 op ruim 82-jarigen leeftijd stierf, de bescheiden functie van
onderwijzer bij het Christelijk Onderwijs bekleedde.
Intusschen bleef de herinnering aan den vroegeren bloei van het geslacht levendig
bij den jongen Hendrik C: zijn grootvader toonde hem, op
Zondagochtendwandelingen door Amsterdam, vaak het oude familiehuis op de
Gelderschekade, waar een voorvader, Jan Differee, in zijn groote drukkerij, als
vriend en medestander van de familie Bilderdijk, op plano's de gedichten van
Bilderdijk Sr. had gedrukt. Van deze plano's zijn nog verscheidene in het bezit van
de Koninklijke Bibliotheek te s-Gravenhage en van de Universiteitsbibliotheek te
Amsterdam, alsook van de familie Diferee. Al deze gedichten zijn ‘ter eere van het
Oranjehuis’.
Van moederszijde in de verte verwant aan mevrouw A.L.G. Bosboom-Toussaint,
van vaderszijde nauw verbonden met hen, die voor en terwille van het Oranjehuis
hadden geleden, is het niet te verwonderen, dat Diferee reeds in zijn jeugd een
groote voorliefde had voor Nederlandsche letterkunde en geschiedenis. Van
studeeren in deze vakken kon echter geen sprake zijn, daar de bekrompen
financieele omstandigheden, waarin het gezin - vader, moeder en zes kinderen leefde, dit niet toelieten. Wel heeft hij nog het gymnasium bezocht, doch zijn verblijf
aldaar duurde slechts een paar jaren.
Eén uitkomst was er: den jongen voor dominee te laten studeeren te Doetinchem,
waar toen een stichting bestond, ter opleiding van Nederlandsch-Hervormde
predikanten. Een vriend van zijn vader, Ds. G.J.
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Vos Azn., bood zijn hulp aan om Hendrik Carel van het gymnasium te doen
‘overgaan’ naar Doetinchem.
Toen echter kwam het conflict: de nog maar 13-jarige knaap weigerde beslist
predikant te worden, omdat hij zich niet kon vereenigen met de dogmatische
leerstellingen der Ned. Hervormde Kerk. Er bleef niets anders over dan hem naar
kantoor te zenden. Door de bemoeiingen van eenige vrienden van zijn vader, uit
kerkelijke kringen, kreeg hij een bescheiden plaatsje bij de boekhouding van een
liefdadigheidsinstelling. En zoo ging hij, op 14-jarigen leeftijd, zooals hij later zelf
schreef ‘met tranen in de oogen en met looden schoenen’ naar dit
weldadigheidskantoortje.
Welk een ellendigen tijd hij daar heeft doorgemaakt, blijkt hieruit, dat hij op ouderen
leeftijd nóg huiverde, wanneer hij terugdacht aan de jaren, waarin hij zijn werk moest
verrichten onder een magazijnmeester, die als varensgezel - later als stuurman had gediend en voor wien alle geleerdheid zulk een gruwel was, dat hij er lustig op
los sloeg, wanneer hij den jongen slechts ervan verdacht, onder kantoortijd een
studieboek in handen te hebben!
Toch liet hij de studie niet varen. Zijn oude rector, Prof. Dr. A.H.G.P. van den Es,
en enkelen van zijn oud-leeraren, die iets meer in hem zagen dan een aankomend
kantoorbediende, hielpen hem daarbij. Ook zijn oude vriend, Ds. Vos, die hem les
gaf in de vaderlandsche geschiedenis. Zoo kwam het, dat hij in 1892, op 18-jarigen
leeftijd, na twee tentamina, als student tot het volgen van enkele lessen aan de
1
Universiteit van Amsterdam werd toegelaten . Van 1892-1895 heeft hij daar college
geloopen bij de professoren H.C. Rogge, H.P.G. Quack, G.A. van Hamel, C. Bellaar
Spruyt, e.a. Bij Rogge volgde hij de colleges in de algemeene en vaderlandsche
geschiedenis, in de encyclopaedie der geschiedenis en in de bibliografische
wetenschappen. Het waren vooral zijn hoogvereerde en geliefde leermeester Rogge
en Prof. Quack - wiens nagedachtenis door hem is gehuldigd in ‘Groot-Nederland’
van 1917 - die grooten invloed hadden op zijn vorming: ‘Rogge had mijn hart en
Quack mijn ziel’, zegt hij zelf in zijn aanteekeningen.
2
Toen in 1895 de liefdadigheidsinstelling , waaraan hij nog steeds werkzaam was
gebleven, werd opgeheven, ging Diferee naar Zuid-Afrika, waar hij een betrekking,
eerst als assistent, en kort daarop als hoofd eener school voor Lager en Middelbaar
Onderwijs aanvaardde. Daar kwam hij in aanraking met Paul Krüger, Schalk Burger,
de Schoe-
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mans, de Dutoits, de Van der Merwe's e.a. Zijn verblijf is echter van korten duur
geweest: van een halfjarig verlof naar Europa, dat hem in 1897 werd toegestaan,
is hij niet weder naar Zuid-Afrika teruggekeerd. Den 26sten April 1897 werd hij, door
bemiddeling van Prof. Rogge, den voormaligen Bibliothecaris der Amsterdamsche
Universiteitsbibliotheek, volontair aan deze instelling; op 1 December 1899 bezoldigd
volontair; op 1 Januari 1901 conservator en toen den 15den Juli 1902 het
Vondel-Museum werd geopend, werd hij ook dáárvan tot conservator aangesteld.
Den 1sten Januari 1920 werd hij tot commies aan de Universiteitsbibliotheek
benoemd.
Diferee was een verdienstelijk ambtenaar, die zijn veelzijdige ontwikkeling steeds
gaarne aanwendde om anderen behulpzaam te zijn, en ook een zeer degelijk werker.
Wanneer eerlang van de groote collectie pamfletten, die zich in de Amsterdamsche
Universiteitsbibliotheek bevinden, een catalogus mocht worden uitgegeven, dan zal
degene, wien deze taak zal worden opgedragen, ongetwijfeld met dankbaarheid de
kennis en nauwkeurigheid gedenken, waarmede Diferee, gedurende bijna 25 jaar,
deze pamfletten heeft geordend en beschreven.
Vooral echter is Diferee bekend geworden door zijn functie als conservator van
het Vondel-Museum, die hij gedurende ruim 30 jaar vervuld heeft. Toen hij, in het
najaar van 1933, door langdurige ongesteldheid daartoe genoodzaakt, ontslag
vroeg, werd hem dit door het museumbestuur op de meest eervolle wijze verleend.
Van den dag af, dat de Vondel-collectie van Alb. Th. Hartkamp overgebracht werd
naar de Universiteitsbibliotheek tot aan zijn aftreden heeft Diferee er zijn toegewijde
zorg aan gegeven. Hij heeft het museum geordend en beschreven en vervolgens
aanzienlijk uitgebreid; steeds stond hij op de bres, waar het gold belangrijke
aanwinsten van den meest verscheiden aard te verwerven. Daarnaast heeft hij in
den loop der jaren talrijke z.g. demonstraties - voordrachten aan de hand van kleine
exposities van het museum-materiaal - gegeven voor klassen of groepen van
leerlingen van Middelbaar en voorbereidend Hooger Onderwijs. Als conservator
heeft hij zich ook bewogen op het terrein der Vondel-studie, en verschillende artikelen
gepubliceerd in het Verslag der Vereeniging Het Vondel-Museum en daarbuiten.
Het bekendste resultaat zijner studies op dit gebied is wel de uitgave van De
Volledige Werken van Joost van den Vondel, welke in 7 deelen verscheen in de
jaren 1929-1934.
De Remonstrantsche Broederschap en de Remonstrantsche Gemeente
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te Amsterdam in het bijzonder zijn Dr. Diferee dank verschuldigd voor zijn arbeid
ten bate van haar archieven. Jarenlang heeft hij zich met groote toewijding veel
moeite gegeven, deze te ordenen.
Hij bezat een zeer groote kennis van de geschiedenis van de Remonstrantsche
Broederschap en had een zeer breeden kijk op haar. Nooit bleef hij het antwoord
op een vraag betreffende dit kerkgenootschap en haar geschiedenis schuldig. Een
belangrijk aandeel heeft hij gehad in de voorbereiding van tentoonstellingen te
Amsterdam en te Leiden, die illustratie wilden zijn van de historie der Broederschap.
Een getuigenis van zijn liefde voor deze historie is ook het gedenkboek, dat hij
geschreven heeft ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan der Amsterdamsche
Remonstrantsche Gemeente, onder den titel: ‘Drie eeuwen kerkgeschiedenis’.
Zijn groote belangstelling voor het gansche leven dezer Gemeente, bleek daaruit,
dat hij lid van het ‘Vertegenwoordigend College’ is geweest.
Van zijn werken en artikelen, die vele en velerlei zijn, waarvan de voornaamste
hieronder volgen, achtte hij zelf zijn boek ‘Herbert Spencer en zijn tijd’, dat in 1905
verscheen en waarvoor de Oriental University te Washington hem in 1921 het
doctoraat verleende, het beste.
Kort na de voltooiing van zijn groote Vondel-uitgave in 1934, overviel hem de
ziekte, waarvan hij niet weer zou herstellen; na een heldhaftig en geduldig gedragen
lijden overleed hij den 28sten December 1936.
Met hem is een man heengegaan, die, ondanks vele tegenslagen en
teleurstellingen, steeds een onverstoorbaar optimisme heeft behouden. Dat
blijmoedig optimisme, gepaard aan een kinderlijk Godsvertrouwen, heeft zijn leven
rijker gemaakt dan menigeen heeft kunnen vermoeden.
Den 2den Januari 1937 is Diferee op ‘Zorgvlied’ te Nieuwer-Amstel begraven.
Aan zijn graf is gesproken door de heeren Mackenzie en Sirks, predikanten bij de
Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente, en door ondergeteekende.
J. BERG
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Geschriften van Dr. H.C. Diferee
A. Werken in boekvorm:
1901

Onze roeping in de twintigste eeuw.
Historisch-sociologische schets, als rede
o

uitgesproken. Schiedam. 8 .
1905

Herbert Spencer en zijn tijd. Amsterdam.
o

8 .
De groote denkers der eeuwen, XI.
N.B. Een nieuwe uitg. hiervan verscheen
in 1915 als no. XII der serie.
1906

Een zeventigjarige. 1836 - 12 Juli - 1906.
Dr. G.J. Vos Az. met betrekking tot zijn
ambtelijk leven en als auteur geschetst.
o

Amsterdam. 8 . - Met portr.
1906

Tahcin-Uddin, De avonturen van
Kamouroup. Ingeleid en toegelicht door
Hendrik C. Diferee. Met facs.
o

Amsterdam. 8 .
Lichtend Oosten, 1e serie, I.
1906

A. Sarath Kumar Ghosh, Duizend en één
Indische nachten. Ingeleid en toegelicht
door Hendrik C. Diferee. Met pl.
o

Amsterdam. 8 .
Lichtend Oosten, 1e serie, II.
1908

De geschiedenis van den
Nederlandschen handel tot den val der
o

Republiek. Amsterdam. 8 .
1908

Studiën over de geschiedenis van den
o

Nederlandschen handel. Amsterdam. 8 .
I. Een onuitgevoerde maatregel tot
herstel van den koophandel in de
achttiende eeuw. II. De fondsenhandel
tijdens de Republiek.
1909

Het leven en de kunst van den dichter
Joost van den Vondel tot de voltooïing
van zijn ‘Gysbrecht van Aemstel’.
o

Amsterdam. 8 .
1910

Handelswoordenboek in 4 talen. Ten
dienste der handelscorrespondentie in
het Nederlandsch, Duitsch, Engelsch en
o

Fransch. Amsterdam. 8 .
N.B. Een tweede uitgave, bewerkt door
W.E. Blom, verscheen in 1929 o.d.t.
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Practisch viertalig woordenboek voor
handel en industrie.
1910

Ons glanstijdperk. Bladzijden uit onze
geschiedenis als handelsnatie tijdens de
o

zeventiende eeuw. Amsterdam. 8 . - Met
titelpl.
1910

De volledige werken van Joost van den
Vondel bezorgd en toegelicht door
o

Hendr. C. Diferee. 2 dln. Amsterdam. 8 .
- Met pl.
1912

Vondel's leven en kunstontwikkeling. Met
o

portret. Amsterdam. 8 .
1913

Nederland's opkomst als handelsnatie.
o

Amsterdam. 8 . - Met afb.
Populair Wetenschappelijk Nederland,
no. 2. Van dit periodiek, dat onder
redactie stond van H.C. Diferee, J.D.C.
van Dokkum, Ph. Falkenburg e.a.,
verschenen in de jaren 1913 tot 1918
een 18-tal nrs.
1913

De beteekenis van 1813. Amsterdam.
o

8 . - Met afb.
Populair Wetenschappelijk Nederland,
no. 6.
1913

Het gedenkboek 1813. Uitgegeven bij
het eeuwfeest der herwinning van ons
zelfstandig volksbestaan. Geïllustreerd.
o

Amsterdam. 4 .
1913

Het gedenkjaar 1813. Een feestgave voor
de jeugd in 1913. Geïllustreerd.
o

Amsterdam. 8 .
1915

Van Scheveningen tot Waterloo (30 Nov.
1813 tot 18 Juni 1815). Amsterdam. kl.
o

8 . - Met afb.
1919

Keuze-Catalogus van het
o

Vondel-Museum. Amsterdam. 8 . - Met
pl.
N.B. Opgenomen in: Gids voor de
Bibliotheek der Universiteit van
Amsterdam door C.P. Burger Jr. Met
catalogus van incunabelen en andere
o

verzamelingen. Amsterdam. 8 . Deze
Keuze-Catalogus is echter ook
afzonderlijk uitgegeven.
1923

J.V. Vondel's Gysbreght van Aemstel.
Naar de oudste uitgave van 1637.
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(Unger, Bibliographie no. 236) ingeleid
en toegelicht door Hendr. C. Diferee.
o

Geïllustreerd. Zwolle. 8 .
N.B. Een tweede druk hiervan verscheen
in 1930.
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1926

Catalogus van de Vondeltentoonstelling
in de Universiteitsbibliotheek te
Amsterdam 13-24 December 1926. Ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
de Vereeniging ‘Het Vondelmuseum’.
[Door Hendr. C. Diferee.] Amsterdam.
o

8 . - Met pl.
1929

Vondel in den vreemde. Een studie van
de vertalingen van Vondels gedichten en
o

werken in het buitenland. Utrecht. gr. 8 .
1
- Met portr. .
1929-34

De volledige werken van Joost van den
Vondel bezorgd en toegelicht door
Hendr. C. Diferee, met een inleiding van
Alb. Verwey. Geïllustreerd. 7 dln. Utrecht.
o

gr. 8 .
1929

De bruiloft van Kloris en Roosje.
Kluchtspel met zang en dans. Te
Amsterdam bij Izaak Duim 1743. Met
privilege. Nastukje op J.V. Vondels
Gysbreght van Aemstel. [Met inleiding
o

van Hendr. C. Diferee.] Utrecht. gr. 8 . Met portr.
1930

Drie eeuwen kerkgeschiedenis. 1630 - 8
September - 1930. Gedenkboek van het
300-jarig bestaan der
Remonstrantsch-Gereformeerde
Gemeente te Amsterdam. Met een
o

voorwoord van H. Brugmans. 4 . - Met
pl.
1934

Tentoonstelling ter gelegenheid van het
derde eeuwfeest van het Seminarium der
Remonstrantsche Broederschap in de
Lakenhal te Leiden geopend op 29
October 1934. Catalogus met woord
vooraf van Hendr. C. Diferee.
o

Amsterdam. 8 .
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B. Artikelen in periodieken:
1903

Vondeliana. Twee belangrijke aanwinsten
van het Vondel-Museum te Amsterdam.
In: Zondagsblad van het Nieuws van den
Dag. 29 Maart en 4 April.

1906

Lijst van plano-drukken aanwezig in het
Vondel-Museum en, voor zoover bekend,
in andere verzamelingen.
In: Tweede Verslag 1904-1905 van de
Vereeniging Het Vondel-Museum, p. 17,
vlg.

1907

Over de Heerlyckheid der Kercke van
Joost van den Vondel.
In: Den Gulden Winckel, 6e Jrg. no. 4.

1908

Vondel en de Gouden Eeuw.
In: Vondeljaarboek, p. 17, vgl.

1909

Het leven en de kunst van den dichter
Joost van den Vondel, tot de voltooïing
van zijn ‘Gysbreght van Aemstel’.
In: Nederland, Maart-October.

1910

Vondel in den vreemde.
In: De Boekzaal, Jrg. 4, p. 243, vlg.

1911

Die ökonomischen Verwicklungen
zwischen England und den Niederlanden
im 17. Jahrhundert.
In: Vierteljahrschrift für Social- und
Wirtschaftsgeschichte.

1913

Joost van Vondel.
In: Maandschrift Plantijn, no. 1. Januari.

1915

Naar aanleiding van 's Rijks Marinewerf
te Amsterdam.
In: De Amsterdammer, Weekblad voor
Nederland, Jrg. 28, no. 1989 en 1990.

1915

Bij het licht der oorlogsvlam, onze
handelsoorlogen met Engeland in de 17e
eeuw.
In: Handelsstudie, Jrg. 12, p. 272, vlg.

1915

Quatre-Bras en Waterloo.
In: De Amsterdammer, Weekblad voor
Nederland, Jg. 28, 20 Juni.

1917

Een economisch oorlogs-pamfletschrijver
uit de 17e eeuw.
In: De Beweging, Jrg. 13, Dl. 3, p. 174,
vgl.
N.B. Over A. Tollenaer, Remonstrantie
ofte Vertoogh, inhoudende verscheyden
schatten van consideratie tot behoudinge
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en vermeerderinge van het welvaren van
de Republique van Hollandt ende
West-Vrieslandt. 1672.
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1917

Herinneringen aan wijlen Prof. Dr. H.P.G.
Quack.
In: Groot-Nederland, Jrg. 15. Dl. 2, p.
305, vlg.

1917

Levensbericht van Dr. G.J. Vos Az.
In: Levensberichten der Maatschappij
van Nederl. Letterk. te Leiden, p. 174,
vgl.

1918

Over de opvoering en de reien van den
‘Gysbreght van Aemstel’.
In: Elsevier's Geïll. Maandschrift, Jrg. 28,
Dl. 55, p. 398, vlg.

1925

Op zoek naar goud tijdens de
Oost-Indische Compagnie.
In: Vragen van den Dag, Jrg. 40.

1932

De Vondelhandschriften in het
Vondelmuseum te Amsterdam.
In: Vijftiende Verslag van de Vereeniging
Het Vondel-Museum, p. 8. vgl.

Ten slotte verschenen talrijke artikelen van Diferee's hand in de volgende
tijdschriften:
1. Ons Journaal. Maandblad voor de Nederlandsche handels- en kantoorbedienden
(mede officieel orgaan der vereeniging Vooruit), onder red. van H.C. Diferee. 1e-3e
Jg. Amsterdam 1900-02.
N.B. De 4e e.v. Jgn. verschenen onder andere redactie.
2. Boek en Kunst. Maandschrift voor boek- en bibliotheekwezen, letteren en kunst.
Onder hoofdred. van Hendr. C. Diferee. 1e Jg. Haarlem 1904, 05.
N.B. Niet verder verschenen.
3. Nieuw-Nederland. Nationaal-economisch staat- en letterkundig weekblad.
Hoofdred.: Hendr. C. Diferee. 1e Jg. Amsterdam 1916, 17.
N.B. Nrs. 1-10 verschenen als maandblad o.d.t. Nieuw-Nederland.
Nationaal-protestantsch orgaan voor het Nederl. volk, en onder medered. van J.W.
Veenendaal. Voortgezet onder andere red. o.d.t. Nieuw-Nederland.
Nationaal-economisch orgaan voor het Nederl. volk.
4. De nieuwe economist. Algemeen sociaal en letterkundig weekblad. Hoofdred.:
Hendr. C. Diferee. 1e Jg. Sloterdijk 1917.
N.B. Niet verder verschenen.

Eindnoten:
1 Ik heb zijn naam echter niet kunnen vinden in het ‘Album Studiosorum’.
2 Het is mij niet gelukt den naam hiervan op te sporen. Ook bij de familie is die niet bekend.
1 N.B. Eerst geplaatst als bijlage achter in Dl. II van de volledige Werken, tevens afzonderlijk
uitgegeven.
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Hugo Krabbe
(Leiden 3 Februari 1857-Leiden 4 Februari 1936)
Den 4den Februari 1936, den dag, nadat hij 79 jaar was geworden, overleed te
Leiden prof. Krabbe. In hem is een markante persoonlijkheid heengegaan. Krabbe
had evenveel in zich van den profeet als van den professor. Hij werd bezield door
een sterken drang tot wetenschappelijk vorschen, een warme liefde tot de
wetenschap. Maar in hem was ook de groote behoefte om van de gevonden waarheid
te getuigen in bezielde taal. Zoo heeft hij nagenoeg 33 jaren het hooger onderwijs
gediend, van 1894 tot 1908 aan de Universiteit te Groningen, van 1908 tot zijn
emeritaat in 1927 te Leiden.
Aan deze academische werkzaamheid was een administratieve loopbaan
voorafgegaan. Nadat Krabbe, die te Leiden geboren en getogen was (zijn vader
was daar Hervormd predikant), aan de Leidsche academie in de rechtswetenschap
had gestudeerd, werd hij adjunct-commies bij de Provinciale Griffie van Gelderland,
en daarna, in 1886, commies-chef ter Provinciale Griffie van Noord-Holland. In 1888
werd hij hoofdcommies aan het Departement van Binnenlandsche Zaken, en had
als zoodanig een groot aandeel in de voorbereiding van het bekende ontwerpkieswet
Tak van Poortvliet. Aan het eind van 1893 werd hij als opvolger van Oppenheim te
Groningen voor den leerstoel in het staats- en administratief recht aangewezen, en
aanvaardde zijn ambt op 2 Februari 1894 met een inaugureele oratie onder den
titel: ‘De werkkring van den staat’. Sedert dit oogenblik heeft Krabbe zich nagenoeg
uitsluitend aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gewijd. Behalve
bestuursfuncties in een politieke partij (hij was een tijdlang voorzitter der
vrijzinnig-demokratische kiesvereeniging ‘Burgerplicht’, te Groningen, het
voorzitterschap der Gezondheidscommissie te Groningen en het voorzitterschap
van den Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Leiden heeft Krabbe geen
functies in het publieke leven vervuld. De praktijk lag hem minder dan de theorie,
en van de theorie hadden de algemeene vraagstukken zijn sterkste belangstelling.
Wanneer wij ons rekenschap trachten te geven van de beteekenis van Krabbe
als wetenschappelijk werker en zijn oeuvre overzien, dan treft het, dat het
belangrijkste daarvan ligt op het gebied van de algemeene staatsleer. Grootendeels
moet dat wel het gevolg zijn geweest van de richting van zijn wezenlijke
belangstelling. Immers, van den beginne af
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is in al zijn geschriften, ook in die, welke zich bezig hielden met onderwerpen van
positief recht, van ius constituendum of van rechtsdogmatiek de neiging tot de meer
algemeene problemen te constateeren. Zoo in zijn doorwrochte, nog steeds
waardevolle, dissertatie ‘De burgerlijke staatsdienst in Nederland’ van 1883, en in
de uitvoerige, diepgaande verhandeling over ‘Het wetsbegrip’ in ‘Bijdragen tot de
kennis van het staats-, provinciaal en gemeentebestuur’.
Voor een deel is het echter ook wel te verklaren uit den stand onzer wetenschap
in den tijd, toen Krabbe zijn intrede deed als academisch docent. Het
wetenschappelijk onderzoek is vrij, moet vrij zijn, zeker, maar onze taak, ook onze
wetenschappelijke taak, kunnen wij toch maar voor een deel zelf kiezen; de
problemen worden ons voorgeworpen en wij moeten er mee tot klaarheid zien te
komen. Toen Krabbe nu zijn leertaak begon, was op het gebied van het positieve
Nederlandsche staatsrecht voortreffetijk werk gedaan; er waren vrij kort geleden
boeken gepubliceerd, die de exegese van dat deel van het recht veel doorzichtiger
hadden gemaakt; dat was geschied door de mannen, die hem te Leiden waren
voorgegaan: Buys, zijn leermeester, en Oppenheim, die ook zijn voorganger te
Groningen was geweest.
Buys had zijn groote werk ‘De Grondwet’ uitgegeven, een voortreffelijke
commentaar, een model-commentaar kunnen wij wel zeggen, op onze Grondwet,
glashelder, objectief, en levendig geschreven, twee stevige deelen over de Grondwet
van 1848, en een derde, aanvullend, deel over de wijzigingen van 1887. En over
de voor de praktijk belangrijkste organieke wet, de Gemeentewet, was niet lang te
voren het bekende boek van Oppenheim verschenen, Het Nederlandsch
Gemeenterecht, op gansch andere wijze geschreven (Buys en Oppenheim waren
wel geheel verschillende naturen), maar niet minder helder en scherpzinnig, iets
minder objectief en rustig, maar misschien nog boeiender, en zeker kleurrijker.
Op het gebied van het positieve staatsrecht lag er dus niet onmiddellijk een taak
voor de hand, die op afdoening wachtte. De Grondwetsherziening van 1887 was
door Buys grondig verwerkt en er was niet zoo spoedig een nieuwe herziening te
wachten. Wel stond het probleem van de administratieve rechtspraak in het
middelpunt der staatsrechtelijke belangstelling door het werk der
Staatscommissie-Kappeyne, en daaraan heeft Krabbe dan ook in 1901 een
belangrijke monografie, ‘Administratieve Rechtspraak’, gewijd.
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Wat daarentegen de algemeene staatsleer betreft, stond het er hier minder gunstig
voor. Buys, die aanvankelijk, blijkens zijn inaugureele oratie, onder de bekoring van
de organische staatstheorie stond, was later door de imponeerende
juridisch-dogmatische school van Laband in sterke mate door de Duitsche theorie
van de staatssouvereiniteit beïnvloed, al is er van ‘slaafsche navolging’, zooals
Struycken hem heeft verweten, m.i. geen sprake. Oppenheim daarentegen zwoer
bij de Engelschen, Dicey en Freeman; voor algemeene staatstheoretische problemen
had hij trouwens niet de rechte belangstelling; die lagen hem niet.
Op dit terrein lag dus voor Krabbe ongetwijfeld een taak, ook afgezien van zijn
eigen voorkeur; maar die voorkeur was er ontegenzeglijk. Met liefde heeft hij zich
aan deze problemen gegeven.
Hoe was hier de stand van zaken?
De natuurrechtelijke theorieën waren in discrediet geraakt; de theorie der
volkssouvereiniteit had in de wetenschap haar gezag wel verloren. Er waren nuances
van theokratische theorieën, die door bepaalde staatkundige richtingen vooral
werden gepropageerd. En er waren positivistische theorieën, die in laatste instantie
eigenlijk een herleving in nieuwen en meer gecompliceerden vorm van de
machtstheorieën beteekenden. Het waren deze laatste, die wel als de toenmaals
in de wetenschap heerschende mogen worden beschouwd, de theorieën, die het
recht zonder meer meenden te kunnen terugbrengen op den staatswil. Er waren
daarin nog weer verschillende nuances te onderscheiden, met name een Engelsche,
meer realistische, de ‘analytical school of jurisprudence’ van Austin, Willoughby
e.a., en een Duitsche, meer constructieve, de theorie der staatssouvereiniteit van
Jhering, Von Gerber, Laband, Jellinek e.a.
Krabbe heeft zich aan deze theorieën nooit gewonnen kunnen geven. Hij heeft
daarop in zijn colleges en geschriften een zeer scherpzinnige, de innerlijke
tegenstrijdigheden en inconsequenties bloot leggende, kritiek uitgeoefend. En hij
heeft tegenover de leer der volledige afhankelijkheid van het recht van den staat
zijn theorie gesteld van een eigen zelfstandige oorsprong en gelding van het recht,
welke hij zocht in het rechtsbewustzijn, als specifieke psychische functie. Een
volledige, fundamenteele omzetting alzoo van de staatsleer met vèr strekkende
consequenties.
Deze leer is niet onaangevochten gebleven, integendeel. Krabbe's ‘Die Lehre der
Rechtssouveränität’, verschenen in 1906, is wel een der meest bestreden boeken
uit onze wetenschap geweest, evenals de in 1915 verschenen ‘De Moderne
Staatsidee’ (ook in het Duitsch en het Engelsch
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vertaald), waarin de gedachten van het eerstgenoemde boek verder werden
uitgewerkt. Een zeer uitvoerige kritiek is daarop geleverd door Struycken in een
Gidsartikel van 1916, ‘Recht en Gezag’, een kritiek, even scherpzinnig van inhoud
als scherp van toon. Krabbe, die een emotioneel man was, maar van een
beheerschte emotionaliteit, heeft zich over dit laatste nooit beklaagd. Ik geloof echter
wel, dat hij zich gekwetst voelde. Struycken heeft mij, toen ik hem eens zeide, dat
ik zijn kritiek toch wel erg scherp gesteld vond, geantwoord, dat hij dit opzettelijk
had gedaan, omdat Krabbe te weinig op aanvallen antwoordde. Dan heeft hij zijn
doel bereikt, want Krabbe heeft in een verhandeling ‘Het Rechtsgezag’ een repliek
gegeven, waarin hij de aangevoerde bezwaren trachtte te weerleggen. Het is hier
niet de plaats om op deze polemiek en in het algemeen op de wetenschappelijke
beteekenis van Krabbe's leer verder in te gaan. Zeker is, dat elk beoefenaar van
de algemeene staatsleer zich nadien daarmee had bezig te houden en zijn positie
daartegenover had te bepalen. De leer der rechtssouvereiniteit heeft haar eigen
plaats, ook in de buitenlandsche literatuur.
Krabbe is met hart en ziel hoogleeraar geweest. Hij behoorde tot de uitstervende
soort, wie men het ambt kon aanzien, door het strakke, statige van de, altijd in het
zwart gekleede, hooge gestalte en de zeer zorgvuldige, vormelijke, soms ietwat
boekachtige wijze van spreken. Hij leefde in zijn werk. Voor Krabbe was de
wetenschapsbeoefening geen beroep, waarin hij betrekkelijk toevallig geraakt was,
als bekroning van een voorspoedige ambtenaarsloopbaan; ook geen interessant,
ingewikkeld gedachtenspel, maar een hooge roeping, waarmee niet valt te
schipperen, waarmee integendeel diepe ernst is te maken. In de korte rede, die hij
als rector-magnificus der Leidsche Universiteit hield bij de opening van de Katholieke
Universiteit, een rede, die uitging boven de banaliteiten, welke bij dergelijke
gelegenheden wel eens worden geplaatst en die daarom ook zeer werd gewaardeerd,
zei hij o.a.: ‘in den wetenschappelijken strijd kan kwartier niet worden gegeven,
maar wij kunnen dien strijd voeren als cavalieren’. Inderdaad, hier gaat het op leven
en dood; tusschen hetgeen wij overtuigd zijn als waar te moeten aannemen en dat,
wat wij als dwaling meenen te moeten verwerpen, is geen verzoening of compromis
mogelijk. Krabbe heeft zelf den strijd ook niet ontweken en heeft dien forsch gevoerd;
hij spaarde den tegenstander niet, maar nimmer heeft hij het zuiver zakelijke
standpunt in polemieken verlaten. In zijn oordeel over personen was hij de zachtheid
zelve; zijn ambtgenoot
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De Blécourt, die hem dikwijls sprak, getuigde bij zijn baar: ‘nimmer heb ik hem over
een ander mensch hard of ongunstig hooren oordeelen’.
Een schooner taak dan die van den hoogleeraar kon hij zich niet denken. In zijn
Groningschen tijd verliet een collega het professoraat voor een hooge functie bij de
magistratuur. Krabbe verklaarde dit volkomen onbegrijpelijk te vinden; hoe kòn
iemand het hoogleeraarsambt prijs geven voor welk ander ambt ook, hoe hoog in
aanzien het ook mocht zijn? Hij was van een academische generatie, die een
onwrikbaar vertrouwen had in de hooge waarde van de wetenschap. Een groote
generatie was het, die omstreeks de tachtiger jaren te Leiden rechten en
staatswetenschap studeerde: Van der Vlugt, Drucker, Molengraaff, Treub, Heymans,
Krabbe. Zij hebben later allen de wetenschap en den staat met groote eer gediend;
mannen van verschillende richting en zeer onderscheiden aard, maar die gemeen
hadden den zin voor wetenschappelijk onderzoek, de taaie arbeidskracht, het sterke
verantwoordelijkheidsgevoel, de zeer groote intellectueele gaven. Krabbe stond tot
de meesten van hen in persoonlijke en ambtelijke betrekking. Een band van
vriendschap verbond hem in zijn Groningschen tijd vooral met zijn ambtgenoot in
het burgerlijk recht, Land, en in de latere jaren met Heymans, wiens wetenschappelijk
werk het zijne sterk heeft beïnvloed, en die van zijn kant hem den grooten dienst
bewees enkele van zijn werken voortreffelijk in het Duitsch te vertalen. Land was
veel ouder dan Krabbe, was ook een man van gansch anderen aard in veel
opzichten, met meer zin voor de realiteit en nuchterheid, gemakkelijker in het
persoonlijk verkeer, gemoedelijker en voor ons, als studenten, spoediger als mensch
te bereiken, zij het niet minder waardig. Tusschen Land en Krabbe, die buren waren,
en de liefde voor muziek gemeen hadden, ontstond een zeer vriendschappelijke
betrekking, op sympathie en waardeering gegrond, die Krabbe veel steun heeft
gegeven. Toen Land was overleden, hield Krabbe een herdenkings-college, dat ons
zeer trof; hij eindigde met deze woorden: ‘Wat Land de vriendschap van zoovelen
bezorgde, was zijn karakter; want van alles dat vriendschap kan kweeken, is er
niets, dat zoo zeker en duurzaam daartoe leidt, als het geloof, dat, hetgeen uitschijnt,
voortkomt uit innerlijke goedheid. Allen, die met hem in aanraking kwamen, hebben
het doorzien, dat hij goed was, dat hij tegenover anderen denzelfden maatstaf
aanlegde als tegenover zichzelf, dat hij niet alleen edel en voornaam was in zijn
optreden, maar ook in zijn denken en zijn voelen.’
Het is, alsof hij zichzelf hiermee teekende. Het waren goede jaren in
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Groningen, misschien zijn beste. Toch heeft het hem verheugd, dat hij tot den
Leidschen leerstoel werd geroepen, want hij was aan de Leidsche Universiteit zeer
verknocht. Zoo stemde het hem tot groote voldoening, dat hij hier het vak, dat zijn
liefde had, zou hebben te doceeren. Het academische leven heeft hij, ook na zijn
aftreden, met groote belangstelling medegeleefd, en het was hem een knagend
verdriet, dat in de laatste jaren zijn toestand het hem niet meer mogelijk maakte, de
academische gedenkdagen bij te wonen.
Die jaren zijn voor hem wel zeer zwaar geweest. Zijn lichamelijke en geestelijke
krachten namen voortdurend af. Drie jaren na zijn aftreden als hoogleeraar gaf hij
nog zijn ‘Kritische Darstellung der Staatslehre’ uit, in hoofdzaak zijn college
algemeene staatsleer, dat door Heymans in het Duitsch werd vertaald, maar daarna
heeft hij niets meer gepubliceerd. Spoedig trok hij zich ook terug als voorzitter van
de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts, die mede op zijn initiatief tot stand
was gekomen, al hadden de zuivere wijsgeerige vakken, zooals de kennisleer, zijn
rechte belangstelling niet. Vele oud-leerlingen kwamen hem van tijd tot tijd nog
bezoeken, want Krabbe had speciaal door de privatissima, die op zijn kamer werden
gehouden, en waarin aan de deelnemers een groote mate van vrijheid in de keuze
van hun onderwerp werd gelaten, met sommigen hunner nauwere banden geknoopt.
Maar ten slotte maakte zijn toestand ook dit alles te bezwaarlijk; het spreken begon
hem moeilijk te vallen. En zoo was de dood de verlossing uit lijden, dat slechts door
de toegewijde liefde en zorg van zijn echtgenoote draaglijk werd gemaakt. Thans
wijken die laatste donkere jaren weer terug en komt het beeld naar voren van den
rechtschapen man van groote begaafdheid met hooge idealen, tusschen wiens leer
en leven een zoo zeldzame harmonie was.
R. KRANENBURG
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Willem Johannes Maria Mulder
(Amsterdam 12 Mei 1875-Amsterdam 17 October 1936)
Op den triestigen najaarsmorgen van 22 October 1936 begeleidde een groote schaar
vrienden en leerlingen het stoffelijk overschot van Dr. W.J.M. Mulder naar zijn laatste
rustplaats op het priesterkerkhof van Mariëndaal bij Grave. Daar, in de nabijheid
van het zoo geliefde huis, waar hij 26 September 1894 zijn intrede deed in de Orde
van St. Ignatius en de grondslagen van zijn verdere leven werden gelegd, wacht hij
thans het gloren van den laatsten dag.
Willem Johan Maria Mulder werd op 12 Mei 1875 geboren te Amsterdam, waar
zijn vader commissionnair was in effecten. De invloed van het ouderlijk milieu op
de ontwikkeling van Mulder is onmiskenbaar. Aan zijn familie dankte hij de weldoende
beschaving, die immer uit gansch zijn optreden sprak; de liefde voor de natuur,
welke hem zoo kinderlijk blijde wist te stemmen, werd tijdens vacanties met zijn
ouders in Driebergen doorgebracht, blijvend gewekt en gevoed; de muziek, met
vader en broer reeds als kind beoefend, zal hem zijn leven lang in vrije uren de
verpoozing zijn. Ja, ook voor de beoefening der geschiedenis moet de stimulans
hier niet hebben ontbroken: op elfjarigen leeftijd al dacht de jonge Mulder er aan de
geschiedenis te schrijven van een kolonie, door hem met zijn broer en een vriendje
te stichten.
De familie verliet in 1890 Amsterdam en vestigde zich metterwoon in Nijmegen.
De Amsterdamsche jongen, die tot aan zijn dood den trek naar de geboortestad zal
voelen - het overlijden daar is geen toeval - komt zoo op jeugdigen leeftijd in de
omgeving, waar later het belangrijkste deel van zijn werkzaamheid als man zal
moeten worden verricht. Nijmegen werd hem een tweede vaderstad: hier werden
vriendschapsbanden geknoopt, die Mulder met de trouwe aanhankelijkheid van zijn
hart tot het einde van zijn leven zal vasthouden; voor de verdediging der belangen
van Nijmegen greep hij meermalen naar de pen, om in de plaatselijke pers deel te
nemen aan een discussie of zelf een noodzakelijk geachte discussie uit te lokken;
voor de beoefening harer geschiedenis heeft hij nog gepleit, toen de physieke
krachten hem reeds begaven. De sinds kort bestaande, bloeiende Vereeniging ter
beoefening der Geschiedenis van Nijmegen, die in den afgeloopen zomer ook naar
buiten van zich liet spreken, werd op zijn initiatief gesticht.
De in 1889 te Amsterdam bij een privé-leeraar begonnen studie der
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humaniora kon nu in het St. Dominicus-college van de nieuwe woonplaats worden
voortgezet. Een Dominicaan van de Nederlandsche provincie heeft er in een ‘In
memoriam’ aan herinnerd, hoe Mulder, vervuld van dankbaarheid voor de jaren op
dit college doorgebracht, steeds een groote genegenheid voor de Orde is blijven
toonen en van zijn belangstelling voor haar en hare leden daadwerkelijk bij
verschillende gelegenheden getuigenis heeft gegeven. Zijn kennis van de
geschiedenis dezer Orde was, naar het oordeel van denzelfden bevoegden
beoordeelaar, verrassend. De bijdrage ‘Het Zevende eeuwfeest van de Orde der
Predikheeren’ in het tijdschrift ‘Studiën’ van 1916 wordt geprezen als ‘zeker het
beste wat ten onzent over de Dominicanenorde geschreven werd’. Mulder laat ons
in deze beschouwingen de stichting van St. Dominicus zien als ‘een nieuwe en
gelukkige uitdrukking van de universalistische gedachte, die in de Kerk altijd
belichaamd was’ en vooral wordt de nadruk gelegd op het moderne karakter der
Orde, naar welker voorbeeld de latere Orden zijn geconstitueerd of de oudere
hervormd.
Niet echter Dominicaan, maar Jezuïet wilde Mulder worden. In Mariëndaal kreeg
hij zijn eerste opleiding tot September 1898, verhuisde toen voor den driejarigen
cursus in de philosophie naar Oudenbosch en vervolgens in September 1901 naar
Katwijk a.d. Rijn, om vandaar uit te Leiden college te loopen in Nederlandsch en
Geschiedenis. Deze studiën werden op 18 April 1907 bekroond met een proefschrift
over ‘Dietrich von Nieheim, zijne opvatting van het Concilie en zijne kroniek’, een
omvangrijk stuk werk, waarin na een inleidende schets van het Groote Schisma en
van Dietrichs leven een gedetailleerde kritiek wordt geleverd van de conciliaire
theorie en de rol door den Maastrichtschen kanunnik gespeeld tot kleinere proporties
wordt teruggebracht. Het was de eerste vrucht van zijn belangstelling voor de
concilievraagstukken, een terrein van onderzoek, dat hij sinds niet meer verlaten
zal.
Na zijn priesterwijding op 26 Augustus 1909 werd Mulder aangesteld tot leeraar
aan het St. Willebrordus-College te Katwijk a.d. Rijn, waar hij tot 1912 bleef. De
denkbeelden, die hem bij zijn onderwijs in de geschiedenis hebben geleid, waren
toen reeds aan een ruimeren kring van belangstellenden bekend. In
‘Geschiedkundige Bladen’ van 1905-1906 publiceerde de student Mulder onder het
pseudoniem W.M. van Elten eenige artikelen over het verband tusschen de
vaderlandsche geschiedenis en de algemeene, over nieuwe boeken bij het onderwijs
in de geschiedenis,
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over Willem Wilde S.J. als historicus, die ons een kijk gunnen op zijn standpunt
tegenover belangrijke vragen van geschiedenis-onderwijs en geschiedschrijving.
Met klem komt hij op tegen een geschiedenis-studie, die van Nederland uitgaat om
Europa te begrijpen. De geschiedenis van het eigen land kan niet goed worden
begrepen, wanneer men niet nauwlettend het oog houdt op de Algemeene
Geschiedenis. De echo van de lessen te Leiden? Gedachte even waar als niet
nieuw, doch ook Mulder wist het ‘de uitvoering blijft zoo dikwijls beneden het doel
van beter inzien en weten’. Hij beschouwde het terecht als een ongeluk ‘dat dit
slechts door zeer weinigen en dan nog lang niet altijd vervuld wordt... Een
vaderlandsche geschiedenis die is als één boom uitgeknipt uit een plaat, waarop
nog een heel bosch hem omgeeft, heeft wel degelijk verklaring en uitleg noodig.
Anders gaat men onwillekeurig vergeten, dat er buiten haar nog algemeene
geschiedenis is’. Een dorre opsomming van feiten en jaartallen zullen de Katwijkers
van hun leeraar niet als ‘geschiedenis’ hebben ontvangen. De genetische
beschouwing was ook voor Mulder reeds als student het ideaal voor den leeraar en
het beeld van het verleden, dat deze voor zijn gehoor had te ontwerpen, moest
getuigen van zijn veelzijdige belangstelling voor de wisselende uitingen van den
menschelijken geest. Hij had een hoog denkbeeld van de paedagogische waarde
der geschiedenis. Verklaart dit misschien mede zijn besliste voorkeur, om de
resultaten zijner studie vast te leggen in artikelen, welke op een grooter publiek
berekend zijn? Wilde men leering en stichting volstrekt als onvereenigbaar met ware
historiebeoefening doen voorkomen, dan zou men van het onderwijs in de
geschiedenis hetzelfde moeten beweren. ‘Mij dunkt echter dat er geen troosteloozer
leer kan worden uitgedacht’ (Opvoeding en Onderwijs VI 1914). ‘Heel de samenhang
der historische gebeurtenissen is een blijvende gelegenheid, de Goddelijke
Voorzienigheid aan te wijzen’. Betreurenswaardige gebeurtenissen en daden moeten,
ja, mogen zelfs daarbij niet worden verbloemd. De geschiedschrijving heeft op de
eerste plaats de waarheid en niets dan de waarheid op het oog. Ne quid veri
omittamus. Die overtuiging is voor Mulder de leidstar geweest. Nog als hoogleeraar
vindt hij het nuttig in een opstel ‘Liefde voor de Kerk’ (Studiën 1926) tegen
verdoezeling van gebreken te waarschuwen. Het gevaar bestaat, dat de historicus
door liefde voor de Kerk, zijne Moeder, wordt verleid feilen en fouten te verzwijgen
of goed te praten. ‘Velen zijn dat gevaar ten offer gevallen; geleid door veel liefde,
maar toch eigenlijk uit gebrek aan geloof, hebben zij verzwegen, wat
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vijanden der Kerk later ontdekten en openbaar maakten, de aandacht pogen af te
leiden van dat, waarop anderen later juist zouden wijzen; goed trachten te praten,
wat door anderen later onweerlegbaar als afkeurenswaardig zou worden gelaakt’.
Liefde voor de Kerk, zijne Moeder, gelijk hij haar zoo gaarne noemde, weerhield
hem dan ook niet van het getuigenis twee jaren later (Studiën 1928): ‘het zijn niet
alleen de staatslieden en vorsten, maar ook de pausen en kardinalen geweest, die
het oog te veel hebben laten rusten op tijdelijke zaken met voorbij zien van de
eeuwige goederen, te veel hebben geluisterd naar de stem van den tijd, te weinig
naar den roep der eeuwigheid’. Waarheid zocht Mulder, en dit niet slechts als
historicus op het gebied van zijn vak en bij het onderwijs, doch ook als mensch in
de vele uitingen van het dagelijksche leven
Zijn leeraarschap aan de verschillende colleges der Jezuïeten te Katwijk, Nijmegen
en Amsterdam, dat met zijn benoeming tot hoogleeraar aan de R.K. Universiteit in
1923 een einde nemen zou, werd van 1912 tot 1913 onderbroken door een verblijf
in het Iersche College S. Beunos te Tullamore. Voltooiing van zijn geestelijke vorming
was het doel, maar ook voor zijn wetenschappelijke ontwikkeling is deze periode
zeer vruchtbaar geworden. De kennismaking met land en volk werd hem een
openbaring. ‘Dat het Iersche volk het zedelijkste en reinste volk ter wereld was, zou
ik nooit hebben geloofd’ laat hij zich enthousiast gaan. Het leven op het platteland
is vol bekoring. Bij het lezen van Mulders geschriften, zoowel die van vroeger als
van later tijd, treft telkens weer zijn ontvankelijkheid voor de schoonheid der natuur,
zijn voorliefde voor het kiezen van beelden ontleend aan de natuur, het scheppen
van sfeer door den lezer te leiden in het landschap. Zijn reisherinneringen ‘Uit het
groene Erin’ verraden deze gevoeligheid evenzeer. Het was een bij uitstek gelukkige
tijd. De beschrijving der ervaringen van den dag ademt geluk, ook zonder dat het
woord wordt gebezigd. Maar hij kon het niet alleen voor zich houden, het moest ook
worden gezegd: ‘Wij hechten aan de plek, waar wij gelukkig geweest zijn of met
moeilijkheden te kampen hebben gehad. Maar in weinige gevallen wellicht is die
herinnering zoo aangenaam als wanneer het geldt de vreugden en de smarten van
het geestelijk leven te gedenken’.
Mulder leerde hier de Engelsche taal beheerschen en onderging innerlijk en
uiterlijk den invloed, die een langdurig verblijf in den vreemde voor de verbreeding
van horizon te hebben pleegt. Het zou hem in het bijzonder van groot nut worden,
toen bij de stichting der
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R.K. Universiteit het professoraat in de profane geschiedenis der middeleeuwen en
in de Kerkelijke geschiedenis aan zijn zorgen werd toevertrouwd. Het
hoogleeraarschap op zich beantwoordde geheel aan zijn diepste wetenschappelijke
verlangens en onverdeeld is hem bij zijn dood de lof nagegeven, dat hij het ambt
met zeer groote toewijding heeft waargenomen. Zijn college-stof was ieder jaar
nieuw en werd nauwgezet voorbereid. De studenten vonden voor besprekingen
hunner studiebelangen steeds gemakkelijk gehoor, doch hij leefde ook overigens
met hun persoonlijke aangelegenheden als een vaderlijke vriend en raadsman
belangstellende mede. Onzelfzuchtig heeft hij hun van zijn tijd gegeven, gelijk
zooveel ander werk, dat naar buiten niet of slechts door een kleinen kring werd
gezien, onzelfzuchtig werd verricht. Het was er hem niet om te doen zooveel mogelijk
tijd vrij te maken voor eigen studie, al zou de lange lijst zijner geschriften, waaronder
de uitgave van Geert Groote's brieven heel wat van hem heeft geëischt, misschien
het tegendeel doen vermoeden. Hoe kon het anders bij dezen diep-godsdienstigen
priester, die wist van welk een onberekenbaar ver-strekkende werking zijn voorbeeld
zijn moest? Het voorbeeld voor jonge mannen en vrouwen, studenten in de
geschiedenis, wien geen maatschappelijke welvaart wacht, die wederom op hunne
beurt onzelfzuchtig in het leven zullen hebben te staan en zich verdiepend in de
daden van vrome vaderen bewust zullen werken aan de toekomst van een stoer
en edel nageslacht (Diesrede 1927). Met alle krachten heeft Mulder gestreefd naar
de verwezenlijking van het ideaal, dat hij zich van de Universiteit had gevormd ‘de
Universitas magistrorum et scholarium, nauwe aansluiting van student en
hoogleeraar, van beider corporaties en als gevolg daarvan: wederzijdsche
waardeering en samenwerking op wetenschappelijk, maatschappelijk, zedelijk en
godsdienstig gebied’ (Studiën 1931).
Ook voor het maatschappelijke bezat hij de vereischte hoedanigheden en zin.
Van zich op te sluiten hield hij, niet. Het contact met zijn evenmenschen was hem
inderdaad lief. Vandaar dan ook, dat het lidmaatschap der verschillende
vereenigingen van wetenschappelijken en socialen aard, waartoe hij is aangezocht
geworden, voor hem meer heeft beteekend dan een titel. De zorgen en verplichtingen
daaraan verbonden werden ernstig opgenomen en het voorbijgaan, vermeend of
werkelijk, van zijn persoon, waar hij uit zijn recht van spreken evenzeer den plicht
zoo sterk voelde om zijn meening te zeggen, aanvaardde hij niet zonder meer. Hij
kon dan ongemakkelijk vasthoudend zijn. Ongelijk bekennen scheen hem niet
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moeilijk te vallen en indien het hem wel moeite gekost heeft, dan verborg in ieder
geval de ruiterlijke openheid van zijn verklaring dit voor den toeschouwer. Dan heeft
hij den eigen persoon hierin weten op zij te zetten, gelijk hij het deed tijdens zijn
ziekte, die ons eerst bekend werd, toen de gevolgen niet langer te verbergen waren.
Zoo staat het beeld van Dr. W.J.M. Mulder S.J. ons voor den geest als dat van
een rustig, evenwichtig man, een echt priesterlijke natuur, die strevend naar de
vervolmaking streed tegen wat hem daarbij in den weg stond, een beminnelijk
collega, wiens samenwerking oprecht en hartelijk was, een geleerde, die heeft
gewerkt zoolang het dag was en van wiens werk ook de zichtbare vruchten vele
zijn.
J.D.M. CORNELISSEN

Lijst van geschriften
1905

Het verband tusschen de vaderlandsche
Geschiedenis en de algemeene
Geschiedk. Bladen I, blz. 4-37 onder
pseud. W.M. van Elten.

