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Voordracht van den voorzitter Dr Duyvendak over China in de
Nederlandsche letterkunde
Enkhuizen en Leiden deelen de eer China in de Nederlandsche letterkunde te
hebben binnengeleid. In 1592 verscheen te dezer stede bij François van
Raphelengien, den schoonzoon van den grooten Plantijn, de Tresoor der Zeevaert
van Lucas Jansz. Waghenaer van Enkhuizen. Een aanhangsel daarvan bevatte het
eerste bericht omtrent China, van de hand van dien anderen Enkhuizenaar, Dirk
Gerritsz. Pomp, den eersten Nederlander die China met eigen oogen aanschouwde.
‘In Sina’, zegt hij, ‘woont seere goet volck ende is een landt seer ryck van Gout,
Edel ghesteente, alderhande syde, Perlen, Perlemoer, Camfer, Quicksilver,
Rhabarber, Goutdraet, Muscus ende van al dat men mach bedincken, iae al wildemen
daer mede laden een schip van dryhondert last... D'inwoonders... hebben Afgoden
als Duyuelen in hun kercken gheschildert die sy eeren. Sy laten hun nagels groeyen
also lanck als sy mogen, mits dat sy gheen gheweere draghen moghen. D'inwoonders
van desen lande zyn brassers, sy eten alderhande spyse, maer liever van een hont
dan van eenich ander wiltbraet oft gedierte. Sy maecken henlieder wyn oft dranck
van Rys, daerin sy hun drancken drincken: nochtans zyn sy cloecksinnighe lieden,
die alle dinghen connen seer subtylyck ende scherpsinnich maecken’. Welk een
zilte zeebries waait nog door dit onopgesmukt verhaal! In 1589 thuisvarende van
Goa, tot de Azoren samen met dien derden Enkhuizenaar, Jan Huygen van
Linschoten, heeft Dirck Gerritsz zeker met deze en andere byzonderheden de lange
reis gekort en Jan Huygen heeft nauwkeurig al zijn mededeelingen opgeteekend
en verwerkt in zijn eigen Reysgeschrift der Portugaloysers in Orienten en zijn
Itinerario. Jan Huygen was de loods voor Houtman en wie na hem kwamen. Hoe
hebben deze, op hun hachelijke tochten, te water en te land dit werk moeizaam
zitten uitspellen, waar het behoud van schip en volk kon afhangen van het recht
begrijpen van de zeilaanwijzingen.
‘Sina ende Cathay’ waren eigenlijk het doel der eerste vaarten naar den Oost en
het is geen wonder dat Sina en de Sinezen blijven verschijnen in de eerste
reisverhalen.
Houtman ontmoet de Chineezen, zoodra hij voor Bantam ankert, en getuigt van
hen dat zij ‘syn seer cloeck end yverich volck, die haer geen arbeyt en moeyten en
ontsien om een stuc gelts te verdienen... Sy syn
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schier gelyck de Joden in ons lant’. En hun godsdienst? ‘In haer huysen hebbense
groote geschilderde Duyvels, daer zy vvassen keersen voor opsteecken, ende
singen daer voor, ende bidden hem dat hy haer doch geen quaet en doet, ende hoe
de Duyvels afgryselycker zyn, hoe syze meer eer aendoen.’ Later komt men ook
op de Zuid-Chineesche kust met ze in aanraking. Zoo is er een kostelijk verhaal
van een troepje zeelui dat aan de Chineesche kust schipbreuk lijdt en verscheidene
maanden ergens in de provincie Foekièn vertoeft. Zij worden over het geheel vrij
goed behandeld, maar het verkeer van die rauwe zeerobben met het Chineesche
volk ging niet altijd zonder moeilijkheden, zooals blijkt uit een voorval, dat als volgt
wordt verteld:
‘Wij mochten de straet niet ghebruicken of zy wierpen ons met steenen, en riepen
kleyn en groot Ammokau, Ammokau. Dat is te zegghen: Roo Hollandtsche Honden:
jae eenige spoghen ons in 't aangesicht en dreighden ons te slaen, soo dat wy 't
niet langher en konden verdragen. 'Is nu ghebeurt dat 'er eens een Baeyevanger
van een Chineser was die ons leelyck uytschold en sich geliet of hy ons slaen wilde;
1
waer op een van onse maets hem by de kop kreegh en hem wat af-smeerde ’...
Dit zijn echte volksboeken, die als avonturenromans worden gelezen, kunsteloos
en riekend naar scheepspik. Zij beschrijven de uiterlijke aanrakingen met dit volk,
welks ware wezen nog niet is erkend. Men beseft nog niet dat de Zuid-Chineesche
kust deel uitmaakt van dat machtige rijk, waarvan eens Marco Polo verhaalde onder
den Middeleeuwschen naam Cathay. Sina en Cathay houdt men voor verschillende
landen. Ook Coen beging deze vergissing, toen hij tegen de ‘Sineezen’ optrad als
tegen het eerst beste Oostersche volk, waarvan niet veel weerstand te verwachten
viel; hij wist niet dat hij het machtigste rijk van Oost-Azië de wet trachtte voor te
schrijven, toen hij het handelsmonopolie opeischte.
De ware kennis omtrent China zou eerst worden verkregen na de vestiging van
de Mandsjoe-dynastie in 1644. Dan worden pogingen in het werk gesteld om
geregelde handelsrelaties te openen door het zenden van een gezantschap. Een
der opdrachten van dit gezantschap was om uit te vorschen, waar toch wel het rijk
van Cathay was gelegen.
Hiermede ontrolde zich een geheel ander beeld. Het gezantschap reisde in 1656
van Canton naar Peking en terug en met verbaasde oogen aanschouwden de
gezanten een groot deel van het onmetelijke rijk. De hofmeester Nieuhoff stelde op
uitnemende wijze de reis te boek en voegde aan het reisverhaal een uitvoerige
beschrijving toe van het geheele rijk.
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Dit werk, dat in 1665 in Amsterdam verscheen, is een standaardwerk in de
2
wereld-letterkunde . Het werd vertaald in het Fransch, Duitsch, Engelsch en zelfs
in het Latijn en was langen tijd het gezaghebbende werk over China. In 1670 werd
3
het relaas gepubliceerd door O. Dapper van het bedrijf der O.I. Compagnie op de
Chineesche kust, waar een vloot onder admiraal Bort had geopereerd, alsmede van
een gezantschap naar den onderkoning van Foekièn in 1662 en den Keizer te Peking
in 1665. Ook daarin was een schat van informatie te vinden, die eveneens vertaald
werd in het Duitsch en bewerkt in het Engelsch.
Hiermede had het reisverhaal de waarde van een wetenschappelijke verhandeling
gekregen. Onze westersche wereld werd genoopt te erkennen, dat zich aan het
uiterste einde der aarde een rijk bevond van een eigen beschaving, in vele opzichten
anders dan de onze, doch zeker van een hoedanigheid die bewondering afdwong.
De Hollandsche reisverhalen idealiseerden niet; zij teekenden niet een schijnbeeld
zooals later wel aan de berichten der missionarissen moest worden verweten.
Desondanks brachten zij veel verrassends. In de geestelijke ontwikkeling van het
Europa der 17de en 18de eeuw hebben deze nuchtere berichten zeer veel
bijgedragen tot verruiming van den horizon. Zij bereidden den bodem waarop vooral
in het 18de-eeuwsche Frankrijk de bewondering voor China kon gedijen die zulk
een belangrijke factor was in de beweging der Aufklärung. Kennis van Chineesche
toestanden stelde in staat om vergelijkingen te trekken met de eigene, en niet altijd
viel die vergelijking ten gunste der laatste uit. 88085 guldens en 6 stuivers waren
de kosten geweest van het eerste gezantschap dat als handelsonderneming een
mislukking moest worden genoemd. De geestelijke winst voor geheel West-Europa
scheen met zulk een luttel bedrag niet te hoog betaald.
Kennis van China hielp Europa zich te bevrijden uit den boei van het klassicisme.
Is het wonder dat dit proces het moeilijkst was bij hen, die gewoon waren den Parnas
te bestijgen, bij de dichters? Wat moest de verbeelding aanvangen met deze wereld
die niet paste in het vaste schema? Beter nog was het een China te hebben dat
niet veel meer was dan een naam, en dat men naar eigen believen kon vullen met
fantazieën. Maar een China als bestaande werkelijkheid met menschen anders dan
wijzelf was voor de dichtkunst geen gepaste stof.
Het strekke tot roem van onzen Vondel, dat hij, als eerste Europeesche dichter,
den moed heeft gehad een Chineesch onderwerp tot stof van een drama te kiezen.
Aan het eind van het jaar, dat zijn herdenking
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vierde, verheugt het mij, hier een enkel woord te mogen spreken over Vondel's
Zungchin. Te meer omdat zelfs in de laatste groote uitgave van dit werk verschillende
3a
feiten niet geheel juist worden voorgesteld .
Zungchin verscheen in 1667, maar tot het juist verstaan ervan voer ik U terug tot
het jaar 1654. In dat jaar vertoefde in Amsterdam de Jezuïeten pater Martino Martini,
Tyroler van geboorte, die verscheidene jaren in China als missionaris had gewerkt.
Via Batavia was hij met de retourvloot van Andries Frisius in 1653 naar Europa
teruggekeerd, en, vermoedelijk wegens den eersten Engelschen oorlog tot een
omweg genoopt, den 31sten Augustus van dat jaar geland in Bergen in Noorwegen.
Na een kort oponthoud in Hamburg was hij naar Amsterdam gereisd, waar hij dus
waarschijnlijk nog vóór het einde van hetzelfde jaar moet zijn aangekomen, om daar
bij den uitgever Blaeu zijn groote atlas van China te laten drukken. Dit werk,
gebaseerd op Chineesche kaarten en aangevuld door zijn eigen waarnemingen,
stelde hij grootendeels samen aan boord van het schip waarop hij voer,
‘circumstrepente non undarum tantum, sed vectorum tumultu’, zoodoende zegt hij,
‘fastidiosam maris nauseam, longissimaeque navigationis taedium’ overwinnende.
Martini bleef in Amsterdam, druk bezig met de uitgave van zijn atlas, tot het begin
van Juni 1654. Wij weten dat hij toen, op doorreis naar Antwerpen, te Leiden een
samenkomst had met den beroemden Oriëntalist Jacob Golius, waarschijnlijk op 8
of 9 Juni. Golius achtte een nadere conferentie met Martini zoo belangrijk, dat hij
den 9den Juni een 14-daagsch verlof verzocht van Curatoren, om naar Antwerpen
te reizen, waar Martini 8 dagen zou vertoeven, en daar de ‘secreten van de
Chineesche taal’ van hem te verkrijgen.
Te Antwerpen, waar Martini den eersten afzonderlijken druk van zijn De bello
tartarico bezorgde bij Plantijn, vonden hij en Golius een gul onthaal bij Moretus'
vriend, den pensionaris Jacob Edelheer. Deze, zegt Golius, ‘in suburbanam villam
suam, alterum velut Tusculanum, me deduxit; ubi extra interpellationes omnes, in
convivali mensa, deambulatione jucunda, totaque amoena vita, res nunquam ante
perceptas de Sinensi regno uberius exquirere atque intelligere liceret’, zoodat hij
4
kon ‘animum pascere atque oblectare’ .
Zulk een man, die te midden van drukke besognes voor de uitgave van zijn boek
en de voorbereidingen van zijn reis naar Rome - het eigenlijke doel van zijn komst
in Europa - zich zoo beminnelijk toonde voor een belangstellend vrager, zulk een
man was Martini, en deze man, met zijn Chineeschen dienaar Dominicus, moet
ongeveer een half jaar
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in Amsterdam in den kring van den uitgever Blaeu hebben verkeerd. Hoe komt het
dat tijdgenooten hem niet noemen? Zou een onderzoek in Amsterdamsche archivalia
hieromtrent geen licht kunnen verspreiden? Mijn veronderstelling is, dat hij gedurende
dat verblijf bijkans zeker Vondel moet hebben ontmoet, die, naar men immers weet,
tot Blaeu's vrienden behoorde. Martini, de Jezuïet, zal toch zeker hebben omgegaan
met dien anderen vriend, den geleerden Van den Enden, die, zelf door Jezuïeten
opgevoed, de Jezuïeten-methode had ingevoerd op zijn in 1652 gestichte, en spoedig
bloeiende, particuliere Latijnsche school. En waar anders zal hij hebben gewoond,
dan bij zijn ordebroeder, pater Augustinus van Teylingen, Vondel's ouden vriend,
in zijn ruime woning, achter de oude St Nicolaaskerk, op No 17 van de Oudezijds
Voorburgwal? Er is hiervoor een positieve aanwijzing. Eind December van hetzelfde
jaar 1654 kwamen in Amsterdam aan drie jonge priesters, de Maastrichtenaar De
Rougemont, de Amsterdammer Hartoghveldt en de Vlaming Couplet, die op hun
Leuvensch seminarie door Martini op zijn doorreis door België in den zomer van
dat jaar waren opgewekt om zich op te geven voor de missie in China. Van deze
drie jonge geestelijken is het bekend dat zij vier maanden wachtende op
scheepsgelegenheid naar Lissabon, hun intrek namen bij pater Van Teylingen. Dat
zij Vondel kenden weten wij uit het feit dat Couplet, als hij later, in 1662, in Foetsjou
in China in aanraking komt met admiraal Bort, aan dezen speciaal verzoekt de
groeten over te brengen aan verschillende met name genoemde Amsterdammers,
5
en onder dezen is ook Vondel . Het is daarom geen ijdele veronderstelling, dat
Vondel eveneens Martini moet hebben gekend, en bij de reeks tafereelen uit Vondels
leven die dit herdenkingsjaar ons te zien heeft gegeven, zou ik dit eene, hem alleszins
waardige, willen toevoegen: Vondel in ernstig gesprek met den beminnelijken en
geleerden Martini, over de gebeurtenissen in China en de werkzaamheid van de
missie aldaar, en ergens op den achtergrond de Chinees Dominicus, naar Golius'
woord, ‘juvenis minime illitteratus’.
De eerste editie van De bello tartarico verscheen nog in 1654 bij Plantijn, die er
o

onmiddellijk een tweede uitgave in klein formaat 16 op deed volgen. De tekst van
de eerste uitgave werd als aanhangsel toegevoegd aan den grooten Atlas Sinensis
die bij Blaeu eveneens in 1654 uitkwam. De feiten die in Zungchin worden vermeld
zijn vrijwel alle te vinden in De bello tartarico. Vondel's kennis daarvan en
belangstelling daarvoor dateeren dus reeds van 1654. Dat hij juist in 1667 zijn werk
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schreef - zoo hij er al niet veel eerder de hand aan gelegd heeft - is niet alleen toe
te schrijven aan het overlijden van den Keulenaar Adam Schall in 1666, maar zeker
eveneens aan het feit dat er in 1665 een vervolging uitbrak tegen de missie die er
aanvankelijk zeer ernstig uitzag. Het is te veel gezegd in Zungchin vooral een
6
verheerlijking van Schall te zien ; het is de missie, die den dichter ter harte gaat, en
deze verkreeg, vooral door de persoonlijke banden die ik noemde, voor hem dat
levende element dat hem tot schrijven drong.
Daarbij mag gekomen zijn kennisname van Schall's Apologie, die in 1665
verscheen, en van Nieuhoff's relaas van de eerste Hollandsche ambassade waarvan
de eerste druk dateert van 1665. Daarin wordt verteld hoe de Hollandsche gezanten
Schall in Peking ontmoetten; hoewel deze persoonlijk zeer beminnelijk was en zelfs
informeerde naar allerlei Roomschgezinden te Amsterdam (wellicht ook Vondel?),
deed hij toch alles wat hij kon om het gezantschap der Hollanders te doen mislukken.
Dat Vondel uit Kircher's China illustrata, van 1667 veel geput heeft, geloof ik niet.
Zoo hij dit had bestudeerd, zou hij zeker wel een toespeling hebben gemaakt op de
Nestoriaansche inscriptie van 781, die in dit boek bekend gemaakt en vertaald werd,
en bewees dat het Christendom reeds, in oosterschen vorm, in de 7de eeuw in
China was binnengekomen.
Zungchin is zeker niet Vondel's beste drama; hij kon in deze stof onmogelijk
geheel slagen. Doch dat hij nog zooveel bereikte als hij deed, is te danken aan het
feit dat hij aanknoopte aan het eenige element in de situatie dat hij begreep: de
missie en het Christendom. Voor hem is China een deel van dat Azië, waar de
wortelen lagen der heilsgeschiedenis. Hoort de Rey van priesteren (III, 901-920):
Gelukkig Asie, betreden
Van Godt, den hovenier in Eden,
En Engelen, en Godt den zoon,
Gy zyt het grootste van dry deelen
Der aerde, en onder lantjuweelen
Spant gy met reden d'eerste kroon:
Doch aan den ring der landerijen
Van twee-en dertig heerschappyen
Is Sina d'eedle diamant,
Die goddelyk in d' oogen flonkert,
En alle uitsteekentheên verdonkert,
Gelyk een onwaerdeerbaer pant.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938

9
Al wat den eersten mensch bejegent,
In 't paradys, zoo ryk gezegent,
Dat vloeit u toe uit 's hemels schoot.
Gy zyt het hart, dat ziel en leven
Aan alle uw medeleên kunt geven,
Ten schimp en uitstel van de doot.
Elk landschap draeght zyn vrucht en naemen:
Gy vatze in eenen bondel t'zamen.

Vondel had ook eerbied voor de historische stof, zooals hij ze vond. Hij condenseerde
en stelde den invloed der missie aan het Hof te Peking als veel grooter voor dan zij
in 1644 in werkelijkheid was, doch hij hield zijn verbeelding verder in toom. Een
vergelijking met dat andere Chineesche treurspel, Trazil van Johannes Antonides
van der Goes, doet zien aan welke gevaren hij daardoor ontsnapte. De jeugd van
Antonides is niet voldoende verontschuldiging voor wat hij hier heeft geleverd. Van
het begin tot het eind ligt het onderwerp hopeloos boven zijn krachten en de vrijheid
die hij zich veroorlooft in het scheppen van gefingeerde personen maakt alles nog
bedenkelijker. Slechts enkele reien steken gunstig af bij de reeksen gezwollen
verzen, die Bilderdijk, toch waarlijk voor geen kleintje vervaard, bij één daarvan in
zijn exemplaar deden schrijven: ‘Wat dolle, domme wartaal... Och Antonides, schaam
u...!’
Het allerergst echter is, wat de vreeselijke rijmelaar Matthijs Cramer van
Chineesche onderwerpen terecht brengt. Deze bezong in 1670 Bort's voyagie naar
de kuste van China en Formosa, - nadat dit eiland voor ons aan Chineesche
tegenstanders van de Mandsjoe-dynastie verloren was gegaan. De Chneezen (bij
voorkeur elideert hij de i) zijn voor hem niet anders dan godvergeten of heidensch
gebroed, met wien men, - liefst met een vromen aanroep - slechts handelen moet
in den trant van het volgende: Op drie Chineesche koppen, geplant voor de
stadspoort op onze Batterij.
Langh-haerde Chneezen, siet dit opgerechte Baeck
Voor uwe Poort geplant, op onse Batteryen;
Ten zy ghy 't overgeeft, soo sullen staeck by staeck,
Noch proncken voor de Stadt al op verscheyde ryen;
Beraet u raet dan kort, en 't Zeyl niet hooger topt
Eer dat men door ons Swaert meer Koppen hier ontkopt.

Het bezoek van Martini aan Holland was niet het eenige dat door missionarissen
uit China hier werd gebracht. Op 8 October 1683 arri-
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veerde in Enkhuizen - ge ziet, dat ik niet te veel heb gezegd van deze goede stad
- pater Couplet, dezelfde die uit Foetsjou de groeten had laten doen aan Vondel.
Het was bijna dertig jaar geleden sedert hij in Amsterdam had vertoefd. Zijn beide
Nederlandsche tochtgenooten waren overleden; Hartoghveldt stierf op de uitreis in Siam (‘uit dit Sion was hij overgegaan naar het Hemelsche Sion’, schreef Couplet)
en Rougemont, na een zeer werkzaam leven, in 1676 in China. Couplet zal zeker
in Amsterdam zijn oude relaties hebben hernieuwd; van bijzonder belang is het, dat
hij kennis maakte met burgemeester Nicolaas Witsen.
Couplet was vergezeld van een geletterden Chinees, genaamd Sjen Foe-tsoeng,
en waarschijnlijk dankt Witsen verschillende informaties voor zijn groote werk Noorden Oost-Tartarije (1692) aan dezen laatste, ofschoon hij hem nooit met name noemt.
Verschillende plaatsnamen op Chineesche kaarten werden door Couplet en zijn
Chinees voor Witsen vertaald, zoodat hij daarvan gebruik kon maken voor zijn groote
kaart van 1687: Nieuwe Landkaarte van het Noorder en Ooster Deel van Asia en
Europa strekkende van Nova Zembla tot China. Deze kaart was de gids van IJsbrandt
Ides die in dienst van den Tsaar aller Russen van 1692-'94 een reis van Moskou
naar Peking en terug over land volbracht en het was door Witsen's goede zorgen
7
dat het relaas van deze merkwaardige reis in 1704 in het Nederlandsch verscheen .
Sjen Foe-tsoeng was niet de eenige Chinees met wien Witsen in aanraking kwam.
In 1709 repatrieerde de oud-Gouverneur-Generaal van Indië Johan van Hoorn, die
in 1665, als knaap, zijn vader vergezeld had op het gezantschap naar Peking. Hij
had altijd een bijzondere belangstelling voor Chineesche zaken behouden en had
in zijn dienst een Chineeschen arts, Tjoebittia, dien hij meebracht naar Holland.
Spoedig na aankomst overleed Van Hoorn echter en Tjoebittia keerde terug na een
verblijf hier te lande van slechts 6 weken. Witsen raadpleegde hem tijdens een
ziekte en liet zich op de Chineesche wijze de pols tasten en zich deze methode
8
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verklaren. Hij waagde het echter niet zijn medicijnen te gebruiken ! Valentijn vertelt
dat deze Tjoebittia uitstekend Hollandsch sprak en zelfs de letter r kon zeggen,
evenals Vaderlandsche Willem, een andere Chinees die verschillende steden in
Holland bezocht en ook Londen, waar hij met den Koning-Stadhouder zou hebben
gesproken.
Chineezen zooals Sjen Foe-tsoeng en enkele anderen, die met verschillende
geleerden in aanraking kwamen, lieten niet na groote belangstelling te wekken, en,
in navolging van Montesquieu's Lettres Persanes
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(1721) ontstond nu het litteraire genre der Chineesche brieven, waarin fictieve
reizende Chineezen hun critische opmerkingen over de Europeesche maatschappij
ten beste gaven. Een der eerste publicaties in dit genre was een in 1724 anonym
uitgegeven boek, getiteld: Der auf Ordre und Kosten seines Kaysers reisende
Chineser. De auteur was die wonderlijke David Fassmann, die een
beroepsnieuwtjesjager was en als zoodanig eenige jaren een gewaardeerd lid van
het Tabakscollegium van koning Frederik Willem I van Pruisen. Mijn verontschuldiging
om het hier te berde te brengen is het feit, dat de twee Chineezen, genaamd
Herophile en Val du Prez, in Nederland reizen en zij, in hun brieven aan den
Chineeschen Keizer, uitvoerige beschrijvingen geven van vrijwel alle Nederlandsche
steden en gewesten, gekruid met merkwaardige anecdoten. Ook Leiden komt aan
de beurt, en U zult het mij als een kleine chinoiserie wel willen vergeven als ik U
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het volgende verhaal niet onthoud, waarvan ik niet weet of het uit andere bron
bekend is: ‘Auf der Universität hieselbst studierte der damalige junge Prinz von
Oranien, nachheriger König von England, Wilhelmus III, welcher eine grosze
Unhöflichkeit von einem Bauer von Catwick, so ein, nicht weit von Leiden gelegenes,
Dorff ist, erdulten müssen. Denn der Prinz, noch zu keinem sonderbaren Alter
gelanget seyende, liesz sich von dem Bauer vor 2 Stüber Krabben geben, und als
der Bauer das Geld forderte, hiesz er ihn sich fortpacken und sprach: Ick betael
niet, ick ben de Prins. Darauf gab der Bauer dem Prinzen eine Maulschelle, und
würde ihn noch weiter übel begegnet haben, wann nicht eine gute alte Frau die
zwey Stüber aus ihrem Beutel hervor gelanget und sie dem groben Bauer gegeben
hätte’.
Wat Dominicus, Sjen Foe-tsoeng, Tjoebittia en Vaderlandsche Willem in waarheid
van ons land hebben gedacht, is ons niet overgeleverd. Maar Oliver Goldsmith, het
genre Chineesche brieven voortzettend in zijn Citizen of the world (eerst gepubliceerd
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1760, in boekvorm 1762) laat zijn Lien Chi Altangi aan Fum Huam , den eersten
president van de ceremonieele Akademie in Peking, herhaalde malen over Nederland
berichten. Het volgende is daarvan een staaltje (Goldsmith, Complete Works, p.
182): ‘There seems very little difference between a Dutch bridegroom and a Dutch
husband. Both are equally possessed of the same cool unexpecting serenity; they
can see neither Elysium nor Paradise behind the curtain; and Yiffrow is not more a
goddess on the wedding night than after twenty years' matrimonial acquaintance.’
Hoe is het dat er voor de 18de eeuw geen belangrijke Nederlandsche
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geschriften over China meer te noemen zijn? Een ongeschreven boek is er, dat
zeker een eereplaats zou verworven hebben, ware het ooit tot stand gekomen; het
reisverhaal van Samuel van de Putte. Men weet hoe deze zonderling (1690-1745)
in 1721 verdween, Perzië, Indië, Ceylon, Nepal en Tibet bezocht en zich in dit laatste
land geruimen tijd ophield. Vandaar trok hij in een karavaan via het Kokonor naar
Peking waar hij vermoedelijk in 1732 aankwam en werd gesignaleerd door de
missionarissen. Hij keerde terug naar Llassa, reisde naar Indië en ging daar scheep
naar Batavia. Op het punt om naar het vaderland terug te keeren, werd hij daar ziek
en stierf (1745) en bij uiterste wilsbeschikking werden al zijn aanteekeningen en
12
papieren vernietigd .
Het 18de-eeuwsche Holland had zijn belangstelling voor China verloren. Men
stelde zich tevreden met in de naar Chineesch model gebouwde theekoepels,
beplakt met Chineesch behangselpapier en gemeubeld met Chineesche laktafeltjes,
te genieten van de Chineesche thee uit theekopjes met Chineesche teekeningen;
echt-Chineesch, Delftsch, of Chine de commande. Aan de groote philosophische
belangstelling voor China, die vooral in Frankrijk zoo sterk was, deed men vrijwel
niet mee. De geestelijke polsslag was slap geworden. Isaac Vossius (1618-1689)
die nog een leerling van Golius was geweest en geheel tot de 17de eeuw behoort,
is eigenlijk de eenige Hollander, die daarin een rol van beteekenis speelt. Van den
grooten voorsprong, dien de voortreffelijke berichtgeving der 17de eeuw den
Hollanders had gegeven, werd in de 18de eeuw geen partij getrokken. Men scheen
zelfs dit verleden vergeten te zijn. In 1765 verscheen de eerste Hollandsche vertaling
van Voltaire's tooneelspel L'Orphelin de la Chine, dat gebaseerd was op pater
Prémare's vertaling van een oorspronkelijk Chineesch stuk, getiteld: De vorstelijke
Wees, of het Veroverd China. Noch uit de inleiding hiervan, noch uit de verhandeling
gevoegd bij de vertaling van J. Nomsz van 1782: Het Weeskind van China, blijkt
met een enkel woord dat de vertalers Vondel's Zungchin kenden of op de hoogte
waren van de oudere Hollandsche litteratuur over China. Hetzelfde geldt van de
vertaling uit het Engelsch van den eersten Chineeschen roman, die in Europa bekend
is geworden, en die in 1767 verscheen onder den titel: Chineesche Geschiedenis,
behelzende de gevallen van den heer Tieh-Chung-U en de jongvrouw
Shuey-Ping-sin. Dit werk bevat ook een overzicht van een Chineesch tooneelstuk,
een verhandeling over de Chineesche dichtkunst, vertalingen van eenige Chineesche
gedichten, en een aantal Chineesche spreekwoorden en spreuken.
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Het zou aardig zijn eens te onderzoeken òf en in hoeverre dit boek bij ons invloed
heeft uitgeoefend.
De eenige 18de-eeuwsche Nederlandsche schrijver die voor het Verre Oosten,
en dan nog voornamelijk voor Japan, belangstelling hadden, waren de gebroeders
Van Haren, en het is niet toevallig dat zij, althans Onno Zwier, onder den invloed
stonden van Voltaire, die China zoo zeer bewonderde. In zijn studie: Van Japan,
met betrekking tot de Hollandsche natie en de Kristelijke godsdienst, spreekt deze
ook over China. En Willem was het, die, na den afgrijselijken moord op de Chineezen
te Batavia van 1740, den moed had den verantwoordelijken Gouverneur-Generaal
Valckenier openlijk aan te klagen in een dichtstuk, waarvan de goede bedoeling
zeker van zuiverder gehalte was dan de dichtkunst.
Heeft China in de 19de, in de 20ste eeuw de Nederlandsche letterkunde ook
verrijkt? In 1804-06 verscheen de (gedeeltelijke) Hollandsche uitgave van een
belangrijk reisverhaal van het laatste gezantschap door de Compagnie naar Peking
gezonden in 1794-95, onder Titsingh en Van Braam Houckgeest. Om des tijds wille,
13
al is het noode, spreek ik hier thans niet verder over ; door de ongunst der
tijdsomstandigheden heeft het ook niet dien invloed uitgeoefend dien het verdiende.
Eveneens laat ik hier verder ter zijde al het materiaal, zoowel vertaald als
oorspronkelijk, dat de nieuwere tijd in toenemende mate opleverde, om nog even
te vragen wat de schoone letteren aan China te danken hebben.
Het China dat langzamerhand voor den dag kwam, vertoonde sedert het laatste
kwart der vorige eeuw een geheel ander beeld dan wat men vroeger had gezien.
Men leerde de echte Chineesche kunst kennen: ceramiek, beeldhouwkunst,
bronsbewerking, schilderkunst, en, niet het minst, de dichtkunst. In plaats van het
nuchtere realistische Hollandsche beeld der 17de, het gestyleerde,
strak-moralistische Fransche beeld der 18de eeuw, kwam voor den cultuurmoeden,
individualistischen Europeaan van het fin-de-siècle het droomland van éénwording
met de natuur, van schoonheid en verfijning. De Fransche imitaties van Chineesche
dichters, van Judith Gautier met haar Lute de Jade, de Duitsche van Hans Bethge
met zijn Chinesische Flöte, lieten niet na ook onze dichters te beïnvloeden. De
philosophie van het Taoisme, meestal zeer subjectief verstaan, oefende groote
aantrekkingskracht uit: de erkenning van de vergankelijkheid en eeuwige wederkeer
der dingen, de berustende weemoed, het zich spiegelen in eigen ziel. Meer dan
een voorwendsel, een decor, werd China evenwel bij ons gewoonlijk niet.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938

14
Waar een enkele maal wordt gestreefd naar meer dan dat, blijkt, met weinige
uitzonderingen, een zoodanig tekort aan kennis van het behandelde onderwerp,
dat de lezer zich moet afvragen of hij zich bevindt temidden van Chineezen of van
Azteken. Bilderdijk's waarschuwing aan Antonides, op de plaats die ik aanhaalde,
is nog steeds van pas: ‘Moet een dichter de wetenschap niet verstaan die hij
aanvoert?’
Onze oude reizigers waren geen dichters, maar nuchtere, naar buiten gekeerde,
weetgierige waarnemers; onze moderne dichters zijn te zelden reizigers, en, zijn zij
het al in ruimtelijken zin, zoo blijven zij toch te vaak staren in de duistere diepten
van eigen gemoed. Zoo zelden is er de verwonderde en liefdevolle aandacht voor
een andere wereld en de uitbeelding daarvan om der wille van die wereld zelve.
Enkhuizen, de haven vanwaar de zwervers uittrokken, en Leiden, de plaats van
rustige bezinning, zij tezamen waren het die een Tresoor der Zeevaert ter wereld
konden brengen.
Met den wensch, dat deze tweeërlei geest steeds in ons midden levend moge
blijven, open ik de 172ste jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde.
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Het geheim der Kelten
door Dr A.G. van Hamel
Wie over de geest der Kelten spreekt, denkt in de eerste plaats aan Ierland en zijn
oude letterkunde. Daartoe noopt enerzijds haar grote rijkdom, anderzijds haar
geringe toegankelijkheid voor vreemde invloeden. Het groter buureiland had te allen
tijde veelvuldiger aanraking met de machtige culturen van het verdere Europa en
heeft ons uit de Oudheid ook niet meer nagelaten dan juist genoeg is om vast te
stellen, dat er karaktertrekken bestaan, die voor het ganse Keltendom der Eilanden
kenmerkend mogen heten. De luttele sporen van de eens zo breedvertakte Keltische
beschaving op het Vasteland voegen daaraan nog slechts in zeer algemene zin het
recht toe enkele ruim geformuleerde uitkomsten van ons onderzoek voor een nog
breder gebied te laten gelden en voor zover deze betreft van de Kelten, zonder
nadere bepaling, te spreken.
Het is niet te miskennen, dat er een Geheim der Kelten bestaat, een mystieke
macht, die door vele tegenspoeden en noden heen het leven beschermt van een
geest, welks aantrekkingskracht zo dikwijls voor personen en voor bevolkingsgroepen
onweerstaanbaar bleek. Het is zoals George Moore, de eenmaal vervreemde en
later in volle overgave teruggekeerde, zeide: ‘It is one of Ireland's many tricks to
fade away to a little speck down on the horizon of our lives, and then to re-appear
in tremendous bulk, frightening us.’ Zelfs het radicale kolonisatiestelsel van de 17de
en de 18de eeuw, met al zijn onrecht en wreedheid, heeft Iers Ierland niet kunnen
uitroeien. Naar dat stelsel werd eerst gegrepen, nadat gedurende een reeks van
eeuwen alle wetgeving gefaald had in het voorkomen van assimilatie der
Normandische en Engelsche kolonisten aan de Ierse bevolking. Meer dan eens
zien wij het beschaafde Europa in de loop van zijn geschiedenis zich werpen op
gedachten en geestesbeelden, die uit de Keltische wereld afkomstig zijn en wier
zegetocht, althans in zijn uitlopers, een vrijwel ziekelijke verblinding uitlokt. Er schuilt
in het Keltendom een niet onmiddellijk voor het verstand te begrijpen vermogen.
Daarom heb ik ook nimmer mij durven aansluiten bij de mening van sommigen, dat
het hedendaagse streven tot wederopwekking van de sterk teruggedrongen Ierse
taal noodzakelijk tot mislukking gedoemd zou zijn.
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Het is goed voor hem, die eenmaal zich gegrepen voelde door de verborgen kracht
van het Keltendom en zich wijdde aan de studie van de Keltische talen en geschriften,
na jaren het grote vraagstuk van het geheim der Kelten in zijn geheel te overzien.
Veel arbeid ontwikkelt zich op den duur in gans andere richting dan waarin hij
begonnen werd, en de vele problemen van beperkte omvang, die zich dagelijks
aanbieden, doen zo licht de ontroering vergeten, waaruit hij werd geboren. Eenmaal
behoort men zich de vraag te stellen, of men bij het wisselend zoeken en vinden
ook gewonnen heeft aan inzicht in het grondprobleem, dat van alle gedane
inspanning de aanleiding was, maar schuil ging onder de moeilijkheden van een
reeks opeenvolgende ogenblikken. Dat wil dus zeggen: wij moeten ons afvragen,
of onze arbeid ertoe geleid heeft, dat wij een aanvankelijke verscheidenheid van
feiten, waarvan elk zijn eigen formulering vereiste, thans onder een eenvoudiger
formule kunnen samenvatten. Immers dat is het kenmerk en waarschijnlijk zelfs het
wezen van hetgeen wij groeiend inzicht noemen.
De verdienste het vraagstuk van het geheim der Kelten het eerst weliswaar niet
gesteld te hebben, maar dan toch wel anderen het bewustzijn van zijn bestaan te
hebben bijgebracht, komt toe aan Matthew Arnold, professor in de poëzie te Oxford,
die in het jaar 1867 een viertal reeds vroeger in een tijdschrift uitgegeven
voordrachten verenigde in een bundel, waaraan hij de titel gaf: The Study of Celtic
Literature. Het kan niet anders, of onder de keltisten der oudere generatie zijn er
verscheidenen, die aan dit werk hun eerste aansporing te danken hebben. Het licht,
dat hier over een schier onbekend terrein scheen op te gaan, ontvonkte de drang
tot werken en weten in hun gemoed. En toch, hoe uiterst twijfelachtig blijkt de waarde
van hetgeen hier gezegd wordt bij een hernieuwde kennismaking veel jaren later.
Hier is een man aan het woord, wiens uiterlijke verschijning die van een
wetenschappelijk denker is, en die toch de grondfout begaat zich een onderwerp
te kiezen, waarvan hij zelfs de meest elementaire kennis mist. Hij weet, dat Caspar
Zeuss een Grammatica Celtica in het licht heeft gegeven, hij kent de eerste vertaling
van de Welse Mabinogion en van een paar oude Welse barden, hij heeft zich te
Dublin enkele der oudste compilatiehandschriften laten tonen en weet, dat sommige
Oudierse teksten in eert gedrukte uitgave verschenen zijn. Daarbij blijft het. En op
grond van deze nauwelijks meer dan toeristische kennis waagt hij het een definitie
te geven van de Keltische geestesgesteldheid. Des te meer mag men het
bewonderen, dat
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Matthew Arnold bij al zijn onvermijdelijke tekortkomingen en misgrepen soms tot
verbluffend juiste uitspraken komt. Deze professor poiēseōs moet de gave van een
merkwaardig zuivere intuïtie bezeten hebben. Zonder ook maar enigermate in het
veelomvattende en veeleisende vak doorgedrongen te zijn, ziet hij bij voorbeeld
scherp, dat in zijn dagen geen woord over de nog zo duistere Keltische materie
gezegd wordt, of schromelijke overdrijving doet zich gelden, hetzij in de ene, hetzij
in de andere richting: alles wat Keltisch is, vertoont òf een ongeëvenaarde zuiverheid
en verhevenheid, òf er deugt niets van. Het onderscheiden van Keltophilie en
Keltophobie, beide even onredelijk, moge bij hem een uitvloeisel zijn van het
wereldschokkend geschil over de Ossianische Gezangen, dat toen nog niet geheel
uitgegist was, hij heeft daarom niet minder recht op onze eerbied voor zijn juistheid
van inzicht. Hij wist niet eens, hoe erg de mystificaties waren, die juist in het eerste
gedeelte van de 19de eeuw in de Keltische literaturen opdoken. Minder gelukkig is
de oplossing, die hij zelf aan de vastgestelde tegenstelling geeft, en die
eenvoudigweg bestaat in een onverwerkte synthese van beide standpunten. ‘The
sooner the Welsh language disappears as an instrument of the practical, political,
social life of Wales, the better’, heet het de ene keer. Het heeft gelukkig niet zo
mogen zijn. ‘Celtic poetry... has all through it a sort of intoxication of style’, wordt
ons een andere maal verteld. Van zulke uitspraken denkt uiteraard de critische lezer
het zijne.
Maar hoe dan ook, Matthew Arnold is gegrepen geweest door het weinige, dat
omtrent de letterkunde der Keltische volken tot hem doorgedrongen was. Bij het
lezen van de door Lady Guest vertaalde Mabinogion dringt een ‘sense of primitive
and pre-mediaeval antiquity’ door in zijn voor zulke aandoenlijke schoonheid
ontvankelijk gemoed. Dan vergaat het hem, zoals zo vaak voorkomt, wanneer het
ontroerd gemoed redeneren gaat zonder de steun van een voldoende weten. Hij
meent in de Engelse poëzie verwante trekken te bespeuren, die haar onderscheiden
van de dichtkunst van andere Germaanse volken, en laat zich enerzijds door zijn
ontroering, anderzijds door zijn aangeboren liefde voor het eigene verleiden tot het
opstellen van een theorie, die even simplistisch als onbewijsbaar is. In de Engelse
poëzie, regelrecht in tegenstelling tot andere Europese literaturen, wordt de
vermenging van de Germaanse en de Keltische geest openbaar; in haar zijn
bepaalde karaktertrekken aan te wijzen, die slechts het erfgoed van Keltische
voorouders kunnen zijn. En geen wonder: de Saksische verovering van Brittannië
kan immers niet
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anders dan een tijdperk van velerlei vermenging der twee volken hebben ingeluid.
Wij weten nu, dat de feitelijke gegevens, die mogen leiden tot het opstellen van zulk
een leer, met oneindig meer zorg verzameld en geschift moeten worden dan Matthew
Arnold eraan besteden kon; wij staan nu wat onwennig tegenover theorieën, die
geestelijke verschijnselen verklaren willen en daarbij eeuwen van groei, met hun
velerlei en op ingewikkelde wijze werkende factoren, kortweg overslaan. Wij kunnen
in het stellen van zulk een genetisch postulaat nauwelijks meer dan een dooddoener
zien. Ware het niet, dat de plicht der dankbaarheid tegenover zulk pionierswerk ons
daarvan weerhield, wij zouden ons schamen, dat wij ons eenmaal door deze
betoogtrant lieten meeslepen. Het zou echter ook te laken zijn, indien wij ons afsloten
voor de treffende waarheden, die te midden van deze redeneringen of
ontboezemingen, al naar men het noemen wil, aan het licht komen. Zelfs al ware
het slechts deze ene: dat er inderdaad een geheim der Kelten bestaat.
In een materie als deze ligt de grote moeilijkheid in het definiëren. Alleen met het
opnoemen van eigenschappen, die ons in een bepaalde literatuur treffen, brengt
men de zaak niet tot een oplossing. Waar het de Kelten geldt, spreekt Matthew
Arnold van gevoeligheid, afwezigheid van zin voor maat en verhoudingen, vlugheid
van geest, afkeer van platheid, negatief en positief bont dooreen. Maar ook hem
bevredigt zulk vliegen om de lamp niet. Zich in het licht wagende, en inderdaad de
vleugels deerlijk zengende, geraakt hij tot het vaststellen van drie beginselen, die
hij voor de Keltische literatuur kenmerkend acht. Daaraan knoopt zich dan zijn
verdere betoog vast, dat ik thans stilzwijgend voorbij moet gaan: hij meent diezelfde
drie beginselen in de Engelse poëzie terug te vinden, en ook alleen daar, - althans
geheel op dezelfde wijze en in gelijke vereniging met elkaar.
Die drie beginselen zijn: Stijl, Titanisme, en ‘Natural Magic’, hetgeen met ‘de
Tovermacht der Natuur’ beter vertaald is dan met ‘de Bekoring der Natuur’, al is
deze weergave noch sierlijk noch volkomen bevredigend. Het ligt in mijn bedoeling
na te gaan, of deze drie beginselen terecht opgesteld zijn en hoe elk van hen in het
licht van onze hedendaagse kennis gedefiniëerd moet worden. Daarna komt dan
de vraag aan de orde, of ze in één eenvoudiger formule verenigd kunnen worden.
Mocht dat gelukken, dan hebben zeventig jaren arbeid ons inderdaad meer inzicht
in het geheim der Kelten geschonken dan Matthew Arnold nog bezitten kon.
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Laat ons dan beginnen met de Stijl. ‘Stijl’ als kenmerk van gans een letterkunde kon
slechts de Victoriaan en Neo-classicist noemen, voor wien, bij uitsluiting van alle
andere, maar één stijl bestaat, de stijl die aangetroffen wordt bij bepaalde Griekse
dichters. Hoe dichter bij Pindarus, hoe meer stijl. Hij omschrijft deze stijl nader als
voornaamheid, eenvoudige verhevenheid, afwezigheid van platheden. Ziehier iets,
waarmede volgens Matthew Arnold de Keltische dichters doordrenkt zijn. En de
Engelse niet minder, getuige Milton en Byron. De gedachte, dat deze Engelse
poëten, ieder op zijn wijze, bij de Klassieken in de leer gegaan zouden zijn, komt
bij den hoogleeraar in de dichtkunst niet op. Neen, hier spreekt het Keltische erfdeel
in het Engelse bloed. Het kon niet moeilijk zijn deze stelling toe te lichten met enkele
citaten uit het werk van een paar Welse en Ierse barden. Het proza, met name de
Mabinogion, waar bij andere gelegenheden overvloedig uit aangehaald wordt, blijft
ditmaal ‘pour le besoin de la cause’ buiten beschouwing. De waarheid is, dat het
verschijnsel, waarop Matthew Arnold doelt en dat hem terecht trof, met de benaming
‘stijl’ al heel gebrekkig gedefiniëerd is. Zonder het zich bewust te worden heeft hij
een bepaalde groep van inzonderheid Welse barden op het oog, die in de 14de
eeuw ten onder ging mèt de sociale stand, waar zij onverbrekelijk mede verbonden
was. De dichters van vorsten en aanzienlijken vormden een hiërarchisch opgebouwde
kaste, die aan de hoven een hoge rang bekleedde en er zeer bijzondere voorrechten
genoot; zij moet haar tradities reeds uit eeuwen lang vóór onze overlevering
meegebracht en ze door een streng geregeld leerlingschap gehandhaafd hebben.
De maatschappelijke functie van deze bardenkaste bestond in het prijzen van haar
machtige beschermers, vooral in deze twee opzichten: hun moed in het gevecht en
hun vrijgevigheid met spijs, drank en kostbare geschenken. Het leven van deze
grote heren was eentonig; de veldtochten tegen elkaar volgden elkander snel op,
met als enige afwisseling het weispel en het feestgedruis. Voor de bardenkunst was
vrijwel alles van te voren gegeven: de stof, de vorm, de sociale inschakeling. Maar
zij lééfde, als essentiëel bestanddeel van een hevig bewogen samenleving. Is het
dan wonder dat zij, binnen enge grenzen besloten, in hoge mate traditioneel was,
veel meer dan bij voorbeeld de poëzie der Noordse skalden met hun toch altijd
ruime uitblik over de wereld? Is het dan wonder dat, de namen der barden mogen
velen zijn, het karakter van deze bardenkunst een sterke eenvormigheid vertoont,
die haar voor ons zeer onpersoonlijk schijnen doet? Ik wil daarmede niet zeggen,
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dat ons hier een dode conventie of een sleur zou tegemoettreden. Integendeel, tot
aan de periode van ondergang der sociale groep, welker instandhouding voor deze
bardenpoëzie een bestaansvoorwaarde was, ontwaar ik hier een levende, hoezeer
ook uiterst streng gebonden traditie. Zij draagt ook hierin het kenmerk van een ware
traditie, dat zij weliswaar nivellerend werkt, maar naar boven. Zo ontstond hetgeen
later Matthew Arnold ‘stijl’ zou noemen. Geen ingeboren ras-eigenschap, maar een
cultuurhistorisch begrijpelijk verschijnsel.
Wij komen tot het Titanisme, dat niet minder dan de Stijl een grondtrek van alle
Keltische letterkunde zou zijn, en dat onder de Engelse dichters ook weer bij Byron
het zuiverst terugkeert. Een andere maal wordt hetzelfde verschijnsel aangeduid
als Melancholie, en nader omschreven als een reactie tegen de onafwendbaarheid
der feiten. Hoewel ook aan deze uitspraak stellig een juiste waarneming ten
grondslag ligt, is het niet te ontkennen dat toch twee ongelijksoortige zaken
dooreengeward worden. Verzet, daadwerkelijk verzet tegen de tyrannie van het lot
is het wezen van den Titan, gelijk het eerste gedeelte der 19de eeuw dien aan het
vermoeide Europa geschonken heeft. Maar Melancholie is de weemoedige berusting
van hem, wien het onvermijdelijke de voldoening der persoonlijkheid onthoudt. In
de onvoldaanheid verenigen zich beide, maar in de actieve en de passieve reactie
gaan zij uiteen. Wij laten de vraag thans rusten, of tussen de Titanische figuren van
Byron, wier opstandigheid uit hartstocht en zelf-wil voortkomt, en Goethe's
Prometheus inderdaad het diepliggend verschil aanwezig zou zijn, waaraan Matthew
Arnold ons wil doen geloven, omdat het bij dezen laatste alleen het besef van
rechtvaardigheid en redelijkheid zou zijn, dat in verzet geraakt. In ieder geval ligt
de Keltische Melancholie, als wij dat woord behouden willen, verder af. Ongetwijfeld
bestaat zij, al is zij in de Keltische letterkunde geenszins alomtegenwoordig. Zij is
weliswaar niet zozeer traditioneel gebonden als de eigenschap waar ik zo even over
sprak, maar toch treedt zij in bepaalde gebieden van de literatuur duidelijker aan
het licht dan in andere. Een vergelijking van de twee grote sagenkringen van Ierland
toont dat terstond. Zij is veel meer een helder sprekende karaktertrek van de jongere
Finn-sage dan van het oudere en zoveel ruwere Ulster-epos. Toch is zij ook daar
niet onbekend. Een typisch Keltisch gegeven bij voorbeeld, waar de smartelijkheid
van het menselijk leven onder de onontkoombare dwang der feiten in doorklinkt, is
dat van de door het lot beschikte liefde, die haar verwezenlijking niet
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vinden mag. Door de roman van Tristan en Isoude is het ver buiten de begrenzing
van de Keltische wereld doorgedrongen. Een van de voornaamste episoden uit de
Finn-sage is erop opgebouwd. Maar reeds in een der verhalen van de Ulster-cyclus,
het moge dan niet een der oudste zijn, het Ziekbed van Cúchulainn, is het aanwezig.
Men gevoelt het, wij bevinden ons hier voor een opvatting, waarvan fatalisme een
element is. Maar een bijzonder soort van fatalisme. Wat ons in het Keltische denken
treft, is niet het geloof in een noodlot als een zelfstandige macht, die zich haar
voorwerp kiest en daar naar welgevallen mede handelt. In zulk een voorstelling toch
is altijd nog iets van een persoonlijk element over; immers door zijn onafhankelijk
ingrijpen neemt zùlk een noodlot als het ware het karakter van een persoonlijkheid
aan. Bij de Kelten is het anders, zoals ons met name de Ierse literatuur telkens
opnieuw laat zien. Men denkt zich op uiterst primitieve wijze elk ding, levend en
niet-levend, als begaafd met een eigen kracht. Dat geldt van alles in de natuur, de
wateren en de bergen, de stenen en de bomen, de dieren en de mensen. Dat geldt
ook van al hetgeen wij bovennatuurlijk zouden noemen, reuzen en dwergen, en de
geesten der doden. Deze krachten zijn gegeven; zij werken ieder uit een eigen
steeds aanwezig en steeds gelijk blijvend vermogen; zij dragen ook, ten aanzien
van elkander, hun eigen begrenzing in zich. Deze begrenzingen handhaven het
evenwicht tussen al het bestaande; het verbreken ervan is catastrofaal. 's Werelds
loop is als een mechanisme, dat voortgang heeft door de werking van vastgestelde
krachten, die naar regels elkander wederkerig beperken en onderling gebonden
zijn. Voor levend besef van persoonlijkheid is hier weinig plaats en voor actief
titanisme in het geheel niet. Maar wel voor een passieve Melancholie, als zuiver
menselijke reactie tegen de albeheersende gebondenheid, en als een verlangen
naar een betere gebondenheid, al zal ook die, evenals deze van ons aardse leven,
onontkoombaar zijn.
Wat Matthew Arnold de Tovermacht der Natuur noemt, de derde karaktertrek der
Keltische literatuur, die hij vermeldt, houdt met mijn laatste opmerking nauw verband.
Hij wijst er terecht op, dat de Keltische volken anders tegenover de natuur staan en
anders met haar omgaan dan Grieken of Germanen. Het is maar de moeilijkheid
de juiste definitie van het Keltisch natuurgevoel te vinden. Ook thans raken de
opmerkingen van Arnold, ondanks hun betrekkelijke juistheid, niet de kern van de
zaak. Aan de Grieken schrijft hij een levendig gevoel voor de schoonheid
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der natuur toe, aan de Germaanse volken het vermogen om van haar een
realistisch-getrouwe indruk te ontvangen. Wij laten de juistheid van zulke
generaliserende uitspraken in het midden. Eveneens de vraag, of het een essentiëel
dan wel een gradueel verschil betreft, wanneer hij hiertegenover bij de Kelten
constateert een sterk besef van ‘the intimate life of nature, her weird power and her
fairy charm’. Zelfs wanneer het verschil niet meer dan gradueel mocht zijn, dan heeft
hij toch gelijk, dat in het Keltische natuurgevoel het samenleven met de natuur, het
zich met haar vereenzelvigen, een karaktertrek is, die in veel sterker mate overweegt.
Laat mij slechts herinneren aan het ontroerend verhaal, hoe de hartstocht oprijst in
Findabair, prinses van Connacht, als haar vader, de koning, aan Froech, den jongen
held van Ulster, gelast heeft de tak met rode lijsterbessen van de overzijde der rivier
voor hem te halen. ‘Dit was wat Findabair zeide: dat, wat voor schoons zij ook mocht
zien, schoner vond zij het Froech te zien gaan door het donkere water, het lichaam
van grote blankheid, het haar van grote schoonheid, het gelaat wel-gevoegd, het
oog van grote blauwheid, en hij een slanke jonge held zonder vlek of fout, het gezicht
van onder smal, van boven breed, hij gestrekt en smetteloos, de tak met de rode
bessen tussen zijn nek en het blanke hoofd.’ In de voetsporen van Olwen groeien
de witte bloemen op. Als Cúchulainn gevallen is, schudt zijn strijdros, de Liath Macha,
den vriend Conall Cernach, die zich tot de wraak wil opmaken, van zich af, zoekt
door het slagveld heen het meer op en verdrinkt zich daar. Men komt er niet met
de gemeenplaats, dat het de vurig levende Keltische fantasie is, die aan de dingen
der natuur een menselijk aanzien geeft. Immers met zulk een verwijzing naar de
fantasie van een volk verklaart men niets. Van waar dan deze soms zo grillige, ja
bandeloze verbeelding? Van waar deze vermenselijking van de natuur, deze
opneming van den mens in de natuur? Met zijn tovermacht der natuur is Matthew
Arnold dichter bij de waarheid geweest dan zij die zich op de Keltische fantasie
beriepen. Hij ziet dat de natuur een macht uitoefent. Op wien? Op den mens, den
beschouwer, die dus niet beschouwer blijft, maar door en dank zij die tovermacht
binnen het bereik van de natuur getrokken wordt en tot een deel van haar wordt
gemaakt. Zoals de natuur allerlei van zich aan den mens kan mededelen, zo ook
omgekeerd hij veel van zich aan haar.
Na hetgeen ik eerder opmerkte is het niet moeilijk deze opvatting van natuur en
mens, hoe grillig wellicht op het eerste gezicht, te begrijpen.
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Er bestaat, zo zeide ik, voor de Kelten een kracht, waarvan alles, wat het ook zijn
moge, zijn deel heeft. Die kracht wordt niet gedifferentiëerd. Uit deze opvatting volgt
onmiddellijk de feitelijke identiteit van alle dingen, en dus ook van mens en natuur.
De wezensgelijkheid van beide brengt noodzakelijk mede, dat de natuur deel heeft
aan het gevoels- en verbeeldingsleven van den mens, en omgekeerd dat de mens
de groei der natuur mede beleeft. De in onverbrekelijke samenhang der delen
voortgaande werking van het magisch gebonden wereldmechanisme sluit het trekken
van een grens tussen natuur en mens buiten. Vermoedelijk zal in ieder natuurgevoel
iets van deze opvatting te vinden zijn. Zij behoort in ons wezen thuis. Het
opmerkelijke is, dat zij bij de Keltische volken de primair gegevene is met uitsluiting
van die, waarbij de mens zich, hetzij ontroerd hetzij ontledend, als beschouwer
tegenover de natuur plaatst. De Keltische mens maakt zich niet als subject uit het
complex der wereld los.
Laat ons een ogenblik samenvatten. Met het vaststellen van zijn drie characteristica
der Keltische literatuur heeft Matthew Arnold wel juist gegrepen, maar onvolledig
begrepen. Ook daargelaten, dat zijn gelijkstelling van zekere verschijnselen in de
Engelse en de Keltische poëzie niet vol te houden is, heeft hij van hetgeen hem in
de Ierse en Welse geschriften trof, de diepere, de volkspsychologische betekenis
niet gevat. Nu, na bijna driekwart eeuw ingespannen arbeid, is het ons mogelijk
geworden de waargenomen feiten scherper te definiëren. Wat de criticus van het
Victoriaanse tijdperk Stijl noemde, bleek traditionalisme te zijn, gebondenheid aan
vaste normen wat betreft vorm en inhoud, zonder ontaarding in conventie of sleur,
zolang dit traditionalisme zijn sociale functie kon vervullen. Wat bij hem Melancholie
en verzet tegen de tyrannie der feiten heette, is inderdaad het diepliggend besef
van 's mensen gebondenheid binnen het geheel der mechanisch werkende
wereldkrachten, gepaard gaande met enerzijds berusting in het onvermijdelijke,
anderzijds de drang naar een beter bestel dan het hier heersende. En zijn
Tovermacht der Natuur ontvouwde zich aan ons als in de grond een vereenzelviging
van mens en natuur, gevolg van de algemene wereldbeschouwing, waardoor de
scheiding tussen het psychisch subject en de omringende wereld zich niet
verwerkelijken kon.
Mogen wij dus inderdaad verklaren aan begrip gewonnen te hebben, nog
belangrijker is het, dat zich daaruit ook een nieuw inzicht kristalliseert, waardoor het
Geheim der Kelten voor ons begint open te gaan.
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Het is inderdaad mogelijk hetgeen ons als drie afzonderlijke verschijnselen werd
aangediend, die wij elk trachtten nader te bepalen, in één samenvattende formule
te verenigen. Ziehier een zeer welkome bevestiging voor de juistheid van onze
redenering. Ieder der drie wordt tot een symptoom van een dieper liggende waarheid,
die wij immers juist zochten.
In dit alles namelijk is een afwezigheid van het persoonlijke element. Het
traditionalisme heeft juist een ondergeschikt maken van de persoonlijkheid tot
voorwaarde; zijn kenmerk is gelijkvormigheid, hoe verheven van stemming overigens
ook. De mechanisch-fatalistische wereld- en levensbeschouwing is opgebouwd op
het beginsel der gelijke geaardheid van iedere aandrift, onverschillig in welk levend
of dood lichaam zich die moge uiten, en op dat der onderlinge gebondenheid van
al die aandriften. De sprong naar het persoonlijke, dat zich slechts door zichzelf
bepalen laat, wordt hier niet gedaan. Waar een grenslijn tussen mens en natuur
niet getrokken wordt, moet noodzakelijk ook de grens tussen het ik en het andere
ontbreken en verdwijnt de persoonlijkheid in het ongedifferentiëerd geheel van het
bestaande. De negatie van het persoonlijke is ook inderdaad het kenmerkende van
het Keltische denken en voelen, vergeleken met andere geestesgesteldheden
waarmede wij vertrouwd zijn. Zo zijn wij uit de onbegrepen veelheid der
verschijnselen tot een grondbeginsel gevoerd, dat veel zal blijken te verklaren, maar
omgekeerd ook zelf verklaring behoeft.
Onze karakteristiek van de geestelijke onderbouw der Keltische letterkunde doet
ons denken aan een stadium in de ontwikkeling van het menselijk denken, dat wij
elders reeds overwonnen achten. Zó gezegd, moge in deze uitspraak een
onverdedigbare generalisering schuilen, ontegenzeglijk zijn de Romaanse en de
Germaanse volken der Oudheid de Keltische in groei van het denken reeds
voorbijgestreefd. Het ligt mij verre hiermede een waarderingsoordeel te willen
uitspreken. Het Europese denken heeft zich nu eenmaal in een richting ontwikkeld,
die door de volken van Romaanse en Germaanse taal aangegeven is. Ook bij deze
volken zijn lagen der samenleving aan te wijzen, waar oudere stadia duidelijke
sporen hebben achtergelaten. Geheel uitgestorven zijn zij waarschijnlijk nergens.
Maar er is kennelijk een leidend streven in een richting, die ondanks tussenperioden
van inzinking telkens weer overheersend wordt en door ons nu eenmaal als een
teken van vooruitgang wordt beschouwd. In de Keltische literatuur zal men tevergeefs
naar ditzelfde
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leidend beginsel zoeken. Ik bedoel: het beginsel der analyse, die de als complex
waargenomen wereld ontleedt in afzonderlijke verschijnselen en elementen, elk met
een eigen aard en eigen wetten. Het ontstaan van het persoonlijkheidsbesef is
daarvan het gewichtigste bestanddeel.
Onze cultuurgroei gaat van de complexe gewaarwording naar de analyse. Ieder
onderzoek, dat gedurende een lange reeks van eeuwen ingesteld is, vormt deel
van deze ontwikkelingsgang, onverschillig of de natuur dan wel de mens er het
voorwerp van was. Bij dit alles berust de leiding bij de wetenschap, terwijl de kunst
en de literatuur als een van haar belangrijke nevenopdrachten deze hebben het
veroverde te bevestigen. Wat door onderzoekers de primitieve mentaliteit genoemd
is, is een gesteldheid van de geest, waarin de verstandelijke en noodzakelijk
abstraherende ontleding niet overheerst en dus ook niet automatisch intreedt,
wanneer een uiteraard complexe indruk ontvangen is.
In de groei van het individu is het grote moment dat van het ontwaakte besef der
eigen persoonlijkheid, die voortaan gekend wordt als iets dat tegenover de omgeving
een onafhankelijk en eigenmachtig bestaan heeft. Zo gaat het ook bij de mensheid
in het algemeen. De cultuurgeschiedenis toont ons duidelijk, van hoe ontzaglijk veel
gewicht in de ontwikkeling van een volk het opkomen en verder uitzetten van een
volwaardig persoonlijkheidsbesef is. Ik bedoel daarmede niet alleen het bewustzijn
van de eigen persoonlijkheid, maar, tengevolge van de vorderende verstandelijke
analyse, de aanvaarding van het begrip der persoonlijkheid als normale
denkgewoonte.
Op deze grondslag werkt onze ontledende geest verder, uit het complexe
wereldbeeld krachten afzonderend en die verpersoonlijkend. Zo zien wij in de religie
het persoonlijk karakter van de godheid, in de heldenverering dat van den
voorbeeldigen held meer en meer uitgroeien. Belangrijker nog is, dat door de
onvermoeide werkzaamheid van het analytisch denken, door de toenemende kennis
van den mens en de groeiende beheersing der natuur, ons bestaan op aarde sterker,
bewuster en veiliger is geworden. Want het moge enerzijds waar zijn, dat de zich
ontplooiende persoonlijkheidsgedachte bijgedragen heeft tot verheviging van de
strijd om het bestaan, anderzijds hebben wij er ook de veelzijdigheid van ons
cultuurleven aan te danken.
Wij laten de jongste ontwikkeling van het denken thans buiten beschouwing. Later
eeuwen hebben de als zelfstandig erkende krachten weer ten dele verontpersoonlijkt
en zijn van natuurwetten gaan spreken. Slechts
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dient te worden opgemerkt, dat hiermede de eerste stap gezet was op de weg der
synthese, d.w.z. de weg der harmonische hereniging van het door de analyse
versnipperde materiaal. Deze opmerking is voor onze beschouwingen van belang,
daar zij de gedachte doet opkomen, dat ons zoeken naar een synthese verband
houdt met de oorspronkelijk complexe staat, waarin ons geestelijk leven eenmaal
heeft verkeerd.
Het menselijk denken roept om synthese, te luider naar mate het analytisch
onderzoek in een juist voorafgegane periode groter vorderingen gemaakt heeft.
Deze roep kan niet anders zijn dan de uiting van een in de diepte van onze geest
aanwezig eenheidsbesef, dat in de jeugd van ons geslacht het leven onbeperkt
beheerste, maar op den duur zich bij tijden verborg achter de vele bijzonderheden,
die ons voortdurend graven als afzonderlijke grootheden aan het licht bracht. Niets
sterft af, dat ooit een essentiëel element van onze groei was, ook niet de herinnering
aan het verloren paradijs van de complexe wereldbeschouwing. Naar de eenheid,
die zij inhield, en naar de bevrediging, die van dit eenheidsbesef van het bestaande
het uitvloeisel was, voelen wij ons getrokken. Door de analyse heen willen wij naar
een synthese toe, waarin de eenheidsgedachte, verdiept nu en verheven tegelijk,
zal terugkeren.
Moeizaam is voor de menschheid de weg, die zij zo volgen moet. Traag komt zij
verder. De last is groot en zwaar. Het is geen wonder, dat, vooral in overwerkte
tijden, als na afmattend werken het wereldbeeld zich weer duizendvoudig
verbijzonderd heeft en het gewicht van het nieuwe niet meer te torsen lijkt, de wens
opkomt om de ons opgelegde gang te verhaasten. Schijnbaar leidt de weg, die wij
langzaam met ons zoeken volgen, toch niet tot meer dan tot steeds nieuwe ontleding
en versnippering. Vermoeide geesten horen luide de roep van het verloren paradijs
der complexiteit, die toch een vorm van eenheid is, en die eenmaal bestond in
denken en voelen, handelen en samenleven. Zij verlangen het zekere voor het
onzekere. Zij begeren de met zorg door geslachten van zoekers en werkers behaalde
winsten weg te werpen. Zij achten al het veroverde van weinig waarde, of althans
zien de kans op werkelijke winst voor de eenheid van ons geestesleven als
twijfelachtig. Zij wensen terugkeer tot een staat, die aan die van onze niets ontziende
analyse voorafging, en die zij te verder in het verleden terug verplaatsen, naar mate
hun teleurstelling of pessimisme en hun fantasie groter zijn. Zij vergeten daarbij,
dat hetgeen zij nu eenmaal als een paradijs willen
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zien, onverbiddelijk verloren is. Al de gedane ontledende arbeid kan nu eenmaal
niet ongedaan gemaakt worden.
Op alle gebieden van het leven kunnen wij deze stemming ten aanzien van de
problemen van complexiteit, analyse en synthese waarnemen. Zij leidt zowel tot
verblinding en verdierlijking als tot vertwijfeling en uitputting. Ook de geschiedenis
der literatuur geeft perioden te zien, waarin de hang naar een staat van primitieve
complexiteit sterk is. Het zijn de tijdvakken, die wij als de ‘romantische’ plegen aan
te duiden. Hun feitelijk kenmerk is de moedeloosheid onder de indruk van de
gestadige voortgang van het redelijk denken, en in werkelijkheid juist hierdoor wakker
geroepen. Zij wordt gevoed door een overbodige vrees, dat de rede alleenheerseres
zal worden. Romantiek is er natuurlijk nooit niet. Want de tegenstelling tussen
analyse en eenheidsbesef is blijvend. Maar zij kan somtijds de leiding in handen
nemen.
Er is uit den aard der zaak velerlei romantiek. Er is de oppervlakkige greep naar
een nog tastbaar verleden, die wellicht van een ironische of humoristische lichte
weemoed vergezeld is. Er is de hunkerende overgave, die verzinkt in nauwelijks
vermoede diepten van het gemoedsleven. Maar hoe dan ook, elke romantiek is een
reactie op de onverbiddelijke voortgang van het redelijk en ontledend denken. Wij
zien dan ook iedere periode van romantiek overwonnen worden door nieuwe
zegepralen van het eigenmachtig voortwerkend verstand. Toch zou het een ernstige
fout zijn de telkens weer opkomende romantische stromingen te beschouwen als
niet anders dan stremmende krachten, die het getij achteruitzetten en de vooruitgang
tegenhouden. Immers, doordat zij de ontwakende herinnering zijn, steeds opnieuw,
aan de primitieve staat van eenheid van ons geestelijk wezen, zijn zij het, die het
bewustzijn van deze eenheid levend houden, telkens wanneer dit dreigt ten onder
te gaan, bedolven onder de macht der redelijke analyse en de veelheid der feiten.
Aan deze nimmer verstikte stem der complexiteit van ons oorspronkelijk wezen
hebben wij het te danken, dat de verscheurdheid van ons wereldbeeld nooit
onherstelbaar is geworden. Het is deze stem, die ons maant om te streven naar
verwezenlijking der geestelijke synthese, die ons meesterstuk moet zijn. Zij werkt
tot ons behoud als ware zij een deel van ons geweten. Meesterschap kan niet
ontstaan zonder een geestelijke terugkeer tot de natuurstaat; daardoor alleen wordt
al het door arbeid en geduld bereikte vruchtbaar.
Het baart geen verwondering, dat juist de volken van Romaanse en
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van Germaanse taal bij de groei van het analytisch denken de leiding hebben gehad.
Reeds hun centrale geografische ligging in Europa bestemde hen daartoe. Die
opende rijke kansen voor een onverdroten verstandelijke arbeid op vrijwel ieder
gebied. Maar het wordt nu meteen begrijpelijk, dat deze zelfde volken in tijden van
vermoeidheid en overspanning grepen naar hetgeen bij hen zelf op de achtergrond
was geraakt en dat de Keltische stammen hun te geven hadden. Want wat wij als
kenmerk van de Keltische geest hebben onderscheiden, was immers juist die dichter
bij de primitieve staande geaardheid, waardoor bij voorbeeld het begrip der
persoonlijkheid niet vol uitgroeide? Het Keltische wereldbeeld, dat ik poogde weer
te geven, kon uitstekend voldoen aan de eis, die de innerlijke drang naar bevrijding
van het imperatieve analytisch denken stelde. Ziehier een beeld, dat een getrouwer
spiegeling moest schijnen van het verloren paradijs dan wat men zelf midden in de
stroom der gebeurtenissen met zich droeg. Daarom hoeft de voorstelling, die men
zich van het Keltische wereldbeeld maakte, nog niet altijd zuiver en juist geweest
te zijn. Wij zagen reeds aan Matthew Arnold, hoe licht een ware kern in de gedachte
door ongegronde ficties overwoekerd wordt.
Twee maal heeft Europa een vloedgolf van Kelticisme over zich heen zien gaan.
Ik bedoel die van het Arthurianisme in de 12de en die van het Ossianisme in de
18de eeuw. Beide malen was het resultaat niet een zuivere reproductie van het
Keltendom, verre van daar. En natuurlijk ook: er werken altijd meer factoren dan
één. Maar beide malen is deze snel en sterk om zich heen grijpende keltomanie te
verklaren op de wijze die ik zo even aangaf. Het Arthurianisme, dat het gans Europa
van die dagen aan zich onderwierp, is zeer kennelijk een mystieke reactie op de
geweldige intellectuële opbloei van wat men meestal de Karolingische Renaissance
noemt en wat beter de Augustinische Renaissance heten mocht. De ontzagwekkende
daad der Kruistochten maakte de uitputting volkomen. De Keltische mystiek van
het alomvattend koningschap van Arthur van Brittannië, weldra verenigd met die
van de Graalburcht, moest toen vrede geven. Hier ging een verloren paradijs open,
dat men verder naar eigen inzichten en ook naar andere gegevens uitwerken kon.
Niet anders is het gesteld met het Ossianisme, dat de 18de eeuw bracht. Het klinkt
omhoog als een kreet van vertwijfeling na het uit zijn kracht gegroeide
achttiendeeeuwse denken, dat uitmonden zou in de verterende daad van de revolutie.
Toen eenmaal de historische apocryphiteit, ja de mystificatie van Mac-Pherson's
Ossian vastgesteld was, heeft men ons ook willen verbieden er
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schoonheid in te zien. Volkomen begrijpelijk: het met hernieuwde kracht voortgaand
intellectualisme kon onmogelijk vrede vinden bij de schimmige figuren in de mist
van den Schotsen bard. Een latere bezinning maakte ons weer toegankelijk voor
deze mistroostige roep om het verloren paradijs van primitivisme. Wat in de jaren
na 1760 en nog lang daarna het echte Keltendom nooit had kunnen bereiken,
vermochten de vervalsingen van een groepje overdreven jongelieden uit de Schotse
Hooglanden. Zij bevredigden het verlangen naar een stemming, waar iedere zucht
naar analyse vreemd aan was. Er bevindt zich onder de vale schimmen, die ons in
de Ossianische Gezangen tegemoet treden, letterlijk geen een, die tot een karakter
en een persoonlijkheid uitgroeit. Maar juist deze laatste opmerking levert het bewijs,
dat de producten van MacPherson en de zijnen althans in één opzicht geen
mystificatie waren: zij hadden het diepste merk van de Keltische geest wel degelijk
verstaan. Maar om het tot zijn recht te laten komen, grepen zij naar het kunstmiddel
der mateloze overdrijving en vereenzijdiging. Zo zien wij twee maal in haar
geschiedenis de westerse mensheid grijpen naar hetgeen de Keltische geest haar
te geven heeft. Het is daarbij van geen belang, dat deze gaven onder de bijzondere
drang des tijds worden misvormd. Ook is natuurlijk dit kelticisme niet de enige uiting
van de geest dier tijden. Maar het is er in ieder geval een zeer sprekend symptoom
van.
Wat in zekere perioden der historie de geesten, die zich niet bij machte voelden
de last van een snel groeiende verstandelijkheid en analyse te dragen, tot het
Keltendom trok, was kennelijk de betrekkelijke primitiviteit van het Keltische denken,
die o.a. tot uiting komt in de geringe ontwikkeling van het persoonlijkheidsbegrip.
Ook enkelingen zijn onder deze bekoring geraakt, wij zagen het aan Matthew Arnold.
Wij brachten de drie aspecten van de Keltische poëzie, die hem het sterkst hadden
getroffen, samen als uitingen van een zelfde diepere karaktertrek, het terugtreden
van het persoonlijk element. Wij zagen, hoe de romantiek van het Arthurianisme en
het Ossianisme naar de Keltische gedachtenwereld greep en verklaarden dat als
een reactie van de diepere eenheid van het menselijk wezen tegen het
voortschrijdend analytisch denken, als een terugverlangen naar de oorspronkelijke
complexiteit van de geest, een verschijnsel, dat een toekomstige gang van analyse
tot synthese schijnt aan te kondigen. Wanneer wij thans kunnen aantonen, dat zulk
een meerdere complexiteit, of desnoods primitiviteit, inderdaad het Keltendom
kenmerkt,
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dan zal de kring van ons betoog gesloten zijn en zullen wij mogen aannemen een
blik in het geheim der Kelten gekregen te hebben.
Op het bijzonder karakter der Keltische religiositeit, die bij hen werkelijke
‘gebondenheid’ is, heb ik reeds kort gewezen. De wereld en het leven blijven in
stand, doordat alles zich aan zijn magische grenzen, zijn ‘geasa’ houdt. Een
persoonlijk ingrijpen in het wereldgebeuren is dan ook geen denkbaarheid. Eigenlijke
goden zijn er dus niet. De bovenmenselijke wezens hebben hun eigen gebondenheid;
zij verschillen daarin niet van alle krachten van het aardse bestaan. De hoogste
onder deze krachten is de grond maar ook deze wordt niet een godin, die bij
voorbeeld door een god bevrucht wordt, maar zij bergt haar krachten in zich. De
religiositeit moet zich bij deze grondopvatting uiteraard in twee vormen uiten. Daar
is vooreerst een angstvallig handhaven van alle ingestelde beperkingen, alle
opgelegde ‘geasa’, omdat een overtreding daarvan de ordelijke samenhang van
het geheel bedreigt. En daarnaast staat de mogelijkheid om door het actief maken
van latente vermogens andere krachten te beïnvloeden; dit brengt grote betekenis
van de toverkunst mede. Maar een essentiëel verschil tussen het tovermogen van
de Ierse druïden en de wilde kracht van een waterval bestaat niet. Evenmin ligt er
een grens tussen de wereld der mensen en die der geesten. Stervelingen worden
naar de feeënverblijven gelokt, maar een verre tocht naar een onderwereld is
daarvoor niet nodig; beide werelden liggen onmiddellijk dooreen. Al het bestaande
is een eenheid, dank zij de gelijke kracht die van alle dingen het wezen uitmaakt;
de differentiatie der uitingsvormen is daarbij slechts secundair.
Niet minder sprekend is het Keltische heldendom. Ondanks de veelheid der
epische verhalen is de held hier in hoge mate stereotyp. Op een enkele uitzondering
na zou het niet mogelijk zijn van de hoofdfiguren uit de Ierse epiek een kenschetsing
te geven, zoals men dat van de Griekse of de Noordse helden doen kan. Zij zijn
geen persoonlijkheden, wier grootsheid ons aantrekt, bij voorbeeld door het uit eigen
kracht zich offeren en overwinnen. Er is geen onder hen, die scheppend aan het
leven richting geeft. Zij voeren slechts datgene uit, waartoe hun vermogen hen
bestemt. Cúchulainn zelf is dikwijls meer grotesk dan groot. Als hij er voor het eerst
op uit getrokken is, is het niet genoeg, dat hij met drie hoofden van reuzen in zijn
wagen huiswaarts keert, maar ook moet hij nog een in het moeras gevat hert achter
zich aan meevoeren en een vlucht levend gevangen zwanen boven de wagen laten
meefladderen.
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Zulk een zegetocht is niet een schouwspel van heroïsche verhevenheid maar slechts
het wonderbaarlijk vertoon van een opeenstapeling van magische vermogens. Een
persoonlijk heldendom is hier niet te vinden. De held komt kant en klaar ter wereld
en gaat voort met het bedrijven van wonderbaarlijke daden, totdat het ogenblik daar
is, waarop zijn levensbinding, zijn ‘geiss’ verbroken is. Dat Diarmaid O'Duibne zijn
eigen gebieder Finn zijn jonge vrouw ontvoert, was tegen zijn wil maar door het lot
beschikt; evenzo dat Finn hem een laatste dronk water onthoudt en zo zijn dood
veroorzaakt. Wat menselijke tragiek had kunnen zijn, wordt een bitter spel van blinde
en wrede krachten. Hier ligt de melancholie van dit heldendom, hier ook de bron
der fantasie in zijn uitbeelding. Ook gaat de verdere ontwikkeling niet in de richting
van een groei der persoonlijkheid; de jongere recensies en verhalen dikken zelfs
het fataal karakter van het gebeuren nog aan.
De menselijke samenleving ten slotte vertoont dezelfde trekken. Ik volsta met op
het koningschap te wijzen, dat een uitgesproken sacraal karakter vertoont. Hij die
aangewezen is om koning van Tara en opperkoning van heel Ierland te zijn wordt
hieraan herkend, dat de koningspaarden hem niet uit de wagen werpen, dat de
koningsmantel hem niet te ruim is, dat de twee stenen Blocc en Bluicne uiteenwijken
om hem in de burcht van Tara te laten binnenrijden, en dat de steen Fál onder de
wagenkast een schreeuw geeft. Uit het koningschap moet hij niet alleen wijken,
wanneer hem een lichamelijk gebrek treft, of misgewas zijn ondeugdelijkheid bewijst,
maar ook als hij een van zijn zeven magische verboden verbreekt, met name als
de boven Tara opkomende zon hem nog op het rustbed aantreft. De
provinciekoningen zijn onderworpen aan vijf dergelijke verboden. In de samenleving
heeft ieder zijn volgens de wet vastgestelde waarde, die de verhouding beheerst,
waarin bij nadeel of letsel vergoeding wordt toegekend. De strenge inachtneming
van dit geheel van regels houdt het raderwerk der maatschappij in stand en aan de
gang. Ergens een breuk, en de orde van het geheel is bedreigd.
Door deze enkele grepen hoop ik te hebben aangetoond, dat het Keltendom een
geestesgesteldheid vertegenwoordigt, die tegenover die van de overheersende
culturen van Europa primitief mag heten, omdat zij door haar complex wereldbeeld
de weg der verstandelijke analyse niet zoekt. Zij streeft er niet naar door onderzoek
en begrip het wonder weg te nemen. Een der belangrijkste kenmerken is dit, dat
het begrip der persoonlijkheid niet tot volle wasdom komt, en dit bleek in de grond
dat-
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gene, dat Matthew Arnold trof. Het is een onderdeel van het grotere verschijnsel,
dat meer dan eens een romantiek onder Keltische invloed deed groeien. Men kan
vragen, waarom juist de Keltische gebieden van ons werelddeel tot zulk een cultureel
relictgebied geworden zijn. En wanneer men dan opmerkt, dat Ierland cultureel dit
relictkarakter in sterker mate vertoont dan Wales, ligt het voor de hand ten antwoord
te wijzen op de geïsoleerde ligging, vrij van de stromingen van een levend verkeer,
die op haar beurt weer het gevolg is van het stukknijpen van het Keltische rijk in de
Oudheid tussen de Romeinse macht in het zuiden en de Germaanse in het noorden.
Dat was de oorzaak van de vlucht naar het westen, waarop tot in onze dagen een
hetzij politieke hetzij culturele druk bleef volgen. De typisch Keltische denkvorm, die
zo dikwijls de aantrekkingskracht vertoonde van een boeiend geheim, is dus een
rest uit oude tijden en van een vroeger stadium in de groei van de menselijke geest.
Niets is verkeerder dan hem als een toestand van verval te beschouwen. Het weinige
dat ons bekend is van het innerlijke leven der oude Vastelandskelten toont duidelijk
verwantschap met hetgeen ik over Ierland en Brittannië opmerkte. Veel in Caesar's
Gallische Oorlog gaat voor ons leven, als wij ons wapenen met kennis van het
Keltendom der Eilanden. Want niet minder dan Matthew Arnold nam ook Caesar
scherp waar, al werd ook hem het dieper inzicht in deze vreemde volksziel niet
gegund. Wanneer de oude Galliërs gelijke trekken in hun wezen vertonen, als wij
later bij de Ieren aantreffen, dan is het behoud daarvan op de eilanden aan
geografische en historische oorzaken toe te schrijven. Wij geloven niet aan de
doorwerking van aangeboren en fatale eigenschappen, ook al weten wij evenzeer,
dat niets dat eenmaal in ons was, ooit afsterft. Het zo centraal gelegen Zuid-Gallië
is inderdaad de weg der Verpersoonlijking van zijn goden opgegaan. Maar het
bezweek spoedig voor de macht van Rome. Op de Eilanden, en vooral in Ierland,
handhaafde zich het oude. Daaraan heeft Europa het te danken, dat het in tijden
van dreigende ontrafeling een stem kan vernemen, die aan de diepste eenheid van
het menselijk wezen blijft herinneren. Zeker is Matthew Arnold niet de laatste
geweest, die haar trachtte te verstaan.
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Het onderwijs in het Nederlandsch
1. Inleiding
In 1935 heeft het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde zich
met een request gewend tot den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
om aan te dringen op een verbetering van het onderwijs in de Nederlandsche taal,
letterkunde, geschiedenis en beschaving aan Gymnasia en Hoogere Burgerscholen.
De toenmalige Minister van Onderwijs, Mr Marchant, wees in zijn antwoord met
zekere zelfvoldoening op zijn pogingen tot vereenvoudiging van de spelling, die
naar zijn oordeel in de bedoelde richting reeds een eersten stap beteekenden. Dit
was uiteraard een illusie, die het Bestuur der Maatschappij zich dan ook genoopt
zag in een nadere toelichting op haar request te vernietigen (zie de afgedrukte
stukken in het Jaarboek 1935-1936 blz. 18-21).
Sindsdien is er natuurlijk nog niets veranderd; het onderwijs in het Nederlandsch
bleef even poover als dat reeds sedert tientallen van jaren geweest was en de
klachten over het slechte Nederlandsch, dat heden ten dage geschreven en
gesproken wordt, bleven onverminderd aanhouden. Het is altijd moeilijk vergelijkingen
met het verleden te maken; wanneer men zou zeggen, dat de jonge generatie van
tegenwoordig in het algemeen de moedertaal slechter gebruikt dan dit voor 25 of
50 jaar het geval was, dan loopt men kans beschuldigd te worden van een bewering,
waarvoor het bewijs moeilijk te leveren zou zijn. Dat de beheersching onzer taal er
in den loop der jaren niet op vooruitgegaan is, zal ieder wel gereedelijk toestemmen.
Men kan zich dagelijks ergeren aan de grenzenlooze slordigheid, waarmede vele
dagbladschrijvers hun artikelen samenflansen; als verontschuldiging wordt
aangevoerd, dat het tempo van hun arbeid een rustige verzorging der taal niet
toelaat. Maar dit vermindert dan toch in geenen deele den noodlottigen invloed van
dergelijke in honderdduizenden van exemplaren verspreide wantaal op het spreken
en schrijven van het groote publiek.
Maar ook in onderwijskringen klaagt men. In menig verslag van examencommissies
verscheen in den loop der laatste jaren de opmerking, dat de vaardigheid in het
schriftelijk en mondeling uitdrukken bij vele candidaten tot een bedroevend laag peil
gedaald was. De school daartegenover wentelt de schuld van zich af door er op te
wijzen, dat zij zich voor een onmogelijke taak geplaatst ziet. Toen het Fransch op
de
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Lagere School afgeschaft werd, hebben velen gehoopt, dat de tijd die daardoor
beschikbaar kwam, het onderwijs in de Nederlandsche taal ten goede zou komen;
intusschen zijn de resultaten van het taalonderwijs op de Lagere School niet
verbeterd; eerder het tegendeel. De Gymnasia en Hoogere Burgerscholen moeten
op deze onvoldoende basis in een belachelijk gering aantal lesuren de leerlingen
zoo ver brengen, dat zij bij monde en in geschrifte de moedertaal doeltreffend en
indien mogelijk ook smaakvol kunnen gebruiken en dat zij bovendien iets meer dan
oppervlakkige kennis van de Nederlandsche letterkunde gekregen hebben. Het
resultaat van dezen Sisyphus-arbeid kan slechts zijn, dat de Universiteit op haar
beurt klaagt over de droevige ontoereikendheid der hedendaagsche studenten,
waar het geldt een antwoord op een responsie-college te geven, een referaat te
maken, een scriptie op te stellen, ja zelfs een brief te schrijven.
Een dergelijke toestand is beschamend voor onze Nederlandsche beschaving.
Wat baat het of de geduldige hersenen der scholieren volgepropt wordt met de
gedaanteverwisseling van den lintworm, de geheimen der passaten, de wet van
Ricardo of het derde ministerie Thorbecke, wanneer zij niet eens in staat zijn hun
eigen moedertaal op behoorlijke wijze te hanteeren. Zoo wordt het resultaat van
ons kostbare onderwijs een vrucht, vol schoonen schijn van buiten, maar voos van
binnen. Men kweekt geen intellectueele werkers door de hersenen met een
kaleidoskopische verscheidenheid van heterogene feiten te stoffeeren, wanneer
men daarnaast aan de beschaving van den innerlijken mensch niet ten minste
evenveel aandacht besteedt.
De geringe resultaten van het huidige taalonderwijs zijn aan verschillende
omstandigheden toe te schrijven. Sedert de leerlingen uit breedere lagen der
maatschappij voortkomen, is het beschavingspeil gedaald; er kwamen steeds meer
kinderen uit gezinnen, waar de algemeene ontwikkeling en de daaraan
beantwoordende vaardigheid in het juiste taalgebruik een te kort vertoonde, dat
door de school moest worden aangevuld. Zoo werd het de taak van den leeraar in
het Nederlandsch de dialectische uitspraak van een gedeelte der leerlingen te
bestrijden; maar dit kon door den geringen beschikbaren tijd toch niet in voldoende
mate geschieden, zoodat het nu kan voorkomen dat een hoogleeraar in de
Nederlandsche taal deze pijnlijke operatie nog aan zijn studenten voltrekken moet.
Het taalgebruik, de vermeerdering van den woordenschat, oefening in zinsvorming
vereischen van het voortgezet onderwijs heel wat
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meer tijd en zorg, dan vroeger noodig geacht werd. Een goed georganiseerd
onderwijs, dat voor haar taak over voldoenden tijd beschikt, kan deze moeilijkheden
evenwel overwinnen.
Bedenkelijker is een karaktertrek van het Nederlandsche volk, die gevaarlijk is
voor het aankweeken van een verzorgd taalgebruik. Een zekere verlegenheid bij
het optreden in het openbaar leidt gemakkelijk tot een verwaarloozing van de uiterlijke
expressiemiddelen, zooals houding en gebaar, stemvorming en uitspraak. In weinig
landen staat de welsprekendheid, zelfs in beroepen waar zij ten eenenmale
onmisbaar is, zooals bij rechtsgeleerden en geestelijken, op zoo lagen trap als hier.
Men vreest blijkbaar door een al te opvallende zorg voor rhetorische
uitdrukkingsmiddelen zich aan den spot van een nuchter publiek bloot te stellen. In
den stijl van brieven en wetenschappelijke verhandelingen heerscht dan ook
gewoonlijk een verregaande zorgeloosheid ten aanzien van een juist en treffend
taalgebruik. Eerbied voor de taal als het edelste instrument van den menschelijken
geest uit zich slechts bij weinigen, wanneer zij haar praktisch moeten gebruiken.
Het spreekt dan ook wel van zelf, dat een dergelijke onverschilligheid voor de taal
er licht toe leiden kan, dat aan het onderwijs in de moedertaal niet de noodige
aandacht besteed wordt.
Ten slotte zijn de gevolgen daarvan zoo ernstig geworden, dat zelfs de publieke
opinie er door verontrust geworden is. Het slordige taalgebruik der krantenschrijvers
(de stellers van ingezonden stukken niet uitgesloten) oefende weder invloed op de
verzorging der taal in literaire werken; technische verhandelingen wisschen
menigmaal het onderscheid tusschen vreemd en inheemsch taaleigen uit; het
opstellen van eenvoudige brieven (bijv. voor een sollicitatie) zonder al te grove taalen spelfouten kost menigeen kennelijk groote moeite. Wie het wel meent met onze
moedertaal voelt zich genoopt zich daartegen te weer te stellen. De kwaal moet in
den wortel worden aangetast, men moet met het onderwijs beginnen. En nu staat
dit als een paal boven water, dat een onderwijs, waarin het centrale leervak met
twee wekelijksche lesuren afgescheept wordt, nooit de noodzakelijke verbetering
zal kunnen brengen. Dit moet met nadruk vooropgesteld worden; wij zullen
gelegenheid hebben daarop herhaaldelijk terug te komen.
Gelukkig is het verlangen naar verdieping en verbetering van het onderwijs in de
moedertaal aan het groeien. Een duidelijk symptoom schijnt mij te zijn, dat op het
eindexamen der Gymnasia ook een monde-
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ling onderzoek naar de kennis van het Nederlandsch zal ingesteld worden. Het moet
iedereen duidelijk zijn, dat een dergelijke verzwaring der exameneischen niet kan
worden gesteld, indien men daaraan niet tevens de mogelijkheid tot een behoorlijke
voorbereiding verbindt. Zoo wordt de uitbreiding van het aantal lesuren, niet alleen
op grond van algemeene overwegingen, maar reeds als gevolg van de uitbreiding
der examenstof, gebiedend noodzakelijk. Om dit inzicht in wijdere kringen te
verbreiden, vooral van hen die op de publieke opinie een gunstigen invloed zullen
kunnen uitoefenen, hebben wij hier eenige beschouwingen bijeengebracht, die ons
taalonderwijs van verschillende zijden belichten.
Een zuiver statistisch overzicht van de plaats, die het onderwijs in de moedertaal
in een aantal landen van Europa inneemt, gaat ter voorloopige oriënteering vooraf.
Zij kan reeds aantoonen hoe stiefmoederlijk dit onderwijs hier te lande bedeeld is.
Een meer in bijzonderheden gaande vergelijking met het taalonderzoek in
Denemarken werkt dit nader uit; daar in beide landen naast de moedertaal ook de
drie moderne talen geleerd moeten worden, is het hier mogelijk de Nederlandsche
toestanden te toetsen aan die van een ander volk, waar de kultuurverhoudingen in
groote lijnen dezelfde zijn. Eindelijk zullen twee bijdragen van mannen uit de
onderwijspraktijk uiteenzetten, welke de taak van het onderwijs in de Nederlandsche
taal en letterkunde is. Dan zal weder de klacht over het geringe aantal lesuren den
ondertoon van hun betoog blijken te vormen.
Moge dit pleidooi van cijfers en feiten de oogen der verantwoordelijke autoriteiten
openen voor de nooden van ons moedertaalonderwijs, mogen zij eindelijk beseffen
dat de tijd gekomen is om daarin afdoend verbetering te brengen.
Dr JAN DE VRIES