1905

Willem Wilde als historicus, idem blz.
219-252.

1905

Nieuwe leerboeken bij het onderwijs in
de geschiedenis, idem II, blz. 388-404;
III, blz. 1-25.

1907

Dietrich von Nieheim, zijne opvatting van
het concilie en zijne kroniek... Proefschrift
Leiden. Amsterdam & Leuven, 1907. 2
dln.

1908

De ‘Pavo’, een satyre op het eerste
concilie van Lyon, Studiën, LXIX, blz.
215-231.

1908

De ‘Defensor Pacis’, idem, LXX, blz.
182-198.

1909

Zur Kritik der Schriften des Jordanus von
Osnabrück, Mitt. des Inst. f. Oesterreich.
Geschichtsforschung, XXX, blz. 102-119.

1911-'13

De jeugd van Despinoza, Nijmegen,
1911-'13, Studiën, LXXVII-LXXIX.

1911

De regressieve methode in het
historisch-theologisch argument.
Annuarium. ‘Petrus Canisius’.

1912

Dionysius de Kartuizer en de conciliaire
theorie, De Katholiek, CXLI, blz. 253-281.
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1913

Het Protestantisme van zedelijk
standpunt beoordeeld. Rede... Utrecht &
's-Hertogenbosch 1913.

1913

Iersche Geschiedenis, Annalen Kath.
Wet. Ver, blz. 36-53.

1914

De eerste dagen van het Concilie van
Konstans, Annalen Kat. Wet. Ver., blz.
9-21.

1914

Uit het groene Erin, Studiën, LXXXII, blz.
48-63, 170-191.

1914

De Pausschisma's vóór het Groote
Schisma, Studiën, LXXXII, blz. 375-387.

1914

Geschiedenis als karaktervormend
leervak, Opvoeding en Onderwijs, VI, blz.
393-402, 421-429.

1914

Het Geheim van de Bog, Studiën,
LXXXII, blz. 437-458; LXXXIII, blz.
239-257.

1915

Joachimieten en Spiritualen, Studiën,
LXXXIV, blz. 15-33.

1915

Iersch dorpsleven, idem, blz. 367-383.

1915

Een lezing en een missie, idem, blz.
491-507.
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1916

Joachim van Fiore als profeet, De
Katholiek, CXLIX, blz. 179-194.

1916

Profetische motieven voor en na Joachim
van Fiore, De Katholiek, CXLIX, blz.
377-396.

1916

De Goden der Kelten, Studiën, LXXXVI,
blz. 435-459.

1916

Het Zevende Eeuwfeest van de Orde der
Predikheeren, idem, blz. 527-549.

1916

St. Dominicus en zijn werk; met een
woord ter inleiding van Prof. P. Albers
S.J., Nijmegen.

1917

De Kelten in ons land, Bijdr. Vad. Gesch.
en Oudh., blz. 177-206.

1917

Uit het Rijk der Dooden, Studiën,
LXXXIX, blz. 229-258.

1917

Uit het land der jeugd, idem, XC, blz.
143-172.

1919

Nederland en het irredentisme, De
Beiaard, IV, blz. 53-80.

1919

Les Taffurs, Neophilologus, IV, blz.
289-299.

1919

De Hunebedden, Studiën, XCII, blz.
90-103.

1919

Petrus Canisius, Nijmegen.

1920

Het ontstaan van het Conciliarisme, De
Katholiek, CLVIII, blz. 16-63.
Moderne Iersche geest (John Millington
Synge), Studiën, XCIV, blz. 177-197,
286-305.

1921

Rondom het Conciliarisme in de
veertiende eeuw, De Katholiek, CLIX,
blz. 337-362.

1921

De vereering van het Goddelijk Hart in
de middeleeuwen, Studiën, XCVI, blz.
123-132.

1921

Dante's Monarchia, De Beiaard, XII, blz.
191-203.

1921

Dante's Monarchia en de Kerkelijke
Staat, Het Schild, III, blz. 39-42.

1923

De Iersche kwestie... Leiden, 1923.
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1923

Juridische parallellen van het
Conciliarisme, De Katholiek, CLXIII, blz.
205 en blz. 273.

1923

Een Deventersch Ockham-handschrift,
Het Boek, blz. 96-100.

1923

Gulielmi Ockham tractatus de
Imperatorum et Pontificum potestate,
Archivum Franciscanum hist. XVI, blz.
469 en XVII, blz. 72.

1924

De oudste bevolking van America,
Studiën, CII, blz. 333-341, CIII, blz.
482-483.

1924

Levensbericht van Dr. H.E.J.M. van der
Velden, Lev. Mij. Ned. L. 1923-1924.

1925

Leonardus Statius auf dem Konstanzer
Konzil, Eine Festgabe zum siebzigsten
Geburtstag Geh. Rat Prof. Dr. Heinrich
Finke gewidmet, S. 257-269. Aschendorf.
Münster, 1925.

1925

Canisius de Voleinder, Studia Catholica,
II, blz. 1-19, 139-151.

1926

Nijmeegsche Studie-teksten, no. 1,
Handvesten verzameld met Prof. Mr.
E.J.J. van der Heyden, Nijmegen-Utrecht.

1926

Liefde voor de Kerk, Studiën, CV, blz.
198-209.

1927

Vanwaar en Waarheen met onze
Kerkgeschiedenis der Middeleeuwen,
Nijmegen-Utrecht.

1927

St. Bonifatius, bevorderaar van
Kerkvergaderingen, St. Bonifatiusboek,
blz. 110-116.

1927

Geschiedenis der Openbare Leeszaal
en Boekerij op R.K. Grondslag te
Nijmegen, 1916-1926,
Leeszaaljaarboekje, uitgegeven door de
Centrale Vereeniging voor Openbare
Leeszalen en Bibliotheken, blz. 41-43.

1927

Verslag van de Lotgevallen der R.K.
Universiteit te Nijmegen in het studiejaar
1926, Nijmegen-Utrecht.

1927

Ter Inleiding op de uitgaven van het
Instituut voor Middeleeuwsche
Geschiedenis der Keizer Karel
Universiteit te Nijmegen, 1, blz. V-X,
Nijmegen-Utrecht.
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1928

Twee Zwaarden, Studiën, CIX, blz. 24,
vv.

1928

Nijmeegsche Studie-teksten no. 3,
Landrechten verzameld met Prof. Mr.
E.J.J. van der Heyden, Nijmegen-Utrecht.

1928

Iets over de Vatikaansche Bibliotheek,
De Maasbode, 15-IV-1928.

1928

Z.H. Paus Leo XIII, bij gelegenheid van
de vijf-en-twintigste herdenking van zijn
overlijden, De Maasbode, 19-VII-1928.

1928

Praehistorie en Middeleeuwen, Studiën,
CX, blz. 387 vv.

1928

De Potestate Collegii mortuo Papa des
Augustinus Triumphus, Stud. Cath., V.
blz. 23 vv. Ook afzonderlijk uitgegeven:
Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1928.

1928

Christendom bij de Denen in Normandië,
Stud. Cath., IV, blz. 197 vv.

1928

De Puinen van het Galilea-Klooster te
Sibuclo, De Maasbode, 21-X-1928,
Ochtendblad.

1929

De oplossing der Romeinsche Kwestie
historisch beschouwd, Studiën, CXI, blz.
325 vv. Ook afzonderlijk met Prof.
Bellefroid uitgegeven: 's-Hertogenbosch,
Malmberg.

1929

Volksgebruiken in de Kroniek van
Salimbene, Donum Natalicium Schrijnen,
blz. 849 vv.

1929

In Memoriam Prof. Dr. H.F.M. Huijbers,
De Gelderlander, 19-III-1929.

1929

Rome en Nederland, De Maasbode,
28-V-1929, Avondblad.

1929

In Memoriam Prof. Dr. H.F.M. Huijbers,
Jaarboek der R.K. Universiteit, 1929.

1929

Het kruisraadsel in de middeleeuwen,
Stud. Cath., VI, blz. 75 vv.

1929

Gerson als Conciliarist, Studiën, CXII,
blz. 1 vv.

1929

Verslag van het Congres voor de
Hereeniging, Stud. Cath., VI, blz. 78-79.

1929

Bange dagen te Nijmegen, De
Gelderlander 23-25-XI-1929.
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1929

In Memoriam Petrus Johannes Blok,
(1855-1929), De Maasbode 25-X-1929,
Avondblad.

1930

Prof. Dr. J.D.M. Cornelissen,
Hoogleeraar in de nieuwe geschiedenis
aan de R.K. Universiteit, De Maasbode
7-1-1930, Avondblad.

1930

De Keizer Karel Universiteit, De
Hollandsche Revue, 35e jaargang, no.
16, blz. 698-701.

1930

Gottesstaat und Christusreich,
Miscellanea Augustiniana, 1930, blz.
212-219.

1930

De brieven van Geert Groote als Spiegel
van den tijd, Verslag van de Algemeene
Vergadering der leden van het Historisch
Genootschap, gehouden te Utrecht op
26 April 1930, blz. 4-21.

1930

Praehistorie en Middeleeuwen, Studiën,
CX, blz. 387 vv.

1930

Nijmegen vóór het stadsrecht kreeg, De
Gelderlander, 23-VIII-1930,
Feestnummer.

1931

Guillaume de Salvarvilla, Ons Geestelijk
Erf. V, blz. 186-211.

1931

Vaktermen eener Middeleeuwsche
Universiteit, Studiën, CXV, blz. 308-320,
417-431.

1931

Rondom het Jaarboek 1931 der St.
Radboud-Stichting, De Maasbode,
1-X-1931, Avondblad.

1931

Albertus Magnus, Stud. Cath., VII, blz.
301-311.

1931

Kerkgeschiedenis in Nederland, Kroniek,
Jan. 1931-Sept. 1932, Stud. Cath., IX,
blz. 122-136, 212-231.

1932

Nijmeegsche Straatnamen, De
Gelderlander, 2-3-V-1932.

1933

Gerardi Magni Epistolae, Turnhout 1933.

1933

De oorsprong der oude ‘Staten’, De
Maasbode, 16-VII-1933, Ochtendblad.

1933

Ter Chronologie van het leven van Geert
Groote, Hist. Tijdschr. XII, blz. 141-167,
271-297, 329-360.
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1933-1934

Kerkgeschiedenis in Nederland, Kroniek,
Sept. 1932-Sept. 1933, Stud. Cath., X,
blz. 135-150, 220-229.

1934

Achteruitgang en vooruitgang der
Katholieken volgens de laatste
volkstelling, De Maasbode, 5-I-1934,
Avondblad.

1934

Moet het Valkhof een karikatuur
worden?, De Maasbode, 18-V-1934,
Avondblad.

1934

Raadgevingen en troostredenen van
Geert Groote, Studiën, CXXII, blz. 76-96.

1934

Kardinaal Franz Ehrle S.J., De
Maasbode, 5-VIII-1934, Avondblad en
6-VIII-1934, Avondblad.

1934

Bij een Jubilé in Herders Uitgeversbedrijf,
De Maasbode, 15-XI-1934, Avondblad.

1934

Een verwrongen beeld, De Maasbode,
5-XII-1934, Avondblad.

1934-1935

Kerkgeschiedenis in Nederland, Kroniek
Sept. 1933-Sept. 1934, Stud. Cath., XI,
blz. 131-147, 232-240 en 318-328.

1935

Het Heilige in de Geschiedenis, Studiën,
CXXIII, blz. 1-18.

1935

Een aantal der Kardinalen, De
Maasbode, 17-IV-1935, Avondblad.

1935

In Memoriam Pirenne, De Maasbode,
31-X-1935, Avondblad.

1936

De achtergrond van Erasmus' beeld,
Studiën, CXXVI, blz. 1-32.

1936

Kerkgeschiedenis in Nederland, Kroniek,
September 1934-September 1935, Stud.
Cath., XII, blz. 140-158, 233-254.

1936

Waardeering voor en uitoefening van den
arbeid in geest van geloof, De Heraut
van het H. Hart, blz. 73-78.

Een groot aantal boekbesprekingen werden door Dr. Mulder verzorgd voor het
Historisch Tijdschrift, Studia Catholica, Studiën en Museum.
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Johann Samuel Theissen
(Berg-Gladbach 2 November 1874-Amsterdam 19 November 1936)
Het was in het voorjaar van 1915, dat ik voor het eerst met Theissen in nauwere
aanraking kwam, te Groningen. Daarvóór had ik hem, behalve bij een vluchtige
kennismaking op een groote vergadering, nooit gezien; wel daarentegen reeds meer
dan eens over hem gehoord. Het eerst, meen ik, in 1899, toen mijn leermeester
Prof. P.J. Blok hem noemde als een student - ik herinner mij de eigen woorden nog
-, van wien men in Utrecht ‘wat verwachtte’. In 1901 bij een sollicitatie naar een
leeraarsbetrekking aan het gymnasium te Leeuwarden bleek hij zich op mijn pad te
hebben bevonden, want hij en niet ik werd benoemd; en later hoorde ik over hem
spreken als van een zoo gezien leeraar in de historie aan het gymnasium te
Groningen, dat men hem er, wat bij mijn weten nog aan geen enkele H.B.S. of
gymnasium voorkwam, de beschikking had gegeven over een afzonderlijk leslokaal
met een projectietoestel. Zijn proefschrift van 1907 leerde ik kennen, eveneens zijn
boek over Karel V van 1912 en gedurende de laatste maanden van 1914 had zijn
naam zelfs een bijzonderen klank voor mij. Omtrent de opvolging van Prof. Huizinga
toch, die de opengevallen plaats van zijn collega Bussemaker te Leiden ging
innemen, was tot mij in Amsterdam wel zooveel doorgelekt, dat ik wist hoe ernstig
Theissen voor de vervulling van de Groningsche vacature in aanmerking kwam.
Ditmaal viel de keuze op mij. Weinig vermoedde ik, toen ik niet lang daarna, zelf
nog wat onzeker in mijn nieuwe positie, hem met zijn vrouw bij een
verwelkomingsbezoek tegenover mij zag zitten, dat dit nog eens een van mijn
intiemste vrienden zou worden. Wij waren beiden toen reeds veertigers. Slechts
over het laatste derde deel van Theissen's leven kan ik dus uit eigen wetenschap
berichten.
Johann Samuel Theissen werd 2 November 1874 te Berg-Gladbach (dicht bij
Keulen) geboren als zoon van Hermann Heinrich Theissen en Elisabeth Wilhelmina
Breunissen Troost. Een Duitscher zou hij niet worden: reeds in zijn tweede jaar
verhuisde de familie naar Arnhem. In allen deele voorspoedig ging het haar daar
niet: de moeder stierf, toen Johann, de oudste van de vier kinderen - twee zoons
en twee dochters - zeventien jaar was; den vader ging het in zijn zaken niet recht
voor den wind. Een middelbare-schoolopleiding kon er voor Johann nog af, maar
toen hij in 1893 het eindexamen der H.B.S. met 5-jarigen cursus afgelegd had,
moest hij zelf aan den slag. Indien hij hooger op
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wilde, zou hij zichzelf een weg moeten banen en die weg zou uitteraard een omweg
zijn. In het voorjaar van 1894 slaagde hij voor de onderwijzersacte, later in hetzelfde
jaar voor de acte Wiskunde L.O.; in 1895 volgde de acte Fransch L.O. Ruim twee
jaren, van April 1894 tot September 1896, heeft hij in Arnhem voor de klas gestaan,
eerst bij het gewoon lager, later bij het ‘meer uitgebreid’ lager onderwijs.
Beklagenswaardig zal hij zich daaronder niet gevoeld hebben, want hij was een
geboren docent, die zichzelf bij het les geven kon vergeten, en hij had een natuurlijk
overwicht over jonge menschen. Hij had dit al bezeten onder zijn schoolkameraden
van gelijken leeftijd. IJverig was hij altijd geweest; bijzonder krachtig echter moest
hij aanpakken, nadat de illusie om nog eens te studeeren aan een universiteit zich
had omgezet in een vast voornemen. Door het geven van extra privaatonderwijs
moest hij zich de middelen verschaffen om de dure lessen in Grieksch en Latijn te
kunnen betalen en om zich voor een tijd van schoolplichten te kunnen vrijmaken.
Met den tijd diende gewoekerd te worden; het was hard werken, met het horloge
naast het boek op de tafel. Tegen 1 September 1896 heeft hij ontslag genomen en
in den zomer daarop deed hij als extraneus eindexamen B aan het gymnasium te
Arnhem. Iets gemakkelijker overigens dan hij het deed, had hij het begeerde
einddiploma waarschijnlijk ook wel kunnen verwerven: altijd toch is er een
aanmerkelijk verschil geweest tusschen de eischen, die hij zichzelf oplegde en die
welke anderen hem stelden.
Als student in de faculteit van Letteren en Wijsbegeerte heeft hij zich in 1897 te
Utrecht laten inschrijven; zijn aanleg lag niet in de B-richting in welke de tot nog toe
verkregen examenpapieren wezen. Een studentenleven in den gewonen zin dien
men daaraan geeft, was voor hem niet weggelegd en daarvoor was hij, de bijna
drie en twintig jarige, waarlijk niet aan de universiteit gekomen; op de eenvoudige
studentenkamer, die hij deelde met zijn ouden schoolvriend J.H.W. Strijd - nu
conrector aan het Lyceum te Rotterdam -, was voor de ontplooiing van een luchthartig
vrijheidsgevoel geen plaats. Geld voor de studie had hij moeten opnemen en reeds
geruimen tijd was hij verloofd met Elisabeth Maria van der Meer, een jeugdliefde
alreeds. Vóór hem lagen nu het aanvullingsexamen voor het einddiploma A en
daarachter het candidaats. Twee jaren later, nog vóór de groote vacantie, is hij ‘cum
laude’ candidaat in de Nederlandsche letteren geworden. Maar hij had dan ook,
aldus zijn toenmalige contubernaal, ‘onmenschelijk hard’ gewerkt, zoodat hij eenigen
tijd gedwongen
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rust moest nemen. Van lange bespiegelingen over literatuur, philosophie of religie,
zooals studenten in hun eerste jaren, vooral in nachtelijke uren, dikwijls plegen te
houden, zal bij hem in dezen tijd niet veel gekomen zijn. Een verandering in zijn
godsdienstige opvattingen had zich al vroeger voltrokken: reeds voordat hij in Utrecht
kwam, was Theissen van de orthodoxie, waarin hij door zijn vader, een zeer
rechtzinnig man, grootgebracht was, meer afgeraakt, geloof ik, dan dat hij er mee
gebroken had; leerstelligheid lag allerminst in zijn natuur.
Na de groote vacantie is hij verhuisd naar Amersfoort, waar hij tot tijdelijk leeraar
in de geschiedenis aan H.B.S. en gymnasium benoemd was. Het tempo van zijn
studie is daardoor niet vertraagd; in 1901, weer vóór de vacantie en opnieuw ‘cum
laude’, heeft hij zijn doctoraal gedaan. Natuurlijk had de begaafde jonge man de
aandacht van zijn hoogleeraren getrokken; in het bijzonder die van den historicus
Kraemer, die hem dan ook in de laatste jaren meer als een bevrienden, privaten
leerling behandeld heeft dan als student. Een nauwere betrekking tusschen die
twee was pas later ontstaan, Theissen toch was aan de universiteit gekomen met
het voornemen om speciaal ‘Letteren’ te studeeren; na zijn candidaats echter eerder behoefde men destijds geen keuze te doen - bleek zijn voorliefde gewijzigd
te zijn.
Op een vaste aanstelling behoefde iemand als hij in die dagen niet lang te wachten;
reeds kort na zijn examen werd hij tot leeraar in de geschiedenis aan het gymnasium
te Leeuwarden benoemd en 1 September 1901 trad hij er in functie. Nu was hij in
staat te trouwen, na een zevenjarige verloving. Lang heeft zijn verblijf in Leeuwarden
niet geduurd. Reeds na twee jaren heeft hij zijn gymnasiaal leeraarsambt te
Leeuwarden voor een in Groningen verwisseld, niet zonder eenige gewetensknaging
daarover dat hij een betrekking, waarin het hem en waarin hij goed beviel, zoo
spoedig liet varen. Groningen heeft hem vastgehouden; evenals zoovelen, die
daarheen verplant zijn, heeft hij er wortel geschoten; meer dan een kwart eeuw
heeft hij er gewoond. Uit Leeuwarden bracht hij mee een plan voor zijn proefschrift
en alreeds een groote hoeveelheid materiaal, die hij daar op het rijksarchief
verzameld had. De keuze van het onderwerp was bepaald door zijn woonplaats en
mede door Dr. Schoengen, dien hij als commies daar op het archief had leeren
kennen. Door dezen, een mediaevist die aan Duitsche universiteiten geschoold was
in de palaeographie en andere historische hulpwetenschappen, was Theissen in
aanraking gekomen met andere kanten der geschie-
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denis en met meer verfijnde methoden van onderzoek, van welke men in het bedrijf
van het historisch onderricht aan de Utrechtsche hoogeschool destijds nog niet veel
weet had. Nadat dan ook Schoengen begin 1904 zijn colleges als privaatdocent
aan de universiteit te Groningen geopend had, is Theissen daar een tijd lang een
van zijn trouwste leerlingen geweest. Een zeker gemis aan didactisch inzicht
waardoor Schoengen's onderwijs op den duur doodgeloopen is, hinderde den
weetgierige, die niet meer aan de hand van een leeraar behoefde voort te gaan,
minder dan andere collegebezoekers. Bovendien, Schoengen was huisvriend in het
jonge gezin en voor de kinderen van het echtpaar Theissen, een dochter en een
zoon, was hij ‘oom’.
In Groningen was Theissen stadgenoot geworden van zijn aanstaanden promotor,
den hoogleeraar Bussemaker. Kraemer had zijn leerling moeten afstaan, doordat
hij in 1903 zijn universitaire positie opgegeven had voor die van Directeur van het
Koninklijk Huisarchief. Steun van een promotor had Theissen overigens bij de
bewerking van zijn dissertatie niet veel noodig en wel allerminst aansporing. Toch
heeft de voltooiing betrekkelijk lang geduurd, bijna zes jaar. Hoe breed echter heeft
hij zijn taak - de beschrijving van den strijd tusschen de centralisatie nastrevende
regeering van Karel V en het verlangen der Friezen om deze op een afstand te
houden -, ook niet opgevat. Reeds met de prolegomena, in de eerste twee
hoofdstukken, die de voorgeschiedenis tot 1524 behandelen, had een doctorandus
zeer behoorlijk den doctorstitel kunnen verdienen. En juist met het daarop volgende
hoofddeel (van 1524-1555) heeft hij geruimen tijd vastgezeten, doordat hij met
hetgeen hij uit de Leeuwarder archieven en uit het Algemeen Rijksarchief
bijeengegaard had, meende niet voort te kunnen. Eerst in het Belgische Rijksarchief
vond hij de gewenschte aanvulling. Het resultaat was ten slotte een nogal lijvig boek
van 500 bladzijden - veel te dik, vond hij later: hij was zich bewust, niet geheel ten
onrechte, van een zekere neiging tot uitvoerigheid - maar welgeordend en goed
geschreven, bijna geheel berustend op onbekend, althans ongebruikt materiaal.
Het subsidie, door het Friesch Genootschap verleend voor den druk, was welbesteed
en het ‘cum laude’, dat hij er op verwierf, meer dan verdiend.
De uitgebreide voorstudiën, welke hij voor zijn dissertatie ondernomen had,
maakten hem bij uitstek geschikt voor het schrijven van een samenvattend boek
over de regeering van Karel V in al de noordelijke Nederlanden. Het is in 1912 van
de pers gekomen als zesde deel van de
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door Brugmans opgerichte ‘Nederlandsche Historische Bibliotheek’. Dezelfde
eigenschappen, welke alle werk van Theissen onderscheiden, conscientieusheid
en helderheid van voorstelling, kenmerken ook dit boek en het is nog steeds
onontbeerlijk voor wie in de geschiedenis van ons land gedurende de eerste helft
der 16de eeuw thuis wil raken. Toch komt het mij voor, dat hij er met iets minder
lust aan gewerkt heeft dan aan zijn proefschrift. Zoo naar alle kanten geheel af als
dit laatste kon het nieuwe geschrift niet worden: zoowel de omvang, waarbinnen hij
het moest houden als de tijd, binnen welken hij meende het te moeten afleveren,
lieten hem niet de ruimte, waaraan hij behoefte had. Hij stond er niet voor als indertijd
Alexandre Henne, die met zijn ‘Histoire du règne de Charles Quint’ tien deelen
gevuld en aan de voorbereiding veertien jaren besteed had. Hem lieten alleen reeds
de gebondenheid aan woonplaats en werkkring in het Noorden een onderzoek in
de belangrijkste archieven in het Zuiden, in Brussel en Rijsel, niet toe. Wel heeft hij
nog betrekkelijk veel nieuws aan het Algemeen Rijksarchief in Den Haag kunnen
ontleenen. Maar ook de bekoring van zich, als in het 16de eeuwsche Friesland, op
nog bijna maagdelijk terrein te bevinden, waar haast elke vondst een ontdekking
was, heeft hem hier ontbroken. En zelfs ten deele moest hij zichzelf herhalen,
tenminste daar waar hij het meer in het bijzonder had over de regeering onder Karel
V - een wel wat groot stuk is ingeruimd aan het verhaal der verovering van de nieuw
aangewonnen gewesten -; het was ook hier weer, slechts op een ruimer gebied en
in meer wisselende vormen, de strijd tusschen een op centralisatie en absolutisme
bedachte overheid en verschillende bevolkingsgroepen, die hun zelfstandigheid en
‘vrijheden’ zochten te behouden.
Slechts op één punt in beide boeken zou ik nog de aandacht willen vestigen,
omdat men daarin naar mijn meening den persoon van Theissen herkent. Het ligt
in de voorstelling, welke hij geeft van het optreden van het centrale bewind. Hij
miskent geenszins de taaie hardnekkigheid, waarmee dit trachtte te blijven op een
lijn, die kon uitloopen op gewelddadige conflicten met de onderdanen, zooals er
dan ook onder Philips II werkelijk uitgebroken zijn. Maar haast meer nog heeft hij
oog voor de welgemeende inschikkelijkheid der regeering, voor haar bereidheid om
de hardheid van door haar noodzakelijk geachte veranderingen te verzachten, om
deze desnoods op te schorten en zooveel mogelijk dwang te vermijden, voor haar
oprechte begeerte om orde en samenwerking te scheppen in het rommelige,
tweedrachtige statencomplex, dat door wapen-
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geweld hier bijeengebracht was. Hij verdenkt zijn menschen niet en zoekt achter
hun gematigdheid geen arglist. Het komt mij voor, dat de eenvoudige, eerlijke
mensch, die de schrijver was, juister gezien heeft dan bijv. de ergdenkenden, die
in de gezagsdragers onder Philips II, als ze beginnen met op het tot dusverre onder
diens vader gevolgde spoor verder te gaan, innerlijke onverschilligheid voor het
volksbelang meenen te moeten ontdekken.
Na zijn beide publicaties over Karel V achtte niet Theissen zichzelf doch vonden
anderen hem den aangewezen persoon voor een uitgave van de briefwisseling
tusschen de landvoogdes Margareta van Parma en Philips II, welke indertijd door
Bakhuizen van den Brink in Weenen en Brussel afgeschreven was. Ze zou een
vervolg moeten zijn op de drie deelen, waarin Gachard in de jaren 1867-1881 het
eerste stuk dezer correspondentie in het licht gegeven had. Een betere bewerker
was inderdaad niet te vinden, maar Theissen aarzelde lang, toen hij door het bestuur
van het Utrechtsch Historisch Genootschap aangezocht werd. Ten slotte liet hij zich
overhalen; zijn promotor Bussemaker had hem zijn medewerking toegezegd. Nog
in het begin van 1914 begon hij de papieren met het kleine, oogenbedervende schrift
van Bakhuizen onder handen te nemen. Doch de Wereldoorlog brak los, beloofde
regeeringssubsidies vervielen en Bussemaker stierf plotseling. De verdere
lijdenshistorie van de uitgave kan men nalezen in het voorbericht van het eerste
deel, dat pas in 1925 verscheen, of uitvoeriger in de daar geciteerde jaarverslagen
van het Historisch Genootschap. Tot 1922 heeft de bewerking stilgestaan en nadat
eindelijk dit smartekind van het Genootschap ter wereld gekomen was, heeft het er
nog weinig genoegen van beleefd. Het was roekeloos geconcipieerd geworden.
Met een achterna wel iets bevreemdend goed vertrouwen had men - en tot die ‘men’
behoorden behalve het bestuur van het Genootschap, ook de Commissie voor 's
Rijks Geschiedkundige Publicaties, welke alleen wegens geldgebrek van de uitgave
afgezien had, en Prof. Pirenne, die de plaats van Bussemaker had ingenomen - de
afschriften aangenomen als persklare copie, welke niet meer dan rangschikking,
zuivering van schrijffouten en annotatie behoefde. Al spoedig na de verschijning
van het eerste deel wees Japikse, gedachtig aan ervaringen, die hij zelf met als
onberispelijk beschouwde afschriften uit Fruin's nalatenschap opgedaan had, op
het bedenkelijke om copieën zonder collatie naar de origineelen af te drukken (Bijdr.
3

v. Vad. Gesch. en Oudh. VI , 177). En in 1927 kwam Van Alfen met een onthulling,
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waardoor de tekortkomingen van Bakhuizen als verzamelaar en copiist onbarmhartig
5

blootgelegd werden (t.z.p. VI , 114). Had Japikse waardeering gehad voor de
‘verdienstelijke wijze’, waarop Theissen zijn voornaamste werk aan de uitgave, de
annoteering, volbracht had, de volgende beoordeelaar toonde slechts aandacht
voor enkele vergissinkjes, welke hij in de honderden van aanteekeningen opgemerkt
had, en smalende woorden daarvoor, dat Theissen zich tot zulk een slecht opgezette
onderneming zou hebben geleend. Teekenend voor dezen is, hoe hij reageerde
toen hem het stuk van Van Alfen in proef toegezonden werd: met een naschrift,
waarin niets dan een kort rijtje, hemzelf ten laste vallende, onjuiste lezingen in den
uitgegeven tekst, ‘opdat Bakhuizen van den Brink als copiist ook niet nog onverdiende
verwijten treffen zouden’. De voorbereiding voor de volgende deelen is sindsdien
door het Genootschapsbestuur op een ander plan gebracht. Theissen, die inderdaad
nooit veel behagen in dit werk had gehad, doch zich eerst nog uit trouw aan zijn
eens gegeven belofte bereid verklaard had ook de uitgave van het verdere gedeelte
te bezorgen, heeft zich nu teruggetrokken, ondanks een vernieuwden, sterken
aandrang van het bestuur van het Genootschap, dat zijn geachten medewerker
slechts noode losliet.
Veel meer wil had hij inmiddels gehad van zijn ‘Voor vrijheydt ende vaderland,
Stad en Lande in 1672’, een gedenkboek, waarom men hem verzocht had bij de
nadering van de feesten voor de herdenking van het beleg van Groningen, 250 jaar
geleden. Een gelegenheidsgeschrift, maar niet een wetenschappelijk uitgedoste
bijdrage tot de feestvreugde, waarin na korten tijd nog slechts de verzamelaar
belangstelt, doch een werk voor de boekenkast van den historicus. De schrijver had
er o.a. het Staatsarchiv te Munster voor doorzocht en eveneens de archieven in
Den Haag, Groningen en Assen. Hij behoefde dus niet na te vertellen. De overvloed
van kennis, door hem uit de eerste hand opgedaan, heeft hem niet bezwaard. Fleurig
en wakker, als 't ware zelf aangestoken door den geest van voortvarendheid, welke
in 1672 in stad en gewest gevaren was, heeft hij beschreven hoe men zich geweerd
heeft; daarbij vol belangstelling voor schilderachtige bijzonderheden en plaatselijke
details, doch daarnevens voortdurend gespannen op den loop der algemeene
politiek, waarvan het lot der stad wel grootendeels afhing, maar dien ze door haar
houding zelf mede bepaald heeft.
Een uitvoerig opstel van Theissen met den kleurloozen titel ‘Iets over de
verhoudingen in de Republiek in 1684’ had in de jaargangen 1920
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en 1921 van de Bijdragen voor Vad. Gesch. en Oudh. een plaats gevonden. Duidelijk
had hij hierin uiteengezet, van hoeveel beteekenis toen niet alleen de weerbarstigheid
van Amsterdam, doch vooral ook het verzet in de beide noordelijke provinciën tegen
Willem III's begeerte om Lodewijk XIV in de Zuidelijke Nederlanden den voet dwars
te zetten is geweest. Nadat hij van de Margareta-correspondentie bevrijd was, heeft
hij verder nog eens geschreven over de algemeene politieke historie van de
Republiek in zijn ‘Subsidieverdrag van 1747 met Hessen-Kassel’. Belangrijke feiten
brengt deze verhandeling - gehaspel over een troepenleverantie door den landgraaf
van Hessen aan de Republiek - niet aan den dag: ze is echter illustratief voor een
van alle grootheid gespeende diplomatie in de 18de eeuw. Een vacantieverblijf van
enkele weken in Marburg a.d. Lahn had den schrijver veroorloofd eens te grasduinen
in het rijke Staatsarchiv aldaar en hem zoo de stof verschaft voor zijn artikel.
Ziehier het voornaamste uit den wetenschappelijken neerslag van Theissen's
‘historische avondstonden’ in Groningen; het kleine goed vindt men hier beneden
in de bibliographie. Alles solied werk van een all-round historicus, niet van iemand
met een voorliefde voor bijzondere onderwerpen of met een sprekende voorkeur
voor een bepaalde geschiedbeschouwing. Evenwel, vrij om te gaan waarheen en
zooals hij wilde op historisch terrein, is hij ook maar weinig geweest. Veel van wat
hij geschreven heeft, is geleverd tot afdoening van verplichtingen, die hij op verzoek
op zich had genomen of waaraan hij voor zichzelf meende zich niet te mogen
onttrekken. Daarenboven, hij had weinig tijd tot zijn beschikking: van de avonden
hield hij lang niet alle voor zich vrij en de daguren waren meestal geheel gevuld met
lessen.
Wat hij voor het gymnasium deed? ‘Meer dan zijn plicht’, antwoordde mij een
Groningsch oud-rector, en dat zóó, dat Geschiedenis, ook voor leerlingen, wier
hoofd er eigenlijk niet naar stond, een geliefd vak werd. Of hij streng was, zou ik
niet durven zeggen; ik geloof, dat de kwestie van schooltucht voor hem en degenen,
die vóór hem op de banken zaten, nooit bestaan heeft. Respect mengde zich in de
genegenheid jegens hem: ‘mijnheer Theissen’, doctor Theissen’, ik heb het
oud-leerlingen dikwijls zóó hooren zeggen, dat de titulatuur niets meer had van een
gewonen beleefdheidsvorm, maar uitdrukking gaf aan een eerbied, die bij sommigen
tot vereering was aangegroeid. Gewichtig was hij anders allesbehalve. Grootdoenerij
tegenover anderen was hem even vreemd als ingenomenheid met zichzelf; den
roep, die in Groningen van hem
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uitging, dat hij geleerd was, heeft hij nooit geloofd. Het heeft moeite gekost hem te
bewegen om toe te treden tot het Historisch Genootschap te Groningen, een kringetje
van historici aldaar, omdat hij meende bij de andere leden te veel achter te zullen
staan. Hoe hard hij steeds gewerkt had en zou blijven werken, hij had niets van een
ploeteraar, een afgetrokken blokker. In zijn gansche doen en denken had hij iets
onbekrompens. Zonder neiging tot opschik, was hij toch gesteld op zijn kleedij;
hoewel hij zuinig moest zijn, was hij toch jegens anderen vrijgevig met zijn geld en
wat nog zwaarder woog, met zijn tijd. Menigen Zondagochtend heeft hij afgestaan
aan een of anderen jongen man, in wien hij iets zag, maar die in de week niet vrij
was en niet kon betalen voor de opleiding tot de middelbare acte Geschiedenis. Als
lesgever daarvoor toch genoot hij in de noordelijke provincies een groote reputatie
en zijn leerlingen slaagden gewoonlijk. Maar eenvoudig als een welbeklant bedrijf
beschouwde hij dezen nevenarbeid niet: wien het alleen om het diploma te doen
was en die wenschte ‘klaargemaakt’ te worden, kon bij hem niet terecht. Hij eischte
belangstelling en een gezette studie die niet alleen op de examenstof gericht was;
o.a. drong hij er bij wie daartoe in de gelegenheid waren, op aan dat zij historische
colleges aan de universiteit volgden, ofschoon ze daar niet veel opdeden wat voor
hen examenprofijt opleverde. Het ligt voor de hand, dat men hem wist te vinden
voor commissies van toezicht op het onderwijs. Sedert 1909 is hij lid, van 1910-1920
secretaris geweest van die voor het Lager Onderwijs, in de jaren 1919-1929 voorzitter
van die voor de Kweekschool van Onderwijzeressen. Uit de uitvoerige gedrukte
‘Verslagen van den toestand van het Lager Onderwijs in de gemeente Groningen’
over de jaren, toen hij secretaris der commissie van toezicht op het Lager Onderwijs
was, laat zich opmaken, met hoeveel ijver hij, die trouwens nooit iets ten halve kon
doen, zijn functies in dezen heeft waargenomen.
In 1917 heeft hij zijn leeraarsbetrekking aan het gymnasium neergelegd. Hij
sukkelde dikwijls met zijn keel, die tegen het vele spreken voor de klasse niet bestand
was en toen dan ook door de benoeming van Dr. Roos tot hoogleeraar het directoraat
van de Groningsche universiteitsbibliotheek opengevallen was, is de gedachte bij
hem opgekomen - of liever, is hem te verstaan gegeven - dat dit iets voor hem zou
zijn. Hij weifelde lang, zijn sollicitatie kwam pas binnen, nadat de termijn van
aanmelding al gesloten was. En hij werd het (16 Juli 1917). De benoeming wekte
eenig opzien in de bibliotheekwereld, doch later is wel
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gebleken, dat de curatoren der universiteit geen misgreep hadden gedaan door
dezen buitenstaander ter benoeming voor te dragen.
Het afscheid van het gymnasium is Theissen niet gemakkelijk gevallen. Door een
benoeming tot curator (Dec. 1923) is de verbinding met die inrichting na eenige
jaren weer in een anderen vorm hersteld en sedert 1919 kwam hij als gecommitteerde
bij de gymnasiale eindexamens jaarlijks telkens weer voor eenigen tijd in de hem
lief geworden schoolsfeer terug. Ook zijn werkzaamheid als docent eindigde niet
geheel. Hij heeft nu cursussen gegeven voor aankomende ambtenaren aan openbare
leeszalen en met de opleiding voor de middelbare acte is hij blijven doorgaan. Echter
op den duur is deze laatste bezigheid hem, die hunkerde naar meer tijd voor eigen
studie, wel gaan drukken; slechts de aandrang van leerlingen en de behoefte aan
neveninkomsten vergunden hem niet ze van zich af te schuiven. Toen in 1928 het
hooger gesalarieerde directeurschap van de bibliotheek der universiteit van
Amsterdam vacant kwam, verlokte hem dan ook voornamelijk tot sollicitatie het
uitzicht, dat hij in deze betrekking alle krachten, die het ambtelijk werk hem liet, zou
vrij hebben voor wetenschappelijken arbeid.
Over zijn verrichtingen als bibliothecaris kan ik slechts oordeelen als gebruiker
van de bibliotheek. Uitlatingen van hemzelf over de inspanning die het hem
aanvankelijk gekost moet hebben om thuis te geraken in den nieuwen werkkring,
zijn mij niet bekend. Hij kon anders maar niet rustig in de directeurskamer gaan
zitten en zich kalm vertrouwd maken met de dagelijksche ambtsplichten. Toen hij
zijn betrekking aanvaardde, was de bibliotheek gehuisvest in een tildelijk verblijf en
een nieuw gebouw stond gedeeltelijk boven den grond. Hoeveel zijn voorganger
reeds voorbereid had voor den overgang naar de nieuwe boekerij, het voorkwam
niet, dat de zorgen der verhuizing, de inrichting van het grootere gebouw en de
tewerkstelling van het uitgebreide personeel grootendeels op Theissen neerkwamen.
Ze verliepen zonder storing en de geregelde bezoekers bemerkten toen, alsook
reeds daarvóór, dat hij het bedrijf beheerschte. In de bibliotheek, waar hij zelf de
eerste was in plichtsbetrachting, heeft hij voor zijn wetenschappelijke en verdere
personeel, ondanks alle toegankelijkheid zijnerzijds, steeds op een hoogte gestaan.
De twijfel, waarmee de nieuwe collega in den beginne bij een enkelen van zijn
medebibliothecarissen mocht zijn ontvangen, was weldra overwonnen; hij werd in
1929 bestuurslid van hun vereeniging, in 1930 voorzitter. In de jaren 1928 tot 1931
heeft hij als bestuurslid van de Rijkscommissie
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van advies in zake het Bibliotheekwezen deze vertegenwoordigd op internationale
conferenties in Italië, Zweden en Engeland. Wat betreft zijn verhouding tot de
academische docenten, hieromtrent kan misschien de mededeeling volstaan, dat
de welbekende Groningsche ‘professorenkrans’, die tot dusver voor alle anderen
dan hoogleeraren en lectoren gesloten was gebleven, zich voor hem geopend heeft.
De mogelijkheid overigens, dat hij daar nog eens in qualiteit toegang zou hebben,
heeft ook bestaan. Het poover met leerkrachten bedeelde onderwijs in de
Geschiedenis aan de Groningsche universiteit toch zou er ten zeerste mee gebaat
en de bibliotheek niet mee geschaad zijn, indien Theissen een buitengewoon
professoraat was opgedragen. In het begin van den cursus 1927/1928, toen ik
tengevolge van een ongeval verhinderd was, heeft hij met succes historische colleges
gegeven. Maar een definitieve aanstelling? Periculum in mora ontstond, toen in het
najaar van 1928 de waarschijnlijkheid dreigde, dat Groningen hem aan Amsterdam
zou moeten afstaan, een gevaar, dat niet alleen als zoodanig in de faculteit van
Letteren en Wijsbegeerte, maar ook in den ganschen universiteitskring werd gevoeld.
De toezegging van de regeering, dat op de staatsbegrooting voor 1930 een post
zou worden uitgetrokken voor een buitengewoon hoogleeraar in de historie in
Groningen, kwam evenwel pas, toen hij zich reeds aan Amsterdam gebonden achtte.
1 Februari 1929 is hij als directeur der gemeentelijke universiteitsbibliotheek aldaar
in functie getreden; 25 Juli 1930 is hij er door den Raad benoemd tot buitengewoon
professor in de Vaderlandsche Geschiedenis.
In de rede, waarmee hij op 27 October d.a.v. zijn colleges opende, sprak hij over
zijn Groningschen tijd als een, waaraan hij ‘met zoo ongedeeld prettige herinneringen
terugdacht’. De oprechtheid dezer verzekering staat buiten twijfel, maar ze was
gekleurd door de sterke dankbaarheid van den spreker voor alles, wat hem aan
vriendschap en waardeering ten deel viel en zijn neiging om niemand met
persoonlijke bezwaren lastig te vallen. Men geloove echter niet, dat het daar een
periode van voortdurende, ongestoorde genoeglijkheid geweest was. Zij, die er hem
van naderbij gekend hadden, wisten dat de forsche, gezond uitziende man nogal
eens iets gemankeerd had en dat hij er bij tijden zeer gekweld was geweest door,
naar het schijnt nerveuze, maagpijnen, vooral 's nachts. Ze vervolgden hem al sedert
zijn eerste, zware studentenjaren en keerden telkens terug, wanneer hij het overmatig
druk had. En dat had hij dikwijls. Dengenen bovendien, die in nauwere aanraking
met hem en de
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zijnen verkeerd hadden, was het bekend, dat in dienzelfden Theissen, die iemand
gewoonlijk zoo joviaal en opgewekt tegemoet trad en zich kon zetten tot een
opgeruimd onderhoud, een andere Theissen school, vol stille zorgen, die zich alles
geweldig aantrok. Moeilijkheden wegens ziekte of andere oorzaken in het eigen
gezin, ook die in de verdere familie, van welke hij en zijn vrouw, als twee steeds tot
hulp bereiden, ruim hun deel namen, drukten hem onmatig en soms viel op hem,
zonder waarneembare aanleiding, een zwaarmoedigheid die hij tegenover de
buitenwereld wel wist te verbergen, maar die hij niet kon afschudden.
Historisch werk, zooals hij tot nu toe voortgebracht had, is in Amsterdam niet
meer uit zijn handen gekomen. Een geliefkoosd terrein van onderzoek had hij nu
anders wel; in zijn kleinere geschriften was hij in vroegere jaren trouwens reeds
meermalen daarheen afgedwaald en hij heeft er over gesproken in zijn inaugureele
oratie in 1930: ‘Over de voorgeschiedenis van het liberalisme in Nederland’. Hij had
zich veel opgehouden in de 18de en ook, maar minder, in de 17de eeuw, niet zoozeer
bij de groote geesten en tijdens machtige bewegingen, maar bij de
tweederangsgeleerden en studenten, bij dominees en schoolmeesters en bij den
naar ontwikkeling hakenden middenstand, waartoe toenmaals het meerendeel der
schrijvers en lezers der overtalrijke ‘pamfletten’ had behoord. Zonder de veel
gebruikelijke hooghartigheid en den lust tot goedkoopen spot, ofschoon wel eens
met een licht vermaak over de soms kinderachtig lijkende roerigheid en den bombast
der uitingen dezer vaderlanders - vooral in den patriottentijd - had hij onder hen
vertoefd en den ernst onderkend, waarmee destijds gestreefd werd naar bevrediging
voor verstand en gemoed. En hij had er de aandacht al op gevestigd, dat de
beweging der geesten niet gestuit is door de politieke teleurstellingen van den
Franschen tijd noch van richting veranderd, doch zich rechtstreeks voortgezet heeft
in het liberalisme der 19de eeuw, dat zich ontwikkeld heeft uit de denkbeelden der
‘verlichting’.
Echter, als gezegd, in het schrijven van wat ik maar zal noemen gewone
historische studiën, kwam te Amsterdam een stilstand. De veel grootere bibliotheek,
die hij nu onder zijn beheer had, vroeg veel van zijn krachten en gaf in den crisistijd
veel beslommering, toen hij telkens in de weer moest zijn om de nadeelen der
bezuiniging zooveel mogelijk onschadelijk te maken. Voor zijn colleges, door hem
opgevoerd tot zes per week en zeer gewaardeerd, deed hij meer dan redelijkerwijs
van hem verwacht had kunnen worden. Daarbij kwam nog bij de nadering der feesten
ter herden-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937

182
king van het 300-jarig bestaan der universiteit in 1932 de samenstelling der
‘Levensberichten van professoren en lectoren’ aan Athenaeum en Universiteit van
Amsterdam. Ze zijn in het feestjaar verschenen als aanhangsel van het gedenkboek
der universiteit. Maar welk een aanhangsel: 178 quarto bladzijden compressen druk
met honderden korte biographieën in even compressen stijl. Of Theissen volkomen
beseft heeft, wat daaraan vastzat, toen hij zich de bewerking er van - benevens die
van een deel der geschiedenis van de universiteitsbibliotheek - liet opdragen, lijkt
twijfelachtig. Zeker heeft hij daarbij wel geen rekening gehouden met zijn eigen
behoefte aan pijnlijke nauwgezetheid bij de vervulling van de eens aanvaarde taak.
Het eindeloos gezoek naar geboorte- en sterfdatums e.d. voor dit fantasielooze,
niet voor doorlezing bestemde en tot betrekkelijke onbekendheid gedoemde werk,
heeft hem wel eens verdroten. De arbeid hiervoor is de eenige, waarover ik hem
soms, maar dan nog zeer bescheiden, heb hooren klagen. Door de aanbieding van
een gedenkpenning in zilver heeft de senaat der universiteit zijn erkentelijkheid
getoond.
De lijst van Theissen's geschriften eindigt in 1933 met een bijdrage voor het
officieele gedenkboek ‘Prins Willem van Oranje’, getiteld ‘De Prins van Oranje in de
Nederlandsche geschiedschrijving’, ook al weer geschreven op verzoek. Niet lang
daarna openbaarde zich de kwaal, waaraan hij zou sterven; asthma heette ze, zei
men hem. Voor de nachtelijke maagpijnen kwamen uitputtende nachtelijke hoestbuien
in de plaats. Aan de acte-examens voor Geschiedenis M.O., die hij sedert 1927
mee afnam, heeft hij in 1934 niet meer deelgenomen en in de vergaderingen der
Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën, waarin hij in 1930 benoemd
was, hebben wij hem, geloof ik, dat jaar ook niet meer gezien; als voorzitter der
Vereeniging van bibliothecarissen trad hij in December af. In den zomer van 1935
heeft hij zijn ambt als bibliothecaris neergelegd; bevrijd van den plicht om zich
dagelijks naar de bibliotheek te begeven, hoopte hij zijn professoraat nog te kunnen
vasthouden. Ruim een jaar nog heeft hij geworsteld. Voortdurend besprongen door
benauwdheden, die wel eens iets, maar eigenlijk nooit volkomen aflieten en hem
bijwijlen overmanden, zoodat hij het bed moest houden; vervolgd door de gedachte,
dat hij door de onderbrekingen in zijn onderwijs wegens ziekte te kort schoot jegens
de universiteit en de overheid, die hem bezoldigde; daarbij innerlijk gepijnigd door
de vrees, dat hij mogelijk vrouw en kinderen onvoldoende verzorgd zou achterlaten,
heeft hij vol-
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gehouden, zonder eenige klacht, totdat hij den 19den November 1936 in den laatsten
hevigen greep zijner ziekte bezweken is.
Zoo is geweest het leven van Theissen, een bekwaam historicus, een voortreffelijk
ambtenaar en onder alle omstandigheden een eerbiedwaardig mensch.
I.H. GOSSES

Lijst der geschriften
1905

Commentarius Hermanni Litmatii Decani
Divae Virginis Trajectensis super
reformatione cleri Frisiae quem curiae
tradidit anno tandem 4 Octobris Anno
1555. (Archief voor de geschiedenis van
het Aartsbisdom Utrecht, XXX, blz.
329-416).

1907

Centraal gezag en Friesche vrijheid.
Friesland onder Karel den Vijfde.
Groningen, proefschrift.

1908

Beoordeeling van: Margaretha van
Oostenrijk, landvoogdes der
Nederlanden, tot den vrede van Kamerijk,
door L.M.G. Kooperberg. Amsterdam,
proefschrift. (Museum XVI (1908/09) blz.
262-265).

1908

Beoordeeling van: F.v. Rijsens,
Geschiedenis van ons vaderland. 4e dr.
Groningen, en Overzicht der Algemeene
geschiedenis. 3e dr. Groningen.
(Museum XVI (1908/09) blz. 311-314).

1909

Beoordeeling van: Paul Herre, Barbara
Blomberg, die Geliebte Kaiser Karls V.
und Mutter Don Juans de Austria. Ein
Kulturbild des 16. Jahrhunderts. Leipzig
1909. (Museum XVII (1909/10) blz. 226,
227).

1909

Verslag van den toestand van het Lager
Onderwijs in de gemeente Groningen
over 1909-1920 (in Verslag van den
toestand der gemeente Groningen over
die jaren).

1910

De Fransche regeering en de Fransche
revolutie. (Handelingen van het zesde
Nederlandsche Philologencongres,
gehouden te Leiden op 30 en 31 Maart,
blz. 155-166).
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Beoordeeling van: Ascan Westermann,
Die Türkenhilfe und die
politisch-kirchlichen Parteien auf dem
Reichstag zu Regensburg 1532.
(Heidelberger Abhandlungen zur
mittleren und neueren Geschichte Heft
25) Heidelberg 1910. (Museum XVIII
(1910/11) blz. 25-27).

1910

Beoordeeling van: N. Japikse, Leerboek
der Nederlandsche geschiedenis ten
gebruike van gymnasia en H.B. Scholen.
Groningen 1910. (Museum XVIII
(1910-11) blz. 114).

1911

Beoordeeling van: A. le Cosquino de
Bussy, Het ontstaan der Satisfactie van
Utrecht. Amsterdam 1910. Proefschrift
(Museum XIX (1911/12) blz. 97-100).

1911

Beoordeeling van: H. Reimers, Edzard
der Grosse. (Abhandl. und Vorträge zur
Geschichte Ostfrieslands Heft XIII-XIV)
Aurich. (Museum XIX (1911/12) blz.
141-144).

1912

De regeering van Karel den Vijfde in de
Noordelijke Nederlanden. Geïll.
Amsterdam. (Ned. historische bibliotheek
VI).

1912

Het Leeuwarder Blokhuis in de 16de
eeuw. (De Vrije Fries dl. 21 (1913) blz.
3-43).

1914

Hoffmann (Ernst), Goden- en
heldensagen. Naar het Duitsch. 6de dr.,
omgewerkt door J.S. Theissen.
Groningen P. Noordhoff. 9de dr.
Groningen 1922.

1916

De omwenteling van 1795 in stad en
lande. (Historische Avonden, 3e bundel.
Geschiedkundige opstellen uitgegeven
door het Historisch Genootschap te Gro-
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ningen ter gelegenheid van zijn
dertigjarig bestaan. Groningen, Den
Haag, blz. 119-162).
1917

Fruin over Egmont's zending naar
Spanje. (Verslag van de Algem.
Vergadering der leden van het Historisch
Genootschap te Utrecht 29 Mei, blz.
48-49).

1918

Vrijheid, gelijkheid, broederschap;
Matthaeus van Heyningen Bosch. (Gron.
Volks almanak blz. 64-99).

1920

Iets over de verhoudingen in de
Republiek in 1684. (Bijdragen voor
vaderlandsche geschiedenis en
oudheidkunde, 5e Reeks dl. 7, blz.
188-216 en dl. 8 (1921) blz. 81-97).

1921

Een paar Groningers als student te
Leiden in 1721-'22. (Tijdschrift voor
geschiedenis jaarg. 36, blz. 45-79).

1922

‘Voor Vryheydt ende Vaderlandt’. Stad
en lande in 1672. Groningen enz. Geïll.

1924

Beoordeeling van: E. Roche, La censure
en Hollande pendant la domination
française (9 juillet 1910-16 novembre
1813). (Museum XXXI, blz. 310-312).

1925

Marguerite D'Autriche, duchesse de
Parme ... Correspondance française de
... avec Philippe II. Ed. d'après les copies
faites par R.C. Bakhuizen van den Brink,
par J.S. Theissen pour faire suite a
l'édition de L.P. Gachard. Tome I. Utrecht
(Werken uitgeg. door het Hist.
Genootschap III, 47).

1925

Rede gehouden als Voorzitter ter
opening van het derde
Bibliothecarissen-Congres te Groningen
28 Mei.

1926

Mejuffrouw J. Borgman Directrice der
Kweekschool van 20. Jan. 1906 tot 1 Juli
1916 (in: Het vijftigjarig bestaan der
Gemeente-Kweekschool voor
onderwijzeressen te Groningen
1876-1926. Gedenkboek III blz. 36-44).
-

1927

‘Pamfletten’. (Rede gehouden op het
Bibliothecarissen-Congres te
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's-Hertogenbosch 31 Mei).
(Bibliotheekleven XIIe jaarg. 1927 blz.
248-274).
1927

Beoordeeling van: G. de Pimodan, La
mère des Guises, Antoinette de Bourbon
1494-1583. Nouvelle éd. Préface de L.
Madelin. Paris 1925. (Museum XXXIV
blz. 131-132).

1928

De vergadering van het ‘International
Library and bibliographical Committee’
te Rome op 31 Maart. (Bibliotheekleven
XIIIe jaarg. Blz. 133-138).

1928

De Groninger Ommelanden voor honderd
jaar. (Gron. Volksalmanak blz. 1-72).

1928

Het subsidie-verdrag van 1747 met
Hessen-Kassel. (Bijdragen voor
vaderlandsche geschiedenis en
oudheidkunde 6e Reeks VII blz. 49-94).

1928

Beleg en ontzet van Groningen (op 28
Augustus) in 1672. (Handelsblad 28 Aug.
Ocht. Feuilleton).

1929

Izaäk Gorter 1846-1927. (Gron.
Volksalmanak, blz. 1-42).

1929

Het wereldcongres der bibliotheken in
Italië, van 15-30 Juni (Bibliotheekleven
jaarg. XIV, blz. 222-237).

1930

Uit de voorgeschiedenis van het
liberalisme in Nederland. (Inaug. rede)
Groningen.

1932

De Universiteitsbibliotheek. (Gedenkboek
van het Athenaeum en de Universiteit
van Amsterdam 1632-1932. Amsterdam,
blz. 385-391).

1932

Levensberichten van professoren en
lectoren. (Aanhangsel van
bovengenoemd Gedenkboek).

1932

Inleiding voor den Catalogus van de
tentoonstelling der
Universiteitsbibliotheek ...... te
Amsterdam (blz. III-XV).

1933

De tentoonstelling der
Universiteitsbibliotheek (Verslag van de
herdenking van het derde eeuwfeest van
de Universiteit van Amsterdam, blz.
86-92).

1933

De Prins van Oranje in de Nederlandsche
geschiedschrijving. (Prins Willem van
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Oranje, Haarlem 1533-1933, blz.
301-342).
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Sybrand Allard Waller Zeper
(Leeuwarden 29 November 1874-Leeuwarden 4 Januari 1937)
Sybrand Allard Waller Zeper was de jongste van vijf kinderen (één dochter, vier
zoons) van Oeds Pieter en Petronella Agatha Hulshoff. Hij stamde uit een sedert
onheugelijke tijden te Leeuwarden wonende Doopsgezinde familie. Zijn vader,
fabrikant aldaar, verhuisde in 1881 toen Zeper 7 jaren oud was naar Haarlem. Daar
bezocht hij de bekende lagere school van Hubrechts in de Wilhelminastraat. In 1884
verhuisde het gezin naar Noordwijk-Binnen, waar hij als dagleerling op de
wijdvermaarde school van Dozy kwam. Ook te Noordwijk was het verblijf betrekkelijk
kort van duur, want reeds in 1889 verhuisde men naar Loosduinen, van waaruit
Zeper het Haagsche Gymnasium aan het Westeinde bezocht.
In 1895 aldaar voor het eindexamen geslaagd, werd hij 26 Sept. van dat jaar als
student in de Nederlandsche letteren en geschiedenis te Leiden ingeschreven.
Ondertusschen was zijn familie in Mei van dat jaar naar Katwijk-Binnen verhuisd.
Met goed gevolg legde hij den 7den Oct. 1898 het candidaatsexamen af en
slaagde 15 Mei 1900 voor het doctoraal.
Na het overlijden van zijn moeder op 19 Sept. 1900, vertrok Zeper in October
naar Parijs, nadat hem een toelage uit het Fruinfonds verleend was. Hij was daardoor
in staat gedurende ruim een half jaar de colleges van de Ecole des Chartes te
volgen.
Naast zijn vriend en jaargenoot A.J. Barnouw had hij een goed deel in de
voorbereiding van de Leidsche maskerade in Juni 1900 op zich genomen. Deze
werkzaamheden werden vastgelegd in een boekje: Maskerade 1900. Historische
toelichting (door H.G.A. Obreen, A.J. Barnouw en S.A. Waller Zeper) Leiden (1900).
In het voorjaar van 1901 vertrok zijn familie van Katwijk naar Breda, waar Zeper
zich in den zomer bij hen voegde na zijn terugkeer uit Parijs. Als gevolg van het
bijwonen dier colleges in Parijs, werd hij 1 Sept. 1902 aangesteld als adjunct
commies op het Rijksarchief te Utrecht. Aldaar kwam hij onder leiding van S. Muller
Fzn. Die leiding was buitengewoon praktisch, maar verliep niet altijd even vlot. Zijn
jaren te Utrecht behooren zeker tot de moeilijkste, die hij gekend heeft. In 1905
verscheen in combinatie met J. de Hullu zijn: ‘Catalogus van de archieven van de
kleine kapittelen en kloosters’.
Zeper had geen Fries en dat wel van de beste soort moeten zijn, om
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zijn kans waar te nemen en zich in gelijken rang bij K.B. van 24 Febr. 1908 te doen
overplaatsen naar Leeuwarden. Hier werkte hij ongeveer 12 à 13 jaar onder Mr.
Berns, eerst als adjunct-commies daarna als chartermeester.
In zijn Utrechtschen tijd was hij begonnen met het bewerken van een proefschrift,
welk werk, en het was zeer tijdroovend, gestadig in Leeuwarden met meer of minder
tegenslagen werd voortgezet. In 1914 was het proefschrift gereed en had de promotie
te Leiden plaats op 9 Juni. Promotor was de hoogleeraar P.J. Blok. De titel van het
proefschrift luidde: ‘Jan van Henegouwen, Heer van Beaumont. Bijdrage tot de
e

e

geschiedenis der Nederlanden in de eerste helft der 14 eeuw. 1 afdeeling’. In veel
uitgebreider vorm werd dit werk tegelijkertijd in den handel gebracht.
Een paar maanden voor zijn promotie bij K.B. van 27 Mei 1914 was hij tot commies
bevorderd, terwijl met 1 Juli 1918 zijn benoeming tot hoofdcommies volgde.
Bij K.B. van 22 Maart 1921 werd hij benoemd tot Rijksarchivaris in Drente, waar
hij in staat was, het huisarchief van Huize de Klenke, dat verloren heette te zijn
gegaan, voor het Rijksarchief te winnen. In hetzelfde jaar van zijn benoeming in
Assen, namelijk in het najaar kwam de plaats van archivaris in Friesland open en
werd met ingang van 1 Nov. 1921 aldaar een ander benoemd. Dit was voor Zeper
niet alleen een groote teleurstelling, maar tevens een harde slag. De in 1924
ingestelde bezuiniging deed Drente als zelfstandig archivariaat opheffen en bracht
hem op 1 April 1924 de vervulling van zijn hartewensch ‘archivaris in Friesland’.
Op het eind van zijn verblijf te Assen verscheen in het Febr. nummer 1924 van
de Gids, zijn artikel getiteld: ‘De mislukte Archiefschool’. Hiertegen verschenen
artikelen in de groote bladen. De geheele zaak raakte op dood spoor, toen nog in
hetzelfde jaar de Archiefschool werd stopgezet.
Een chronisch voortschrijdende kwaal, aan één zijner knieën begonnen, maakte
het hem allengs onmogelijk zich behoorlijk meer te bewegen en zoo was hij
genoodzaakt in 1933 tegen Juli ziekteverlof aan te vragen. Het herstel, waarop hij
zelf zoo zeer hoopte bleef uit, en met 1 Febr. 1935 kreeg hij op verzoek eervol
ontslag.
Ook als provinciaal inspecteur van het archiefwezen in Friesland trad hij in 1935
af, terwijl hij die inspectiereizen in de laatste jaren aan anderen had moeten overlaten.
Behalve lid van het Provinciaal Friesch Genootschap was hij o.a. sedert 1925 lid
van de Maatschappij der Neder-
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landsche Letterkunde te Leiden. In den zomer van 1917 bedankte hij voor een
aangeboden hoogleeraarschap in de geschiedenis aan de Duitsche Hoogeschool
te Gent.
Den 1sten Sept. 1931 was hij te Wijhe gehuwd met een achternichtje Dirkje Zeper.
Na een huwelijk van 4 jaar trof hem in 1935 de slag zijn vrouw door den dood te
verliezen. Hij zelf stierf nog onverwachts op 4 Jan. 1937 in het Diaconessenhuis te
Leeuwarden, en werd onder zeer groote belangstelling in den namiddag van 8
Januari op de Nieuwe begraafplaats buiten Leeuwarden ter aarde besteld.
Aan het graf werd gesproken door Dr. A.L. Heerma van Voss als waarnemend
rijksarchivaris en door Mr. H.A. Hartogh namens clubgenooten en vrienden van de
Leidsche Academie.
1
Met Zeper is heengegaan zooals Dr. Heerma van Voss dit zoo juist beschrijft
‘een weinig op den voorgrond tredend man van geest en humor, voorkomend voor
een ieder die zijn hulp inriep en vol attenties voor zijn vrienden en kennisen’. Hier
zou ik aan toe willen voegen: mede voor de kinderen zijner familieleden en vrienden.
Behalve de reeds genoemde geschriften en alle artikelen betreffende Friesland
opgenomen in de Vrije Fries XXXIV (1937) p. 4-5, verschenen van zijn hand onder
pseudoniem Yo el Autor in de Leidsche Studentenalmanak van 1900 p. 223-237
‘Bohorz li Essiliez’. In (1916) verscheen te Leeuwarden ‘Nele, het hert van
Vlaanderen’ en In Vlaanderen Vlaamsch! in Dietsche Stemmen I (1916), p. 321-327
‘Eslawald’, in Vrije Fries 26 (1916) p. 164-166. In deel 23 van hetzelfde tijdschrift
(1915) p. 208-212 ‘Overeenkomst uit de XVe eeuw betreffende het onderhoud van
een krankzinnige in Haskerconvent’, ‘Pean en Parrega’ in dl. 26 (1918) p. 146-148
‘Cammingehunderi’, zelfde dl. p. 148-154. Een vervolg hierop ‘Nogmaals
Cammingehunderi’, in dl. 27 (1924) p. 77-78 en ‘Voorwaardelijke vrijstelling van
hoorigheid’ p. 78-80, ‘De oorsprong van het wapen van Friesland’, p. 180-184 en
‘De oorsprong van de kleuren der Hindelooper sierkunst’ p. 302-306. In Nederl.
Archievenblad 1928/29 p. 173-175 zijn artikel ‘De Handleiding en hare practische
toepassing’.
J.E. KROON

1

De Vrije Fries XXXIV (1937) p. 1-5 met goed gelijkend portret op lateren leeftijd.
Nederl. Archievenblad XLIV (1936/37) p. 61-64.
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Verslagen
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Verslag van de jaarlijksche vergadering te Leiden op 16 juni 1937
De beschrijvingsbrief luidde:
Mei 1937
M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde noodigt U uit tot
het bijwonen van de jaarlijksche vergadering op
WOENSDAG DEN 16DEN JUNI KLOKKE ELF
in het gebouw van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Steenschuur 21 te
Leiden.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I. Opening der vergadering met een toespraak door den voorzitter, den heer G.G.
Kloeke.
II. Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen
en handelingen gedurende het jaar 1936/'37.
III. Verslag van den staat der bibliotheek 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. Verslag der commissie voor de uitgave van geschriften.
IX(VIII). Stemming over de toekenning van den jaarlijks uitgeloofden prijs van
aanmoediging, geheeten ‘C.W. van der Hoogt-prijs’. Ingevolge besluit van het bestuur
moet schriftelijk worden gestemd.
X(IX). Bekendmaking van het werk, dat het bestuur, op advies van de commissie
van voordracht voor de rubriek ‘Essays en Litteraire Critiek’ met den tweejaarlijkschen
dr Wijnaendts Francken-prijs heeft bekroond.
XI(X). Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone
en buitengewone leden (zie bijlage).
XII(XI). Voorstellen van het bestuur:
1 Om tot eereleden der Maatschappij te benoemen de heeren dr A. Beets, dr L.
Knappert en dr J.W. Muller.
2 Om bij het bibliotheekfonds jaarlijks een bedrag te voegen uit de gewone
inkomsten.

In 1931 werd uit giften van leden een bedrag bijeengebracht voor aankoop
van de verzameling-Boekenoogen (volksboeken, enz.). Na den aankoop
bleef eenig geld over,
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dat als ‘bibliotheekfonds’ de bestemming kreeg, om daaruit de kosten
van buitengewone aankoopen voor de bibliotheek te bestrijden.
In het jaar 1936 moest de raming voor de kosten der bibliotheek belangrijk
worden overschreden door den aankoop van een handschrift en van een
verzameling moderne Nederlandsche dichtkunst. Ten einde de
overschrijding iets minder groot te maken, werd uit het bibliotheekfonds
ƒ 50 naar de algemeene kas overgebracht. Dit ponds werd daardoor tot
ruim ƒ 66 teruggebracht.
Daar het bestuur het gewenscht oordeelt ook in volgende jaren, indien
noodig, een beroep op dit fonds te kunnen doen, meent het, dat dit fonds
moet worden versterkt, wil het aan zijn doel blijven beantwoorden.
Het bestuur step derhalve voor, voorloopig in de begrootingen der
Maatschappij voor de jaren 1938-1942 jaarlijks een post van ƒ 50 op te
nemen bestemd voor het bibliotheekfonds.
3 Om bij wijze van subsidie in te teekenen op 25 exemplaren van een uitgaaf van
dr J. Tielrooy's ‘Panorama de la littérature Hollandaise Contemporaine’ tegen den
prijs van 15 frs. per stuk.
4 Om uit het Vaste Fonds ƒ 150 beschikbaar te stellen ten behoeve van den
Leidschen Taalatlas voor de publicatie van een tweetal taalkaarten van het Noorden Zuid-Nederlandsch taalgebied.
XIII. Vaststelling van de jaarlijksche bijdrage (wetsart. 12).
Het bestuur stelt voor deze voorloopig te handhaven op ƒ 10.
XIV. Verkiezing van twee (lees: drie) bestuursleden (wetsart. 23; zie het bijgevoegd
stembiljet).
XV. Verkiezing van leden in zes vaste commissiën (wetsart. 56 en 63; zie het
bijgevoegd stembiljet).
XVI. Voordracht van Anton van Duinkerken: ‘Waarde en beginselen der
aesthetische literatuurcritiek.’
XVII. Verkiezing van een voorzitter.
XVIII. Rondvraag.
Tegenwoordig zijn de volgende 96 leden: Asselbergs, Bakhuizen van den Brink,
Barge, A. Beets, Beets-Damsté, Belinfante, Besselaar, Bloem, Boldingh-Goemans,
Bonger-Van der Borch van Verwolde, Bosch, Bothenius Brouwer, Bottenheim, J.
Brouwer, Byvanck, Colenbrander, Crommelin, Damsté, De Bie, De Gelder, De Haan,
De Jong, De Raaf, De Vreese, J. de Vries, De Vries-Vogel, Dominicus, Doorman,
Draayer-De Haas, Duyvendak, Eerdbeek-Claasen, Enno van Gelder, Escher,
Gosses, Hesseling, Juynboll, J. Kalff, Kern, L. Knappert, Knipscheer, J.A.N. Knuttel,
Korff, Kroes, Kroes-Ligtenberg, Kronenberg, Kroon, Kunst, Lasonder, Margadant,
Meertens, Mees-Verwey, Michels, J.W. Muller, Pennink, Portengen, Regt, Romein,
Romein-Verschoor, Schepman, Schepp, Sevenster, Slagter, J. Smit, W.A.P. Smit,
Stapel, M. Valk-
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hoff, Van Bemmelen, Van Blankenstein, Van Blom, Van Dam, Van der Laan, Van
der Pot, Van der Tak, W. van Eck, Van Eyck, Van Gils, Van Haeringen, Van Ham,
Van Hille-Gaerthé, Van Holkema, Van Lokhorst, Van Prooye-Salomons, Van
Rhyn-Naeff, Van Ronkel, Van Rijnbach, Van Schaik-Willink, Van Son, Van Vriesland,
Van Wageningen-Salomons, Van Wijngaarden, Van Zeggelen, Verburgt, Versprille,
Veth, Warnsinck, Wijnaendts Francken-Dijserinck.

[I.] Openingsrede van den voorzitter
I. De voorzitter dr G.G. Kloeke opent de vergadering met een toespraak:
Dames en Heren, geachte medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde! Het is mij een voorrecht U allen namens het Bestuur hartelijk welkom
te heten op onze jaarlijkse vergadering van 1937. Artikel 43 der wet zegt: ‘De orde
der werkzaamheden bevat onder meer...’, er volgen dan elf punten die ‘onder meer’
moeten worden behandeld. De rest wordt overgelaten aan de prudentie van het
bestuur en de velen die het bestuur bijstaan bij de voorbereiding van deze feestdag.
Ik noem het een feestdag, al zeggen de nuchtere bepalingen der wet daarvan niets.
Maar naast de wet bestaat er nog altijd een traditie en die traditie wil ‘onder meer’
dat de jaarvergadering door een zekere blijheid en opgewektheid wordt gekenmerkt.
Moge het ook thans zo zijn.
Een feestdag! Ditmaal is het geen vol jaar geleden, dat ons laatste feest werd
gevierd. Op 15 Januari vond in de Kleine Zaal der Stadsgehoorzaal een plechtige
maandelijkse vergadering plaats naar aanleiding van het huwelijk van Prinses Juliana
en Prins Bernhard. Zo is ook onze Maatschappij bij de viering van deze nationale
gebeurtenis niet achtergebleven. Onze beste wenschen begeleiden het vorstelijk
paar, vooral na het heugelijk bericht, dat de morgenbladen brachten.
Wanneer wij vandaag zo velen weerzien, uit Leiden en van verre, dan gaan onze
gedachten uit naar hen, die dit jaar door de dood uit ons midden zijn weggeroepen.
Ons eerelid S.G. De Vries moet hier in de eerste plaats worden genoemd. Heroisch
heeft hij jarenlang de kwellingen eener langdurige ziekte gedragen. De jongeren
onder ons zullen hem vermoedelijk niet meer hebben ontmoet. Ik meen goed te
doen de woorden te citeeren van iemand, die De Vries nog in de kracht van zijn
leven heeft gekend. ‘Uit
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piëteit voor zijn vader, liefde tot zijn land en eigen plichtbesef’, aldus dr G. Kalff
(Hand. 1920/'21 blz. II) ‘is hem van lieverlede een toewijding aan onze Maatschappij
gegroeid, die zelden geëvenaard is. Den tijd dien zijn omvangrijke taak als
bibliothecaris en buitengewoon hoogleeraar hem liet, besteedde hij liefst en meest
in haar dienst; geen concert of tooneelvoorstelling ging hem boven zijne briefwisseling
ten behoeve van ‘Letterkunde’ of het onderzoek van haar verleden ten nutte van
haar heden. Wie kende hare wet en hare geschiedenis als hij? Die kennis stelde
hem in staat den Voorzitter van advies te dienen, naast den Penningmeester te
waken voor de geldmiddelen, met den Bibliothecaris de belangen der boekerij te
behartigen, met deze beiden een vaste kern te vormen waaromheen de telkens
wisselende Besturen zich konden groepeeren. Zoo heeft hij ‘Letterkunde’ bijna
vijfentwintig jaar gediend, als een majordomo eener aanzienlijke vrouw van oud
geslacht, die de eer en de traditiën van haar huis hoog hield, die zijn grooten invloed
aanwendde slechts in haar belang, die haar waardiglijk vertegenwoordigde naar
buiten, die zijn meesteresse slechts begeven heeft omdat zijne krachten hem
begaven.’
Overleden zijn verder:
de Haagse oud-rector dr Th. P.H. Van Aalst;
de Vondelkenner dr H.C. Diferee;
de Valkenburgse oud-wethouder Th. Dorren, schrijver van een ‘Woordenlijst uit
het Valkenburgsch plat’;
de katoenfabrikant en kenner der industriëele geschiedenis van Leiden F.H.A.
Driessen;
dr P. Endt, letterkundige en directeur der Wereldbibliotheek;
dr P. Feenstra, een van de leidende figuren van de Doopsgezinde Societeit;
de historicus dr P. Haak;
de Amsterdamse hoogleeraar dr F.W. Hudig;
de Ierse schrijver dr J. Irwin Brown, oud-predikant bij de Schotse gemeente te
Rotterdam;
de Nijmeegse hoogleeraar voor geschiedenis dr W.J. Mulder S.J.;
de geograaf R. Schuiling;
dr C. Snouck Hurgonje, Islam-kenner van wereldvermaardheid;
de Amsterdamse bibliothecaris en hoogleeraar dr J.S. Theissen;
de generaal J.C.C. Tonnet;
de Groninger hoogleeraar in de theologie dr A. Van Veldhuizen;
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de Gentse hoogleeraar in de Germaanse philologie dr J. Vercoullie, de veelzijdige
geleerde, die de belangen van de Nederlanse taal in België zo krachtig heeft
verdedigd;
de Friese rijksarchivaris dr S.A. Waller Zeper.
Als symbool van piëteit voor onze doden verzoek ik U, voor een ogenblik van uw
zetels te willen opstaan.
Het verslag van de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven onzer Maatschappij
zal U zo aanstonds door onzen secretaris worden voorgelezen. Het menu van
geestelijke spijzen, die U nog verder zullen worden opgediend is in uw handen. Als
hoofdschotel wacht U na de pauze de voordracht van Anton Van Duinkerken over
‘Waarde en beginselen der Aesthetische Literatuurcritiek’.
Het is hachelijk voor een voorzitter, die linguist van professie is, het menu nog
verder uit te breiden. Een taalkundige komt immers zoo licht met ‘onverteerbare’
kost. Wanneer ik het ten slotte toch gewaagd heb, U met een enkele opmerking
over ‘Beschaafd Nederlands’ lastig te vallen, dan verzoek ik U, deze bijdrage als
een klein aperitiefje voor de eigenlijke maaltijd te willen savoureren.
Moge het, op deze Juni-dag, niet de verkeerde uitwerking hebben!
(Zie de bijdrage op blz. 3)
XII(XI), 1. Wanneer deze rede is geeindigd stelt de voorzitter het voorstel tot
benoeming van drie eereleden aan de orde, dat bij handgeklap wordt aangenomen.
De voorzitter spreekt dan de drie nieuwe eereleden als volgt toe:
[dr A. Beets] Wanneer de latere geschiedschrijver een overzicht zou moeten
geven van wat Dr Beets voor onze Maatschappij heeft gedaan, dan zullen onze
Handelingen hem niet alle materiaal kunnen verschaffen. Wij vinden dat hij in
1898-'99 onze voorzitter is geweest en dat hij enige malen spreekbeurten heeft
vervuld, maar het bezoek onzer maandvergaderingen heeft hij al sinds jaren om
gezondheidsredenen moeten staken. Alleen de ingewijden kunnen schatten, wat
dr Beets gedurende de 51 jaren van zijn lidmaatschap voor onze Maatschappij heeft
gedaan. Van de 56 delen van het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde
zijn er ongeveer 45 door hem verzorgd. Alle correspondentie met de auteurs, alle
correctie is door zijn handen gegaan. Hij voerde alle besprekingen met den drukker.
Het kenmerkt dezen bescheiden geleerde, dat al dit werk anoniem is gedaan. Blader
alle jaargangen van het Tijdschrift
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door en noch op het titelblad noch in de inhoudsopgave zult gij kunnen ontdekken,
wie al dit redacteurswerk heeft verricht. Alleen op de vergankelijke omslagen vindt
men vermeld, dat ‘bijdragen aan den Secretaris dr A. Beets’ kunnen worden
toegezonden. Dat hij de wekelijks, soms dagelijks, terugkerende beslommeringen
nog altijd geheel belangeloos aanvaardt, is wel het duidelijkste bewijs, welk een
ruime plaats de Maatschappij en in het bizonder het Tijdschrift in zijn hart bekleedt.
Het doet mij genoegen, dat dr Beets hier aanwezig is en dat ik hem dus persoonlijk
geluk kan wensen.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om mevrouw Beets, hier mede aanwezig,
die haar man sinds jaren in zijn werk bijstaat, ook de dank der Maatschappij over
te brengen voor het door haar verrichte werk.
[dr L. Knappert] Wij kunnen allen de groote genegenheid van prof. Knappert voor
onze Maatschappij en wij verheugen ons, dat er heden eens gelegenheid is om
onzerzijds getuigenis af te leggen van onze warme waardeering voor alles wat hij
voor ons gedaan heeft.
Wij weten, dat niet alles wat er in de laatste jaren bij ons is veranderd, uw volle
goedkeuring wegdraagt. Maar wij kennen uw mild oordeel. Het is trouwens minder
de afkerigheid van het nieuwe, dan wel het volgens U nodeloos afbreken van het
oude, dat U dikwijls hoofdschuddend de tegenwoordige ontwikkeling doet gadeslaan.
Uw voorliefde voor oude bomen is bekend. Gij noemt dat zelf een stokpaardje,
maar het is langzamerhand duidelijk geworden, dat deze liefde voortspruit uit uw
diepste wezen. Reeds in 1908 hebt gij het volk van Nederlandse stam en onze
Maatschappij vergeleken met
‘...een frissche boom,
in vetten grond geplant bij eenen stroom,
die op zijn tijd met vruchten is beladen
en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen.’

Ziehier de trits, die U lief is (de Nederlandse stam, de idealen onzer Maatschappij
en de oude bomen) in één adem genoemd. Wij menen thans ook te weten wat U
boeit in deze drie: het aantrekkelijke patina van het historisch gewordene, uw
voorkeur voor het organisch gegroeide, het in volle wasdom zijn.
Het zijn dezelfde gevoelens die Frits Hopman eens deden uitroepen, dat een volle
druiventros eigenlijk als het treffendste zinnebeeld van het schone is te beschouwen.
Wanneer in onze Maatschappij het snoeimes is gehanteerd, dan heeft
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dat U wel eens pijn gedaan. Gij hebt uw kritiek geuit, maar op een vaderlijke wijze,
die ons jongeren deed gevoelen, dat gij ons niet minder zoudt lief hebben, ook al
zouden wij in sommige opzichten onze eigen gang gaan. Meen niet, dat uw zacht
‘frappez toujours’ daarom vruchteloos is geweest. Het was het historisch geweten,
dat hier klopte. Ook de jeugd wil zich daarvan niet losmaken, maar zal, ouder
geworden, op haar beurt weer de verbondenheid met het verleden belijden en daarbij
U als lichtend voorbeeld voor ogen houden.
[dr J.W. Muller] Dat wij ook U als een groot vriend en een der steunpilaren onzer
Maatschappij kunnen beschouwen blijkt wel uit uw staat van dienst. In 1888 tot lid
gekozen (gij zult dus, naar wij hopen, het volgend jaar uw 50-jarig jubileum kunnen
vieren) hebt gij dadelijk uw krachten in dienst van de Maatschappij gesteld in 't
bizonder als zeer ijverig lid der Commissie voor Taal- en Letterkunde en der
Bibliotheekcommissie. Tijden uw Utrechtse hoogleeraarschap hebt gij het contact
met Leiden steeds aangehouden en het verwondert ons dan ook niet, U kort na uw
benoeming te Leiden weer in het bestuur te zien. In 1919-'20 zijt ge voorzitter
geweest, in 1927 waarnemend secretaris en in 1928-'29 weer voorzitter. Daar ge
vroeger ook reeds als penningmeester en bibliothecaris waart opgetreden, doet
zich het merkwaardige feit voor, dat gij onze Maatschappij in alle rangen hebt
gediend. Steeds waart ge een stoere werker met grote stuwkracht, als het zijn moest
ook een moedig strijder met eerlijke overtuiging. Maar uw sympathie ging altijd uit
naar het positieve, het opbouwende. Zo kon de voorzitter Kalff in 1921 constateren,
dat ‘de Heer dr J.W. Muller, hoewel hij bezwaren had tegen de nieuwe plannen,
toch op loyale wijze heeft medegewerkt om deze ten uitvoer te leggen.’
Als eigenlijk doel onzer Maatschappij hebt gij eens het terrein geschetst, dat wij
dienden te bestrijken: ‘de Nederlandse philologie in den ruimsten zijn’. Uw wens
was, dat onze Maatschappij een middelpunt van Vaderlandsche wetenschap en
kunst zou worden, liefst in een eigen huis, waarin zoowel hare Boekerij en andere
verzamelingen, ten dienste van hare leden en van het publiek, als hare verschillende
vergaderingen plaats konden vinden, nabij en in nauwe verbinding met de Universiteit
en hare Bibliotheek’. Uw wens is nog niet in vervulling gegaan, maar mochten wij
het eens zo ver brengen, dan zal uw naam steeds met ere worden genoemd onder
degenen, die hun krachten aan dit ideaal hebben gewijd.
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[II.] Verslag van den secretaris
II. De secretaris leest zijn verslag voor over den staat der Maatschappij en haar
belangrijkste lotgevallen en handelingen gedurende het jaar 1936/37:
Het afgeloopen maatschappelijk jaar kenmerkte zich door ongestoorden arbeid.
Vervuld is de wensch van onzen voorzitter. Mede door zijn beleid. Nieuwe stormen
zijn ons niet komen verontrusten.
Dit is gunstig geweest voor de inwerking van de nieuwe wet op de bezigheden
van het Bestuur.
Bij de eerste maandelijksche vergadering was het Bestuur nog niet voltallig, want
juffrouw Kronenberg had de benoeming niet aanvaard. De maandvergadering wees
bij acclamatie den heer dr J.J.L. Duyvendak aan om deze vacature te vervullen tot
nadere voorziening door de jaarvergadering.
De voorzitter vertegenwoordigde de Maatschappij bij drie gelegenheden: de
Erasmus-herdenking te Rotterdam, het Linguistencongres te Kopenhagen en de
Van Mander-herdenking te Amsterdam.
Bij het 50-jarig feest van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde in Gent, Antwerpen en Brussel was dr J.W. Muller zoo vriendelijk namens
onze Maatschappij zich te laten afvaardigen. Als geschenk der jubilaresse bracht
hij een fraaie bronzen gedenkpenning mede.
Gedurende de maand, in welke de secretaris buitenslands vertoefde, nam de
bibliothecaris de plichten van het secretariaat waar, waarvoor hem hier dank zij
betuigd.
De zevende onzer Vaste Commissiën, die voor de Uitgave van Geschriften, werd
door den voorzitter geïnstalleerd en begon hare werkzaamheden.
Een tijdelijk commissie werd in het leven geroepen, die wij de Radiocommissie
zullen noemen. Zij dankt haar ontstaan aan de opwekking van dr J.B. Manger in de
maandelijksche vergadering van October 1936, om te trachten onze letterkunde
nader tot het volk te brengen door een goed doordachte radiouitzending. Zoo is
misschien de verloren band tusschen het volk en de kunst zijner schrijvers te
herstellen. Ons Bestuur nam het initiatief van dr. Manger over en nu zoowel de
P.E.N.-club als de Vereeniging van Letterkundigen zich bereid hebben verklaard
tot medewerking, is er gegronde hoop, dat deze onderneming spoedig een
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nieuwe fase zal intreden. Er zijn evenwel èn een degelijke voorbereiding èn wellicht
ook langdurige besprekingen noodig, alvorens wij ons ten tweede male, maar nu
met wel omschreven voorstellen tot de omroepvereenigingen kunnen wenden.
Voor het eerst kwamen onlangs Bestuur en Vaste Commissiën samen, zooals
artikel 30 der nieuwe wet dat voorschrijft. In April moest deze bijeenkomst zijn. Maar
wegens de jaarverslagen der commissiën, die een grondslag voor de besprekingen
zouden vormen, bleek het wenschelijk om zoo laat mogelijk te vergaderen en
gebeurde dit, door een speling van den kalender, op den eersten Mei. Dat van de
invoering van deze nieuwe instelling goede uitwerking is te verwachten, zal wel door
allen, die er bij tegenwoordig waren, worden erkend. Deze keer was het voornaamste
onderwerp van bespreking het verslag van de Commissie voor de Uitgaven. Zij
ontvouwt daarin haar plannen, die U straks zult vernemen.
De gewone maandvergaderingen zijn gehouden op 9 October, 6 November, 4
December, 5 Februari, 5 Maart, 9 April en 14 Mei. Daarin hielden voordrachten:
dr A.E.H. Swaen over De Valkerij;
dr H. Wätjen over De Westkust van Amerika en het internationaal
scheepvaartverkeer;
dr C.B. Van Haeringen over Leesvormen in gesproken taal;
dr G. Besselaar over Enkele posten op de boedelbeschrijving van het
Hollands-Afrikaansche cultuurleven;
dr K.H. De Raaf over Euripides' Phoinissai in metrische vertaling en de
overzettingen van H. de Groot en van Vondel;
dr G.C. Labouchère over Het ontstaan en de vroegste ontwikkeling van de kern
van Utrecht, beschouwd in het licht van de uitkomst der opgravingen;
dr M. Valkhoff over Roncevaux en de laatste onderzoekingen aangaande het
ontstaan van het Rolandslied.
Aan alle genoemde sprekers zij ook hier dank gebracht voor hun medewerking.
De lezingen trokken over 't algemeen een vrij talrijk gehoor. Zij vingen steeds om
half acht aan, nadat de Octobervergadering een voorstel van het Bestuur, om een
half uur later te beginnen, verwierp.
Tot zoover ging alles als van ouds. Een vreugdevolle aanleiding, om de snoer
der gewone vergaderingen te verbreken, was het huwelijk van ons buitengewoon
eerelid, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana.
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De Januari-vergadering werd door het Bestuur tot een feestvergadering gemaakt.
Mevrouw Köhler droeg er Nederlandsche gedichten voor. Met strophen van het
‘Wilhelmus’ zette zij haar programma in, om het te besluiten met Werumeus Buning's
‘Maria Lécina’. Plaats van handeling was, terwille van tooneelschikking en ruimte,
de Stadsgehoorzaal, waar meer dan 80 leden tegenwoordig waren.
Bij de samenstelling van de reeks der maandelijksche voordrachten zal het Bestuur
er op bedacht zijn om aan de Schoone Letteren meer plaats in te ruimen, dan tot
nog toe is gebeurd.
Het nieuwe deel van ons Jaarboek verscheen in November. De opzet ervan is
nog eenigszins gewijzigd, de scheiding in drie gedeelten zuiverder gesteld en geheel
voltrokken. De vroegere Handelingen zijn uiteengevallen in Verhandelingen en
Verslagen. En tusschen die beide staat de afdeeling der Levensberichten, waarvan
er 12 in deze jaargang zijn opgenomen.
Er is uitzicht geweest, dat de Maatschappij een ander huis zou betrekken; de
woning van wijlen prof. Snouck Hurgronje. Helaas heeft dat uitzicht, even kortstondig
als het schitterend was, ons toegeschenen als een fata morgana - en nog eens
helaas! het bleek er ook een te zijn! De onderhandelingen sprongen af, omdat men
niet bereid bleek om ons tegemoet te komen, wat de inrichting van de beide kamers
betrof. Wij blijven dus in ons oude gebouw tot een gunstiger kans zich voordoet,
om een waardig tehuis voor de eerwaardige Maatschappij te vinden.
Het Bestuur benoemde tot buitengewone leden prof. Bryan Downs te Cambridge
en den heer C.R. Boxer te London.
De Maatschappij telt aan het eind van dit oude jaar 631 leden, waarvan 44 geen
volledige rechten van gewone leden hebben. De lijst van buitengewone leden bevat
één naam (misschien wel meer dan één), waarvan de drager sinds lang niet in leven
is; zij telt met de zooeven genoemde leden erbij 79 namen.
Het zal dan aanstonds, bij de bekendmaking van den uitslag der stemming blijken,
met welk aantal deze getallen moeten vermeerderd worden.

[III.] Verslag van den bibliothecaris

aant.

III. De bibliothecaris leest zijn verslag omtrent de bibliotheek voor:
In aansluiting op wat ik in mijn vorig verslag kon mededeelen aangaande het
vraagstuk van de Nederlandsche belletrie in Nederlandsche
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bibliotheken, zij thans vermeld, dat onder leiding van de ‘Rijkscommissie van advies
in bibliotheekzaken’ een bibliographie zal worden samengesteld van alle werken
van Nederlandsche dichters en schrijvers sedert ongeveer 1880 verschenen, met
welke omvangrijke arbeid reeds een begin gemaakt is. Het doet mij genoegen, dat
ook het Bestuur der Maatschappij zijn steun aan deze onderneming niet heeft
onthouden. In deze bibliographie, die in de vorm van een kaartsysteem ontworpen
is, waarvan de deelnemende bibliotheken een afschrift zullen ontvangen, worden
ook de voornaamste bibliotheken vermeld, waar de boeken aanwezig zijn, zoodat
men een duidelijk overzicht krijgt van eigen bezit niet alleen, doch ook van de
gapingen in dat bezit. Hierdoor zal ook het streven de Bibliotheek onzer Maatschappij
op haar eigen gebied zoo volledig mogelijk te maken, gediend kunnen worden.
De aanwinsten onzer Bibliotheek zijn in het afgeloopen jaar zoowel qualitatief als
quantitatief belangrijk geweest. Toen zich de gelegenheid voordeed een belangrijk
handschrift aan te koopen, zoomede de verzameling dichtwerken, na 1870 in
Nederland verschenen, niet onbelangrijk uit te breiden, mocht ik van het Bestuur
daarvoor alle medewerking ontvangen, waarvoor ik hier nog eens meen mijn
hartelijke dank te mogen uitspreken. Het kleine Bibliotheekfonds was niet toereikend
om deze uitgaven te bekostigen, een buitengewoon crediet heeft het mogelijk
gemaakt deze gelegenheid te benutten. Ik wensch hier nog eens dit fonds, dat
dienen moet om bijzondere aankoopen, waarvoor de op de jaarlijksche begrooting
uitgetrokken gelden niet toereikend zijn, mogelijk te maken, in de belangstelling der
leden aan te bevelen; tevens hoop ik, dat het weldra mogelijk zal zijn, dat aan dit
fonds jaarlijks een bijdrage uit de kas der Maatschappij verstrekt wordt.
Het reeds genoemde handschrift, geheel op perkament geschreven, bevat een
homiliarium in Nederlandsche, waarschijnlijk zelfs Noordnederlandsche vertaling
en is geschreven in het laatst van de vijftiende eeuw. Aan Prof. W.L. de Vreese, die
bij deze aankoop als uitermate deskundig raadsman bijstand verleende, zij daarvoor
ook hier dank gebracht. Voor het Museum Catsianum slaagde ik er in een brief van
1
Jacob Cats te verwerven . Een derde aanwinst der handschriften-verzameling betreft
een tot nu toe weinig of niet bekend dichter, Stephanus Marchant, hoogleeraar in
2
de rechten aan de Leidsche Universiteit , van wien een handschrift met Latijnsche
en Nederlandsche gedichten, ‘bijeengestelt in Decemb. 1666’, van ons medelid dr
J.F.M.
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Sterck ten geschenke werd ontvangen. Dit hs. is afkomstig uit de bibliotheek van
J.A. Alberdingk Thijm en komt ook voor in de veilingscatalogus der bibliotheek Van
Voorst (1859).
Bij de aanwinsten aan gedrukte werken moet allereerst vermeld worden de reeds
genoemde ‘verzameling werken van Nederlandsche dichters sedert 1870 uitgegeven
tot 1936’, door van Stockum's Antiquariaat te koop aangeboden, waaruit ik 180
nummers kon verwerven. Gaarne zou men bij het aanvullen van bestaande hiaten
in het boekenbezit meer systematisch te werk gaan, doch men is hierbij grootendeels
afhankelijk van het aanbod en voorts is het zeer tijdroovend zich van alle leemten
op de hoogte te stellen; de reeds genoemde bibliographie zal in dit opzicht van groot
nut kunnen wezen.
Een belangrijke aanwinst vormt de verzameling boeken op letterkundig en
historisch gebied, waarbij o.a. een exemplaar van het kostbare werk van Valentijn,
Oud en Nieuw Oost-Indië, uit de nalatenschap van wijlen ir A. Stoop te Bloemendaal,
ten geschenke ontvangen van Mevr. S.W. de Clercq, aldaar, die hiermede de
Maatschappij zeer aan zich verplichtte. Met goedvinden van het Bestuur werden
enkele doubletten overgedragen aan de Leeskamer der Universiteits Bibliotheek
en aan de Openbare Leeszaal en Bibliotheek Reuvens te Leiden. Een lid onzer
Maatschappij, die reeds meermalen bewijzen zijner belangstelling in de Bibliotheek
gaf, doch onbekend wenscht te blijven, schonk wederom een aantal werken,
voornamelijk op taal- en letterkundig gebied. Enkele leden der Maatschappij stelden
er prijs op hun werken in onze Bibliotheek opgenomen te zien, waarvoor wij hun
hier nogmaals onze dank betuigen, nl. de heer C.L. Schepp, die behalve eigen
werken ook één der 25 exemplaren van Boutens' onverkorte Rijmprent schonk, de
heer Jan Fabricius te Deurle, die een groot deel van zijn oeuvre afstond en de heer
J.C. Mollema te 's-Gravenhoge. Moge hun voorbeeld navolging vinden.
De bibliothecaris is dit jaar begonnen op meer systematische wijze de leden der
Maatschappij er op te wijzen, dat er zeer prijs op wordt gesteld, dat de leden een
exemplaar van hun werken bij verschijning aan de Bibliotheek afstaan; hij hoopt dat
men hem deze vriendelijke verzoeken ten goede zal houden en vooral ook door het
zenden van boekwerken en overdrukken gracieuselijk zal beantwoorden.
Eén aanwinst dient nog afzonderlijk vermeld: de heer dr J.C. de Haan te
Oegstgeest schonk aan de Bibliotheek een merkwaardig exemplaar van het bekende
Etymologicum van Corn. Kiliaen. Het is het exem-
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plaar van Nic. Beets, met wit papier doorschoten en door dezen van uitvoerige
aanteekeningen in hs. voorzien; te Soerabaja bij een ‘antiquair’ aangetroffen, heeft
het thans een plaats gekregen in de Beets-verzameling.
Dat verscheiden uitgevers wederom bereid gevonden werden exemplaren hunner
uitgaven voornamelijk op belletristisch gebied aan de Bibliotheek af te staan, stemt
tot dankbaarheid; op deze wijze werden 54 boekdeelen verworven. In de lijst van
schenkers zal men verder de namen vinden van leden en niet-leden der
Maatschappij, zoomede van instellingen en bibliotheken, die ons met geschenken
verblijdden. Ook hun belangstelling wordt zeer gewaardeerd.
In het geheel vermeerderde het boekenbezit met 701 werken, terwijl 57
overdrukken werden ontvangen; de lijst van aanwinsten moge wederom een
denkbeeld geven van de aard en de waarde daarvan. (Zie bijlage I op blz. 217).
Op het verzoek ten vorigen jare gericht tot den Minister van O.K.&.W. om
maatregelen te nemen ter voorziening in het dreigende gebrek aan plaatsruimte in
de Universiteits-Bibliotheek, werd in Augustus bericht ontvangen, dat Z.E. zijn
aandacht gevestigd houdt op voorzieningen die noodig zullen blijken om ook in de
toekomst een behoorlijke naleving van de overeenkomst (betreffende de Bibliotheek
der Maatschappij) mogelijk te maken. Met het uitspreken van de hoop, dat dit tot
doortastende maatregelen in het belang onzer Bibliotheek leiden mag en na allen,
die in het belang dier Bibliotheek werkzaam waren, inzonderheid het personeel der
Universiteits-Bibliotheek, dank te hebben gebracht, wensch ik dit verslag te besluiten.