2. In den spiegel van het buitenland
De tot mij gerichte vraag om inlichtingen aangaande de plaats, welke het
moedertaalonderwijs in andere landen inneemt bij de soorten van scholen, welke
zich met voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs laten vergelijken, is
volkomen gerechtvaardigd. Zij is ingegeven door de juiste veronderstelling, dat wij
in den spiegel van het buitenland ziende, de eigen tekortkomingen klaarder zullen
waarnemen en de oorzaken van die gebreken duidelijker zullen onderkennen. De
vervulling
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van dat verlangen is evenwel allerminst eenvoudig. Zou men de zaak goed ten
uitvoer willen brengen, dan kan dat niet vanaf den bureaustoel geschieden. Daarvoor
ware persoonlijke waarneming noodig van de wijze, waarop men elders de leerlingen
bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs het gebruik van hun moedertaal en de
beginselen harer letterkunde onderwijst. Zulk een onderzoek zou moeten worden
ingesteld door iemand, die de hier te lande op dit stuk levende vragen grondig kent
en de hier gevonden oplossingen met de praktijk elders zou kunnen confronteeren.
Hetgeen in deze bijdrage volgt heeft niets hiervan. Het is niet geschreven door
iemand, die omtrent het moedertaalonderwijs bijzondere kennis bezit en er liggen
aan de gegevens en beschouwingen geen persoonlijke waarnemingen in
buitenlandsche scholen ten grondslag. Het is uitsluitend boeken- en cijferwijsheid.
Zij wordt hier geboden bij gebrek aan het betere in de veronderstelling, dat het altijd
nog nuttiger is te woekeren met het minder volkomene, waarover men beschikt, dan
nietsdoend uit te zien of het volmaakte eens komen zal.
Wanneer dit vooropgesteld is, meen ik echter te mogen zeggen, dat de vergelijking
van een aantal cijfers betreffende de lesuren in de moedertaal en in andere vakken,
gelijk deze in de bij deze bijdrage gevoegde staten is neergelegd, niet geheel zonder
vrucht is.
Van deze staten geeft de eerste een overzicht van het totaal aantal lesuren, in
de behandelde scholen gegeven, en het aantal, dat daarvan gewijd wordt aan a de
moedertaal, b de klassieke talen, c de vreemde moderne talen, d de wiskunde,
natuurkunde, mechanica en scheikunde, e de plant- en dierkunde, f de aardrijkskunde
(w.o. kosmografie) en de geschiedenis, g de staatsinrichting, staathuishoudkunde
en handelswetenschappen, h de overige vakken.
In staat II vindt de lezer verhoudingscijfers, uit dezen staat berekend. Het totaal
aantal wekelijksche lesuren is hier op 100 gesteld.
In staat III is de verdeeling van de lesuren in de moedertaal over de verschillende
studiejaren aangegeven.
De gegevens vragen eenige toelichting.
Vooreerst zij opgemerkt, dat de cijfers betreffende de aantallen lesuren zijn die
van de aantallen lesuren, welke per week aan de vakken of groepen van vakken
worden besteed. In de staten I en II zijn de weekcijfers der achtereenvolgende
studiejaren getotaliseerd.
Een tweede opmerking geldt de schoolsoorten, in deze overzichten begrepen.
Het zal duidelijk zijn, dat ook indien soms van Nederlandsche
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schoolnamen gebruik is gemaakt, de buitenlandsche scholen steeds min of meer
belangrijke verschilpunten vertoonen zoowel met onze scholen voor voorbereidend
hooger en middelbaar onderwijs als onderling. Er werd intusschen naar gestreefd
scholen te vinden, welke, gezien de plaats, welke zij in het schoolwezen innemen,
met onze gymnasia en hoogere burgerscholen op één lijn gesteld kunnen worden.
De meeste buitenlandsche scholen hebben 6, enkele 5 studiejaren na de lagere
school. Er zijn er in de overzichten echter ook met slechts 3 studiejaren, zooals er
andere zijn met 7 en zelfs met 8. Deze laatste verschillen hangen samen met de
eischen, aan de vooropleiding bij het lager onderwijs gesteld.
Voor een goed begrip scheen het mij noodig een overzicht te geven van de
organisatie der in de staten voorkomende buitenlandsche schoolsoorten. Het beperkt
1
zich tot hetgeen voor een juist begrip der statistische gegevens noodig was .
Belgie. Het middelbaar onderwijs omvat 6 studiejaren (leeftijdsjaren 12-17). Men
onderscheidt een klassieke tak, welke uiteenvalt in een grieksch-latijnsche afdeeling
en een latijnsch wiskundige afdeeling, en een moderne tak, welke uiteenvalt in een
wis- en natuurkundige afdeeling en een industrie- en handelsafdeeling. De splitsing
in de laatste afdeelingen vindt plaats na het derde jaar.
Alle vier de afdeelingen zijn in de staten vermeld.
Denemarken. De gegevens betreffen de scholen in Kopenhagen.
Het middelbaar onderwijs omvat 3 studiejaren, voortbouwend op een u.l.o.-school.
Deze u.l.o.-school, welke 4 studiejaren omvat (leeftijdsjaren 11-14), is in de opgaven
als vooropleiding begrepen. Het middelbaar onderwijs (15-17 jaar) heeft een
klassieke afdeeling, een modern-litteraire afdeeling met Latijn en een wis- en
natuurkundige afdeeling.
Duitschland. De gegevens betreffen de jongensscholen van de typen, welke bij de
jongste onderwijshervorming als voornaamste schoolsoorten zijn gekarakteriseerd.
Men onderscheidt de Oberschule für Jungen en de Aufbauschule für

1

Een goed en recent overzicht vindt men in La Coöpération des enseignements du second
degré, Enquête internationale, Institut International de Coöpération Intellectuelle, Parijs 1938.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938

39
Jungen. De eerste school omvat 8 studiejaren (leeftijdsjaren 10-17), voortbouwend
op 4 jaren Volksschule. De hoogste 3 klassen zijn gesplitst in een wis- en
natuurkundige en een litteraire afdeeling. De Aufbauschule omvat 6 studiejaren
(leeftijdsjaren 12-17), voortbouwend op 6 jaren Volksschule.
Engeland. De gegevens betreffen een Grammar School for Boys in Londen. De
school telt 6 studiejaren (leeftijdsjaren 11-16). Zij bouwt voort op 6 jaren lagere
school. Er zijn 3 afdeelingen, waarvan één slechts 5 studiejaren omvat.
Frankrijk. De gegevens betreffen de lycées en collèges de garçons. Het onderwijs
omvat 6 studiejaren (leeftijdsjaren 12-17) tot het eerste gedeelte van het
baccalaureaat en daarna 1 studiejaar (18de leeftijdsjaar) voor het tweede gedeelte.
De studie voor het 1ste gedeelte valt in twee deelen uiteen, een klassieke afdeeling
1

(A met Latijn en Grieksch, A met alleen Latijn) en een moderne afdeeling (B). De
studie voor het 2de gedeelte kent eveneens twee richtingen: de filosofische en de
wiskundige.
Noorwegen. De opgaven betreffen het ‘gymnasium’, omvattende 3 studiejaren
(leeftijdsjaren 17-19), voortbouwende op 3 jaren u.l.o.-school (leeftijdsjaren 14-16),
welke als vooropleiding is vermeld. Het gymnasium omvat drie takken, een wis- en
natuurkundige, een litterair-historische met en een litterair-historische zonder Latijn.
Polen. De opgaven betreffen de lycea, omvattende 2 studiejaren (leeftijdsjaren 18
en 19), voortbouwende op 4 jaren ‘gymnasium’ (leeftijdsjaren 14-17), welke als
onderbouw in onze opgaven zijn vermeld. De lycea kennen vier studierichtingen:
een litteraire, een klassieke, een wiskundige en een natuurkundige.
Tsjecho-Slowakije. De opgaven betreffen het gymnasium, omvattende 8 studiejaren
(leeftijdsjaren 11-18) en de hoogere burgerschool, omvattende 7 studiejaren
(leeftijdsjaren 11-17), beide voortbouwende op 5 jaren lagere school (leeftijdsjaren
6-10). De eerste vier leerjaren dezer scholen hebben hetzelfde onderwijs. Deze zijn
als ‘onderbouw’ aangeduid. De hoogste vier klassen der gymnasia om-
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vatten twee studierichtingen: de klassieke en de litterair-wis- en natuurkundige (met
latijn).
Zwitserland. De opgaven hebben betrekking op een collège te Genève. De school
heeft een onderbouw van 3 studiejaren (leeftijdsjaren 13-15), gevolgd door 4
studiejaren (leeftijdsjaren 16-19), welke in vier richtingen zijn gesplitst: een klassieke
afdeeling, een litteraire afd. met Latijn, een litt. afdeeling zonder Latijn en een wisen natuurkundige afdeeling, ‘technische afdeeling’ genaamd.
De lezer houde bij de bestudeering van de staten met deze bijzonderheden rekening.
Zij verklaren o.m. de aanzienlijke verschillen in de absolute aantallen lesuren. Zij
waarschuwen tevens tegen de gedachte, dat de studiejaren, in staat III genoemd,
op hetzelfde niveau zouden staan.
Eenige - de gegevens allerminst uitputtende - gevolgtrekkingen uit het materiaal
mogen deze bijdrage besluiten. De voornaamste ga voorop:
In geen land wordt bij het voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs een
zóó gering aantal lesuren aan het onderwijs in de moedertaal en hare letterkunde
besteed als in Nederland.
Dit feit doet aanstonds de vraag rijzen naar andere verschillen in de verdeeling
der lesuren, waaruit zou kunnen blijken bij welke andere vakken in vergelijking met
het buitenland van een surplus aan Nederlandsche zijde zou kunnen worden
gesproken.
Voorzoover de klassiek-litteraire opleiding betreft, kan dan worden vastgesteld,
dat in geen land een zóó groot aantal uren aan de klassieke talen wordt besteed
als ten onzent. Ditzelfde geldt ook voor de klassiek-wis- en natuurkundige opleiding.
Voor wat de modern- wis- en natuurkundige opleiding aangaat, worden vrijwel
nergens zooveel lesuren aan de moderne talen en aan de wiskunde, natuurkunde,
mechanica en scheikunde (tezamen) gewijd als in ons land.
Dit ter verklaring der verschillen.
Als bijkomende opmerking, welke ons van het eigenlijke onderwerp afvoert en
het leerplan als geheel doet beschouwen, zij opgemerkt, dat allerwege meer
aandacht wordt besteed aan de vakken, welke ik in de rubriek ‘overige’ heb
samengevoegd. Daartoe behooren o.m. godsdienst-onderwijs, teekenen,
handenarbeid, muziek en zang, lichamelijke oefening, kunstonderwijs, e.d. Dat
beteekent, dat de utiliteitsgedachte te onzent sterker overheerscht dan elders.
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Staat I Aantallen wekelijksche lesuren in de gezamenlijke studiejaren,
totaal en voor de afzonderlijke vakken en groepen van vakken (Absolute
cijfers)
Landen Totaal
en
aantal
schooltypenlesuren2

2

Waarvan

De cijfers tusschen ( ) hebben betrekking op facultatieve vakken en zijn niet in de voorafgaande
getallen begrepen. De getallen tusschen [ ] hebben betrekking op keuze-vakken en zijn wèl
in de voorafgaande getallen begrepen.
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1

a
1

1

1

1

1

1

1

1

1

b

1

c

1

d

1

e

1

f

1

g

1

h

a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
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5
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-

30/39
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afd.
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18

-
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Wis184(14) 32
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-

43(11) 45
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4
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-

54

33

18

16

36(9)
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ld
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i g 230(18) 30
+
klassieke
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35

46

36

40

-

43(18)

id. +
230(18) 30
litteraire
afd.

12

67

36

40

-

45(18)

id. +
230(18) 30
wis- en
natuurk.
afd.

-

46

66

43

-

45(18)

3

Denemarken

Lycea

Duitschland

Oberschule
voor
jongens
Wis273
en
natuurkundg
ie
afd.

33

18

30

47

16

38

-

91

Litteraire 273
afd.

33

24

36

35

16

38

-

91

3

3

3

De leerlingen der klassen 3 t/m 6 volgen òf de lessen in teekenen en muziek òf die in de
derde moderne vreemde taal. Indien zij de lessen in teekenen en muziek volgen, wordt het
totaal aantal uren 199 en het onder h vermelde aantal uren 35.
De leerlingen der klassen 3 t/m 6 volgen òf de lessen in teekenen en muziek òf die in de
derde moderne vreemde taal. Indien zij de lessen in teekenen en muziek volgen, wordt het
totaal aantal uren 199 en het onder h vermelde aantal uren 35.
De leerlingen der klassen 3 t/m 6 volgen òf de lessen in teekenen en muziek òf die in de
derde moderne vreemde taal. Indien zij de lessen in teekenen en muziek volgen, wordt het
totaal aantal uren 199 en het onder h vermelde aantal uren 35.
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Aufbauschue
l 215
voor
jongens

26

16

28

40

12

31

-

62

Afdeeling 204/2054 27
A1

27[10] 35

48

5

32[11] -

43[4]

Afdeeling 170
A2

13[13] 39[14] 46

5

20

-

40[3]

-

5

29

-

53[1]

Engeland

Grammarschool
voor
jongens

22

Afdeeling 202/2034 29
B

31

56

Frankrijk

Lycea
en
colleges
Studie 131
1e
1/2(4)
ged.
bacc.
ex.
Afd. A

21 1/2 42

15

24 1/2 5

17 1/2 -

6(4)

Studie 118
1e
1/2(4)
ged.
bacc.
ex.
Afd. A'

24 1/2 21

19

24 1/2 5

17 1/2 -

7(4)

Studie 129
1e
ged.
bacc.
ex.
Afd. B

33

-

42

24 1/2 5

17 1/2 -

7(4)

Idem 24
2e
ged.
Afd.
Philosophie

-

-

2

5 1/2

3 1/2

-

10
1/2(2)

Idem
2e
ged.

-

-

2

14 1/2 2 1/2

3

-

3(2)

4
4

25

2 1/2

Door de vrije keuze van verscheidene vakken of combinatie van verschillende keuze-vakken
wisselt het totaal aantal lesuren.
Door de vrije keuze van verscheidene vakken of combinatie van verschillende keuze-vakken
wisselt het totaal aantal lesuren.
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Afd.
Wiskunde
Nederland

Gymnasia
Afdeeling 198(4) 14
α

70

37

27

5

28

-

17(4)

Afdeeling 189(4) 14
β

52

37

33

10

26

-

17(4)

18

Hoogere
burgerschoe
ln
Hoogere 165
burgerschoe
ln
-A

18

-

53

29

4

24

19

id. -B

165

14

-

41

51

8

22

8/6

21/23

Vooropleid. 216
+ wisen
nat.k.afd.

30

-

56

57

27

-

46

id. +
216
litt.
hist.
afd. ( Latijn)

31

-

71

38

30

-

46

id. +
216
litt.
hist.
afd. (+
Latijn)

30

18

58

38

26

-

46

5

5

Noorwegen

Gymnasia

Polen

Lycea
Onderbouw 199(28) 26 1/2 22 1/2 25(4)
+
litteraire
afd.

33

10

27

4

51(24)

id. +
203(28) 24 1/2 22 1/2 23(4)
klassieke
afd.

29

10

27

8

59(24)

5

5

De leerlingen der 5de klasse volgen òf de lesuren in handelswetenschappen òf die in handen lijnteekenen. In het eerste geval bedraagt het aantal uren onder g 8 en onder h 21; in het
tweede geval zijn deze aantallen resp. 6 en 23.
De leerlingen der 5de klasse volgen òf de lesuren in handelswetenschappen òf die in handen lijnteekenen. In het eerste geval bedraagt het aantal uren onder g 8 en onder h 21; in het
tweede geval zijn deze aantallen resp. 6 en 23.
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id. +
199(28) 22 1/2 14 1/2 23(4)
wiskundige
afd.

47
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23
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55(24)

id. +
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Tsejcho-Solwakeji

Gymnasia
Onderbouw 237(34) 31
+
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25

38
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-

43(34)

id. +
251(34) 31
litt.-wisen
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(+
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35

52

47

13

30

-

43(34)

-

40

53 1/2 15

29

-

44 1/2

Hoogere
burgerschoe
ln
Onderbouw 211(32) 29
+ wisen
natuurk.
afdeeling
Zwitserland

Collège
(te
Genève)
Onderbouw 206
+
klassieke
afd.

33

61

24

28

9

28

-

23

id. +
207
litt.afd.
(+
Latijn)

33

37

42

31

12

30

2

20

id. +
202
litt.afd.
(modern)

33

17

54

31

15

30

2

20

id. +
208
wis- en
natuurk.
(techn.)
afd.

33

17

39

45

12

31

2

29
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Staat II Aantallen wekelijksche lesuren in de gezamenlijke studiejaren
totaal en voor de afzonderlijke vakken en groepen van vakken (Relatieve
cijfers)
Landen Totaal
en
aantal
schooltypenlesuren2

2

WAARVAN

De uren voor facultatieve vakken zijn buiten beschouwing gebleven.
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1

a
1

1

1

1

1

1

1

1

1

b

1

c

1

d

1

e

1

f

1

g

1

h

a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
a = moedertaal.
b = klassieke talen.
c = vreemde moderne talen.
d = wiskunde, natuurkunde, mechanica, scheikunde.
e = plant- en dierkunde.
f = aardrijkskunde (w.o. event. cosmographie), geschiedenis.
g = staatsinrichting, staathuishoudkunde, handelswetenschappen.
h = overige vakken.
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-
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20,-
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-
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id. +
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afd.

13,-

5,2
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15,7
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-

19,6

id. +
100,wis- en
natuurk.afd.

13,-

-

20,-
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18,7

-
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Wis100,en
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afd.

12,1

6,6

11,-

17,2

5,9

13,8

-

33,3

Litteraire 100,afd.

12,1

8,8

13,2

12,8

5,9

13,8

-

33,3

Aufbauschue
l 100,voor
jongens

12,1

7,4

13,-

18,6

5,6

14,4

-

28,9

Athenea

Denemarken

Lycea

Duitschland

Oberschule
voor
jongens

Engeland

3

De leerlingen der klassen 3 t/m 6 volgen òf de lessen in de derde moderne taal òf die in
teekenen en muziek. De getallen tusschen ( ) hebben op dit laatste geval betrekking.
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Grammarschool
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4
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Afdeeling 100,A1
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3,8

13,3

-

4,6

Studie 100,1e
ged.
bacc.
ex.
Afdeeling
A'

20,7

17,7

16,-

20,-

4,2

14,8

-

5,9

Studie 100,1e
ged.
bacc.
ex.
Afdeeling
B

25,6

-

32,5

19,-

3,9

13,6

-

5,4

Idem 100,2e
ged.
Afd.
Philosophie

-

-

8,3

22,9

10,4

14,6

-

43,8

Idem 100,2e
ged.
Afd.
Wiskunde

-

-

8,-

58,-

10,-

12,-

-

12,-

Frankrijk

Lycea
en
colleges

Nederland
4

De percentages tusschen [ ] hebben betrekking op keuze-vakken. Door de vrije keuze van
verschillende vakken of combinatie van keuze-vakken wisselt het totaal aantal lesuren en is
het totaal der percentages van de kolommen 3 t/m 10 niet gelijk aan 100%.
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Gymnasia
Afdeeling 100,α

7,1

35,4

18,7

13,6

2,5

14,1

-

8,6

Afdeeling 100,β

7,4

27,5

19,6

17,5

5,3

13,7

-

9,-

10,9

-

32,1

17,6

2,4

14,6

11,5

10,9

8,5

-

24,9

30,9

4,9

13,3

3,6/4,9 13,9/12,

Vooropleid. 100,+ wisen
nat.k.afd.

13,9

-

25,9

26,4

12,5

-

21,3

id. +
100,litt.
hist.
afd. (Latijn)

14,4

-

32,8

17,6

13,9

-

21,3

id. +
100,litt.
hist.
afd. (+
Latijn)

13,9

8,3

26,9

17,6

12,-

-

21,3

Onderbouw 100,+
litteraire
afd.

13,3

11,3

12,6

16,6

5,-

13,6

2,-

25,6

id. +
100,klassieke
afd.

12,1

11,1

11,3

14,3

4,9

13,3

3,9

29,1

id. +
100,wiskundige
afd.

11,3

7,3

11,6

23,6

5,-

11,6

2,-

27,6

id. +
100,natuurk.
afd.

11,3

7,3

11,6

19,6

7,-

13,6

2,-

27,6

Hoogere
burgerschoe
ln
Hoogere 100,burgerschoe
ln
-A
100,-

5

id. -B

Noorwegen

Gymnasia

Polen

Lycea

Tsejcho-Solwakeji
5

De leerlingen der 5de klasse volgen òf de lessen in hand- en lijnteekenen òf die in de
handelswetenschappen. Op het eerste geval hebben de eerstvermelde getallen in de
kolommen 9 en 10 betrekking, op het tweede geval de overige getallen dezer kolommen.
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Gymnasia
Onderbouw 100,+
klassieke
afd.

13,1

24,1

10,5

16,-

5,5

12,7

-

18,1

id. +
100,litt.-wisen
nat.k.afd.
(+
Latijn)

12,4

13,9

20,7

18,7

5,2

12,-

-

17,1

13,7

-

19,-

25,4

7,1

13,7

-

21,1

Onderbouw 100,+
klassieke
afd.

16,-

29,6

11,6

13,6

4,4

13,6

-

11,2

id. +
100,litt.afd.
(+
Latijn)

15,9

17,9

20,3

15,-

5,8

14,5

1,-

9,6

id. +
100,litt.afd.
(modern)

16,3

8,4

26,8

15,3

7,4

14,9

1,-

9,9

id. +
100,wis- en
natuurk.
(techn.)
afd.

15,9

8,2

18,7

21,6

5,8

14,9

1,-

13,9

Hoogere
burgerschoe
ln
Onderbouw 100,+ wisen
natuurk.
afdeeling
Zwitserland

Collège
(te
Genève)

Staat III Aantal wekelijksche lesuren in de moedertaal in elk studiejaar
Landen Studiejaren
en
van den
schooltypenter
linkerzijde

Totaal
aantal
uren
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1
Belgie

genoemden
leergang
I
II
2
3

III
4

IV
5

V
6

VI
7

VII
8

VIII
9

10

Athenea
Ge
rikscha
-lnjitsche 5
afd.

4

4

4

4

4

-

-

25

Ln
ajistch-wsikundgie 5
afd.

4

4

4

4

4

-

-

25

Wis7
en
natuurkundg
ie
afd.

5

5

5

5

5

-

-

32

Industrie- 7
en
handelsafd.

5

5

5

5

5

-

-

32

Voorope
ld
in
ig 5
+
klassieke
afd.

4

4

5

4

4

4

-

30

id. +
5
litteraire
afd.

4

4

5

4

4

4

-

30

id. +
5
wis- en
natuurk.afd.

4

4

5

4

4

4

-

30

Wis5
en
natuurkundg
ie
afd.

4

4

4

4

4

4

4

33

Litteraire 5
afd.

4

4

4

4

4

4

4

33

Aufbauschue
l voor
jongens

-

5

5

4

4

4

4

26

Denemarken

Lycea

Duitschland

Oberschule
voor
jongens

Engeland

Grammarschool
voor
jongens
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Afdeeling 6
A1

6

3

4

4

4

-

-

27

Afdeeling 6
A2

6

3

3

4

-

-

-

22

Afdeeling 6
B

5

4

4

4

6

-

-

29

Studie 4
1e
ged.
bacc.
ex.
(Afd. A

4

3

4

3

3 1/2

-

-

21 1/2

Studie 4
1e
ged.
bacc.
ex.
Afd. A'

4

5

5

3

3 1/2

-

-

24 1/2

Studie 6
1e
ged.
bacc.
ex.
Afd. B

6

6

6 1/2

4

4 1/2

-

-

33

Idem 2e
ged.
Afd.
Philosophie

-

-

-

-

-

-

-

-

Idem 2e
ged.
Afd.
Wiskunde

-

-

-

-

-

-

-

-

Afdeeling 4
α

2

2

2

2

2

-

-

14

Afdeeling 4
β

2

2

2

2

2

-

-

14

Frankrijk

Lycea
en
colleges

Nederland

Gymnasia

Hoogere
burgerschoe
ln
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Hoogere 4
burgerschoe
ln
-A

3

3

4

4

-

-

-

18

id. -B

4

3

3

2

2

-

-

-

14

Vooropleid. 5
+ wisen
nat.k.afd.

4

4

5

6

6

-

-

30

id. +
5
litt.hist.
afd. (Latijn)

4

4

5

6

7

-

-

31

id. +
5
litt.hist.
afd. (+
Latijn)

4

4

5

6

6

-

-

30

Onderbouw 4 1/2
+
litteraire
afd.

4

4

4

5

5

-

-

26 1/2

id. +
4 1/2
klassieke
afd.

4

4

4

4

4

-

-

24 1/2

id. +
4 1/2
wiskundige
afd.

4

4

4

3

3

-

-

22 1/2

id. +
4 1/2
natuurk.
afd.

4

4

4

3

3

-

-

22 1/2

Onderbouw 5
+
klassieke
afd.

5

4

4

3

3

3

4

31

id. +
5
litt.-wisen
nat.k.afd.
(+
Latijn)

5

4

4

3

3

3

4

31

Noorwegen

Gymnasia

Polen

Lycea

Tsejcho-Solwakeji

Gymnasia
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Hoogere
burgerschoe
ln
Onderbouw 5
+ wisen
natuurk.
afdeeling

5

4

4

3

4

4

-

29

Onderbouw 5
+
klassieke
afd.

6

6

4

4

4

4

-

33

id. +
5
litt.afd.
(+
Latijn)

6

6

4

4

4

4

-

33

id. +
5
litt.afd.
(modern)

6

6

4

4

4

4

-

33

id. +
5
wis- en
natuurk.
(techn.)
afd.

6

6

4

4

4

4

-

33

Zwitserland

Collège
(te
Genève)
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Tenslotte worde de aandacht gevraagd voor het feit, dat in 't buitenland op
1
verscheidene scholen met moderne opleiding een plaats is ingeruimd aan het Latijn .
Dr PH.J. IDENBURG

3. Het moedertaalonderwijs in Denemarken
Wie een vergelijking maken wil tusschen onderwijsverhoudingen in twee verschillende
landen, moet allereerst aandacht besteden aan het onderscheid in de organisatie
en den opbouw van het geheele onderwijsstelsel. Dit is ten aanzien van Nederland
en Denemarken zelfs vrij groot. Terwijl men in Nederland het onderwijs tot aan de
Universiteit over twee schooltypen verdeeld heeft: het Lagere onderwijs en het
Gymnasiale (en Middelbare) onderwijs, is dit in Denemarken over drie scholen
verdeeld. De lagere school (Folkeskole) leidt de kinderen op tot aan hun 11de of
12de jaar; dan gaan zij over naar een zoogenaamde tusschenschool (Mellemskole),
die vier klassen omvat en de kinderen voorbereidt voor een studie, die met de
hoogste klassen van onze Gymnasia en Hoogere Burgerscholen overeenkomt. Het
Deensche Gymnasium telt drie schooljaren, zoodat de voorbereiding van de lagere
school tot aan de Universiteit niet zooals in Nederland zes, maar zeven jaar duurt.
Het Gymnasium is verder verdeeld in drie afdeelingen en wel 1. een klassieke
afdeeling, die uitsluitend bestemd is voor degenen, die verder in de klassieke talen
studeeren willen; alleen hier worden zoovel Grieksch als Latijn onderwezen. Het
aantal leerlingen in deze afdeeling is uit den aard gering. 2. een afdeeling voor de
moderne talen, waarin wel Latijn, maar niet Grieksch onderwezen wordt. 3. een
wiskundig-natuurwetenschappelijke afdeeling, waar geen der beide klassieke talen
op het programma staan.
Een onmiddellijke vergelijking ten aanzien van de schoolprogramma's is dus
alleen mogelijk tusschen de A-afdeeling der Nederlandsche Gymnasia en de
klassieke afdeeling der Deensche Gymnasia; daar in onze B-afdeeling de beide
klassieke talen nog steeds onderwezen worden, is deze school eigenlijk een geheel
ander type dan de Deensche wis- en natuurkundige afdeeling, die meer op onze
Hoogere Burgerscholen gelijkt. Ik

1

Dit verschijnsel blijkt ook uit L'Enseignement des langues vivantes, Rapport van de VIIe
Conférence Internationale de l'Instruction Publique, Bureau International d'Education, Genève
1938.
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zal mij daarom beperken tot de schooltypen, waar de beide klassieke talen
onderwezen worden.
Daar het voortgezette onderwijs in Denemarken zeven klassen omvat (nl. 4 klassen
Mellemskole en 3 klassen Gymnasium) en in Nederland slechts zes, zal men voor
een vergelijking van het onderwijs in de beide schooltypen met dit verschillend aantal
schooljaren rekening moeten houden. Voor het berekenen der totalen zal ik daarom
de eerste klasse der Mellemskole buiten beschouwing laten, maar het aantal lesuren
in deze klassen in de volgende tabellen wel vermelden. Immers verwaarloosd mogen
zijn niet worden: indien blijkens onze tabel het aantal uren voor een vak op de
Deensche school geringer mocht zijn dan op de Nederlandsche dan is het mogelijk
dat dit gecompenseerd wordt door het onderwijs in de eerste klasse dezer
Mellemskole; indien de verhouding omgekeerd is, dan moet men het grootere aantal
Deensche lesuren nog vermeerderen met die welke in deze eerste klas gegeven
worden.
De uren voor het moedertaalonderwijs besteed zijn dan op de beide scholen de
volgende, waarbij in de laatste kolom het totaal aangegeven is.
Denemarken (5)

4

4

4

4

4

4

24

Nederland

4

2

2

2

2

2

14

Wat een verschil! Op de Deensche school wordt voor het onderwijs in de
moedertaal bijna het dubbele aantal lesuren uitgetrokken van dat op het
Nederlandsche Gymnasium. Men kan geen beter bewijs verlangen voor het verschil
in waardeering voor dit onderwijs in de beide landen. Wie de overtuiging heeft, dat
het onderwijs in de eigen taal de kern van het gansche onderwijs behoort te vormen,
zal gaarne erkennen, dat men in Denemarken beter oog gehad heeft voor de
vormende waarde van dit onderwijs dan in Nederland, waar het de verschoppeling
van het programma geworden is.
Velen zullen zich afvragen hoe men in Denemarken op het lesrooster de ruimte
gevonden heeft voor zooveel uren onderwijs in de taal des lands, zonder te kort te
doen aan de eischen van een programma dat met de behoeften van zooveel vakken
rekening moet houden. Op deze vraag kan men geen beter antwoord geven dan
beide lesroosters volledig naast elkander te plaatsen. Dit vindt men in onderstaande
tabel, waar voor elke
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klas naast elkander de getallen voor het Deensche en het Nederlandsche gymnasium
vermeld staan (behalve alweder in de eerste kolom, waar de cijfers staan van de
eerste klas der Deensche Mellemskole, die echter in de totaalcijfers niet opgenomen
zijn.
Vakken1
D
Moede
atral 5

N
-

2
D
4

N
4

3
D
4

N
2

4
D
4

N
2

5
D
4

N
2

6
D
4

N
2

7
D
4

N
2

Totaal
D N
24 14

Fransch -

-

-

5

-

3

-

2

4

2

4

2

4

2

12

16

2
Dutsich -

-

5

-

4

3

4

2

3

2

3

2

-

2

19

11

Engeslch 6

-

3

-

3

-

3

3

-

3

-

2

-

2

9

10

Geirksch -

-

-

-

-

6

-

6

6

5

6

7

6

8

18

32

1
Latijn -

-

-

8

-

5

4

5

5

5

5

7

6

9

20

39

Gesce
hd
iesni 3

-

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

5

4

18

19

Aka
sjd
kriu
rnde 2

-

2

2

2

3

2

2

-

1

2

1

-

-

9

9

W
skiunde 4

-

5

4

6

3

6

3

2

3

2

2

-

2

21

17

Nautuw
re.t 2

-

2

-

2

-

2

2

2

4

-

3

-

-

8

9

Nat. 2
Hsitore
i

-

2

3

2

2

2

-

-

-

-

-

4

-

10

5

Gode
sd
n
o
isn
td 2

-

2

-

2

-

1

-

1

-

1

-

1

-

8

-

Gymnaesikt 10

-

9

4

7

3

4

3

6

3

6

2

6

2

38

17

Totaal 36
der
wek.
elsuren

33

36

33

35

33

34

33

36

33

36

33

36

33

1

2

3

De vergelijking tusschen beide roosters leert ons al op het eerste gezicht, hoe
geheel anders het onderwijs op de Deensche scholen georiënteerd is. Van de
overheersching der klassieke vakken is in het moderne gymnasiale onderwijs niet
veel meer overgebleven; het totale aantal lesuren in Grieksch en Latijn bedraagt
op een Nederlandsch gymnasium het ongeloofelijke aantal van 71 lesuren, terwijl
dit in Denemarken slechts 38 uur bedraagt. Dit is nu de opleiding voor de leerlingen
die zich in het bijzonder op de studie in de klassieke talen willen voorbereiden. Voor
1

2
2
1

3

In de 4de klas der Mellemskole kan aan het programma Latijn of Fransch toegevoegd worden,
naar gelang de leerling de richting der klassieke dan wel die der moderne talen wenscht uit
te gaan. De regeling die aan den rector overgelaten wordt, is gewoonlijk zooals hierboven
aangegeven.
De Mellemskole kan naar keus beginnen met Duitsch of Engelsch in de laagste klas.
De Mellemskole kan naar keus beginnen met Duitsch of Engelsch in de laagste klas.
In de 4de klas der Mellemskole kan aan het programma Latijn of Fransch toegevoegd worden,
naar gelang de leerling de richting der klassieke dan wel die der moderne talen wenscht uit
te gaan. De regeling die aan den rector overgelaten wordt, is gewoonlijk zooals hierboven
aangegeven.
Op de Deensche scholen worden behalve Gymnastiek en Teekenen ook Schrijven en Zingen
onderwezen. Zoo is in de eerste klas der Mellemskole het aantal van 10 lesuren aldus verdeeld:
4 uur Gymnastiek, 2 uur Teekenen, 2 uur Schrijven en 2 uur Zingen.
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hen die de richting der moderne talen willen uitgaan is het onderwijs geheel anders
ingericht: deze krijgen in het geheel geen onderwijs in het Grieksch,
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terwijl aan het Latijn in de drie gymnasiumklassen onderscheidenlijk 4, 4 en 3 uur
gewijd worden. De tijd die in de klassieke afdeeling voor de klassieke talen
uitgetrokken is, wordt gevonden door de leerlingen te laten kiezen tusschen de
moderne talen Duitsch en Engelsch; zij behoeven dus naast het Fransch, slechts
een dezer talen te doen. Voor het Fransch geldt hetzelfde als voor het Latijn: reeds
in de hoogste klas der Mellemskole kunnen daarvoor uren vrijgemaakt worden.
Het afgrijzen der Nederlandsche classici voor een dergelijke verminking van het
onderwijs in de klassieke talen, zooals uit het Deensche lesrooster blijkt, is
begrijpelijk; trouwens iedereen zal beseffen dat hier een dierbare illusie van het
oude humanistische gymnasium grondig verstoord is. In Denemarken heeft men
het onderwijs radikaal aan de eischen van den nieuwen tijd willen aanpassen. Dit
ziet men reeds aan het naar onze begrippen onevenredig groote aantal uren, dat
voor vakken als Teekenen en Gymnastiek uitgetrokken is, terwijl men zelfs nog bij
ons geheel onbekende vakken als Schrijven, Zingen en Godsdienstonderwijs geeft.
Maar zelfs vakken als Wiskunde en Natuurlijke Historie worden in Denemarken met
meer uren bedacht (zelfs op de klassieke afdeeling) dan dit bij ons het geval is. Men
kan zich niet aan den indruk onttrekken, dat het onderwijs in Denemarken geheel
anders ingericht is dan bij ons.
Men behoeft dus niet het programma, zooals dit nu voor de Deensche gymnasia
voorgesteld is, als een ideaal van klassieke opleiding te bewonderen en kan toch
trachten uit deze oplossing van het onderwijsprobleem te leeren. De beide landen
verheeren ten aanzien van het gymnasiale onderwijs in ongeveer gelijke
moeilijkheden, daar voor beiden de eisch geldt naast de moedertaal drie vreemde
talen te onderwijzen. Wijkt nu de oplossing zoo sterk uit elkaar, dan kan men zich
afvragen of tusschen beiden niet een juiste middenweg te vinden zou zijn. Mij heeft
het steeds toegeschenen, dat de eischen van de klassieke talen in Nederland zich
niet voldoende hebben weten aan te passen aan de veranderde omstandigheden.
Het lezen van moeilijke teksten kan maar al te licht leiden tot een geestelijke
akrobatie, die wel veel vergt van het vernuft der leerlingen, maar toch wellicht weinig
duurzame resultaten oplevert. Etwas weniger wäre mehr gewesen. Men kan nu
eenmaal niet verlangen, dat de moderne jeugd tegelijk min of meer volledig
georiënteerd zal zijn op het gebied der moderne en op dat der klassieke kultuur. Is
het dan verantwoord alle drie de moderne talen met minder wekelijksche lesuren
te zamen af te schepen dan het Latijn alleen voor zich opeischt? Zouden de
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resultaten die men desondanks tegenwoordig bereikt en waarover verschillende
deskundigen niet eens zoo bijzonder opgetogen zijn, niet evenzeer in een minder
aantal lesuren bereikt kunnen worden, wanneer men het onderwijs met meer
moderne methoden zou geven? Van 33 wekelijksche lesuren 17 alleen voor Grieksch
en Latijn: de wanverhouding valt duidelijk in het oog. Het gevaar is niet denkbeeldig,
dat een zoo uitentreure terugkeeren van de klassieke lessen (gemiddeld drie per
dag) eerder de aandacht verslapt.
Van verschillende zijden, ook uit de kringen van het onderwijs, zelfs van de zijde
der classici zelf, klinken stemmen dat er in het gymnasiale onderwijs veranderd
moet worden. Mocht men eindelijk overgaan tot een besnoeiing van de klassieke
talen op het lesrooster (op de B-afdeeling door het schrappen van het Grieksch, op
de A-afdeeling door het verminderen der lesuren) dan zal de tijd die daardoor vrijkomt
in de allereerste plaats het onderwijs in de moedertaal ten goede moeten komen.
Bovendien zal ook de Hoogere Burgerschool, waar de verwaarloozing van het
moedertaalonderwijs even schrijnend is, haar programma naar dezen onafwijsbaren
eisch hebben te richten.
Het eindexamen der Gymnasia verlangde tot dit jaar voor het Nederlandsch niet
anders dan een opstel. Men kan gerust zeggen dat in een ontstellend groot aantal
gevallen inhoud en vorm van deze opstellen beneden een redelijk peil stond voor
jonge menschen die zulk een bevoorrechte opleiding als de gymnasiale ontvangen
hadden. Men vraagt zich soms af: is het brein zoo leeg of heeft het nooit geleerd
ordelijk te denken, wanneer men de insipide babbelpraatjes leest, die jonge
menschen van 18 jaar durven in te leveren. Mooi, vaak quasi-literair schrijven schijnt
hier en daar bewust aangekweekt te worden; men moet immers, zoo heet het, de
leerlingen er toe brengen voor hun persoonlijk geestelijk leven de eigen persoonlijke
uitdrukking te vinden. Maar wat baat dit, als het resultaat is, dat zij niet in staat zijn
een eenvoudig betoog ordelijk samen te stellen? De vrijheid, die groote kunstenaars
voor zich kunnen opeischen, past niet voor den middelmatigen leerling onzer
gymnasia, wiens geest aan zichzelf overgelaten boven het niveau der banaliteit
moeilijk zal uitstijgen.
De nieuwe regeling, waardoor aan het eindexamen ook een mondeling onderzoek
in de kennis van het Nederlandsch toegevoegd wordt, kan wellicht eenige verbetering
brengen. Intusschen zal men dienen af te wachten, wat de praktijk van dit examen
maken zal. Tusschen van buitengeleerde lesjes en ongebreideld aesthetiseeren
zijn vele overgangen; het
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is te vreezen dat men bij het bespottelijk geringe aantal lesuren in het Nederlandsch
juist in een dezer uitersten vervallen zal. Behoorlijk zijn gedachten uiten over een
stuk proza of poëzie, dat men gelezen heeft, vereischt ook een langdurige oefening;
waar zal de leeraar met zijn twee lesuren per week den daarvoor noodigen tijd van
daan halen?
Slaat men een Nederlandsch schoolprogramma op, dan treffen de geringe eischen
voor de leerstof, die in de hoogste klassen behandeld moeten worden: Opstellen
en een overzicht van de letterkunde. Hiervan verliest het laatste reeds veel van zijn
gewicht, doordat op het eindexamen de geschiedenis der letterkunde niet gevraagd
wordt. Wie eenigszins de mentaliteit der schoolgaande jeugd kent, begrijpt welke
aandacht de gemiddelde leerling voor dit onderwijs hebben zal. Zoo kan het
gebeuren, dat een leerling met een stoet van fraaie cijfers tot de universitaire studie
toegelaten wordt, terwijl hij op het gebied van zijn eigen vaderlandsche letterkunde
vrijwel onwetend is.........
Daartegenover het Deensche onderwijs. In een Koninklijk Besluit van 9 Maart
1935 zijn de richtlijnen voor de reorganisatie van het gymnasiale onderwijs
neergelegd. Hier lezen wij onder het vak Deensch de volgende opmerkingen: Het
doel van het onderwijs is de leerlingen bekend te maken met belangrijke zijden van
het geestelijke leven, dat in de Deensche letterkunde tot uitdrukking gekomen is,
en in verband daarmede hun tevens begrip van de literatuur der andere
Skandinavische landen te geven; verder hun inzicht in en begrip van de moedertaal
te verschaffen, hun de noodige taalkennis bij te brengen ten einde de Zweedsche
literatuur te lezen en de Zweedsche omgangstaal te verstaan en ten slotte hun de
vaardigheid te schenken zich zoowel mondeling als schriftelijk in de moedertaal uit
te drukken.
Verder vervolgt het Besluit zijn uiteenzetting met een nadere omschrijving van
datgene, wat ten aanzien van taal en letterkunde geëischt moet worden. Zoo dient
het taalonderwijs zoo te worden gegeven, dat op den grondslag van een positieve
kennis van de spraakkunst van het moderne Deensch de leerlingen inzicht krijgen
in het verband van het Deensch met andere talen; hiertoe worden gerekend een
overzicht van de Indogermaansche talen, kennis van de uitbreiding van het Deensch
in den loop der tijden, de verhouding tusschen schrijftaal en spreektaal, tusschen
algemeene taal en dialecten, en eindelijk begrip van de veranderingen in den vorm
en de beteekenis der woorden.
Op 13 Maart liet het Deensche Ministerie van Onderwijs een nadere
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uitwerking van dit Besluit verschijnen, waarin de richtlijnen voor het onderwijs
nauwkeuriger aangegeven werden. Aan het onderwijs in het Deensch worden ruim
drie bladzijden besteed; ik wil daaruit enkele zinsneden overnemen ter aandachtige
overweging van de onderwijs-autoriteiten in ons land.
Zoo zegt deze Bekendmaking: Bij de behandeling van literaire werken moet de
nadruk gelegd worden op het wezenlijke. Met betrekking tot den inhoud volgt daaruit,
dat een overzicht van de handeling geen rol van beteekenis spelen mag bij het
behandelen van een boek op het Gymnasium, al is natuurlijk de kennis daarvan
iets vanzelfsprekends, dat kort dient te worden gecontroleerd. Wat naar voren moet
worden gebracht is juist datgene, wat de weergave van de gebeurtenissen door
een dichter onderscheidt van een reproductie door den leerling: de bouw van een
drama van Holberg of Ibsen, de teekening der karakters, de stilistische taalmiddelen
enz. Zoo ook wat den vorm betreft: bij een gedicht is niet de hoofdzaak een bepaling
van het metrische schema zelf, maar juist het aanwijzen van de manier, waarop de
dichter den gegeven metrischen vorm toegepast heeft.
Iets verder lezen wij: De leerlingen moeten vóór een stuk literatuur in de les
behandeld wordt, eerst de noodige realia hebben leeren kennen; deze kunnen
gegeven worden door een gedrukten of gedicteerden commentaar; als de
gelegenheid zich daartoe biedt moet deze taak ook aan de leerlingen zelf overgelaten
worden, door - in of buiten schooltijd - de zakelijke verklaringen in een school- of
openbare bibliotheek op te zoeken.
Het is aanbevelenswaardig, dat de leeraar een werk kiest voor een nauwkeurige
analyse door de leerlingen zelf; in dat geval moeten de noodige handboeken in de
school, liefst in een voor dit doel ingerichte leeskamer, ter beschikking staan. Hier
krijgen de leerlingen de gelegenheid om onder leiding en toezicht van den leeraar
de literaire werkmethoden te leeren kennen.
Een hoofdpunt van het onderwijs in het Deensch, zooals trouwens in alle andere
vakken, is het geven van vrijmoedigheid en weetgierigheid aan de leerlingen, zoodat
zij uit zich zelf zich gaan verwonderen en opmerkingen maken, vragen stellen en
met tegenwerpingen komen, zelf lust gaan gevoelen om in school- of openbare
bibliotheek inlichtingen te zoeken en zich rekenschap gaan geven van de resultaten
die zij bereikt hebben. Het eischt geduld om deze zoo gewichtige eigenschap, die
zoo gemakkelijk
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afstompt, als zij niet naar verdienste opgewekt en gewaardeerd wordt, te oefenen
en te bewaren. De leeraar mag niet een verkeerd begrepen autoriteitsgeloof
aankweeken, dat alles in de gelezen boeken voortreffelijk zou zijn of elke
karakterteekening goed gelukt. Hij moet daarom in de eerste plaats de werkelijke
positieve waarden in de literatuurwerken naar voren brengen. Anderzijds moet hij
niet schromen de gezonde kritiek der leerlingen op te wekken.
Onder de opmerkingen over het taalonderwijs lees ik o.a.: Bij het lezen van teksten
uit de verschillende perioden van de Deensche taal (taal der runenteksten en wetten,
Ouddeensch enz.), hoofdzakelijk natuurlijk van de taal der beide laatste eeuwen,
moet er naar gestreefd worden de opmerkingsgave en de geschiktheid tot zelfstandig
taalkundig denken te ontwikkelen. De oefening in het schriftelijk gebruik der taal
moet zoowel thuis als op school geschieden. De opgaven moeten zich richten tot
de opmerkingsgave, het geheugen, de verbeelding en het oordeel der leerlingen
en voor wat de hoogere klassen aangaat, ook op de vaardigheid in abstract denken.
De Nederlandsche leeraar zal zonder twijfel veel in deze richtlijnen toejuichen en
met reden er zich op beroemen, dat een belangrijk deel van dit programma door
hem reeds sedert jaren in praktijk gebracht wordt. Men kan ook van meening
verschillen over de wenschelijkheid van een of ander onderdeel in het Deensche
programma (bijv. ten aanzien van het taalonderwijs), maar men zal aan dit ontwerp
niet de verdienste kunnen ontzeggen dat het streeft naar een deugdelijke behandeling
van de vaderlandsche taal en literatuur. Daar ziet men echter in, dat men met niet
minder dan vier wekelijksche lesuren toe kan; is in Nederland de tijd gehalveerd,
men verbaze zich niet dat het resultaat van het onderwijs ook zooveel minder moet
zijn.
Wij achten het onzen plicht zonder ophouden te blijven wijzen op den noodtoestand
van het Moedertaalonderwijs. Wij herhalen het nog eens: het vak dat het middelpunt
van het onderwijs zou moeten zijn, heeft de rol van Asschepoes gekregen. Mogen
de verantwoordelijke autoriteiten eindelijk doordrongen worden van de noodzaak
hierin verandering te brengen, moge dit besef dan ook tot daden leiden, zoodat
eindelijk worde goedgemaakt het onrecht, dat onze Moedertaal aangedaan wordt.
Dr JAN DE VRIES
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Het taalonderwijs
Taal heeft een dubbele functie. In de eerste plaats is ze het middel, onze gedachten
te formuleren en mede te delen aan hoorder of lezer; vervolgens leren we door
middel van de taal het geestesleven van spreker of schrijver kennen.
Met het toenemen der geestelijke ontwikkeling moet het taalvermogen groeien,
wil de geestesinhoud adaequaat uitgedrukt of opgenomen worden. Die geestesinhoud
groeit, door toenemende leeftijd, door invloed van milieu, door studie en onderwijs.
Het taalvermogen moet parallel gaan met de geestelijke ontwikkeling. Het
taalonderwijs heeft ten doel, de geestelijke groei uitdrukkingsvermogen te
verschaffen. Dit omvat de actieve beheersing der taal. Hieronder verstaan we: het
vermogen, zowel mondeling als schriftelijk zijn geestesinhoud aan anderen mede
te kunnen delen.
Taalonderwijs zou eenzijdig zijn, als het alleen de actieve uitingsbehoefte
bevredigde. Ook de passieve opneming, dat is het verstaan en lezen van gesproken
of geschreven woord moet onderwezen worden.
Uit dit tweede punt van de doelstelling volgt, dat het taalonderwijs niet alleen de
geestelijke ontwikkeling uitingsvermogen geeft, maar ook die geestelijke ontwikkeling
bevordert, door den leerling te laten opnemen, wat in taal van anderer geestesleven
geopenbaard werd.
Er is dus voor taalonderwijs geen andere doelstelling mogelijk, dan de volgende,
kort geformuleerde. Het doel van het taalonderwijs op middelbare school en
1
gymnasium is:
I. A c t i e v e t a a l b e h e e r s i n g : Zuiverheid van uitdrukking in woord en schrift.
II. P a s s i e f t a a l v e r s t a a n : Zuiverheid in opvatting van woord en schrift.
Laten we, met deze doelstelling voor ogen, de taak van het moedertaalonderwijs
aan H.B.S. en Gymnasium preciseren.
I Actieve taalbeheersing eist:
a. Aanbrengen van grammatische begrippen, voor zover die nodig zijn, het
moedertaalsysteem te begrijpen.
b. Leren kennen van de betekenis der woorden, uitdrukkingen, synoniemen,
homoniemen enz.