Eindnoten:
1 Zie: Tijdschrift voor Ned. Taal- en Lett. LVI, blz. 87-90.
2 Vgl. Van der Aa. Biogr. Wdb. VIII, 51.

[IV.]
IV. Voor de Commissie van art. 34 der Wet geeft de heer Lasonder inlichtingen over
het door den penningmeester gevoerde beheer. Diens rekening en verantwoording
(zie bijlage II, blz. 257) worden onder dankzegging goedgekeurd.

[V.] Verslag der commissie voor taal- en letterkunde
V. Hierna volgt voorlezing, door den heer Van Rijnbach, van het verslag der
Commissie voor Taal- en Letterkunde:
De Commissie vergaderde in het afgeloopen vereenigingsjaar negen maal.
Voorzitter was de heer Heinsius, secretaris mejuffrouw Van Lessen. Van het
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde verschenen
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de afleveringen 3 en 4 van het 55ste deel; het 56ste deel kwam in zijn geheel gereed.
Met de nieuw opgerichte Commissie voor de Uitgave van Geschriften werd
eenmaal contact gezocht, terwijl eveneens aan een lid der Maatschappij de weg tot
die Commissie werd gewezen in verband met een door hem voorgenomen uitgave.
De volgende wetenschappelijke mededeelingen werden gedaan:
1 Is de betrekking Vondel-Spinoza historie of verdichtsel? door den heer Zijderveld.
2 Vroege Nederlandsche Letteren, door den heer J.A.N. Knuttel.
3 Eenige belangrijke aanwinsten van de Bibliotheek der Maatschappij, waaronder
een onuitgegeven brief van Jacob Cats, door den heer A.A. Van Rijnbach.
4 Een 14de-eeuwsch handschrift, getiteld Livre d'oraison Journalier et
Rhethorijcque de Messire Loijs de Bruges, segr de la Gruijthuijse, door den heer
W.L. De Vreese.
5 Over het woord vaak; over de ontwikkeling der beteekenissen van heel en heil;
een onderstelling aangaande de woorden sjouw en besjouwen in het 17de-eeuwsche
Amersfoortsch; over het woord boom in de uitdrukking van den hoogen boom afteren,
door den heer J.W. Muller.
6 Kweesten; een etymologische en een cultuurhistorische beschouwing, door
den heer A. Beets.
7 Over het woordgebruik van den Statenbijbel, door den heer J. Heinsius.
8 Een Haagsch-Nederduitsch Woordenboekje uit de tweede helft der 18de eeuw,
door den heer G.G. Kloeke.
9 Klanknabootsing als taalvormend element, door mejuffrouw J.H. Van Lessen.

[VI.] Verslag der commissie voor geschied- en oudheidkunde
VI. Hierna volgt voorlezing, door den heer De Gelder, van het verslag der Commissie
voor Geschied- en Oudheidkunde.
De Commissie vergaderde zevenmaal onder voorzitterschap van den heer Barge
ten huize van de leden. Secretaris was de heer De Gelder. De heer mr S.J. Fockema
Andreae woonde een der vergaderingen bij.
De volgende leden bespraken de achter hun naam vermelde onderwerpen:
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de heer Bakhuizen van den Brink: Feugeraeus' ‘uitgave van Ratramnus’ De Corpore
et Sanguine Domini Nostri; De poging van koning Frans I om een hereeniging van
de verdeelde kerk te bewerkstelligen;
de heer Barge: De genealogie van Johannes Heurnius;
de heer De Blécourt: De grondverdeeling en er mee samenhangende gewoonten
te Meeden; De administratie van klachten na het overlijden van Jacoba van Beijeren
en de vorderingen op haar nalatenschap;
de heer Van Blom: De steen der Camminga's op Ameland; De mythe van een
vestiging der Friezen in het Haslidal van het Berner Oberland; Een reisbeschrijving
uit 1860 van jhr mr F.J.J. Van Eysinga;
de heer Bijleveld: De grafsteen der Adrichems in de Leidsche Academie; Twee
brieven van Johannes Burman; Boerhaave's schoonzoon, de heer De Toms;
de heer Bijvanck: De mémoire's van den teekenaar Hooiberg, den amanuensis
van het Museum van Oudheden; Afbeeldingen van een Batavier en van een Fries
op Romeinsche grafsteenen; Nieuwe gezichtspunten in het vraagstuk van den
oorsprong der Franken; Een geïllustreerd handschrift van de Notitia Dignitatum;
de heer Fockema Andreae: Het gebied van het voormalig klooster Sibkeloo en
zijn verhouding tot de gemeenten Hardenberg en Almelo
de heer Van Gils: Betrekkingen tusschen Utrecht en Rolduc; Een lijst van friesche
abten uit Ludingakerke; Een proces betreffend de abdij van Postel; Een inventaris
van het kasteel Walburg; Zeldzame uitgaven van Proverbia Teutonica Latinitate
Donata & van ‘Van den Tempel der Ziele’ met honderd artikelen van Hendrik Suso;
de heer Huizinga: Twee vermeldingen van Scaldemermoer en Scaldemariland
op Walcheren;
de heer Krom: Gezichten van Ceylon door J.L. Kalenberg van Dordt; De vondst
van een granieten Boeddha-beeld in Palembang;
de heer Meijers: Hoe men in Leiden is begonnen met doceeren van Burgerlijk
Recht; De avonturier en rechtskundige Franciscus Lievens Kersteman.
De Commissie zond den 25ste Februari een rekest aan Z.E. den Minister van
Financiën om aan te dringen op maatregelen tot tegemoetkoming aan de bewoners
der Nederlandsche kasteelen, waarvan het behoud een algemeen belang voor ons
land is. Zij vraagt daarvoor de bewoners van deze als historisch monument te
classeeren gebouwen tegemoet te komen in de fiscale lasten, die tot heden reeds
velen dwongen de be-
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woning op te geven. Dit rekest is afgedrukt in het Oudheidkundig Jaarboek van Juni
1937 (Serie IV deel VI blz. 49).
Op 28 en 29 Mei van dit jaar maakte De Commissie een tocht door Limburg onder
leiding van mgr dr Van Gils. Op den eersten dag werden Roermond, Horn, Thorn,
Aldeneyck, Maeseyck en Susteren bezocht. Te Maastricht werd overnacht en den
volgenden morgen werden onder meer de voornaamste kerken en het
Archaeologische Museum bezichtigd. In den namiddag trok het gezelschap over
Aldenbiesen naar Tongeren, waar de heeren Sengers en De Schaetsen de leiding
namen bij een bezoek aan de voornaamste oudheden.
In de avondvergadering der Commissie van 15 Juni in het Nutsgebouw hield de
heer L. Brummel, onder-bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
een lezing over Bibliotheekgeschiedenis: ideaal en werkelijkheid’.

[VII.] Verslag der commissie voor schoone letteren
VII. Hierna volgt voorlezing, door den heer Asselbergs, van het verslag der
Commissie voor Schoone Letteren:
Een wisselvallige reeks van meestal verheugende gebeurtenissen, die
achtereenvolgens afzonderlijke leden van de commissie voor schoone letteren
betroffen, hen buiten gelegenheid stellende tot het vervullen hunner commissionale
werkzaamheden, kreeg tot gevolg, dat gedurende het afgeloopen jaar slechts
tweemaal kon worden vergaderd, namelijk op 11 Februari en op 11 Maart 1937.
Het voornaamste doel van beide bijeenkomsten was: te onderzoeken, welke boek
aanleiding bood tot het voordragen van zijn auteur ter bekroning met den C.W. Van
Der Hoogt-prijs. Uit ruim een dertigtal auteurs, die nieuw litterair werk leverden,
werd na ampele bespreking een zestal schrijvers gekozen, wier geschriften voor
nadere bestudeering in aanmerking kwamen. De commissie, die in de laatste jaren
herhaaldelijk dichtbundels ter bekroning voordroeg, achtte het gewenscht, deze
maal in het bijzonder het verhalend proza te betrekken in haar aandacht en te zoeken
naar een gaaf geschreven werk, dat oorspronkelijk van geest zou zijn.
Het feit, dat haar tweede bijeenkomst plaats had op den dag, waarop de groote
Nederlandsche letterkundige, de oud-hoogleeraar dr Albert Verwey was ten grave
gedragen, deed den voorzitter der commissie, den heer dr K.J.L. Alberdingk Thym
besluiten, de vergadering te openen
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met een korte herdenkingsrede, waarin hij nagenoeg het volgende zeide:
De meesten uwer zijn vandaag naar Noordwijk getrokken teneinde de laatste eer
te bewijzen aan een groot letterkundige, professor Albert Verwey. Daar deze
bijeenkomst wel de eerste bijeenkomst van Nederlandsche letterkundigen zijn zal,
na die droevige plechtigheid, past het ons, eenige oogenblikken de aandacht te
doen verwijlen bij de nagedachtenis van den in zoo menig opzicht verdienstelijken
man, den voorbeeldigen letterkundige, die zonder eenig compromis te aanvaarden
zijn geheele leven in dienst heeft willen stellen van de letterkunde. Het doet mij leed,
dat ik, na zoo vele gemoedservaringen met Albert Verwey te hebben gedeeld, niet
aanwezig zijn kon bij de begrafenis, maar vergunt mij, in uw midden de bewondering
te doen blijken, welke ik Verwey toedraag.
Op dezelfde bijeenkomst deelde mr M. Nyhoff mede, dat hij niet langer lid zou
zijn van de commissie voor schoone letteren, zijn tijd van gaan gekomen achtende.
Door de leden, die in de samenwerking met mr Nyhoff steeds het grootste genoegen
hebben gevonden, werd dit besluit ten zeerste betreurd. Voor de commissie is de
heer Nyhoff bizonder verdienstelijk geweest. Vervolgens kwamen de boeken der
candidaten voor een eventueele bekroning in bespreking. Spoedig bleek dat, bij
veel gunstige waardeering voor het werk van verscheidene hedendaagsche auteurs,
de commissie eenstemmig haar voorkeur deed uitgaan naar het geschrift, dat zij
heden ter bekroning voordraagt: den roman Gabriël, door Henriette van Eyk.

[VIII.] Verslag der commissie voor de uitgave van geschriften
VIII. Hierna volgt voorlezing, door den heer Van Haeringen, van het verslag der
Commissie voor de Uitgave van Geschriften:
Aan deze commissie was opgedragen een werkplan ter goedkeuring aan de
Jaarvergadering voor te leggen. Zij meende aan deze opdracht op de meest
practische wijze gevolg te geven door de vergadering niet op veel bijzonderheden
te vergasten, maar zich te bepalen tot de algemene beginselen. Indien de
vergadering met deze algemene beginselen accoord gaat, verzoekt de commissie
haar volmacht te verlenen het plan nader uit te werken en uit te voeren. Aan volgende
jaarvergaderingen zal dan telkens verslag worden gedaan van wat inmiddels is
bereikt.
De commissie heeft zich afgevraagd, op welk van de drie terreinen de publicatiën
zich zouden bewegen. Zij meende dat de geschied- en
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oudheidkunde niet in de eerste plaats in aanmerking kwam, omdat er andere
organisaties en instellingen bestaan, die regelmatig uitgaven op dit terrein verzorgen.
Bleven dus over ‘taal- en letterkunde’ en ‘schone letteren’. De commissie heeft
nu een plan van uitgaven ontworpen op het gebied van taal en letterkunde. Zij stelt
zich voor een reeks te doen verschijnen van heruitgaven uit verschillende perioden
onzer letterkunde, en daarin vooral werken van representatieve waarde te geven,
als b.v. Hoofts Nederlandsche Historiën, een volledige verzameling van de
Nederlandse volksliederen e.d. Deze tekstuitgaven zullen in de eerste plaats bestemd
zijn voor degenen die van de Nederlandse taal- en letterkunde meer gezette studie
maken. Intussen zal ernaar gestreefd worden, door verzorging van het uiterlijk der
uitgaven, door beperking van het geleerd apparaat, en door de keuze der publicaties
de reeks aantrekkelijk te maken voor een zo ruim mogelijke kring van
belangstellenden.
Het laat zich aanzien dat dergelijke min of meer monumentale uitgaven beslag
zullen leggen op de inkomsten van meer dan éen begrotingsjaar. Ook zal het niet
altijd gemakkelijk zijn, geschikte en geneigde bewerkers te vinden, die in de
gelegenheid zijn hun taak binnen de gestelde tijd ten einde te brengen. Daarom
acht de commissie het gewenst, naast deze grotere werken een plaats te gunnen
aan publicaties van bescheidener omvang, die door auteurs op eigen initiatief zijn
ondernomen. Op deze wijze zal een zekere regelmaat in de wetenschappelijke
productie gewaarborgd zijn. Verschillende uitgaven, in gevorderde staat van
voorbereiding, die voor opneming in de reeks in aanmerking komen, zijn aan de
commissie bekend geworden. Als eerste nummer stelt zij voor een viertal kluchten
uit het archief van de rederijkkamer Trou moet blijcken, uit te geven door dr N. van
der Laan. Deze uitgave heeft in zekeren zin oude rechten, omdat reeds vóor de
instelling van de commissie een aanvrage om subsidie hiervoor bij de Maatschappij
aanhangig is geweest.
Behalve aan deze filologisch-wetenschappelijke reeks heeft de commissie, op
aansporing vooral van prof. Jan de Vries, aandacht gewijd aan een andere
onderneming, die met enig recht kan geacht worden te liggen op het terrein der
schone letteren, nl. de uitgave van een uitgebreide reeks van de belangrijkste werken
uit alle perioden onzer letterkunde, bestemd voor een groter publiek. Totnogtoe
moet degene die in onze letterkunde belang stelt, zich behelpen met verspreide,
verbrokkelde en veelal onooglijke uitgaven, waarbij vooral aan onderwijsdoeleinden
is
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gedacht. Een handzame, smaakvol uitgevoerde reeks, die het voornaamste geeft
en voor den liefhebber van het boek aantrekkelijk is, bestaat niet. Het zou een
eervolle taak voor onze Maatschappij zijn, om het initiatief te nemen tot voorziening
in deze leemte.
In zulk een reeks, die niet de filologie maar de kunst dient, zou het geleerd
apparaat tot een minimum moeten beperkt blijven. Bij oudere teksten zouden slechts
de noodzakelijkste toelichtingen gegeven worden, terwijl bij sommige delen een
kultuurhistorische of literair-historische inleiding van nut zou kunnen zijn.
Bij voorlopige besprekingen is gebleken dat dit tweede plan kans van slagen heeft
zonder dat de zoeven aangeduide filologisch-wetenschappelijke reeks van publicatiën
daaronder behoeft te lijden. De onderneming is echter zo veelomvattend, dat de
commissie verzoekt te mogen volstaan met de instemming der vergadering ervoor
te vragen. De door de verkiezing van heden voltallig gemaakte en vernieuwde
commissie zal dan nagaan op welke wijze het plan tot verwezenlijking kan komen
en aan de volgende jaarvergadering verslag doen van de stappen die zij daartoe
heeft ondernomen.

[IX.] Adviezen van de commissie voor schoone letteren en het
bestuur nopens den C.W. van der Hoogt-prijs 1937
IX (VIII). Deze adviezen zijn bij den beschrijvingsbrief vertrouwelijk medegedeeld.
Anders dan in 1936 worden de voordracht der Commissie voor Schoone Letteren
en het advies van het Bestuur vóór de vergadering ter kennis van de leden gebracht.
Naar de meening van het Bestuur is dit een logisch gevolg van de wetswijziging
van 1936, waarbij de beslissing over de toekenning van den prijs in handen van de
jaarlijksche vergadering wordt gelegd. In de memorie van toelichting is immers
onderstreept ‘dat de prijs wordt toegekend door de Jaarlijksche Vergadering, derhalve
door de leden der Maatschappij, die daarover in die vergadering kunnen stemmen.
Het is redelijk, dat aan de leden tijd en gelegenheid wordt gegeven om zich een
zelfstandig oordeel te vormen.
[1] De Commissie voor Schoone Letteren adviseert, den C.W. Van der Hoogt-prijs
voor het jaar 1937 toe te kennen aan mevrouw Henriëtte van Eyk voor haar roman
Gabriël. De voornaamste overweging van de
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Commissie, die met algemeene stemmen het besluit nam tot het uitbrengen van dit
advies, is dat in de Nederlandsche letterkunde de humor, zoo vaak als een minder
verdienstelijk genre beschouwd, zelden geheel tot zijn recht komt. Bekroonde het
bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in het verleden reeds
schrijvers van zeer uiteenloopenden aard, een auteur, die den lach van den lezer
wekt door een oorspronkelijke beheersching onzer moedertaal verwierf tot heden
niet de aanmoediging, die zulk een sympathieke beoefening van de letterkunde
ongetwijfeld verdient.
De roman Gabriël door mevrouw Henriëtte van Eyk munt uit door een geestigheid,
welke gevoed door levendige verbeeldingskracht, den lezer een wereld opent, waar
het leven verminkt wordt tot geheel nieuwe verhoudingen. Het is de wereld van een
sprookje, maar niet van een gewoon sprookje. In dit verhaal blijft de realiteit van
menschen en dingen onaangetast, doch de functies, welke hun worden toegekend,
kloppen niet geheel met hun werkelijke vermogens. Ze doen en zeggen gedurig het
onverwachte, en dit op een wijze, waardoor wij den indruk krijgen, dat het
zoogenaamd werkelijke leven maar een misverstand zou zijn en dat alleen het
gedroomde leven het echte leven is.
Mevrouw Henriëtte van Eyk behandelt met groote virtuositeit de taal. Haar volzin
dankt vaak een comisch effect aan de manier, waarop zij gebruikelijke syntactische
wendingen buiten hun gewoon verband weet te plaatsen, zoodat ze, trots hun
algemeenheid, nieuw en als het ware onbehoorlijk schijnen. De gemeenzame vormen
der schrijftaal onderwerpt zij zoodoende aan een leuke en, hopen wij, vruchtbare
kritiek. Een groote mildheid in het beoordeelen van menschen en toestanden, een
zacht begrip voor de oorzaken van menschelijke fouten en afdwalingen, een teeder
gevoel voor al wat kan worden aangeduid als scharminkel, geeft aan dezen
verbeeldingrijken roman een bijzondere en alleszins prijzenswaardige bekoorlijkheid.
De Commissie meende, dat deze hoedanigheid eene bekroning ten volle
rechtvaaardigen.
Voor de Commissie, de secretaris (w.g.) ANTON VAN DUINKERKEN.
[2] Inzake de voordracht van de Commissie voor Schoone Letteren ter toekenning
van de Van Der Hoogt-prijs 1937 vindt het Besutur geen aanleiding die toekenning
bepaaldelijk te ontraden, ook al slaat het Bestuur de verdiensten van het boek niet
zoo hoog aan als de Commissie.
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Alvorens tot stemming wordt overgegaan, spreekt de heer Van Vriesland den wensch
uit, dat de Commissie voortaan een boek zal bekronen, dat niet alleen op zich zelf
waardeerbaar is, maar ook kan gelden als representatief voor het proza (of de
poëzie) uit de periode der twee jaren en van beteekenis voor de heele Nederlandsche
letterkunde.
De heer J.A.N. Knuttel mist in den roman Gabriël den ondergrond, die den humor
belangrijk had kunnen maken; in de waardeering der Commissie wordt de vorm
geëerd boven het leven.
De heer Asselbergs pleit voor de opvatting van de Commissie.
De stemming met gesloten briefjes over de toekenning van den prijs wordt
opgenomen door een commissie, die op voorstel van den voorzitter zich hiermede
belast, bestaande uit de heeren Bijvanck en Slagter.
Aan de aanwezigen was verzocht met voor of tegen te stemmen; uit de stembus
kwamen 90 stemmen, waarvan 40 voor, 37 tegen en 13 blanco. Blanco stemmen
kent de wet niet. Er volgt een gedachtenwisseling over de waarde dier stemmen.
Hier blijkt hoe wenschelijk het is, dat men slechts voor of tegen stemt en bij twijfel
zich steeds onthoudt van stemmen. Op voorstel van het bestuur gaat men tot
herstemming over, waarbij 83 stemmen worden uitgebracht: 43 voor, 39 tegen en
1 blanco, waarmede de prijs is toegekend.
De vergadering wordt dan geschorst en het koffiemaal vangt aan; het is dan al ver
over eenen.
Wanneer omtrent halfdrie de vergadering wordt voortgezet, komen eerst de uitslagen
der verkiezingen, XI(X), XIV(XV) der agenda, dan de toekenning van den dr
Wijnaendts Francken-prijs, X(IX), de verkiezing van een voorzitter, XVII, en de
bestuursvoorstellen, XII(XI), aan de orde.
XI (X). Namens de commissie voor Stemopneming, bestaande uit de leden Bakhuizen
van den Brink, Bothenius Brouwer, De Gelder, Juynboll, Knappert, Slagter, Van
Ronkel, Van Rijnbach, Van Wijngaarden en Versprille, deelt de heer Bakhuizen van
den Brink den uitslag mede van de stemming voor de te benoemen 30 gewone en
2 buitengewone leden.
Ingekomen waren 266 geldige stembiljetten.
Tot gewoon lid zijn gekozen:
ds W. Bax, mr dr J. Belonje, dr S.F.H.J. Berkelbach van der
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Sprenkel, D.A.M. Binnendijk, mr F. Bordewijk, dr W.C. Braat, dr H. Brugmans, dr
H.E. Buiskool, J.R.T. Campert, mr J. Donner, H. De Nève-van Eyk, B. Van
Eysselstein, dr H.T. Fokker, dr P.H.G. Van Gilse, S.H. Hamburger, A.M.W.J.
Hammacher, dr K.H. Heeroma, mr Roel Houwink, dr J.H. Kernkamp, W.E. Keuning,
J.C.F. Last, dr O. Noordenbos, mr dr Leo Polak, dr H.J. Pos, dr R.R. Post, dr W.
Van Ravesteyn, dr J.O. Van Regteren Altena, dr B.J.O. Schrieke, B. Van den
Sigtenhorst Meijer, mr H.F. Wijnman;
tot buitengewoon lid:
dr A.A. Hackel te Berlijn en dr Karl Jaberg te Bern.

XIV, XV.
De uitslag der verkiezing van 3 bestuursleden en 16 leden in Vaste Commissiën
wordt daarna namens de commissie voor stemopneming, bestaande uit de leden
Gosses, Juynboll, Kroon, Van Haeringen, Van Rijnbach en De Gelder, bekend
gemaakt. Uit de stembus kwamen 74 geldige biljetten. Gekozen zijn alle
a-candidaten:
in het bestuur dr J. De Vries, dr J.H. Van Lessen en dr J.J.L. Duyvendak;
in de Commissie voor Taal- en Letterkunde dr A. Beets en dr J.A. N. Knuttel;
in de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde dr L. Knappert en mr E.M.
Meijers;
in de Commissie voor de Bibliotheek dr L. Knappert en mr P.N. Van Eyck;
in de Commissie voor het Folkloristisch Archief dr J. De Vries en mr D. Van Blom;
in de Commissie voor Schoone Letteren W.J.M.A. Asselbergs, J. Van Dullemen
de Wit, Jan Engelman, Victor E. Van Vriesland, dr W.A.P. Smit en mr J.C. Bloem;
in de Commissie voor de Uitgave van Geschriften. dr J. De Vries en mr P.N. Van
Eyck.

[X.] Voordracht voor den Dr Wynaendts Francken-prijs
X(IX). Hierna leest de heer De Raaf namens de Commissie van voordracht,
bestaande uit de leden dr G. Brom, dr K.H. De Raaf, dr J.A.N. Knuttel, dr W.A.P.
Smit en dr A.A. Van Rijnbach, de voordracht ter toekenning van den dr Wynaendts
Francken-prijs voor.
De door U benoemde Commissie die advies heeft uit te brengen over de vraag,
‘welk essay of literair critisch werk, in het Nederlandsch ge-
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schreven of verschenen gedurende de jaren 1933, '34, '35 en '36, het meest in
aanmerking komt voor de toekenning van den dr Wijnaendts Francken-prijs’, moet
tot haar leedwezen verklaren dat, zoo zij één der bedoelde werken ter bekroning
wil voordragen, zij zulks niet in volledige eensgezindheid heeft kunnen doen en haar
beslissing dus heeft moeten bereiken door een stemming, waarbij met 2 stemmen
tegen en 3 voor een werk ter voordracht werd aangewezen.
Na bestudeering van een aantal geschriften van een zeer uiteenloopend karakter
en over zeer uiteenloopende onderwerpen, waarbij zich de moeilijkheid deed
gevoelen, onvergelijkbare zaken te vergelijken en in onderling verband te schatten,
bleven er tenslotte eenige weinige over en van deze trok al dadelijk een drietal meer
in het bijzonder de aandacht; in alphabetische volgorde: dr Menno ter Braak, Het
tweede gezicht; Mevr. dr A.H.M. Romein-Verschoor, Vrouwenspiegel; Mej. dr Marie
H. van der Zeijde, Hadewych; alle drie werken waarin een zelfstandige
persoonlijkheid zich heeft uitgesproken in een eigen, oorspronkelijken vorm.
Omtrent Het tweede gezicht kon de Commissie betrekkelijk gemakkelijk tot
overeenstemming komen. Met volle erkenning der zeer bijzondere schrijf-kwaliteiten
van Menno ter Braak, welke zij bij alle leden der Maatschappij als bekend mag
veronderstellen, met erkenning ook van 's schrijvers eruditie, scherp analytisch
vermogen en zelfstandig oordeel, met erkenning tenslotte van het heilzame gelegen
in een niets ontziend blootleggen van schijn en leugen in iederen vorm - meende
zij toch dit boek niet voor een bekroning te moeten voordragen. Reden daarvoor
was, voor de grootst mogelijke meerderheid der Commissie, het felle en aprioristische
wantrouwen, waarmee de schrijver zich voortdurend bepaalt tot eenzijdige critiek,
welke steeds het negatieve naar voren brengt en vrijwel nooit oog heeft voor het
positieve, dat, ondanks tekorten, meestal toch wel degelijk aanwezig is. Door deze
mephistophelische houding is de schrijver niet alleen vaak onvolledig en dus onbillijk
in zijn oordeel, maar ook mist hij daardoor de kans tot werkelijk opbouwende
cultureele werkzaamheid, welke zonder de facultas amandi et aestimandi
onbestaanbaar mag heeten.
Moeilijker was de keuze tusschen de twee andere boeken. Een levendige, aan
het onderwerp beantwoordende dictie, een breede, diepgaande en goed
gedocumenteerde studie van het voorhanden materiaal, een sterk persoonlijk, met
vuur verdedigd inzicht maakten het lezen van beide
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werken, het eene meer philologisch en analytisch, het andere meer literair en
artistiek, over het algemeen tot een genot.
In het boek van Mej. dr van der Zeijde waardeert de Commissie naast de
uitmuntende compositie de scherpzinnige, diepgaande ontleding van Hadewych's
werken, welke een onafhankelijke en nieuwe belichting van de feiten zooals die tot
nogtoe op het gezag van voorgangers werden aanvaard, mogelijk gemaakt heeft.
Het sterk subjectieve element en de geestdrift voor eigen opvatting die een
weldoende warmte in de verhandeling hebben gebracht, zijn echter anderzijds
oorzaak van een zekere overdrijving, zoodat sommige uitspraken als te apodictisch
moeten worden verworpen of althans in twijfel getrokken. Zoo werd het goed recht
van schrijfsters suggestie dat Hadewych in het diepste wezen in mindere mate een
Katholiek-Christelijke dichteres dan een verre geestverwante van Boutens en
Henriette Roland Holst zou zijn, niet door alle leden der Commissie toegegeven; de
meerderheid achtte deze stelling niet overtuigend bewezen.
Thans komend tot het boek van Mevr. dr Romein-Verschoor mag de Commissie
ook hier eenige bezwaren niet verhelen. Die bezwaren betreffen niet zoozeer het
uitgangspunt der schrijfster, in casu het historischmaterialisme (dat overigens door
de meeste leden der Commissie in zijn volstrektheid als verklarings-methode niet
wordt aanvaard) alswel de onbillijkheden waartoe zij zich in verband met dit
uitgangspunt heeft laten verleiden. Gebrek aan historischen zin toont zij in
onvoldoende waardeering voor schrijfsters-niet-feministen, als Jane Austen, de
dames Wolff en Deken, Mevr. Bosboom-Toussaint en anderen. Evenzoo verwerpt
zij vrijwel de gansche vrouwenbeweging in Nederland, zonder de ‘burgerlijke’
beteekenis en winst daarvan tot hun recht te doen komen. Bij de teekening van haar
literaire portretten typeert zij de behandelde schrijfsters veelal uitsluitend naar slechts
enkele sociologische karaktertrekken, waardoor haar oordeel uiteraard vooral in
literair-aesthetisch opzicht onvolledig blijft en de teekening soms caricaturale trekken
gaat vertoonen. De minderheid der Commissie maakte bovendien bezwaar tegen
de onverdraagzame en ongemotiveerd-hooghartige wijze waarop over verscheidene
verdienstelijke schrijfsters de staf is gebroken. Tenslotte verliezen de eindconclusies
van Mevr. Romein veel van hunne waarde, doordat zij zich willekeurig heeft beperkt
tot de door vrouwen geschreven romans en niet alleen de feministische gegevens
in mannen-romans, maar zelfs dichteressen als Hélène Swarth en vooral Henriette
Roland Holst buiten beschouwing heeft gelaten.
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Tegenover al deze bezwaren stonden echter volgens het oordeel der Commissie
groote deugden. Niet alleen openbaarden zich in haar uitstekend gecomponeerd
boek een tintelende geest en een verrassende stijl, maar ook geven de literaire
portretten ondanks de vermelde tekortkomingen dikwijls zeer rake karakteristieken,
benevens opmerkingen welke de aandacht ten volle waard zijn. Bovendien is hier
voor het eerst een poging gedaan om een zeer uitgebreide en nog weinig
bestudeerde materie in haar samenhang te overzien en vanuit een centrale gedachte
critisch te rangschikken.
Zooals uit hare bezwaren blijkt acht de Commissie dezen arbeid met
Vrouwenspiegel nog geenszins voltooid, maar zij rekent het de schrijfster van dit
boek als een verdienste toe, daartoe een ernstige poging te hebben gedaan, welke
door de uitgebreide voorstudie stellig als een zeer belangrijke bijdrage mag gelden
en bij verder onderzoek niet zal kunnen worden verwaarloosd.
Toen tot stemming werd overgegaan verwierf het boek van dr Marie van der Zeijde
twee, dat van Mevr. dr H.M. Romein-Verschoor drie stemmen, weshalve de
Commissie de eer heeft, Vrouwenspiegel tot bekroning voor te dragen, onder dank
voor het in haar gestelde vertrouwen.
De voorzitter deelt daarna mede, dat het bestuur bij meerderheid van stemmen
besloten heeft den prijs toe te kennen.
Mevrouw Romein-Verschoor, ter vergadering aanwezig, verklaart den prijs te
aanvaarden; de voorzitter wenscht haar geluk.

XVII.
De heer Knappert stelt voor om den heer Duyvendak te benoemen tot voorzitter.
Dit voorstel begroet de vergadering met applaus. De heer Duyvendak verklaart zich
bereid het voorzitterschap te aanvaarden.

XII (XI).
De voorstellen van het bestuur, vermeld onder de nummers 2-4 in den
beschrijvingsbrief worden zonder bespreking aangenomen.

XII.
Op dezelfde wijze wordt ook het voorstel goedgekeurd om de jaarlijksche bijdrage
alsnog te bepalen op ƒ 10.

XVI.
Daarna krijgt Anton Van Duinkerken het woord voor zijn voordracht over ‘Waarde
en beginselen der aesthetische literatuurcritiek’ (Zie blz. 15).
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XVIII.
Bij de rondvraag worden opmerkingen gemaakt over de candidatenlijst en de
prijstoekenning.
In de candidatenlijst zou mejuffrouw Kronenberg een andere methode wenschen
voor de opneming van namen van voorstellers; zooals dit nu gaat, vallen de namen
beginnend met letters uit het midden van het alfabet vrijwel altijd uit. Ook de heer
Van Gils wijst op een te groote macht van het alfabet en wel bij de bepaling der
keuze, zooals de leden die maken uit de alfabetisch geordende lijst; een overgroote
meerderheid der gekozenen is uit de eerste helft van die lijst gekomen. Spreker
geeft in overweging de namen volgens loting te groepeeren of wel om het andere
jaar het alfabet van achter naar voren te plaatsen.
Over de prijstoekenning spreken de heeren Dominicus en Enno van Gelder. De
heer Dominicus is niet bevredigd door den gang van zaken, zoomin ten opzichte
van de bekroonden als van de Maatschappij, die met tegen te stemmen een motie
van wantrouwen in hare Commissie uitspreekt. Hij vraagt of het bestuur wil
overwegen om voortaan, evenals dat met den Prix De Goncourt in Frankrijk gebeurt,
een lijst van 3 werken, die voor bekroning zouden in aanmerking komen, aan de
leden voor te leggen. Die lijst zou dan aan alle leden en tijdig moeten worden
gezonden. De heer Enno van Gelder heeft bezwaar tegen den bij deze gelegenheid
ingeslagen weg, nu het advies der Commissie vooruit aan de leden is medegedeeld,
terwijl de uitslag dezelfde zou geweest zijn, wanneer het advies eerst ter vergadering
ware bekend gemaakt.
De voorzitter zegt alle sprekers toe, dat het bestuur met hun verlangens rekening
zal houden en sluit tegen half vijf de vergadering met een wensch voor het welzijn
van de Maatschappij.
De heer Van Ronkel dankt namens de aanwezigen den voorzitter voor zijn
uitnemende leiding en deze dankt den laatstgenoemden spreker voor diens
vriendelijke woorden.
Na de vergadering begeven zich velen naar Rijnland's Huis, waar mr J. Slagter zoo
vriendelijk is de bezoekers rond te leiden. Een zeer geanimeerde maaltijd in het
Restaurant ‘In den Vergulden Turk’ besluit den dag. Hier was ook de gezant van
Zuid-Afrika, Z.E. dr Van Broekhuizen aanwezig, die een tafelrede over de taal- en
cultuurstrijd in zijn vaderland hield.
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Bijlage I: Aanwinsten der bibliotheek (Behoort bij het verslag van
den Bibliothecaris, afgedrukt op blz. 200)
Lijst van personen en instellingen die de bibliotheek van de Maatschappij
in het genootschapsjaar 1936-1937 met geschenken hebben vereerd
1.

S. Anema, 's-Gravenhage.

2.

Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage.

3.

Dr R. Brandstetter, Luzern.

4.

Hoofdbestuur van het Nederlandsch
Bijbelgenootschap, Amsterdam.

5.

Mevr. S.W. de Clercq, Bloemendaal.

6.

Commissie voor Taal- en Letterkunde,
Leiden.

7.

Commissie voor den Dr C.J. Wijnaendts
Francken-prijs-1935, Leiden.

8.

Departement van Defensie.

9.

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

10.

Mr P. Dieleman, Middelburg.

11.

Mevr. H. Dijk-Manger, Amsterdam.

12.

Dr H.E. Enthoven, Baarn.

13.

Jan Fabricius, Deurle (O. Vla.).

14.

Mr E. Franquinet, Utrecht.

15.

Dr G.J. Geers, 's-Gravenhage.

16.

Gemeente-archief, Rotterdam.

17.

Dr E.C. Godée Molsbergen,
's-Gravenhage.

18.

Mevr. A. van Gogh-Kaulbach,
Amsterdam.

19.

Groninger Maatschappij van Landbouw,
Groningen.

20.

Dr C.P. Gunning, Amsterdam.

21.

Dr J.C. de Haan, Oegstgeest.

22.

Dr J. van Ham, Leiden.

23.

Ned. Israël. Hoofdsynagoge, Amsterdam.

24.

Dr C. Hooykaas, Jogjakarta.

25.

A. van der Horst, Amsterdam.

26.

Dr A. Hulshof, Utrecht.
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27.

Dr. G.G. Kloeke, Leiden.

28.

Dr H.H. Knippenberg, Helmond.

29.

Kommissie van Uniearchieven, Unie van
Suid-Afrika.

30.

Dr F. Kossmann. Rotterdam.

31.

J.C. van der Loos, Uitgeest.

32.

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

33.

H. Marsman, Utrecht.

34.

Mej. F. de Meyier, 's-Gravenhage.

35.

L.C. Michels, Tilburg.

36.

Bestuurders der Ver. Zuid-Afrik. Stichting
Moederland, Amsterdam.

37.

J.C. Mollema, 's-Gravenhage.

38.

Mej. Joh. W.A. Naber, 's-Gravenhage.

39.

Mr M. Nijhoff, Utrecht.

40.

Openb. Leeszaal en Bibliotheek,
's-Gravenhage.

41.

Idem, Leiden.

42.

F. Oudschans Dentz, 's-Gravenhage.

43.

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

44.

Dr H. Reimers, Spiekeroog.

45.

Mevr. J. Riemens-Reurslag, Amsterdam.

46.

Mevr. J. van Schaik-Willing, Amsterdam.

47.

C.L. Schepp, Scheveningen.

48.

Dr A. Schillings, Sonnant d'Uriage (Isère).

49.

Dr J.F.M. Sterck, Aerdenhout.

50.

Dr J. Tielrooy, Zwolle.

51.

Universiteits-Bibliotheek, Groningen.

52.

Idem, Kiel.

53.

Idem, Nijmegen.

54.

Idem, Tübingen.

55.

Idem, Utrecht.

56.

Dr M. Valkhoff, Amsterdam.

57.

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

58.

Dr J. Ph. Vogel, Leiden.

59.

Dr W. de Vreese, Voorschoten.
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60.

Dr Jan de Vries, Leiden.

61.

G.J. de Weille, Weesp.

62.

Dr W.D. van Wijngaarden, Leiden.

Uitgevers die bij hen uitgegeven werken aan de bibliotheek ten
geschenke gaven
63.

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

64.

W.L. en J. Brusse's Uitg. Mij, Rotterdam.

65.

G.F. Callenbach, Nijkerk.

66.

N.V. Uitg. Bedrijf Eigen Volk, Haarlem.
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67.

N.V. Uitg. Mij Elsevier, Amsterdam.

68.

Van Holkema en Warendorf, Amsterdam.

69.

Uitg. Mij Holland, Amsterdam.

70.

Hollandia-Drukkerij, Baarn.

71.

J.H. Kok, Kampen.

72.

N.V. Leiter-Nijpels, Maastricht.

73.

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

74.

Van Loghum Slaterus' Uitg. Mij, Arnhem.

75.

J.M. Meulenhoff, Amsterdam.

76.

Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam.

77.

Drukkers- en Uitg. Mij Stemerding en Co,
Rotterdam.

78.

W.P. van Stockum en Zoon,
's-Gravenhage.

79.

A.A.M. Stols' Uitg. Mij, Maastricht.

80.

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

81.

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.

82.

Wereldbibliotheek, Amsterdam.

83.

J.B. Wolters' Uitg. Mij, Groningen.

Lijst der handschriften en boeken, waarmede de bibliotheek is
vermeerderd
I. Handschriften
a. HOMILIARIUM. Verzameling preeken op de Evangeliën van Zon- en Feestdagen.
Halfdeel (Zomerstuk).
Blz. 1-295: Zondagshomilieën; blz. 295-513:
Feestdagen-der-Heiligen-Homilieën, bevattende vertalingen in
Noord-Nederlandsch dialect naar Beda, St. Gregorius, St. Augustinus
e.a.
Hs op perkament, uit het einde der 15de eeuw, in twee kolommen, met
gekleurde voorletters, 514 blz. fol., in 17de-eeuwschen perkamenten band
(een zestal bladen zijn uitgesneden en enkele daardoor beschadigd).
b. Brief van Jacob Cats aan Marc. de Vogelaer dd. 5 Juli 1653. Bijgevoegd: een
afschrift van den brief met aanteekening door Gordon. Zie: Tijdschrift v. Ned. taalen lett., dl. 56, blz. 87-90.
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c. S(tephanus) M(archant). Verscheyde gedichten op verscheijden tijden gemaeckt
in Neerduyts en Latijn. Bijeengestelt in decemb, 1666. 92 blz. in perk. omslag. Zie:
Verslag.
c. Geschenk van Dr J.F.M. Sterck te Aerdenhout.