1

Zie van schrijver dezes: De Moedertaal, blz 7. Nijmegen, 1936.
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c. Leren spreken, zó dat vorm en inhoud verzorgd worden.
d. Leren stellen, zó dat inhoud en vorm harmonisch zijn.
II. Passieve taalbeheersing eist:
a. Leren lezen.
b. Leren luisteren.
Deze punten zullen we achtereenvolgens kort bespreken, van praktisch
onderwijsstandpunt uit. Nu volgen we hierbij een enigszins andere weg dan in ‘De
Moedertaal’. Terwijl we hier een programma formuleren, legden we in dit boek de
ervaring neer, van ongeveer 20 jaar taalonderwijs aan de middelbare school. Enkele
critici hebben dat zó begrepen, dat we alles konden behandelen, wat we in deze
didactiek neerschreven. Eigenlijk hadden deze heren dat niet zó mogen begrijpen.
Als ze even gedacht hadden aan het aantal uren, dat, vooral in de hoogste klassen
van ons middelbaar en gymnasiaal onderwijs, voor het moedertaalonderwijs (ik
cursiveer) beschikbaar is, dan hadden ze moeten weten, dat hun opvatting mis
mòest zijn. Alles, wat we beschreven, hebben we behandeld, maar niet in één jaar.
En als we precies moesten opgeven, hoe weinig in één jaar, met een paar uur per
week behandeld kàn worden en we vergeleken deze mogelijkheid, met dat wat
noodzakelijk is, dan zou daaruit eens te meer blijken hoè armzalig het aantal uren
is, dat in Nederland voor het moedertaalonderwijs, het centrale vak voor alle
onderwijs, is beschikbaar gesteld.
We willen daar niet telkens op wijzen. Ons hele artikel zal, ongewild, een aanklacht
worden tegen de twee uren, vooral in de hoogste klassen, al zullen we het volledige
onderwijs dáár niet behandelen. Immers het táálonderwijs loopt, noodgedwongen,
af in de lagere klassen van H.B.S. en Gymnasium, omdat, vooral aan de H.B.S.,
het litteratuuronderwijs in de ruimste zin, alle tijd voor zich opeist en nòg meer tijd
vragen zou, als deze beschikbaar was.
Ia. Het grammatica-onderwijs lijkt ons het meest omstreden deel van alle
moedertaalonderwijs. De opvattingen er over variëren tussen volkomen afschaffing
en integrale behandeling van alles, wat maar even bij grammatica onder te brengen
is.
Het eerste standpunt: geen grammatica-onderwijs, zelfs: alleen-maar-occasioneel
grammatica-onderwijs, is te verwerpen.
De tweede opvatting: alles geven wat de taalwetenschap ons geeft:
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dialectologie, sociale taalstudie, phonetica, phonologie, aspect- en actionsarttheorie
enz. enz. is nog veel erger dan de eerste, want hier wordt het grammatica-onderwijs
doel-in-zich. Hier wordt ontleed, òm het ontleden; phonetiek onderwezen òm de
phonetiek; dialectstudie bedreven in de geest van een dialectdissertatie; de
phonologie behandeld, omdat ze een wetenschap dreigt te worden.
Laten we eerst eens enkele grammatische begrippen nagaan, die we hebben
aan te brengen of te verdiepen.
Die leerlingen, die op de M.S. (we bedoelen hier ook mee het Gymnasium) komen,
kennen een serie grammatische termen: onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend
voorwerp, vele soorten bepalingen, bijvoeglijk en bijwoordelijk. Ze kennen de namen
der tien woordsoorten en kunnen de verschillende woorden zo ongeveer bij die
woordsoorten onderbrengen. Ze kennen het woord naamval, geslacht en weten wat
van tijden. Ze praten van onvoltooide en voltooide tijden, van verleden,
tegenwoordige en toekomende tijden. Ze spreken over aantonende en aanvoegende
wijs. Al deze namen zijn namen voor de kinderen.
Als we ‘kom’ in het zinnetje: ik kom zó taalkundig laten benoemen, ratelt het
ondervraagde kind af: ‘onvoltooid tegenwoordige tijd, aantonende wijs, eerste
persoon enkelvoud van het onregelmatige, sterke, onovergankelijke werkwoord
komen’. Dat hebben ze zo van buiten geleerd. Dat er geen onvoltooide of voltooide
tijd bestaat, schijnt niet tot opleiders van de kinderen door te dringen. Trouwens
bijna alle grammatica's spreken er van. Dat we hier niet met een tegenwoordige
tijd, maar met een futurum te doen hebben, wordt bij het onderwijs niet eens
overwogen. Als we denzelfden knaap vragen: benoem kom eens, zo, als los woord,
geeft hij hetzelfde van buiten geleerde relaas. Een goed antwoord zou zijn: ik kan
dat losse woordje niet benoemen. Als het kind dàt wist, zou het al een taalinzicht
verworven hebben, dat veel volwassenen nog ontberen: het inzicht, dat een woord
pas in zijn verband te benoemen is; en dat een zin pas uit zijn omgeving verklaard
kan worden.
Het grammatica-onderwijs heeft tot taak, aan de al aanwezige begrippen inhoud
te geven. Onderwerp en gezegde bijvoorbeeld zijn zuiver grammatische begrippen.
Wie nu nog verkondigt, dat het onderwerp dat deel van de zin is, ‘waar het over
gaat’ en dat het gezegde dat deel van de zin is ‘dat wat over het onderwerp zegt’
verwringt eenvoudig elk taalbegrip. Als we zeggen: je hebt vacantie, gaat het over
vacantie. En in ‘dat is een grote hond’, zegt grote wat van hond. 't Eerste is geen
onder-
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werp en 't tweede geen gezegde. Moest ik het den knaap fout aanrekenen, die grote
gezegde noemde, omdat het wat van het onderwerp zei? Die leerling dacht na, met
de hem meegegeven foute definitie.
Het onderwerp en gezegde zijn twee delen van de zin, die in persoon en getal
overeenstemmen. Als we een zin in 't meervoud zetten, geschiedt dat, door
onderwerp èn gezegde in 't meervoud te zetten: ‘De man werkt de hele dag - de
mannen werken de hele dag’. Die twee delen zijn onderwerp en gezegde. Zetten
we de zin in de verleden tijd, dan verandert het gezegde alleen. De man werkte de
hele dag. Op deze manier leert de leerling onderwerp en gezegde vinden, volgens
grammatische kenmerken.
Het zou ver buiten het bestek van dit artikel gaan, als we alle termen uit de
grammatica aldus behandelen wilden. Enkele termen mogen hier nog plaats vinden:
1e de term geslacht. Wat er in de toekomst van zal gemaakt worden is niet te
voorspellen. Wat we er nú (spelling-Marchant) onder verstaan, is al op de L.S. te
onderwijzen. De onderwijzer heeft eenvoudig te wijzen op de biologische
onderscheiding in mannetje en wijfje.
Dat we hier misschien met een der diepe oorzaken van het, door analogie
uitgebreide, door vermenging van systemen ontstane genusbegrip te doen hebben,
is van niet te onderschatten waarde.
Er kan bij het M.O. en V.H.O. op gewezen worden, dat deze
geslachtsonderscheiding, doorkruist van andere systemen, in klassieke talen en
ook, voor een deel, in het naburige Duits, zijn neerslag vindt in woordvormen, of in
gebruik van gevariëerde lidwoorden. Dat deze lidwoorden met het bepaalde
naamwoord één onafscheidelijk geheel vormen, dus: der Mann, die Frau, das Kind;
le garçon, la femme, mag wel eens even betoond worden. Die Duitse woordenlijsten
kunnen er van profiteren, door op te geven: der Tisch en niet: Tisch: m.
Dat wij nu twee grammatisch uitgedrukte geslachten (genera), een de en een het
geslacht hebben is de leerlingen duidelijk te maken, evengoed als dat de man en
het kind als één woord te beschouwen zijn. Deze onderscheiding in de- en
het-woorden berust in de tegenwoordige taal enkel op: zo geleerd hebben, en is
niet het gevolg van een psychologische waarderings-uitdrukking. Dat bewijzen we
door woordparen als: de singel - het singel; de schilderij - het schilderij, waarvan in
de meeste gevallen de dubbelvorm enkel berust op een analogisch-foutieve analyse
van de synthethisch-proclytische vormen dschilderij > tschilderij > het schilderij;
zoals tpaard = het paard.
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Een werkelijke moeilijkheid is voor velen de pronominale vervanging der zelfstandige
naamwoorden. Een zekere groep woorden wordt nu eenmaal vervangen door hij
een andere door zij. Dat er een sterke tendenz is, in vele gevallen, waar het geslacht
niet biologisch is (en ook daar al), het zelfstandig naamwoord te vervangen door hij
is evident voor ieder, die onbevangen de taal beluistert. Nu wijzen we de leerlingen
er op, dat hij en zij (en de bijbehorende vormen) hun betekenisinhoud niet ontlenen
aan de woordvorm, zoals het paard, de koe, maar aan het verband, waarin ze
voorkomen. Of we, als we spreken over de zon, die we gemeenschappelijk voelen
en zien, zeggen: hij brandt, of zij brandt vandaag, doet aan de duidelijkheid van
onze mededeling niets af. We hebben er dan alleen op te wijzen: 1e dat het
vervangend, (ook het aanwijzend) pronomen duidelijk moet uitdrukken wàt of wiè
het vervangt of aanwijst. 2e Dat er orde moet bestaan in die vervanging, en dat het
niet aangaat eenzelfde substantief dàn eens door hij, dan weer door zij te vervangen.
Het verdient onzes inziens overweging, enkele grote categorieën, bijvoorbeeld
woorden op -heid, -nis te beschouwen als zijwoorden. Dàt houvast is, naast het
algemeen beschaafd taalgebruik, wel de moeite waard. Bij de behandeling van deze
categorie krijgen de leerlingen een aardige kijk op de voortdurende verandering in
de taal en tevens op het eigen karakter van het Nederlands tegenover klassieke en
moderne talen.
Nog duidelijker wordt dit alles bij de behandeling van: 2e de term naamval. Als
we van de zuiver-grammatische definitie uitgaan: ‘naamval is de vormverandering
van een woord, in verband met de functie, die het in de zin verricht’, moeten we tot
de conclusie komen, dat de naamval alleen als rest van een vroegere taaltoestand
bestaat en dat we slechts naamvallen als relicten over hebben. Dat de functie van
het woord in de zin de eeuwen door onveranderd is, kan de leerlingen wel duidelijk
gemaakt worden. De, zo oppervlakkig voor de hand liggende conclusie, dat het
uitdrukkingsvermogen van de taal verarmt (als naamvalsvormen verdwijnen), wordt
krachtig bestreden. Als een vorm als dags, dage enz. verdwijnt, neemt een andere
constructie de functie van die vorm over. Dat er, in grammatische zin, dus nog wel
genitieven bestaan, is duidelijk als we: van de vader of mijn vader z'n als één vorm
beschouwen, evenals le garçon en la fille. De analogische uitbreiding van de eenheid:
mijn vader z'n in de kindertaal licht onze theorie mooi toe. Wij noteerden: moeder
z'n; jou z'n; mij z'n waaruit jouse, mijse,
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moederse, vaderse. Het ontstaan van een nieuwe vorm voor een bestaande functie
is hier een goed voorbeeld van de eeuwige kringloop: afbraak - opbouw.
In deze geest stellen we ons voor, dat de ledige namen een vol-levende betekenis
krijgen. En als we onze beschouwingen steunen op materiaal uit de levende taal,
vooral de kindertaal, dat onze leerlingen zelf verzamelen, dan zal het zo verfoeide
grammatica-onderwijs niet zó dor en abstract worden als nu vaak het geval is. En
het gevolg er van is: belangstelling voor de levende taal, zonder welke een goed
verzorgd spreken en schrijven onmogelijk is.
Verschillende kwesties kunnen hier slechts aangeroerd worden.
Wat moet van dialect onderwezen worden? Alleen dat, wat werkelijk nodig is tot
het bereiken van het gestelde doel. Dat betekent, dat we in streken, waar een dialect
gesproken wordt, dàt dialect in ons onderwijs betrekken. Maar dan alle schooljaren
door, occasioneel bij lezen, bij spreekoefeningen, vooral ter verbetering van uitspraak.
Dialect-afwijkingen, die niet op de geno-type berusten, zijn af te leren. Zo zal dus
het onderwijs bepaald worden door de streektaal. Als het mogelijk is, kan de
betreffende streektaal onderwezen worden en kan, bijvoorbeeld één leesles per
maand gebruikt worden om die taal te lezen en theoretisch te behandelen. Dat kan
slechts het algemeen beschaafd ten goede komen. Het begrip isoglosse is vlug aan
te leren en het verdient aanbeveling enkele moderne dialectkaartjes te laten zien.
Verder zouden we met het dialect-onderwijs niet willen gaan. Er is zo veel, dat nog
gedaan moet worden - en de beschikbare tijd is zo kort.
Wat moet van phonetica onderwezen worden? Alweer is het antwoord: datgene,
wat nodig is ter bereiking van ons doet. Geen lange beschouwingen over
spreekorganen (soms zelfs met de Latijnse namen); geen klankindelingen, geen
theorie van assimilatie, dissimilatie e tutti quanti.
We kunnen volstaan met enkele termen: stem, ploffer, glijder, inhoud te geven.
We kunnen vooral, door middel van een diagram van de mondstand, de vorming
van sommige klanken toelichten, als deze klanken verkeerd gearticuleerd worden.
Daar deze afwijkingen individueel zijn, is de behandeling er van ook individueel:
een onderdeel van declamatie of spreekbeurt.
Moeten we op de M.S. en het Gymnasium nog spelling onderwijzen? Onze diepe
overtuiging is: ja. Vooral moet gelet worden op het spellen der werkwoordsvormen,
op het onderscheid tussen tegenwoordige tijd
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en deelwoord van de werkwoorden die met be-, ge-, er-, her-, ont-, verbeginnen.
En hier moeten alle vakken samenwerken. De collega's in andere vakken moeten
lijsten geven van de fouten, die in hun werk voorkomen. Dan wordt het onderwijs
praktisch. Ook een dictee moet gegeven worden, geregeld, in de eerste klas één
in de week. Dat dictee dient om op te sporen, welke fouten nog gemaakt worden.
Zonder enige aarzeling moeten woorden als cichorei, cavalerie, uitweiden goed
geschreven worden. Die vormen moet de leerling onder de knie hebben, zoals elk
ontwikkeld mens. De tegenwerping, dat hij ze toch in een woordenboek kan
opzoeken, is er naast. Wie meent, dat hij het woord goed schrijft, denkt er niet over,
een woordenboek te raadplegen. Trouwens, dat is ook niet altijd bij de hand.
Vele andere vraagpunten behandelden we uitvoerig in ‘De Moedertaal’, ook de
verhouding tussen eigen en vreemde talen.
We komen nu aan het volgende punt:
Ib. We moeten systematisch de betekenis van woorden, uitdrukkingen,
synoniemen, homoniemen enz. onderwijzen.
Dit deel van het taalonderwijs wordt al bijzonder bevochten, wordt de deuren der
school uitgegooid en ... langs een achterdeur weer binnengehaald. De benaming
van dit gedeelte: stijlonderwijs, schijnt wel de oorzaak van de bestrijding te zijn. Nu
is die naam bijkomstig en we geven graag toe, dat hij niet deugt, ‘Stijl’ wordt niet
onderwezen, als we de juiste betekenisinhoud van woorden en uitdrukkingen
vaststellen. Maar we bevorderen de aktieve taalbeheersing op een buitengewoon
belangrijk gebied. Wie goed wil spreken en schrijven, moet de beschikking hebben
over een groot aantal woorden en de betekenis daarvan heel precies kennen. Het
is eenvoudig verbluffend, hoe slecht de doorsnee-leerling de betekenisinhoud van
gewone woorden kent. Dat blijkt vooral duidelijk uit de vragen, die ze stellen. We
hebben uit de ontelbaar schriftelijk gestelde vragen de diepe overtuiging gekregen,
dat dat ‘stijlonderwijs’ gehandhaafd moet blijven. Nu kunnen we van mening
verschillen over de manier, waarop de woordbetekenissen geleerd moeten worden.
We kunnen de leesles dienstbaar maken aan het lexicologisch onderwijs. Lezen
is aesthetisch, niet enkel intellectualistisch. Een goede leesles geeft ons ook niet
genoeg woorden en uitdrukkingen (Zie IIa). Er bestaan boekjes, die van het
totaliteitsbeginsel uitgaan, waarin een leesles door tientallen van vragen
uiteengerafeld wordt, zó, dat er van de les zèlf niets meer overblijft. De leerling moet
wéten wat hij aan een les
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heeft. Tenslotte is een les, waarin woorden goed verklaard worden niet zo
geestdodend, als een les, waarin een goed leesstuk door allerlei vragen vermoord
wordt; vooral door vragen, die met de aesthetische waarde van zo'n stuk niets te
maken hebben.
We verklaren ons dus voor een ‘stijlboekje’, een boekje, waarin een taalkenner
woorden en uitdrukkingen verzameld heeft. Zo'n boekje moet veelzijdig zijn. Naast
‘woordjes’ moet het reeksen synoniemen bevatten. We leren bij de
synoniembehandeling nog wel wat anders dan enkel woordjeskennis. We leren de
fijne nuanceringen in betekenis van woordparen en dat het niet mogelijk is, zonder
schade voor de stijl, een bepaald woord door zijn synoniem te vervangen. We leren
bij homoniemen, dat de betekenis van een woord alleen blijkt, uit het zinsverband.
Dat deze laatste waarheid toegepast wordt bij het verklaren van losse woordjes
spreekt haast vanzelf. Soms krijgen we de indruk, dat de voorstanders van het
totaliteitsprincipe menen, dat een behandeling van losse woorden in strijd met dit
principe is, vooral in strijd met de psyche van den leerling. Dat zou wel het geval
zijn, als we een woordenboekmethode volgden, en van elk woordje kortweg de
betekenis gaven. Maar, evengoed als we, analytisch, een woordbetekenis uit een
bepaald geheel kunnen afleiden, evengoed, neen beter nog, kunnen we met een
gegeven woord bepaalde gehelen opbouwen. En dàt moet inderdaad gebeuren.
Men moet een soort onderwijs niet tot carricatuur maken en dan bestrijden.
Als een leerling, die de courant leest, vraagt, wat is: ruilverkaveling, inflatie,
virtuositeit, geaffecteerd, appreciatie, tendentieus, motieven (woorden van één
briefje), dan worden deze woorden toch verklaard, door ze te plaatsen in een
taalgeheel. Dat verschilt niet zo veel van de methode, die ze uit een geheel haalt.
Trouwens, de leerlingen vragen nooit een geheel. Ze nemen een enkel woord.
Nu is de manier, waarop men deze lexicologie onderwijst, wel van groot belang.
Wie een rijtje woorden opgeeft voor een volgende les, thuis te prepareren, maakt
van de verklaring een woordenboekmanier. De leraar moet zèlf de verklaring geven,
in de klasse. Dan kan het woord alzijdig toegelicht worden; we onderzoeken tot
welke taalkring het behoort; of het boekentaal, dan wel gangbare gesproken taal
is; of het verouderd is, dan wel heel nieuw. De leerlingen vinden dit soort
woordbehandeling prettig: dat blijkt vooral uit de series woorden die ze vragen en
die toch alle op geschetste manier behandeld worden.
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Dat er, voor taal- en geestescultuur nog heel wat meer winst te behalen is, dan het
zuivere vaststellen van woordbetekenissen alleen, blijkt vooral bij de behandeling
van bijbelse en mythologische uitdrukkingen. Bij de eerste lezen we de verzen of
parabels, waaraan ze ontleend zijn, voor. Het is verder heel goed, termen en feiten,
het Christendom betreffende te verklaren. Een leerling mag onzes inziens evengoed
weten welk het attribuut van enkele heiligen is, als dat hij dat weet van Neptunus,
Diana enz.
Bij vreemde woorden en uitdrukkingen gaan we na, of we die door goed
Nederlands kunnen vervangen. Hier is het natuurlijk nodig, dat die uitdrukkingen in
een bepaald verband gegeven worden. 't Is van groot belang, dat de leerlingen
beseffen, dat de beschaving niet evenredig is aan het grote aantal vreemde woorden,
dat men gebruikt. Als dat zo was, dan zou de ‘charmante van der Hoogen’ de
beschaafdste persoon uit de Camera Obscura zijn. Een zekere gepaste trots op de
rijke uitdrukkingsmogelijkheid in onze taal mag een leerling, als resultaat van het
taalonderwijs, op den duur wel hebben.
Wie verder bij dit onderdeel onderbrengt het vragen-stellen door de leerlingen-zelf
(Moedertaal blz 91) zal nog de grote winst boeken, dat de leerling thuis aandachtig
leest, en zich afvraagt of hij een woord begrijpt. Als er veel vragen inkomen, is het
‘stijlboekje’ vanzelf overbodig voor een bepaalde les.
Het is gevaarlijk, dit onderdeel van het taalonderwijs te verdedigen. Het lijkt verlicht,
het over boord te gooien; uit besprekingen van ons werk merkten we vaak, dat men
ons voor volkomen ‘ouderwets’ hield. Immers, deze oefeningen zijn nogal met veel
ophef ‘vervloekt en berucht’ verklaard. Ze zullen dat vonnis wel overleven, zeker
niet tot schade van het taalonderwijs.
Ic. Het spreekonderwijs is wel het belangrijkste gedeelte van het hele voortgezette
taalonderwijs.
Dat onderdeel moet, al de jaren dat de leerlingen op school zijn, dus ook op de
lagere school, verzorgd worden. Goed spreken is toch, naast goed schrijven, het
hoofddoel van ons taalonderwijs. En toch, we krijgen wel eens de indruk, dat dit
onderdeel het minst verzorgd wordt.
We moeten kiezen of delen. De tijd, voor het moedertaalonderwijs toegemeten,
is veel te kort. Elk vak vraagt wel meer uren, omdat het gebied, door dat vak
bestreken, elk jaar groter wordt. Maar het centrale deel van het onderwijs is toch
wel dat in de moedertaal. Wie zich in 't
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Nederlands niet kan uitdrukken, zal in andere talen ook wel een stumper blijven.
Het theoretische geval, dat een Nederlander die genotypisch een Fransman is, pas
goed begint te spreken, als hij Frans praat, bewijst slechts mijn bewering. Er wordt
nu, bij het onderwijs in de moedertaal wel eens te veel gedeeld, te weinig gekozen.
Als we van het belang van goed spreken overtuigd zijn, moeten we een deel van
onze tijd daaraan besteden, van de eerste klassen af. Dat een ander onderdeel,
bijvoorbeeld grammatica en in verband daarmee ontleden, dat vaak doel in-zich-zelf
wordt, maar heel weinig tijd krijgt, spreekt vanzelf. We kunnen niet blazen en 't meel
in de mond houden.
In de laagste klassen concentreert zich het spreekonderwijs om het reciteren van
verzen of proza. 't Zou al wel mogelijk zijn, de jonge leerlingen een eigen-gemaakte
spreekbeurt te laten houden, maar we geven de voorkeur aan goed Nederlands
van onze beste schrijvers. Een leerling kiest zelf een gedicht uit. Dat heeft grote
voordelen naast kleinere nadelen (Moedertaal blz 145 vvlg.).
De uitspraak van het Nederlands eist onze voortdurende aandacht. Voor
geregelde, individuele uitspraak-oefeningen ontbreekt helaas de tijd helemaal.
Zouden we iedere leerling apart behandelen, dan konden we in één les amper twee
beurten geven. En dat in lagere klassen tot 36 leerlingen! De eerste maanden worden
besteed aan articulatie-oefeningen. Vooral het scherp articuleren van de
medeklinkers is voor verstaanbaarheid beslissend. Wie dat goed doet kan, zelfs als
hij fluistert, door de hele klasse verstaan worden.
Foutieve uitspraak van klinkers hangt heel vaak samen met verkeerde articulatie
der medeklinkers. We verbeteren dus de klinkeruitspraak met deze
articulatie-oefeningen.
Dat de leraar-zelf een uitstekende uitspraak moet hebben, welke het model is
voor die der leerlingen, spreekt vanzelf. Dat dit niet altijd het geval is, is te wijten
aan de opleiding, die veel wetenschap eist, maar de praktische eisen voor het
leraarschap verwaarloost.
Een tweede phase in het reciteren is het leren aanvoelen van de harmonie tussen
vorm en inhoud. Hier hebben we stijlonderwijs op zijn best. We bereiden hier het
stellen voor en steunen op het lezen. Geen onderdeel van het taalonderwijs staat
apart, kan ook niet apart staan, gezien de scherpe doelstelling.
In de tweede klasse moet een leerling een kleine beschouwing geven van het
stuk, dat hij reciteert. Hij moet het verband tussen vorm en in-
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houd opsporen; hij moet verklaren, waarom hij een bepaald vers zó en niet anders
opzegt; hij moet een kort résumé van zijn voordracht geven. Dat gaat meestal erg
onhandig; er komt niet zo heel veel van terecht, maar in elk geval leert de leerling
een tekst grondig te beschouwen, niet enkel naar zijn zakelijke inhoud, maar vooral
naar zijn aesthetische waarde.
Dan volgt in de hogere klassen het bewuste spreekonderwijs. Hier geeft de leerling
een tekst, die van hem-zelf is. En hier komt dan ook de critiek op de samenstelling
en de zinsbouw tot zijn recht. Het spreekt vanzelf, dat een voordracht niet
voorgelezen mag worden. (Moedertaal blz 151 vvlg.). 't Is verwonderlijk, wat de
leerlingen in deze lessen presteren: ze spreken over het onderwerp, dat hun
interesseert; ze projecteren platen; ze geven een eigen voordracht. En de klasse
leert luisteren, want ze mag, na afloop der spreekbeurt, critiek uitoefenen. De klasse
luistert ook, omdat de onderwerpen van de spreekbeurten zo interessant zijn. Het
laatste jaar hebben we, naar aanleiding van de spreekbeurten, enkele excursies
gehouden onder andere naar een papier- en een schoenfabriek. Hier staat de taal
in het volle leven.
In de hoogste klassen zouden we deze spreekoefeningen moeten voortzetten.
Wat zou het mooi en goed zijn, als we daar één uur per week konden besteden aan
het laten bespreken van literaire werken. Enkele leerlingen lezen een boek, en één
geeft er een verhandeling over. De anderen kunnen hun op- en aanmerkingen
maken. Dat zou zeker mooi zijn... maar er is geen tijd voor. Hadden we, in plaats
van de simpele twee uren, maar drie uur beschikbaar voor Nederlands. Dat uur
meer zou heus niet gebruikt worden, om de hoeveelheid leerstof uit te breiden: het
zou dienen voor de zo noodzakelijke verdieping van het onderwijs. Spreek- en
literatuuronderwijs zouden hier samengaan. 't Is wel droevig, telkens te moeten
constateren, dat gebrek aan tijd ons dwingt, belangrijke onderdelen van het
taalonderwijs te verwaarlozen. Is het wel billijk, dat men de school de slechte
resultaten van het moedertaalonderwijs verwijt?
Id. Het vierde onderdeel van het moedertaalonderwijs, dat leidt tot actieve
taalbeheersing is het stelonderwijs.
Er is, na het grammaticale, geen onderdeel, waarover de meningen zó uiteenlopen.
In grove trekken bestaan twee opvattingen over het aanleren van stellen.
De eerste is, dat den leerling het vermogen te stellen van buitenaf aan-
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gebracht wordt. Dat begint dan al op de L.S. De kinderen daar maken opstellen, die
niets anders zijn dan invuloefeningen. Het resultaat in een klasse is dan een veertigtal
gelijke ‘opstellen’, die dit voordeel hebben, dat ze gemakkelijk te corrigeren zijn. Het
voortgezet onderwijs neemt deze methode zowat over. De werkelijke invuloefeningen
zijn verdwenen, maar er komen een soort geestelijke voor in de plaats. Naar vaste
schema's wordt het opstel gemaakt. De taal van die opstellen heeft ook een
cliché-karakter. Wanneer men nu meent, dat men opstellen leert maken, door er
elke week weer een te laten neerschrijven over onderwerpen, waar de kinderen
niets over te zeggen hebben, dan ligt het toch voor de hand, dat de opstellen een
starre vorm krijgen. Inhoud en vorm zijn aangeleerd. De leerlingen, die later in de
literatuur-lessen mooie formules leren opzeggen als: kunst is harmonie of: is de
allerindividueelste expressie etc. moeten toch wel een merkwaardige indruk krijgen
over de verhouding: taal en leven.
Als we werkelijk belijden, dat er harmonie bestaat tussen vorm en inhoud; als we
op die harmonie wijzen bij het reciteren en het lezen; als we geloven in de formule
van het individuele der taal, dan moet het stelonderwijs met deze leer in
overeenstemming zijn.
De tweede opvatting over stelonderwijs, de onze ook, is, dat dit onderwijs de
aanwezige vermogens van de leerlingen moet ontwikkelen. Het kleine kind bezit
het vermogen zich uit te drukken. Het praat volkomen natuurlijk en zijn stem klinkt
blij als het blij is en droef bij verdriet. Een grote hond wordt beschreven met groot
gebaar en uitzetting van stem; een klein, lief katje maakt de stem hoog en dun, en
het lichaam reageert op de voorstelling door een soort inkrimpen.
Wie dat onbevangen waarneemt, weet, wat hem bij het stelonderwijs te doen
staat.
De lagere school moet het vertelvermogen ontwikkelen, eigenlijk levend houden.
En de kleine opstelletjes in de hogere klassen moeten het resultaat zijn van een
spreekbeurt.
Het voortgezet onderwijs moet bouwen op het lager. Bij voortschrijdende leeftijd
ontwikkelt zich de geest. De inhoud voor de opstellen wordt verkregen in het leven.
Het onderwijs kan hier zeker helpen. Dat helpen bestaat in het leren waarnemen.
Sommige leerlingen kunnen over een wandeling nog geen vijf regels samenstellen.
En wàt ze neerschrijven is objectief. Van hun eigen reacties op het waargenomene
zwijgen ze angstvallig. Leer de kinderen kijken. Leer ze waarnemen.
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Zeg hun, dat ze juist hùn indrukken van het waargenomene moeten neerschrijven.
Voor stellen is nodig: 1. dat de steller wat te zeggen heeft en zijn gedachten
ordenen kan.
2. Dat hij zijn taal zodanig beheerst, dat deze de zuivere uitdrukking is van zijn
geestesinhoud. (Moedertaal blz 157). De schrijver moet dus zijn taalvermogen
ontwikkelen, hij moet woordvoorraad bezitten en de juiste betekenis van woord en
uitdrukking kennen. Dit wordt bevorderd in het stijluur (Ic), en zeer zeker ook in de
leesles. Het lezen van goede boeken uit de bibliotheek zal ook het
uitdrukkingsvermogen ten goede komen.
Het ordenen der gedachten wordt eerst toegepast in de spreekbeurten. Daar
worden verkeerde constructies, apo koinou, sylleps enz. uit de toespraak genoteerd
en behandeld. De opbouw van de hele spreekbeurt wordt besproken; de verhouding
der onderdelen afgewogen.
Dat dit ook geschieden kan naar aanleiding van een leesles, spreekt vanzelf.
Maar we vinden hier ten eerste geen fouten; en ten tweede zullen opmerkingen
omtrent taal en stijl niet zó doordringen als bij het behandelen van eigen werk.
Het opstel zelf is nu veel meer een controle op de gemaakte vorderingen, dan
wel een oefening in het stellen. We hebben de positieve ervaring, dat veel opstellen
maken het stelvermogen afstompt. De leerling make een opstel over een onderwerp,
dat hij zelf kiest, en dat dus ook zijn belangstelling heeft.
Hier wordt tegen opgeworpen, dat hij dan op het eindexamen over een opgegeven
onderwerp niets zeggen kan. Dat is niet juist. Of hij over een bepaald onderwerp:
Het belang van koloniën; Het huiselijk leven van vroeger en nu; Voor- en nadelen
der moderne techniek (onderwerpen eindexamen H.B.S. 1938) wat zeggen kan,
hangt in de eerste plaats van zijn ontwikkeling af. Die krijgt hij het hele onderwijs
door, ook bij andere vakken dan Nederlands.
Hoè hij het zegt, hangt af van zijn stelvermogen. En dat ontwikkelen we op de
aangegeven manier. Een goede steller heeft dat vermogen niet te danken aan den
leraar. We schreven eens: ‘hij heeft dat vaak ondanks den leraar’. Dat werd door
collega's niet vriendelijk gevonden. Waarheden zijn nu eenmaal niet altijd vriendelijk.
Het is natuurlijk goed, in de hoogste klassen eens enkele examenonderwerpen
te behandelen, opdat de leerlingen weten, hoe ze zooiets moeten
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aanpakken. We zijn er echter nooit blij mee, als zo'n behandeld onderwerp op 't
examen opgegeven wordt. De candidaten stellen dan niet meer, maar schrijven na.
Eén punt is bij het stelonderwijs nog van groot belang. De leerling moet zich-zelf
durven uitschrijven. Daartoe is nodig, dat de leraar het vertrouwen wint en nooit
toespelingen (laat staan hatelijke) maakt, naar aanleiding van opstellen. Maak ze
nooit belachelijk, al zijn ze nog zo slecht. Behandel ze als een werkelijk stuk
zielsuiting, dat van den leerling-zelf is. Als we zijn vertrouwen kwijt zijn, is het met
goed stellen uit.
De correctie geschiede zorgvuldig: het is goed, verschillende soorten van fouten
met bepaalde tekens in de marge aan te geven. Een uitvoerige correctie in de
opstellen zelf lijkt ons volkomen overbodig: de leerlingen kijken er toch niet naar en
het kost den docent veel tijd.
Algemeen voorkomende fouten, zowel tegen spelling als stijl, worden verzameld
en deze worden vóór de teruggave der opstellen besproken. Wees over ieder opstel
zeer kort: een te uitvoerige bespreking, altijd kritiek, maakt den leerling verlegen en hij zal zijn onbevangenheid verliezen.
Zelfs met één opstel per maand eist het stelonderwijs bijna twee uur maandelijks
van de karig toegemeten uren. Altijd weer is het de tijdnood, die ons dwingt, minder
aan de moedertaal te doen, dan voor de ontwikkeling van den leerling nodig is.
IIa. Het leesonderwijs is het voornaamste middel om te komen tot de passieve
beheersing der taal.
Lezen is de kunst, de geschreven tekst te herscheppen tot levende taal, zó, dat
de opvatting van den lezer de bedoeling van den schrijver volkomen dekt.
Van hoe groot belang dit is voor het literatuur-onderwijs in de hoogste klassen,
waar een literair werk pas tot zijn volle recht komt, bij begrijpende, kunstzinnige
reproductie, behoeft niet verder uitgelegd te worden.
Omtrent het leesonderwijs bestaan, globaal genomen, twee opvattingen, die
lijnrecht tegenover elkaar staan.
De eerste opvatting is deze: een leesles is een soort oefening in het verstandelijk
begrijpen van de inhoud. De leesles geeft ons aanleiding tot woord- en zinsverklaring,
tot stilistische en grammatische beschouwingen, ja, men gaat zó ver, het hele
taalonderwijs om de leesles te groeperen. Een gevolg van deze opvatting is het
stil-lezen. De leerling leest een tekst voor
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zichzelf en beantwoordt een serie vragen, welke die tekst ontieden. Op zichzelf is
daar geen bezwaar tegen. Wie een tekst wil begrijpen, moet die kunnen verklaren.
Maar is dat de speciale taak voor het toch al zo zwaar belaste taalonderwijs? Een
geschiedenis-, een plantkunde-, een aardrijkskundeles, om nu maar van de
wiskundige opgaven te zwijgen, zijn een prachtmiddel om het stillezen toe te passen.
Er zijn aardrijkskundige methodes, die een lesje geven, en een apart deel met vragen
hebben. Nu hebben we bij verschillende leerlingen waargenomen, dat zij het lesje,
dat eerst goed bestudeerd moet worden, in 't geheel niet lezen, maar dat zij beginnen
met de vragen, en het antwoord uit het lesje opzoeken. De behandeling van een
tekst, naar aanleiding van vragen alleen, leidt hier tot verwaarlosing van de tekst.
Het concentreren van het hele taalonderwijs om de leesles, heeft ook zijn bezwaren.
Een leesles, die tot in het uiterste uiteengerafeld wordt, verveelt de leerlingen en
doodt alle belangstelling voor het gelezene als kunstwerk. Hoe vaak gebeurt het
niet, dat een leerling van de hoogste klassen geen drama van Vondel, geen gedicht
van Staring meer lezen kan, omdat alle inzicht in de aesthetische waarde van deze
werken vermoord is door honderden tekstvragen. Woordverklaringen kunnen beter
bewust gegeven worden in de ‘stijl’-lessen. De grammatica kan behandeld worden
in de grammaticales, maar in een leesles willen de leerlingen lezen.
Nu zijn we gekomen aan de andere opvatting van het leesonderwijs: het
aesthetisch lezen.
Het aesthetisch lezen beoogt, de leerlingen op te voeden tot de opvatting, dat
taal ook een kunstproduct kan zijn. Al te veel kweekt de school het idee aan, dat
lezen enkel van belang is, om de logische inhoud van een tekst te vatten, of om op
de hoogte te komen van een of andere reeks van gebeurtenissen. Lezen is een
utiliteitsvak geworden. Je leest je vraagstukken om ze te begrijpen; verder lees je
verhalen om de inhoud. Als die inhoud niet interessant is, lees je niet.
Waarom worden er zo weinig dichters meer gelezen? Toen de dichtkunst haar
hoogtepunt bereikte, en een dichter iemand werd, voor wien de harmonie tussen
geestesinhoud en taalvorm werkelijkheid was geworden... toen las de doorsnee
Nederlander geen gedichten meer. - ‘Er staat niets ìn die gedichten; er gebeurt
niets; de dichter praat maar over zijn gevoel; wat kan ons dat ‘Riet’ van Gezelle
schelen’ ... Dat is de doorsnee-reactie op poëzie.
Het onderwijs heeft hier wat goed te maken. Het moet de leerlingen
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en daarmee het toekomstig geslacht weer leren, zonder haastig gejacht een stuk
proza te genieten òm de schone vorm; een stuk poëzie te lezen, omdat de taal zo
mooi is.
Onze tijd schreeuwt om handeling. Hoe meer doden er in een boek vallen, des
te mooier is het. De film geeft, in korte tijd, de gebeurtenissen, die jaren vullen.
Haast, jacht is het kenmerk van de levensstijl. Wie gaat er nu nog rustig met een
boek alleen zitten, om te genieten van de taalschoonheid?
Zal de school het intellectuele lezen niet bevorderen, als de tekst door allerlei
vragen verbrokkeld wordt? Ons leesuur moet een uur van rustige
schoonheidsgenieting zijn. De doorsnee-leerling is wel zover te brengen, dat hij
aanvoelt, dat een schets van Couperus, bijvoorbeeld ‘De bezitting van Messer
Donato’ met zijn gloed van beschrijving, mooier is dan een stukje uit een of ander
jongensboek, waarin een paar kwajongens een vlegelstreek uithalen.
Als we ze hebben leren proeven: de mooiheid van taal, de soepelheid van zinnen,
de harmonie der klanken, de welluidendheid der zegging, dàn hebben we met de
leesles wat bereikt. Dan is er kans, dat een hogere klasse een drama van Vondel
met belangstelling volgt, ‘omdat de taal zo mooi is’. We verbeelden ons toch niet,
dat een drama als Lucifer, Adam in Ballingschap en andere, door
zestien-zeventienjarigen mooi gevonden wordt om de taalmoeilijkheden, die we er
zo mooi aan uitleggen kunnen, of om de spanning der gebeurtenissen?
Verder is er kans, dat de leerling, na zijn schooltijd, op de hoogte blijft van de
moderne poëzie, dat hij literatuur-gevoelig wordt. Dat zullen we maar bij een klein
percentage der leerlingen bereiken, maar elke gewonnen ziel betekent vooruitgang
voor onze literatuur.
In de laagste klassen wordt de leerling losgemaakt van de verschrikkelijke
leesdreun, waar het Lager onderwijs der opleidingsscholen voor een groot deel
debet aan is (Moedertaal blz. 30 en Hfdst. IV). En dat zal nog erger worden nu het
‘stil-lezen’ een eis wordt voor het toelatingsexamen’. Er wordt dan niet meer gelezen.
De leerlingen der laagste klas lezen op velerlei manieren: de ene vlug, om te laten
merken, dat hij het kan; de andere op één dreun, omdat elk idee van melodie hem
vreemd is, maar goed is het zelden. We schreven (t.a.p. bl. 59) ‘zonder tempo,
melodie, rust en accent, zonder begrijpend vertragen en snappend versnellen wordt
een geschreven tekst, die mondeling gereproduceerd wordt, tot een reeks woorden
achter elkaar, zonder
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zin, zonder leven. Hoe zal zo'n tekst ooit begrepen worden, doorvoeld worden, zó
dat de lezers tot warm leven roepen dat, wat leefde in den schrijver?
Dàt is het doel van ons leesonderwijs, alle jaren door. Hoè hij dat doel bereikt,
moet iedere leeraar voor zich-zelf uitmaken. Maar een eerste voorwaarde is, dat hij
zelf goed leest. Die eis mag wel aan een leraar-Nederlands gesteld worden. Ons
vak is niet louter intellectueel al doen de examens voor de bevoegdheid dat ook
vermoeden.
In de hogere klassen worden teksten gelezen om het begrijpen. Deze lessen
staan los van de aesthetische leeslessen. Het is nu eenmaal nodig, dat een leerling
op het eindexamen een ‘pittig’ stuk kan uitleggen. Van aesthetisch lezen zou op
zo'n examen ook weinig terecht komen; de sfeer deugt er niet voor.
IIb. Onze school, die wel eens terecht ‘luisterschool’ gedoemd wordt, moet de
leerlingen leren luisteren. Aandachtig moet een klasse een lezer of voordrager
volgen. Als er iemand wat op lees- of voordrachtwijze aan te merken heeft, mag hij
dat mededelen. Vooral bij de spreeklessen moeten allen meedoen: foute zinnen
noteren, verkeerde voordracht opmerken.
Op deze wijze wennen we de leerlingen er aan, de voordracht van een ander
rustig te volgen en te analyseren, wat ze voor hun verder leven zeker nodig hebben.
Tot slot: de uitvoering van het hier geschetste taalonderwijs op Middelbare scholen
en Gymnasia kost tijd. Met de toegemeten twee uur in de hoogste klassen kunnen
we daar ons doel niet bereiken. Dat merkten we herhaalde malen op. Maar met
dertig en meer leerlingen in een klas bereiken we ons doel evenmin. Een zekere
individuele behandeling is van het grootste belang. En wat hiervan terecht komt,
weet ieder, die gedoemd is, met deze overvulde klassen te werken.
Nijmegen, Juni '38.
Dr J. MOORMANN

5. Het letterkunde-onderwijs
Onderstaande beschouwingen willen trachten een antwoord te geven op de vraag:
hoe wordt het onderwijs in Nederlandse letterkunde hier te lande gegeven? Welke
methoden worden in de practijk gevolgd? Dat hierbij enig historisch perspectief niet
kan worden gemist, is duidelijk:
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alleen tegen een historischen achtergrond worden ons de beweegredenen helder,
kunnen we overzien, in hoeverre er vooruitgang is, en wat nog te wensen overblijft.
De bronnen, die den beschouwer in 1938 ten dienste staan, zijn in rijken overvloed
aanwezig. Weliswaar is er, bijna 50 jaar geleden, reeds over het
letterkunde-onderwijs geschreven, maar het deel dat de schrijver van toen overzien
kon, is aanmerkelijk kleiner dan de beschouwer in 1938 overzien mag: ter beschikking
staan den laatste, behalve de dissertatie van Dr Lansberg, de werken van Dr Leest
en Dr Moormann, twee mannen die hun persoonlijke meningen hebben geformuleerd
en gemotiveerd in belangrijke boeken over ons moedertaal-onderwijs; daar zijn de
artikelen van W. Kramer, voornamelijk in De Nieuwe Taalgids, die 'n
benijdenswaardig vermogen verraden om door te dringen tot in de diepste geheimen
van letterkundig werk, vermogen, dat de schrijver ook ter beschikking stelde van
zijn Collega's, toen hij in verschillende werkjes van de laatste jaren een leidraad gaf
om te doen zien hoe litteratuuronderwijs kan gegeven worden; daar zijn de
beschouwingen van W. van Leeuwen en Dr Zijderveld in Paedagogische Studiën,
de Nieuwe Taalgids en elders, van wie de eerste eveneens vorm gegeven heeft
aan zijn onderwijsdenkbeelden in enkele leerboeken. In 1938 heeft de beschouwer
bovendien de beschikking over een lange rij jaargangen van weekbladen van
lerarenorganisaties bij het V.H.M.O., belangrijke rapporten over samenwerking en
anderszins, maar vooral: hij heeft een goudmijn in de jaargangen van Levende
Talen, dat - geloof ik - hervormend en stimulerend heeft gewerkt tot groot voordeel
ook van het litteratuuronderwijs. Vooral onder het secretariaat van Dr W. van den
Ent heeft dit tijdschrift een betekenis gekregen, die evenredig toenam met zijn
omvang en met het ledental der vereniging, waarvan het tijdschrift het orgaan is.
Hoe sterk de traditie is - of moet ik hier spreken van conventie? - in het onderwijs
in letterkundige geschiedenis, leert ons een schoolboek van 1868; het is van W.
1
Everts , en wilde geven ‘een beredeneerd, volledig en methodisch verslag van onze
geheele letterkunde’; wanneer we nagaan welke figuren daarin behandeld werden,
dan treft het ons, dat tot 1800 vrijwel dezelfde kunstenaars als thans de eer ener
schoolstudie werden waardig gekeurd. Alleen na 1800 heeft de Tijd huisgehouden
als een orkaan: talrijke figuren, die zelfs de leraren zich nauwelijks zullen herinneren,
vinden hier een plaats. Is het een waarschuwing voor moderne schoolboeken? We
zullen daarover te gelegener tijd meer zeggen! maar beperken ons hier tot de
opmerking, dat Vondel
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in dit handboek 18, Hooft 7 en Bilderdijk 23 pagina's toegemeten krijgt! Er is dus,
ondanks den uiterlijken schijn, meer veranderd dan een oppervlakkige blik ons zou
willen doen geloven! Naast traditie, evolutie. Dat Bilderdijk ook in 1892 nog een
groot deel van hart en hoofd der onderwijsmensen beheerste, demonstreert b.v. de
Keur uit Bilderdijk's gedichten in 2 delen, bijeengebracht door een autoriteit uit de
kringen der onderwijzersopleiding, M.J. Koenen. In dit werk van 310 pagina's wordt
een bloemlezing aangeboden aan ‘aspirant-hoofdonderwijzers’, en - voegt het
voorbericht er aan toe: ‘vooral aan onderwijzeressen’! Had de vrouwelijke intuïtie,
blijkens examenervaringen van den heer Koenen, den geweldenaar Bilderdijk in
het on-dichterlijke zijner productie doorzien? Of was het andersom, en was het
vrouwelijk deel van het onderwijzerscorps als verliefd op dezen Bilderdijk? Overigens
maakt Koenen een zeer verstandige opmerking; wij, die zo gemakkelijk denken, dat
goede ideeën alle modern zijn, wij kunnen in het voorwoord van deze Keur lezen:
‘Levensbijzonderheden mogen dan alleen eenig gewicht in de schaal leggen, als
2
zij kunnen dienen om den dichter in zijn werken beter te begrijpen’ . Wordt deze
wenk, zelfs in 1938, wel steeds begrepen?
Of hier de eerste vrucht geplukt werd van de Tachtiger Beweging, mede misschien
van de activiteit der mannen van Taal en Letteren, durf ik niet uitmaken. Wel is
zeker, dat in 1893 een luider stem weerklonk, waarachter al de autoriteit stond van
den man van smaak, den man van wetenschap tegelijkertijd: de stem van Dr G.
3
Kalff, den lateren hoogleraar . Hij hield een pleidooi, dat in de lijn van Koenens
terloopse opmerking lag: weliswaar moest ‘de man van eenige beschaving’ iets
weten van Van Maerlant, den Reinaert, middeleeuwse liederen enz., maar het was
onnodig dit te serveren in een apart leerboek, noch als zelfstandig deel van het
letterkunde-onderwijs; een beknopte inleiding in een bloemlezing of een woord van
den leraar zelf was voldoende. Kalff was de eerste die de oorzaak peilde van het
onvoldoende letterkunde-onderwijs: de opleiding van den leraar. Paedagogische
vorming werd niet gegeven; in 1938 wel? En toch hadden de meesten een ‘leraar
in de paedagogiek’ hard nodig! Een kweekschool, die door alle aanstaande leraren
bezocht zou moeten worden, achtte Kalff noodzakelijk. - Wat de bloemlezing met
inleidingen betreft, kon de schrijver ondertussen niet anders dan dankbaar zijn ten
opzichte van De Groot, Leopold en Rijkens, (wier boek reeds in 1894 de 7e druk
van het 2e deel zag verschijnen!), al kòn die dankbaarheid pas volledig zijn, toen
in 1916 Leopold
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en Pik, Nederlandsche Schrijvers en Schrijfsters voor 1600 bij de schoolletterkunde
inlijfden.
Zo zien we reeds kort na 1890 ‘moderne’ ideeën in het letterkundeonderwijs
doordringen. Hoe stond het onderwijs toen tegenover de letterkunde van den eigen
tijd? In Neerlands Dichterschat waren Frederik van Eeden, Hélène Swarth, Eduard
Brom, Edw. B. Koster, Albert Verwey en Louis Couperus wèl, Kloos, Gorter, Perk
4
niet vertegenwoordigd . Ook De Groot, Leopold en Rijkens brachten in 1894 reeds
Perk, Hél. Swarth, Van Eeden en Couperus. Eerst een jong dichter uit het Zuiden,
Pol de Mont, zou de Tachtigers alle eer geven, die hun toekwam: Sedert Potgieters
dood, in 1896 verschenen en in 1904 als Verzen van Noord- en Zuid-Nederlandsche
5
dichters herdrukt , bevatte een rijke verzameling uit eigentijdse dichters. In 1898
6
was daarop gevolgd Inleiding tot de Poëzie , dat zeer onmodern was in den
overmatigen omvang (300 pp) en in de opeenstapeling van namen: voor de ode
alleen bijvoorbeeld gaf de dichter-schrijver 143 titels uit de Nederlandse, Franse en
Engelse letterkunde.
Intussen blijkt het docentencorps onbevredigd over methoden en resultaten. Uit
alle schooltypen klinken de klagende stemmen en rijzen voorstellen tot verbetering:
Hoogstra bepleitte voor het hoofdakte-examen een splitsing, zó dat de vakken in
twee groepen werden ondergebracht. Bij de studie en bij het examineren zou men
meer moeten letten op den tijd, waarin, - de omstandigheden, waaronder, de
7
persoonlijkheid, door wie, het werk was geschapen, alsmede op de strekking .
Bolkestein wilde de letterkunde voor het hoofdexamen laten beginnen na 1830, om
volle aandacht te kunnen schenken aan de modernen, en... aan werken uit de
8
wereldletterkunde (door vertalingen) . Dr Schepers vertelde van zijn ervaringen op
het gymnasium en prees bijzonder aan, het vergelijken van twee contrasterende
9
scheppingen, ter scherping van het oordeel . Ondanks al deze verheugende
verlangens naar iets nieuws en beters, drong het oude zich toch nog sterk op in
schoolboeken als van Frisius, die, als historisch-anecdotisch, in veel te uitvoerige
en overbodige aantekeningen het heil zoekend, zelfs tot vragenlijsten kwam, die de
10
oppervlakkigheid in de hand moesten werken .
Toch kan men, met de oprichting van De Nieuwe Taalgids, een nieuwe periode
in het letterkunde-onderwijs zien aanvangen: noch de prestaties van Tachtig, noch
het werk van Taal en Letteren, was zonder vrucht gebleven. Allerwegen gaat dat
na 1907 blijken: Rijpma begon in Noord
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en Zuid met de behandeling van werken voor de hoofdakte-studie, die toen een
vooruitgang betekenden, al zouden wij thàns bezwaar hebben tegen de geringe
aandacht die aan de kunst werd besteed; de oude Taco de Beer zelfs waarschuwde
tegen ‘vroegrijpe kritiek over ongelezen boeken’, al had hij zelf met zijn Geschiedenis
11
der Noord-Nederl. letterkunde allesbehalve een goed voorbeeld gegeven . Uit al
dezen aandrang klonk vooral de forse stem omhoog van dien litteratuur-minnaar
M.A.P.C. Poelhekke in een Gidsartikel over Het onderwijs in de letterkunde op de
12
H.B.S. met vijfjarigen cursus . Wat tot dusver her en der verspreid gelegen had aan
gezondere ideeën, werd hier in een hoog idealisme verzameld, en, bezield door
een grote liefde voor de litteraire kunst, tot een eenheid gesmeed. Geen feitenkennis,
maar inzicht, luidde de leus: ‘inprenten het besef, dat kunst niet is liefhebberij, maar
ernst; niet staat buiten het leven, maar een deel van het leven zelf is.’ Het
letterkunde-onderwijs was te intellectualistisch; de leesles te veel taalles.
‘Letterkunde-onderwijs is kunstonderwijs. Veel lezen, cursorisch en analytisch, veel
voorlezen is het eerst nodige... Het verband met andere kunsten aan te wijzen, kan
hoogst leerzaam zijn. De geschiedenis van onze letterkunde, de samenhang met
buitenlandse litteratuur, dient systematisch behandeld te worden. Maar de hoofdzaak
blijft: het zieleleven van den dichter open te leggen. Het voorbeeld van Doorenbos,
Gezelle en Hugo Verriest toont, dat dit mogelijk is. De Leraar is de methode.’
Geschreven 30 jaar geleden, doet dit artikel ook thans nog modern aan, al zullen
wij de taal, als instrument van den woordkunstenaar, méér en àndere aandacht
waardig keuren, dan Poelhekke wenste, en... al was de uitwerking dezer ideeën in
zijn Woordkunst nu niet altijd geslaagd te noemen. Gaf hijzelf daar geen
namenreeksen, al beperkte deze dichterlijke Leraar zich toch meer dan de lerarende
dichter Pol de Mont? Merkwaardig verschijnsel! Is het niet een sterk bewijs, hoè
moeilijk het is zich los te maken uit den sleur, waarin we door het vroeger ontvangen
onderwijs gebracht zijn?
Intussen kregen Poelhelke's beginselen krachtigen steun uit de practijk. Plots
bleek, dat er, hier en daar, in Nederland Leraren waren, die met hun grote gaven
een zegen bleken te zijn voor hun leerlingen in het bijzonder, maar ook voor het
onderwijs in Nederlandse letterkunde in het algemeen. Daar was de Bredase
H.B.S.-leraar J. Mathijs Acket, die in De Nieuwe Taalgids zijn sprankelende artikelen
schreef, artikelen blijkbaar aan eigen practijk ontleend, en waarin hij vertelde van
zijn rijke
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ervaringen; artikelen, die om hun originaliteit in didactisch opzicht, om de liefde voor
de letterkunde en om het begrip voor het vermogen der leerlingen nog altijd de
13
lezing overwaard zijn . Wat hij beoogde met zijn letterkunde-onderwijs omschreef
hij in den 2en jaargang van de Nieuwe Taalgids aldus: ‘betere mensen maken van
de jongens, ze verfijnen, door omgang met de dichters’. Letterkunde was voor Acket
niet allereerst leervak, noch geschiedenis: het was hem ‘studie - in liefde’, het
gemoed van de kunstenaars in aanraking brengen met de zielen der jongens. ‘Wie
dat kan, is de beste literatuur-leraar, al halen z'n jongens op 't examen misschien
lage cijfers. Boven alles dus: lezen, lezen, lezen!’ Maar in plaats daarvan ‘leerde’
men in zijn dagen liever De Vlaschaard, dan dat men het boek las! Tot zijn
lezenswaardigste opstellen behoren De leraar in het Nederlands, een Gidsartikel,
14
en Een verdediging . Het eerste is een ‘Brief aan een jonge Kollega’, wien hij vooral
op het hart bindt: ‘Meer dan de Vakman is de Man’. Het tweede is een verdediging
der letterkundige geschiedenis, die, zelfs als ze gegeven wordt door een ‘studieman
die van zichzelf weinig betekent’, toch ‘een rijkdom van blikken en perspectieven
geeft!’
Wat Acket deed in De Nieuwe Taalgids, deed, nog meer de blikken gericht op
15
het letterkundig werk, Dr Moller in Onderwijs en Opvoeding en Joh. van Dinter S.J.
16
in het Tijdschrift voor Taal en Letteren . Zo bleek de vernieuwing te zijn
doorgedrongen tot in de practijk; het bleek mógelijk, de nieuwere ideeën te
verwezenlijken. Het hoeft niet al te zeer te verbazen, als wij nu nog Leraren aantreffen
(zij het in gering aantal), voor wie het literatuur-onderwijs zich voornamelijk naar de
feiten richt of op den inhoud van een werk alléén: ideeën worden pas vruchtbaar,
indien de mensen gevonden worden, die er in geloven en die de kracht tot
verwezenlijking bezitten. Zolang de opleiding niet grondig verbeterd wordt, kan men
geen algehelen ommekeer verwachten!
Ook parodie en felle critiek werden gehanteerd tegen het ‘oude’
letterkunde-onderwijs. Deze wapens mogen dan vooral een negatieve uitwerking
hebben, zij kunnen in ieder geval den opmars van goede ideeën dienen. Parodiëren
deed P.J. Bol, toen hij een Proeve eener karakterbeschrijving ten behoeve van
hoofdakte-candidaten gaf; dat deed ook S.M. Noach toen hij de Vragen en Opgaven
over eenige stukken uit de Camera Obscura door G. Lubberhuizen belachelijk
17
maakte . Een fulminante kritiek leverde Bol tegen de manier, om als examenopgave
de beschrijving van een karakter te vragen, voor welke wijze van doen Casimir zelfs

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938

71
‘proeven’ gaf. Afbrekend, wijl de vragen niet tot den dichter naderen deden, was
ook de critiek op Meerkerk's Een boek met verzen, terwijl Rijpma's Gids in de ogen
18
van D. Boer geen genade kon vinden . Verder reikte de invloed van kritieken als
die van Koopmans in de Nieuwe Taalgids, die Van Leeuwen's Letterkundige
Richtingen en Verschijnselen weliswaar niet zo heel kwaad vond, maar constateerde
19
dat het, de liefde, ontbrak . Dieper ging prof. De Vooys op de aangelegenheid in,
toen hij in De Nieuwe Taalgids, grondig de werken van Rijpma (Gids), Elgersma
(Lezen en verwerken) en Casimir (Lessen in Letterkunde) besprak, onder den titel
Letterkunde-studie voor de hoofdakte. Langs den weg der leerboeken achtte hij
terecht een reformatie mogelijk. Ondanks enkele goede dingen, zou de reformatie
20
echter niet van déze boeken komen ! Ten slotte begonnen ook de kunstenaars hun
woord te spreken in deze aangelegenheid. Het meest lezenswaard zijn de
opmerkingen, die Verwey maakte in een artikel over De Stijl van Hooft's Historiën,
waarin hij onder meer schreef: ‘Wanneer men een kunstwerk niet bewondert, dient
men het van het onderwijs uit te sluiten. Bewondert men het wel, dan heeft men
voor enige opgaaf: de leerlingen de noodzakelijkheid en juistheid van ieder woord
te doen verstaan... Zoek in de kunst de kunst, leg haar niet uit, maar toon haar en
21
vraag voor haar aandacht en bewondering’ .
Merkwaardig is, dat het enige boek, dat de nieuwere ideeën het volledigst in
practijk bracht, geen opgang maakte. Ik bedoel de Studies in Literatuur van A.M.
22
de Jong . Deze ‘daad van verweer’, zoals de schrijver zijn werkje in een fulminante
Inleiding betitelde, wilde de ‘vreselijke’ boeken, die voor de hoofdakte bestonden,
onmogelijk maken. Iemand examineren in literatuur vond de schrijver op zich zelf
reeds een vergissing. ‘Maar de grote, de liederlijke fout is de manier waarop! Men
vraagt niet: vertel eens wat je van Vondel gelezen hebt, waarom je het mooi vond.’
Het boekje werd in de kringen der ‘nieuwlichters’ zeer gunstig ontvangen;
23
desniettemin was het succes gering .
Het voorgaande laat de conclusie toe, dat men al vroeg is gaan inzien, dat
letterkunde-onderwijs niet bestaan kon in het omvormen der geheugens tot
feitenmagazijnen, dat het voor alles ‘hart en vurigheid’ vereiste, dat het daarbij
noodzakelijk was te beseffen, dat het kùnst was, die tot de leerlingen werd gebracht.
Van deze beginselen tot de practijk bleek echter een geweldige overgang te zijn,
die zelfs met de practische voorbeelden van Acket, Dr Moller, Joh. van Dinter S.J.,
Dr Schepers e.a. niet
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altijd kon worden gestimuleerd. In het doordringen dezer beginselen tot in de practijk,
den invloed te zien van Tachtig en van Taal en Letteren, later van De Nieuwe
Taalgids, De Nieuwe School en het Bijblad van het Tijdschrift voor Onderwijs en
Opvoeding (het huidige Tijdschrift voor Taal en Letteren), lijkt mij de voor de hand
liggende verklaring. Het zijn deze beginselen geweest, die thans diep in de practijk
van het onderwijs zijn doorgedrongen, en die het letterkunde-onderricht in 1938
zoveel anders, voor een groot deel: zoveel beter, maken, dan het een kwart eeuw
geleden was. Teneinde ons een beeld te vormen van het literatuur-onderwijs in
onze dagen, zullen we de theoretische en de theoretisch-practische beschouwingen,
die er over ten beste gegeven zijn, trachten te overzien, waarna we tot de practijk
zullen overgaan, zoals die is neergelegd in afzonderlijke tekstuitgaven, in
bloemlezingen en literatuur-geschiedenissen.

Grondslag voor litteratuur-onderwijs moet zijn: lectuur. Daarmee beginnen de
moeilijkheden, want ‘wie het boek als opvoedingsfactor voor onze jongens en meisjes
beschouwt, verzaakt zijn plicht, wanneer hij alleen naar het hoe onderzoek doet en
niet naar het wat, en tevreden is, als slechts zijn aesthetisch geweten gerustgesteld
is. Er is echter nogal veel, wat opvoeders der jeugd, die zich slechts vragen over
24
aesthetica stellen, aan onze jeugd durven voorzetten’ . De redacteur van
Boekenschouw, A. Gielen S.J., onderschreef deze mening, en noemde literatuur
25
een der vakleen, ‘waarin het meest geknoeid wordt door onbevoegden’ . Er is zelfs
beweerd, dat er door de lectuur als grondslag van het letterkunde-onderwijs,
conflicten moèten ontstaan tussen leraren en ouders, en dat dit veelal het kenmerk
26
is van een goed literatuur-leraar . Ik kan dit vraagstuk hier niet behandelen, maar
uiterst belangrijk èn voor het literatuur-onderwijs in engeren zin èn voor de vorming
der persoonlijkheid is het wèl. Men kan echter het vraagstuk van de lectuur, basis
en vrucht beide van goed letterkunde-onderwijs, niet losmaken van de persoonlijkheid
van den leraar, en dus van de opleiding tot het leraarsambt. Want wáár blijft het ook
hier, dat de ‘man voor de klas’ ten slotte een der beslissende factoren is, al zou ik
niet graag de uitspraak geheel voor mijn rekening nemen, dat ‘bij literatuur-onderwijs
eigenlijk alléén van belang is de geest van den leraar, zijn ontvankelijkheid voor
litteraire schoonheid en zijn macht daarvan te getuigen zo, dat ook de leerlingen tot
27
litterair genot worden opgeleid’ .
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Is inderdaad de lectuur de grondslag van het letterkunde-onderwijs in Nederland?
Uit de klachten, die vaak vernomen werden (en nog worden), valt af te leiden, dat
we hierin het ideaal nog niet hebben bereikt. Of we dit zullen bereiken door een
rigoureuse beperking, desnoods afschaffing van het onderwijs in letterkundige
geschiedenis, is zeer de vraag. Het heeft er den schijn van alsof in de ons
omringende landen de toestand in dit opzicht anders - beter? - is. ‘Kenschetsend’
voor het onderwijs in de letterkunde in Frankrijk, noemde Prof. Salverda de Grave
het feit, dat het wordt gegeven ‘in nauwe aansluiting aan de litteraire geschriften’.
Aanvankelijk beperkt tot explication de texte, komt men er, in de 5e en 6e klas, tot
explication littéraire. Daarbij verwaarloost de Franse leraar echter zijn klassieken
niet! In Duitsland is de lectuur nog meer hoofdzaak en de geschiedenis nog meer
beperkt, terwijl in Engeland, waar vroeger de aandacht zich al te zeer bepaalde tot
de annotaties bij den tekst, ‘now, it is the texts themselves that are read, and read
as a whole’. Historische bloemlezingen gebruikt men er niet, terwijl de geschiedenis
28
der letterkunde als zodanig niet behandeld wordt .
Ook in Nederland gaan stemmen op, om de lectuur werkelijk tot grondslag van
het literatuuronderwijs te maken, door de geschiedenis der letterkunde, zo nodig,
terzijde te stellen. De schrijver Greshoff verwacht alleen heil van de ‘directe, innige
29
aanraking met de levende, met de wordende literatuur . Ook een ervaren en
fijnzinnig leraar als W. Kramer acht de literatuurhistorie van geringe betekenis.
‘Wanneer wij onze leerlingen kunnen brengen tot het werkelijk verstaan van het
wezen van litteraire kunst, tot het opmerken van zijn karaktertrekken, het werkelijk
30
indringend en genietend lezen, meen ik dat we tevreden mogen zijn’ . En Dr W.
van den Ent vertolkt de mening van zeer velen als hij schrijft, dat de geschiedenis
der letterkunde een dienende en niet een leidende functie toekomt. Met instemming
haalt hij de woorden aan van Otto von Greyerz: ‘An jederen besseren Schule sollte
alles Reden über Literatur die man nicht kennt, verboten sein’. Dr Van den Ent wil
de literatuurhistorie tot het allernoodzakelijkste beperken en overigens den tijd
31
besteden aan ‘leren lezen’ . Nu lijkt mij een aforisme als dat van Greyerz
schromelijke overdrijving: wie even nadenkt welke consequenties dit zou meebrengen
voor het onderwijs - niet alleen voor dat in literatuur - zal dit terstond beamen. Het
is er mee, als met Pestalozzi, die zijn principe der aanschouwelijkheid - in zich juist!
- zó ver dreef, dat hij zeide: ‘als ge over een kalf praat, breng het dan mee in de
klas!’

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938

74
Begrijpelijk is de reactie tegenover het literatuurgeschiedenisonderwijs. Maar reeds
in het algemeen gezien komt het mij voor, dat men zich bij het streven naar
onderwijshervorming evenzeer hoeden moet voor vernietiging van het oude als voor
het rücksichtlos doorvoeren van het nieuwe, dat zijn waarde toch altijd nog in de
practijk zal moeten bewijzen. Wie in dat opzicht nagaat, wat er de laatste jaren in
het lager onderwijs is gepropageerd, zal, bij alle waardering voor de beginselen der
voorgestane hervormingen, zich toch wel ter dege bezinnen op de practijk ervan;
er is daar bijvoorbeeld een streven naar versobering, voornamelijk in de zaakvakken;
geheel afgezien van de vraag of niet juist deze vakken uitermate geschikt zijn voor
de vorming der persoonlijkheid, dient toch overwogen te worden of de practijk, vooral
in kleine scholen, niet reeds zover versoberd heeft, dat er van dit geraamte niets
meer te halen valt. - Zó is het nog niet gelegen met het onderwijs in
literatuurgeschiedenis, maar men dient toch wel te bedenken, dat afzien of al te
schriele beperking van de literatuurgeschiedenis, betekent: 1. het verzaken aan een
prachtgelegenheid tot concentratie, voornamelijk wat de historie der Westerse
litteraturen en de cultuurgeschiedenis betreft; 2. het verzuimen van de heerlijkste
gelegenheden tot vorming van gemoed en geest. Menselijke grootheid zien en
bewonderen, de oneindige waarde der menselijke persoonlijkheid leren schatten,
‘heldenverering’ in den besten zin des woords: waar kan dat alles beter tot zijn recht
32
komen dan in het onderwijs in de geschiedenis der letterkunde?
Literatuurgeschiedenis is terecht (ook) genoemd: ‘een deel van de geschiedenis
van den menselijken geest. In de litteratuur manifesteert zich de mens in zijn zoeken
en streven, in zijn worsteling met de grote levensproblemen, die voor alle tijden...
33
dezelfde blijven’ . Ieder leerling heeft, in de puberteitsjaren het meest, te worstelen
met zichzelf; wie de gelegenheid verzuimt, hem het sterkende voorbeeld van een
Vondel voor ogen te stellen, de rampzaligheden en verrukkingen van een Brederode,
de zekerheden van een Revius en een Stalpert, die ziet af van prachtige
mogelijkheden tot vorming van hart en geest. Trouwens, de geschiedenis der
letterkunde biedt, méér nog dan de politieke geschiedenis, alle voordelen die aan
een historisch gerichten blik eigen zijn. Ik meen, dat practisch ook niemand afziet
van het onderwijs in letterkundige geschiedenis, en geloof, dat een verdiept inzicht
in haar betekenis zal leiden tot een redres, dat behoeden kan voor een te ver afglijden
in een richting, die overigens veel respect verdient. Vanzelfsprekend komt het er
maar op aan, hoe en wat ‘onder-
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wezen’ wordt. ‘De leraar zij de gastheer, die zijn gasten (dichter en jonge-mens) de
kennismaking met elkaar vergemakkelijkt door allerlei moeilijkheden als: verschillende
taal, gevoels- en denkrichting, uit den weg te ruimen, zodat de gelegenheid tot
34
waarderen en vereren open komt’ . Ruim opgevat, kan ik het hiermede eens zijn.
Men kan dus vaststellen, dat er een ernstig streven bestaat om de lectuur
inderdaad tot grondslag te maken van het letterkunde-onderwijs. Men moet tevens
constateren, dat dit blijkbaar gaan zal ten koste van een vakonderdeel, dat een zeer
grote vormende waarde bezit, namelijk de letterkundige geschiedenis. De vraag is:
ligt dit aan de huidige opvattingen van dit vakonderdeel? Of is het 't slachtoffer van
de versoberingstendenzen, die in ons onderwijs - gelukkig! - werken? Nog
eenvoudiger: is het wellicht een gevolg van tijdnood? Al deze factoren hebben
meegewerkt, maar mijns inziens ligt de hoofdoorzaak toch in de letterkundige
geschiedenissen en dus ook, min of meer, in de wijze waarop dit vakonderdeel
wordt onderwezen. Het valt bijvoorbeeld niet te ontkennen, dat - waar vier moderne
talen in hun letterkundige uitingen moeten worden gekend - er een hopeloze
verwarring in de terminologie bestaat bij de docenten en ontstaat bij de leerlingen;
evenmin valt het feit te loochenen, dat de omschrijving en vorming van begrippen
als ‘renaissance’, ‘humanisme’, enz. in de ene les heel anders verloopt, dan in de
andere... aan dezelfde school. Nu smale men niet te veel op formuleringen en
definities: zij zijn het onmisbare houvast voor het begrip. Het deed me waarlijk
genoegen, dat ik, zelfs bij een dichter, waardering hiervoor vond, want als waardering
verstond ik, wat Anton van Duinkerken neerschreef in een dichterlijke polemiek met
den leraar Gerard Knuvelder: ‘Het zal de kunst zijn van den letterkundigen
historieschrijver der aanstaande periode, beknopte formules te vinden, waarbinnen
35
de psyche niet sterft. Het jaartal diene ter localisatie, de formule ter vereeuwiging’ .
Maar daarvoor dient het jaartal en de formule gekénd te worden! - Er is maar één
middel, om dit euvel der verscheidenheid van omschrijvingen uit de wereld te helpen:
een innige samenwerking tussen alle leraren in levende talen aan dezelfde school,
zo, dat men evengoed één dier leraren met het onderwijs in dit vak kan belasten.
Het ligt voor de hand, dat dit de leraar Nederlands zal zijn. Gij merkt op: kàn dat?
Ik antwoord: indien de opleiding herzien wordt: ja! Er zijn trouwens scholen waar
het thans reeds geschiedt, waar de verhoudingen gelukkig zo liggen, dat de leraren
in vreemde talen den leraar Nederlands om deze wijze van doen
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in het geheel niet als een usurpator beschouwen. Natuurlijk dienen allen op de
hoogte te zijn van wàt de leraar Nederlands onderwijst, natuurlijk dienen de leraren
in vreemde talen het hoogste woord te spreken als het gaat over het ‘wat’ voor ‘hun’
letterkunde; kortom: er zullen compromissen moeten worden gesloten, de leraren
vreemde talen zullen den leraar Nederlands op de hoogte moeten houden wàt zij
lezen met hun leerlingen. De practijk aan enkele scholen in Nederland leert, dat dit
36
alles mogelijk is en... zeer goede vruchten afwerpt . Intussen zijn wij zover nog niet,
dat aan de Nederlandse scholen voor V.H.M.O., de lessen in literatuurgeschiedenis
voor de hele West-Europese letterkunde aan den neerlandicus zijn opgedragen.
Gaan wij thans na, hoe - te oordelen naar de litteratuurgeschiedenissen - dit deel
37
van het onderwijs wordt opgevat .
Al vroeg deed het type, dat geschiedenis en bloemlezing combineert, zijn intrede.
Het meest bekende voorbeeld is wellicht het tweedelige werk van Dr Van Schothorst,
thans herzien door Dr Moormann; een dergelijk werk, driedelig van ongeveer 500
pp., was dat van Dr Van der Valk, Onze Letterkunde. Het laatste draagt een
Calvinistisch stempel, wat het tegendeel van een bezwaar is, indien er maar niet 5
regels over Staring tegenover 7 pagina's voor Van Alphen stonden, indien maar niet
Kneppelhout en Drost hadden moeten sneuvelen voor Gewin. Tot in onzen tijd is
het type gehandhaafd; het karakter is zelfs meer geprononceerd, wat in een tijd,
waarin zózeer de nadruk gelegd wordt op de dienende functie der letterkundige
geschiedenis, verklaarbaar is. Ik vraag mij af, of daardoor de letterkundehistorie
niet verder gedaald is dan wellicht in de bedoeling lag: bleef zij dienares, er kon nog
altijd respect spreken uit het laten vervullen dezer functie; het lijkt echter soms alsof
zij tot Assepoester geworden is. Het minst is dat het geval in een werk als dat van
Piet Oomes, Een eerste gang door onze litteratuur, waarop een Tweede gang is
gevolgd; meer is dat merkbaar in de ‘Inleiding voor het middelbaar en gymnasiaal
37
onderwijs’ van Dr A.J. de Jong . Het eerste werk heeft grote verdiensten: in een
concentrischen leergang geeft het een beeld van de ontwikkeling onzer letterkunde
en van haar hoogtepunten; het tweede geeft van de geschiedenis slechts capita
selecta, en is zozeer op het letterkundig werk ingesteld, dat de personen der
schrijvers gans onbelangrijk worden. Of dit voor een schoolboek te rechtvaardigen
is, moet ik uit paedagogische overwegingen betwijfelen.
De meeste litteratuurgeschiedenissen prefereren historie en bloemlezing
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gescheiden te houden. Zo doet de bekende Schets van prof. De Vooys, die blijkens
de vele drukken veler gids is geweest. Het was een betrouwbare gids, maar is te
zeer een opeenhoping van feiten, dan dat het nú nog ‘modern’ kan heten, welke
kwalificatie ook niet verantwoord zou zijn, als men let op de zeer summiere
behandeling der nieuwste letterkunde. Na deze Schets kunnen onder andere nog
genoemd worden de Geschiedenis der Letterkunde van J.C. Kummer (1916), leraar
aan een Bondscursus voor de hoofdakte, vooral op de practijk, dat wil zeggen op
de examens gericht, en daardoor wel eens minder leesbaar; Rijpma's Beknopte
38
Geschiedenis der Nederlandsche letteren, minder gunstig ontvangen . Een keerpunt
betekent de Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde door Jan Greshoff en Jan
39
de Vries . De bakens verzet? vroeg een criticus zich af. In vele opzichten: ja! Men
beluistere slechts het nieuwe geluid, dat in de Voorrede klinkt, en lette op de methode
van behandeling. Dit meenden de schrijvers: ‘Te veel wordt in de handboeken deze
moderne litteratuur (na '80) zonder systeem of inzicht als een reeks namen, titels
en feiten opgesomd’. Zij zullen trachten de feiten te schiften en in onderling verband
te brengen. ‘De geschiedenis der vaderlandse letterkunde behoort minder
aesthetisch-critisch te zijn, dan wel den nadruk te leggen op de ontwikkeling van
het geestelijke leven, waarvan de literatuur de spiegel is. De beoordeling van een
literair werk naar haar schoonheidswaarde is een vanzelfsprekend correlaat van
een dergelijke historische beschouwing; het is echter voor alles nodig de
dieperliggende strevingen en neigingen, die in het werk der dichters worden
uitgesproken, te onderkennen en te waarderen’. Zó kan men ‘door de werken van
onze kunstenaars een veelzijdig-ontwikkelenden en veredelenden invloed op het
opgroeiende geslacht uitoefenen’. De leerlingen moeten leren, ‘vooral naar de
ideeënwaarde der literatuur te zoeken’. Vandaar ook dat in dit boek een ongenadige
opruiming wordt gehouden onder de feitenverzamelingen van sommige
litteratuurgeschiedenissen; vandaar dat zij deze samenbrengen in korte, aan de
beschouwingen voorafgaande, hoofdstukjes, ‘data’ en ‘personen’. Bovendien wijden
de schrijvers grote aandacht aan de nieuwere litteratuur: tot p. 191 spreken zij over
de letterkunde tot Tachtig, van p. 191-266 behandelen zij Tachtig en van p. 267-377
Heden en Toekomst. Men heeft het een ‘fris boek’ genoemd, dat, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld Stroomingen en Gestalten van De Raaf en Griss, meer eenheid
demonstreert; het opent perspectieven, het lokt tot tegenspraak. Nieuw was het
boek zeker; succes bleef
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echter uit: het haalde geen tweede druk! In dit opzicht vormt het een sterke
40
tegenstelling tot Moller's Beknopte Geschiedenis der Nederlandse letterkunde ,
waarvan men de tweede- en latere drukken als de definitieve moet aanzien. Het
heeft een hevigen strijd doen ontbranden: men heeft gesproken van een ‘waardeloos
en onwaardig product’, evenzeer als van ‘zeer verdienstelijk’; het had echter vooral
de verdienste van beginselvast te zijn. Voor een schoolboek is dat geen gering
voordeel! - In denzelfden tijd verscheen het smaakvolle boek van Dr Jan Walch, dat
voor het eerst het kultuurhistorische verband en dat met andere kunsten duidelijk
41
aanwees . De Korte Schets van de ontwikkelingsgang der Nederlandsche
letterkunde waarin Van Leeuwen de practijk van zijn herhaaldelijk verkondigde
opvattingen over literatuuronderwijs neerlegde, althans voor een deel, werd ‘een
geslaagde vogelvlucht’ genoemd door Anton van Duinkerken, maar verloor in een
overgrote geestdrift voor de moderne kunst, de verhoudingen al te zeer uit het oog:
42
Gezelle bijvoorbeeld kreeg heel wat minder toegemeten dan A. Roland Holst . Dr
C. Tazelaar offerde in zijn Beknopte Handboek der Nederlandsche letterkunde te
43
veel aan feitenkennis . Zelf heb ik getracht in een Handleiding bij de studie der
Nederlandsche letterkunde aan nieuwe ideeën op het gebied van het
letterkunde-onderwijs gestalte te geven: getracht werd het feitenmateriaal aanzienlijk
te beperken en het overblijvende te funderen, de begrippen helder te doen zijn en
zuiver te hanteren (niet alleen de algemeen-woordkunstige als legende, sprookje
etc., maar ook humor, satire, het komisch, traditie, reactie en dergelijke); om het
verschil en de overeenkomst tussen de grote perioden te doen zien werd bij ieder
tijdvak een ‘winst- en verliesrekening’ opgemaakt ten opzichte van de algemene
begrippen, die in de Inleiding waren verworven; het overzicht werd doorzichtiger
gemaakt door slechts drie tijdvakken te onderscheiden: Middeleeuwen, Renaissance
en Romantiek, waarna de Jongeren-beweging, als de eigentijdse werd afgewogen
tegen de drie voorgaande: voor een deel dient immers het begrip van het verleden
om het heden te verstaan. Meer dan aan de personen werd aandacht aan de werken
geschonken, maar de eersten werden om paedagogische en didactische redenen
niet verwaarloosd. Systematisch werd het verband gelegd met de cultuur- en
kunstgeschiedenis, ook door illustraties. Bovendien werd enige aandacht besteed
44
aan de stijlgeschiedenis, ook aan die van het tijdvak .
Ten dele tonen deze litteratuurgeschiedenissen een aanmerkelijk ver-
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schil van opvatting omtrent de houding die de school heeft aan te nemen tegenover
de moderne letterkunde. Steeds meer helt men tot de mening over, dat deze het
leeuwenaandeel moet krijgen van onze lessen. Met nadruk is onder meer door Van
Leeuwen de eis gesteld, dat op de Middelbare School de moderne Nederlandse
poëzie grondig behandeld wordt. (Uit de practijk van zijn Korte Schets blijkt, dat hij
onder ‘modern’ voornamelijk Tachtig verstaat). Immers, niet alleen schrijft het
program het voor, maar de moderne poëzie geeft ‘het volkomenst uiting aan het
leven van den mens van alle tijden en van den modernen mens’. De ‘behandeling’
der moderne poëzie dient het sluitstuk te zijn van het gehele literatuuronderwijs,
omdat die ‘het gehele leven in al zijn eeuwige gecompliceerdheid, en nog speciaal
45
de gecompliceerdheid van den modernen tijd, tenslotte weerspiegelt’ . Het waren
er niet weinigen, die twijfelden aan de practische uitvoerbaarheid van dit ideaal. Dr
Zijderveld was hun tolk, toen hij meende dat de brede en diepe behandeling van
Van Leeuwen, waarbij hij tot 16- en 18jarigen spreekt als tot geestelijk volwassenen,
46
‘op vluchtigheid en napraterij moest uitlopen’ . Hier stonden twee riclitingen
tegenover elkaar, die we èn in de lectuur over ons onderwerp èn in de practijk van
het letterkunde-onderwijs telkens weer ontmoeten: de richting van hen, die het
artistieke op den voorgrond plaatsen, de ‘aestheten’, zoals ze wel eens zijn genoemd,
en de richting van diegenen, die in de litteratuurles het middel zien tot het leren
verstaan van mensen en wereld van binnenuit, ‘zodat de mogelijkheden van geest
en gemoed, die in de leerlingen sluimeren, zich verwerkelijken en zij zich in zichzelf
onderscheiden’.
Verscheidenen hebben ‘de moderne literatuur op de school’ verdedigd of
47
gepousseerd . Het lijkt ook mij juist, die op den voorgrond te stellen. De argumentatie
voor deze handelwijze zoeke men evenwel niet in de grotere ontvankelijkheid van
den leerling voor het leven van heden; hoorden we Van Leeuwen niet betogen, dat
het moderne leven zeer gecompliceerd was? Is het bovendien wel waar, dat de taal
der moderne letterkunde als regel beter verstaanbaar is voor den leerling dan de
oudere van Middeleeuwen en 17e eeuw? Het letterkunde-onderwijs moet echter
hierom vooral de eigentijdse kunstenaars in zijn belangstellingssfeer trekken, om
tot een beter begrip van de geestelijke structuur van den eigen tijd te komen. Maar
dan is ook de achtergrond der letterkundige geschiedenis onmisbaar. Wie zo handelt,
zal, óók door zijn letterkunde-onderwijs, bekrompenheid en vooroordeel bestrijden
en ontvanke-
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lijkheid kweken voor het verstaan van anderen, die zekerheid vonden in het leven
of er voor streden en strijden. Zo bezien is de litteratuurleraar aan de bijzondere
school in het voordeel boven zijn Collega aan de openbare: voor den laatste kan
het leven inderdaad gecompliceerd zijn, is het niet mogelijk voor de zo heterogeen
samengestelde klassen standvastig van uit één hoog gezichtspunt te oordelen. De
eenheid van levensrichting - die in genen dele tot enghartigheid of bekrompenheid
behoeft te leiden - is ook in 't letterkunde-onderwijs 'n onmiskenbaar voordeel.
Er zitten in dit alles nog uitermate interessante en gewichtige elementen, die de
moeite der beschouwing zeer waard zijn. Om wille van de ons toegestane ruimte,
willen we thans echter een andere bron aanboren, die ons inlichtingen verschaffen
kan over het letterkunde-onderwijs in Nederland: de bloemlezingen. Waardoor laten
samenstellers van dergelijke werken zich leiden? Het antwoord op deze vraag zal
tevens het antwoord zijn op die andere: welke lectuur biedt men zijn leerlingen en
hoe wordt die behandeld?
Daar zijn bloemlezingen, die bedoelen de literatuurhistorie te illustreren. Meestal
zoekt men wat karakteristiek is voor kunstenaar of periode. Niet altijd kiest men het
schoonste: wat lelijk is, kan zeer illustratief zijn. We passeren een bloemlezing als
die van Dr J.A.N. Knuttel, omdat zij niet alleen voor de school was bestemd, maar
48
ook voor zelfonderricht en als ‘huisboek’ . Voorzover ik weet, werd het boek in de
school zeer weinig gebruikt. Anders was het met het Letterkundig Leesboek van Dr
J. Prinsen JLzn, dat wilde geven ‘het minimum dat nodig is om enig inzicht in onze
letterkundige geschiedenis te krijgen’. Het boek sluit zich bij Prinsen's Schets van
49
de Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde aan . Streefde Prinsen naar een
minimum, het heeft er allen schijn van dat De Raaf en Griss en anderen naar een
maximum streefden. Een Nieuwe Bundel bestaat, voorzover hij betrekking heeft op
de geschiedenis der letterkunde, uit drie delen, waarvan dl V, dat de Tachtigers en
de Vlaamse letterkunde na 1830 omvat, 680 pagina's telt! Jacob Winkler Prins geniet
de eer er met 8 verzen vertegenwoordigd te zijn, Adama van Scheltema met 19!
Kloos met 20 plus een fragment uit zijn proza. Nu heeft deze wijze van doen, indien
het waarlijk grote kunstenaars betreft, ongetwijfeld een groot voordeel: dat van de
persoonlijke keuze, van de eigen voorkeur, zowel voor leraar als voor leerling. Dit
voordeel is niet gering! Toch vraag ik me af, waarom Gerard van Hulzen 16 pagina's
moet krijgen, Frans Mijnssen en Jeanne
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Reyneke van Stuwe idem, Willem Schürmann zelfs 25! Ik weet ook niet, wat de
leerlingen met al die namen als van Balthazar Verhagen, Giza Ritschl, Annie
Salomons, enz. moeten beginnen! Dat met dit boek, verschenen in 1918, de nieuwere
letterkunde haar definitieve intrede deed in de school, is echter een verheugend
50
verschijnsel geweest . Omvangrijker nog is Gouden Aren door Dr G.A. Brands en
R.W. Lieve, dat tevens een beknopte litteratuurgeschiedenis geeft en goed
geïllustreerd is. Deel IV, dat tot 1780 gaat, telt 750 p., dl V zelfs 850. Ook hier is de
grote keuze uit Vondel, Hooft, Brederode, enz. weer een niet gering voordeel. Maar
wat men in de school moet aanvangen met 12 geestelijke en 8 wereldlijke liederen
der Middeleeuwen, met 10 p. van Luiken, met 4 van Hoogvliet en 4 van Feitama
51
enz. is mij onbegrijpelijk ! Handiger waren dan nog de Stemmen van Verre en
Dichtebij, ‘Lektuur voor het katholiek onderwijs en voor zelfstudie met korte
52
inleidingen en van aantekeningen voorzien’ door J.L. Horsten . Deze verschenen
in een tiental deeltjes, waarvan het omvangrijke derde geheel aan Vondel gewijd is
(450 p.). De beste bloemlezing van dezen aard is zonder twijfel het Letterkundig
Leesboek van Van den Bosch, De Vooys en Tinbergen. Dat kon ook niet anders,
waar mannen van deze kwaliteit er zich toe gezet hadden, dit werk samen te stellen.
De taalkundige aantekeningen, die in een historische bloemlezing niet ontbeerd
kunnen worden, zijn voortreffelijk. Ook deze twee delen bieden nog een keuze, die
53
ruim genoemd kan worden .
Vervolgens zijn er de bloemlezingen van de aesthetische richting, waarvan De
Bloeiende Bongerd het type is. Warm begroet door een deel der neerlandici, èn
door kunstenaars, werd zij door andere leraren als onbruikbaar afgewezen. Opnieuw
54
bleek dit, toen de samenstellers later een Bottende Bongerd vooraf lieten gaan .
Volledigheidshalve wijs ik op mijn bloemlezing Uit Heden en Verleden (1929), die
door haar inleidingen gelijkenis met de Bloeiende Bongerd vertoont, maar die in
keuze der stukken en behandeling der onderwerpen principieel ervan verschilt. Tot
55
deze aesthetische richting behoort ook het werk van W.L.M.E. van Leeuwen .
Sommigen beschouwen de lectuur der lagere klassen als noodzakelijke inleiding
tot het latere litteratuuronderwijs en achten dan ook een litteraire instelling daarvan
56
noodzakelijk .
Naast - ik zeg met opzet niet: tegenover - de aesthetische richting, staat die der
intellectuele beschouwers. Misschien moeten we hiertoe Dr Rijpma rekenen, maar
diens boeken ontsnappen aan pogingen tot nauw-
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keurige karakteristiek . Met zekerheid kan men er Dr Zijderveld toe rekenen, zoals
uit talrijke bijdragen en recensies van dezen geleerden leraar blijkt. Practisch werk
hebben hier Dr Staverman en Dr van den Ent geleverd: de eerste in zijn Proza en
Poëzie voor de laagste klassen, de tweede in twee deeltjes Gedichten lezen, te
samen in De Kern, ongetwijfeld de beste bloemlezing ‘hunner’ richting. Zij menen,
dat ‘het literatuurleesonderwijs over het algemeen te veel en te uitsluitend gericht
is op het literair genieten... waarbij men zich tevreden stelt met een vaag aanvoelen,
in plaats van te streven naar verstandelijk begrijpen en een daaruit voortvloeiend
58
zuiverder waarderen van de gevoelselement’ . Men vindt er bijvoorbeeld proza in
van Coen, Johan de Witt, Thorbecke, Pierson, prof. Huizinga.
De polemieken, die tussen aanhangers dezer beide richtingen worden gevoerd,
zullen wel nooit tot het beoogde resultaat voeren. Het lijkt mij trouwens onjuist het
letterkunde-onderwijs te willen dwingen in de ene of in de andere richting. Vooreerst
omdat ook de ‘intellectualisten’ uiteindelijk litterair genieten willen bereiken: zij
beginnen alleen wat later en zijn daarom alzijdiger in de keuze hunner leesstof.
Omgekeerd verwaarloost de ‘aestheet’ het begrijpen niet. Vervolgens dwinge men
een neerlandicus, die immers ook zijn bepaalden aanleg heeft, niet in een richting,
die de zijne niet is; dat zou bijna noodwendig op een mislukking uitlopen. Ik zou niet
zover willen gaan als de dichter Verwey of als de leraar Dr Ras, die beiden den
leraar ‘die er niets voor voelt’, géén letterkunde-onderwijs willen doen geven. Een
kern van waarheid schuilt in deze stellingname ongetwijfeld! Mijns inziens bewijzen
beide richtingen aan het letterkunde-onderwijs goede diensten; de geestdrift der
‘aestheten’ is een onmiskenbaar voordeel, maar of zij niet eens over de hoofden
heenpraten? De degelijkheid der ‘intellectualisten’ lokt aan, maar of ook zij niet eens
de leerlingen achter zich laten? De ware ‘aestheet’ verwaarloost nooit het begrijpen,
59
de ware ‘intellectualist’ nooit het genieten .
Een speciale positie neemt het bijzonder onderwijs in. Evenals bij de
litteratuur-historie zal de eenheid van levensrichting bij het literaire lezen een
prachtgelegenheid tot vorming bieden. Hier biedt zich een zeldzaam schone
gelegenheid aan de leerlingen een blik te gunnen in de diepten der eigen
levensbeschouwing, en andere levensopvattingen èn op hun natuurlijke hoogte èn
in hun bovennatuurlijken achterstand te toetsen. Dat mag niet betekenen: een
bekrompen eenzijdigheid in keuze en behan-
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deling; het moet wel betekenen het aangrijpen van een enige gelegenheid om een
edeler mens in de leerlingen te boetseren. Ik zou dit kunnen toelichten met een
bespreking van de 4delige bloemlezing Proza en Poëzie van A. Vincent en J.J.
Verbeeten (1909), ean katholieke bloemlezing, die toch geen verzameling van
katholieke kunstenaars werd; wel wordt verwacht, dat alles vanuit het eigen standpunt
wordt belicht, een eis, die, bij vervulling, ook paedagogisch grote voordelen zal
60
bieden .
Wie letterkunde-onderwijs mag geven in 1938, beschikt over prachtige
hulpmiddelen. Men behoeft met Dr Moormann nog niet te staan op een eigen lokaal,
om toch in zijn hoge eisen alleszins bevredigd te worden. Daar is dat prachtige
illustratie-materiaal van den keurigen Platenatlas van Poelhekke, De Vooys en Brom;
daar is de populair-uitgevoerde van Kuypers en De Ronde, Moormann en Wouters;
daar zijn de schitterende gramaphoonplaten van Paul Huf, sinds enigen tijd nog
aangevuld door anderen. En hoevele experimenten zijn er nog niet gaande, die
61
nieuwe perspectieven openen .
Ook de hoofdakte-studie gaat, wat het vak letterkunde betreft, de laatste jaren in
betere banen. Men bezie slechts de opgaven voor het schriftelijk examen en
beluistere eens mondelinge examens. Wel is hier nog heel wat te verbeteren, maar
de wind waait gunstig. De tijd, dat een hoofdakte-candidaat, vooraleer hij aan de
lectuur van Vanden Vos Reinaerde kon beginnen, eerst door een voorgeschiedenis
worstelen moest, die liep van de Pançatantra en Hitopadeça tot de Germaanse
62
dierenfabels, behoort bijna tot het verleden !
Er is veel waarover wij ons bij het letterkunde-onderwijs van thans verheugen
mogen: het heeft gewonnen aan bewust litterair of geestelijk genieten; het geeft
gelegenheid tot ontplooiing volgens eigen aanleg: een belangrijke factor voor het
succes! Het huidige letterkunde-onderwijs erkent de waarde der eigentijdse
letterkunde, ofschoon wij ons bewust zijn, dat het oordeel der geschiedenis anders
zal luiden dan het onze; wij beseffen, onder andere door de theoretische
beschouwingen en practische boeken van W. Kramer, dat litteratuuronderwijs moet
stoelen op goed taalonderwijs, ook al gaat men deze stelling niet tot het uiterste
63
doorvoeren ; men is zich levendig bewust, dat letterkunde leven is, gekristalliseerd
leven als men wil, dat men niet kan wringen in het keurslijf van feiten en formules.
Wij weten, dat wij van onze leerlingen geen critici noch dichters kunnen of mogen
maken, maar achten ons onderwijs geslaagd, indien de leerlingen het werk van
hoge geesten begrijpend
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en genietend naderen kunnen. Echter, beseffen wij wel voldoende de waarde der
samenwerking, ook op dit gedeelte van het onnatuurlijk verdeelde terrein van het
64
V.H.M.O. ? Gaan wij, in onzen gerechtvaardigden strijd tegen het feitenonderwijs,
waaronder wijzelf eenmaal leden - meer of minder, naar gelang we ouder of jonger
zijn -, niet te ver, als wij de litteratuurhistorie de rol van Assepoester laten spelen?
Is hier niet het psychologische verschijnsel te constateeren van een te ver
doorgevoerde reactie tegen een verfoeilijk verbalisme? Eerste doel van àlle onderwijs
blijft immers de vorming der persoonlijkheid.
Wie het niet genoeg te waarderen geluk hebben gehad, geleid te zijn door leraren
met een groot hart, een vurige geestdrift en alles doorstralende oprechtheid, die
stelt niet alleen door redenering maar ook uit eigen ervaring vast, dat het
letterkunde-onderwijs, in àl zijn onderdelen, een prachtige maar verantwoordelijke
taak op onze schouders legt. Het dieper doordringen van dit
verantwoordelijkheidsgevoel is één der vele verdiensten van Levende Talen, dat
een centrum van gedachtenwisseling is geworden, dat het vuur brandende houdt
en in een onbekrompen leiding ieder het zijne geeft. Aan het slot van deze bijdrage
breng ik daarom nog gaarne een eresaluut aan Levende Talen, en aan allen, die
den voorbereidenden arbeid - welke het terrein effende - verrichten.
Hulst, Juni 1938
Dr. JOS J. GIELEN
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1 Geschiedenis der Nederlandsche Letteren; een handboek voor gymnasiën en hoogere
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12 Dec. 1907.
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Proeven van literatuurlessen. N.T. III (herdrukt in Vers. Opstellen. Leiden 1920).
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‘Het verheven deel’ der letterkundige lektuur. N.T. XI.
14 Beide opgenomen in de Verz. Opst.
15 Kleine Studies over Woordkunst. 1912 No. 5 t/m 15 (voornamelijk verzen van Gezelle betreffend).
16 Jrg I (1913) en IV. Iets dergelijks deed in 1901 dr. J.B. Schepers in T. en L. XI, aan de hand van
Analecta van Dr B.
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Resp. in Juli 1910 en Mei 1912 van De Nieuwe School.
Deze artikelen in De Nieuwe School van 15 Sept. 1909, Oct. 1913 en Juni 1909.
N.T. VI, 313.
N.T. V, 25-37.
N.T. II. 81-84. Ik verwijs terloops naar de beschouwingen van Alex. Gutteling in De Beweging
van Juli 1908 en van H. Robbers in Elsevier's April 1910.
Almelo, W. Hilarius Wzn. z.j.(1912 ) - De Inleiding vindt men ook in De Nieuwe School, Sept.
1912. Ofschoon De Jong zich speciaal tegen de toenmalige hoofdaktestudie richt, was het op
de M. School niet zo héél veel beter, al stond het letterkunde-onderwijs er zeker boven dat voor
de hoofdakte-studie.
O.a. door P. Hoek in Den Gulden Winckel, April 1913, Herman Poort in De Nieuwe School 1913
en C.d.V. in de N.T. VII, p. 266.
Aldus Ida Heyermans in Onze Jongeren en de moderne literatuur (Paedag. Vlugschriften,
Hollandia Drukkerij, Baarn, 1919). Ida H. verwerpt daarom de bloemlezingen van De Groot,
Leopold en Rijkens, Een Nieuwe Bundel en De Bloeiende Bongerd.
15 Mei 1919.
A.J. Schneiders, Ber. en Med. Levende Talen No. 65. Juni 1931. p. 81 e.v. - Voor het vraagstuk
der lectuur verwijs ik verder naar de voordracht van J. Scheerboom S.J., afgedrukt in St
Bonaventura No. 19 en 20, 1937.
W.L.M.E. van Leeuwen, Over litteratuuronderwijs N.T. XIX (n.a.v. Lansbergs diss. Diens Proeve
laat ik verder buiten bespreking, verwijs alleen naar de besprekingen v.W.v. Schothorst (Stemmen
des Tijds Sept. 1924) en A. Hendriks (Het Museum Oct. 1925), die hun bezwaren niet verheelden.
De eerste sprak van ‘lichtvaardige conclusies’. - Waarom ik deze uitspraak te rigoureus vind,
kan de lezer vinden in het Vondel-nummer van St Bonaventura, De mens of de dichter? Nov.
1937. Over de belangwekkende pogingen om de opleiding te verbeteren, zal ik eveneens moeten
zwijgen. Wel wijs ik op de noodzakelijkheid van filosofische scholing, zelfs - maar hoe? - op de
school.
De artikelen van Prof. Salverda de Grave. Dr Th. Frings en W.A.G. Doyle-Davidson, vindt men
in het Moedertaalnummer van Levende Talen. No 73, 1933. Daarin ook de interessante bijdrage
van P.J. Stals over Verdieping.
Acties en reacties. (De Jeugd en de Litteratuur) Groot-Ned. Juli 1932. In Aug. 1933 verscheen
van Greshoff in hetzelfde tijdschrift opnieuw een beschouwing over Literatuur en
Literatuuronderwijs.
Concentratie in ons moedertaalonderwijs. Lev. T. No 74.
De vereniging van Leraren in levende talen en het moedertaalonderwijs. Lev. T. No 88.
Dr B.M. Boerebach, De waarde van het literatuur-onderwijs. St Bonaventura No 20 en No 21,
1936.
Dr G. Ras, Het onderwijs in de Duitse literatuur aan Nederlandse leerlingen: doelstellingen en
mogelijkheden. Openbare Les. Groningen Wolters, 1936.
A.J. Schneiders, Literatuur en Middelbaar Onderwijs. N.T. XXV. 290. Het is het standpunt van
Seely in zijn boek, Enjoying Poetry in School.
Anton van Duinkerken en Gerard Knuvelder, Het letterkunde-onderwijs op onze Middelbare
Scholen (een polemiese briefwisseling). Tilburg, H. Gianotten (1928).
Men zie ook W.L.M.E. van Leeuwen, Over literatuuronderwijs. Paed. Stud. Aug. 1925. Vgl de
bezwaren van Dr J.A. Luyt in het Weekblad van het V.H.M.O. 7 en 14 Oct. 1925 en Van Leeuwen,
Lev. T. No 93. - Dr J.W. Marmelstein, De practijk van het Literatuuronderwijs. Lev. T. No 83: ‘'t
eigenlijk onderwijs in de letterkunde valt onder het ressort van den neerlandicus’. De leraren in
moderne talen moeten: 1. het schone in letterkundig werk doen gevoelen; 2. belangstelling
wekken voor literaire kwesties en voor de kunstenaars; 3. enkele hoofdzaken uit twee of drie
hoofdrichtingen uit de geschiedenis der letterkunde behandelen. - J.C. de Haan,
Literatuur-onderwijs op de H.B.S. Lev. T. No 86. - A.J. Schneiders, Richtingen en verhoudingen
in het literatuuronderwijs op de middelbare school. N.T. XXIV Hulpmiddelen voor deze methode
zijn aanwezig: Van Leeuwen gaf in zijn Korte Schets ook een Synchronistisch Overzicht v.d.
West-Eur. letterkunde; een aparte uitgave in dien geest verscheen van P.H. Greiner en A.J.
Schneiders, Tabellarisch Overzicht van de Vier Literaturen, 's Grav. G. Naeff, 1936. - Mej. W.
Boissevain gaf een Ontwerp v.e. synthetischsynchronistische Literatuurkaart v. West-Europa,
ten behoeve van het M.O. Hand. 16e Phil. congres. 1935 p. 110.
Verder is er de Schets van de West-Europese letterkunde d. Dr J.C. de Haan (bestemd voor de
A.M.S. in Indië), door den schrijver met medewerking van H. Godthelp en D. Leve omgewerkt
voor Nederland (Gron. Wolters).
Resp. verschenen bij Tjeenk Willink, Zwolle (1937) en Wolters, Groningen (1e dl 1936, 2e dl
1937). - Een gedetailleerd program ontwierp F.G.A. Stemvers in Lev. T. No 72 en 75. Ook
Stemvers wil a.d. historie der letterkunde zo weinig mogelijk tijd besteden. - Dr Moormann geeft
wèl geschiedenis, maar wil geen hist. bloemlezing, alleen volledige werken. - Jan de Vries wil
‘grasduinen’ op de velden onzer letterkunde en vindt systematische handleidingen ‘'n gruwel’.
N.T. XV 129 e.v.
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42 Gron. Wolters 1928.
43 Zie o.a. Dr Zijderveld in Lev. T. 86, en Dr De Jong in id. 95. 'n Geestverwantrecensent, J.
Karsemeyer, drukte zich in Paed. Stud. XVII p. 350 aldus uit: ‘We moeten onze leerl. op de
hoogte stellen van de problemen, die de letterkunde beheersen, maar we moeten ze daarbij
tevens wapenen met de volle krijgsuitrusting die bescherming en afweer kan bieden tegen
levensopvattingen, die naar ons inzicht de juiste niet zijn.’
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46 Grenzen, die zich voordoen bij het onderwijs en literatuur en litteratuurhistorie. Lev. T. No 68.
Men leze ook de repliek van Van Leeuwen in Lev. T. No. 69 en 70 (Ideaal en Practijk) en de
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Looy. 1914.
49 Zwolle, 1913.
50 W.L. & J. Brusse U.M., R'dam. Men leze o.a. de beoordeling door den dichter Joannes Reddingius
in De N. Gids. XXXIII, 1e dl.
51 Van Goor, Gouda. 1928.
52 Tilburg z.j. (R.K. Jongensweeshuis).
53 Wolters, Gron. 1931. Men leze, zo men wil, de opmerkingen die Dr Zijderveld er over maakte
in Lev. T. No. 66, waarmee ik geheel instem, voorzover ze dit boek betreffen! - Er zijn nog vele
andere hist. bloemlezingen, ook voor het M.U.L.O., die uiteraard aanmerkelijk beknopter zijn.
Ik kan ze in dit kort bestek onmogelijk de revue laten passeren.
54 Men leze bijvoorbeeld Kloos rec. in De N.G. XXX, 2e dl. 567 e.v. en die van A.M. de Jong in
Vragen v.d. Dag (Literatuur en Onderwijs, Mei 1916). Tegenover deze juichtonen, beluistere
men het wantrouwen in de rec. van Dr Zijderveld in Lev. T. No. 76. Deze veroordeelt ze, juist
òmdat ze gericht zijn op aesthet. bewustwording. - Eenzelfde ‘teleurstelling’ ervoer. Dr Z. bij de
lezing van Godthelp's Rede... (Het Onderwijs in het Nederlands, Groningen Wolters, 1934). vgl.
Paed. Stud. XVI, p. 54 e.v.
55 Natuur en Dichter. - Epiek en Lyriek. Het eerste dient ‘ter afsluiting’ van het litteratuuronderwijs,
het tweede voor de middelklassen, tevens ‘woordkunst’. In het Zuiden verscheen een soortgelijk
werk van Julien Kuypers (De Gouden Poort).
56 Zie Dr Jeanné, De lectuur in de lagere klassen. Lev. T. No. 92. Verder W. Kramer's Leesboek
voor de eerste klas, (Wolters Gron. 1936); vgl. Dr Zijderveld's rec. in Lev. T. No. 92. Volledigheidshalve vermeld ik nog het streven om de leerlingen kleinere stukken in hun geheel
in plaats van fragmenten voor te zetten. Daartoe stelde Dr J. Theunisz Bimini samen (Baarn,
1930), en Godthelp en Mirande Het Nieuwe Nederlandsche Proza in novellen (Gron. Wolters
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1935); lezenswaardige opmerkingen hierover kan men lezen in Paed. Stud. Juli 1936. p. 168
van de hand van Dr Zijderveld.
Kenmerken van de 3 delen van Jonge Kracht zijn: dat de keuze bepaald is door samenwerking
tussen leraar en leerling, dat er geschikte stof is voor declamatie en memoriseren; verder liet
Dr R. zich leiden door paedagogische, litteraire en ethische overwegingen.
Het 1e verscheen bij Thieme, Zutphen, het 2e bij Tjeenk Willink, Zwolle, het 3e bij Noordhoff,
Groningen. - De ‘leraar Nederlands’, door G.H. 's Gravenzande geïnterviewd (Den G.W. 1928
p. 260 e.v.) behoort eveneens tot de ‘aestheten’.
Het extremistische standpunt van Schneiders in Paed. Stud. 1935 p. 109 e.v. moet ik beslist
afwijzen. Schn. meent, dat een historische inleiding en taalkundige verheldering van teksten,
het tegendeel van schoonheidsontroering en litterair genot zullen verschaffen. Een dergelijk
pleidooi voor ‘versobering’ zal dit streven zeker niet dienen.
Kortheidshalve verwijs ik voor dit buitengemeen interessante deel van ons onderwerp naar J.
van Ham in Opwaartse wegen Oct. 1924 (over Onze Letterkunde van Mej. A. Gratama); Frans
Erens, De N.G. XXXIII, 2e dl. p. 191 e.v. (Over Bloemlezingen, naar aanleiding van De Jager's
Roomse Keur). - Een principiële beschouwing van calvinistisch standpunt gaf De W.J. Kolkert
Jr. in Stemmen des Tijds, afz. verschenen bij de H.U.M. te Amsterdam. Men vergelijke hiermee
de ‘beschouwingen’ van Herman Robbers in De Social. Gids. VI, 1921, p. 1073-1096. - De ruimte
dwingt mij te zwijgen over het bijwonen of instuderen van toneeluitvoeringen, over de
serie-uitgaven en speciale bloemlezingen zoals de Dishoeckjes, de Uilenreeks, de Eigen Boekerij
(waarover een uiteenzetting van Dr Van Can in St Bonaventura No. 35, 1937) en dergelijke
meer. Belangrijker zijn de opmerkingen en inleidingen van F.G.A. Stemvers, Lev. T. No. 72 (Het
moedertaalonderwijs op de M.S.); C.A. Zaalberg Lev. T. No. 94 (Wenselijke betutteling); J.
Scheerboom S.J., St. Bon. No. 19 en 20 1937 (Lectuur in en buiten de school).
Dr Zijdeveld, De Leermiddelen voor het onderwijs in de Nederl. letterkunde gedurende de laatste
25 jaren, Lev. T. No. 88; A.J. Schneiders, De voordracht, Lev. T. No. 89; Dr J.W. Marmelstein,
Illustraties bij het lit. onderwijs, Lev. T. No. 93; Mej. Dr L. Kaiser Lev. T. No. 97, Schneiders, Lev.
T. No. 82 en Dr van Can, St Bon. No. 82, alle drie over gramaphoonplaten bij het letterk.
onderwijs.
Voor het experiment van het klasse-spel zie men Schneiders, Lev. T. No. 69 en P.N. Dezaire
id. No. 99; voor het dichten door leerlingen zie men Schneiders, Lev. T. Dr van Doorn verdedigde
het dichten door leerlingen in stelling XXIV bij zijn diss.
Volledigheidshalve verwijs ik naar het tijdschrift De Hoofdakte, waarin ik een rubriek Lezen
verzorgde en art. schreef in moderner geest, alsmede naar de drie deeltjes van Belangrijke
Letterkundige Werken. (J. Muusses, Purmerend). De verbetering op de hoofdakte-examens is
van recenter datum dan die bij het V.H.M.O. en nog niet ver genoeg doorgedrongen.
Zie zijn uitmuntend werkje, Het literaire kunstwerk. (Groningen, Wolters 1932); zijn Literatuuren stijlstudie (bij id.) en de succesrijke serie Taalstudie en Stijloefening (3 dl. bij id.). Verder
verwijs ik naar zijn art. in de N.T. XXII, XXIII, XXIV en XXV. - In scherpte van formulering munt
Kramers' eerstgenoemde werkje uit boven het Handboek der Poëtiek van P.N. Dezaire (Servire,
Den Haag 1932); het is voornamelijk voor den leraar bestemd, evenals Padberg's De Mooie
Taal ('s Bosch, 1924).
Zie Dr A. Zijderveld, Het literatuuronderwijs in syntheties verband met het gymnasiale leerplan,
Paed. Stud. XIII, 305-321; ten dele ook: Samenwerking in het talenonderwijs aan gymnasiale
inrichtingen (Amersfoort, v. Amerongen 1934), vgl. Dr Ras in Lev. T. No. 79. Lezenswaard is
ook het art. van R. Kuitert in Paed. Stud. IX, p. 1-19, dat ten dele op onze stof betrekking heeft.
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'n Honderd regels van Shakespeare
Door Dr. B.A.P. van Dam
Er is in Nederland een matige, doch voortdurende en, naar ik hoop, toenemende
belangstelling voor Shakespeare. Die belangstelling geldt Shakespeare's grootheid
als schrijver van tooneelstukken; zij geldt niet het probleem van de zuiverheid van
den tekst. Toch zijn bij dit laatste vraagstuk zulke belangrijke en uiterst
belangwekkende raadsels betrokken, dat ik het waag er eenige belangstelling voor
te zoeken, of misschien op te wekken, in den kring onzer Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde.
Shakespeare wordt moeilijk verstaanbaar gevonden. Ten deele ligt dit zeker
daaraan, dat de tekst niet zuiver tot ons is gekomen. Scherpzinnige uitgevers hebben
door het vinden en verbeteren van drukfouten veel onverstaanbaars opgehelderd.
En op dit gebied is nog veel meer te bereiken dan algemeen wordt aangenomen.
Toch, al zouden alle gevolgen van slordig drukwerk gevonden en verholpen kunnen
worden, daarmede is het probleem van de zuiverheid van den tekst nog lang niet
opgelost. Er is, zooals ik hoop aan te toonen, een invloed aan 't werk geweest, die,
veel erger dan op de drukkerij is geschied, den tekst heeft verbroddeld.
Tot onderwerp van bespreking kies ik uit den foliant van 1623 de bladzijde 352,
die een deel van het derde bedrijf van Antonius en Cleopatra bevat.
't Meest opvallende is al dadelijk, dat een vierde der versregels is verschoven.
Waar dit het geval is, plaats ik twee vertikale streepjes, die het regeleind aanduiden.
Ter wille van het zinsverband begint mijn citaat zes regels eerder dan bladzijde 352.
Ventidius, een onderbevelhebber van Marcus Antonius, trekt terug na zijn geslaagden
veldtocht tegen de Parthen. Terwijl zijn troep halt houdt, raadt hem een Romein
liever de overwinningen te gaan voortzetten in Medië en Mesopotamië. Wijs
geworden door wat Sossius overkwam, die door te veel roem te behalen in ongenade
viel, heeft Ventidius geen lust dien raad op te volgen, hij redeneert aldus:
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Who does i'th' Warres more then his Captaine can,
Becomes his Captaines Captaine: and Ambition
(The Souldiers vertue) rather makes choise of losse
Then gaine, which darkens him.
I could do more || to do Anthonius good,
But 'twould offend him. || And in his offence,
p. 352
Should my performance perish. ||
Rom. Thou hast Vestidius that, without the which || a
Souldier and his Sword graunts scarce distinction: || thou
wilt write to Anthony. ||
Ven. Ile humbly signifie what in his name,
That magicall word of Warre we have effected,
How with his Banners, and his well paid ranks,
The nere-yet beaten Horse of Parthia,
We haue iaded out o'th' Field.
Rom. Where is he now?
Ven. He purposeth to Athens, whither with || what hast
The waight we must convay with's, will permit:
We shall appeare before him. On there, passe along.
Exeunt.
Enter Aprippia at one doore, Enobarbus at another.
Agri. What are the Brothers parted?
Eno. They haue dispatcht with Pompey, he is gone,
The other three are Sealing. Octauia weepes
To part from Rome: Caesar is sad, and Lepidus
Since Pompey's feast, as Menas saies, is troubled
With the Greene-Sicknesse.
Agri. 'Tis a Noble Lepidus.
Eno. A very fine one: oh, how he loues Caesar.
Agri. Nay but how deerely he adores Mark Anthony.
Eno. Caesar? Why he's the Iupiter of men.
Ant. What's Anthony, the God of Iupiter?
Eno. Spake you of Caesar? How, the non-pareill?
Agri. Oh Anthony, oh thou Arabian Bird!
Eno. Would you praise Caesar, say Caesar! go no further.
Agr. Indeed he plied them both with excellent praises.
Eno. But he loues Caesar best, yet he loues Anthony:
Hoo, Hearts, Tongues, Figure,
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III, 1,
21 Een krijgsman, meer doend dan zijn meerdre kan,
Wordt meerdre van zijn meerdere; en ambitie,
De deugd van den soldaat, kiest eer verlies
Dan winst, die hem ontglanst. Meer kon ik doen
25 Antonius ten baat, maar 't zou hem krenken.
En in die krenking faalde dan mijn taak.