II. Boeken Het cijfer achter den titel verwijst naar den met hetzelfde cijfer
aangeduiden naam van den schenker in de hiervoor geplaatste lijst van
schenkers.
a. Verzameling ir A. Stoop
A l k e m a , B. Ons Insulinde. Hoe we 't verkregen en wat het door ons werd. 3de
o

dr. Haarlem, 1925. 8 .
o

A m m e r s - K ü l l e r , Jo van. Het inzicht. Amsterd., [1924]. 8 .
B i e n t j e s , J.A. Kaleidoscoop. Herinneringen en tijdsbeschouwingen. Amersfoort,
o

1919. 8 .
o

B o e k a [ps. van P.C.C. H a n s e n J r .]. Beschaving. Dl. I-II. Amsterd., z.j. 8 .
Uit Java's binnenland.
B o e k a [ps. van P.C.C. H a n s e n J r .]. Pàhkasinum. Indische roman. Amsterd.,
o

z.j. 8 .
B r u g g e n , C a r r y v a n , De grondgedachte van ‘Prometheus’. Een redevoering.
o

Amsterd., 1924. 8 .
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B r u n o , G i o r d . Die Vertreibung der triumphierenden Bestie. Ins Deutsche übertr.
o

von Ludw. Kuhlenbeck. 2te Aufl. Leipz., 1904. 8 .
Gesamm. Werke Bd. 2.
B r u n o , G i o r d . Eroici furori. (Zwiegespräche vom Helden und Schwärmer). Ins
o

Deutsche übertr. von Ludw. Kuhlenbeck. 2te Aufl. Jena, 1907. 8 .
Gesamm. Werke Bd. 5.
B u r g e r J r ., C.P. ‘Aere perennius’. Scherts en ernst in de Oden van Horatius.
o

's-Gravenh., 1926. 8 .
B u u r t , O n z e , door een ongenoemde [D.P. Bohn-Beets]. Voorrede van Nic.
o

Beets. 7de dr. Haarlem, 1911. 8 .
o

B y v a n c k , W.G.C. Literarische en historische studiën, Zutphen, 1918. 8 .
o

C a m p e n , M.H. v a n . Bikoerim. 2de dr. Amsterd., 1917. 8 .
Nederl. Bibliotheek.
o

C a n t e r , B e r n . Kalverstraat. Dl. I-II. Amsterd., [1904]. 8 .
o

C h a i l l e y - B e r t , J. Java et ses habitants. Paris, 1900. 8 .
o

C o c k , J. d e . Een Vlaming in de oorlogsklem. Amsterd., z.j. 12 .
o

D a e m e n , J o . Pruikebollen. Met 4 illustr. van de schrijfster. Amsterd., 1928. 8 .
D a n t e A l i g h i e r i . The Inferno - The Purgatorio - The Paradiso [Italian text
o

and translation]. London, 1912. 3 vols. 12 .
The Temple Classics.
D a n t e A l i g h i e r i . The Vita Nuova and Canzoniere [Italian text and translation
o

by Thom. Okey and Ph. H. Wicksteed]. London, 1906. 12 .
The Temple Classics.
D a n t e A l i g h i e r i . A translation of the Latin works [De vulgari eloquentia - De
o

Monarchia - Epistolae - Eclogues - Quaestio de aqua et terra]. London, 1904. 12 .
The Temple Classics.
D a n t e A l i g h i e r i . The Convivio [translated by Phil. H. Wicksteed]. [2d ed.].
o

London, 1908. 12 .
The Temple Classics.
D a n t e A l i g h i e r i . Het Paradijs. In proza overgebracht en met inl. en aant.
o

voorzien door H.J. Boeken. Amsterd., z.j. 8 .
D o f f , N e e l . Dagen van honger en ellende. Uit het Fransch door Anna van
o

Gogh-Kaulbach, met inleiding van F.M. Wibaut. Amsterd., z.j. 8 .
o

D r a a y e r - d e H a a s , A l b e r t i n e . Vrouwen. Amsterd., z.j. 8 .
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E e k h o u d , G e o r g . Kees Doorik of Een bloedig halfvasten, omgewerkt uit het
o

Fransch door Aug. Peeters. Amsterd., 1919. 8 .
o

E m a n t s , M a r c . Inwijding. Haags leven. 2de dr. Dl. I-II. 's-Gravenh., 1901. 8 .
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E r a s m u s , D e s . Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vert. door N.J. Singels.
o

Amsterd., z.j. 8 .
E r a s m u s , D e s . Een tweede twaalftal samenspraken. Vert. en van aant.
o

voorzien door N.J. Singels. Amsterd., z.j. 8 .
o

F a b i u s - C r e m e r E i n d h o v e n , M e v r . Bloemstukjes. Amsterd., z.j. 12 .
o

F a b i u s - C r e m e r E i n d h o v e n , M e v r . Madonna. Amsterd., z.j. 12 .
F e i t h , J a n . Met de Belgische troepen door West-Vlaanderen! Amsterd., [1918].
o

8 .
G e d e n k b o e k van de Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913. Meerhuizen.
Amsterdam, [1913]. Langw. fol.
G e e s t , D e N i e u w e E u r o p e e s c h e , in kunst en letteren door Dirk Coster,
o

Paul Colin, F.M. Huebner, D. Goldring en R. Guarnieri., Arnhem, 1920. 8 .
G e s c h i e d e n i s van prins Soepĕna en van prinses Sĕkar aroem. Vrij vert. uit
o

het Soendasch en van aant. voorz. door H.J. Oosting. Assen, 1902, 8 .
o

G e z e l l e , C a e s a r . Pietje Wardamme. Amsterd., z.j., 8 .
G i d s voor Lochem en omstreken met wandelkaart enz. 5 de dr. Lochem, 1902.
o

8 .
G i n n e k e n , J a c . v a n , en J. E n d e p o l s . De regenboogkleuren van
o

Nederlands taal. Nijmegen, 1917. Met 1 kaart. 8 .
Leergang der Nederl. taal. Deel III.
o

G o u d s m i t , S a m . Zoekenden. 2de herz. uitg. Amsterd., 1918. 8 .
Nederl. Bibliotheek.
o

G o u d s m i t , S a m . In de groote leerschool. Amsterd., z.j. 8 .
Nederl. Bibliotheek.
G u n n i n g , J.W.L. Jan Ligthart. Sa vie et son oeuvre, avec une anthologie de ses
o

écrits. Diss. Lausanne. Neuchatel, 1923. Met portr. 8 .
H a m e l , A.G. v a n . Het letterkundig leven van Frankrijk. Studiën en schetsen.
o

1e en 2e serie. Amsterd., z.j. Met portr. 8 .
H e c k s c h e r , J u l . Anleitung zur Erlernung der dänischen Sprache mit
o

Berücksichtigung der verwandten Sprachen. 4te Aufl. Frankf. a.M., 1892. 8 .
H e l m s , S v . H. Neues vollständiges Wörterbuch der dänisch-norwegischen und
deutschen Sprache. Nebst einem kurzen Abrisse der Formenlehre beider Sprachen.
o

6te Ausg. Th. I-II. Leipzig, 1895. 8 .
H i l l e g a s , H o w a r d C. Oom Paul's people. Illustr. with 8 photographs and a
o

map of South Africa. New York, 1900. 8 .
o

H o p m a n , F r i t s . In het voorbij gaan. Novellistische schetsen. Bussum, z.j. 8 .
H o p m a n , F r i t s . De proeftijd. Uitgewerkt fragment van een dagboek. Amsterd.,
o

1916. 8 .
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o

H u e t , G é d . Les contes populaires. Paris, [1923]. 8 .
Bibliothèque de culture générale.
o

H u l z e n , G e r . v a n . ‘Getrouwd’. 2de herz. uitg. Amsterd., z.j. 8 .
I s a a c h s e n - D u d o k v a n H e e l , V a l b . Noorweegsche brieven, versierd
o

door G. Rueter en G. Rueter-De Lang. Leiden, 1901. 8 .
I s a a c h s e n - D u d o k v a n H e e l , V a l b . Te hooi en te gras. Leiden, 1921.
o

8 .
o

J a a r b o e k der Scalden. [Dl.] IX. [Antwerpen, 1905]. Langw. 8 .
o

J e u r i s s e n , A l f . Op de vlakte. Amsterd., 1922. 8 .
Vlaamsche Bibliotheek.
K a p t e i j n - M u i j s k e n , G. Affirmatie. (Lijnen eener levensbeschouwing). Amsterd.,
o

z.j. 8 .
K e a t s , J o h n . Hyperion. Metrisch in het Nederl. overgebracht door W.W. van
Lennep, voorafgegaan door Herinneringen aan Mr. W.W. van Lennep door J. Six.
o

Amsterd., 1927. 8 .
K e t t m a n n J r ., G e o r g e . De glanzende draad der Goden. 2de dr. Amsterd.,
o

z.j. 8 .
K i e r k e g a a r d , S ö r e n . Keur uit de werken van -. Uit het Deensch vert. door
o

R.C.S. [R.M. Chantepie de la Saussaye]. Haarlem, 1905. 8 .
K l o o s , W i l l e m . Kroonjaar, 1859-1929. De Nieuwe Gids. Jrg. XLIV, 5e afl.
o

's-Gravenh., 1929. 8 .
K o l , N e l l i e v a n . Aphorismen. Verz. door Johanna Dorré. 2de uitg. Amsterd.,
o

z.j. 8 .
Nederl. Bibliotheek.
o

L a n d j u w e e l , O o s t - i n d i s c h , verzameld door S. Kalff. Haarlem, 1902. 8 .
o

L e o p o l d , J.H. Uit den tuin van Epicurus. Rotterd., z.j. Kl. 8 .
o

L o o s j e s , V i n c . Prikkels en pluimen. Arnhem, 1919. 12 .
M a r e , E l i n e [ps. v a n J u l . I n g e n h o e s -E. G e e r a e r d t ]. Cleemke's
o

fortuintje. Amsterd., [1910]. 8 .
Nederl. Bibliotheek.
N e l l i e [pseud. van N. v a n K o l ]. Sprookjes en vertellingen. Met 4 plaatjes door
o

W. Steelink. Leiden, 1886. 8 .
N o u h u y s , W.G. v a n . Uren met schrijvers. Studiën en critieken. Amsterd.,
o

1902. 8 .
o

O l i v e i r a , E.d'. Goethe. Een levensbeschrijving met 26 afb. Amsterd., z.j. 8 .
P a s c a l , B l a i s e . Gedachten. Volgens de laatste uitg. van Brunschvigg. Met
o

een inl. van de vert. Fenna de Meyier. Amsterd., 1919. 8 .
o

P e n n i n g Jr., W.L. Kamermuziek. Gedichten. Amsterd., 1903. Met portr. 8 .
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R e i t s m a - B r u t e l d e l a R i v i è r e , M.E. Een korte spanne tijds.
Cinematografische opnamen van het Hollandsch-Indische leven. 2e dr. Utrecht,
o

[1919]. 8 .
o

R e y n e k e v a n S t u w e , J e a n n e . Huwelijks-vacantie. Amsterd., z.j. 8 .
R i d d e r , A n d r é d e . Vlaamsche schrijvers. H. Teirlinck - A. Vermeylen - H.
o

Verriest - K. van de Woestijne. Baarn, 1909. 8 .
Onze Schrijvers. 2de bundel.
R o m p e l , F r e d . Die Helden des Burenkriegs. Bilder und Skizzen. 's-Gravenh.,
o

Pretoria, z.j. Geill. 8 .
R u y t e r , J.H. d e . Gevleugelde woorden. Verzameling van bekende citaten in
verschillende talen, bijeengebracht met medewerking van B.A. Buningh. Amsterd.,
o

z.j. 8 .
o

R u z i u s , J.B. ‘Heilig Indië’. Deel I-II. Bussum, 1905, 2dln in 1 bnd. 8 .
S a l o m o n s , A n n i e . Over mooie boeken. Letterkundige opstellen. Amsterd.,
o

1926. 8 .
Nederl. Bibliotheek.
‘S e s a m o p e n U!’ Een inleidende bloemlezing ... der Wereld-Bibliotheek en Ned.
o

Bibliotheek door L. Simons (met afb.). Amsterd., 1909. 8 .
S p r e u k e n , I n d i s c h e , naar de vertaling uit het Sanskrit van Otto Böhtlingk
o

in bloemlezing verdietscht door C.J. Wijnaendts Francken. Haarlem, 1932, 8 .
S p r o o k j e s e n v e r t e l l i n g e n uit den vreemde. Verzameld en bewerkt door
o

H. van Tichelen. I. Utrecht, z.j. 8 .
Op omslag: Fiedeldidon.
S t i e m e n s - H o p m a n , M.M. Zonlichtheide door een doktersvrouw. Amsterd., z.j.
o

8 .
š u k a s a p t a t i . Das indische Papageienbuch. Aus dem Sanskrit übersetzt von
o

Rich. Schmidt. München, 1913, 8 .
Meisterwerke orientalischer Literaturen. Bd. III.
o

S w a r t h , H é l è n e . Verzen. Amsterd., z.j. 8 .
Nederl. Bibliotheek.
T e d i n g v a n B e r k h o u t - v a n T.T., S.W. Levensuitingen. Amsterd., [1912]. Kl.
o

8 .
T e r b u r g h , C. [ps. van J. E s s e r J r .]. Hildegonde van Duyvenvoorde en
o

andere novellen. Utrecht, 1879, 8 .
o

T e r é g o , A.L. [ps. van L.A.B. U l e h a k e ]. Meneer Stephanus. Amsterd., z.j. 8 .
T h a c k e r a y , M i s s . Old Kensington. Uit het Eng. door Mevr. Van
o

Deventer-Busken Huet. Dl. I-II. Haarlem, 1874. 8 .
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U i l k e n s , H.G.J. en W.L.D. v a n d e n B r i n k . Gedenkboek der Noord- en
Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij over 100 jaren reddingwerk. Amsterd.,
o

[1924]. 4 .
V a l e n t i j n , F r a . Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naauwkeurige
en uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die gewesten, enz.,
Met prentverbeeld. Dordrecht en Amsterd., 1724-26. 5dln. 8 bdn. fol.
I, 1. Algemeen. I, 2. Moluccos. II Amboina. III, 1. Amboina, Vervolg. III,
2. Amboina, Slot. Banda. Celebes. Borneo enz. Ook Tonkin, Cambodja,
Siam. IV, 1. Java. IV, 2. Java, Vervolg. Suratte. China. Formosa enz. V,
1. Choromandel. Pegu. Arrakan. Bengala. Mocha. Persien. Malakka.
Ceylon. V, 2. Malabar. Japan. Kaap de Goede Hoop. Mauritius.
V a l e t t e , T.G.G. Niederländische Konversations-Grammatik. 3te Aufl. Heidelberg,
o

1915. 8 .
Methode Gaspey-Otto-Sauer.
V e r h a l e n van een vampier. Uit het Sanskrit vert. door W. Caland. Amsterd., 1923.
o

Kl. 8 .
Elsevier's algemeene bibliotheek. Dl. 22.
V e r h a l e n , B o e d d h i s t i s c h e . Uit het Pāli vertaald door W. Caland. Utrecht,
o

1923. Kl. 8 .
o

W a t t e z , O m e r . Germaansche balladen. Amsterd., 1909. 8 .
o

W e s s e l i n k , J o h . De zomertocht van den reus. Amsterd., 1917. 8 .
o

W i n t e r b o e k van de Wereldbibliotheek 1922-1923. [Amsterd., 1922]. 4 .
o

W i t , J o de. Donker geluk. Leiden, 1918. 8 .
W o l f f e n b u t t e l - v a n R o o i j e n , H. Jan Kriek-John Creek. Een merkwaardige
o

Hollandsche historie. Voorhout, z.j. Met. illustr. 8 .

b. Werken van Nederlandsche dichters, uitgegeven 1870-1936
o

A c h t e r b e r g , G. Afvaart. [Gedichten]. Bussum, 1931. 8 .
o

A d a m a v a n S c h e l t e m a , C.S. Zwerversverzen. 2de dr. Rotterd., 1909. 8 .
A d a m a v a n S c h e l t e m a , C.S. Gevleugelde spreuken. Rotterd., 1925.
o

Langw. 8 .
o

A l b e r t s , J o h . C.P. Verzen. Amsterd., 1933. 8 .
A m e i d e , T h . van [ps. van J.H. L a b b e r t o n ]. Lof der wijsheid. Amsterd., 1906.
o

Kl. 4 .
B a a r t d e l a F a i l l e - W i c h e r s H o e t h , H e n r . Verzen. Arnhem, 1924.
o

8 .
o

B a k e l s , H e n r i . Stille uren. Bussum, 1919. 8 .
o

B a k e l s , H e n r i . Spiegelingen. Santpoort, 1925. 8 .
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B e r g e , W i l l e m t e n . De Zoon van het Hemelsche Rijk. Gedichten. Maastricht,
o

Brussel, 1930. 8 .
o

B e r g h , H e r m . v a n d e n . De boog. Verzen. Zeist, 1917. 8 .
B e v e r s l u i s , M a r t i e n . De bellenblazer. Band- en boekversiering van Nans
o

Amesz. Arnhem, [1931]. 8 .
o

B i n n e n d i j k , D.A.M. Het andere land. Arnhem, 1930. 8 .
o

B o d d a e r t , M a r i e . Aquarellen. 's-Gravenhage, 1887. 8 .
o

B o e k e n , H.J. Aan mijne vrouw. Amsterd., 1902. 8 .
o

B o e l e v a n H e n s b r o e k , P.A.M. Nieuwe gedichten. Nijmegen, 1891. 8 .
o

B o e r , J u l . d e . De schoone verbeelding. Verzen. Amsterd., 1905. 8 .
o

B o n n , S. Gewijde liederen. Amsterd., 1926. 8 .
B o n n , S. ‘Wat zang en melody’. Met een woord tot inleiding van L. Simons.
o

Amsterd., z.j. 8 .
Nederlandsche Bibliotheek.
B o u t e n s , P.C. Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina
o

van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden. [Maastricht, 1930]. Langw. 8 .
o

B r e e n , L e o v a n . Ontwapend. Hoorspel voor de vrede. Bolsward, [1931]. 8 .
o

B r e e n , L e o v a n . De stroomlijn. Gedichten. Z. pl. en j. 8 .
o

B r u i n , H. d e . Het ingekimde land. Amsterd., 1932. 8 .
o

B r u n i n g , H e n r i . Het verbond. Groesbeek, 1931. 4 .
B u l t h u i s , R i c o J. Lied zonder naam. Harlequinade voor marionetten.
o

's-Gravenh., 1935. 8 .
o

C a n t e r , B e r n . Verzen. 1889-1904. Amsterd., [1904]. 4 .
o

C a n t e r , B e r n . Koning Wind. [Drama]. Amsterd., [1904]. 8 .
C a n t e r , B e r n . Dramatische werken. Medea - De bron der jeugd - De gijzelaars.
o

Amersfoort, 1913. 8 .
C a n t e r , B e r n . De bron der vreugd. Een feest- en tooverspel. Z. pl., [1926].
o

Met afb. 4 .
C h a r i v a r i u s [ps. van G. N o l s t T r e n i t é ]. De storm. Shakespeare's
o

‘Tempest’ losbandig bewerkt. 2de dr. Haarlem, 1920. 8 .
C h a r i v a r i u s [ps. van G. N o l s t T r e n i t é ]. De roemruchtige bedrijven van
ridder Don Quixote de la Mancha. Met teekeningen door J.W. Bloem. Haarlem,
o

1925. 12 .
C l e r c q , R e n é d e . Uit de diepten: De Grotten - De Stemmen - Herrijzenis.
o

Amsterd., 1911. Kl. 8 .
C l e r c q , R e n é d e . De Zware Kroon. Verzen uit den oorlogstijd. Bussum, 1915.
o

8 .

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937

225
C l e r c q , R e n é d e . Van aarde en hemel. De appel - Hemelbrand - Ahasver o

Doemsdag. Amsterd., 1915. 8 .
o

C o l l e m , A. v a n . Liederen der gemeenschap. Bussum, 1918. 8 .
Tweede deel der Liederen.
o

C o s m a n , H. Wilde halmen. Een bundel vaerzen. 's-Gravenh., 1884. 8 .
o

C r e m e r , J.J. Gedichtjes. Arnhem-Nijmegen, 1881. 8 .
o

C r e m e r s , M a r i e . Nieuwe loten. Maastricht, 1923. 8 .
Trajectum-ad Mosam Pers.
o

D e k k e r , M a u r i t s . Homo cantat. Amsterd., z.j. Langw. 8 .
o

D i l l e n , I n e v a n . Brekende luchten. Arnhem, 1922. 8 .
D o o r n , W i l l e m v a n . De late zomer van Michiel Dietvorst. Een
o

gedichten-cyclus. Amsterd., 1929. Kl. 8 .
D u i n k e r k e n , A n t o n van [ps. van W. A s s e l b e r g s ]. Lyrisch labyrinth. Een
bundel gedichten, waarin opgenomen de 2de dr. van ‘Onder Gods oogen’. Utrecht,
o

1930. 8 .
o

D u i n k e r k e n , A n t o n Het wereldorgel. Utrecht, 1931. Langw. 8 .
o

E e d e n , F r e d . v a n . Minnestral. Amsterd., 1907. 8 .
o

E e d e n , F r e d . v a n . Dante en Beatrice en andere verzen. Amsterd., 1908. 12 .
E e d e n , F r e d . v a n . Lioba. Ein Drama der Treue. Deutsche Übersetzung von
o

Else Otten und Armin Petersen. Berlin, [1912]. 8 .
E e d e n , F r e d . v a n . De heks van Haarlem. Treurspel der onzeekerheid.
o

Amsterd., 1915. 8 .
o

E l e g a s t (P i e t e r v a n R o s s e m ). Verzen. Den Haag, 1920. 8 .
E l l e n [ps. van D. M o l l i n g e r - H o o y e r ]. Ariadne en Dionysos. Amsterd., z.j.
o

Langw. 8 .
o

E l r i n g , V a n [ps. van A. T h . A. H e y t i n g ]. Gedichten. 's-Gravenh., 1902. 8 .
E s s e n , H e i n v o n . Dierenliedjes. Met portret door W. van Konijnenburg. 3de
o

dr. 's-Gravenhage, z.j. 8 .
F i o r e d e l l a n e v e [ps. van M.G.L. v a n L o g h e m ]. Mista. Gedicht.
o

[Concert-oratorium]. [Rotterd., 1888]. 8 .
o

G e u n s , J.J. v a n . Het uur der sterren. Gedichten. Bussum, 1928. 8 .
o

G e u n s , J.J. v a n . Gedichten uit drie rijken. Bussum, 1930. 8 .
o

G o r t e r , H e r m . Verzen. Amsterd., [1890]. 8 .
o

G o r t e r , H e r m . Verzen. Amsterd., 1903. 8 .
o

G r a a d t v a n R o g g e n , W. Amata. Een oogst van verzen. Haarlem, 1921. 8 .
H a a r , J.G. v a n d e r , (W. v a n W e i d e ). Het levend verleden. Gedichten.
o

's-Gravenhage, 1910. 8
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o

H a a r , J.G. v a n d e r . Uit mijn dagboek. Gedichten I. 's-Gravenh., 1920. 8 .
o

H e g e n s c h e i d t , A l f r . Starkadd. Drama. Bussum, 1920. 8 .
o

H o o g , G.C. v a n 't. Iris. Verzen. Amsterd., 1901. 8 .
o

H u i j t s , J o h . Aan den ondergang. [Rotterd., 1925]. 8 .
Ex. op Hollandsch papier. No. XIX.
H u i j t s , J o h . Sowjet-poëzie. Verzameld en uit het Russisch vertaald. [Amsterd.,
o

1933]. 8 .
De Vrije Bladen, Jrg. 10, Schrift 12.
o

I n a [ps van?]. Gedichten. Meppel, 1890. Kl. 8 .
J a n s s e n , M i e k . Aan de bron. Met teekeningen door Jan Toorop. Amsterd.,
o

z.j. 4 .
o

K a t e , J.J.L. t e n . Godsdienstige poëzy. Leiden, 1884. 8 .
o

K a t e , J.J.L. t e n . Lier en harp. Gedichten. Leiden, z.j. Met foto. 8 .
o

K e l k , C.J. Katrijn. Een Jan Klaassen-spel. Amsterd., 1928. 8 .
K e m p , M a t h . Stroomversnellingen. [Maastricht, 1924]. Met houtsn. door H.
o

Jonas. 8 .
o

K e u l s , H.W.J.M. Om de stilte. Gedichten. Maastricht, 1924. 8 .
o

K l i n k e n b e r g , G.A. v a n . De cactus. Gedichten. Arnhem, 1932. 4 .
K u y l e , A l b . [ps. van L. K u y t e n b r o u w e r ]. Songs of Kalua. Utrecht, 1931.
o

8 .
o

L., E.v. Sonnetten en andere gedichten. Den Haag, 1924. 12 .
o

L a p i d o t h - S w a r t h , H é l è n e . Bleeke luchten. Amsterd., z.j. Met portr. 8 .
o

L a p i d o t h - S w a r t h , H é l è n e . Najaarsstemmen. Amsterd., z.j. 8 .
o

L a p i d o t h - S w a r t h , H é l è n e . Stille dalen. Amsterd., z.j. Met portr. Kl. 8 .
o

L a s t , J e f . Verleden tijd. Verzen. Rotterd., 1932. 8 .
o

L e e u w , A a r t v a n d e r . Opvluchten. Santpoort, 1922. 8 .
o

L e y d e n , J e a n n e C. v a n . Eroticon. Amsterd., z.j. 8 .
o

L o o y , J a c . v a n . Ode aan Rembrandt. Tijdzang. Amsterd., 1906. Langw. 8 .
o

M a r e s t , A i m é d e . Het brandglas. Gedichten. Brussel, 1931. 8 .
o

M a r s m a n , H. Witte vrouwen. [Utrecht], 1930. 4 .
o

M a r x - K o n i n g , M a r i e . Verzen. Met portr. Amsterd., 1901. Kl. 8 .
M é r o d e , W. d e [pseud. van W.E. K e u n i n g ]. De rozenhof. Kwatrijnen.
o

Amsterd., 1925. Kl. 8 .
M e t z - K o n i n g , M a r i e . Verzen. Eerste bundel. 2de dr. Met portr. Tweede
o

bundel. Bussum, 1905. Kl. 8 .
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M i l t o n , J o h n . Het Paradijs verloren. Boek I-VI, vertaald door Alex. Gutteling.
o

Amsterd., z.j. 8 .
M o e r k e r k e n J r ., P.H. v a n . Modron. Een dramatisch spel. Amsterd., 1903.
o

Kl. 8 .
o

M o e r k e r k e n J r ., P.H. v a n . De doodendans. Drama. Amsterd., 1905. Kl. 8 .
o

M o l l i n g e r , J e n n y . Droom en wake. Haarlem, 1925. 8 .
o

M o l l i n g e r , J e n n y . Bloei. [Gedichten]. Haarlem, 1928. 8 .
M o n t , P o l . d e . Lentesotternijen en Twee eerste idyllen. 3de dr. Antwerpen,
o

1920. 8 .
o

N a h o n , A l i c e . Schaduw. Gedichten. 3de uitg. Antwerpen, Leiden, 1929. 8 .
o

N e l l i e [v a n K o l ]. Stamelingen. 4de dr. Amsterd., 1924. 8 .
O o s t e n , A.J.D. v a n . Het vuurwerk. Een bundel strophen. Utrecht, 1930. Langw.
o

8 .
o

O o s t e n , A.J.D. v a n . De intocht. Amsterd., 1930. 8 .
O o s t e n , A.J.D. v a n . De wonderlijke weg. Een bundel verzen. Arnhem, 1932.
o

8 .
P a r e a u , N.E.M. [ps. van H.J. S c h e l t e m a ]. Mengelingen. Eerste stuk.
o

Groningen, 1933. 8 .
o

P a u w e l s , F r a n ç o i s . Verzamelde gedichten. Amsterd., z.j. 8 .
P e r k , J a c q . Gedichten. 15de met een slotwoord verm. dr., bezorgd door Willem
o

Kloos. Met facsimilé's naar het hs. der Mathilde. Amsterd., 1920. Kl. 8 .
P e r m y s , M a r t i n [ps. van M.J. P r e m s e l a ]. De zwaluwen om den toren.
o

Amsterd., z.j. 8 .
o

P i n k h o f , S. Verzen. Bussum, 1920. 8 .
o

P i n k h o f , S. De wachtwoorden. Amsterd., 1930. 8 .
P l a s s c h a e r t , [A l b .]. Bloem en blad. Een krans beschouwingen van Kritias
o

'31, '32. Z. pl., [1933]. 8 .
o

P r i e m , G.H. Meta en andere gedichften. Amster., 1901. 8 .
R a m , H i l d a [ps. van M a t h . R a m b o u x ]. Gedichten. Aalst, 1906. Met portr.
o

Gr. 8 .
o

R e d d i n g i u s , J o h . Johanneskind. Gedichten. Amsterd., 1907. 8 .
o

R e h m , A l b . De tuin der muzen. Gedichten. Rotterd., 1904. 8 .
R e n s b u r g , J.K. Japanse verzen. I. Toedzji-no-hana. II. Kikoe-no-hana. Rotterd.,
o

1903. Kl. 8 .
R e n s b u r g , J.K. Sita. Een cyclus van interasteraal naturalisme. Amsterd., z.j.
o

8 .
o

R i d d e r , T o n y d e . Jonge geluiden. Zeist, 1925. 8 .
o

R i d d e r , T o n y d e . Den berg op. Zeist, 1925. Met een plaat. 8 .
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R i d d e r , T o n y d e . Songs of the soul. Illustrations by Ina Rahusen. Zeist, 1925.
o

8 .
o

R i t s c h l , G i z a . Liederen. Amsterd., 1907. Met portr. 8 .
Met eigenhandige opdracht.
o

R o e l a n t s , M a u r i c e . Het verzaken. Gedichten. Maastricht, Brussel, 1930. 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 . Verzonken grenzen. 2de dr.
o

Rotterd., 1920. 8 .
o

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 . Het offer. Rotterd., 1921. 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 . De kinderen. Feestelijk spel in
o

verzen. Rotterd., 1922. 8 .
o

S a l o m o n s , A n n i e . Verzen. Bussum, 1905. Kl. 8 .
o

S c h a e p m a n , H.J.A.M. Nieuwe gedichten. Utrecht, 1889. 8 .
o

S c h e p e r s , J.B. Alwin. Woudspel in 5 bedrijven. Haarlem, [1905]. 8 .
S c h o t m a n , J o h . W. Lugh. Spel van het licht. Bandvers. en afbeeldingen van
o

P.A.H. Hofman. Amsterd., [1931]. 8 .
S c h o t m a n , J o h . Hoe langer hoe liever, of: Sijmen in Dwaasoord. Een kluchtige
o

revue. Rotterd., 1934. 8 .
o

S c h r e u r s , J a c q . De bloeiende wijnstok. Verzen. Castricum, 1924. 8 .
o

S c h r e u r s , J a c q . Omnis terra. Gemeenschapsspel. Utrecht, 1932. 8 .
S c h ü r m a n n , J u l . Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos en 6
o

lithogr. van W.E. Roelofs Jr. Den Haag, [1909]. 4 .
S h e l l e y , P.B. Prometheus ontboeid. Een lyrisch drama in 4 bedr. vertaald door
o

Alex. Gutteling. Amsterd., z.j. 8 .
o

S o e r a R a n a [ps. van J. E s s e r J r .]. Gedichten. Deel I-II. Baarn, 1906. 8 .
S p e e n h o f f , J.H. De zeven moordenaars en andere verhalen. Met 100
o

teekeningen van den schrijver. Amsterd., 1904. Langw. 8 .
o

S p e e n h o f f , J.H. Twaalf liedjes met wijsjes. Z. pl. en j. Met portr. 8 .
o

S p e e n h o f f , J.H. Twaalf liedjes met muziek. Haarlem, z.j. 8 .
o

S p i e r e n b u r g , J o . De schoonheid zaaide. Verzen. Utrecht, 1926. 8 .
o

S p i e r e n b u r g , J o . Het Heilig graal. Verzen. Utrecht, 1927. 8 .
o

S w a r t h , H é l è n e . Eenzame paden. Een bundel verzen. Amsterd., 1916. 8 .
o

S w a r t h , H é l è n e . Late liefde. Liederen en sonnetten. Leiden, 1919. 8 .
o

S w a r t h , H é l è n e . Late rozen. Gedichten. Amsterd., 1920. 12 .
o

S w a r t h , H é l è n e . Nieuwe verzen. Amsterd., 1920. 8 .
o

S w a r t h , H é l è n e . Al onder de boomen. Amsterd., z.j. Langw. 8 .
o

S w a r t h , H é l è n e . Avondwolken. Verzen. Krimpen a/d Lek, z.j. Kl. 8 .
o

S w a r t h , H é l è n e . Octobre en fleur. Amsterd., z.j. Langw. 8 .
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o

T h e u n i s z , J o h . Het klare dagen. Een sonate in verzen. Amsterd., 1923. 8 .
o

T i l l - d e n B e e r P o o r t u g a e l , C.L. v a n . Momenten. Den Haag, 1928. 8 .
o

T i l l - d e n B e e r P o o r t u g a e l , C.L. v a n . Ranken. Amsterd., 1930. 8 .
o

U i l d r i k s , G. v a n . Agnete. Dramatisch gedicht. Den Haag, [1914]. 12 .
V a l k e m a B l o u w , J.P. Sancho Panza. Spel in 4 bedrijven naar Cervantes'
o

Don Quichot. Rotterd., 1930. 8 .
o

V e e n , J o s v a n . Madeleine. Lyrisch drama. Z. pl., [1915]. 8 .
V e g a , L o p e d e . De kastijding zonder wraak. Uit het Spaansch overgebracht
o

door G.C. van 't Hoog. Haarlem, 1929. Met portr. 8 .
V a n d e v e l d e , A n t o n . Christoffel. Dramatisch spel in vier deelen. Gent, 1924.
o

Met pltn. 8 .
V a n d e v e l d e , A n t o n . De vloek. Lyrisch-dramatische cyclus. Met houtsn. door
o

Maria Aldernacht. Maastricht, 1929. 8 .
o

V e r c a m m e n , J a n . Eksode. Verzen. Kortrijk, [1929]. 8 .
V e r h a g e n , B a l t h . De heks van Overholland of Eene schaking aan de Vecht.
o

Klucht. Haarlem, 1916. 8 .
Dilettanten-tooneel. XIII.
o

V e r s c h a e v e , C y r . Zeesymfonieën. 2de uitg. Brugge, [1923]. 8 .
o

V e r w e y , A l b . De nieuwe tuin. Amsterd., 1898. 8 .
o

V e r w e y , A l b . Dagen en daden. Amsterd., 1901. 8 .
o

V e r w e y , A l b . Het blank heelal. Amsterd., 1908. 8 .
V o l k e r [ps. van P.W. d e K o n i n g ]. Kleindichtjes. Met een voorwoord. Amsterd.,
o

[1905]. 8 .
V o l k e r [ps. van P.W. d e K o n i n g ]. Verzen, liederen en sonnetten. Eerste
o

bundel. 2de herz. dr. Amsterd., 1911. 8 .
o

V o o y s , I s . P. d e . Van de armen. Amsterd., 1903. 8 .
o

V o s , M a r g o t . De nieuwe lent'. Verzen. 2de dr. Amsterd., 1923. 8 .
o

V o s , M a r g o t . De dienende maagd. Verzen. 2de dr. Amsterd., 1924. 8 .
o

V o s , M a r g o t . Intermezzo. Verzen. Blaricum, 1925. 8 .
o

V o s , M a r g o t . De windharp. Verzen. Blaricum, 1932. 8 .
o

V o s , M a r i e W. Opgang. Verzen. Amsterd., 1925. Kl. 8 .
o

V o s , M a r i e W. Bloei. Verzen. Amsterd., 1927. Kl. 8 .
o

V o s , M a r i e W. Roode geranium. Verzen. Amsterd., [1928]. Kl. 8 .
o

V r i e s , H e n d r . d e . Stormfakkels. Gedichten. [Amsterd., 1932]. 8 .
De Vrije Bladen. Jrg. 9, Schrift 11.
o

V r i e s , T h e u n d e . Aardgeest. Gedichten. Hilversum, 1934. 8 .
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o

V r i e s l a n d , V i c t o r E. v a n . Voorwaardelijk uitzicht. Amsterd., 1929. 8 .
W a a l s , L a u r e n s v a n d e r . De tuinspiegel. Een bundel verzen.
o

Boekverluchting van Joz. Cantré. Blaricum, 1920. Kl. 8 .
o

W a s c h , K a r e l . Gedichten. Santpoort, 1929. 8 .
o

W a t t e z , O m e r . Germaansche balladen. Amsterd., 1909. 8 .
o

W e r u m e u s B u n i n g , J.W.F. In memoriam. Amsterd., z.j. Kl. 8 .
W o e s t i j n e , K a r e l v a n d e . Verzen: Het Vader-huis; de Boom-gaard der
o

vogelen en der vruchten; Vroegere gedichten. Bussum, 1905. 8 .
W o l t e r s , P a u l . [pseud. van J o h . C.P. A l b e r t s ]. Herfstblâren. ['s-Gravenh.,
o

1915]. 12 .
o

W o l t e r s , P a u l . Julie. ['s-Gravenh., 1915]. 12 .

c. Overige aanwinsten
o

A l b u m P r o m o t o r u m , qui inde ab anno MDCXXXVI usque ad annum
MDCCCXVum in Academia Rheno-Trajectina gradum doctoratus adepti sunt.
o

Trajectum ad Rhenum, 1936. 8 .
o

A l m a n a k , N e d e r l a n d s c h e A n e k d o t e n , voor 1833. Franeker, z.j. 24 .
A m m e r s - K ü l l e r , J o v a n . De Sans-Culotten 1792-1795. Amsterd., 1936.
o

8 . (75).
Heeren, Knechten en Vrouwen.
A m s t e r d a m m e r , D e G r o e n e . 60ste jaarg. 19 December 1936.
Jubileumnummer. Amsterd., 1936. fol.
A n e m a , S e e r p . Eerherstel voor Schaepmans' Aya Sofia. (Calvinistische en
o

impressionistische aesthetiek II). Kampen, 1936. 8 . (1).
o

A n n u a i r e , l', des historiens de la littérature. [T.] I, II, IV. Helsinki, 1929-'36. 8 .
3 dln.
Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja I, II, IV.
A n t h o n i s z , R.G. The Dutch in Ceylon: Glimpses of their life and times. Colombo,
o

1905. 12 . (40).
A n t h o n i s z , R.G. Report on the Dutch records in the Government Archives at
o

Colombo. Colombo, 1907. 8 . (40).
A r c h i e f s t u k k e n , K a a p s c h e , lopende over het jaar 1782 met de secrete
correspondentie van 1778 tot 1782, afgeschreven, bewerkt en van een register
o

voorzien door Kathl. M. Jeffreys. Dl. II. Pretoria, 1935. 8 . (29).
A r n i m , B.D.H. v o n . Die Schreiber des Psalterium Sinaiticum und ihre Vorlage.
o

Proefschr. Leiden. Leiden, 1936. 8 .
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A s p e l i n - H a a p k y l ä , E l i e l . Tutkielmia Kirjallisuudesta ja Kuvaamataiteista.
o

Helsinki, 1928. 8 .
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 177 Osa.
A s p e r e n , L u b b . N. v a n . Zending en zendingsonderwijs op Nederlandsch-Nieuw
o

Guinee. Proefschr. Leiden. Leiden, 1936. Met afb. 8 .
A u f s ä t z e zur Sprach- und Literaturgeschichte Wilhelm Braune zum 20. Februar
o

1920 dargebracht von Freunden und Schülern. Dortmund, 1920. 8 .
B a l e n , W.J. v a n . Het werkende land. Opbouw van Nederland in moeilijke tijden.
o

Met een voorwoord van M. Slingenberg. Haarlem, [1936]. Geïll. 8 .
o

B a n n i n g , W. Jaurès als denker. Arnhem, 1931. Met portr. 8 . (7).
B e r e s t e y n , E.A. v a n . Grafmonumenten en grafzerken in het koor der Nieuwe
o

Kerk te Delft. Delft, 1936. Met illustr. 8 .
o

B e r g h e n , R e n é . De overjas. Antwerpen, 1934. 8 .
B e r k o o z , M. The Nuzi dialect of Akkadian. Orthography and phonology. Univ.
o

of Pennsylvania dissert. Philadelphia, 1937. 8 .
Language dissertations. Nr. 23.
o

B e s s e l a a r , H e r m . Reis naar de volwassenheid. Rotterd., 1936. 8 . (64).
B e u g h e m , A.E. v a n . Bijdrage tot het geslacht der zelfstandige naamwoorden
o

in de Zuidnederlandsche dialecten. [Gent, 1934]. 8 .
Uit het Seminarie voor Vlaamsche dialectologie van de Universiteit te
Gent. II.
B e u g h e m , A.E. v a n . Johan Michel Dautzenberg, 1808-1869. Schets van zijn
o

strijd op taal- en letterkundig gebied. Brussel, 1935. Met portret. 8 .
Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. VIe Reeks. Nr.
57.
B h i s m a p a r w a , H e t O u d j a v a a n s c h e . Uitgegeven door J. Gonda.
o

Bandoeng, 1936. 8 .
Bibliotheca Javanica. 7.
B i b l i o t h e c a E r a s m i a n a R o t t e r d a m e n s i s . Catalogus der uitgaven van
Desiderius Erasmus' werken aanwezig in de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam
o

door W. de Vreese. Afl. 1- . Rotterd., 1936- . 8 . (59).
B l a n c q u a e r t , E. Dialect-atlas van Noord-Oost-Vlaanderen en
Zeeuwsch-Vlaanderen, met 150 kaarten. Dl. I-II. Antwerpen, [1935]. fol.
Reeks Nederl. dialect-atlassen 3.
B l a n c q u a e r t , E.; W. P é e e.a. De Nederlandsche dialectnamen van de spin,
o

den ragebol en het spinneweb. Met 3 gekl. krtn. [Gent, 1933]. 8 .
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Uit het Seminarie voor Vlaamsche dialectologie van de Universiteit te
Gent. I.
B l a n c q u a e r t , E. en W. P é e . Intervocalische tenuis-verschuiving in Vlaanderen.
o

Z. pl., [1937]. 8 .
Uit het Seminarie voor Vlaamsche Dialectologie van de Univ. te Gent. III.
o

B o a s , M. De Cato van Adam de Suel. Leiden, 1935. 8 . (6).
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B o c k w i n c k e l , H.B.A. Taaltucht door ‘De school van Kollewijn’, met een inleid.
o

van P. Gerlach Royen. Amsterd., 1937. 8 .
o

B o e k , O n s e i e . 'n Afrikaansche Boekegids. Deel III- . Kaapstad, 1937- . 8 .
B o e k , R o n d o m h e t . 1937. Onder redactie van E. Elias. [Amsterd.], 1937.
o

Geïll. 8 .
B o e r e n b o e k , G r o o t - N e d e r l a n d s . Redactie van Anne de Vries, met
dialectologische en folkloristische medewerking van P.J. Meertens. Nijkerk, [1936].
o

Geïll. 4 . (65).
o

B o u d i e r - B a k k e r , I n a . Paul. Amsterd., [1936]. 8 .
o

B o u d i e r - B a k k e r , I n a . Twee voeten. Amsterd., z.j. 8 .
o

B o u d i e r - B a k k e r , I n a . Saraï. Amsterd., z.j. 4 .
B o u t e n s , P.C. Een nieuwe lente op Hollands erf. Aan prinses Juliana der
Nederlanden bij haar huwelijk met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. 's-Gravenh.,
1937. Plano. (27).
B o u t e n s , P.C. Idem. Bijzondere afdruk voor den dichter (met het 8ste couplet).
No. 23. Met handteekening van den dichter. (47).
B o u v y , J o h a . M a r i a C h r . Idee en werkwijze van mevrouw
o

Bosboom-Toussaint. Proefschr. Leiden. Met portr. Rotterd., 1935. 8 .
B r a n d e n b u r g , J o h . Solomos et l'Italie. Proefschr. Leiden. Rotterd., 1935.
o

8 .
B r a n d s m a , W.L. Het werkwoord bij Gysbert Japicx. Proefschr. Groningen.
o

Assen, 1936. 8 . (51).
B r a n d s t e t t e r , R e n w . Wir Menschen der indonesischen Erde. XI. Die
o

Verwantschaft des Indonesischen mit dem Indogermanischen. Luzern, 1937. 8 .
B r e d e r o , G e r b r . A d r . Bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en
o

ingeleid door M.G. Schenk. Baarn, [1936]. 8 .
Libellen serie nr. 115.
B r e y n e , M a r c . R. Afrikaans. Eine Einführung in Laut-, Formen- und Satzlehre
o

mit Literaturproben. Mit 4 Abbild. Leipzig, 1936. 8 . (6).
B r o e k h u i z e n , J o h a n n a v a n . Ewig gister. Suid-Afrikaanse skets. Baarn,
o

[1936]. 8 .
Libellen serie nr. 127.
o

B r o m , G e r . Schaepman. Haarlem, 1936. Met portr. Kl. 8 .
Volksuniversiteitsbibliotheek no. 69.
B r o u w e r , D i e u w k e A. Ameland. Een sociaal-geografische studie van een
o

Waddeneiland. Proefschr. Utrecht. Amsterd., 1936. Geïll. 8 . (55).
B r u i n , C.C. d e . Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament.
o

Tweede gedeelte. Groningen, 1934. 8 .
o

B r u s s e -v a n H u i z e n , J o s . Het steenen ventje. Rotterd., 1936. 8 . (64).
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o

B u y s s e , C y r . Van arme menschen. 2de dr. Bussum, 1926. 8 .
B i j b e l t e n t o o n s t e l l i n g . Statenvertaling 1637-1937. [Catalogus]. Amsterd.,
o

1937. 8 . (4).
B i j d r a g e n tot de Nederlandsche taal- en letterkunde Prof. Dr. Jac. van Ginneken
o

aangeboden. Rotterd., 1937. Met portr. 8 .
Onze Taaltuin. 6de jrg. no. 1.
B y s t e r v e l t , H e n r . v a n . Embassy to Kandy. Translated by F.H. de Vos. Z. pl.,
o

1890. 8 . (40).
C a e n , A n t . The Capture of Trincomalee A.D. 1639. Extracts from the Journal,
o

transl. by F.H. de Vos. Z. pl., 1887. 8 . (40).
C a i l l i e u , C o l i j n . Dal sonder wederkeeren of Pas der doot, [uitgeg.] door Paul
o

de Keyser. Antwerpen, 1936. Met afb. 8 .
Universiteit te Gent. Werken uitgeg. door de Faculteit der wijsbeg. en lett.
73e afl.
o

C a m p e r t , J a n . Verwilderd landschap. Gedichten. 's-Gravenh., 1936. Kl. 8 . (73).
C a m p h u y s e n , D i r k . Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid
o

door K. Heeroma. Baarn, [1936]. 8 .
Libellen serie nr. 126.
C a r t u l a i r e de l'ancien Consulat d'Espagne à Bruges. Recueil de documents...
o

par L. Gilliodts-van Severen. 1e et 2e partie. Bruges, 1901-'02. 8 .
1. 1280-1550. 2. 1550-1777.
Recueil de chroniques, chartes et autres documents, publ. par la Société
d'émulation de Bruges. 3e serie.
C a t a l o g u s van werken over Noord-Brabant, aanwezig in de Boekerij van het
Prov. Genootsch. van K. en W. in Noord-Brabant [door C.M.E. Ingenhousz].
o

['s-Hertogenbosch), 1937. 8 .
C a t a l o g u s van de geschriften over leven en werken van Desiderius Erasmus,
o

aanwezig in de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam. Rotterd., 1936. 8 . (30).
Catalogus van de Bibliotheek der Gem. Rotterdam, Lijst 133.
C a t a l o g u s der Theologische Bibliotheek-Thierry, aanwezig in de Koninklijke
o

Bibliotheek te 's-Gravenhage. 's-Gravenh., 1936. 8 . (43).
o

C a u w e l a e r t , A u g . v a n . Vertellen in toga. Amsterd., Antwerpen, 1935. 8 .
(67).
C h r i s t i a n s e n , P e t e r . Hundrede Aar Mellem Bøger. Illustr. af Leo Estvad.
o

København, 1936. Kl. 8 .
C h r o n i k , D i e H v e n i s c h e , in diplomatischem Abdruck nebst den Zeugnissen
Vedels und Stephanius und der Hvenischen Volksüberlieferungen herausg. von
o

O.L. Jiriczek. Berlin, 1892. 8 .
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C l a r k e - S m i t h , D.A. Was het echt? Tooneelscène, vert. door Jan Fabricius.
o

Antwerpen, 1931. 8 . (13).
C l a u s s e n , S o p h . Hundrede Taels, og en Soph. Claussen Bibliografi ved P.
o

Uttenreitter og Stig Veibel. [Kjøbenhavn], 1921. Met portr. 8 .
o

C o e n e n , F r a n s . Onpersoonlijke herinneringen. Utrecht, [1936]. 8 .
C o h e n S t u a r t , W.J. De Nederlandsche zeemacht van 1889-1915. 's-Gravenh.,
o

1937. 8 . (8).
C o l e n b r a n d e r , H.T. De afscheiding van België. Geïll. onder toezicht van N.
o

Beets. Amsterd., 1936. 8 .
Nederl. Historische Bibl. XXI.
C o l l i j n , I s a k Sveriges bibliografi intill år 1600. Bd. I-III. Uppsala, 1927- . Met afb.
o

8 .
C o n g e K l e y n - J a n s s e n , M i e k l e . Den horizon voorbij. Verzen (Met een
o

teeken. door de schrijfster). Den Haag, 1936. 8 . (78).
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l , XIV, de los P.E.N. clubs. 5-15 de Sept. de 1936.
o

Discursos y debates. Buenos Aires, 1937. 8 .
C o o l e n , A n t o n . Kerstvertellingen. Een vijftal sagen. Illustr. van Pol Dom.
o

Rotterd., 1935. 8 . (76).
o

C o o l e n , A n t o n . De drie gebroeders. Rotterd., 1936. 8 . (76).
C o o l h a a s , W. P h . Het regeeringsreglement van 1827. Proefschr. Utrecht.
o

Utrecht, 1936. 8 . (55).
C o r r e s p o n d e n t i e van de Stadhouderlijke familie 1777-1820. Uitg. door Joha.
o

W.A. Naber, Dl. V (1807-1820). 's-Gravenh., 1936. 8 .
Uitgaven vanwege het Koninkl. Huis-Archief. Dl. V.
o

C o r s a r i , W i l l y . Alleen maar Peter. 's-Gravenh., 1935. 8 . (73).
o

C o r s a r i , W i l l y . De weg naar Scutari. 's-Gravenh., 1936. 8 . (73).
C o s t e r , D i r k . Torenspel, ter gelegenheid van het XVde lustrum van het Delftsch
studentencorps, opgevoerd te Delft in het jaar 1923. Beschouwing van Dirk Coster,
met foto's, bloemlezing, bewerkt door J.A. van Os, uit de muziek van E.W. Mulder.
o

Delft, 1923. 8 .
o

C r a m e r , R i e . De lachende Cupido. Den Haag, 1936. 8 . (73).
D a e l s , F r a n s . Voor mijn volk in nood. Dl. I-II. Kortrijk, Gent, 1923. Met afb.
o

8 . (41).
o

D a n s e r , J.G. Gedichten. Bussum, 1922. 8 .
o

D e m e d t s , A n d r é . Het leven drijft. Rotterd., 1936. 8 . (76).
o

D e m e r v a l l e i , D e , door St. Leurs e.a. Antwerpen, 1935. Geïll. 8 .
Steden en landschappen. VIII.
D e y s s e l , L. v a n [ps. van K.J.L. A l b e r d i n g k T h i j m ]. Over literatuur (De heer
o

F. Netscher). Amsterd., 1886. 8 .
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D i e l e m a n , P. De verovering van Axel door prins Maurits in 1586 en de onmiddellijk
o

daaraan voorafgaande tijd. Ter Neuzen, 1936. 8 .
D i s , L.M. v a n . Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de
o

zestiende eeuw. Proefschr. Utrecht. Haarlem, 1937. 8 . (55).
D o b b e n b u r g h , A a r t v a n . Grafische kunst. Over houtsnijden en lithograferen.
o

Amsterd., 1936. Met illustr. 8 .
D o u g l a s , C h . Eenige eigenaardigheden en typische merkwaardigheden, uit
de geschiedenis van de planterij in Suriname, gedurende de vorige eeuwen tot
o

heden. Paramaribo, 1936. 8 . (42).
o

D o w n s , B r i a n W. Anglo-Dutch relations, 1867-1900. Cambridge, 1936. 8 .
(58).
From The Modern Language Review. Vol. XXXI, No. 3.
D r a a k , Am. M.E. Onderzoekingen over de Roman van Walewein. Proefschr.
o

Utrecht. Haarlem, 1936. 8 . (55).
D r o n c k e r s , E m m a . Verzameling F.G. Waller. Catalogus van Nederlandsche
en Vlaamsche populaire boeken. Uit de nagelaten gegevens bewerkt. 's-Gravenh.,
o

1936. Met portr. en afb. Gr. 8 .
D i j k s t e r h u i s , A a l t j e . Thomas und Gottfried. Ihre konstruktiven Sprachformen.
o

Proefschr. Amsterd. Groningen, 1935. 8 .
E c k h o f f , L. Paul Verlaine og symbolismen. Med illustr. og billedbilag. Kristiania,
o

[1923]. 8 .
o

E c k h o f f , L. Førerne i vår tids Franske litteratur. Oslo, 1928. Met portr. 8 .
E e d e n , F r e d . v a n . De nachtbruid. De gedenkschriften van Vico Muralto
o

Amsterd., 1935. 8 .
De Salamander.
E e d e n , F r e d . v a n . Lioba. Gedicht. Getoonzet door Dan. de Lange. Tekstboekje
o

en toelichting door A. Rappard. Amsterd., [1906]. 8 . (40).
E e k h o u t , J a n H. De neger zingt. Amerikaansche negerlyriek. Amsterd., 1936.
o