Romein. Gij hebt, Ventiedjus datgeen zonder 't welk
Een krijgsman en zijn zwaard schier niet verschillen.
1
Gij schrijft Antonius?
30
Vent. 'k Zal needrig kond doen wat wij in zijn naam,
Die magische oorlogsleus, volvoeren konden:
Hoe, met zijn vaan en goedbetaalde manschap,
't Nog nooit verslagen Parthisch paardenvolk
Werd uit het veld gejakkerd.
Romein. Waar 's hij nu?
35
Vent. Zijn reis gaat naar Atheen, waar we eer dan hij,
Zoo snel de m e t o n s mee te voeren last het toelaat,
Verschijnen zullen. - Voort daar! Voorwaarts, marsch!

1

5

10

15

Allen af.
Agrippa komt op van de eene zijde, Enobarbus van de andere.
III, 2,
Agr. Wel, [Enobarbus]] zijn de maats uiteen?
Eno. Pompejus is al weg; de andere drie
Zijn aan het zegelen. Octaavja huilt
Om haar vertrek uit Rome. Cesar's ernstig
En Lepidus, na 't feest aan boord, zegt Menas,
2
Lijdt aan de bleekzucht.
Agr. 't Is een nooble Leeperd!
Eno. Een prachtstuk! O, wat houdt hij veel van Cesar!
Agr. Neen maar, hoe diep vereert hij Mark Antoonjus!
Eno. Cesar? Wel, díe is 's menschdoms Jupiter!
[Agr.] Antonius? De god van Jupiter!
Eno. Praat gij van Cesar? Hoe, de weergalooze!
3
Agr. Antoonjus, o, gij vogel van Araabje!
Eno. En wilt gij Cesar loven? Noem [dien naam slechts]!
Agr. Ja, bei bewerkt hij met supremen lof.
Eno. Antoonjus is hem lief, maar Cesar 't liefst:
Geen hart, tong, cijfer, pen, bard, dichter denkt,
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Scribes, Bards, Poets, cannot
Thinke speake, cast, write, sing, number: hoo,
His loue to Anthony. But as for Caesar,
Kneele downe, kneele downe, and wonder.
Agri. Both he loues.
Eno. They are his Shards, and he their Beetle, so:
This is to horse: Adieu, Noble Agrippa.
Agri. Good Fortune worthy Souldier, and farewell.

Enter Caesar, Anthony, Lepidus, and Octavia.
Antho. No further Sir.
Caesar. You take from me a great part of my selfe:
Vse me well in't. Sister, proue such a wife
As my thoughts make thee, and as my farthest Band
Shall passe on thy approofe: most Noble Anthony,
Let not the peece of Vertue which is set
Betwixt vs, as the Cyment of our loue
To keepe it builded, be the Ramme to batter
The Fortresse of it: for better might we
Haue lou'd without this meane, if onboth parts
This be not cherisht.
Ant. Make me not offended, || in your distrust.
Caesar. I haue said.
Ant. You shall not finde,
Though you be therein curious, the left cause
For what you seeme to feare, so the Gods keepe you,
And make the hearts of Romaines serue your ends:
We will heere part.
Caesar. Farewell my deerest Sister, fare thee well,
The Elements be kind to thee, and make
Thy spirits all of comfort: fare thee well.
Octa. My Noble Brother.
Anth. The Aprill's in her eyes, it is Loues spring,
And these the showers to bring it on: be cheerfull.
Octa. Sir, looke well to my Husbands House: and -
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III, 2,
17 Spreekt, zegt, schrijft, zingt, dicht [, galmt] volwaardig Zijn liefde voor Antonius. Maar Cesar?... [ha! Kniel, kniel, verstom!
Agr. Hij 's gek met alle twee.
4
20
Eno. Zíj zijn zijn schilden, híj 's hun tor. Zoo is 't!
'k Moet er te paard. Vaarwel, nobele Agrippa!
Agr. Het beste, waardig krijgsman, en vaarwel!

Cesar, Antonius, Lepidus en Octavia komen op.
Ant. Meer niet, mijnheer.
Ces. Een groot deel van mijzelf ontneemt gij mij;
25 Handel dat zacht! - Zuster, toon ú de vrouw,
Die ik mij voorstel en voor wie 'k ten volst,
Wat gij zult blijken, insta. - Eelste Antoonjus,
Laat niet het staal van deugd, dat tusschen ons
Geplaatst is als 't cement van onze vriendschap
30 Tot haar behoud, het stormblok worden, dat
Haar burcht rammeit; want zonder dit cement,
Als wij 't niet bei in eere houden, kon ons
Licht hechter vriendschap binden.
Ant. Krenk mij niet
Door argwaan.
Ces. 'k Heb gezegd.
Ant. Gij zult niet vinden,
35 Al zoekt gij nauw, den minsten grond voor wat
Gij schijnbaar vreest. De goden hoeden u
En neigen tot uw dienst 't Romeinsche hart,
Hier scheiden wij.
Ces. Vaarwel, mijn liefste zuster, vaar gij wel!
40 Al de elementen mogen u begunstgen
En stemmen tot genoegzaamheid, Vaarwel!
Oct. M i j n n o o b l e b r o e d e r !
Ant. De April is in haar oog. 't Is liefde's lent,
Die volgt op deze buien. - Wees blijmoedig!
Oct. Zorg goed voor mijn mans huis en, broeder, -
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Caesar, What || Octauia?
Octa. Ile tell you in your eare.
Ant. Her tongue will obey her heart, nor can
Her heart informe her tongue.
The Swannes downe feather
That stands vpon the Swell at the full of Tide:
And neither way inclines.
Eno. Will Caesar weepe?
Agr. He ha's a cloud in 's face.
Eno. He were the worse for that were he a Horse, || so is
he being a man.
Agri. Why Enobarbus:
When Anthony found Iulius Caesar dead,
He cried almost to roaring: And he wept,
When at Phillippi he found Brutus slaine.
Eno. That yearindeed, he was trobled with a rheume,
What willingly he did confound, he wail'd,
Beleeu't till I weepe too.
Caesar. No sweet Octauia,
You shall heare from me still: the time shall not
Out-go my thinking on you.
Ant. Come Sir, come,
Ile wrastle with you in my strength of loue,
Looke heere I haue you, thus I let you go,
And giue you to the Gods.
Caesar. Adieu, be happy.
Lep. Let all the number of the Starres giue light
To thy faire way.
Caesar. Farewell, farewell. Kisses Octavia.
Ant. Farewell. Trumpets sound. Exeunt.
Enter Cleopatra, Charmian, Iras, and Alexas.
Cleo. Where is the Fellow?
Alex. Halfe afeard to come.
Cleo. Go too, go too: Come hither Sir.
Enter the Messenger as before.
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Ces. Wat,
Octavia?
Oct. Ik fluister 't in uw oor.
Ant. Haar tong gehoorzaamt niet haar hart, noch kan
III, 2,
48 Haar hart haar tong doen spreken: 't zwanendonsje,
Dat stil ligt bij het hoog tij van den vloed
50 E n g e e n k a n t h e e n n e i g t .
Eno. Gaat Cesar huilen?
Agr. Slap ziet hij er uit.
Eno. Was hij een paard, hij was er minder om;
Een man zijnde, is hij 't ook.
Agr. Wel, Enobarbus,
Toen Antoon 't lijk van Juljus Cesar vond,
55 Brulde hij 't bijna uit. Hij huilde, toen
Hij bij Philippi Brutus vond gedood.
Eno. Dat jaar, 't is heusch, leed hij aan tranende oogen,
Jammrend om wat hij willens had verdelgd.
Geloof 't, [nog huil ik mee.]
Ces. Neen, lieve Octaavja,
60 Steeds zult ge van mij hooren; tijd zal nooit
Gedachte aan u verdringen.
Ant. Kom, heer, kom,
Ik worstel met u in mijn vriendschapskracht.
Zie, ik omvat u. Zoo laat ik u gaan,
Den goden aanbevolen.
Ces. Leef gelukkig!
65 Lep. Moge elke ster uw mooie levensbaan
Beschitteren!
Ces. Vaarwel, vaarwel! Hij kust Oct.
Ant. Vaarwel!
Trompetgeschal. Allen af.
Cleopatra, Charmian, Iras en Alexas komen op.
Cleo. Waar is de kerel?
III, 3,
1
Alex. Halfbang om te komen.
Cleo. Och kom! - Kom hier, heer!
De bode van vroeger komt op.
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Alex. Good Maiestie: || Herod of Iury dare not looke
vpon you, || but when you are well pleas'd.
Cleo. That Herods head, || Ile haue: but how? When
Anthony is gone, || through whom I might commaund it:
Come thou neere. ||
Mes. Most gratious Maiestie.
Cleo. Did'st thou behold || Octauia?
Mes. I dread Queene.
Cleo. Where?
Mes. Madam in Rome, || I lookt her in the face: and
saw her led || betweene her Brother, and Marke Anthony. ||

Cleo. Is she as tall as me?
Mes. She is not Madam.
Cleo. Didst heare her speake?
Is she shrill tongu'd or low?
Mes. Madam, I heard her speake, she is low voic'd.
Cleo. That's not so good: he cannot like her long.
Char. Like her? Oh Isis: 't is impossible.
Cleo. I thinke so Charmian: dull of tongue, & dwarfish
What Maiestie is in her gate, remember
If ere thou look'st on Maiestie.
Mes. She creepes: || her motion & her station are as one. ||
She shewes a body, rather then a life,
A Statue, then a Breather.
Cleo. Is this certaine?
Mes. Or I haue no obseruance.
Char. Three in Egypt || cannot make better note.

Cleo. He's very knowing, || I do perceiu't,
There's nothing in her yet. ||
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Alex. Beste majesteit,
Koning Herodes durft slechts naar u kijken,
Als ge in uw schik zijt.
Cleo. 'k Wil dien koningskop!
5 Hoe krijg ik hem? Antonius is weg,
Die hem had kunnen halen. - Gij, kom nader!
Bode. Genadigste vorstin!
III, 3,
7
Cleo. Zaagt gij Octaavja?
Bode. Ja, majesteit.
Cleo. En waar?
Bode. Mevrouw, in Rome.
Ik keek haar aan en zag haar begeleid
10 Tusschen haar broer en Mark Antonius.
Cleo. Is zij zoo slank als ik?
Bode. Mevrouw, zoo groot niet.
Cleo. Sprak ze? Heeft zíj een schelle of zachte stem?
Bode. Mevrouw, ik hoorde haar; ze is zacht van stem.
Cleo. Dat's minder goed. Zijn liefde duurt niet lang.
15
Char. Zijn liefde? O, Isis, 't is onmogelijk!
Cleo. 'k Zou 't meenen Charmjan: saai van stem en
kleintjes- Is in haar gang iets vorstelijks? Bedenk:
Hebt gíj ooit vorstlijkheid gezien?
Bode. Zij schuift.
Haar gang en houding zijn van éénen slag:
20 Men ziet meer lichaam dan een levend wezen,
Meer standbeeld dan wat ademt.
Cleo. Is dat zoo?
Bode. 'k Mis anders speurzin.
Char. Geen drie landslui merken
Nog scherper op dan hij.
Cleo. Hij is heel kundig.
Tot dusver, merk ik, is aan haar niets aan.
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Wie niet onoplettend het tweede tooneel heeft gelezen, kan hebben opgemerkt, dat
bij de regels 20 en 21 Enobarbus en Agrippa afscheid van elkaar nemen en de
eerste te paard zal stijgen, terwijl zij samen, in hetzelfde tooneel 28 regels verder
op, weder converseeren en het bovendien blijkt, dat zij de planken niet hebben
verlaten en de nieuw opgetreden personen nauwkeurig hebben gadegeslagen. De
lezer, die deze wonderlijke tegenstrijdigheid niet heeft opgemerkt, behoeft zich niet
te schamen; zoover mij bekend, heeft tot nu niemand op dit raadsel de aandacht
gevestigd. 't Is een goed staal van de moeilijkheden, die de overgeleverde tekst aan
de tekstkritiek voorlegt. Maar voordat wij deze moeilijkheid te boven trachten te
komen, is het gewenscht te weten op welke wijze de foliant werd gedrukt.
De foliant van 1623 wordt gaarne in Engeland het beroemdste van alle boeken
genoemd, althans na den bijbel. Er zijn reeds vier verschillende facsimile's van
gemaakt. Hij bevat Shakespeare's verzamelde tooneelstukken, waarvan meer dan
de helft in eersten druk, dat wil zeggen in den eenigen tekst, die gezag heeft. En
daar Shakespeare reeds zeven jaar voor de uitgave was overleden, is het duidelijk,
dat hij met de wijze van drukken niet van doen heeft gehad.
Van Shakespeare's handschriften, of mogelijke afschriften daarvan, is niets meer
over. Er wordt nog wel geloofd, dat een deel van het manuscript, The Booke of Sir
Thomas Moore, door Shakespeare zou zijn geschreven, maar dit geloof is afdoende
weerlegd. Het eenige voetspoor, dat nog beklijft op den weg van het handschrift
naar het boek, is de verbeterde drukproef van onze bladzijde 352. Die kostbare
reliquie wordt bewaard in de beroemde Folger bibliotheek te Washington, waarheen
reeds een groot deel van de oudste Shakespeariana is verhuisd.
5
Mr. E. Willoughly heeft onlangs een boekje gepubliceerd over het drukken van
den foliant van 1623 en daarin komt een facsimile voor van de genoemde drukproef.
De schrijver zegt er o.a. van, dat wij geen reden hebben aan haar representatief
karakter te twijfelen.
Het facsimile leert ons, dat de corrector heeft verbeterd: tweemaal aaneengedrukte
woorden, één omgekeerde letter, drie onjuiste letters, twee omstellingen van letters
en één omstelling van woorden; hij heeft één ontbrekende letter toegevoegd, vijf
leesteekens veranderd of toegevoegd en driemaal de spelling gemoderniseerd.
Voor geen dezer correcties was de raadpleging van het handschrift noodig.
De drukker, om het even te vermelden, heeft één correctie onverbeterd
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gelaten (onboth III, 2, 32) en er een nieuwe fout bijgemaakt (yeerindeed III, 2, 57).
Volgens Mr. Willoughly deed de corrector zijn werk ‘met eenige zorgvuldigheid’,
want hij zou slechts drie fouten over 't hoofd hebben gezien: Ant. in plaats van Agr.
(III, 2, 10), Figure in plaats van Figures (III, 2, 16) en tougue in plaats van tongue
(III, 2, 48). Was het bij deze drie onverbeterde fouten gebleven, dan zou men kunnen
keuvelen over de mate van zorgvuldigheid, waarmede de corrector te werk ging.
Maar wij kunnen die zorgvuldigheid gerust uit ons hoofd zetten, want, en Mr.
Willoughly spreekt er niet over, de corrector heeft heelemaal niet opgemerkt, dat er
een vijfentwintigtal versregels deels als proza, deels schots en scheef uit het gelid
zijn getreden.
Het versherstel van III, 1, 24/7 hebben wij aan Hanmer te danken, doch het wordt
niet algemeen erkend. De volgende drie regels zijn door Rowe hersteld, doch de
latere uitgevers geven de voorkeur aan Capell's onjuiste herziening. III, 1, 35/36
zijn door mij in orde gebracht, zie onder. Het versherstel der overige onjuiste regels
heeft men te danken aan Rowe, Hanmer, Pope, Theobald en Capell en wordt door
alle latere uitgevers aanvaard.
Ook Mr. Willoughly zegt, dat de verbeteringen van den corrector geen inzage van
het handschrift noodig maken. Dat de corrector de verwarring in de versregels liet,
zooals hij ze zag, bewijst, dat hij het manuscript niet raadpleegde. En hoe kan men
dan van eenige zorgvuldigheid spreken, waarmede hij te werk zou zijn gegaan,
waanneer hij niet eens controleerde of de drukproef behelsde wat de schrijver
geschreven had? Met groote waarschijnlijkheid moet dus reeds a priori worden
aangenomen, dat er wel meer drukfouten in den tekst zullen schuilen dan de drie
door Mr. Willoughly genoemde.
Theobald mag er aanspraak op maken een drukfout te hebben vermoed en
verbeterd, waarmede de meeste latere uitgevers accoord gaan. Zij betreft III, 2, 59:
Beleeu't till I weepe too. Er zijn echter uitgevers, die den foliant getrouw blijven en
dit zinnetje aldus meenen te verstaan: Geloof aan de echtheid van het verdriet van
Antonius tot ik, Enobarbus, meejammer en dat zal nooit gebeuren. Als Shakespeare
dit inderdaad bedoeld zou hebben, staat mem voor het raadsel, waarom hij niet
when in plaats van till zou hebben geschreven.
De gewrongen uitleg, waaraan Furness nog in 1907 schuldig staat, is er een goed
voorbeeld van, hoe men door dik en dun het gezag van
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den foliant tracht hoog te houden en hoe men elkander de groote moeilijkheden van
Shakespeare's taal tracht wijs te maken.
Theobald veranderde weepe in wept: Antonius jammerde zoo erg tot Enobarbus
meeschreide. De emendatie geeft een goeden zin en wordt dan ook door verreweg
de meeste uitgevers aanvaard. Evenwel, een emendatie is een emendatie. Hoe
goed zij moge zijn, zij moet verworpen worden, zoodra het gelukt door een nog
aannemelijker verandering een nog beteren tekst te verkrijgen. Theobald's emendatie
veronderstelt, dat de drukker één letter niet zag en een andere letter verkeerd zag.
Mijn emendatie onderstelt slechts, dat de drukker één letter niet zag. Ik geloof, dat
Shakespeare still in plaats van till heeft geschreven. En dat geloof is mij tot
overtuiging geworden, omdat door mijn nieuwe lezing de ironie van de regels 57 en
53 tot een climax van spot wordt: Enobarbus, na gezegd te hebben ‘nog huil ik mee’,
acteert een huilbui.
Laat men mij nu niet tegenwerpen, dat de tooneelaanwijzing voor die huilbui
ontbreekt. Shakespeare's oudste teksten zijn uiterst schaars voorzien van die
aanwijzingen. In de moderne uitgaven zijn zij voor negen tienden verduidelijkend
bijwerk, vaak foutief bijwerk, van de uitgevers. Hamlet doceert: ‘laat het gebaar
passen bij het woord’ (Ham. III, 2, 19). Als er in den tekst staat ‘ik huil’, behoeft geen
tooneelaanwijzing te herhalen, dat Enobarbus huilt. Dat is Shakespeare's standpunt.
Zie het ontbreken van een tooneelaanwijzing bij de regels III, 2, 43/4.
Ik heb nog meer drukfouten gevonden. De versmaat toont aan, dat Fortresse in
III, 2, 31 de oudere drielettergrepige vorm Forteresse moet zijn en dat men in III, 1,
31 magic en niet magicall moet lezen. Magic is trouwens bij Shakespeare het gewone
woord, magical komt nergens elders bij hem voor.
Ten laatste houd ik voor drukfouten het ontbreken van vier lettergrepen in III, 2,
1 en van twee lettergrepen in III, 2, 17. Op den eerst genoemden regel kom ik nog
terug; in den laatsten is het mogelijk, dat het werkwoord hollo (= galmen) is
weggevallen.
De drie gevolgtrekkingen, waartoe Mr. Willoughly ten slotte komt, luiden op bladz.
64: ‘(1) dat de corrector tamelijk zorgvuldig, maar niet overprecies was in zijn werk;
(2) dat hij de spelling trachtte in overeenstemming te brengen met de toen geldende,
moderne gewoonte; en (3) dat hij, blijkbaar op eigen gezag, leesteekens bijvoegde,
waar hij ze noodig vond.
De eerste conclusie behoort te luiden, dat de corrector gemiddeld in
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elke drie regels een drukfout onverbeterd liet. En al zou ik een paar drukfouten ten
onrechte hebben aangewezen, de gevolgtrekking blijft veilig, dat ‘het beroemdste
van alle boeken’ op de denkbaar slordigste wijze is gedrukt. Tot mijn spijt ben ik
niet de eerste, die dit heeft beweerd. Capell heeft reeds op het einde van de
achttiende eeuw over de oude drukken gesproken als ‘issuing from presses most
of them as corrupt and licentious as can any where be produc'd’.
De conclusies 2 en 3 zijn zeer juist, doch tot goed begrip van de toestanden op
de drukkerij behoeven zij aanvulling. Het was niet alleen taak en plicht van den
corrector, maar evenzeer van den drukker om de spelling, de interpunctie, het
gebruik van hoofdletters en van cursief en het inspringen van regels naar goeddunken
te regelen. Ik verwijs naar de bladzijden 183/5 van English Studies, Oct. 1929. De
drukkers, die er natuurlijk op uit waren goed werk te produceeren, meenden en
hadden vermoedelijk in vele gevallen groot gelijk te meenen, dat zij die technische
dingen beter konden beoordeelen dan de onverantwoordelijke schrijvers. Houdt
men deze mentaliteit in het oog, dan behoeft men zich niet meer te verbazen,
wanneer een drukker in overmaat van ijver wel eens een woord plaatst, dat hem
persoonlijk beter toeschijnt, b.v. magicall voor magic (III, 1, 31). En men zal het zelfs
natuurlijk gaan vinden, dat, wanneer Shakespeare schreef We shall peare fore him,
dit in den druk verschijnt als We shall appeare before him (III, 1, 37).
Neemt mem in aanmerking, dat het in Shakespeare's tijd geen gewoonte was de
versregels met hoofdletters te beginnen, dat regels van allerlei lengte in het
handschrift voorkwamen (zie onder!), dat Shakespeare vaak versregels met proza
afwisselde, dat de drukkers geen prosodisten waren en dat zij de taak en den plicht
hadden te zorgen voor het inspringen en dus voor het begin van nieuwe regels, dan
wordt daardoor als 't ware de regelverschuiving geheel verklaard en als een echte
drukkersfout herkend. Tout savoir c'est tout pardonner. Is het niet begrijpelijk, dat
een toenmalige drukker vindt, dat I could do more, de tweede helft van III, 1, 24,
een geheel nieuwe gedachte brengt en dus een nieuwen regel vereischt? Is het niet
begrijpelijk, dat de drukker de regels III, 1, 27/29 en III, 2, 52/3 voor proza aanziet
en als zoodanig drukt? Is het niet begrijpelijk, dat regel III, 2, 16, die te veel letters
bevat voor de betrekkelijk smalle kolom van den foliant, als twee afzonderlijke
versregels wordt gedrukt? Is het niet begrijpelijk, dat een drukker er niets
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voor voelt de twee woorden What Octavia? over twee regels te verdeelen? Enz.
De mentaliteit van den drukker en van den corrector is van éénen slag en het zou
mij niets verwonderen, als de drukker van Anthony and Cleopatra zijn eigen corrector
is geweest.
Een aardige bijzonderheid kan ik vertellen van de slordige zuinigheid der drukkers.
Het gebeurde, dat gedurende het afdrukken der vellen alsnog verbeteringen werden
aangebracht en dat zoowel de reeds afgedrukte, onverbeterde vellen als de
verbeterde werden gebruikt. Het gevolg was, dat in een bepaalde uitgave van het
een of ander boek exemplaren voorkwamen, die nogal verschillen. De foliant van
1623 in bezit van den hertog van Devonshire, waarnaar Staunton's facsimile is
gemaakt, bevat onze bladzijde 352 in onverbeterden toestand. Van de nog bestaande
exemplaren van den eersten druk van Shakespeare's King Lear zijn er geen twee
aan elkaar gelijk.
6
Na Mr. Willoughly heeft Mr. Simpson de correctie van bladzijde 352 bestudeerd
en beoordeeld. Ofschoon Mr. Simpson wel spreekt over de regelverschuivingen wat zijn voorganger niet deed! - gaat hij met de uitspraak van zijn voorganger
volkomen accoord: ‘tamelijk zorgvuldig, maar niet overprecies.’
Genoeg over drukfouten. Nu over iets anders.
Het is natuurlijk een onmogelijkheid, dat Enobarbus en Agrippa afscheid van
elkander nemen (III, 2, 21/2) en 28 regels verderop weder converseeren, terwijl zij
de planken niet hebben verlaten en nauwlettend de nieuw-opgetreden personen
hebben gadegeslagen, zooals blijkt uit regel 51. Het afscheid kan eerst komen na
regel 59 en men kan de regels 21/2 geen plaats geven eerder dan na regel 67 als
slotregels van het tooneel. Met volkomen zekerheid wordt hun plaats gedetermineerd
tusschen de twee tooneelaanwijzingen Trompetgeschal en Allen af, omdat
Trompetgeschal geen betrekking kan hebben op het vertrek der groep van Cesar
c.s. en alleen verklaarbaar is als militair signaal voor Enobarbus, die, het steken der
trompet hoorend, zegt: 'k Moet er te paard.
Tekstverplaatsing komt voor als drukfout. In dat geval veroorzaakt de verplaatsing
zoo goed als zeker een gebrek aan zinsverband. Hier is het zinsverband keurig in
orde en bovendien is hier niets te bedenken, dat den drukker kan hebben doen
struikelen, zoodat de gedachte aan een drukfout niet op de minste waarschijnlijkheid
kan bogen.
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In The Text of Shakespeare's Hamlet, 1924, zie bladz. 120/1, meen ik te hebben
aangetoond, dat er in den Hamlet drie tekstverplaatsingen voorkomen, die blijkbaar
van tooneelspelerszijde, laten wij gemakshalve maar zeggen door den regisseur,
zijn aangebracht om een beter tooneeleffect te verkrijgen. De vraag is dus, of de
regisseur het afscheid van Enobarbus en Agrippa kan hebben verplaatst? Zoo ja,
dan moet hij er een aannemelijke reden voor hebben gehad, die de opvoering ten
goede komt.
De meeste stukken van Shakespeare zijn veel te lang om zonder bekorting te
worden opgevoerd. Hoe drastisch moest worden ingegrepen, kan men b.v. zien in
den Hamlet kwartijn van 1603, die zijn ontstaan dankt aan een stenografisch verslag
van de opvoering; of men kan het zien in nog bestaande handschriften van
toenmalige tooneelstukken, waarin op allerlei wijzen kleine en groote bekortingen
werden aangegeven.
Antonius en Cleopatra is 500 à 800 regels te lang. Onverbiddelijke besnoeiing
was een noodzakelijkheid. Een voorbeeld van bekorting moet gezien worden in de
tekstverplaatsing, die wij bespreken. Zij is een groote bekorting, indien de regisseur
bedoelde het tooneel met regel 22 te doen eindigen; zij is een voorbeeld van een
kleine bekorting, indien hij alleen bedoelde, de regels 51/9 te schrappen. Welke
bedoeling heeft voorgezeten, kunnen wij in het midden laten.
Er is meer in onzen tekst, dat op bemoeiing van den regisseur wijst, of haar zeker
maakt.
In Shakespeare's tooneelstukken komen zoovele korte versregels voor, dat nog
niemand hun echtheid heeft durven betwijfelen. De echtheid van enkele kleine
groepen, b.v. van hen, die een overgang tot proza vormen, acht ook ik buiten kijf.
Maar het groote meerendeel van de korte regels staat tusschen volmaakt regelmatige
versregels in en aan hen heb ik mijn vertrouwen opgezegd.
Na het in orde brengen van de regelverwarring in onzen tekst blijven er zes korte
regels over. Vijf er van, van het lezersstandpunt beschouwd, hebben de uiterst
merkwaardige eigenschap volstrekt overbodig te zijn. Zij zijn in mijn vertaling
gespatieerd gedrukt. Zelfs wordt de tekst beter, wanneer men ze schrapt. De zesde
korte regel mist de genoemde eigenschap. Wanneer men III, 2, 1 weglaat, wanneer
dus Agrippa's vraag niet gedaan was, zou het verslag van Enobarbus in de lucht
hangen. Aan de echtheid van de vraag valt niet te tornen, maar de ons bekende
slordigheid van den drukker laat de mogelijkheid open aan de volledig-
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heid van den versregel te twijfelen. Zouden hier niet vier lettergrepen uitgevallen
kunnen zijn? De inlassching van Enobarbus schijnt zoo plausibel en zelfs als drukfout
verklaarbaar, want Shakespeare kan den naam zonder hoofdletter en afgekort
hebben geschreven, zoodat de drukker het woord niet begreep en wegliet. Hoe dit
ook zij, de mogelijkheid dat regel III, 2, 1 corrupt is valt niet te ontkennen en de
waarschijnlijkheid daarvan stijgt, naar mate men de corruptheid van korte regels
kan aantoonen.
De korte regel III, 1, 29 thou wilt write to Anthony [?] stoort de normale structuur
van het blank verse, valt uit den toon der samenspraak, is kinderachtig en volstrekt
overbodig. Alsof een onderbevelhebber aan Antonius geen verslag zou zenden van
een behaalde overwinning! Men heeft hier voor zich het werk van den regisseur,
waaraan een tooneelmotief ten grondslag ligt.
Wanneer men bij het lezen van een boek een passage niet onmiddellijk begrijpt,
kan men haar herlezen, maar wanneer men in den schouwburg zit en een zin niet
onmiddellijk begrijpt, is men hulpeloos. Hoe vaker dit gebeurt, hoe eerder de
aandacht verslapt, het zinsverband en de belangstelling verloren gaan. Het is dus
een allereerste vereischte van tooneeltaal, dat zij zoo duidelijk mogelijk is. Om deze
duidelijkheid te bevorderen dient de overbodige vraag. Wanneer een tooneelspeler
iets zal gaan vertellen, verloopt het gesprek buitengewoon vlot en duidelijk, wanneer
een ander acteur er eerst naar gevraagd heeft.
Een enkel, op zichzelf staand geval, zooals het hier besprokene, kan natuurlijk
niets bewijzen. De beste schrijver zal wel eens een onnoodige vraag stellen. Maar
wanneer die vraag de gewone versstructuur stoort, wordt het geval reeds
bedenkelijker. En wanneer in tooneelwerk telkens en telkens een overbodige vraag
samengaat met storing van het metrum en het bovendien blijkt, dat die vraag een
tooneeldoel dient, dan is het zonder meer duidelijk, dat zij niet uit de pen van den
schrijver is gevloeid, maar van tooneelspelerszijde is geïnterpoleerd. Dat zij
veelvuldig, als 't ware systematisch, in Shakespeare's werk voorkomt, heb ik
aangetoond door een vijftigtal gevallen op te sommen op bladz. 220 van
Neophilologus, April, 1934. Ik heb er uit Marlowe's Tamburlaine een tiental
bijgevoegd.
Nu moet men vooral niet denken, dat het bijwerken van tooneelstukken een
zeldzaamheid zou zijn. In een brief, dien ik op bladz. 73 van The Text of
Shakespeare's Hamlet heb afgedrukt, vermeldt de bekende
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tooneelspeler en tooneelschrijver, Sir Arthur W. Pinero, dat het de gewoonte is en,
zoover bekend, steeds de gewoonte geweest is, dat van tooneelspelerszijde een
tooneelstuk allerlei wijzigingen ondergaat en dat, wanneer het stuk gedrukt wordt,
steeds het gewijzigde stuk wordt gedrukt. Op de oudste kwartijnen van Shakespeare's
tooneelspelen staat regelmatig op het titelblad vermeld: ‘zooals het gespeeld is’
door die en die troep.
De korte regel III, 2, 23 ‘No further Sir’ is alweer overbodig. Als Shakespeare die
woorden geschreven had, zouden wij daaruit moeten opmaken, dat Cesar Antonius
reeds te voren had geërgerd. Maar dit kan al heel moeilijk. De goede vrienden waren
klaar met het zegelen der contracten (III, 2, 3) en verschijnen op het tooneel. Octavia
had gehuild, omdat zij Rome verlaten moest (III, 2, 4) en Cesar was ernstig (III, 2,
4). Met grooten ernst gaat Cesar nu een beroep doen op de pasgehuwden en de
manier, waarop hij het doet, duidt aan, dat hij een gesprek begint. Ik kan niet
aannemen, dat zijn woorden een voortzetting zouden zijn van een twistgesprek met
Antonius.
Waartoe de inlassching van No further Sir? Als een nieuwe groep personen het
tooneel betreedt, wordt het niet dadelijk stil in den schouwburg. De eerst gesproken
woorden gaan dikwijls te loor voor een groot gedeelte van het publiek. Laat men
Antonius de bitse woorden spreken, dan wordt het dadelijk stil in de zaal en Cesar's
woorden, waar het op aan komt, kunnen worden aangehoord met de aandacht, die
zij eischen en verdienen.
De korte regel III, 2, 38 ‘We will heere part’ is dwaas en al weer overbodig. Wat
gezegd wordt hier te gebeuren, geschiedt eerst 29 regels verder op. 't Is een
onnoodige verduidelijking en inlichting aan het publiek, dat men afscheid gaat nemen.
Misschien zit er tevens, of alleen, de bedoeling achter den overgang van regel 37
op regel 39 minder abrupt te maken.
De korte regel III, 2, 42 ‘My Noble Brother’ is niet alleen overbodig, maar zelfs in
strijd met wat volgt. Antonius licht ons in, dat Octavia op het oogenblik, dat zij ‘mijn
nooble broeder’ gezegd zou moeten hebben, een hevige huilbui had. Het motief
voor de inlassching is duidelijk. Een tooneelspeler is niet gediend met een zuiver
acteerende rol, hij zegt er gaarne een woordje bij. Het ligt hem veel nader, en het
doet het ook beter, huilend en snikkend de woorden, ‘mijn nooble broeder’ uit te
stooten dan enkel te huilen. Op bladz. 17 van The Text of Shakespeare's
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Lear heb ik een dozijn voorbeelden aangehaald van dat onnoodig, den versbouw
storend, spreken in het belang van den acteur en van de opvoering.
De laatste korte en overtollige regel III, 2, 50 ‘And neither way inclines’ is blijkbaar
bedoeld als een verduidelijking, maar de invoeging verduidelijkt niets. Ik geloof niet,
dat een goed stylist van zoo'n klein voorwerp, als een pluisje zwanendons is, dat
hij op de rivier ziet drijven, ooit zeggen zal of kan, dat het zich naar den eenen of
den anderen kant heenneigt. In elk geval wint Shakespeare's mooi beeld niets door
die bijvoeging. Evenals het zwanendonsje, dat op het water blijft stil liggen, wanneer
de stroom van de rivier en de stroom van den zeevloed elkander opheffen, evenzoo
blijft Octavia's zacht gemoed inactief en kan het zich niet uiten, nu het overstelpt
wordt door de tegenstrijdige en elkaar opheffende gevoelsstroomingen, veroorzaakt
door het afscheid van haar broer en het meegaan met haar man.
Van een regisseur, die zinnetjes aan den tekst toevoegt, mag men verwachten,
dat hij hier en daar den tekst zal hebben gewijzigd.
Regel III, 2, 13 is metrisch onmogelijk. Ik vermoed, dat Shakespeare geschreven.
heeft: would you prsise Caesar, ssy so! go no further. Ter wille der duidelijkheid
veranderde de regisseur het woordje so in Caesar.
Ook regel III, 1, 36 is metrisch onmogelijk: als men with's (= with us), de onnoodige
verduidelijking, weglaat, is de regel in orde. De toevoeging kan, maar behoeft niet
van den regisseur te zijn. Ook de drukker maakt zich, bewust of onbewust, wel eens
aan zulk een kleine bijvoeging schuldig. Eerst de herkenning van with's als een
interpolatie maakte het mogelijk de regelverschuiving hier ter plaatse in orde te
brengen.
Ik heb de woorden ‘metrisch onmogelijk’ gebruikt, maar ik moet er bij zeggen, dat
dit mijn persoonlijke opinie is. Volgens de algemeene opinie veroorloofde
Shakespeare zich de grootste vrijheden in zijn blank verse, in die versregels zou
noch het aantal lettergrepen, noch de plaatsing der beklemtoonde lettergrepen aan
vaste regels gebonden zijn.
Die algemeene opinie is echter in flagranten strijd met de prosodisten der 17de
eeuw. Edw. Bysshe b.v. in The Art of English Poetry, 1702, zegt op bladz. 37: Blank
verse is where the Measure is exactly kept without Rime. Aan welken kant is het
gelijk, aan de prosodisten-tijdgenooten, of aan de hedendaagsche geleerden?
Laten wij ons rekenschap geven van het metrum van Shakespeare's
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meer dan 5000 dusgenaamde heroïsche verzen, dan kunnen wij daarna zien of dit
metrum nauwkeurig op zijn blank verse past.
De grondvorm van den rijmenden regel bestaat uit tien lettergrepen, waarvan de
2de, 4de, 6de, 8ste en 10de een klemtoon dragen, al of niet gevolgd door een
onbeklemtoonde elfde lettergreep. Naast dien grondvorm merkt men veelvuldig op
de inversie van het eerste accent; de regel begint dan met een beklemtoonde
lettergreep, gevolgd door twee onbeklemtoonde syllaben. Ook ziet men inversies
van het 2de, 3de en 4de accent, maar nooit van het 5de, dat het rijm draagt.
Al deze inversies vindt men in de nieuwe Nederlandsche dichtkunst, maar met
dit groot onderscheid, dat in de nieuwe dichtkunst de vrijheid der inversie onbeperkt
heerscht, terwijl bij Shakespeare de inversie aan twee voorwaarden moet voldoen:
o