8 .
E g g i n k , H.J. Angkola- en Mandailing-Bataksch-Nederlandsch woordenboek.
o

Bandoeng, 1936. Gr. 8 .
Verhandelingen van het Kon. Bataviaasch Genootsch. van K. en W. Dl.
72, 5e stuk.
E l e m a , J o h . Stil und poetischer Charakter bei Detlev von Liliencron. Proefschr.
o

Groningen. Amsterd., 1937. 8 . (51).
E l i a s , J o h . E. De vlootbouw in Nederland in de eerste helft der 17e eeuw
o

1596-1655. Amsterd., 1933. Met afb. Gr. 8 .
Kon. Akademie van Wetenschappen. Werken uitg. door de Commissie
voor zeegesch.
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E m a n t s , M a r c . Véleda. Allegorisch-historische vertooning. ['s-Gravenhage,
o

1884]. 8 .
in: Herinnering aan het vijftigjarig feest van het Lett. Gen. Oefening kweekt
kennis.
o

E m m e r i c h , W e r n . Der ländliche Besitz des Leipziger Rates. Leipzig, 1936. 8 .
Aus Leipzigs Vergangenheit. 3er Bd.
o

E n g e l m a n , J a n . Het bezegeld hart. Amsterd., 1937. 8 .
o

E n g e l m a n , J a n . De dijk. Een gedicht. Amsterd., 1937. Gr. 8 .
E n k l a a r , T h . Varende luyden. Studiën over de middeleeuwsche groepen van
o

onmaatschappelijken in de Nederlanden. Assen, 1937. Geïll. 8 .
E n t h o v e n , H.E. Fritz von Holstein en de problemen van zijn tijd. Utrecht, 1936.
o

8 . (12).
E r a s m u s , D e s . De twee en twintig brieven van - geschreven in 1521 uit
o

Anderlecht. Vert. door C. Sobry. Brussel, [1937]. Met afb. 8 .
De Brabantsche Folklore. 16e jaar. Nrs 93-94.
E r a s m u s , D e s . Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven
van Erasmus, vertaald en toegelicht door O. Noordenbos en Truus van Leeuwen.
o

Rotterd., 1936. 8 .
E r a s m u s R o t e r o d a m u s . Catalogus van de tentoonstelling in het Museum
Boymans te Rotterdam Juli-Augustus 1936. Met een Overzicht van de Werken en
Uitgaven van Des. Erasmus, aanwezig in de Bibliotheek der gemeente Rotterdam.
o

Rotterd., 1936. 8 (30).
o

F a b r i c i u s , J a n . Ynske. Tooneelspel. Antwerpen, 1922. 8 . (13).
o

F a b r i c i u s , J a n . De Koekoek. Tooneelspel. Antwerpen, 1926. 8 . (13).
o

F a b r i c i u s , J a n . Nonni. Indisch blijspel. Antwerpen, 1926. 8 . (13).
F a b r i c i u s , J a n . Met den handschoen getrouwd. Tooneelspel. Antwerpen,
o

1927. 8 . (13).
F a b r i c i u s , J a n . De reuzen van Klein Benting. Comedie. Antwerpen, 1927.
o

8 . (13).
o

F a b r i c i u s , J a n . De butler. Detective-stuk. 2de dr. Antwerpen, 1931. 8 . (13).
o

F a b r i c i u s , J a n . Hans Hopper maakt carrière. Blijspel. Antwerpen, 1932. 8 .
(13).
o

F a b r i c i u s , J a n . De dorpsdokter. Tooneelspel. Antwerpen, 1932. 8 . (13).
o

F a b r i c i u s , J a n . Een ridder kwam voorbij. Komedie. Antwerpen, 1932. 8 .
(13).
o

F a b r i c i u s , J a n . Om 8 uur 's morgens. [Tooneelspel]. Antwerpen, [1936]. 8 .
(13).
o

F a b r i c i u s , J a n . Afrekening. Familiedrama. Antwerpen, 1937. 8 . (13).
o

F a b r i c i u s , J a n . ‘Villa de Vreugd’. Tooneelspel. Antwerpen, 1937. 8 . (13).
o

F a b r i c i u s , J a n . Eenzaam. Drama. 3de dr. Antwerpen, z.j. 8 . (13).
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o

F a b r i c i u s , J a n . Lasmi. Indisch drama. Antwerpen, z.j. 8 . (13).
o

F a b r i c i u s , J a n . De rechte lijn. Tooneelspel. 5e uitg. Antwerpen, z.j. 8 . (13).
o

F a b r i c i u s , J a n . Hein Roekoe. Volks-drama. 2de dr. Antwerpen, z.j. 8 . (13).
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F a b r i c i u s , J a n . Cesare als gastheer in de gevangenis. Romantisch
o

gevangenis-avontuur. Antwerpen, z.j. 8 . (13).
o

F a b r i c i u s , J a n . Seideravond. Drama. Antwerpen, z.j. 8 . (13).
o

F a b r i c i u s , J a n . Sonna. Indisch tooneelspel. 2de dr. Antwerpen, z.j. 8 . (13).
o

F a b r i c i u s , J a n . Dolle Hans, Indo-drama. 9de dr. Antwerpen, z.j. 8 . (13).
o

F a b r i c i u s , J a n . Demon. Tooneelspel. [Antwerpen], z.j. 8 . (13).
o

F a b r i c i u s , J o h . Flipje. 's-Gravenh., 1936. 8 .
o

F a d d e g o n , B. Drajadêwa. Drama. Santpoort, 1933. 8 .
F a l k l a n d , S a m . (H. H e i j e r m a n s J r .). Kinderen. Drie tooneelstudies. Het
o

Kind - Het Kamerschut - In de jonge Jan. Amsterd., 1903. 8 .
o

F a l k l a n d , S a m . Schetsen. 8ste bundel. 2de dr. Amsterd., 1912. 8 .
F a l k l a n d , S a m . Robert Bertram & Comp. Klucht-van-schavuiten. Amsterd.,
o

1914. 8 .
F é n é l o n , F r a . d e S a l i g n a c d e l a M o t h e . De gevallen van Telemachus,
o

zoone van Ulysses. Uit het Fransch vertaalt. Amsterd., 1715. Kl. 8 .
F l o u , K. d e . Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen enz. Dl.
o

XVII, bezorgd door Jos. de Smet. Brugge, 1936. 8 .
Kon. Vlaamsche Academie voor taal en letterk.
F o k k e m a , K l . Het Stadsfries. Een bijdrage tot de geschiedenis en de grammatica
o

van het dialect van Leeuwarden. Proefschr. Utrecht. Assen, 1937. 8 . (55).
F o r s s a n d e r , J.E. Der ostskandinavische Norden während der ältesten Metalzeit
o

Europas. Lund, 1936. Met afb. 8 .
Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. XXII.
F r a n c k [, J o h . en N.]-v a n W i j k . Etymologisch woordenboek der Nederlandsche
o

taal. Supplement door C.B. van Haeringen. 's-Gravenh., 1936. Gr. 8 .
F r e i t a g , K.E. Hermann Stehr. Gehalt und Gestalt seiner Dichtung. I. Gehalt.
o

Proefschr. Groningen. Groningen, 1936. 8 .
o

G a c e B r u l é . Chansons, publiées par Gédéon Huet. Paris, 1902. 8 . (9).
Société des Anciens textes français.
G e d e n k b o e k Oranje-Naussau-Mecklenburg Lippe-Biesterfeld. Uitgeg. ter
gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana met Prins Bernhard. Onder redactie
o

van W.G. de Bas. Met een inleidend woord van H. Colijn. Amsterd., 1937. Geïll. 4 .
G e d e n k b o e k 1837-1937 [der] Groninger Maatschappij van Landbouw.
o

[Groningen], 1937. Geïll. 8 . (19).
G e e r s , G.J. De renaissance in Spanje. Kultuur-litteratuur-leven. Met
o

medewerking van Joh. Brouwer. Met 88 afb. Zutphen, 1932. 8 . (7).
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G e l d e r , H.A. E n n o v a n . Histoire des Pays-Bas du XVIe siècle à nos jours. 1
o

Carte. Paris, 1936. Kl. 8 .
Collection Armand Colin. No. 188.
G e l e e r d , S a r a . Les traductions hollandaises de Racine au XVIIe et au XVIIIe
o

siècles. Proefschr. Amsterdam. Zutphen, 1936. 8 .
G e l l i e r s , C a r e l d e . Trap der jeugd, ofte Nette manier om... op goede
fondamente te leeren lezen ende schrijven. Vercierd met gebeden, dankzeggingen,
o

en Christelijke spreuken... Amsterdam, J. Kannewet, 1769. 12 .
G e n d a r m e d e B é v o t t e , G. La légende de Don Juan. T. I-II. 2e éd. Paris,
o

1929. 8 .
o

G e r m a n L i f e a n d L e t t e r s . Vol. I- . Oxford, 1936- . 8 .
o

G e r r e t s o n , C. Muiterij en scheuring 1830. Dl. I-II. Leiden, 1936. 2 dln. 8 .
o

G e s c h i e d e n i s v a n N e d e r l a n d . Dl. IV-V. Amsterd., 1936. Geïll. 8 .
Dl. IV. J.C.H. de Pater. De tachtigjarige oorlog. Dl. V.H. Brugmans. Nieuwe
geschiedenis.
G e s l a c h t , verbuiging, voornaamwoordelijke aanduiding. Rapport... door de
Nederlands-Belgische Commissie tot samenstelling van een woordenlijst (Commissie
o

van Haeringen). 's-Gravenh., 1936. 8 .
G i l l i a m s , M a u . Elias of het gevecht met de nachtegalen. Amsterd., [1936].
o

8 . (75).
G o d é e M o l s b e r g e n , E.C. Jan van Riebeeck en zijn tijd. Amsterd., 1937.
o

Met afb. 8 . (17).
Patria. Vaderl. cultuurgesch. III.
o

G o e d e , B a r . d e . Tusschen twee vuren. Kampen, [1936]. 8 . (71).
G o g h - K a u l b a c h , A n n a v a n . Menschen van dezen tijd. Roman Amsterd.,
o

[1936]. 8 . (18).
o

G r e s h o f f , J. Politieke momenten. Arnhem, 1921. 12 . (40).
o

G r e s h o f f , J. Critische vlugschriften. 's-Gravenh., 1935. 8 . (63).
G r e s h o f f , J. Gedichten 1907-1936. Herz. en verm. uitg. met een studie over
o

‘Hemelsche en aardsche Poëzie’ door S. Vestdijk. Maastricht, [1936]. Met portr. 8 .
(79).
G r o t i u s , H u g o . Briefwisseling uitgegeven door P.C. Molhuysen. Dl. II.
o

1618-1625. 's-Gravenh., 1936. 8 .
Rijks. Geschiedk. Publicatiën. 82.
H a a n , M a r i a H e l . d e . Adriaan Loosjes. Proefschr. Leiden. Utrecht, 1934. Met
o

afb. 8 .
H a l l i o , K u s t a a . Suomalaisen virsikirjan virret. Alkuperä ja Kehitys. Helsinki,
o

1936. Met portr. 8 .
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H a r t m a n n , E l i s . Die Trollvorstellungen in den Sagen und Märchen der
o

skandinavischen Völker. Stuttgart-Berlin, [1936]. 8 .
Tübinger germanistische Arbeiten. 23.
H a s h i m o t o , J u j . Grundlage der japanischen Sitten. Inaug-Diss. Kiel. Kiel, 1936.
o

8 . (52).
o

H a s p e l s , G.F. Zee en heide. 3de dr. Amsterd., z.j. 8 .
H a u b e r , V o l k m . Wahrheit und Evidenz bei Franz Brentano. Inaug-Diss.
o

Tübingen. Z. pl., [1936]. 8 . (54).
H a v e r e , B r u n o v a n . Het zinnebeeld in de Christelijke kunst. Dendermonde,
o

1935. Geill. 2 dln. 8 .
H a z e w i n k e l , H.C. De archieven der gemeenten Pernis en Hoogvliet. [Rotterd.,
o

1936]. 4 . (16).
Archief der Gemeente Rotterdam.
H e e m s c h u t . Maandblad van den Bond Heemschut. Jrg. 14- . Amsterd., 1937o

.8 .
H e e r o m a , K. De Nederlandsche benamingen van de uier. (Met 4 Krtn). [Gent,
o

1936]. 8 .
Uit het Seminarie voor Vlaamsche dialectologie van de Universiteit te
Gent. V.
H e l b r o n , H a n s . Das Lied vom Grafen und der Nonne. Inaug. Diss. Kiel Kiel,
o

1936. 8 . (52).
H é l i o t , P i e r r e . Les anciennes églises gothiques au Boulonnais. Amiens, 1936.
o

Geill. 8 .
Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie. T. XLVII.
H e l m a n , A l b . [ps. van L. L i c h t v e l d ]. Mijn aap schreit. Een korte roman. Utrecht,
o

1928. 8 .
o

H e l m a n , A l b . Het euvel Gods. Rotterd., 1932. 8 .
o

H e l m a n , A l b . Ratten. Rotterd., 1936. 8 .
H e m p e l , H. Gotisches Elementarbuch. Grammatik, Texte mit Übersetzung und
o

Erläuterungen. Berlin, 1937. 12 . (6).
Sammlung Göschen 79.
H e n n i n g , C o r n . J o s . De eerste schoolstrijd tussen kerk en staat onder Julianus
o

den Afvallige. Proefschr. Nijmegen. Nijmegen, 1937. 8 . (53).
H e r i n n e r i n g aan het vijftigjarig feest van het Letterk. Genootsch. Oefening
o

kweekt Kennis te 's-Gravenhage. ['s-Gravenhage], 1884. 8 . (32).
H e t d a g h e t i n d e n O o s t e n en twee andere balladen, met een inleiding
o

door M. Deruelle en houtsneden van V. Stuyvaert. [Gent], 1936. 8 .

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937
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o

H e i j e r m a n s J r ., H e r m . Dora Kremer. Drama. Amsterd., 1893. 8 .
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o

H e y e r m a n s J r ., H e r m . De meid. Komedie-van-haat. Amsterd. [1905]. 8 .
Tooneelbibliotheek.
H e y e r m a n s J r ., H e r m . Op hoop van zegen. Muziekdrama. Vrij bewerkt door
o

Ch. Grelinger. [Amsterd., 1907]. 8 . (40).
H e y e r m a n s J r ., H e r m . Die Hoffnung auf Segen. Ein Seestück. Übersetzung
o

von Franziska de Graaf. Leipzig, z.j. 12 .
Reclams Universal Bibliothek.
H e y e r m a n s J r ., H e r m . De groote vlucht. Satirieke Komedie. Amsterd., 1908.
o

8 .
H e y e r m a n s J r ., H e r m . Verzamelde tooneelspelen en opstellen-over-tooneel.
o

Dl. I. I Uitkomst. - II Vreemde jacht. Amsterd., 1909. 8 .
H e y e r m a n s J r ., H e r m . Glück auf! Een spel van de mijnen. Amsterd., z.j.
o

8 .
Tooneelbibliotheek.
o

H e y t i n g , A u g . Het rondeel. De roos der lyriek. Den Haag, 1929. 8 . (40).
o

H e y t i n g , A u g . Heden en toekomst van het toneel. Delft, z.j. 8 . (40).
H i n t e , E n g . v a n . Sociale en economische geografie van Harlingen. Proefschr.
o

Amsterdam. Harlingen, 1936. Met afb. en krtn. 8 .
H i r s j ä r v i , A.J. Suomen kansanomaiset heinan ja viljan
o

Ulkokuivatus-jasäilytysmenetelmät. Helsinki, 1934. 8 .
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran. Toimituksia 186. Osa.
H i s t o r i e , E e n S c h o o n e , en Miraculeuze geschiedenis van den Ridder met
de Zwaan... Dezen laatsten Druk van Nieuws overgezien en met Figuren
o

vermeerderd. Te Amsterd., Bij B. Koene, z.j. Kl. 4 .
H i s t o r y , T h e , of Reynard the Fox, with some account of his friends and
enemies, turned into English verse by F.S. Ellis. With illustrative devices by Walter
o

Crane. London, 1897. 8 .
H ö j e r , T o r v . Carl Johan i den stora koalitionen mot Napoleon. Akad. Avhandl.
o

Uppsala, 1935. 8 .
H o g e n d o r p , F r e d . v a n (D a m a s ). Mes premières armes. La Haye, [1881].
o

8 . (40).
H o l , A d r . R. Een tegenstelling noord: zuid in de praeterita en participia van de
o

sterke werkwoorden. Proefschr. Utrecht. 's-Gravenh., 1937. 8 . (55).
o

H o o y k a a s , C. Over Maleische literatuur. Leiden, 1937. 8 .
H o p m a n , F r i t s . De proeftijd. Uitgewerkt fragment van een dagboek. 3de dr.
o

Amsterdam, 1933. 8 .
H o r s t , D.J.H. t e r . Franciscus Lievens Kersteman. Het leven van een
o

18e-eeuwschen avonturier. Amsterd., 1937. Met afb. 8 . (6).
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Patria. Vaderl. cultuurgesch. II.
H o r s t , A d r . v a n d e r . 30 jaar ‘Op hoop van zegen’. 1900-1930. Maastricht, z.j.
o

Geïll. 8 . (25).
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o

H o r s t , A d r . v a n d e r . Italiaansch tooneel in Nederland. Voorburg, 1937. 8 .
(25).
o

H o u w i n k , R. Verdwijnend volk. Foto's van Hans Gilberg. Amsterd., 1935. 8 .
o

H u g o , H e r m . Pia desideria tribus libris comprehensa. Antverpiae, 1676, 12 .
o

H u i z i n g a , L e o n . De gestroomlijnde wereld. 2de dr. Amsterd., 1936. 8 . (67).
o

H u l l e b r o e c k , E m i e l . Liederen [door E.H. op muziek gezet]. Z. pl. en j. 8 .
(40).
H u l s h o f , A. De Universiteitsbibliotheek [te Utrecht] 1636-1936. Utrecht, 1936.
o

Met afb. 4 . (26).
H u l s h o f , A. Openingsrede [van de] Tentoonstelling van oude Utrechtsche
handschriften. Werken van hedendaagsche Utrechtsche dichters en prozaschrijvers.
Schenking Engelmann. Schenking IJslandica. In de Universiteitsbibliotheek [te
o

Utrecht]. 22-27 Juni 1936. Utrecht, 1936. 8 . (26).
I b e r , A m . Die Feste Breisach in der neueren Kriegsgeschichte am Oberrhein.
o

Freiburg i/B., 1936. Met afb. 8 .
Zeitschr. des Freiburger Geschichtsvereins. 47 Bd.
I k k i n k , C.A. Een nacht vol dwaasheden in het Land van De Nieuwe Gids. Dl. I-II.
o

Breda, z.j. 8 .
I n s t r u c t i o n s from the Governor-General and Council of India to the Governor
o

of Ceylon, 1656-1665. Transl. by Soph. Pieters. Colombo, 1908. 8 . (40).
o

J a a r s m a , S. Grond voor den Nederlander. 2de dr. Soerabaia, 1936. 8 .
J a c o b , W.G.J.A. Het dialect van Grave. Proefschr. Utrecht. 's-Hertogenbosch,
o

1937. 8 .
J a h r b u c h des Hennebergisch-fränkischen Geschichtsvereins. 1937-Meiningen,
o

1937- . 8 .
J a h r e s b e r i c h t der Estnischen Philologie und Geschichte. Bd. I (1920)-III
o

(1922). Dorpat, 1922-'26. 8 .
J a n s e n , H e l . C. T h . Karoline Pichlers Schaffen und Weltanschauung im
o

Rahmen ihrer Zeit. Proefschr. Nijmegen. Graz, 1936. Met portr. 8 .
J a p i c x , G y s b e r t . Wirken. Bisoarge fen J.H. Brouwer, J. Haantjens en P.
o

Sipma. Boalsert, 1936. Met portr. 8 .
J a p i k s e , N. De geschiedenis van het huis van Oranje-Nassau. Dl. I-Den Haag,
o

1937. Geïll. 8 .
J i e r f o r s l a c h fen it Selskip for Fryske tael en skriftenkennisse, oer 1935- .
o

[Leeuwarden, 1936- .]. 8 .
J ø r g e n s e n , E l l e n . Danske Historikere fra Saxo til Kr. Erslev. Kjøbenhavn,
o

1923. Met, portr. 8 .
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J o h n s o n , O s c . E m . Tense significance as the time of the action. Univ. of Iowa
o

dissert. Philadelphia, 1936. 8 .
Language dissertations N. 21.
o

J o n g , A.M. d e . De goede dood. 3de dr. Amsterd., 1936. 8 .
Merijntje Gijzen's jonge jaren.
J o u r n a e l e n d e v e r h a e l van de Oost-Indische reyse gedaen bij den heer
admiraal Wybrant Schram. Met inleid. en woordenlijst door G.J. Geers. Bussum,
o

[1936]. 8 . (15).
o

K e h l e r , H e n n . Russiske Kroniker. Kjøbenhavn, 1920. 8 .
o

K e h l e r , H e n n . Den røde Have. [Kjøbenhavn], 1921. 8 .
K e h l e r , H e n n . Der rote Garten. Erlebnisse in Sowjetrussland. Berlin, [1921].
o

8 .
o

K e h l e r , H e n n . Kronig og Kritik. Kjøbenhavn, 1922. 8 .
o

K e m p , M a t h . Het kwellende wonder. Roman. Maastricht, [1936]. 8 . (72).
K e r s b e r g e n , G e e r t r . C a t h . v a n . Het Luiksche Diatesseron in het
Nieuw-Nederlandsch vertaald met een inleiding over de herkomst van den mnl.
o

tekst. Proefschr. Nijmegen. Rijswijk, 1936. 8 . (53).
K i l i a n u s , C. Etymologicum Teutonicae linguae; Sive Dictionarium
Teutonico-Latinum, enz. cur. G. Hasselto, qui et suas adnot. adiecit. Traj. Batav.,
o

1777. 2 dln. in 1 bnd. 4 . (21).
Met aanteekeningen in HS. van N. Beets.
o

K l e i a n , J. Deli-planter. Amsterd., 1936. 8 . (68).
K l o k m a n , G.J. Hendrik-Eume. Boe 't er in den Achterhoek hen gong, toe
grotmooder nog in de korte rökke was. Teikeninks van Piet te Lintum. Baarn, [1936].
o

8 .
Libellen serie nr. 113-114.
K l o o s , W i l l e m . Letterkundige inzichten en vergezichten. [Dl.] XXI. Den Haag,
o

1936. 8 .
Nieuwere literatuurgeschiedenis XXVI.
K l u i t , M.E. Het réveil in Nederland 1817-1854. Met een inleiding van N. Japikse.
o

Met 42 afb. Amsterd., 1936. 8 .
o

K n i p p e n b e r g , H.H. Pro pace. Tijdzang. Helmond, 1934. 8 . (28).
K n i p p e n b e r g , H.H. Het ‘Wien Neêrlandsch bloed’ en zijn dichter. Helmond,
o

1936. Met portr. 4 . (28).
K n i p p e n b e r g , H.H. In den gloed der Oranjezon. Huwelijken van de laatste
o

Oranjes. Helmond, 1936. Geïll. 4 . (28).
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K o e h l e r . B e r t a . Das Revalgeschäft des Lübecker Kaufmanns Laurens
o

Isermann (1532-1535). Inaug.-Diss. Kiel. Opladen, 1936. 8 . (52).
K o h l , A.H. De røde Navne. Fortaellinger fra Kampene i Manchuriet. København,
o

1905. 8 .
K o k , J.H. De ‘Kamper-Uien’... import, benevens een overzicht der geschiedenis
o

van Kampen's bloei en verval in vroegere eeuwen. Kampen, 1936. Met afb. 8 . (71).
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o

K o l l e w i j n , R.A. Herinneringen. Santpoort, 1932. 8 .
K o o p m a n s , M a r i e . Mooi-Mienken en 'n smokkelkönnig. Folkloristische roman.
o

Zutphen, 1936. 8 .
K o s s m a n n , E.F. De boekverkoopers, notarissen en cramers op het Binnenhof.
o

Met 14 afb. 's-Gravenh., 1932. 4 .
Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel. Dl.
XII.
K o s t e r , E d w . B. Over navolging en overeenkomst in de literatuur. Wageningen,
o

1904. 8 .
K r o n i e k der stad Leiden [door G.L. Driessen]. ['s-Gravenhage, 1937]. Met afb.
o

Kl. 8 .
K u i l e S r ., G.J. t e r . Twentsche eigenheimers. Historische schetsen van land
o

en volk tusschen Dinkel en Regge. Almelo, [1936], Met illustr. 8 .
K u i p e r , W.E.J. Grieksche origineelen en Latijnsche navolgingen. Zes komedies
o

van Menander bij Terentius en Plautus. Amsterd., 1936. 8 .
Verhandelingen der Kon. Akad. van Wetensch. Afd. Letterk. N.R. Dl.
XXXVIII, no. 2.
K u p e r u s , G e r r . Het cultuurlandschap van West-Soembawa. Proefschr. Utrecht.
o

Groningen, 1936. Met kaarten. 8 . (55).
K u r v i n e n , P.J.I. Suomen virsirunouden Alkuvaiheet V: een 1640. Helsinki,
o

1929, 8 .
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 180. Osa.
K u y l e , A l b . [pseud. van L. K u i t e n b r o u w e r ]. Een jaar vol heiligen. Ingeleid
o

door Em. Erens. Utrecht, [1936]. Kl. 8 . (6).
Schijnwerpers. 1e Reeks, 6.
L a n g o h r , J. Het Zuidnederlandsch dialectgebied van Overmaas. Leuven, 1936.
o

Met kaarten, 8 .
Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Lett. Uitg. van het
Salsmans-Fonds Nr 3.
o

L a s t , J e f . Voor de mast. Belevenissen van een matroos. Amsterd., 1935. 8 .
L e c o n t e , L o u i s . Le général Baron François-Xavier de Wautier et la révolution
o

dans les Flandres, 1830-1831. [Kortrijk, 1936]. Met illustr. 8 .
Kon. Geschied- en oudheidk. kring van Kortrijk. Handelingen. Nwe Reeks,
Dl. XIV, 1.
L e e s - e n v o o r d r a c h t s t u k k e n , V r o o l i j k e . Bijeengebracht door Arie Post.
o

Dl. I. Neerbosch, 1933. 8 . (40).
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L e e u w , G. v a n d e r . Wegen en grenzen. Studie over de verhouding van religie
o

en kunst. Amsterd., 1932. Geïll. 8 . (7).
L e g i s t e r i u m Sveciae Christophorianum a D: no Martino Fennice versum. 2
o

Codices ceteri cum Holmiensi B 96 collati. Helsingfors, 1930. 8 .
Monumenta Linguae Fennicae edidit Societas Litt. Fennicarum II, 2.
L e g i s t e r i u m regni Sveciae Christophorianum ab Abr. Kollanio Fennice versum.
o

Helsinki, 1926. 8 .
Monumenta Linguae Fennicae edidit Societas Litt. Fennicarum III, 1.
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L e g i s t e r i u m civitatum Magnaeanum cum appendicibus ab Abr. Kollanio Fennice
o

versum. Helsinki, 1926. 8 .
Monumenta Linguae Fennicae edidit Societas Litt. Fennicarum III, 2.
L e i d n e r , F r . Die Auszenpolitik Österreich-Ungarns vom Deutsch-Französischem
Kriege bis zum Deutsch-österreichischen Bündnis, 1870-1879. Inaug.-Dins. Kiel.
o

Kiel, 1934. 8 . (52).
o

L e l i j , C.M. De parabelen van Cyrillus. Amsterd., 1930. 8 . Met: Lijst van de
fabelen, aanteekeningen, woordenlijst.
o

L e n n a r t , C l a r e . Mallemolen. Amsterd., 1936. 8 . (68).
L i e d e r e n b u n d e l [van de] Nationale Vereeniging voor den volkszang, afd.
o

's-Gravenhage en omstr. Z. pl. en j. 8 . (40).
L i g t , B a r t d e . Erasmus begrepen uit de geest der renaissance. Arnhem, 1936.
o

Met portr. 8 .
L i v r e p o p u l a i r e , L e . Imagerie. Contes et histoires populaires. Exposition
o

[à la] Bibliothèque royale de Belgique. Bruxelles, 1934. Met afb. 8 .
Ministère de l'instruction publique.
L ö f s t e d t , E i n a r . Vermischte Studien zur lateinischen Sprachkunde und Syntax.
o

Lund, 1936. 8 .
Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. XXIII.
o

L o o r i t s , O s k . Volkslieder der Liven. Tartu, 1936. 8 .
Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. XXVIII.
L o o s , K a r e l . Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
o

Antwerpen, [1923]. Met illustr. 8 . (13).
L o o s , J.C. v a n d e r . Bij het 300-jarig bestaan der parochie van den H. Joannes
o

den Dooper te Beemster. Haarlem, 1936. Met afb. 8 . (31).
M a k , J a c . J o h . De Dietse vertaling van Gerlach Peters' Soliloquium. Proefschr.
o

Utrecht. Z. pl., 1936. Met reprod. 8 . (55).
M a n , H e r m . d e [ps. van S.H. H a m b u r g e r ]. Scheepswerf De Kroonprinces.
o

Roman. Amsterd., 1936. 8 .
o

M a n g e r , H e r m i e n . Groei. Verzen. Amsterd., 1937. 8 .
M a r e , A.J. d e . Museum Meermanno-Westreenianum. Catalogus der gedrukte
o

werken. [DI.] I. 's-Gravenh., 1937. 8 . (2).
o

M a r s m a n , H. Paradise regained. 3de dr. Utrecht, 1930. 8 .
o

M a r s m a n , H. Porta Nigra. 3de dr. Utrecht, 1936. 8 . (33).
M e e r t e n s , M a r i a . De godsvrucht in de Nederlanden. Dl. II, III en VI. Brussel,
o

1931-'34. 8 .
II. Lijdensdevoties.
III. Eucharistische gebeden.
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M e i e r , H a n s . Landesherrliche Verwaltung und Wirtschaft im Amte Cismar 1544
o

bis 1773. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1935. 8 . (52).
M é l a n g e s de linguistique et de philologie offerts à Jacq. van Ginneken. Paris,
o

1937. Met portr. 8 .
M é r o d e , W i l l e m d e [ps. van W.E. K e u n i n g ]. Eenvoudige gedichten. Met
o

teekeningen van H. Molenaar. Baarn, [1936]. 8 .
Libellen serie nr. 117.
o

M é r o d e , W i l l e m d e Chineesche gedichten. 2de druk. Baarn, 1936. 8 .
Libellen serie nr. 153.
M e t z , L.M. Woordverklaring. Woordenboek voor praktische kennis. Zutphen, 1937.
o

Geïll. 8 .
o

M e y i e r , F e n n a d e . Het leven gaat door. Amsterd., z.j. 8 . (34).
o

M e y i e r , F e n n a d e . Doolhof. Baarn, z.j. 8 . (70).
o

M i c h e l s , L.C. Recht van spreken. Openb. les. Tilburg, 1936. 8 . (35).
M i t t e i l u n g s b l ä t t e r des Historischen Vereins für Hessen. Bd. I- . [Darmstadt,
o

1937- ]. 8 .
M o e r k e r k e n Jr., P.H. v a n . De historie en het droomgezicht over den prins
o

en den moordenaar. Amsterd., z.j. 8 .
M o l l e m a , J.C. Der Berggeist von Mendanang. Roman. Übertragung von R.
o

Rijke. Berlin,. [1927]. 8 . (37).
o

M o l l e m a , J.C. Een muiterij in de achttiende eeuw. Haarlem, 1933. Met afb. 8 .
(37).
M o l l e m a , J.C. De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië, 1595-1597,
o

naar de oude journalen. 2de uitg. Met krtn, platen en afb. 's-Gravenh., 1936. 8 .
(37).
M o l l e m a , J.C. De reis om de wereld van Olivier van Noort 1598-1601. Amsterd.,
o

1937. Geïll. Kl. 8 . (37).
Patria. Vaderl. cultuurgesch. I.
o

M o l l e m a , J.C. Van padvinders uit vroeger eeuwen. Haarlem, z.j. Met afb. 8 . (37).
M o n t , P o l d e , en A l f . d e C o c k . Wondervertelsels uit Vlaanderen, uit den
o

volksmond opgeteekend. Met 32 pltn van Pol Dom. Zutphen, 1924. 8 .
M o n t , P o l d e , en A l f . d e C o c k . Vlaamsche volksvertelsels, uit den
volksmond opgeschreven. Herz. en zeer verm. Geïll. door Pol Dom. Zutphen, 1927.
o

8 .
o

M o n t e y n e , L o d e . De ‘Sabbe's’. [Antwerpen, 1933]. Met afb. 8 .
Maurits Sabbe-hulde.
M o n u m e n t a Linguae Fennicae. - Suomen Kielen Muistomerkkejä. [Pars] II, 2,
o

III 1-2. Helsinki, 1926-'30. 3 dln. 8 .
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M o o r m a n n , J.G.M. De moedertaal. Een didactiek voor het middelbaar (en lager)
o

onderwijs. Nijmegen, Utrecht, 1936. 8 . (6).
M o t e t t e n , D r i e O u d - N e d e r l a n d s c h e . Jac. Obrecht, Josquin Des Prez,
Jac. Clem. non Papa, uitg. en ingeleid door Ed. Reeser met voordrachtsteekens
o

van Sem Dresden. Amsterd., 1936. Met afb. 4 .
Uitgave XLIV van de Ver. voor Nederl. Muziekgeschiedenis.
N a b e r , J o h a n W.A. Familie-correspondentie, loopende 1819-1876 en bewerkt
o

door Johanna W.A. Naber. Z. pl. en j. 8 . (38).
o

N a e f f , T o p . Juffrouw Stolk, en andere verhalen. 1e dr. Amsterd., 1936. 8 .
(68).
N a h o n , A l i c e . Maart-April. Jeugdgedichten en nagelaten verzen, verz. en van
o

biogr. bijzonderheden voorzien door R. Karten. Antwerpen, 1936. Met portr. 8 . (80).
o

N e s - U i l k e n s , G. v a n . Nieuwe paden. Amsterd., 1936. 8 . (68).
N o u h u y s , W.G. v a n . Egidius en de vreemdeling. Met portret van den schrijver
o

en illustr. door J. Th. Toorop. Haarlem, 1899. 4 .
o

N i j h o f f , M. Pierrot aan de lantaarn. 2de dr. Maastricht, [1936]. 8 . (39).
‘Kaleidoscoop’ no. 19.
N i j h o f f , M. De pen op papier. Gevolgd door een vertaling van De twee duiven
o

van Lafontaine. Maastricht, z. j. 8 . (39).
‘Kaleidoscoop’ no. 20.
o

O e g e m a , T h . Verzen van een venter. Rotterd., 1936. 8 . (64).
O r d e v a n d e n d i e n s t ter gelegenheid van de Plechtige Bevestiging van
L.H. Sarlouis als opperrabbijn in de Nieuwe Synagoge te Amsterdam. [Amsterd.,
o

1936]. 8 . (23).
O r d e v a n d e n d i e n s t voor den buitengewonen bidstond ter gelegenheid
van het voorgen. huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard. Amsterd., 1937.
o

8 . (23).
O s t a i j e n , P a u l v a n . De bende van de stronk. Een romanties verhaal van
o

roof en liefde. Scheveningen, z.j. 8 .
o

O t t e n , J o . Muizen en demonen. Arnhem, 1936. 8 . (74).
O t t e n , J o . De schat van de Lutine. Fantasie van goud en crisis. Rotterd., 1936.
o

8 . (64).
O v e r d i e p , G.S. Stilistische grammatica van het moderne Nederlandsch. Zwolle,
o

1937. 8 .
O v e r z i c h t van de werken en uitgaven van Desiderius Erasmus, aanwezig in
o

de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam. Rotterd., 1936. 8 . (30).
Catalogus van de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam.
‘O v i d e m o r a l i s é ’, poème du commencement du 14e. siècle publié par C. de
o

Boer. Tome IV (livres X-XIII). Amsterd., 1936. 8 .
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P a k a r i n e n , S i m o . Suomalainen Kirjallisuus 1933-1935. La littérature finnoise
o

1933-1935. Catalogue alphab. et systématique Helsinki. [1937]. 8 .
o

P é e , J u l . Multatuli en de zijnen. Amsterd., 1937. Met afb. 8 .
P é e , W. Dialectgeographie der Nederlandsche diminutiva. Tongeren, 1936. Met
o

krtn. 8 .
Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterk. Reeks VI, nr. 58.
Uit het Seminarie voor Vlaamsche dialectologie van de Universiteit te
Gent. IV.
P e l l e r , P.R.O. Zonen van Icarus. Ontwikkelingsschets van het vliegwezen. Utrecht,
o

[1937]. Geïll. 12 .
P e n n i n k , R. Catalogus der boeken uit de voorm. Latijnsche school in de Groote
Kerk te Edam, thans op de Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage. 's-Gravenh., 1935.
o

8 . (2).
P e n n i n k , R. Catalogus der 15de en 16de eeuwsche drukken der Kon. Akad.
o

van Wetensch. in bruikleen op de Kon. Bibliotheek. 's-Gravenh., 1937. Kl. 8 . (2).
o

P e r r o n , E. d u . Blocnote klein formaat. 's-Gravenh., 1936. Kl. 8 . (63).
P i c c a r d t , K.L. Het wezen der kunst. Onderzoek naar de gronden der
o

aesthetische waardeering. Proefschr. Groningen. Amsterd., 1937. 8 . (51).
P l a t o . Platoons Timaios, in het Nederl. overgebracht en van inleiding en
toelichting voorzien door Jan Prins (C.L. Schepp). Antwerpen-Den Haag, [1936].
o

8 . (47).
P l e c h t i g h e d e n , U n i v e r s i t a i r e , ter gelegenheid van het hooge vorstelijke
huwelijk van H.K. Hoogheid Prinses Juliana en Z.K. Hoogheid Prins Bernhard, op
o

28 Januari 1937 in de aula der R.K. Universiteit te Nijmegen. [Nijmegen, 1937]. 8 .
P ö r s c h k e , K a r l . Die Versgestalt in Hölderlins Elegienzyklus ‘Menons Klagen
o

um Diotima’. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1936. 8 . (52).
P o ë z i e n a 1 9 0 0 , K a t h o l i e k e . Een bloemlezing [door] H. Kuitenbrouwer,
o

Ad. Sassen. Utrecht, [1936]. Kl. 8 . (6).
Schijnwerpers. 1e Reeks, 3.
o

P o ë z i e n a '8 0 , P r o t e s t a n t s e , door J. van Ham. Dl. I-II. Bussum, [1936]. 8 .
(22).
P o ë z i e , N i e u w e N e d e r l a n d s e , concentrisch verzameld door H. Godthelp.
o

Bundel I-III. Groningen, 1936. 8 . (83).
P o l l m a n n , J o p . Bezwaren tegen een psalmvertaling, 's-Hertogenbosch, [1937].
o

8 .
Studiën-reeks no. 1.
P o n d e r , H.W. Java's pracht en praal. Voor Nederland bewerkt door C.P. Gunning,
o

ingeleid door H. Colijn. Amsterd., 1936. Geïll. 8 . (20).
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P o s t , R.R. De beteekenis van de Romeinsche archivalia voor de Nederlandsche
o

kerkgeschiedenis. Rede. Nijmegen, 1937. 8 . (53).
P o t g i e t e r , E.J. Florence, toegelicht en verduidelijkt door J.B. Meerkerk.
o

Haarlem, 1901. 8 .
P o t g i e t e r , E.J. Gedroomd paardrijden, met inleiding en aant. van J.B. Meerkerk.
o

Haarlem, 1905. 8 .
o

P r i n s , J a n [ps. van C.L. S c h e e p ]. Timaios-sonnetten. Maastricht, 1936. 8 .
(47).
Overdruk uit: Helikon, Aug. 1936.
P r i v a t , E d m . Tragiek en triomf van Zamenhof, den vredes-apostel. Vert. uit het
o

esperanto door L. Belinfante-Ahn. Den Haag, 1934. 8 .
o

P r o o s t , M i e n . Tot slot. Gedichten. Rotterd., 1935. 8 .
P r o z a , H e t n i e u w e N e d e r l a n d s e , in novellen. Verzameld door H.
o

Godthelp en A.F. Mirande, Bundel I-III. 's-Gravenh., 1935. 8 . (83).
P u t t r i c h - R e i g n a r d , O.H.W. Die Glasfunde von Ktesiphon. Inaug.- Diss.
o

Kiel. Kiel, 1934. 8 . (52).
o

[Q u a n t , L.J.] De verdediging van Nederlandsch-Indië, Utrecht, [1937]. 8 .
o

R a p o l a , M. Suomen kirjakielen historia. Pääpürteittäin. I. Helsinki, 1933. 8 .
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 197. Osa.
R a s , G. Het onderwijs in de Duitse literatuur aan Nederlandse leerlingen: doelstelling
o

en mogelijkheden. Openbare les. Groningen, 1936. 8 .
R a y , N i h a r - R a n j a n . Sanskrit buddhism in Burma. Proefschr. Leiden.
o

Amsterd., 1936. 8 .
R e g i s t e r op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap
o

Zutphen. Index, bewerkt door L.F. van Gent. Arnhem, 1937. 8 .
R e g t d o o r z e e G r e u p - R o l d a n u s , S.C. Geschiedenis der Haarlemmer
o

bleekerijen. Proefschr. Amsterd. 's-Gravenh., 1936. 8 .
R e i m e r s , H. Vaderhuus un Modertaal. Twalf Preken un Vermanen. Aurich,
o

1936. 8 . (44).
o

R e i m e r s , [H.]. Die Missionierung Ostfrieslands. Aurich, 1936. 8 . (44).
R e i n a e r d e , V a n d e n V o s . Uitg. door C.G. Kaakebeen en Jan Ligthart.
o

Geïll. 8ste dr. Opnieuw bewerkt door D.C. Tinbergen. Groningen, 1937. 8 .
R e i n a e r d e , V a n d e n V o s . [Met illustr. door H. Versteynen]. Zwolle, [1936].
o

8 . (15).
R e i n a e r t d e V o s . Verkorte uitgave met inleiding en voetnoten door G.J.
o

Geers. Bussum, [1936]. 8 . (81).
R e n s b u r g , J.K. Faust. Een cyclus van de rijzende zon, de witte roos en den
o

heiligen graal. Dl. I. Amsterd., 1921. 8 . (40).
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R e p o r t , A n n u a l . Library [of] The American Philosophical Society. 1935-.
o

Philadelphia, 1936-. 8 .
R e v u e de littérature comparée. 1e anneé (1921) - 6e année (1926) no. 1. Paris,
o

1921-26. 8 .
o

R e y m e r s w a e l , W i l l e m v a n . Haagsche satyren. Den Haag, z.j. 8 .
R e y n e k e v a n S t u w e , J e a n n e . Stemmingen. Den Haag, 1910. Met portr.
o

8 . (40).
o

R i e m e n s - R e u r s l a g , J. Oude kinderboeken. Z. pl., 1936. Met afb. 8 . (45).
Overdruk uit: Het Nederlandsche boek 1936.
R i n , H e n r i d u . Historique de la pêche dunkerquoise à la morue. T.I. Dunkerque,
o

1936. Met afb. 8 .
Publication de la ‘Société dunkerquoise’ pour l'encour. des sciences, des
lettres et des arts.
o

R o e s t C r o l l i u s , B. Onheil in de verte. Den Haag, 1936. 8 . (73).
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 . Thomas More. Een treurspel in
o

verzen. 2de dr. Rotterd., 1916. 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 . De stem die roept. Zes kleine
o

spelen en koren. Rotterd., 1936. 8 .
o

R o m b o u t s , S. Vreemde talen leren op nieuwe basis. Tilburg, 1936. 8 . (6).
Publicatie No. 1 van de Kath. Paedagogische vereniging.
R o u k e n s , W i n . Wort- und Sachgeographie in Niederländisch-Limburg und den
benachbarten Gebieten. Proefschr. Nijmegen. Teil I A Text, I B Atlas. Nijmegen,
o

o

1937. 8 en 4 . (53).
o

R o y e n , G e r l . Pronominale problemen in het Nederlands. Tilburg, 1935. 8 .
Opvoedk. brochurenreeks 77.
R u n o s ä v e l m i ä II Karjalan runosävelmät julkaisi Armas Launis. Helsinki, 1930.
o

Met portr. 8 .
Suomen Kansan Sävelmiä.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 68. Osa.
o

R i j n d e r s - V e r s l o o t , G e r d a . Menschen kijken. Amsterd., 1936. 8 . (67).
S a l s m a n s , J. Vondel voor ons volk. Zijn werk en zijn leven. Leuven, 1929. Met
o

afb. 8 .
o

S a s s e , J. Humoristische quisquiliën. Amsterd., [1859]. 12 . (40).
S a s s e v a n I J s s e l t , A.F.O. Gedenkschrift van het Prov. Genootsch. van K.
o

en W. in Noord-Brabant. Bergen op Zoom, 1937. Met 3 portr. 8 .
Overdruk uit: Taxandria XLIV (1937).
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S a u d e k , R o b . De distel (Pietje de landlooper). Blijspel, vert. door Jan Fabricius.
o

3de dr. Antwerpen, 1930. 8 . (13).
o

S c h a a f , N i n e v a n d e r . Poëzie. [Voorschoten, 1919]. 4 .
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S c h a a f , N i n e v a n d e r . Heerk Walling. [2de dr. van: Friesch dorpsleven uit
o

een vorige tijd]. Amsterd., 1936. 8 .
Wereldbibliotheek.
o

S c h a i k - W i l l i n g , J e a n n e v a n . Nachtvorst. Roman. Amsterd., 1936. 8 . (46).
o

S c h e n d e l , A r t h u r v a n . Avonturiers. 's-Gravenh., 1936. 8 . (63). Bevat:
[Bibliographie van A. van Schendel. Samengesteld door G.H.
's-Gravesande.]
o

S c h e n d e l , A r t h u r v a n . De rijke man. Amsterd., 1936. 8 . (75).
o

S c h e n d e l , A r t h u r v a n . Fratilamur. 2de dr. Maastricht, z.j. 8 .
‘Kaleidoscoop’ no. 14.
o

S c h e n d e l , A r t h u r v a n . Florentijnsche verhalen. 2de dr. Maastricht, z.j. 8 .
(79).
‘Kaleidoscoop’ no. 22/23.
S c h i l l i n g s , A n d r é . Op het 350ste geboortejaar van Joost van den Vondel.
1937. Z. pl. en j. Plano. (48).
S c h i l p e r o o r t , J o h a . C a t h a . Guillaume de Machaut et Christine de Pisan
o

(Étude comparative). Proefschr. Leiden. 's-Gravenh., 1936. 8 .
S c h i m m e l , H.J. Sinjeur Semeyns. Met illustr. van Ch. Rochussen, J. Hoynck
van Papendrecht en E. Witkamp en portret door H.J. Haverman. Dl. I-II. Schiedam,
o

1897. 2 dln. in 1 bnd. 8 .
S c h l u n k , W o l f g . Hegels Theorie des Dramas. Inaug.-Diss. Tübingen.
o

Tübingen, 1936. 8 . (54).
S c h m i t z , W i l h . A n t . Het aandeel der Minderbroeders in onze middeleeuwse
o

literatuur. Proefschr. Utrecht. Nijmegen, 1936. Met afb. 8 (55).
S c h n a t h , G. Über Sinn und Aufgabe der niedersächsischen
o

Landesgeschichtsforschung. Festvortrag. Göttingen, 1936. 8 .
S c h n e i d e r , H a n s . Die Einheit als Grundprinzip der Philosophie P. Natorps.
o

Inaug.-Diss. Tübingen. Bottrop, 1936. 8 . (54).
o

S c h o o n h e i d v a n o n s l a n d , D e . Deel I-II. Amsterd., [1937]. 8 .
I Van Texel tot Walcheren.
II Amsterdam.
S c h r i f t e n r e i h e , V o l k s t ü m l i c h e , des Hennebergisch-fränkischen
o

Geschichtsvereins. Heft 1- . Meiningen, [1937- ]. 8 .
S c h u y t , C o r n . Vijfstemmige madrigalen. 1e bundel. In partituur gebracht door
o

A. Smijers. Amsterd., 1937. 4 .
Uitg. XLV der Ver. voor Nederl. Muziekgeschiedenis.
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S e m i n a r i e , U i t h e t , voor Vlaamsche Dialectologie van de Universiteit te Gent.
o

[Dl.] I- . [Gent, 1933- ]. 8 .
o

S e r v a e s , A n k e . Het raadsel. Baarn, [1936]. 8 . (70).
o

S e r v a e s , A n k e . Kinderzaal. Roman. 2de dr. Baarn, z.j. 8 (70).
o

S e v e n s m a - T h e m m e n , G. Moeder. Amsterd., [1936]. 8 . (69).
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o

S h a k e s p e a r e , W. Kuningas Lear. Suomentanut Yrjö Jylhä. Helsinki, 1936. 8 .
Shakespearen Draamoja IV.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 60. Osa. IV.
o

S h a k e s p e a r e , W. Macbeth. Suomentanut Yrjö Jylhä. Helsinki, 1936. 8 .
Shakespearen Draamoja. VII.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 60. Osa. VII.
S l a g e r , F r a n s . Brieven van de groote hoeve. Met reprod. naar teekeningen van
o

den schrijver. Baarn, [1936]. 8 .
Libellen serie nr. 75-76.
o

S l a u e r h o f f , J. Het leven op aarde. Rotterd., 1934. 8 . (76).
o

S l a u e r h o f f , J. Een eerlijk zeemansgraf. Rotterdam, 1936. 8 .
o

S l a u e r h o f f , J. Jan Pietersz. Coen. Drama. Maastricht, z.j. 8 . (79).
‘Kaleidoscoop’ No. 17.
o

S l o t , A n n i e . Stien. Amsterd., [1936]. 8 .
S l u y s , D.M. Een opperrabbijnsbenoeming bij de Hoogduitsch-Joodsche
o

gemeente te Amsterdam in 1735. Amsterd., 1936. 8 . (23).
S l u i j t e r , P a u l a C.M. IJslands volksgeloof. Proefschr. Utrecht. Haarlem, 1936.
o

8 . (55).
o

S t a t e n v e r t a l i n g , D e . 1637-1937. Haarlem, 1937. 8 . (4).
S t e r k e n s - C i e t e r s , P a u l a . Volkskleederdrachten in Vlaanderen. Antwerpen,
o

1935. Met afb. 8 .
S t e r r e , D a v . v a n d e r . Zeer aenmerkelijke reysen gedaan door Jan Erasmus
o

Reyning. Bewerkt door L.C. Vrijman. Amsterd., 1937. Geïll. 8 .
S u c h t e l e n , N i c o v a n . Quia absurdum. Roman. Versierd door G. Brender
o

à Brandis. Amsterd., 1906. 8 .
S u g d e n , H e r b . W. The grammar of Spenser's Faerie Queene. Duke Univ.
o

dissert. Philadelphia, 1936. 8 .
Language dissertations. Nr. 22.
S w a r t h , H é l è n e . Vrouwen. Nieuwe verzen. Met inleiding van J.M. Ph. Uitman.
o

Baarn, [1936]. 8 .
Libellen serie nr. 147-148.
S w e l l e n g r e b e l , J.L. Korawāçrama. Een oud-javaansch proza-geschrift, uitgeg.,
o

vert. en toegelicht. Proefschr. Leiden. Santpoort, 1936. 8 .
o

S z é k e l y - L u l o f s , M.H. De hongertocht. 2de druk. Amsterd., 1936. 8 . (67).
T e i r l i n c k , H e r m . en K. v a n d e W o e s t i j n e . De leemen torens. Dl. I-II.
o

Rotterd., 1928. 8 .
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T e k s t b o e k [v a n d e ] Nederlandsche Vereeniging voor den volkszang. Afd.:
o

's-Gravenhage en omstreken. 7de dr. Den Haag, [1924]. 8 . (40).
T e n n e r , F r i e d r . Burg Henneberg. Der Stammsitz des Hennebergischen
o

Grafenhauses. Meiningen, (1936]. Mit Abb. 8 .
Volkstümliche Schriftenreihe des Hennebergisch-fränkischen
Geschichtsvereins. Heft 1.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937

252
o

T e r w e g e , W i l l e m . Lyriek. Santpoort, 1936. 8 .
o

T h a n s , H i l . Verloren stroom. [Gedichten]. Mechelen. Amsterd., z.j. 8 .
T h e u n i s z , J o h . Het ontoegankelijk hart. De roman van Bern. Paludanus.
o

's-Gravenh., 1936. 8 . (73).
T h o r b e c k e , J.R. Brieven aan zijn verloofde en aan zijn vrouw. Amsterd., 1936.
o

8 .
Brieven van groote Nederlanders onder redactie van N. Japikse.
o

T i e , K h o u w B i a n . Willem Kloos en de dichtkunst. Leiden, 1931. Met portr. 8 .
T i e l r o o y , J o h . Fransche litteratuur van onze dagen. Studies en
o

karakteristieken. Haarlem, 1928. 8 .
T i e l r o o y , J o h . Een groot romanticus. Chateaubriand, zijn leven en zijn werken.
o

Haarlem, 1936. Met portr. 8 . (50).
o

T i m m e r m a n s , A l p h . Toekomst. Leiden, [1936]. 8 . (80).
T u s s c h e n g r a s m a t e n s t r a t o s f e e r . Geïllustreerde
o

luchtvaartencyclopedie voor iedereen. Utrecht, 1936. 8 . (14).
o

U b i n k , J.B. Tooneel en gemeenschap. Den Haag, z.j. 8 . (40).
U n i v e r s i t e i t t e L e u v e n , K a t h . Eeuwfeest der heropening - Zilveren
o

rectoraatjubileum van Mgr. Ladeuze. [Leuven, 1935]. Met portr. 8 .
o

U y l d e r t , M a u r . Het lied van de zeven hemelen. Santpoort, 1923. 8 .
V a l e t o n , M a t t h . C.J. Huizinga ‘In de schaduwen van morgen’. Baarn, 1936.
o

8 .
V a l k h o f f , M a r . Latijn, Romaans, Roemeens. Openb. les. Amersfoort, 1932.
o

8 . (56).
o

V a l k h o f f , M a r . Argot en Bargoens. Rede. Groningen, 1933. 8 . (56).
o

V e l d m a n , J a n . De verlossende vlucht. Maastricht, [1936]. 8 . (72).
o

V e n , D.J. v a n d e r . Als de oogst wordt ingehaald. Baarn, [1936]. Geïll. 8 .
Libellen serie nr. 102.
o

V e n , D.J. v a n d e r . Het vendelzwaaien herleeft! Baarn, [1936]. Geïll. 8 .
Libellen serie nr. 156-157.
V e r d u s s e n , G e b r . Briefwisseling 1669-1672. Uitg. door M. Sabbe. Dl. II.
o

Antwerpen, 1936. 8 .
Uitg. van de Ver. der Antwerpsche Bibliophilen. Nr. 43.
V e r h e u l D z n ., J. Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en
hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam. 44 reprod.
o

naar aquarellen, met inl. en beschrijving. Rotterd., [1936]. 8 . (77).
V e r h o f s t a d , K.J.W. De regering der Nederlanden in de jaren 1555-1559.
o

Proefschr. Nijmegen. Nijmegen, 1937. 8 . (53).
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V e r l i n d e n , C h . Robert Ier le Frison, comte de Flandre. Étude d'histoire politique.
o

Antwerpen, 1935. 8 .
Universiteit te Gent. Werken uitgeg. door de Faculteit der wijsbeg. en lett.
72e afl.
V e r s a m e l i n g , A f r i k a a n s e . Opgestel deur Uys Krige. Inleiding deur Dirk
o

Coster. Maastricht, 1937. 8 .
V e r s l a g van den staat en de werkzaamheden van het Letterkundig Genootschap
‘Oefening kweekt kennis’. 1839/'40; '40/'41; '46/'47; '48/49; '51/52-'65/'66;
'67/'68-'69/'70; '72/'73-'76/'77; '82/'83; '85/'86- '93/'94; '95/96; '98/'99-'99/1900;
o

1901/'02-'02/'03; '06/'07-'12/'13; '15/'16- . [s Gravenh.,] 1840- . 8 .
V e r s l u y s , N.J.D. Journalistiek en wetenschap. Proefschr. Utrecht. Amsterd.,
o

1936. 8 . (55).
o

V e r w e y , A l b . Johan van Oldenbarnevelt. Treurspel. Amsterd., 1895. 8 .
o

V e r w e y , A l b . Toen de Gids werd opgericht... Amsterd., 1897. 8 .
V e r w e y , A l b . De roze. Gedicht, getoonzet door Dan. de Lange. Tekstboekje
o

en toelichting door A. Rappard. Amsterd., [1906]. 8 .
V e r w e y , A l b . Het kind van het land. Persoonlijke en staatk. overdenkingen bij
o

het huwelijk van prinses Juliana. Santpoort, 1936. 8 .
o

V e r w e y , A l b . De dichter en het derde rijk. Een gedicht. Santpoort, 1936. 8 .
V e r w e y , A l b . Het lijden aan den tijd. Antwoord op een vraag van de
o

Kouter-redactie. Santpoort, 1936. 8 .
o

V e r w e y , A l b . In de koorts van het kortstondige. Santpoort, 1936. 8 .
o

V e s t d i j k , S. Kind van stad en land. Rotterd., 1936. 8 . (76).
o

V e s t d i j k , S. Meneer Visser's hellevaart. Rotterd., 1936. 8 . (76).
V e t h , J o h . A. Spelanalyse als methode van psychologisch onderzoek en van
behandeling van kinderen met neurotische verschijnselen. Proefschr. Leiden. Leiden,
o

1936. 8 .
V i e r t e l j a h r s b l ä t t e r . Historischer Verein für Hessen. 1. (einziger) Band, Heft
o

5-8. Darmstadt, 1935-'36. 8 .
V i e r t e l j a h r s b l ä t t e r für luxemburgische Sprachwissenschaft, Volks- und
Ortsnamenkunde. Herausgeg. von der Luxemb. Sprachgesellsch. Jahrg. 1- .
o

Luxemburg, 1935- .8 .
Van of Jahrg. II. Neue Folge. Grossherzogl. Institut. Sprachwissensch.,
Volks- und Ortsnamenkundliche Sektion.
V i r k s o m h e d , F e m t e n A a r s . Det Danske Sprog-og Litteraturselskab.
o

København, 1926. 4 .
V i t a B. Christinae Stumbelensis ex mss Petri de Dacia et Johannis Capellani in
o

Stumbel utg. av. Isak Collijn. Uppsala, 1936. 4 .
Sammlingar utg. av Svenska Fornskrift-Sällskapet. Ser. 2 Latinska Skrifter.
Bd. II.
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V l e e s c h a u w e r , H.J. d e . La déduction transcendentale dans l'oeuvre de Kant.
o

Tome II. Antwerpen, 1936. 8 .
Universiteit te Gent. Werken uitgeg. door de Faculteit der wijsbeg. en lett.
74e afl.
V o g t , W a l t h . H. Altnorwegens Urfehdebann und der Geleitschwur. Tryggđamál
o

und Griđamál. Weimar, 1936. 8 . (6).
Forschungen zum deutschen Recht. Band II. Heft I.
V o n d e l , [J. v a n d e n ]. Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza, verzorgd
o

en ingeleid door Alb. Verwey. Amsterdam, 1937. Met portr. Gr. 8 .
V o n d e l , J. v a n d e n . Volledige en geïll. tekstuitg. onder leiding van J.F.M.
o

Sterck e.a. Deel IX, 1660-1663. Amsterd., 1936. Geïll. 8 .
V o n d e l , J. v a n . Altaergeheymenissen ontvouwen in dry boeken. Brugge, 1771.
o

8 .
o

V o o r d e , U r b . v a n d e . Het pact van Faustus. Amsterd., [1936]. 8 . (82).
V o o r d r a c h t e n gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op
o

10 en 11 Juli 1936 te Rotterdam. 's-Gravenh., 1936. 8 .
o

V r i e s , A n n e d e . Verhalen uit het land van Bartje. Nijkerk, [1936]. Met afb. 4 .
(65).
V r i e s , J a n [P.M.L.] de. Altgermanische Religionsgeschichte. Bd. I-II. Berlin u.
o

Leipzig, 1935-'37. 2 dln. 8 . (60).
Grundriss der germanischen Philologie. Bd. 12 1/2.
o

V r i e s , T h e u n d e . Doctor José droomt vergeefs. Roman. Arnhem, 1933. 8 .
(74).
o

V r i e s , T h e u n d e . Stiefmoeder aarde. Roman. 2de dr. Arnhem, 1936. 8 .
(74).
W a a r d , R o e l v a n . Etudes sur l'origine et la formation de la Chanson
o

d'Aspremont. Proefschr. Groningen. Groningen, 1937. 8 . (51).
W a a r d e n b u r g , J.J.C.H. v a n . De invloed van den landbouw op de zeden, de
o

taal en letterkunde der Atjèhers. Proefschr. Leiden. Leiden, 1936. 8 .
o

W a g e n a a r , J o h . De doge van Venetië. Quasi ernstige opera. Z. pl. en j. 8 .
(40).
o

W a l s c h a p , G e r a r d . Trouwen. 2de dr. Rotterd., 1935. 8 . (76).
W a r n s i n c k , J.C.M. De vloot van den koning-stadhouder 1689-1690. Amsterd.,
o

1934. Met afb. Gr. 8 .
Kon. Akademie van Wetenschappen. Werken uitg. door de Commissie
voor zeegesch. II.
W e i l l e , G.J. en G.A. d e . Het geslacht De Weille (Weil, Weill, De Veille, De Veil).
o

Weesp, [1936]. Met portr. 8 . (61).
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W e r e l d p o ë z i e , U i t d e . In het Nederlandsch vertaalde gedichten, verzameld
o

door Joh. de Molenaar. Amsterd., [1936]. 8 .
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W e r k p l a a t s , D e . Chr. letterkundig maandblad. Jrg. 1- . Neerbosch, 1936- . Gr.
o

8 . (22).
W e r v e k e , A l f . v a n . Gedenkbladen uit het leven onzer voorouders. Gent,
o

1936. 8 .
Uitgave van het Willems-fonds Nr. 171.
o

W e s s e m , C o n s t . v a n . Margreet vervult de wet. Arnhem, 1936. 8 . (74).
W e s t e n e n k , L.C. Acht dagen in de Padangsche Bovenlanden. Batavia, 1909.
o

12 . (40).
W i e r s t r a , P.J. Uit het dagboek van een ter dood veroordeelde. Rotterd., z.j.
o

12 . (40).
W i e s m a n n , H. Das Grossmünster in Zürich. I. Die romanische Kirche. Mit 28
o

Tafeln und 9 Abb. Zürich, 1937. 4 .
Mitteilungen der Antiquarischen Gesellsch. in Zürich. Bd. XXXII. Heft 1.
W i l l e m I, p r i n s v a n O r a n j e . Correspondentie. Uitg. door N. Japikse. Dl. Io

. 's-Gravenh., 1934- . 8 .
Uitgaven vanwege het Koninkl. Huis-Archief. Dl. III.
W i n t e r , P.J. v a n . Onder Krugers Hollanders. Geschiedenis van de Nederlandsche
Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij. Dl. I. Amsterd., 1937. Met portr. en krtn.
o

8 .
W ö r t e r b u c h , D a s H a m b u r g e r . Weihnachtsgabe für die Mitarbeiter und
o

Freunde des -. Z. pl., [1936]. 8 .
o

W i j h e - S m e d i n g , A l i e v a n . Tusschen de menschen. Haarlem, 1937. 8 .
(66).
W i j n g a a r d e n , W.D. v a n . Van Heurnius tot Boeser. Drie eeuwen Egyptologie
o

in Nederland (1620-1935). Met 4 portr. en 1 plt. Leiden, 1935. 4 . (62).
Meded. en verhand. No. 2. v.h. Vooraziatisch-Egyptisch Gezelsch. ‘Ex
Oriente Lux’.
o

Z e i t s c h r i f t für Sudetendeutsche Geschichte. Jahrg. I- . Brünn, 1937- .8 .
Herausgeg. in Auftr. des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
o

Z o o m e r s - V e r m e e r , P.J. De villa Zonneoord. Amsterd., 1936. 8 . (68).
o

Z w i r n e r , E b . und K. Grundfragen der Phonometrie. Berlin, 1936. 8 . (6).
Phonometrische Forschungen. Reihe A Bd. 1.
Z w i r n e r , E b . Textliste neuhochdeutscher Vorlesesprache schlesischer Färbung.
o

Berlin, 1936. 8 . (6).
Phonometrische Forschungen. Reihe B Bd 1.
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Overdrukken
E. Blancquaert - I.J. Brugmans - F.C. Bursch - R. Th. Christiansen (2) - Louis A.
Driessen - F. Genzmer - J. Gessler - H. Grüner-Nielsen - J.C. de Haan - P.J. Idenburg
- E.J.H. Jeanné (2) - A.A. Kampman - F. Kossmann (5) - W. Kramer - M.E.
Kronenberg - S.A. Krijn - J. Kunst (2) - J.H. van Lessen (3) - Nils Lid - Marie G.A.
de Man - J.B. Manger Jr. - L. Michels - E. Moltke - M. Olsen - F. Oudschans Dentz
(2) - A.A. van Rijnbach - A. Schillings (3) - W.A.P. Smit - J.J. Soons (4) - H. Sparnaay
- J.F.M. Sterck - Z. Stokvis - C.W. von Sydow - M. Valkhoff (2) - W.L. de Vreese W. de Vries - E. Wadstein - H. Wätjen - L. Weibull - A. Wesselski - R. Zuidema.
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Bijlage II. Rekening en verantwoording van den penningmeester
over het jaar 1936
A. Algemeene rekening
ONTVANGSTEN

I

Saldo der rekening
over 1935

ƒ 4441.51

II

Ontvangsten
behoorende tot
vorige dienstjaren
(contributies,
inningskosten)

ƒ 270.23

III

Opbrengst van
bezittingen en rente
van kasgelden (na
aftrek van
couponbelasting en
kosten)

5

1 jaar rente ƒ9100
3% Grootboek

ƒ 264.04

3 Januari rente
effecten

ƒ 19.50

1 April rente
effecten

ƒ 21.60

5 Mei rente effecten ƒ 97.55
9 Juni rente
effecten

ƒ 43.95

15 Augustus rente ƒ 31.26
effecten
13 October rente
effecten

ƒ 21.90

3 November rente
effecten

ƒ 97.55

1 December rente
effecten

ƒ 43.95

8 Januari 1937
rente effecten

ƒ 19.50

22 Januari 1937
rente belegd
kasgeld Leidsche
Spaarbank

ƒ 103.62

ƒ 764.72

______
IV

Contributiën

ƒ 5595.28
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V

Restitutie
aandeelen vaste
Fonds en C.W. van
der Hoogtfonds in
belasting Doode
Hand

ƒ 72.08

VI

Bijdrage uit
bibliotheekfonds
wegens
buitengewone
aankoopen

ƒ 50.-

VII

Restitutie voorschot
Secretaris

ƒ 10.______

Totaal der
ontvangsten

5

ƒ11203.82

UITGAVEN

I

Uitgaven
behoorende tot
vorige dienstjaren

ƒ -.-

II

Kosten van bestuur, ƒ 425.lokaalhuur enz.
Salaris secretaris
Salaris
ƒ 125.penningmeester (tot
1 Juli 1936)
Salaris bode

transporteeren

ƒ 125.______

______

ƒ 675.-

ƒ -.-
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transport

ƒ 675.-

Lokaalhuur

ƒ 350.-

ƒ -.-

Kosten verwarming ƒ 51.55
en verlichting
lokalen
Schoonhouden
bestuurskamer

ƒ 25.-

Personeele
Belasting

ƒ 35.-

Belasting Doode
Hand

ƒ 106.25

Kosten vergadering ƒ 18.bestuur
Bureau secretaris

ƒ 87.96

Bureau
penningmeester

ƒ 88.07

Safehuur,
bankkosten

ƒ 15.25

Drukwerk, tikwerk

ƒ 564.66

ƒ 2016.74

______
III

Kosten der
ƒ 19.20
algemeene en
maandelijksche
vergaderingen
Vergoeding aan
sprekers, projectie
Koffie
jaarvergadering

ƒ 122.85

Maaltijd idem

ƒ 40.83

Thee enz.
ƒ 0.60
maandvergaderingen

ƒ 183.48

______
IV

Kosten van Vaste ƒ 14.40
Commissiën
Commissie Taal en
Letterkunde
Commissie
Geschied- en
Oudheidkunde

ƒ 28.05

Commissie
Schoone Letteren

ƒ -.-

ƒ 42.45
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______
V

Uitgaven der
ƒ 6.50
Maatschappij
(Jaarboek) Kosten
Levensbericht
Kosten drukken en ƒ 1580.40
verzenden
Jaarboek

ƒ 1586.90

______
VI

Kosten der
Bibliotheek
Salaris
Bibliothecaris

ƒ 350.-

Bureau
Bibliothecaris en
telefoon

ƒ 107.87

Aankoop
boekwerken,
lidmaatschappen

ƒ 1483.04

bindkosten

ƒ 232.40

Assurantie

ƒ 86.85

Kosten verzending ƒ 18.Ruilbureau
Koninklijke
Bibliotheek

ƒ 2278.16

______
VII

Bijdragen:
ƒ 10.Boekenverspreiding
van het Algemeen
Nederlandsch
Verbond
Vondel-museum

ƒ 5.-

Nederlandsch
ƒ 5.Openlucht Museum
Reviusherdenking

ƒ 10.-

Gedenkplaat Karel ƒ 5.van Mander
Jubileum
Koninklijke
Vlaamsche
Academie

ƒ 5.05

Nederlandsche
Commissie
Geschiedkundige
Wetenschappen

ƒ 25.-

ƒ 65.05
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transporteeren

______

______

ƒ -.-

ƒ 6172.78
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transport

ƒ -.-

ƒ 6172.78

VIII

Dr. Wynaendts
Francken-prijs reisen vergaderkosten

ƒ 36.80

IX

Belegging op de
Leidsche
Spaarbank voor
den Prijs voor
Meesterschap,
uitkeering in 1939,
2/5 van ƒ 1000.-

ƒ 400.-

X

Restitutie wegens
dubbel betaalde
contributie

ƒ 10.25

______
Totaal der uitgaven

ƒ 6619.83

RECAPITULATIE

Totaal der
ontvangsten

ƒ 11203.82

Totaal der uitgaven

ƒ 6619,83

Zoodat dienstjaar
1936 een batig
saldo oplevert van
vierduizend
vijfhonderd drie en
tachtig gulden
negen en negentig
en een halve cent

ƒ 4583.99

5

5

Aldus opgemaakt door den Penningmeester te Leiden, 24 April 1937
(w.g.) J. Slagter

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden, 5 Mei 1937
(w.g.) Bijleveld
(w.g.) L. Lasonder

B. Rekening van het vaste fonds
Kapitalisatie
Saldo der rekening ƒ 31.60
over 1935

ONTVANGSTEN

I

Vlottend
ƒ -.-
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II

Rente van het
ƒ 76.60
Fonds
een half jaar rente
van ƒ 25300.Inschr. Grootb. Nat.
Schuld 2.5% na
aftrek
couponbelasting

ƒ 229.81

een half jaar rente ƒ 86.75
van ƒ 28650.Inschr. Grootb. Nat.
Schuld 2.5% na
aftrek
couponbelasting

ƒ 260.28

III

Rente belegd
kasgeld Leidsche
Spaarbank

ƒ 4.35

IV

Terugontvangen
ƒ 28.60
van vlottend
gedeelte het restant
van het daarvan in
1935 geleend
bedrag

V

legaat A. Bonger

ƒ 2500.-

legaat Mr. C. Bake ƒ 500.-

Totaal der
ontvangsten

______

______

ƒ 3223.55

ƒ 494.44
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UITGAVEN

Kapitalisatie
ƒ 3207.16

Vlottend

I

Belegging van
gelden

II

Subsidiën
aan Mij. voor
Goede en Goedk.
Lectuur 5e der
gedurende 5 jaren
toegestane
10-tallen
abonnementen
Vondelkroniek

ƒ 50.-

aan Dr C.W. von
Sydow te Lund voor
afschriften van
Deensche
Sprookjesvarianten

ƒ 113.55

III

Doodehandsbelasting
1936

ƒ 42.40

IV

Terugbetaald aan
kapitalisatie her
restant van het
daarvan geleend
bedrag

ƒ 28.60

______
Totaal der uitgaven ƒ 3207.16

______
ƒ 234.55

RECAPITULATIE

Totaal der
ontvangsten

ƒ 3223.55

ƒ 494.44

Totaal det uitgaven ƒ 3207.16

ƒ 234.55

______

______

ƒ 16.39

ƒ 259.89

Aldus opgemaakt door den Penningmeester te Leiden, 24 April 1937
(w.g.) J. Slagter

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden, 5 Mei 1937
(w.g) Bijleveld
(w.g.) L. Lasonder
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C. Rekening van het bibliotheekfonds
ONTVANGSTEN

I

Saldo der rekening over
1935

ƒ 112.72

II

Rente belegging Leidsche ƒ 3.36
Spaarbank
______
ƒ 116.08
UITGAVEN

Bijdrage aan Algemeene ƒ 50.kas wegens buitengewone
aankoopen
______
Batig Saldo

ƒ 66.08

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden, 5 Mei 1937
(w.g.) Bijleveld
(w.g.) L. Lasonder
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D. REKENING VAN HET C.W. VAN DER HOOGTFONDS
ONTVANGSTEN

I

Saldo dienstjaar 1935

ƒ 914.75

II

Rente van Kapitaal na
aftrek van belasting en
onkosten

ƒ 619.44

III

Rente belegd kasgeld
Leidsche Spaarbank

ƒ 18.63
______

Totaal der ontvangsten

ƒ 1552.82

UITGAVEN

I

Uitkeering prijs 1936 aan
mr H. Marsman

ƒ 1000.-

II

Aandeel in Belasting
Doode Hand

ƒ 29.68
______
ƒ 1029.68

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 1555.82

Totaal der uitgaven

ƒ 1029.68
______

Zoodat het batig saldo over ƒ 523.14
het dienstjaar 1936
bedraagt vijf honderd drie
en twintig gulden veertien
cent
Aldus opgemaakt door den Penningmeester te Leiden, 24 April 1937
(w.g.) J. Slagter

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden, 5 Mei 1937
(w.g.) Bijleveld
(w.g.) L. Lasonder
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Bijlage III. Overzicht der door de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde toegekende prijzen
Prijs van de M.d. Ned. Lett. (later genoemd: Meesterschapsprijs):
1921.

Jac. van Looy. Jaapje.

1925.

P.C. Boutens. Zomerwolken.

1928.

Niet verleend (daar de Commissie voor
Taal- en Letterk. geen termen aanwezig
achtte een voordracht in te dienen).

1931.

Dr A.E. van Giffen, schrijver van: De
Hunebedden in Nederland (1928) en Die
Bauart der Einzelgräber in den
Niederlanden (1930).

1934.

Mevr. Henr. Roland Holst-van der Schalk.

Haagsche Post-prijs (door de Haagsche Post ter beschikking gesteld
om door de Maatschappij verleend te worden):
1921.

Elis. Zernike. Her schamel deel.

1922.

Carry van Bruggen. Het huisje aan de
sloot.

1923.

Jo de Wit. Open zee.

Voortgezet als Jaarlijksche prijs, later: Prijs van aanmoediging, thans:
C.W. van der Hoogt-prijs:
1925.

R. van Genderen Stort. Kleine Inez.

1926.

Dirk Coster. Verzameld proza.

1927.

Herman de Man. Het wassende water.

1928.

Aart van der Leeuw. Het aardsche
paradijs.

1929.

Anthonie Donker. Grenzen.

1930.

Anton Coolen. Het donkere licht.

1931.

Arthur van Schendel. Het fregatschip
Johanna Maria.

1932.

Johan Fabricius. Komedianten trokken
voorbij.
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1933.

Anton van Duinkerken. Dichters der
Contra-reformatie.

1934.

J. Slauerhoff. Soleares.

1935.

Niet toegekend.

1936.

H. Marsman. Porta Nigra.

1937.

Henriette van Eyck. Gabriël.

Mei-prijs (ter beschikking van de Maatschappij gesteld door den heer
Jacob Mees):
1932.

Theun de Vries. Rembrandt; en Siegfried
van Praag. Een man van aanzien.

1933.

Niet toegekend.

1934.

A. den Doolaard. De herberg met het
hoefijzer, en Jan Engelman Tuin van
Eros.

Dr C.J. Wijnaendts Francken prijs:
1935.

Dr N. Japikse. Prins Willem III,
stadhouder en koning.

1937.

Mevr. Dr. Annie Romein-Verschoor.
Vrouwenspiegel.
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Bestuur en commissies
Bestuur
Voorzitter

Dr J.J.L. Duyvendak

1937

Secretaris

Dr J.J. de Gelder

1936

Penningmeester

Mr J. Slagter

1936

Bibliothecaris

Dr A.A. van Rijnbach

1934

Mr J.C. Bloem 1935
C.L. Schepp 1936
J.C.M. Warnsinck 1936
Dr J. de Vries 1937
Dr J.H. van Lessen 1937

Commissie voor taal- en letterkunde
Secretaris Dr G.G. Kloeke 1936
Dr A.A. van Rijnbach 1933
Dr J. Heinsius 1934
Dr J.W. Muller 1934
Dr W.L. de Vreese 1935
Dr J.H. van Lessen 1936
Dr A. Zijderveld 1936
Dr A. Beets 1937
Dr J.A.N. Knuttel 1937

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Secretaris Dr J.J. de Gelder
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
Dr L. Knappert 1937
Mr E.M. Meijers 1937
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 G.G. Kloeke 1935
Dr L. Knappert 1937
Mr P.N. van Eyck 1937

Commissie voor het folkloristisch archief
Dr A.A. van Rijnbach 1929
Mr D. van Blom 1937
Dr J. de Vries 1937

Commissie voor schoone letteren
Secretaris W.J.M.A. Asselbergs 1937
J. van Dullemen-de Wit 1937
Jan Engelman 1937
Victor E. van Vriesland 1937
Dr W.A.P. Smit 1937
Mr J.C. Bloem 1937
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Commissie voor het jaarboek
Dr A.W. Byvanck 1935
Mr J. Slagter 1936
Dr J.J. de Gelder 1936
Mevr. G. van Lokhorst 1936
Dr G. Sevenster 1937

Commissie voor de uitgaaf van geschriften
Secretaris Dr C.B. van Haeringen 1936
Mr J.C. Bloem 1936
Dr G. Brom 1936
Dr P.J.M. van Gils 1936
Mr P.N. van Eyck 1937
Dr J. de Vries 1937

Commissie voor den dr wynaendts francken-prijs
A. Prijs 1941 (Essays en Literaire Kritiek)
Dr G. Brom
Dr J.A.N. Knuttel
Dr A.A. van Rijnbach
W.A.P. Smit
Victor E. van Vriesland
B. Prijs 1939 (Biographie en Kultuurgeschiedenis)
Dr L. Brummel
Dr A.W. Byvanck
Dr J.J. de Gelder
Dr Th. Goossens
Dr N. Japikse
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Naamlijst der leden Opgemaakt den 1 November 1937
Eereleden
Dr A. Beets (1937) 1886

Leiden, Witte Singel
79

Dr L. Knappert
(1937)

1893

Oegstgeest,
Koninginnelaan 8

Dr J.W. Muller
(1937)

1888

Leiden, Rapenburg
53

Leden en buitengewone leden
[De namen der buitengewone leden zijn met een * gemerkt]
Aalberse, Mr P.J.M. 1917

'SGravenhage, J.v.
Oldenbarneveltl. 82

Aalders, Dr W.J.

Groningen,
Waterloolaan 2

1918

Aalst, Dr C.J.K. van 1925

Hoevelaken,

Alberdingk Thijm,
Dr K.J.L.

1895

Haarlem, Dreef 4

*Allen, Mrs H.M.

1936

Oxford, 22 Manor
Place

005

*Altamira y Crevea, 1935
Rafael

'SGravenhage,
Permanent Hof van
Arbitrage,
Vredespaleis

Andel, Dr M.A. van 1930

Gorinchem, Groote 010
Markt 11

André de la Porte,
Mr G.

1923

'SGravenhage, J.v.
Oldenbarneveldtl.
34

Anema, Seerp

1915

Bloemendaal,
Brederoweg 84

Antoniadis, Dr
Sophie

1933

Leiden,
Nachtegaallaan 13

Arendonk, Dr C.
van

1924

Leiden, Nieuwstraat
36

Asbeck, Mr F.M.
bar. van

1934

Scheveningen, C.
Jolstraat 62

015
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Asselbergs,
W.J.M.A.

1932

Amsterdam Z,
Lomanstraat 73

Baader, Dr Th.

1927

Nijmegen,
Groesbeeksche
weg 181

Baart de la Faille,
Dr S.

1930

'SGravenhage,
Mesdagstraat 62

Baart de la
Faille-Wichers
Hoet, H.

1930

'SGravenhage,
Mesdagstraat 62

Backer, Franz de

1932

Ukkel-Brussel,
020
Sterrewachtlaan 30

Baekelmans, Lode 1920

Antwerpen,
Beeldhouwerstraat
50

Bakhuizen van den 1928
Brink, Dr. J.N.

Leiden, Rapenburg
40

Bakhuyzen, Mr A.
van de Sande

1927

Leiden,
Rijnsburgerweg 90

Balbian Verster,
J.F.L. de

1924

Amsterdam-Z., Van
der Veldestraat 7

Barge, Dr J.A.J.

1924

Leiden,
Boerhaavelaan 6

Barnouw Dr A.J.

1909

New York,
Columbia University
(U.S.A.)

Baudet, Mej. Dr
F.E.J.M.

1912

'SGravenhage,
Ericalaan 21

Baur, Dr Frank

1929

Gent, Neerpolder
10 (België)

Bax, W.

1937

Maastricht, H.
Kanaaldijk 14

Beeck, A.L. van

1924

Leiden,
030
Rijnsburgerweg 130

Beeck Calkoen, Mr 1935
A.J.L. van

'SGravenhage, 3e
Van den
Boschstraat 3

Beekman, Dr A.A.

'SGravenhage,
Laan v. Nieuw O.
Indië 271

1884

Beelaerts van
1901
Blokland, Jhr Mr F.

'SGravenhage,
Bazarstraat 13

Beets, Dr Henry

Grand
Rapids-Mich., 737

1931

025
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Madison Avenue
S.E., (U.S.A.)
Beets, Mr N.

1908

Amsterdam-Z, De
Lairessestraat 6

Beets-Damsté,
H.A.C.

1936

Leiden, Witte Singel
79

035
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Belinfante, mej.
Emmy J.

1934

'SGravenhage, 2de
Schuytstraat 172

Bellefroid, Mr. P.

1913

Nijmegen,
Nijhoffstraat 9

Bellon, Dr K.L.

1935

Nijmegen,
Nijhoffstraat 9

Belonje, Mr Dr J.

1937

Alkmaar, Oude
Gracht 178

040

Belpaire, Mej. M.E. 1914

Antwerpen,
Marktgravenlei 174

Bemmelen, Mr J.M. 1932
van

Leiden,
Boerhaavelaan 26

Bemmelen, Dr W.
van

1921

'SGravenhage,
Schiefbaanstraat 27

Bense, Dr J.F.

1929

Arnhem, Van
Lawick van
Pabststraat 25

Beresteyn, Jhr Mr
Dr E.A. van

1919

'SGravenhage, Van 045
Stolkweg 31

Berg Dr J.

1937

Amsterdam-W,
Vondelstraat 79

*Bergmans, Dr P.

1909

Gent, Smisstraat
(België)

Berkelbach van der 1935
Sprenkel, Dr J.W.

Haarlem, Jacob van
Lenneplaan 10

Berkelbach van der 1937
Sprenkel, Dr
S.F.H.J.

Utrecht,
Koningslaan 62

Besselaar, Dr G.

1915

'SGravenhage,
Fasantplein 4

Beuken, Dr W.H.

1935

Helmond,
Waardstraat 73

Bezemer, T.J.

1936

Wageningen,
Rijksstraatweg 100

Bie, Dr J.P. de

1930

'SGravenhage,
Daendelstraat 48

Bierens de Haan,
Dr J.D.

1897

Aerdenhout,
Slingerweg

Blancquaert, Dr E. 1927

050

Mariakerke-Gent, 055
Nevelschestraat 54
(België)
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Blankenstein, Dr M. 1913
van

Wassenaar,
Konijnenlaan 3

Blécourt, Mr A.S. de 1915

Leiden, Witte Singel
20

Bloem, Mr J.C.

1922

Loosduinen,
Duinlaan 143

Blom, Mr D. van

1910

Leiden, Oude Vest
105

Boas, Dr M.

1918

Amsterdam-C, Den 060
Texstraat 35

Bock, E. de

1934

Antwerpen,
Kruishofstraat 223

Boeke, Dr J.H.

1930

Oegstgeest,
Warmonderweg 18

Boeles, Mr P.C.J.A. 1906

Leeuwarden,
Harlingerstraatweg
75

Boer, Dr Tj. de

1900

'SGravenhage,
Zuidwerflaan 19
(Marlot)

Boersema, Dr K.H. 1926

Leiden, Van den
Brandelerkade 6

Bokhorst, Dr M.

1931

Pretoria, Posbus
988 (Z. Afrika)

Boldingh-Goemans, 1920
W.L.

'SGravenhage,
Bankastraat 112

Bolhuis, Mr. J.J.
van

1922

'SGravenhage,
Statenlaan 121

Bolkestein, G.

1919

Amsterdam-Z,
Amstelkade 169

Bom, Emm. de

1903

Calmpthout, ‘Huis 070
ten Heuvel (België)

Bonger-bsse Van
der Borch van
Verwolde, F.W.H.

1936

Amsterdam-Z,
Gabriel Metsustraat
13

Bonthuis Tonkes, Ir 1933
Dirk

Appingedam

*Borchling, Dr C.

1912

Altona-Gross
Flottbek,
Beckmannstrasse 1
(Duitschland)

Bordewijk, Mr F.

1937

'SGravenhage, 2de
Van den
Boschstraat 36

065
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Bosch, Dr F.D.K.

1917

Bilthoven,
Rubenslaan 54

075

Bosch, J.H. van den 1892

Wageningen,
Ericalaan 7

Boshoff, Dr S.P.E. 1922

Pretoria

Bosman, Dr D.B.

1923

Dennekamp,
Hoofdweg Wijnberg
(Kaapprov.)

Bosselaar, Dr D.E. 1929

Leiden, Witte Singel
39

Botermans, Dr A.J. 1904

Zwolle, Diezerstraat 080
82A
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Botha, C. Graham

1924

Kaapstad,
Parlementsgebouw
(Z. Afrika)

Bothenius Brouwer, 1921
A.J.

Wassenaar,
Wavopark 21

Bottenheim, S.

Amsterdam-Z.,
Schubertstraat 18

1934

Boudier-Bakker, Ina 1905

Utrecht, Oude
Gracht 333

Bouman, Dr A.C.

1925

Stellenbosch, ‘'t
085
Meulhuis’ (Z. Afrika)

*Boxer, Captain
C.R.

1936

Honkong, The
Lincolnshire
Regiment, 5,
Abermor Court,
May Road

Braak, Dr S.

1924

Wasssenaar, Lange
Kerkdam 26

Braat, Dr W.C.

1937

Oegstgeest,
Emmalaan 67

Brandsma O.
Carm., Dr A. Sj.

1931

Nijmegen,
Doddendaal 8
‘Carmel’

*Brandstetter, Dr R. 1911

Luzern,
‘Waldstätterhof’
(Schweiz)

Bredius, Dr A.

1884

Monte Carlo, Rue
Bosio, villa ‘Eveline’
'SGravenhage,
Prinsengracht 6

Briët, Mr P.E.

1932

Leiden, Rapenburg,
36

Brinkerink, D.A.

1905

Arnhem, Prümelaan
38

Broekhuizen, Dr
H.D. van

1911

'SGravenhage, Alex
Gogelweg 2c

Broersma, Dr R.

1932

'SGravenhage,
Suezkade 136

Brom, Dr Gerard B. 1912

Nijmegen, St
Annastraat 185

Brouwer, Dr A.M.

Utrecht,
Mengelberglaan 56

1934

090

095
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Brouwer, Dr J.

1934

'SGravenhage,
Tomatenstraat 176

Bruggencate, Dr H. 1933
ten

Purmerend

Brugmans, Dr H.

1937

Amsterdam-Z,
Botticellistraat 9

Brugmans, Dr H.

1896

Amsterdam-Z, C.
Schuytstraat 56

Brugmans, Dr I.J.

1933

Batavia, Dep. van
Ond. en Eered.

Brummel, Dr L.

1928

'SGravenhage, Van
Montfoortlaan 29

100

Brünner, Dr. E. Ch. 1929
G.

Utrecht,
Koningslaan 39

Brusse, M.J.

1905

Groet-NH

Buck, Dr A. de

1935

Leiden, De Mey van
Streefkerkstraat la

Buck, Dr H. de

1931

Haren-Gr, Heide en
Watersteeg

Buiskool, Dr H.E.

1937

Leiden, Hooigracht
69

Burger, Dr H.

1920

Amsterdam-C,
Keizersgracht 317

Burgersdijk, Dr
L.A.J.

1935

Middelburg, Dam 6 110

Bussy, Mr A. le
Cosquino de

1919

Amsterdam-Z,
Oranje Nassaulaan
23

Bijleveld, W.J.J.C.

1910

Leiden,
Boerhaavelaan 4

Bijlsma, Mr R.

1915

'SGravenhage,
Prinse-Vinkenpark
14

Bijvanck, Dr A.W.

1919

Leiden, Witte Singel
17

Callenbach, Dr J.R. 1914

Bilthoven,
Rubenslaan 50

Campert, J.R.T.

1937

'SGravenhage, De
Sillestraat 222

Cannegieter, H.G.

1937

Haarlem,
Kleverparkweg 222

Carp, Dr J.H.

1934

'SGravenhage, Van
Blankenburgstraat
73

105

115
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*Carpenter, W.H.

1900

New York,
Columbia University
(U.S.A.)

Casimir, R.

1916

'SGravenhage,
120
Wassenaarscheweg
28

Celliers, J.F.E.

1911

Kaapstad, ‘Veredic’
agter Leeuwenhof,
Kloofstraat-Terminus
(Z. Afrika)

*Clark, G.H.

1936

Oxford, All Souls
College (Engeland)

Clay, Dr J.

1921

Amsterdam-C,
Marinewerfkade 3

Cleerdin, Vincent

1934

Vught, Maurickplein
2

Cleveringa, Mr R.P. 1931

Leiden,
125
Rijnsburgerweg 29

Cock, Dr J.K. de

Davos Platz, ‘Haus
Morosani’
(Schweiz)

1917
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Coeverden, Jhr
F.W.W.H. van

1933

Goor, Iependijk 20

Cohen, Dr D.

1926

Amsterdam-Z, Van
Breestraat 172

*Cohen, Dr Gust.

1912

Parijs-V, Rue Gay
Lussac 15
(Frankrijk)

Colenbrander, Dr
H.T.

1898

Leiden,
Donkersteeg 19

Colijn, Dr H.

1915

'SGravenhage,
Stadhouderslaan
151

*Cook, Albert S.

1905

New Haven-Conn.
1, Bishopstreet
(U.S.A.)

Cool, Ir Wouter

1933

'SGravenhage,
Prinsessegracht 23

Coolen, Antoon

1931

Deurne-N.B.

Cornette, Dr A.H.

1928

Antwerpen, Victor
Desguinlei 14
(België)

Coster Dr H.P.

1917

Groningen, St.
Lucasstraat 8a

Craigie, Sir William 1916
A.

Watlington-Oxon,
Ridgehurst
(Engeland)

Cramer, Dr J.A.

Bilthoven,
Nassaulaan 34

1925

Crommelin, Dr C.A. 1930

Leiden, Wasstraat
60

*Cuvelier, Dr. J.

Brussel,
Rijksarchief

1913

Dam, Dr B.A.P. van 1903

'SGravenhage,
Bezuidenhout 237

Dam, Mr W.A.C.
van

1932

Rotterdam,
Bierhaven 36

Dam van Isselt,
W.E. van

1909

'SGravenhage, Van
Blankenburgstraat
2

Dambre, Dr O.

1932

Sint
Martens-Laethem
bij Gent, Eikelstraat
(België)

130

135

140
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Damsté, H.T.

1925

Oegstgeest,
145
Koninginnelaan 11

Damsté, Dr Onno

1935

Hilversum,
Insulindelaan 9

Damsté, Dr P.H.

1904

Utrecht,
Bleyenburgstraat 5

Decker, Dr J. de

1936

Amsterdam-Z,
Amstellaan 27hs

Defresne, M.A.A.A. 1935

Amsterdam-Z, P.C.
Hooftstraat 18

*Degering, Dr H.

1911

Berlijn-Charlottenburg, 150
Schützenstr 14/15
(Duitschland)

Dekker, Dr G.

1934

Potchefstroom,
Noordbrugweg 3 (Z.
Afr.)

Dekking, Henri M.

1918

Rotterdam, Flat
Westzeedijk 128b

*Derudder, Dr G.

1899

Valenciennes,
Avenue de la
Tourelle 20
(Frankrijk)

Dillen, Dr J.G. van 1923

Amsterdam-Z,
Ruysdaelkade 11

Djajadiningrat,
Raden Ario Dr
Hoesein

1926

Batavia, Kebon
Sirih 115

Domela
Nieuwenhuis
Nyegaard, J.D.

1911

Beetsterzwaag

Dominicus, Dr F.C. 1931

'SGravenhage, Van
Boetzelaerlaan 41

Donkersloot, Dr
N.A.

1930

Amsterdam-Z,
Waalstraat 57

Donner, Mr J.

1937

'SGravenhage,
Statenlaan 110

Doorman, Mej. Chr. 1918

'SGravenhage,
Sophialaan 2

Doppler, Dr P.

Maastricht, P.
Bisschopsingel 27

1926

Dorp, Mej. Dr E.C. 1921
van

Katwijk aan Zee

*Downs M.A., Brian 1936
W.

Cambridge, Christ's
College (Engeland)

155

160
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Draaijer-de Haas,
Mevr. A.

1917

'SGravenhage,
Mesdagstraat 102

Drion, F.J.

1925

'SGravenhage,
Emmastraat 34

Dugteren, Mej. I.M. 1926
van

Rotterdam,
West-Zeedijk 145

Dullemen-de Wit, J. 1923
van

Amsterdam-Z,
Waldeck
Pyrmontlaan 44

*Duproix, I.I.

Marseille, Rue
Breteuil 111
(Frankrijk)

1907

Duyfjes, Mr H.G.P. 1931

Leiden,
Lammenschansweg
5

Duyvendak, Dr
J.J.L.

1923

Oegstgeest,
Nassaulaan 32

Dijk, Dr J.C. van

1922

Bloemendaal,
Kerkplein

165

170

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937

269

Ebbinge Wubben,
Dr. C.H.

1911

'SGravenhage,
Malakkastraat 107

Eck, Dr D.A.H. van 1915

'T Joppe,
‘Zonnehuis’

Eck, Mej. O.J. van 1926

Amsterdam-C,
Andrieszkade 6

*Edmundson, G.

London-SW 11,
Hans Place 7
(Engeland)

1886

Eeghen, Mr Chr. P. 1912
van

Amsterdam-C,
Heerengracht 497

Eekhout, Jan H.

Groningen, Oude
Ebbingestraat 40a

1935

Eerdbeek-Claasen, 1930
M.L.H.

Katwijk-Binnen,
Zeeweg 50

Elst, Dr J. van der

1921

Haarlem, Jacob van
Lenneplaan 1

Empel, M. van

1928

Middelburg,
Molstraat 94F

175

180

Endepols, Dr H.J.E. 1911

Maastricht, St
Hubertuslaan 11

Engelbrecht, Dr
S.P.

1936

Pretoria,
Universiteit (Z.
Afrika)

Engelenburg, Dr
F.V.

1900

Pretoria, Postbus
389 (Z. Afrika)

Engelman, Jan

1934

Utrecht, Oude
Gracht 341

Enk, Dr P.J.

1917

Groningen,
Kraneweg 39

Enklaar, Dr D. Th.

1933

Breda, Baronielaan
120

Enthoven, Dr H.E.

1934

Baarn, Koningsweg
6

Eringa, Dr S.

1922

Rotterdam,
Henegouwerlaan 42

Erp, Th. van

1933

'SGravenhage,
Albertinestraat 12

Erven Dorens,
A.A.G. van

1924

Arnhem,
190
Utrechtscheweg 40

Escher, Dr B.G.

1933

Oegstgeest,
Dorpstraat 15

185
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Essen, L. van der

1915

Leuven, Maria
Theresiastraat 36
(België)

Eyck, Mr P.N. van

1936

Wassenaar,
Hertelaan 12

Eijkman, L.P.H.

1931

'SGravenhage,
Adelheidstraat 90

*Eyquem, P.

1926

Parijs-XVe,
Impasse Ronsin 4
(Frankrijk)

Eysinga, Jhr Mr
W.J.M. van

1913

Leiden,
Rijnsburgerweg
100,
vacantie-adres: S
Nicolaasga, Huize
Boschoord

Fabricius, Jan

1916

Deurle-O.Vl.,
‘Homestead’
(België)

Fabricius, Johan

1932

'SGravenhage,
p.a.N.V.H.P.
Leopold's Uitg. Mij.

Feber, Ir L.J.M.

1932

'SGravenhage, J.v.
Oldenbarneveltl.
115

Feen, A.H. van der 1919

Amsterdam-Z,
Lomanstraat 23

Feith, Jhr Mr R.