o

1 er moet een spreekgolfpauze voorafgaan, 2 twee inversies mogen nooit op
elkaar volgen. Versregels met den klemtoonval als
zoete zekerheid van het socialisme,
dat komt, door ons leven en onzen dood -

zijn bij Shakespeare onbestaanbaar.
Ten aanzien van de plaatsing der accenten in het heroïsche vers zijn er dus acht
typen van versregels mogelijk en ook voorhanden. De inversie van het tweede
accent komt echter weinig voor en de gecombineerde inversie van het tweede en
vierde accent is zoo uiterst zeldzaam, dat ik den 19den regel van Richard II meen
te moeten aanhalen:
In drift doof als de zee, vlug als een vlam.

In het blank verse van onze bladzijde 352 ontmoeten wij zes van de acht typen. De
geheel regelmatige verzen hebben verreweg de overhand; in Hamlet ± 79 %. Dan
volgt de inversie van het eerste accent, zie b.v. III, 2, 9; in Hamlet ± 14 %. Inversie
van het derde accent, zie b.v. III, 2, 4; in Hamlet ± 2 %. Inversie van het vierde
accent, zie b.v. III, 3, 7; in Hamlet ± 3 %. Inversie van het eerste en derde accent,
zie III, 2, 25; in Hamlet ± 1 %. Inversie van het eerste en vierde accent, zie III, 2,
21; in Hamlet ± 1 %.
Het ontbreken van twee zeldzame typen in 'n honderd regels is zonder beteekenis.
En overigens is op onze bladzijde 352 niets te vinden en ook elders niet, dat op
verschil in accentuatie zou wijzen tusschen blank verse en den berijmden versregel.
Met de vrijheden, die Shakespeare zich zou veroorloven ten opzichte van het
aantal lettergrepen in zijn blank verse neemt de algemeene opinie
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een schijnbaar heel sterk standpunt in. Kijk maar en lees maar, heet het, ge behoeft
niet lang te kijken en te lezen, of ge vindt de vrijheden bij hoopen. Dat is ook zoo,
omdat men gewoon is het Engelsch van Shakespeare uit te spreken, alsof het
hedendaagsch Engelsch was. Spreekt men het uit, zooals men het in Shakespeare's
dagen deed en zooals men het behoort uit te spreken, dan verdwijnen legioenen
vrijheden als sneeuw voor de zon.
Het verschil in klinkerklank kan men ter zijde laten, omdat het van geen belang
is voor den versbouw. Voor dien versbouw is het echter van domineerende
beteekenis te weten, dat de woorden (en zinnen) soms met een lettergreep meer,
maar meestal met minder lettergrepen mochten of moesten worden uitgesproken.
Op de drielettergrepige uitspraak van fortress (III, 2, 31) heb ik reeds gewezen;
verlenging der uitspraak komt weinig voor. Het groot verschil van toen met heden
zit in de elisies, die toen gebruikelijk waren en heden worden verafschuwd.
Een paar aanhalingen, als men ze goed overdenkt, zijn voldoende voor een juist
inzicht.
In een schoolboekje, getiteld England's Perfect School-Master en in 1675
geschreven door Nathaniel Strong - ik heb de negende editie van 1706 gelezen worden de scholieren inter alia geleerd niet te schrijven Aron, austin, dimont, danel,
damsun, dixnary, ezekel, squire, Febbrary, faukner, Lerpool, medsun, persnal,
pennurth, Spanel, toard, twenteth, enz., maar Aaron, augustine, diamond, daniel,
damascen, dictionary, Ezekiel, Esquire, February, falconer, Liverpool, medicine,
personal, pennyworth, Spaniel, toward, twentieth, enz.
In zijn Second book of the English Grammar, 1640, vertelt Ben Jonson, dat in de
gewone taal niets gewoner is dan die elisies, dat hij geen schrijver kent, die
systematisch de elisies in den druk aangeeft en dat het teeken van de apostrophe
door de nalatigheid van schrijvers en drukkers veelal wordt weggelaten.
Shakespeare laat, na het voorlezen van een gedicht, den schoolmeester
Holofernes zeggen: gij vindt de elisies niet en mist daardoor den juisten klemtoon
(L.L.L. IV, 2, 123).
De kunst de elisies te vinden is er sedert de 17de eeuw niet gemakkelijker op
geworden. In Engeland en Amerika is zij ten eenen male verloren gegaan. Wie er
meer van wil weten, verwijs ik naar het hoofdstuk over prosodie in The Text of
Shakespeare's Hamlet. Hier ter plaatse moet ik mij beperken tot de toepassing van
die kunst op de eerste vijf
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regels van onze bladzijde 352, die schijnbaar meer lettergrepen bevatten dan de
tien noodige plus de facultatieve, onbeklemtoonde, elfde syllabe.
Regel III, 1, 26. Lees fence in plaats van offence. Ook in Lear I, 1, 221 is offence
éénlettergrepig. 't Is een onbekend voorbeeld van de honderden woorden, die
vroeger zonder de onbeklemtoonde aanvangslettergreep mochten uitgesproken
worden. Gelukkig voor mij, want anders zou niemand mij gelooven, wordt de
uitspraak fence geregistreefd op bladz. 55 van The New Art of Spelling, 2de editie,
1704, geschreven door John Jones, M.D.
Dat Hanmer's herstel der regelverschuiving 24/6 door geen lateren uitgever
aanvaard is, moet toegeschreven worden aan de algemeene onbekendheid met de
vroegere uitspraak van offence.
Regel III, 1, 34. Lees we'ue in plaats van we haue.
Regel III, 1, 37. Lees peare for him in plaats van appeare before him. We sháll
peare fór him is, wat accentuatie betreft, zuiver Shakespeariaansch; vergelijk You
sháll heare fróm me, III, 2, 60, of b.v. She shóuld hang ón him Hamlet I, 2, 143. Ook
peare is goed Shakespeariaansch, want het wordt aangetroffen in Hamlet IV, 5,
151, namelijk in den kwartijn van 1604, den meest gezaghebbenden tekst. De
mentaliteit van den drukker kennende, kan men zich best voorstellen, dat hij peare
liever in den meer gebruikelijken vorm afdrukte; fore of before was voor hem
hetzelfde.
Regel III, 2, 3. Lees sealing éénlettergrepig, alsof er sealn zou staan.
De thans vulgair geworden uitspraak van n voor ng is meer dan drie eeuwen oud.
Zij wordt bewezen door opgaven in de schoolboekjes, door vele rijmen b.v. gone-long
II H 6, I, 1, 145/6 en door tallooze phonetische spellingen b.v.:
Ever. Here they'are both! What Sirs, disputin,
And holdin Arguments of verse and prose?
Ben Jonson, A Tale of a Tub, 1640, p. 72.

De syncope van den klinkerklank in -ing heb ik vrij dikwijls in den druk aangegeven
gevonden b.v. be'ng by J. Taylor, Know'ing en see'ng by Daniel, play'ng, by Sylvester,
prayng by J. Heywood, stray'ing by B. Jonson. Uit den aard der zaak treft men die
syncope aan, indien een klinkerklank voorafgaat. Dat een voorafgaande l geen
bezwaar is, wordt bewezen door de éénlettergrepigheid van de veel voorkomende
vormen falne, stolne en swolne.
Regel III, 2, 4. Lees Lepid in de plaats van Lepidus. De uitgang -us
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der aan het Latijn ontleende eigennamen werd naar verkiezing al dan niet
uitgesproken. Het treurspel Ant. & Cleop. alleen reeds levert voldoende bewijzen:
Marcus komt vijf maal voor, Mark(e) meer dan twintig maal; Anthony is regel,
Anthonius vindt men driemaal en tweemaal Anthonio, als drukfout voor Anthonius;
Enobarbe voor Enobarbus treft men aan in II, 7, 129; de Nijl is vijfmaal Nyle
éénlettergrepig en vijfmaal Nylus tweelettergrepig.
Ook in regel III, 2, 6 moet men Lepid lezen en daarbij blijkt het, dat Shakespeare
de dan volgende, spotzieke regels inleidt met een tot nu onopgemerkte woordspeling.
Het thans ongebruikelijke lepid beteekent vermakelijk. Mijn vertaling behoudt de
woordspeling ten koste van Shakespeare's bedoeling, die beter gediend zou zijn
met: 't Is een nooble snaak.
Het vinden van de elisies, waardoor een versregel, die schijnbaar meer
lettergrepen bevat, dan de grondvorm vereischt, is feitelijk even noodig bij den
heroïschen regel als bij het blank verse: in de schijnbare extrametrische syllaben,
hoewel men het wel heeft beweerd, kan geen eigenschap worden gezien, die het
blank verse van Shakespeare zou kenmerken.
Het eenig onderscheid in versbouw tusschen Shakespeare's rijmenden en niet
rijmenden regel, waarop men zich schijnbaar met eenig recht kan beroepen, is het
voorkomen van den korten regel, als integreerend bestanddeel van het blank verse.
7
Professor Price, ziet in den korten regel den invloed van Vergilius. 't Is waar, dat
Surrey, ‘de vader van het Engelsche blank verse’, de korte regels van Vergilius in
zijn vertaling heeft nagevolgd. Maar dat eerste blank verse van Surrey, in ± 1540
geschreven en eerst tien jaren na zijn dood in 1557 gedrukt, heeft nooit navolging
gevonden en kan dus heel moeilijk van invloed zijn geweest op de latere dramatisten.
Hij ontleende het aan het Italiaansch, evenals de terza rima en het sonnet, en behield
dezelfde structuur van de versregels, die de versi sciolti kenmerkte: volkomen vrijheid
in de plaatsing der accenten behalve dan op de tiende en elfde letergreep; juist
hetzelfde wat men thans weder in de moderne Nederlandsche dichtkunst aantreft.
Die vrijheid vond in het toenmalige Engeland niet de minste waardeering. Roger
8
Ascham in The Scholemaster, 1570, wist er geen kwaad genoeg van te vertellen
en Surrey's blank verse verdween in de vergetelheid, waaraan het eerst in 1815
door Geo. Fred. Nott werd ontrukt.
De werkelijke vader van het Engelsche blank verse is Grimald geweest,
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1557. Bij hem vindt men geen korte regels. Zijn vers is houterig in vergelijking met
het vers van Shakespeare, maar alreeds gekenmerkt door dezelfde soort van
harmonische inversies.
Korte regels kunnen ontstaan door fouten van den drukker en door de bemoeienis
van den regisseur.
De drukker kan bij ongeluk één of meer woorden weglaten, b.v. in de regels III,
2, 1 en 17; of hij kan de fout maken ten onrechte een nieuwen regel te beginnen,
b.v. in III, 1, 24, waardoor twee korte regels zijn ontstaan.
De bemoeienis van den regisseur leidt op drie manieren tot korte regels. Hij kan
tekstgedeelten verplaatsen; de drie maal dat hij het in Hamlet deed, veroorzaakte
zes korte regels. Hij kan ter bekorting tekstgedeelten schrappen, zoodat er korte
regels overblijven. En hij kan korte regels interpoleeren.
Deze fouten van den drukker en deze vrijheden van den regisseur zijn volkomen
voldoende om alle korte regels te verklaren, die bij Shakespeare midden tusschen
gewone versregels worden aangetroffen.
Wanneer de regisseur interpoleert, doet hij dit om naar zijn inzicht iets te
verbeteren. Slaagt hij daarin, dan zal geen hoorder of lezer spoedig op de gedachte
komen, dat hij iets anders hoort of leest dan het werk van den schrijver. Zelfs als
de regisseur een fout maakt, is die bijna steeds weinig opvallend.
Een interpolatie kan goed of slecht zijn, maar als men het werk van een goed
stylist interpoleert, is één ding zeker: de interpolatie is overtollig. Als men haar
schrapt, is op den tekst geen aanmerking te maken. Schrapt men overbodige
woorden en neemt men door die schrapping tevens een onregelmatigheid in den
versbouw weg, dan is het zeker, dat men een interpolatie heeft geschrapt. Kan men
bovendien een redelijke reden vinden, die aanleiding tot de overtolligheid kan hebben
gegeven, dan wordt het geval des te overtuigender.
Dit zou juist zijn, kan men tegenwerpen, indien de korte regel inderdaad een
onregelmatigheid in den versbouw mocht heeten, maar hij komt zoo veelvuldig
overal voor, dat hij even vitaal als de inversies voor het blank verse schijnt te zijn.
Dit overal voorkomen is een fictie. Ik heb den korten regel in het blank verse van
dien tijd alleen ontmoet in tooneelstukken en lang niet in alle tooneelliteratuur.
In Gorboduc zijn de korte regels afwezig. Op het titelblad van de
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tweede editie, 1570, staat vermeld: ‘gedrukt zonder bijvoeging of verandering.’
In The Misfortunes of Arthur, 1587, van Th. Hughes geen korte regels. Op de
keerzijde van het titelblad wordt medegedeeld, dat het stuk gedrukt is, zooals het
uit de handen van den schrijver is ontvangen, maar dat het bij de opvoering eenige
veranderingen heeft ondergaan.
In Greene's Alphonsus geen korte regels, maar in zijn andere speelstukken volop.
Wij weten van Greene, dat hem verweten wordt zijn Orlando Furioso aan twee
tooneeltroepen te hebben verkocht. En wij weten. door Th. Heywood, ‘dat sommige
tooneelschrijvers hun werk tweemaal verkochten, eerst aan een tooneeltroep en
dan aan een uitgever’. Sapienti sat.
Op den eersten druk van Ben Jonson's Every Man out of his Humour, 1600, staat
‘zooals het oorspronkelijk geschreven was door B.I.’ en het bevat geen korte regels.
Geen zijner stukken bevat ze en met name niet The Alchemist, waarvan een
regisseurstekst gedrukt is in Bell's British Theatre. In dien tekst verschijnen
verscheidene tientallen korte regels, die door de bekorting ontstaan zijn, en bijna
een veertigtal interpolaties!
De drukker maakte enkele korte regels bij ongeluk, de regisseur was de fabrikant
in 't groot van het kunstproduct, dat short line wordt genoemd.
Sommige zijn al heel kort: een naam, een titel of slechts een tusschenwerpsel.
Laat men die extrametrische woorden weg, de tekst is even goed, maar naamgeving
verduidelijkt; betiteling verduidelijkt, is beleefd en staat goed op het tooneel; het
tusschenwerpsel doet groot nut ter begeleiding van het gebaar.
Enkele uitgevers hebben hier en daar zoo'n extrametrisch woordje wel eens als
een acteur's invoegsel geduid. Toch blijft de algemeene opinie ze overal voor echt
houden. Hoe men het vereenigbaar acht, dat Shakespeare in zijn epische en lyrische
poëzie al het extrametrische schuwt, terwijl hij er in dramatische verzen behagen
in zou scheppen, schijnt onverklaarbaar.
Het gaat hier niet alleen om afzonderlijke korte regels, maar ook om namen,
betitelingen en tusschenwerpsels, wier aanwezigheid, gewoonlijk in 't begin van den
versregel, den bouw van het vers grillig ruïneert. Hield Shakespeare er twee
verschillende dichterooren op na?
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De korte regel, als kunstproduct, heb ik overvloediglijk aangetoond in The Text of
Shakespeare's Hamlet, in The Text of the Merchant of Venice (Neophilologus, Oct.
1927) in The Taming of the Shrew (English Studies, Dec. 1928), in R. Greene's
James IV (English Studies, Jun. 1932), in Marlowe's Tamburlaine (English Studies,
Febr. & Apr. 1934), in The Text of Shakespeare's Lear en nu weder in 'n honderd
regels van Anthony & Cleopatra. 't Is niet het minst bewijskrachtige in dit bewerkte
materiaal, dat er geen enkele korte regel in voorkomt, die redelijker wijze niet voor
een kunstproduct mag worden gehouden.
Extrametrische en overtollige tooneeltaal bewijst, dat het tooneelstuk naar het
regisseursboek is gedrukt.
Was het regisseursboek een expres vervaardigd afschrift, waarin de gewenschte
tooneelveranderingen waren aangebracht?
Onmogelijk, althans wat de stukken van Shakespeare betreft. De gedrukte teksten
zijn veel te lang voor een opvoering. Als zij gedrukt waren naar een expres
vervaardigd regisseursboek, zouden zij nooit de honderden regels hebben bevat,
die de regisseur had moeten weglaten. Men is dus gedwongen aan te nemen, dat
de teksten gedrukt zijn naar het eigen handschrift van Shakespeare, dat de noodige
veranderingen had ondergaan om het tot regisseursboek te maken. De bekortingen
9
werden in hoofdzaak aangeduid door strepen op den linker rand van het handschrift,
zoodat deze wijze van bekorting den drukker in 't minst niet hinderde de besnoeiingen
af te drukken. De addities van den regisseur maakten, dat de regels allerlei lengten
kregen, zie bladz. 105, zoodat de drukker moeilijk het belang kon inzien zich steeds
precies te houden aan de regellengten van het handschrift.
Op het titelblad van den foliant van 1623 heet het, dat de tooneelstukken zijn ‘In
't licht gegeven naar de echte, origineele kopijen’.
Welnu, de origineele kopij was de holograaf van Shakespeare, door den regisseur
geschikt gemaakt voor de opvoering.
Dit geldt voor de stukken, die in den foliant voor 't eerst zijn gedrukt. Ten aanzien
van de reeds vroeger gedrukte stukken hebben de drukkers van den foliant het zich
vergemakkelijkt door gebruik te maken, soms uitsluitend, van de vroegere kwartijnen.
In deze gevallen zijn de tooneelstukken in den foliant dus niet rechtstreeks naar het
handschrift gedrukt, maar indirect, want de vroegere, gezaghebbende kwartijnen
zijn ook gedrukt naar de echte, origineele kopij.
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Ziedaar, waarnaar men nog steeds zoekt, het grondprobleem van den
Shakespeare-tekst eenvoudig en logisch opgehelderd.

Eindnoten:
1 Over de gespatieerde woorden en over de woorden tusschen vierkante haakjes wordt hieronder
gehandeld.
2 Bleekzucht werd vroeger wel als een verschijnsel van verliefdheid beschouwd. Denk aan:

Meisje, 't bleek van uwe wangen
Komt van eenig zoet verlangen.
Menas wil dus zeggen, dat Lepidus verliefd geraakt is (op Cesar en Antonius).
De phoenix wordt bedoeld.
As blind as a beetle = Zoo dom als een tor.
The Printing of the First Folio of Shakespeare by Edwin Eliott Willoughly. Oxford, 1932.
Proof-reading in the Sixteenth Seventeenth and Eighteenth Centuries by Percy Simpson. London,
1935.
7 Towards a scientific method of Textual Criticism for the Elizabethan Drama. (The Journal of
English and Germanic Philology. Apr. 1937.)
8 Arber's Reprint, pp. 147/8.
9 Zie hierover bladz. 75 van The Text of Shakespeare's Lear.
3
4
5
6
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Levensberichten
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Adriaan Beets
(Utrecht 28 Juli 1860-Leiden 24 December 1937)

ADRIAAN BEETS

In de jaarvergadering van 1937, slechts een half jaar voor zijn dood, is Adriaan
Beets benoemd tot eerelid onzer Maatschappij, een onderscheiding die stellig
evenzeer verdiend was, als zij met dankbaarheid en blijdschap is aanvaard. Immers
aan die benoeming waren meer dan vijftig jaren voorafgegaan, waarin hij ‘met eere’
lid was geweest, en, al hadden door zijn groote bescheidenheid slechts weinig leden
geweten, hoeveel de maatschappij aan hem verschuldigd was, het is hem een stille
vreugde in die laatste maanden van zijn leven geweest, dat nog eenmaal voor hij
heenging is gebleken, dat zijn werk de waardeering had gevonden waarop het recht
had, en dat die waardeering openlijk is uitgesproken.
sten