1936

'SGravenhage,
Laan van
Meerdervoort 98

Fetter, Dr J.C.A.

1927

'SGravenhage,
Riouwstraat 148

200

205

Fockema Andreae, 1911
Mr J.P.

Bilthoven,
Soestdijkscheweg
28 Noord

Fockema Andreae, 1930
Mr S.J.

Zwolle, Blijmarkt 12

Fokker, Dr H.T.

1937

Rome, Via Antonio 210
Allegri 11 (Italië)

Foncke, Dr Rob

1921

Laken-Brussel,
Prudent-Bolslaan
126 (België)

Franquinet, Mr E.

1933

Utrecht, Mgr. de
Bruinlaan 7
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Frenkel-De Jong
1898
van Beek en Donk,
C.

Méréville-Courcelles,
S. et O. (Frankrijk)

Frings, Dr Th.

1920

Leipzig,
Monthéstrasse 31-II
(Duitschland)

Funke, J.

1916

'SGravenhage,
215
Jozef Israelslaan 54

Fijn van Draat, Dr
P.

1911

Utrecht, Ramstraat
9

Gallas, Dr K.R.

1921

Amsterdam-Z,
Minervalaan 34

Ganshof, Dr F.L.

1935

Brussel, Jacob
Jordaensstraat 12

Geelkerken, Dr J.G. 1926

Amsterdam-Z,
Sophialaan 41
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Geers, Dr G.J.

1928

'SGravenhage,
220
Laan van
Meerdervoort 1165

Gelder, Dr J.J. de

1922

Oegstgeest,
Schoutenburg,
Wytenbachw. 43

Gelder, Dr H.A.
Enno van

1922

'SGravenhage,
Wildhoeflaan 25

Gelder, Dr H.E. van 1906

'SGravenhage, Ant.
Duyckstraat 155

Gelder, Dr J.G. van 1936

Rotterdam,
Maasstraat 7

Gerretson, Dr F.C. 1913

Utrecht,
Janskerkhof 11

Gessler, Dr Jan

1929

Leuven,
Geldenakensche
vest 84 (België)

Gewin, E.E.

1928

Zeist, Karpervijver
1

Geyl, Dr P.C.A.

1918

Utrecht, Willem
Barendsstraat 5

Ghijsen, Mej. Dr
H.C.M.

1921

Domburg,
Weststraat

Gielen, Dr Jos. J.

1933

Hulst

Giffen, Dr A.E. van 1923

Groningen,
Poststraat 6

Gils, Dr P.J.M. van 1908

Roermond,
Zwartbroekweg 26

Gilse, Dr P.H.G.
van

Leiden,
Groenhovenstraat
13

1937

Ginniken, Dr J.J.A. 1909
van

Nijmegen, Stijn
Buysstraat 11

Godée Molsbergen, 1911
Dr E.C.

'SGravenhage
Pomonaplein 51

Goemans, Dr L.

1902

Vorst-Brussel,
Bondgenootenstr.
216 (Belg.)

*Goeters, Dr W.G. 1915

Bonn,
Niebuhrstrasse 15
(Duitschland)

225

230

235
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Gogh-Kaulbach, A. 1914
van

Amsterdam-Z,
Hemonylaan 9

Goossens, Dr Th.

1924

Tilburg,
Bosscheweg 95

*Gore, Dr J.H.

1902

New York,
240
Columbia Univers.
(U.S.A.)

Goslinga, Dr A.

1920

Sloten-NH,
Sloterweg 782

Gosses, Dr G.

1932

'SGravenhage,
Burnierstraat 5

Gosses, Dr I.H.

1907

Groningen, H.
Colleniusstraat 64

Goudoever, Mr H.
van

1918

Groningen,
Kraneweg 15

Graft, Mej. Dr C.C. 1906
van de

Utrecht, Parkstraat 245
15

Graswinckel, Jhr Mr 1932
D.P.M.

'SGravenhage,
Waalsdorpscheweg
221

Gratama, G.D.

1919

Haarlem,
Frans-Halsmuseum

Gravesande
Pannekoek, G.H.
'S.

1926

'SGravenhage,
Irisstraat 68

Greve, Dr H.E.

1908

'SGravenhage, Van
Blankenburgstraat
38

*Grierson, Sir
Herbert J.C.

1937

Edinburg, 12
Regent Terrace
(Schotland)

Groningen, Dr B.A. 1929
van

Leiden, Van
Beuningenlaan 20

Grootaers, Dr L.

1923

Leuven, Naamsche
Steenweg 158
(België)

Guarnieri, R.

1921

Amsterdam-Z,
Amstellaan 181

Gunning, Dr C.P.

1927

Amsterdam-Z,
Valeriusplein 13

250

Gunning J.-Hz., Dr 1888
J.H.

Amsterdam-Z,
255
Rusthuis,
Koninginneweg 34

Gunning Wzn., Dr
J.H.

Hilversum, H.
Naarderweg 8

1904
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Gijselaar, Jhr Mr
N.C. de

1910

Wassenaar,
Nassaulaan 7

Haan, Dr J.C. de

1931

Oegstgeest,
Oranjelaan 14

Haantjes, Dr J.

1930

Doetinchem,
‘Ruimzicht’

Haar, Mej. Dr C.C. 1935
ter

Hengelo,
Timorstraat 20

*Hackel, Dr A.A.

Berlijn-Zehlendorf,
77 Riemerstr.
(Duitschland).

1937

260

Haeringen, Dr C.B. 1923
van

'SGravenhage,
Sportlaan 167

Hallema, A.

1935

Ginniken,
Valkenierslaan 232

Ham, Dr J. van

1932

Leiden,
Bilderdijkstraat 3

Hamburger, S.H.

1937

Berlicum, Beekveld 265
A 18

Hamel, Dr. A.G. van 1916

Utrecht, Prins
Hendriklaan 19

Hammacher,
A.M.W.J.

Wassenaar, Pieter
Twentlaan 1

1937
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*Hammerich, L.L.

1931

Kopenhagen-Hellerup,
Juul Steens Allee 8
(Denemarken)

*Hammerich-Flensborg, 1933
Clara

Kopenhagen-Hellerup,
Juul Steens Allee 8
(Denemarken)

*Hanne, Dr J.R.

1887

Hamburg,
Waldenserweg 8
(Duitschland)

Hannema, D.

1936

Rotterdam,
Javastraat 6

Hans, D.

1927

'SGravenhage,
Stalpertstraat 65

Harting, Dr P.N.U.

1926

Amsterdam-Z,
Euterpestraat 115B

*Hauser, O.

1908

Weimar, Carl
Alexander-Allee 2
(Duitschland)

Heering, Dr G.J.

1917

Oegstgeest,
275
Koninginnelaan 17

Heeroma, Dr K.H.

1937

Leiden, Merelstraat
48

Heever, Dr C.M.
van den

1936

Johannesburg,
Posbus 1176 (Z.
Afrika)

Heinsius, Dr. J.

1900

Wassenaar,
Santhorstlaan 21

270

Hertzog, Dr J.B.M. 1910

‘Groote Schuur’,
Kaapprov. (Z.
Afrika)

Hesseling, Dr D.C. 1893

Wassenaar,
280
Koninginneweg 10

Heijden, Mr E.J.J.
van der

Nijmegen,
Archipelstraat 1

1934

Hille, Dr G.E.W. van 1916

'SGravenhage, Van
Hogenhoucklaan 20

Hille-Gaerthé, C.M. 1920
van

'SGravenhage, Van
Hogenhoucklaan 20

Hintzen, Mej. Dr
J.D.

1924

Amsterdam-Z,
Euterpestraat 177

Hoeve, Dr J. van
der

1933

Leiden,
285
Rijnsburgerweg 14
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Hof, J.J.

1912

Leeuwarden

Hofker, Mej. Dr. S. 1915

Leiden,
Roodenburgerstraat
22

Holkema, A.B. van 1933

Amsterdam-Z,
Emmastraat 32

*Holmberg, Dr John 1931

Göteborg,
Högskolan
(Zweden)

Holtrop-Van Gelder, 1920
E. Ph.

'SGravenhage,
Koningin
Emmakade 161

Honig, G.J.

Zaandijk

1904

Hooft, Dr B.H. van 1934
't

Amsterdam-O,
Nieuweweg 42

Hoogewerff, Dr.
G.J.

Roma, Istituto
Storico Olandese,
Valle Giulia (Italië);
Hilversum, A. Perkl.
36

1913

*Hoogt-Marks, L.B. 1936
van der

New York, 35 Fifth
Avenue
‘Grossvenor’
(U.S.A.)

Horrëus de Haas,
Dr G.

1930

Zwolle, Groot
Weezenland 35

Horst, A. van der

1924

Amsterdam-Z, Van
Baerlestraat 150

Houtsma, Dr M. Th. 1882

Utrecht, Maliestraat
6

Houwink, Roel

1937

Zeist, Prof.
Lorentzlaan 54

Hoven, Mevrouw
Thérèse

1896

'SGravenhage,
Statenlaan 123

Hüffer, Mej. M.

1923

Ubbergen-Gl.,
Straatweg U 2

Huizinga, Dr J.

1903

Leiden, Van
Slingelandtlaan 4

Huizinga-Onnekes, 1930
E.J.

Ten Boer-Gr.

Hullebroek, Em.

1913

Brussel-Boschvoorde,
Woudlaan 177
(België)

Hulsman, G.

1903

Drempt-Gl.

290

295

300
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Hunger, Dr F.W.T. 1932

Voorschoten,
Veursche Weg 54

Huyben O.S.B.,
Dom. J.

1935

Egmond-Binnen,
Adelbertuspriorij

Idema, Mr H.A.

1933

Leiden, Van
Slingelandtlaan 1

Idenburg, Mr P.J.

1931

Leiden,
Warmonderweg 3

Idenburg-Siegenbeek 1934
van Heukelom
O.C.D.

Leiden,
Warmonderweg 3

305
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*Jaberg, Dr. K.

1937

Bern,
310
Schänzlistrasse 57
(Schweiz)

Jacob, Dr Anton

1933

Hamburg-PA 13,
Germanisches
Seminar Bornplatz
1/3 I Stock
(Duitschland)

Jacobsen, Dr R.

1907

Rotterdam, Claes
de Vrieselaan 150
B

Japikse, Dr N.

1903

'SGravenhage,
Vivienstraat 70

Jaspar, Mr E.J.H.

1928

Maastricht, H.
Servaasklooster

*Jellinghaus, Dr H. 1897

Osnabrück,
Böhmerstr. 22 II
(Duitschland)

Jolles, Dr. A.

Leipzig,
Arminiushof 4
(Duitschland)

1921

315

Jong, Dr K.H.E. de 1916

'SGravenhage,
Beeklaan 356

Jong van Beek en 1914
Donk, Jhr Mr B. de

Genève, Pacific
House (Suisse)

Joosting, Mr J.G.
Ch.

1895

Velp-Gl.

Juten, G.C.A.

1926

Willemsstad-NB

Juynboll, Dr. W.R.

1935

Leiden, Nieuwsteeg
2

Kalff Jr., Dr G.

1932

Bussum,
Willemslaan 38

Kalff Jr., Mr. J.

1914

Wassenaar,
Deylerweg 11

Kalma, D.

1936

Eindhoven,
Hertogstraat 14

Kan, Mr. A.H.M.J.
van

1918

'SGravenhage,
325
Dep. van Koloniën

Kanter, P.J. de

1925

'SGravenhage,
Statenplein 2

Kerkwijk, A.O. van 1914

'SGravenhage,
Nassaulaan 22

320
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Kern, R.A.

1930

Leiden, Witte Singel
35

Kernkamp, Dr J.H. 1937

'SGravenhage, Van
Heutzstraat 35

Kestell, Ds J.D.

1904

Bloemfontein,
‘Ruimte’,
Whitesweg 23 (Z.
Afrika)

Keuls, Mr H.W.J.M. 1932

Amsterdam-W,
Vondelstraat 102

Keuning, W.E.

Eerbeek

1937

Keyser, Dr Paul de 1932

Gent, Egmontstraat
14 (België)

Kielstra, Mr J.C.

Paramaribo (Ned.
Guyana)

1924

330

Klaauw, Dr C.J. van 1933
der

Leiden, Kernstraat 335
11

Kleyntjens SJ, J.

Roma-113, Borgo S
Spirito (Italië); p.a.

1911

s

Bibl Aloysius
College,
'SGravenhage
Klerk C.R. de

1917

Amsterdam-C,
Prinsegracht 549

Kloeke, Dr G.G.

1919

Leiden, Witte Singel
38

Kloot Meijburg, H.
van der

1913

'SGravenhage,
Oude
Scheveningscheweg
108

Kluyver, Dr A.

1885

Groningen,
Zuiderpark 24

Kluyver, Mevr. C.A. 1917

'SGravenhage,
Benoordenhout 37
‘Boschzicht’

Knappert, H.E.

1916

Bussum,
Willemslaan 18a

Knippenberg, Dr
H.H.

1925

Helmond,
Mierloscheweg 4

Knipscheer, F.S.

1926

Bloemendaal, Ign.
Bispincklaan 13

Knothe, Dr. G.

1912

Bloemfontein (Z.
Afrika)

*Knudsen, Joh.

1921

Kopenhagen
(Denemarken)

340

345
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Knuttel, Dr J.A.N.

1907

Leiden, Witte Singel
52

Koenen, Mevr.
Marie

1920

Epe-Gl, ‘Huize
Vijvervreugd’

Kok, A.A.

1936

Amsterdam-Z,
Harmoniehof 57

Kollewijn, Dr R.A.

1882

Helmond,
Nassaustraat 2

Kooperberg, Dr
L.M.G.

1919

'SGravenhage,
Danckertstraat 5

Korevaar-Hesseling, 1917
E.H.

350

Delft,
Heemskerkstraat 13
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Korff, Dr F.W.A.

1933

Leiden,
Rijnsburgerweg 43a

Kossmann, Dr
F.K.H.

1923

Rotterdam-W,
Virulyplein 6a

Kouwenaar, D.

1930

Amsterdam-Z, Joh. 355
Verhulststraat 44

Kraemer, Dr H.

1933

Aerdenhout, Juliana
van Stolberglaan 10

Kramer, W.

1931

Wageningen,
Ericalaan 4

Kramers, Dr J.H.

1930

Oegstgeest,
Frederik
Hendriklaan 7

Kroes-Ligtenberg,
Dr Chr.

1910

'SGravenhage,
Mesdagstraat 61

Kroes, Dr H.W.J.

1925

'SGravenhage,
Mesdagstraat 61

Krom, Dr N.J.

1912

Leiden, Witte Singel
18

Kronenberg, Mr H. 1925

Diepenveen ‘Het
Weterman’

Kronenberg, Mej.
M.E.

'SGravenhage,
Balistraat 102

1913

Kronenburg, J.A.F. 1918

Nijmegen, Klooster
der
Redemptoristen,
Berg Nebo

Kroon, Dr J.E.

1916

Leiden,
Stationsweg 25

Krijn, Mej. Dr S.A.

1930

Amsterdam-C,
Sarphatistraat 48

Kühler, Dr. W.J.

1909

Amsterdam-Z,
Koninginneweg 161

Kunst, Mr J.

1918

Bilthoven,
Hobbemalaan 53

Kuyper, Dr H.H.

1915

Bloemendaal,
Kerkweg 3

Laan, K. ter

1925

Wassenaar,
Nassaulaan 9

Laan, Dr N. van der 1923

360

365

370

'SGravenhage,
Segbroeklaan 76
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Labouchere, Dr
G.C.

1933

Utrecht,
Aurorastraat 1

Laman Trip-De
Beaufort, H.

1921

Oberstdorf, Hohes
Licht (Beieren)

Lamberts
Hurrelbrink, Mr
L.H.J.

1890

Maastricht

*Lasch, Mej. Dr A.

1920

Berlijn-Grünewald, 375
Caspar
Theisstrasse 26

Lasonder, Dr
L.W.A.M.

1920

'SGravenhage,
Laan van
Meerdervoort 93

Last, J.C.F.

1937

Madrid - Armée
internationale
(Spanje)

Lateur, Frank

1901

Ingoyghem (België)

Laudy, A.

1921

Amsterdam-C, N.Z.
Voorburgwal 69/73

Lee, R.W.

1926

Oxford, Westbury 380
Lodge, Norham Rd
(Engeland)

Leeuw, Mej. A.G.
de

1893

Haarlem, Houtplein
18

Leeuw, Dr G. van
der

1929

Groningen,
Kraneweg 107

Lessen, Mej. Dr
J.H. van

1929

Leiden,
Zoeterwoudsche
Singel 27

Leyds, Dr W.J.

1897

'SGravenhage,
Frankenslag 337

Lievegoed, Ant. J.

1933

'SGravenhage, Jan 385
van Nassaustraat
66

Limburg, Mr J.

1933

'SGravenhage,
Oude
Scheveningscheweg
82

Lindeboom, Dr J.

1910

Groningen,
Praediniussingel 27

Linthorst Homan,
Mr J.

1935

Groningen, O.
Boteringestraat

*Littmann, Dr E.

1911

Tübingen,
Waldhäuserstr. 50
(Duitschl.)
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Lodewyckx, Dr A.

1904

Melbourne-Mont
Albert, ‘Huize
Eikenbosch’
(Australië)

Lokhorst, Mevr. E. 1926
van

Oegstgeest, Louise
de Colignylaan 5

*Long, Mevr. A.

Rolvenden-Kent,
Wassall Court
(Engeland)

1912

Loos, J.C. van der 1934

Uitgeest

Loosjes, Mr A.

1918

Amsterdam-Z, De
Lairessestraat 54

*Looten, C.

1927

Rijssel, Rue
Charles de
Muyssart 20
(Frankrijk)

Lorentz, Mr H.A.

1918

Pretoria, Postbus
117 (Z. Afrika)

Loudon, Jhr Mr J.

1917

Parijs,
Nederlandsche
Legatie (Frankrijk)

390

395
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Lovendaal, G.W.

1894

Grave,
Boreel-de-Mauregnaultstr.
3

*Lowjagin, A.M.

1902

Leningrad
(Rusland)

Lugt, F.

1916

'SGravenhage,
Korte Vijverberg 7

Lugt Melsert, C.D.
van der

1920

'SGravenhage,
Marlotlaan 2

Luns, Huib

1934

Amsterdam-Z,
Valeriusstraat 49

Malan, F.S.

1908

Kaapstad-Mount
Pleasant,
Belmontlaan,
‘Oranjezicht’

Malherbe, Dr D.F.

1921

Bloemfontein, King
Edwardstraat 76 (Z.
Afrika)

Malherbe, Dr F.E.J. 1936

Stellenbosch (Z.
Afrika)

Malherbe, Mevr.
Mabel

1934

Pretoria, 5
McKenzie Rd,
Brooklyn (Z. Afrika)

Malherbe, Dr.
W.M.R.

1913

Stellenbosch,
Universiteit
Stellenbosch (Z.
Afrika)

Man, Mej. M.G.A.
de

1907.

Middelburg, St.
Pieterstraat F 39

Mandere, H. Ch.
G.J. van der

1914

'SGravenhage,
Laan van
Meerdervoort 49

Manen, Mej. Dr
C.A. van

1936

'SGravenhage,
Bezuidenhout 53

*Manfroni, Dr Cam. 1890

Rome, Bibl. d. Fac.
de Scienze Polit.
(Italië)

Manger Jr., Dr J.B. 1933

Purmerend,
Zuiderweg 205

Mansion, Dr J.

1913

Luik, Rue du Chéra
73 (België)

Mare, A.J. de

1922

'SGravenhage,
Prinsessegracht 30

400

405

410
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Margadant, S.W.F. 1928

'SGravenhage,
415
Waldeck-Pyrmontkade
133

Martens van
Sevenhoven, Jhr.
Mr A.H.

1924

Arnhem, Eusebius
Buitensingel 26

Martin, Dr W.

1937

Wassenaar,
Wilhelminaplein 4

Meerkamp van
Embden, Mr A.

1915

Middelburg,
Rouaansche Kaai
118

Meertens, P.J.

1933

Amsterdam-C,
Prinsengracht 1101

Mees, Jacob

1923

Rotterdam,
Westzeedijk 140

Mees, Mr. W.C.

1929

Rotterdam,
Haringvliet 98; part.
adr.: Wassenaar,
Laan van
Hoogwolde 1

Mees-Verwey,
Mevr. Dr Mea

1929

Santpoort,
Vinkebaan 1
(Station)

Meester Jr., J. de

1926

Amsterdam-W,
Spaarnwouderdijk
19

*Mendenz
Bejarano, Dr M.

1925

Madrid, Luna 34,
Pral. (Spanje)

420

Mendes da Costa, 1888
Dr M.B.

Amsterdam-C, J.D. 425
Meyerplein 13

*Menne, Dr K.

1906

Keulen-Rath,
Heimdallstr. 10
(Duitschland)

Meuleman, B.A.

1932

Nijmegen, Fransche
straat 12

Meulen, Dr J. ter

1924

'SGravenhage,
Borneostraat 24

Meulen, Dr W.W.
van der

1900

'SGravenhage,
Statenlaan 98

Meyer, Maurits de

1934

Gent, Lange
Kruisstraat 2
(België)

Meijere, Victor de

1929

Antwerpen, Lange
Lozanastr. 148
(Belg.)

430
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Meijers, Mr E.M.

1914

Leiden,
Rijnsburgerweg 13

*Meyhoffer, J.

1915

Ukkel-Brussel,
Stanleystraat 47
(België)

Meyier, Mej. F. de

1918

'SGravenhage,
Dunklerstraat 56

Michels, L.C.

1931

Tilburg,
Goirkestraat 2

Mierlo Jun., J. van 1926

Antwerpen,
Frankrijklei 91
(België)

Moens, Wies

St
Gilles-Dendermonde,
Brusselsche
Steenweg 62
(België)

1922

Molhuysen, Dr. P.C. 1897

'SGravenhage,
Frankenstraat 17

Molkenboer, Dr.
B.H.

Nijmegen,
Albertinum,
Driehuizerweg 145

1916

435
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Moll, Mr W.

1924

'SGravenhage, Van 440
Blankenburgstraat
68

Mollema, J.C.

1936

'SGravenhage,
Groenhovenstraat
14

Moojen, P.A.J.

1931

Boulogne sur
Seine, Rue
Gutenberg
(Frankrijk)

Moormann, Dr.
J.G.M.

1934

Nijmegen,
Mesdagstraat 8

Moorrees, Adr.

1904

Seepunt,
Ontanique,
Oldfieldweg
(Kaapprov.)

Moquette, Mej. Dr
H.C.H.

1904

'SGravenhage, Van 445
Bleiswijkstraat 185

Moresco, Dr E.

1936

'SGravenhage,
Ruychrocklaan 24

Müller, Ernest

1890

Langnau-Kanton
Bern (Zwitserland)

*Müller, Pastor
Heinrich

1914

Emmerich
(Duitschland)

Mulder, Hendrik

1933

Aerdenhout,
Verbenalaan 10

Muller, Dr H.P.N.

1900

'SGravenhage,
Bezuidenhout 273

Muls, Mr Jozef

1930

Antwerpen, Kon.
Mus. van Schoone
Kunsten,
Vleminckveld 27
(België)

Musch, Jan

1923

Laren-NH, Raboes
25

Muusses, Dr
Martha

1933

Stockholm,
Strandvägen 53 II
(Zweden)

Mijnssen, F

1918

Amsterdam-C,
Heerengracht
124/128

Naber, Mej. J.W.A. 1898

450

'SGravenhage, Van 455
Alkemadelaan 544,
Flat Groenendaal
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*Nachod, Dr O.

1905

Dresden,
Arndtstrasse 2
(Duitschland)

Nauta, Dr G.A.

1904

Enschedé, Cort van
der Lindenlaan 16

Nederburgh, Mr I.A. 1911

'SGravenhage,
Danckertstraat 31

Nerée tot
Babberich, Mr
R.J.K.M. de

1926

Roermond

Nes, Dr H.M. van

1908

Leiden,
Vreewijkstraat 8

Nes-Uilkens, G. van 1935

Apeldoorn,
Sophiapark 2

Neurdenburg, Mej. 1917
Dr E.

Groningen,
Prinsesseweg 2bis

Nève-Van Eyk, H.
de

1937

Amsterdam-Z,
Koninginneweg 172

Nieuwenhuis, Dr
A.W.

1902

Leiden, Jan van
Goyenkade 44

*Nippold, Dr W.C.A. 1901

Cassel
(Duitschland)

Nispen tot
1932
Sevenaer, Jhr Dr E.
van

'SGravenhage, Van
Alkemadelaan 108

Nolen, Dr. W.

1907

'SGravenhage,
Nassauplein 18

Nolet, W.

1924

Amsterdam-C, NZ
Voorburgwal 293

Noordenbos, Dr O. 1937

Rotterdam, Leede
165

Nouhuys, J.W. van 1933

Rijswijk-ZH.
Nassaukade 60

Nuyens, Dr B.W.T. 1935

Amsterdam-C,
Nieuwe
Passeerderstraat 2

*Nygård, Hj.
Sigvard A.

1934

Kopenhagen-Hellerup,
Strandvejen 132A
(Denemarken)

Nijhoff, Mr M.

1921

Utrecht, Potterstraat
10bis

Nijhoff, W.

1895

'SGravenhage,
Lange Voorhout 9

Nyland, Mej. Dr J.A. 1896

Alkmaar, Huize
‘Westerlicht’

460

465

470

475
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Odé, Dr A.W.M.

1934

Delft, Phoenixstraat
39

*Olsen, Dr Magnus 1932

Bestun-v. Oslo,
Nedre Skogvei 16
(Noorw.)

Oppenheim, Mr
A.S.

'SGravenhage,
Nieuwe Parklaan 73

1922

Ossenbruggen, Mr 1911
F.D.E. van

'SGravenhage,
Frederik
Hendrikplein 8

Ottema, Nanne

Leeuwarden, Prins 480
Hendrikstraat 4/6

1931

Oudschans Dentz, 1917
Fred.

'SGravenhage, Van
Beverningkstraat 23

Oven, Mr. J.C. van 1925

Leiden, Cobetstraat
28
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Pater, Dr. J.C.H. de 1931

'SGravenhage,
Goudbloemslaan
194

Pattist, J.N.

1920

'SGravenhage,
Jacob Mosselstraat
4

Peaux, Mej. A.G.

1913

Nijmegen, Fransche 485
Straat 12

*Pedersen, Dr
Holger

1914

Kopenhagen-Charlottenlund,
Eleanorsvej 8
(Denemarken)

Pennink, Mej. Dr R. 1922

'SGravenhage,
Schiefbaanstraat 4

*Pernot, Dr H.

1907

Nogent sur
Marne-Seine,
Avenue de Joinville
31 (Frankrijk)

*Peyster, Dr H. de

1906

Neuilly sur Seine,
Rue de l'Hotel de
Ville 16 (Frankrijk)

Phillips, W.

1921

Washington-DC,
490
2211 30th Street
Northwest (U.S.A.)

Pienaar, Dr E.J.

1926

Stellenbosch (Z.
Afrika)

Poelje, Dr G.A. van 1935

'SGravenhage,
Ieplaan 120

*Pohl, Dr M.J.

1911

Bonn,
Kurfürstenstrasse
28 (Duitschland)

Polak, Mr Dr Leo

1937

Groningen, Mr S.
van Houtenlaan 52

Polak, Dr Leon

1922

'SGravenhage, Van 495
Weede van
Dijkveldstraat 88

Pomes, Dr H.

1909

'SGravenhage,
Weissenbruchstraat
251

Pont, Dr J.W.

1914

Bussum,
Heuvellaan 16

Portengen, Dr A.J. 1933

'SGravenhage,
Danckertstraat 9
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Post, Dr R.R.

1937

Nijmegen,
Graafsche weg 15

Posthumus, Mr
N.W.

1910

Amsterdam-Z,
Apollolaan 72

500

Posthumus Meyjes, 1926
Dr E.J.W.

'SGravenhage, Jan
van Nassaustraat
63

Pot Bz., Mr Dr C.W. 1911
van der

Groningen, H.W.
Mesdagplein 8

Pot, J.E. van der

1929

Rotterdam,
Honingerdijk 40

*Prampolini, Dr G.

1923

Arenzano-Prov. di
Genova, Via
Pallavicino 3 (Italië)

Preller, Dr. G.S.

1937

Pretoria Posbus
505
773, Pelindaba (Z.
Afrika)

Prims, Dr Floris

1930

Antwerpen,
Marnixstraat 26

Prince, Dr John
Dyneley

1913

New York,
Columbia University
(U.S.A.)

Proost, Dr K.F.

1923

Rotterdam,
Westzeedijk 128 E

Prooye-Salomons, 1936
Dr H. van

Rotterdam,
Spoorsingel 13

*Psilander, Dr H.

1905

Uppsala (Zweden) 510

Puyvelde, Dr Leo
van

1914

Brussel, Vilain
XIV-straat (België)

Pijnacker Hordijk,
Mr P.A.

1932

Oegstgeest,
Wilhelminapark 13

Raaf, Dr K.H. de

1905

Rotterdam,
Aelbrechtskade 6c

Raalte, Dr E. van

1933

'SGravenhage,
Frankenstraat 3

Rabie, J.S.M.

1903

Bloemfontein,
515
Elisabethstr. 58 (Z.
Afrika)

*Rackham, B.

1927

London-SW,
Victoria and Albert
Mus. (Engeland)

Rademaker, Dr L.A. 1915

Rijswijk-ZH, Prins
Hendriklaan 16
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Rahder, Dr J.

1932

Leiden,
Rodenburgerstraat
19

Ramondt, Mej. M.

1920

Oegstgeest,
Borneostraat 1

Ras, Dr G.

1932

Haarlem,
Twijnderslaan 2

Rassers, Dr W.H.

1934

Wassenaar, Van
Zuylen van
Nijeveltstr. 78

Ravesteyn, L.J.C.J. 1932
van

Voorburg,
Oosteinde 225

Ravesteyn, Dr W.
van

Rotterdam, N.
Markt 1

1937

520
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Regt, W.M.C.

1917

Alphen aan den
Rijn

Regteren Altena, Dr 1937
J.Q. van

Amsterdam-Z,
Vossiusstraat 25

*Reimers, Dr H.

Spiekeroog,
Oostfriesland
(Duitschland)

1936

Renkema, Dr E.H. 1931

'SGravenhage,
Sijzenlaan 42

*Reutercrona, Hans 1935

Stockholm-Djursholm
(Zweden)

Reypens, Dr L.J.

1928

Antwerpen,
Frankrijklei 91

Rheineck Leyssius, 1931
Jhr Dr Th. van

Voorburg,
Roodelaan 18

Rhijn-Naeff, A. van 1902

Dordrecht, Johan
de Wittstraat 25

Rhijn, Dr M. van

1918

Utrecht,
Hobbemastraat 6

Ridder, Alfons de

1935

Antwerpen,
Lemméstraat 21
(België)

Ridder, André de

1918

Antwerpen,
Preterlaan 166
(België)

Riemens, Dr K.J.

1922

Amsterdam-Z,
Valeriusstraat 220

Rinkes, Dr D.A.

1915

Nice, Boulevard
Carnot 88
(Frankrijk)

*Ritter, Dr F.

1936

Emden, Am
Vogelsangzwinger
3 (Duitschland)

Ritter Jr., Mr P.H.

1917

Utrecht,
Admiraal-van-Gentstraat
23

*Robertson Scott,
J.W.

1914

Great Canfield,
Essex (Engeland)

*Rocheblave, S.

1924

Parijs-XIV,
Denfert-Rocherau
87 (Frankrijk)

Roëll, Jhr D.C.

1936

Amsterdam-C,
Amstel 256

525
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535

540

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937

Roels, Dr F.

1936

Utrecht, Maliesingel
46

Rogge, Mej. E.M.

1926

Amsterdam-Z,
Koninginneweg
133hs

Roggen, Dr D.

1935

Brussel, Adm.
Buyllaan 105

Roland Holst-Van
der Schalk, H.

1919

Bloemendaal,
Zomerzorgerlaan
27

Roldanus, Mej. Dr
C.W.

1927

Groningen,
Praediniussingel 27

*Rolland, Romain

1917

Villeneuve-Vaud,
Hotel Byron
(Suisse)

Rombouts, S.

1931

Goirle- bij Tilburg,
R.K. Kweekschool

Romein, Dr J.M.

1929

Amsterdam-Z,
Zuider-Amstellaan
194

545

Romein-Verschoor, 1936
Dr A.H.M.

Amsterdam-Z,
550
Zuider-Amstellaan
194

Rompel, Fred.

1912

Kaapstad, Posbus
692 (Z. Afrika)

Ronkel, Dr Ph. S.
van

1912

Leiden,
Zoeterwoudsche
Singel 41

Roorda, T.B.

1918

Berlijn-Charlottenburg,
Knesebeckstraat 70
(Duitschland)

Roosegaarde
Bisschop, Mr W.

1904

London-NW 1, York
Terrace, Regents
Park (Engeland)

*Rooth, Dr Erik

1935

Lund, Högskolan
(Zweden)

Roux, Dr T.H. le

1910

Pretoria,
Universiteit van
Pretoria (Z. Afr.)

Royen OFM, Dr
N.J.H. Gerlach

1927

Utrecht, St
Ludgerusstraat 1,
‘Elinkwijk’

Rutgers van der
Loeff, J.D.

1909

Bloemendaal, De
Génestetweg 6

Rutten, Dr Felix

1919

Heerlen,
Valkenburgerweg,

555

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937

p.a. Th. van
Rossum
Ruys, Mej. Dr
H.J.A.

1911

Leiden,
560
Thorbeckestraat 18

Ryckevorsel, Jhr Mr 1926
Dr A.B.G.M. van

'SHertogenbosch

Ryckevorsel, Jhr Dr 1936
J.L.A.A.M. van

Hees, Kerkstraat 20

Rijnbach, Dr A.A.
van

Leiden, Fruinlaan
14

1927

Rijnberk, Dr G. van 1923

Blaricum

Sabbe, Dr M.

Antwerpen,
Vrijdagmarkt 22
(België)

1903

565
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Salomonson,
Herman

1932

Den Haag, Laan
Copes van
Cattenburg 129

Salverda de Grave, 1893
Dr J.J.

Bussum, Nieuwe
Hilversumsche weg
4

Sasse van IJsselt,
Jhr Mr A.F.O. van

1907

'SHertogenbosch,
Oranje Nassaulaan
26

Sassen, Dr Ferd.
L.R.

1933

Nijmegen, Van
Schaeck
Mathonsingel 4

Sauveplanne-Oppenheim, 1917
A.L.

'SGravenhage,
Duinroosweg 2

Schaik-Willing, J.G. 1935
van

Amsterdam-Z,
Maasstraat 81III

Schelven, Dr A.A.
van

1912

Bentveld bij
Haarlem, Grenslaan
9

Schepman, Dr
A.M.H.

1936

Groningen,
Nassaulaan 2

Schepp, C.L.

1923

Scheveningen,
Kortrijksche straat
37

Schilfgaarde, Mr
A.P. van

1936

Arnhem,
Kastanjelaan 20a

Schillings, Dr André 1931

Sonnant
d'Uriage-Isère, ‘Villa
Jeanne d'Arc’
(Frankrijk)

Schmid, Jhr. L.M.A. 1916
von

'SGravenhage,
Louise de
Colignyplein 16

Schmidt Degener,
Dr F.

1909

Amsterdam-Z,
Hobbemastraat 21

Schneider, Dr H.

1933

'SGravenhage,
Oostduinlaan 16

Schönfeld, Dr M.

1914

Hilversum,
Jonkerweg 27

Scholte, Dr J.H.

1915

Amsterdam-Z,
Gabriël Metsustraat
4

570

575

580
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Scholte, Mr Hendrik 1934

Amsterdam-Z,
Titiaanstraat 26

Schottelius-de
Ridder, Tony

1926

Oosterbeek,
Annastraat 23

Schoute, Dr D.

1923

Wassenaar,
Koninginneweg 4

Schrieke, Dr B.J.O. 1937

Wassenaar,
Sophialaan 2

Schrijnen, Dr Jos.

1902

Nijmegen, St
Annestraat 17

Schuylenburg, Mr
W.C.

1924

Utrecht, F.C.
Dondersstraat 7c

*Seelmann, Dr W.

1897

Berlijn-Wilmersdorf,
Mainzerstrasse 19
(Duitschland)

585

Serrurier, Mej. Dr C. 1913

Parijs-VII, Rue
Oudinot 10, chez
Mlle de Pontrière

Sevenster, Dr G.

Leiden, Witte Singel 590
61

1934

*Siclen, Dr George 1892
W. van

Cornwall-N.Y.
(U.S.A.)

*Siebs, Dr Th.

1927

Breslau-XIII,
Hohenzollernstr.
53II (Duitschland)

Sigtenhorst Meyer, 1937
B. van den

'SGravenhage,
Prins Mauritslaan
73

Sipma, P.

1924

Leeuwarden,
Willem
Lodewijkstraat 65

Sizoo, Dr A.

1935

Amsterdam-Z,
Raphaëlplein 26

Slagter, Mr J.

1932

Leiden,
Rijnsburgerweg 106

Slijper, Dr E.

1914

Utrecht, Frederik
Hendrikstraat 84

Slotemaker de
Bruine, Dr J.R.

1917

Wassenaar, Groot
Hoefijzerlaan 48

Smit, Dr A.

1919

Amersfoort, Korte
Bergstraat 8

Smit, Dr H.J.

1923

'SGravenhage,
Nassau
Dillenburgstr. 35

595

600
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Smit, J.

1930

'SGravenhage,
Daendelsstraat 35a

Smit, Mr J.P.W.A.

1923

'SHertogenbosch,
Peperstraat 84

Smit, Dr W.A.P.

1931

Deventer,
Alexander
Hegiusstraat 23

Smith BA, J.J.

1925

Smuts, Dr J.C.

1904

Pretoria, Posbus
1081 (Z. Afrika)

Smijers, Dr A.

1933

Huis ter Heide,
Potterlaan 7

Snellen, Mej. Dr J. 1913

'SGravenhage,
Schuijtstraat 17

Sneller, Dr Z.W.

Rotterdam,
Heemraadsingel
327

1920

605

Soer, Mej. E.M.A.J. 1894

Lochem,
Haitsma-Mulierlaan
13

Son, C. van

Dordrecht,
610
Aardappelmarkt 19

1920
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Sparnaay, Dr H.

1929

Amersfoort, J.v.
Oldenbarneveltlaan
31

Spitzen, G.W.

1925

Soestdijk,
Julianaplein 1

Stapel, Dr F.W.

1931

'SGravenhage, Van
Boetzelaerlaan
124a

Staring, Mr A.

1926

Vorden, ‘De
Wildenborch’

Staverman, Dr W.H. 1924

Deventer,
615
Noordenbergsingel
5

*Stein, Henri

1891

Parijs, Rue Gay
Lussac 38
(Frankrijk)

Sterck, Dr J.F.M.

1897

Aerdenhout,
Zandvoorterweg 57

Sterck-Proot, J.M.

1906

Aerdenhout,
Zandvoorterweg 57

Stockum, Dr Th. C. 1926
van

Groningen, H.W.
Mesdagstraat 57a

Stokvis, Z.

'SGravenhage, Van 620
Imhoffplein 7

1928

Stoppelaar, R.J. de 1925

Warga (Fr.)

Stracke, Dr D.A.

1927

Antwerpen,
Frankrijklei 91
(België)

Suchtelen, Dr N.
van

1936

Amsterdam-W,
Adm. de Ruyterweg
547

Swaen, Dr A.E.H.

1899

Amsterdam Z,
Noorder Amstellaan
168

*Szalay, Dr K.

1925

Mátyásföld,
Beniczky-út 8
(Hongarije)

Székely-Lulofs,
M.H.

1932

Mátyásföld, Gare
Utca 16 (Hongarije)

Tak, W.G. van der 1927

625

'SGravenhage,
Leeuweriklaan 6
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Talen, J.G.

1909

Breda (post:
Ginniken), Burgem.
Pastoorstraat 1

Tartaud-Klein,
A.J.M.

1919

Rotterdam,
Schieweg 12a

Tazelaar, Dr C.

1935

Amsterdam-Z, 2de 630
C. Huygensstraat
77

Teirlinck, Herm.

1917

Brussel, Is.
Teirlinckstraat 35
(België)

Telders, Mr B.M.

1932

Leiden, Rapenburg
50

Tenhaeff, Dr N.B.

1918

Scheveningen,
Helmstraat 12

Terpstra, Dr H.

1929

Hilversum,
Sophialaan 7

Terpstra, Mr J.

1933

'SGravenhage,
635
Sweelinckstraat 96

Thiel, Dr J.H.

1936

Haarlem, Van
Eedenstraat 3

Thiry, A.

1922

Oude God-bij
Antwerpen,
Omheiningslei 87
(België)

Tholen-De Ranitz,
Lita

1919

'SGravenhage,
Haringkade 173

Thomassen à
1933
Thuessink van der
Hoop, Dr A.N.J.

Batavia

Tielrooy, Dr J.

1922

Zwolle,
640
Wilhelminastraat 12

Timmer, Mej. Dr
E.M.A.

1928

Scheveningen,
Badhuisweg 71

Timmermans, Fel.

1917

Lier, De
Heyderstraat 30
(België)

Tinbergen, Dr D.C. 1907

'SGravenhage,
Bentinckstraat 146

Tjeenk Willink Jr.,
H.D.

1918

Haarlem, Baan 27

Toit, Dr J.D. du

1914

Potchefstroom (Z.
Afrika)

Tutein Nolthenius,
Ir R.P.J.

1898

La Tour de
Peilz-Vand, ‘La

645
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Corbassière’
(Suisse)
Tuyll van
1925
Serooskerken, Jkvr.
M. barones van

Nijkerk,
‘Balkenschoten’

Uilkema, K.

1923

Hoog Soeren 39,
‘Thusnelda’

Unger, Dr W.S.

1919

Middelburg

Valck Lucassen, Mr 1925
Th. R.

Driebergen,
‘Sparrenheide’

Valkhoff, Dr Marius 1935

Amsterdam-Z,
Schipbeekstraat 23

Valkhoff, Dr P.

Hilversum,
Eikenlaan 38

1910

650
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Ven, D.J. van der

1924

Oosterbeek, ‘De
Meihof’

Verburgt, Mr J.W.

1924

Leiden,
Zoeterwoudsche
Singel 86

Verdenius, Dr A.A. 1925

Amsterdam-Z, van 655
Eeghenstraat 91

Verdeyen, Dr R.

1928

Luik, Rue de
Pitteurs 2 (België)

Verdoes, P.

1929

Rotterdam, Sam.
Mullerstraat 18b

Verhagen,
Balthazar

1932

Amsterdam-C,
Marnixstraat 150

Verheyden, Prosper 1932

Antwerpen,
Ramstraat 5

Vermeulen, F.A.J.

1933

'SGravenhage, Van 660
Neckstraat 6

Vermeylen, Dr A.

1906

Ukkel-Brussel,
Vuurkruisstr. 68
(België)

Verrijn Stuart, Dr
C.A.

1900

Zeist, Prof.
Lorentzlaan 70

Verrijn Stuart, Mr Dr 1933
G.M.

Utrecht, Emmalaan
6

Verschaeve, C.

Alveringhem-bij
Veurne (België)

1922

Vesprille, Mej. A.J. 1934

Leiden, Fruinlaan 8 665

Vestdijk, S.

1935

'SGravenhage,
Daal en
Bergschelaan 18

Veth, Corn.

1917

'SGravenhage,
Schuytstraat 254

Visscher, Dr H.

1908

Huis ter Heide,
Duinweg 5

Visscher, Mej. R.

1923

Leeuwarden,
Harlingersingel 13a

Visser, P.

1934

Voorburg, Van
Deventerlaan 28

Visser, Ph. C.

1923

Calcutta,
Consul-General for
the Netherlands
(Brit. India)

670
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Vissering, Mej. C.M. 1915

'SGravenhage,
Anna
Paulownastraat 115

Vissering, Mr G.

1913

Bloemendaal,
Hooge Duin en
Daalscheweg

Vleeschauwer, Dr
Herman de

1935

Gentbrugge,
Bruiloftstraat 181

Vogel, Dr J. Ph.

1899

Leiden,
675
Noordeindsplein 4a

Vogelsang, Dr W.

1906

Utrecht, Admiraal
Van Gentstraat 35

Vooys, Dr C.G.N.
de

1902

Utrecht, Van
Hoogendorpstraat
27

Vooys, Ir I.P. de

1920

Arnhem,
Cordesstraat 2

Vor der Hake, Dr
J.A.

1912

Baarn,
Eemnesserweg 81

Vos, Mr A.T.

1932

Appingedam

*Vos, Geerh.

1900

Princeton-N.J.,
Theol. Seminary
(U.S.A.)

Vos, Dr F.H. de

1901

Galle, Ceylon

Vreese, Dr W.L. de 1893

Voorschoten,
Veurscheweg 45,
‘Castra Frisonum’

Vries, Mr F. de

1931

Rotterdam, Van
Vollenhovenstraat
11c

Vries, Dr. J. de

1922

Leiden, Haagweg
22

Vries-Vogel, M.M.
de

1935

Leiden, Haagweg
22

Vries, Dr W. de

1910

Groningen,
Korreweg 114

Vriesland, Victor E. 1932
van

Rotterdam, Postbus
824

Waal, J.H.H. de

Kaapstad, Doornik
Belle Ombre Road
(Z. Afrika)

1908

680

685

*Wadstein, Dr Elis.. 1929

Uppsala (Zweden) 690

*Wätjen, Dr H.

Münster-i. W.,
Piusallee 29
(Duitschland)

1931
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Wageningen-Salomons, 1913
A. van

'SGravenhage, Joh.
v. Oldenbarneveldtl.
77

Wagenvoort, Dr H. 1923

Utrecht, Prins
Hendriklaan 68

Walch, Dr. J.L.

1912

Vanves-Seine,
Avenue du Parc 12
(Frankrijk)

*Walzel, Dr Oskar

1932

Bonn a. Rh.,
695
Reuterstrasse 114
(Duitschland)

Warnsinck, J.C.M. 1933

'SGravenhage, Van
Alkemadelaan 332
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Welcker, Mej. C.J. 1926

Kampen,
IJsselkade 22

*Wellander, Dr Erik. 1932

Stockholm,
Vestmännagatan 4
(Zweden)

Werveke, Hans van 1935

St Denys-Westrem,
Steenweg Oost 15
(België)

*Westrin, Dr J. Th. 1903

Stockholm
(Zweden)

Wieder, Dr. F.C.

1909

Noordwijk-Binnen,
Gooweg 17

Wiersum, Dr E.

1904

Rotterdam,
'SGravendijkwal
143c

Wille, Dr. J.

1925

Baarn, Korte
Schoolstraat 2

Willems, Mr L.

1896

Gent, Burgstraat 59
(België)

700

Winter, Jhr Dr P.J. 1928
van

Amsterdam-Z, P.C. 705
Hooftstraat 113b

Witlox, Dr J.

1925

Rotterdam, Nieuwe
Binnenweg 33

Wittert van
Hoogland, Dr
E.B.F.F. baron

1912

Scheveningen,
Mechelsestraat 16

Woltjer, Dr R.H.

1922

Amsterdam-Z,
Oranje Nassaulaan
62

*Woodward, John

1900

Brooklyn-N.Y.,
Supreme Court
(U.S.A.)

Wormser, Mr C.W. 1926

Bandoeng, Groote 710
Postweg 54/56

Wouters, D.

Zeist, Prof.
Lorentzlaan 135

1927

Wrangel, Dr E.H.G. 1898

Lund, Universiteit
(Zweden)

*Wijck, Aug. van

New York,
Broadway 149,
Singer Building
(U.S.A.)

1900
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Wyer, Dr. H.J. van 1929
de

Leuven,
Schreursvest 29
(België)

Wijhe-Smeding, A. 1929
van

Vught-N.B.

Wijk, Dr N. van

1907

Leiden, Nieuwstraat
36

Wijk, Dr W.E. van

1931

'SGravenhage,
Hemsterhuisstraat
2E

Wijnaendts
Francken, Dr C.J.

1899

Leiden, Plantage 6

715

Wijnaendts
1913
Francken-Dyserinck,
W.

'SGravenhage,
Prins Mauritslaan
59

Wijngaarden, Dr
W.D. van

1936

Leiden, Witte Singel 720
62

Wijnman, Mr H.F.

1937

Amsterdam-Z, Van
Eeghenlaan 18hs

Zeggelen, Mevr.
M.C. van

1912

Amsterdam-C,
Keizersgracht 485

*Zenuti, M.

1905

Florence, Console
dei Paesi Bassi
(Italië)

Zoetmulder, A.J.

1927

Eindhoven,
Parklaan 23

Zuidema, Dr W.

1895

Nijmegen, p.a. Dr. 725
P.L. Tack,
Bergendalscheweg

Zwaan, Dr J. de

1931

Leiden,
Boerhaavelaan 31

Zwartendijk, Mej. J. 1930

Rotterdam,
Esschenlaan 80

Zijderveld, Dr A.

Amsterdam-Z,
Pieter Lastmankade
33

1928
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