Adriaan Beets werd den 28
Juli 1860 geboren als oudste kind uit het huwelijk
van Nicolaas Beets met Jonkvrouwe Jacoba Elisabeth van Foreest. Zijn vader, die
destijds nog predikant was, bewoonde reeds het bekende huis in de Boothstraat,
deel van een oud kapittelhuis van St Jan. Daar bracht Beets, in het groote gezin,
een heel gelukkige jeugd door, hoewel hij, eigenlijk van zijn geboorte af, een teere
gezondheid had. Zijn ouders lieten hem daarom vóór zijn twaalfde jaar niet naar
school gaan: hij kreeg huisonderwijs met Aleide, de zuster die in leeftijd op hem
volgde en aan wie hij, zoolang zij leefde, bijzonder gehecht is gebleven. Twee zijner
halfzusters hadden hem reeds voor dien tijd wat lezen geleerd en tusschen zijn
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zesde en achtste jaar ook een beetje Engelsch, de taal waarvoor hij, naast het
Zweedsch, altijd een voorkeur heeft gehouden.
Na zijn twaalfde jaar (September 1872) kwam de jonge Beets als dagleerling op
de kostschool van Dr A.H. Raabe, op ‘Raadwijk’ aan de Croeselaan te Utrecht. Aan
de beide jaren, die hij er doorbracht, had hij later een nare herinnering: Dr Raabe,
verbitterd door een procedure met de stad Utrecht over het recht van overpad over
‘Raadwijk’, was prikkelbaar, driftig en humeurig, en sloeg zijn leerlingen veel. Van
1874, toen de school van Raabe werd opgeheven, tot '76 bezocht Beets het
Utrechtsche gymnasium, waar destijds Dr van den Es rector was, doch daarop kreeg
hij wederom privaat onderwijs, voor de oude talen van Dr K.G.P. Schwartz, waarna
hij in Sept. '78 admissie-examen voor de Universiteit kon doen. Na een gesprek
met den hoogleeraar Brill besloot hij tot
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de - toen nog nieuwe - studie in de Nederlandsche letteren, een besluit, zooals hij
mij eens vertelde, waarover zijn vader zich meer verheugde dan hij toen liet blijken.
Het moet immers voor Nicolaas Beets verblijdend zijn geweest, in dezen zoon zulk
een groote liefde voor de moedertaal en voor de literatuur van het eigen land te
ontdekken, doch hij zal misschien hebben overwogen dat die studie niet bijzonder
veel mogelijkheden bood voor een maatschappelijke loopbaan. En bovendien was
het niet zijn gewoonte spoedig zijn tevredenheid over zijn kinderen te laten blijken,
althans niet over zijn zoons; voor de dochters is hij altijd wat toegeeflijker geweest.
Beets heeft een mooien studietijd gehad, hoewel ook toen zijn zwakke gezondheid
hem vaak plaagde. Hij had herhaaldelijk last van asthma en van hevige bronchitis,
doch dat belette hem niet met animo te studeeren en met enthousiasme aan het
studentenleven deel te nemen. Hij had zijn vrienden niet onder de literatoren alleen,
maar ook onder theologen en medici. Een interessante relatie is geweest die met
den Hongaar Zsigmond Nagy, een der alumni van het Stipendium Bernardinum te
Utrecht. Dat Beets nog lang daarna die vriendschap heeft onderhouden, blijkt uit
1
het door hem geschreven levensbericht van Nagy . Ook kwam hij in aanraking met
den Zweed Johan Widmark, die de colleges van professor Donders volgde, van
Beets les kreeg in het Nederlandsch en in ruil daarvoor aan hem Zweedsch leerde.
Widmark werd later hoogleeraar in de oogheelkunde te Stockholm. C.J. van Arkel,
naderhand predikant te Noordwijkerhout, was zijn boezemvriend; van de Neerlandici
trok hem Logeman, de latere hoogleeraar (Anglist) te Gent, het meest aan, en met
den medicus J.A. Fijnvandraat schreef hij in 1881 een uitvoerig verslag van de
Lustrumfeesten in het Algemeen Nederlandsch Studentenweekblad ‘Minerva’, van
welk blad Beets eenigen tijd redacteur is geweest. Van zijn literaire begaafdheid
wist de studentenmaatschappij nog meer te profiteeren: Beets is eens lid geweest
van de Almanak-redactie en ook bestuurslid van het dispuutgezelschap Παντα
νοητα. Intusschen deed hij zijn examens, en in 1885 promoveerde hij op een
dissertatie De ‘Disticha Catonis’ in het Middelnederlandsch, waarbij professor Dr
H.E. Moltzer promotor was. ‘Zoo er ware liefde voor Nederlandsche Taal en Letteren
in mij is ontwaakt en gekweekt, het was in het Ouderlijk Huis, waar ik het voorrecht
had van op te groeien’, schrijft hij in de voorrede van zijn proefschrift, woorden die
stellig uit den grond van zijn hart kwamen. Met zijn hoogleeraren is hij op een
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vertrouwelijken voet geweest, vooral met Gallée, die zijn loopbaan ook verder met
belangstelling heeft gevolgd.
Langen tijd heeft Beets de hoop gekoesterd zijn studiën over ‘de Catoniana’ voort
te kunnen zetten, doch allengs is hem gebleken, dat zijn ambtelijk werk hem daartoe
niet genoeg tijd liet. Toen later de classicus, Dr Boas te Amsterdam, het onderwerp
ter hand nam, heeft hij zich daarover zeer verheugd en de Cato-uitgaven die hij
geleidelijk had verzameld aan dezen geleerde ten geschenke gegeven voor zijn
‘zeer waardevolle, uitgebreide, de volledigheid naderende Cato-collectie’ (aldus
2
Beets in een schrijven aan Boas van 1 October 1931) .
Als candidaat had Beets reeds een jaar les gegeven aan het Utrechtsche
gymnasium (1882-'83), doch na zijn promotie werkte hij eerst eenigen tijd bij het
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Daar de geldmiddelen van het Woordenboek
toen niet toelieten een extra kracht te bezoldigen, duurde deze eerste medewerking
maar kort: van Januari tot October 1886. Beets werd daarop tijdelijk leeraar in
geschiedenis en aardrijkskunde aan het Erasmiaansch Gymnasium te Rotterdam,
en wel tot het einde van den cursus 1887-'88. Toen kwam de gelegenheid voor hem
en Dr J.W. Muller om, op een bescheiden salaris, medewerker te worden aan het
Woordenboek, voorloopig onder de leiding van Dr Kluyver. Onder de brieven van
Beets die ik het voorrecht heb gehad te mogen inzien, bevindt zich een schrijven
van zijn moeder, ‘eene felicitatie met deze nieuwe stap’. ‘God geve er Zijn zegen
op!’ schrijft zij, ‘ik ben er blijde mede. Het schoolmeesteren vond ik altijd naar, al
zei ik er niets van. Dit is meer Uw vak, Uw lust, en zal, hopen wij, Uw vreugd zijn’.
Hoe zeer is deze hartelijke wensch werkelijkheid geworden! Van 1 September 1888
af tot 1 Januari 1933, bijna 45 jaren, heeft Beets onafgebroken dit werk gedaan,
met lust, met vreugde en ongetwijfeld met veel talent. Meer dan eenig ander
redacteur - het is reeds herhaaldelijk gezegd - heeft hij zijn krachten aan het
Woordenboek gegeven. Al de liefde die hij voor eigen land en volk bezat heeft hij
in dienst gesteld van zijn werk, en dat werk draagt daar op tallooze plaatsen het
stempel van. Bij geen ander redacteur zal men zulk een schat van volkswoorden,
-uitdrukkingen, -gezegden vinden als bij hem. Wie zijn werk leest, snuift telkens den
kruidigen geur van de volkstaal, proeft haar sappigheid, en geniet, als de schrijver
zelf, van haar geest. Zoo ergens, dan is het Woordenboek in de door Beets bewerkte
3
deelen een genotvolle lectuur. Dat niettemin de degelijkheid van hetgeen hij maakte
niet in het gedrang kwam, behoeft nau-
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welijks gezegd. Zijn artikelen zijn met groote kennis en met de uiterste zorg bewerkt,
zoodat lezers met zeer uiteenloopende belangstelling er in kunnen vinden wat van
hun gading is. Voor den dialectgeograaf bevat het werk van Beets nauwkeurige en
betrouwbare gegevens, geen redacteur geeft ook zulke duidelijke en precieze
definities van technische woorden, en vooral zijn kennis van zee- en scheepstermen
is bewonderenswaardig. Bovendien had Beets een fijnontwikkeld gevoel voor de
juiste waarde van een woord, wist hij de beteekenis er van zeer markant te
omschrijven, het weer te geven met een benijdenswaardigen rijkdom van
synoniemen. Hij vond zijn woorden - althans voor het schriftelijk gebruik - zeer
gemakkelijk, wat soms het gevaar meebracht dat zijn stijl al te overvloedig en
daardoor omslachtig werd; vooral in zijn ouderdom is hij aan dat gevaar niet altijd
ontkomen.
Zijn intieme kennis van het Nederlandsch maakte hem tot een uitgezocht
raadsman; vaak werd zijn oordeel gevraagd, bij voorbeeld wanneer bij de instructie
eener strafzaak de juiste beteekenis, de precieze kracht van een woord of term
moest worden vastgesteld. Hij had ook een fijn gevoel voor de zuiverheid zijner taal
en wist een Germanisme spoedig te ontdekken. Daardoor is hij, nog in de laatste
jaren van zijn leven, nuttig werkzaam geweest voor het in 1932 opgerichte
Genootschap ‘Onze Taal’, waarbij hij tot zijn dood toe het meest actieve lid is geweest
van den Raad van Deskundigen.
In den eersten tijd van zijn ‘woordenaars’-bestaan was Beets nog ongetrouwd,
en woonde hij op kamers in de Kloksteeg. Bij Matthias de Vries werd hij herhaaldelijk
ten eten gevraagd en hij verkeerde er ook in den huiselijken kring. Doch een grooten
invloed heeft ‘de hoofdman’, wiens krachten toen reeds merkbaar afnamen, stellig
niet meer op zijn ontwikkeling gehad. Beets' leven in die jaren zal in velerlei opzicht
overeenkomst hebben gehad met dat van een student; hij had met een aantal
vrienden een vaste eettafel, waaraan hij om zijn opgewekten aard, zijn zin voor
gezelligheid en zijn fijne geestigheid zeker graag gezien was. De omgang met zijn
mederedacteuren, Kluyver en Muller, was weldra zeer vertrouwelijk. In 1891 kwam
De Vreese daar nog bij, een man van gansch andere geaardheid. Doch al spoedig
bleek hoe goed die mannen elkaar, ondanks alle verschil, verstonden: er heerschte
een ongedwongen en opgewekte toon onder hen. Toen hun wegen na eenigen tijd
weer uiteenliepen, bleef hun vriendschap bestaan, en wie in later jaren twee van
hen samen aantrof (gevieren zijn ze stellig niet vaak meer geweest),
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kon nog altijd dien toon van lichte scherts en vertrouwelijkheid beluisteren die een
halve eeuw geleden al moet hebben geklonken.
In 1894, op den 9den Februari, trouwde Beets met mejuffrouw Helbertine Anna
Cornelia Damsté. Dit huwelijk is kinderloos gebleven, doch, hoezeer Beets ook van
kinderen hield, ik heb nooit uit zijn mond vernomen, noch ook indirect het gevoel
gekregen, dat dit voor hem een teleurstelling was. Zijn vrouw en hij hebben tot zijn
dood toe in de schoonste harmonie samen geleefd, samen gewerkt, samen lief en
leed gedeeld. De toewijding, waarmee zij hem tot hulp was, hem verpleegde ook
in de zich helaas telkens herhalende tijden van ziekte, kon niet grooter zijn dan de
vereering die hij zijn leven lang heeft gevoeld voor haar die hij zich eenmaal als
levensgezellin had gekozen. Het was verheffend te zien welk een gelukkigen invloed
deze beide menschen op elkaar hadden, en hoe zij elkanders leven hebben opgetild
ver boven het alledaagsche uit.
Beets' werkzaamheid in het maatschappelijk leven beperkte zich weldra niet meer
tot het Woordenboek. In 1900 werd hij regent van het Heilige Geest- of Armeweesen Kinderhuis, een functie die hij nagenoeg tot aan zijn dood toe vervulde.
Verscheiden jaren is hij voorzitter van dit regentencollege geweest, en zijn lange
ervaring maakte dat aan zijn oordeel en adviezen hooge waarde werd gehecht. Dit
zuiver maatschappelijke werk zal voor zijn godsdienstig gemoed een groote
bevrediging zijn geweest: het kwam mij altijd voor, dat hij geloofde, dat hem, den
kinderlooze, de taak was opgelegd voor de weezen een steun en stut te zijn. Van
1903 tot '22 was hij bovendien lid van de Gemeentecommissie (dat is de Kerkvoogdij)
der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Leiden; als zoodanig heeft hij vooral
voor het archief belangrijk werk verricht. Ook in eenige tijdelijke commissies is hij
werkzaam geweest. Zoo was hij in 1904 lid van een commissie voor den
Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, wier taak aldus was omschreven: ‘te
trachten goede Hollandsche uitdrukkingen te verzamelen voor benamingen van
bouwkunstige deelen die sedert jaren bij ons in een vreemde taal gebezigd worden
en bijna reeds burgerrecht hebben verkregen’. In 1925 heeft hij zitting gehad in de
Interdepartementale Commissie die tot taak had een naamlijst samen te stellen van
Gemeenten, Bewoonde Oorden en Huizengroepen in Nederland, en na zijn emeritaat,
in het begin van 1934, stelde hij (ten verzoeke van, en volgens opdracht van de
Rijkscommissie van Bijstand van het Woordenboek der Nederlandsche Taal),
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ten behoeve van een door den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
voorgenomen vereenvoudiging der spelling, een lijst van bastaardwoorden samen.
Van die lijst is echter bij mijn weten nooit eenig gebruik gemaakt.
In verschillende literaire en wetenschappelijke instellingen is Beets in den loop
der jaren tot lid benoemd: behalve in onze Maatschappij (in 1886) in het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap (eveneens in 1886), in ‘Kunst en Wetenschap’ te Rotterdam
(in 1888), in het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap, in ‘Oud-Utrecht’ (in 1926).
Bovendien werd hij in 1900 benoemd tot buitenlandsch eerelid van de Koninklijke
Vlaamsche Academie, voor wier vergadering hij in 1908 een boeiende voordracht
hield, getiteld ‘Volkswijsheid over het Weer’, waarin zijn liefde voor, en kennis van
de folklore zeer duidelijk tot uiting komt.
Tweemaal is hem, als redacteur, van zijn collega's een bescheiden, maar hartelijke
huldiging ten deel gevallen: in 1913, toen hij een kwart eeuw, en in 1928, toen hij
veertig jaren van Woordenboeksdienst had vervuld. Eerst in 1932, kort voordat hij
zijn werk zou neerleggen, heeft de Regeering hem onderscheiden, door hem te
benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
In 1922 werd Beets met de andere redacteuren benoemd tot rijksambtenaar. Bij
alle voordeelen die deze benoeming bood had ze het nadeel dat hij daardoor
gebonden was aan de wettelijke leeftijdsgrens, en die bereikte hij op 28 Juli 1925.
Gelukkig stond de Regeering hem nog toe voorloopig te blijven doorwerken, doch
met 1 Januari 1933 kreeg hij, ook omdat bij het Rijk moest worden bezuinigd, zijn
ontslag. Toen hem in Mei 1932 dat bericht bereikte, overviel het hem als iets
onverwachts en ongewenschts: ‘Onnoozel en wel, had ik er tot hiertoe niet aan ...
gedacht, dat dit ontslag wel eens dreigen kon... maar het heeft mij niet verbaasd of
verwonderd’, schreef hij aan zijn vriend Kluyver, toen den voorzitter van de
Commissie van Bijstand. Zijn toestand werd van 1933 af in financieel opzicht moeilijk,
doordat zijn pensioen, wegens het geringe aantal jaren in 's Rijks dienst, zoo gering
was. Het is hard dat de man die zijn land zoo goede diensten had bewezen, in de
laatste jaren van zijn leven geen onbezorgd bestaan heeft mogen hebben. ‘Bezorgd’
zou althans menigeen in zijn plaats zijn geweest, maar Beets heeft deze
teleurstelling, evenals andere slagen van het lot, met groote berusting gedragen.
‘Gij weet óók’, schreef hij in die dagen, ‘dat ik weet dat
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de haren mijns hoofd alle geteld zijn, en dat ik wèl vóór-zorgen mag, maar niet
bezorgd moet zijn’. Zijn oprechte vroomheid en zijn onwankelbaar vertrouwen in de
Voorzienigheid gaven hem die gelijkmoedigheid in alle tegenheden des levens die
zijn vrienden zoo in hem bewonderden.
De laatste jaren van zijn leven werd Beets herhaaldelijk door ernstige ziekten
bezocht. In het eind van 1931 moest hij aan zijn oog worden geopereerd, dat
geleidelijk aan door de staar was verduisterd. Dat geheele jaar 1931 had hij met
mannenmoed en engelengeduld (en met de nooit aflatende hulp en steun van zijn
vrouw) getracht de steeds grootere moeilijkheden bij zijn werk de baas te blijven.
Toen de druk van het Woordenboek voor hem niet meer te onderscheiden was, liet
hij zich de proeven van zijn werk voorlezen en gaf hij geheel uit het geheugen de
noodige wijzigingen aan die de tekst behoefde. Die wilskracht was heldhaftig!
In 1933 doorstond hij een zeer ernstige bronchitis, en in 1935 moest hij tusschen
Februari en Augustus vier operaties ondergaan. Nog eens behield zijn teer, doch
blijkbaar zeer gezond gestel de overhand, en hij keerde genezen huiswaarts.
Niemand heeft geweten, hoezeer hij sedert lichamelijk belemmerd werd en hoe
hulpbehoevend hij was geworden. De groote toewijding van zijn vrouw en zijn eigen
ongebroken geestkracht deden hem voor wie hem bezochten een ‘gewoon’ mensch
lijken. Nog altijd was het een genot, een verfrissching, in zijn gezelschap te wezen.
Door zijn sterk geheugen herinnerde hij zich ontelbare gebeurtenissen en
ondervindingen uit zijn eigen lange leven; andere kende hij door overlevering. En
dat alles wist hij weer te geven met een zeldzaam verhaaltalent. Hij herhaalde zich
zelden en wist met gevatheid en een fijnen zin voor het humoristische het juiste
oogenblik voor zijn anecdote te vinden. Daarbij kon hij óók goed luisteren, hij stelde
zijn geest geheel open voor den ander, zonder eenige reserve, zonder ook een
groot verschil in jaren te laten wegen. Zijn groote kennis op velerlei gebied kwam
in het gesprek telkens aan het licht, doch als iets natuurlijks en geheel onopzetteliiks,
want nooit trachtte hij met hetgeen hij wist te schitteren. Hij bezat den waren adel
des geestes, die imponeerde zonder imposant te hoeven zijn, een innerlijke fijnheid
die uitdrukking vond in de fijne trekken van zijn gezicht, in het zachte witte haar, in
de mooie, expressieve handen niet het minst, die zulk een karakteristieken vorm
hadden. Door de jaren was zijn gestalte sterk gebogen geworden en het loopen
ging hem
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steeds zwaarder vallen. Doch binnenskamers vergat men dat, en leek hij bijna tot
het laatst geen ‘afgeleefde grijsaard’.
Toen hij zijn levenswerk neer moest leggen, zocht en vond hij bezigheid in allerlei
werk dat zijn liefde had. Hij ordende zijn papieren, publicaties en wetenschappelijke
verzamelingen, die hij in den loop der jaren had aangelegd. Zijn aanteekeningen
4
op de Camera Obscura vormden een uitvoerig kaartregister, hij had verzamelingen
op het gebied der folklore, over spreekwoorden, over verschillende dialecten, over
zeemanstaal en verder onder andere van vrouwelijke eigennamen op -ina. Uit die
5
stof had hij in den loop van zijn leven telkens geput en ze, voor zoover het
Woordenboekswerk het hem toestond, verwerkt. Gegevens over het Utrechtsch,
het Katwijksch en het Texelsch dialect waren gedeeltelijk reeds uitgewerkt tot studies.
Samen met mejuffrouw Dr van der Graft heeft hij eens een
Palmpaasch-tentoonstelling georganiseerd die veel succes heeft geoogst.
Het meeste echter verscheen in den vorm van artikelen, waarvan de hierachter
volgende bibliografie een volledig overzicht geeft. Menige etymologie is sedert zijn
studie er over algemeen aanvaard, zoo die van stapelzot, van overscharig, van
waarloos (alle verschenen in het Leidsche tijdschrift); interessant is zijn verklaring
van sas, in den zin van sluis (vermeld in een opstel van Dr W. de Vries in Tijdschrift
voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 44, 196), en die van joosjesthee (als
artikel in het Woordenboek, Dl. VII, 433). Een enkele studie kreeg terecht grootere
vermaardheid: zijn beschouwing over verstek (Tijdschrift voor Nederlandsche Taalen Letterkunde 11, 33vlg., later op verzoek van Boneval Faure overgenomen in het
6
Rechtsgeleerd Magazijn 11, 262vlg.). Belangrijk is stellig ook zijn verhandeling over
de Middelnederlandsche uitdrukkingen in Valuwe(n) mennen, met Valuwen riden
(vertalingen van het Fransche chevaucher Fauvel), die in de Middeleeuwen
allegorische beeldspraak zijn van valschheid en bedrog, en die door hem in verband
zijn gebracht met het vale paard in Openbaring (hoofdst. 6, vs. 8). Zijn belangstelling
voor Leiden blijkt uit menig opstel in het Leidsch Jaarboekje en vooral uit een stuk,
getiteld Het Heilige Geestof Armewees- en Kinderhuis, dat verschenen is in Het
Huis Oud en Nieuw (1912).
Zoo zou nog veel van zijn werk een nadere bespreking verdienen, menige recensie
ook van de talrijke die hij in het Museum en elders heeft doen verschijnen. Voor
Deensche en Zweedsche taalkundige werken gold
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hij als een gezaghebbend criticus en zijn beoordeelingen van woordenboeken (ik
denk onder andere aan die van Van Dale's Groot Woordenboek en van Hermann
Paul's Deutsches Wörterbuch) zijn alleszins lezenswaard.
Al wat hij geleidelijk had bijeengebracht ten behoeve van het Woordenboek was
tot een alfabet uitgedijd dat vele doozen vulde, en waarvan de Redactie reeds jaren
had geprofiteerd. Zijn dagelijksche lectuur deed die verzameling nog aldoor groeien
en ik ging zelden van hem heen zonder een stapeltje ‘Lesefrüchte’ voor ieder der
redacteuren en voor de nog komende letters.
Toen hij na wekenlangen arbeid een overzicht had gekregen van hetgeen het
resultaat was van zijn welbesteed leven, een resultaat waarmee menigeen ten volle
tevreden had kunnen en mogen zijn, overviel hem, den blijmoedige, een gevoel van
moedeloosheid en van onvrede met zichzelf. Hij begreep dat hij de kracht niet meer
zou hebben zijn dialect-studies te voltooien, over zijn productie bij het Woordenboek
was hij onvoldaan, en een gevoel van te kort te zijn geschoten maakte zich meer
en meer van hem meester. Moeilijke maanden braken voor hem aan, en er scheen
geen uitkomst te zijn. Totdat, als door een wonder, de neerslachtigheid week en de
ziel geleidelijk aan ‘het oud vertrouwen’ hervond.
Nog altijd was zijn werkkracht niet ten einde; door de donkere maanden was het
werk hem de beste afleiding geweest, en naarmate hij zijn evenwicht hervond,
groeide zijn werklust weer. Behalve zijn medewerking voor het Genootschap ‘Onze
Taal’, waarover ik hierboven reeds iets heb gezegd, verschafte hem in zijn laatste
levensjaar het secretariaat van de redactie van het Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal- en Letterkunde nog geregelde bezigheid. Beets wist zich later niet precies
meer te herinneren, wanneer hij met die functie was begonnen, doch waarschijnlijk
is het zoovat in 1890 geweest. Al de sedert dien verschenen jaargangen,
zesenveertig in getal, zijn door hem bezorgd, en slechts zeer weinigen weten - de
voorzitter der Maatschappij heeft het verleden jaar zoo juist gezegd - hoeveel arbeid
daarbij door hem (en door zijn trouwe medewerkster, zijn vrouw) is verricht. Immers
hij beperkte zich niet tot het technische deel: de correctie en de besprekingen nier
den drukker; terecht heeft de Redactie na zijn dood met dankbaarheid getuigd van
zijn ‘waardevolle bijdragen... aan de medewerkers wier stukken hij als praeadviseur
der redactie of tijdens den druk der afleveringen onder de oogen kreeg’ (Tijdschr.
57, 162). Dat werk bleef hij verrichten tot zijn laatste ziekte
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hem overviel; tot het einde toe is hij het Tijdschrift trouw gebleven. Hoe de
Maatschappij hem daarvoor heeft gedankt, heb ik reeds aan het begin van dit stuk
vermeld.
Van 1886 af lid onzer Maatschappij, was hij haar voorzitter in het jaar 1898-'99.
‘Niemand zou liever dan ik het leiden van Uwe bijeenkomst zien toevertrouwd aan
waardiger, ervarener, krachtiger hand’, heeft hij zelf in zijn toespraak ter
jaarvergadering van 1899 gezegd. Zeker was hij niet wat men een geboren leider
noemt: in een groote vergadering liet hij zich zelden hoeren en hij had het praesidium
dan ook niet dan ‘onder vriendelijken aandrang’ aanvaard. Doch zijn bescheiden
aard onderschatte waarschijnlijk zijn krachten en gaf hem de bovengenoemde
woorden in. Die neiging zich terug te trekken en spoedig de prestaties van een
ander voor beter te houden dan de zijne heeft hij wellicht van zijn jeugd af gehad.
Nicolaas Beets, die zeker een voortreffelijk vader is geweest en een verstandig
opvoeder, is toch, zonder het te willen, tegenover dezen zoon in één opzicht te kort
geschoten. Hij liet zich zoozeer gelden in den kring van zijn gezin, dat de kinderen
niet dan met groot ontzag naar den beroemden vader opzagen. De moeder, die
een liefhebbende, zachte vrouw was en zichzelf volstrekt niet telde, versterkte hem
in die houding, en dat heeft gemaakt, dat bij den jongen Adriaan het besef van
hetgeen hij waard was zich niet genoeg heeft ontwikkeld. In zijn jonge jaren, onder
zijn vrienden, wist hij zich wel min of meer aan dien invloed te onttrekken en was
hij tegenover zijn vader niet geheel zonder kritiek, maar naarmate hij ouder werd,
groeide de eerbied weer aan, om in zijn ouderdom bijna tot een druk te worden. En
toen de oude Beets door een jongere generatie werd verguisd, ontwikkelde zich in
den zoon een houding van verzet en van verdediging, die hij niet meer zou verliezen.
Ook ten opzichte van andere levensuitingen liet Beets wel vaak zijn protest hooren.
Zoo in het godsdienstige. Door aanleg en opvoeding was hij een Calvinist; dat hij
het niet op een enge, stijle manier was, spreekt vanzelf: daarvoor behoedden hem
evenzeer zijn aard en ontwikkeling. Doch bij alle aangeboren zachtmoedigheid gaf
hij herhaaldelijk, in woord en daad, blijk van een zekere onverdraagzaamheid en
liet hij zich soms niet vriendelijk uit over andere secten. Dat dit protest nooit tegen
personen gekant was, kan menig ‘andersdenkende’ uit eigen ervaring met mij
getuigen. Op het gebied der politiek was hij alleen een toeschouwer: nooit is hij en daarin volgde hij zijn vader na - lid geweest van
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eenige politieke partij, wat in Nederland voor iemand met een zoo uitgesproken
godsdienstige overtuiging een zeldzaamheid is. Doch zijn sympathie was zeker niet
aan den kant van de ‘rooien’, en het εις κοιρανος εστω, dat hem meer dan eens
over de lippen kwam, deed vragen of hij zelfs wel een overtuigd voorstander der
democratie was. Tótdat de snelle groei der dictatoriale macht in Europa hem, als
zoovelen, met schrik en weerzin vervulde. Toen schaarde hij zich onvoorwaardelijk
aan den kant der individueele vrijheid, en ik heb hem sedert dien de zoojuist
aangehaalde spreuk nooit meer hooren gebruiken.
Het enge nationalisme der totalitaire staten heeft Beets ook tegen de borst gestuit.
Hij stond wijd open voor andere culturen in Europa, wat onder andere bleek uit zijn
hierboven reeds genoemde liefde voor Engeland en Zweden. Met zijn vader deed
hij in 1884 een reis naar Schotland, waar Nicolaas Beets in Edinburg een
eeredoctoraat in ontvangst ging nemen. Vóór zijn huwelijk reeds en later eenige
malen met zijn vrouw, bezocht hij Zweden, en hij had er goede vrienden. Bij den
feestmaaltijd die in Juni 1928 te Londen gehouden werd na de voltooiing van Murray's
New English Dictionary, leerde hij den hoofdredacteur van het Zweedsche
Woordenboek, prof. Tuneld, kennen, en in het gastvrije huis op den Witten Singel
werden vele Zweden ontvangen, waaronder Widmark, Wrangel en Psilander. Door
de Hongaarsche studies van mevrouw Beets (die zij was begonnen nadat de boven
reeds genoemde Dr Nagy met zijn vrouw bij hen had gelogeerd) kreeg het echtpaar
ook in Hongarije veel relaties en sloot het onder andere innige vriendschap met den
onlangs overleden Hongaarschen dichter Szalay. Kortom, zijn geest en zijn hart
waren ontvankelijk voor velerlei invloed van over de grenzen, en bij al de uiterlijke
rust was dit geleerdenbestaan vol van spanningen die het interessant en levenswaard
maakten.
Beets had een open geest, die over het geheel zeer stellig positief gericht was:
hij was geen opstandige. Ik zei hierboven dat hij op meer dan één punt protest liet
hooren. Dit was het gevolg van een conservatisme dat het nieuwe niet voetstoots
aanvaardde en van een zekere onafhankelijkheid van geest. Hij trachtte geenszins
‘op de hoogte van zijn tijd’ te zijn en was vrij van valsche schaamte. Altijd dorst hij
voor zijn meening uit te komen en ouderwetsch te zijn vond hij geen schande. Zoo
koos hij nog in zijn laatste jaren openlijk partij in den spellingstrijd en schaarde zich
bij de groep-Höweler, wier blad Taal en Spelling hij geregeld las. Zoo kantte hij zich
al vroeg tegen een eenzijdig pacifisme
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en toonde hij groote belangstelling voor de geschiedenis van het Réveil. Hij was er
op gesteld oude gebruiken in eere te houden en hield van het decorum. Bij bijzondere
gebeurtenissen en gedenkdagen in zijn eigen familie en die zijner vrouw maakte hij
gewoonlijk een gedicht, dat altijd van een intieme vertrouwdheid met de eigen taal
blijk gaf. Met de eigen taal èn met die zijner vaderen! Menig vers in
Middelnederlandschen trant, in den stijl der Rederijkers, in dien van Roemer Visscher,
van Huygens, van Cats is uit zijn vaardige pen gevloeid. De Haagsche Post nam
herhaaldelijk een puntdicht van hem op, onder pseudoniem. Een ‘Spielerei’ zoo
men wil; hijzelf beschouwde het niet als meer dan dat, al hekelde hij in ernst wat hij
als een misstand zag. Doch zijn ontevredenheid met mensch en maatschappij zette
zich nooit vast tot wrok; daarvoor was hij een te groot optimist, een te fijn humorist.
Iemand zei eens tegen hem: ‘Ik geloof, Beets, dat je het wel prettig vindt, zoo'n
beetje te pruttelen’, waarop hij met een lachend ‘ja’ antwoordde.
In het eind van November werd Beets overvallen door een aanval van bronchitis,
de ziekte die hem zijn leven lang had bedreigd. Ditmaal zou hij, ondanks de pijnlijk
nauwgezette en liefdevolle verzorging zijner vrouw, de overwinning niet meer
behalen. De bronchitis ontaardde in longontsteking en verzwakte zienderoogen zijn
schamele krachten. Hijzelf zag reeds spoedig in, dat het einde zou komen en met
vromen inkeer bereidde hij zich voor op de scheiding. Zijn geest was helder en
aldoor bezig. Nog den laatsten dag voor zijn heengaan las zijn vrouw hem voor: op
zijn eigen verzoek het levensbericht van zijn vroegoren buurman Krabbe. Daarop
viel hij in zichzelf terug en die om hem heen stonden, bemerkten dat hij in
voortdurend gebed was. De daarna volgende doodsstrijd werd hem zooveel mogelijk
verzacht; toen sliep hij voor altijd in. Een vruchtbaar, een goed, een gelukkig leven
was ten einde.
J.H. VAN LESSEN
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Lijst der geschriften (samengesteld door Dr. A.A. van Rijnbach)
A. In boekvorm:
1885

De ‘Disticha Catonis’ in het
Middelnederlandsch. Proefschr. Utrecht.
Groningen, 1885.

1886-1933.

Woordenboek der Nederlandsche Taal.

1886

Deel IV: Genaamd - Geniepig, onder
leiding van Dr. A. Kluyver.

1888-1891

Deel IV: Gevolg - Gitzwart; Deel V:
Glaasje - Goed, in samenwerking met
Dr. J.W. Muller, onder leiding van Dr. A.
Kluyver.

1891-1932

als mederedacteur: Deel V: Goedaardig
- Harspleister; Deel VI: Harst - Izegrim
(daarvan: Houden - Humeur, met
medewerking van; Humeur - In, in
samenwerking met Dr. J.A.N. Knuttel);
Deel VIII, 1ste stuk: J - Keurmede; 2de
stuk: Keurmeester - Kleur (daarvan:
Klagen-Klauw, met medewerking van
mej. Dr. J.H. van Lessen).

1933

Voltooiing van onvoltooide aflevering.

1899

Ter inleiding, in: Jac. Ahrenberg. ‘Onze
Landsman’. Uit het Zweedsch vert. door
Helbertine. Leiden, 1899.

1899

Bijdrage in: Leiden-Zuid-Afrika Album.
Leiden, 1899, blz. 32.

1903

Voorrede in: Nic. Beets. Gedichten.
Leiden, z.j.

1914

M. de Vries en L.A. te Winkel.
Woordenlijst voor de spelling der
Nederlandsche taal met aanwijzing der
geslachten van naamwoorden en de
vervoeging der werkwoorden. Zevende
uitg. bezorgd door A. Beets. 's-Gravenh.
o

en Leiden, z.j. 8 .
1926

Botteroalie of lāmpoalie? Proeve van
Utrechtsche Volkstaal in: J. van Ham en
S. Hofker. Een Nieuwe Nederl.
o

Spraakkunst. Groningen, 1926. 8 . Deel
II, blz. 20-22.
1927

Medewerking aan: Naamlijst van
gemeenten, bewoonde oorden en
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huizengroepen in Nederland, samengest.
door Ph. G. Rapp. 's-Gravenh., 1927.
1931

Voor Isidoor Teirlinck op zijn tachtigsten
verjaardag, in: Is. Teirlinck-Album, 104.

B. Bijdragen in periodieken:
1881

[J.A. Fijnvandraat en A. Beets]. De
lustrumfeesten van het Utrechtsche
Studentencorps, in: Alg. Nederl.
Stud.-Weekbl. Minerva, 28 Sept. 1881.

1882

Reinaert I, vs. 212, in: Tijdschr. II, 206.

1883

Reinaert I, vs. 1573-'74 en II, vs. 1956,
in: Tijdschr. III, 221.

1884

Overijselsche plaatsnamen.
Aanvullingslijst, in: Nomina Geographica
Neerlandica, I, 143.

1884

Herinneringen aan de Edinburgsche
festiviteiten, in: Alg. Ned. Stud.-Weekbl.
Minerva, 15 en 23 Mei 1884.

1886

Die werelt es mit allen bedorven! in:
Tijdschr. VI, 79.

1886

Een als pronomen demonstrativum, in:
Tijdschr. VI, 94.

1888

Vroegere stadgenooten. Uit de
‘Heerenboekjes’ 1705-1765, in: Rotterd.
Jaarb. voor 1888.

1889

Het Woordenboek 1864-1889, in: Alg.
Ned. Stud.-Weekbl. Minerva, 14 jrg. 28
Nov. 1889. Extra-nummer bij gelegenheid
van de 40-jarige ambtsvervulling van
Prof. Dr. M. de Vries.

1890

Mathaak en Zicht, in: Internat. Arch. f.
Ethnogr. III, 154.

1890

Rijck noch machtich en spaert die doot,
in: Tijdschr. 9, 137.

1890

Weeuwenaarspijn, in: Tijdschr. 9, 138.

1890

Beden van Schrijver en Binder, in:
Tijdschr. 9, 306.

1890

Eene plaats der Skeireins, in: Tijdschr.
10, 124.
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1890

Nathan der Weise, in: Leidsch Dagbl. 12
Dec. 1890.

1891

Gezwicht, in: Tijdschr. 10, 148.

1891

Koek en ei, in: Tijdschr. 10, 202, 304.

1891

Builen met hooi slaan, in: Tijdschr. 10,
293.

1891

Verstek, in: Tijdschr. 11, 33, 71, ook
opgenomen in: Rechtsgeleerd Magazijn
11, 262; zie verder: Weekbl. van het Regt
24 Febr. 1892.

1892

Een brief van Jacob Grimm aan J.H.
Bormans, in: Tijdschr. 11, 78.

1892

Rijmkalenders, in: Tijdschr. 11, 243.

1892

Toerewever-tortwevel, in: Tijdschr. 11,
257.

1892

Zetpil, in: Tijdschr. 11, 257.

1893

Tult, in: Tijdschr. 12, 24.

1893

Grande, in: Tijdschr. 12, 279.

1893

Dubbeld'u, dubbel'-u, in: Tijdschr. 13, 42.

1893

Van den os op den ezel dalen, in:
Tijdschr. 13, 72.

1893

Fragment van een vocabularius, in:
Tijdschr. 13, 77.

1893

Daar loopt wat van St. Anna onder, in:
Taal en letteren 4, 60.

1894

Beekum; bêken, in: Tijdschr. 13, 233.

1895

Naschrift (bij A. Kluyver, Kalis en
Caliban), in: Tijdschr. 14, 65.

1895

Stapelzot, in: Tijdschr. 14, 319.

1895

Naschrift (bij T.H. de Beer,
Grootheidswaan), in: Noord en Zuid 19,
152.

1895

Het haar van den hond, in: Tijdschr. 15,
128.

1897

Mnl. Aper, in: Tijdschr. 16, 80.

1897

De mijl op zeven gaan, in: Tijdschr. 16,
251.

1897

Een deuntje den hals breken, in: Noord
en Zuid 21, 80.

1897

Laarzenis, in: Noord en Zuid 21, 95.
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1897

't Alleluia is geleid, in: Tijdschr. 16, 290.

1897

Slabberaen, in: Tijdschr. 16, 320.

1898

Eene veer van den mond blazen, in:
Noord en Zuid 21, 478.

1898

Sjappetouwer, in: Tijdschr. 17, 193, 199.

1899

Toespraak ter opening van de
Algemeene Vergadering van de Maatsch.
d. Ned. Lett. te Leiden, 14 Juni 1899, in:
Handelingen 1898-'99, 21.

1899

Klezoor (Klisoor), in: Tijdschr. 18, 159.

1900

Een deftigh werck, in: Tijdschr. 19, 230.

1900

Toertrapper, in: Tijdschr. 19, 243.

1900

Palmpaasch, in: Volkskunde 12, 229; 13,
52; 16, 117.

1902

Onvisch; omvisch, in: Tijdschr. 21, 318.

1902

Bladvulling (omgekeerde volgorde van
denkbeelden), in: Tijdschr. 22, 160.

1903

Uit een Berlijnsch handschrift, in:
Tijdschr. 22, 179.

1903

Sjappetouwer, in: Tijdschr. 22, 202.

1903

De morgenstond heeft goud in den mond,
in: Taal en Letteren 13, 575.

1903

Het (Leidsche) drillen, in: Tijdschr. 22,
240.

1904

Ketelaar, in: Tijdschr. 23, 316.

1904

Het maken van wrijfsels, in: Tijdschr. voor
boek- en bibl.wezen 2, 163.

1904

Aanteekeningen betreffende de Ramp
van Leiden, in: Leidsch Jaarboekje 1905,
181.

1905

Een Deensch Kerkgezang (vertaling), in:
Leidsch Predikbeurtenblad van 21 Jan.
1905.

1905

Menschenvet, in: De Navorscher 53, 156.

1905

Haringkaken, in: Taal en Letteren 15,
504; Naschrift: 16, 200.

1905

De ‘Palmpaasch’ in Zwitserland, in:
Volkskunde 17, 146.

1905

Openbreken, in: Volkskunde 17, 183.

1905

Overscharig, in: Tijdschr. 24, 164.
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1905

Splitruiter, in: Tijdschr. 24, 167.

1905

Iets (aan) zijn oogen klagen, in: Tijdschr.
24, 243.

1905

Heimwee, in: Tijdschr. 24, 260.

1906

Waarloos, in: Tijdschr. 26, 25.

1906

Kaneelwater, in: Tijdschr. 26, 143.

1907

Basche (Nederl. basje, allebasje,
albasten knikker), in: Korresp.bl. d. Ver.
f. niederd. Sprachforsch. 27, 71.

1908

Tuckele, in: Tijdschr. 27, 31.

1908

Volkswijsheid over het weer, in: Versl.
en Meded. d.K. Vlaamsche Acad. v. taalen lett. 1908, 553.

1910

Over eene Middeleeuwsche Allegorie,
in: Handelingen v.h. 6de Nederl.
Philologen-congres, 108.

1910

Bladvulling (Bokje-sigaar), in: Tijdschr.
29, 320.

1912

Het Heiligegeest- of Armewees- en
Kinderhuis te Leiden, in: Het huis, oud
en nieuw, 1912, 1, 33 (ook afzonderlijk
in den handel gebracht).

1913

Kinderspel ‘Klein Anna’, in: Volkskunde
24, 74.

1915

De Jordaan, in: 13de Jaarb. v.d. Ver.
Amstelodamum, 173 (zie ook 1927).

1916

Zielverkooper = Ceelverkooper, in:
Tijdschr. 35, 288.

1918

Woorden en uitdrukkingen uit Heerlen
(L.), verzameld door W.A. Oudemans
1891-'92, in: Driemaand. bladen 18, 24.

1918

Verschieting, in: Tijdschr. 37, 160.

1918

Kampersteur, in: Tijdschr. 37, 222.

1918

Weeraan (weeran), in: Tijdschr. 37, 314.

1919

De drukkerstermen smout, smoutwerk
enz., in: Tijdschr. 38, 21.

1919

Sperzieboon, in: Tijdschr. 38, 79.

1920

De straten met aarsbillen zaaien
(strooien; bestrooien), in: Tijdschr. 39,
237.
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1920

Het Noordzeekanaal, en de afsluiting en
droogmaking van de Zuiderzee. Een plan
uit 1667, in: Tijdschr. van het Kon. Ned.
Aardr. Gen. 1921, 253.

1922

W.J. Suringar †, in: Leidsch Jaarb.
1921-'22, LXXII.

1922

De brandspuit van het Weeshuis,
1769-1921, in: Leidsch Jaarb. 1921-'22,
44.

1922

Dr. Zsigmond Nagy †, in: Neerlandia 26,
74.

1923

Levensbericht van Dr. Zsigmond Nagy,
in: Hand. en Levensber. v.d. Mij der Ned.
Lett. 1922-'23, 1.

1923

De ossekop bij Rivé (Cam. Obsc. van
Hildebrand), in: Leidsch Jaarb. 1923-'24,
60.

1924

Stervensstonde (vertaling) in: Leidsch
Predikbeurtenbl. 30, no. 5.

1925

Voorwoord, in: Neerlandia 29, 62.

1926

Gaauwdiefs gramatica, in: Tijdschr. 45,
187.

1926

Viator [ps. van A. Beets], Een teeken des
tijds, in: Leidsch Predikbeurtenblad 32,
no. 30.

1926

Eenige mededeelingen uit het Dagboek
van Nic. Beets als student (1833-'36), in:
Hand. v.d. Mij d. Ned. Lett. 1925-'26, 42.

1926

De Vlaamsche leugen, in: Neerlandia 30,
200.

1926

Een dagbroer, in: Panorama 14, no. 22
(1 Dec. 1926); zie ook: Eigen Volk 2, 28.

1927

Nic. Beets op het tooneel [t.w. in: De
Opstandige, door J. van Ammers-Küller],
in: Leidsch Dagbl. 1 Maart 1927, 2de
blad.

1927

De Utrechtsche Volkstaal (Stadstaal), in:
Tijdschr. 46, 210.

1927

De Jordaan, in: Amstelodamum,
Maandbl. 14, 21 en 99.

1927

Nic. Beets over de celstraf, in: Haagsch
Maandbl. 8, 652.

1928

Utrechtsche Volkswoorden en
Volksgezegden, in: Driemaand. bladen
22, 1 en 73.
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1928

Aan- en opteekeningen uit de prov.
Utrecht, in: Driemaand. bladen 22, 95.
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1928

Geluktelegram. Een schoone zaak, maar
een ongelukkig woord, in: N. Rott. Cour.
18 Oct. 1928, Av. B. (zie ook 19 Oct. Av.
D.).

1928

Leven en bedrijf aan boord van een
Katwijksche visschersschuit in 1790, in:
Leidsch Jaarb. 1927-'28, 1.

1928

Smakkelaarsbrug, in: Maandbl. van
‘Oud-Utrecht’ 3, 16.

1928

Zich veriiezen - zich afleiden daarstellen, in: Neerlandia 32, 193.

1928

De vorm (uitspraak) van den plaatsnaam
Enschede buiten Twente, in: Nom.
Geogr. Neerl. 7, 95.

1929

Nooit scha! = Geen grond! in: Tijdschr.
48, 39.

1929

De molen de ‘Bijgeval’, in: Maandbl. van
‘Oud-Utrecht’ 4, 74.

1929

Het to blictri-raadsel, in: Tijdschr. 49, 126.

1930

Sleutelbus (sleutelbos); sleutelschieten,
in: Eigen Volk 2, 134.

1930

Toppa! = geen grond! in: Tijdschr. 49,
319.

1930

‘Duitjen-op’ spelen, in: Eigen Volk II, 233.
Jutjes-dag, in: Maandbl. van
‘Oud-Utrecht’ 5, 108.

1930

In Memoriam Dr. G.J. Boekenoogen, in:
Leidsch Dagbl. 28 Aug. 1930, 1e bl.

1931

Butterlogge, in: Eigen Volk 3, 10;
Naschrift, Ald. 48.

1931

Bilderdijk in Leiden, in: Leidsch Dagbl.
15 Mei 1931, 6de bl.

1931

Ouwe Sunderklaas, in: Texelsche Cour.
19 Dec. 1931, 1e blad.

1931

Ceen, in: Tijdschr. 50, 45.

1932

Een vaantje in 't gelag, in: Tijdschr. 51,
122.

1932

Rome-Bijbelverspreider, in: De Protestant
21 Juli 1932.

1932

Deensch familiebezoek in Leiden in Mei
1836, in: Leidsch Jaarb. 1932-'33, 51;
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Handel. en Levensber. v.d. Mij d. Ned.
Lett. 1932-'33, 64.
1932

De Maatstaf van het Woordenboek [Over
de Germanismen], in: Onze Taal, 1, no.
4.

1933

Koppen snellen, in: Tijdschr. 53, 19. Koppen vellen (naschrift), Ald. 256.

1933

Proeys [geslachtsnaam voorheen te
Utrecht], in: Maandbl. van ‘Oud-Utrecht’
8, 9.

1933

Canterbury, in: N. Rott. Cour. 28 Sept.
1933, Av. E.

1933

Het Heilige Geest- of Armewees- en
Kinderhuis aan de Hoogl. Kerkgr. te
Leiden, in: Buiten, 1933, 627.

1934

De Gesloten Steen, in: Maandbl. van
‘Oud-Utrecht’ 9, 11.

1934

Utrecht in een Oudhoogduitsch gedicht,
in: Maandbl. van ‘Oud-Utrecht’ 9, 42.

1936

Bieten, in: Tijdschr. 55, 168. - Naschrift,
Ald. 300.

1936

Gellecone, in: Tijdschr. 55, 297.

1936

Het Woordenboek en de spelling, in: Taal
en spelling 1936, no. 5.

1936

‘Strijk en Zet’ in heiliedjes, in: Nieuwe
Taalgids 30, 350.

1936

Veldiep, in: Tijdschr. 56, 56. - Naschrift,
Ald. 268.

1936

C. Bake, in: Jaarboek v.d. Mij d. Ned.
Lett. 1935-'36, 81.

1937

De overblijfselen van Groot-Poelgeest
vóór honderd jaar, in: Leidsch Jaarb.
1936-'37, 41.

1937

Oosterhof, in: Leidsch Jaarb. 1936-'37,
59.

1937

Kweesten. Met een naschrift van J.H.
van Lessen, in: Tijdschr. 57, 165.

1937

Bundling, in: Neophilologus 23, 211.

C. Aankondigingen.
1896

J.H. van Dale. Groot Woordenb. d. Ned.
taal. 4de dr. d.H. Kuiper Jr. en A. Opprel.
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's-Gravenh. en Leiden, afl. 1, in: Museum
4, 119.
1896

J.H. Gallée, Woordenboek v.h.
Geld.-Overijss. dialect. 's-Gravenh. 1895,
in: Ned. Spect. 1896, 46.
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1896

W. Draayer, Woordenb. van het
Deventersch dialect. 's-Gravenh. 1896,
in: Ned. Spect. 1896, 182.

1898

E. Wrangel. Sveriges litterära
förbindelser med Holland, Särdeles under
1600-talet. Lund 1897, in: Museum 5,
327.

1899

W. de Vreese. Gallicismen in het
Zuidnederlandsch. Gent 1899, in:
Museum 8, 11.

1900

F.A. Stoett. Nederl. spreekwoorden,
spreekwijzen enz. 1e afl. Zutfen 1900,
in: Museum 8, 144.

1904

D.H.G. Bellaard. Gert van der Schuren's
Teuthonista of Duytschlender.
's-Hertogenb. 1904, in: Museum 11, 377.

1905

G. Brandt's Leven van Vondel, door E.
Verwys. 2de dr. door J. Hoeksma.
Amsterd. 1905, in: Museum 13, 93.

1906

V. Ludvigsen. Hollandske Laestykker.
Köbenh. 1906, in: Neerlandia 10, 301;
11, 19.

1907

H. Smout. Het Antwerpsch dialect. Gent
1905, in: Museum 14, 130.

1907

V. Dahlerup. Gesch. der dänischen
Sprache. Ulm 1905, in: Museum 14, 170.

1907

A.C. Meijer. Wandelingen op Nederl.
taalgebied. Antwerpen 1904, in: Museum
14, 253.

1909

E. Habel. Der Deutsche Cornutus. Berlin
1908, in: Museum 16, 348.

1910

C.C. van der Graft. Palmpaasch. Een
folkl. studie. Dordr. 1910, in: Neerlandia
14, 81.

1911

Vondel's Lucifer in het Hongaarsch
vertaald [door Zs. Nagy], in: Neerlandia
15, 165; 18, 54.

1911

A. Kock. Om spåkets förändring.
Göteborg 1908, in: Museum 18, 121.

1911

P. Leendertz Jr. Het leven van Vondel.
Amsterd. 1910, in: Museum 18, 293.

1913-1931

Danske Viser fra Adelsviseböger og
Flyveblade. 1530-1630. I-VII. Udg. af H.
Grüner Nielsen. Köbenhavn 1912-1931,
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in: Museum 20, 176; 21, 332; 22, 234;
27, 176; 30, 295; 35, 299; 38, 44 en 236.
1914

Van Dale's Groot woordenb. d. Ned. taal.
5de dr. 's-Gravenh. en Leiden 1914, in:
Museum 21, 256; 22, 189; 23, 144.

1916

Van Dale's Handwoordenb. d. Ned. taal.
's-Gravenh. en Leiden 1915, in: Museum
23, 147. - 2de dr. 1917, in: Museum 25,
248. - 4de dr., in: Museum 34, 63.

1919

R.C. Boer, Korte Deensche spraakkunst.
Haarl. 1918, in: Museum 26, 158 (zie
ook: 1932).

1919

A. Nilsson. Fru Nordenflychts religiösa
diktning. Lund 1918, in: Museum 27, 55.

1921

A. Långfors. l'Histoire de Fauvain. Paris
1914, in: Museum 28, 197.

1922

Jacob Cats. Keur uit zijn verhalende
gedichten door Joh. Vorrink. Amsterd.
1920, in: Museum 29, 216.

1922

Samlaren. Ny följd. Årgang 1. Uppsala
1921, in: Museum 29, 273. Årgang 2, in:
Museum 31, 100.

1923

H. Paul. Deutsches Wörterbuch. 3te Aufl.
Halle 1921, in: Museum 30, 233.

1924

Van Dale's Groot Woordenb. d. Ned. taal.
6de dr. 's-Gravenh. en Leiden 1923-'24,
in: Museum 31, 90; 33, 8.

1924

De ‘Camera Obscura’ met
aanteekeningen [van J.M. Acket], in:
Nieuwe Taalgids 18, 1.

1924

J. Verdam. Uit de geschiedenis der Ned.
taal. 4de dr. d.F.A. Stoett. Zutphen 1923,
in: Museum 31, 294.

1925

Vertalingen uit Hollandsche dichters
[Szalay Károly, Holland Költökböl
müfordítások. Budapest 1925], in:
Neerlandia 29, 187.

1926

Festskrift tilegnet Førstebibliothekar A.
Kjaer av Venner. Christiania 1924, in:
Museum 33, 185.
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1926

W. de Vries. Het oneigene. Groningen
[1926], in: Museum 33, 295.

1928

Nomina Geograph. Neerl. Dl. VI. Leiden
1928, in: Tijdschr. v.h.K. Ned. Aardr.
Gen. 2e Ser. 45, 1031.

1929

H. Schreiber. Die niederlandische
Sprache im deutschen Urteil. Heidelb.
1929, in: Museum 36, 299.

1929

Jan Walch (Boekenwurm). Uit de
levensgeschiedenis van woorden.
Zutphen 1928, in: Museum 36, 301.

1929

T. Popma. Byron en het Byronisme in de
Nederl. letterk. Amsterd. 1928, in:
Museum 37, 63.

1930

A. Kluyver. Verspreide opstellen.
Groningen 1929, in: Museum 37, 177.

1930

A. Hallema. Het Klaarkampster weeshuis
te Franeker 1597-1897. Leiden z.j., in:
Museum 38, 22.

1931

N. Lindqvist. Bjärka-Säby ortnamn.
Stockholm 1926, in: Museum 38, 129.

1931

M. Muusses og L.L. Hammerich.
Hollandsk grammatik. Københ. og Oslo
1930, in: Museum 38, 234.

1931

R.C. Boer. Korte Deensche spraakk. 2de
dr. d.P.M. den Hoed. Haarl. 1930, in:
Museum 38, 235.

1932

K. Meisen. Nikolauskult und
Nikolausbrauch im Abendland. Düsseld.
1931, in: Museum 40, 44.

1933

Hildebrand, Camera Obscura. Uitg. met
inl. en aant. van G. Dekker. Pretoria en
Kaapstad 1932, in: Nieuwe Taalgids 27,
36.

1933

Ch. F. Haje. Taalschut, Leiden 1932, in:
Museum 40, 124.

1934

H. Paul. Deutsches Wörterbuch. 4te Aufl.
von K. Euling. Halle 1933-'35, in:
Museum 41, 304; 43, 37 en 203.

1934

N. Svanberg. Verner von Heidenstam
och Gustaf Fröding. Stockholm z.j., in:
Museum 42, 42.

1936

Ch. F. Haje. Taalschut bij het onderwijs.
Leiden 1935, in: Museum 43, 276.
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1936

M. Boas. De Cato van Adam de Suel.
Leiden 1935, in: Museum 44, 40;
Tijdschr. 55, 317.

Eindnoten:
1 Zie Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1922/'23.
2 Uit dankbaarheid heeft Dr Boas zijn in 1937 verschenen boek Alcuin und Cato aan Beets
opgedragen.
3 Zie een nauwkeurige omschrijving van zijn aandeel in het werk in de hierachter geplaatste
bibliografie.
4 Bij testament vermaakt aan de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
5 Thans door zijn beschikking eigendom van het Rijk, om door het Woordenboek te worden benut.
6 Verschenen in de Hand. Zesde Ned. Philol.-congres (1910), blz. 108 vlg. onder den titel ‘Over
eene Middeleeuwsche Allegorie’.
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Johannes Bolte
(Berlijn 11 Februari 1858-Berlijn 25 Juli 1937)
In Johannes Bolte, een geleerde van wereldbeteekenis, verloor de Duitsche
Wetenschap op 25 Juli 1937 zijn beste folklorist. Om zijn graf stonden niet alleen
de vertegenwoordigers van de talrijke wetenschappelijke vereenigingen, waarmee
de overledene in nauwe betrekking stond, maar ook de leden van de Akademie van
Wetenschappen, waarvan hij het eerste lid voor Volkskunde is geweest.
Wegens zijn verdiensten op het gebied der Nederlandsche litteratuur en Folklore
had hem de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, jaren geleden al, tot
correspondeerend lid benoemd, en de volgende regelen moeten aantoonen, wat
Bolte vooral voor Nederland tot stand heeft gebracht.
Doch laat eerst een korte schets van zijn leven voorafgaan.
Johannes Bolte werd 11 Februari 1858 in Berlijn geboren. Zijn vader was in zijn
jonge jaren uit Verden naar Berlijn verhuisd, waar hij van eenvoudig huisverver
opklom tot een kunstschilder, die zelfs aan het hof van den koning hoog geschat
en gewaardeerd werd. Bolte heeft tot aan zijn dood in het huis van zijn vader aan
de Oranienplatz gewoond.
Nadat Bolte in 1874 eindexamen Gymnasium had gedaan, begon hij zijn studie
aan de Universiteit te Berlijn, en wel in de Philologie. Zijn proefschrift ‘De monumentis
ad Odysseam pertinentibus capita selecta’ is het resultaat van zijn eerste studiën.
Het liefste zou hij zijn leven gewijd hebben aan de klassieke archaeologie, maar
rekening houdend met zijn alleenstaande moeder en haar gezin, besloot hij leeraar
te worden.
In 1882 werd hij leeraar aan het Königstädtische Gymnasium, waar hij tot zijn
pensioen in 1923 zonder onderbreking werkzaam is geweest. De eischen van het
onderricht en de omgang met collega's in de Germaansche talen brachten hem in
aanraking met de Duitsche Philologie.
Zoo volgt er een tijd, waarin hij bijzonder veel publiceerde over Germaansche
onderwerpen. In zijn studententijd trokken Bolte sagen, sprookjes en volksliederen
zeer aan, en al zeer vroeg begon hij folkloristisch werk te leveren. Het is onbegrijpelijk
hoe een geleerde, die in den tredmolen van het werk op school mee moest gaan,
den tijd vond om over de meest verschillende wetenschappelijke onderwerpen een
zoo groote hoeveelheid grondleggend en diepgaand werk te kunnen voortbrengen.
Toen de Bond voor Duitsche Vereenigingen voor Volkskunde ter gelegenheid
van Bolte's 75sten verjaardag in de Bolte-bibliografie al zijn boeken opstellen en
belangrijkste boekbesprekingen verzamelde (Zeit-
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schrift für Volkskunde, Neue Folge Band IV, Heft 1, 1933) bevatte zijn levenswerk
niet minder dan 1298 nummers, en in de kleine vijf jaren, die hem nog gegeven
waren, werd dat aantal nog aanzienlijk grooter: één boek, 15 tijdschriftartikelen en
70 boekbesprekingen kwamen er nog bij.
Zijn vrienden in Duitschland en over de grenzen hadden het plan, hem voor zijn
tachtigsten verjaardag een feestbundel aan te bieden, maar hij zou dezen eervollen
dag niet meer beleven: de feestbundel is een gedenkschrift geworden.
Hoe kon een man, die lichamelijk niet zooveel weerstand had, zulk een arbeid
voortbrengen? Hoe kwam hij aan zijn algemeene kennis, die hem aan de universiteit
den eervollen bijnaam van ‘Doktor Alwetend’ verschafte? Het was zijn onvermoeibare
vlijt, waarmee hij zich op zijn veelzijdigen arbeid toelegde. Dag aan dag, jaar in, jaar
uit, kon men hem in de leeszaal van de bibliotheek zien zitten, waar hij bladzijde na
bladzijde van zijn boeken met verzamelde aanteekeningen vulde. In de vacanties
reisde hij naar alle bibliotheken van Midden-Europa, en het is niet teveel gezegd,
dat hij van alle bibliotheken van Parijs tot St Petersburg, van Stockholm tot Rome,
de schatten grondig heeft doorzocht, zooals ook de overgroote hoeveelheid
handschriften in zijn nalatenschap en van de excerpten bewijst.
Misschien is het hier van belang als ik, zij het slechts van de Nederlandsche en
Vlaamsche geleerden, de namen vermeld, waarvan ik in de nalatenschap een
dikwijls aanzienlijke hoeveelheid brieven heb gevonden. Maar de nalatenschap is
zoo groot, dat de lijst in het geheel niet volledig is. Bolte correspondeerde onder
andere met: Alfons de Cock, L.M. van Dis, Florimond van Duyse, W.A. Enschedé,
C.C. van de Graft, G. Kalff, A.C. Loffelt, H. Logemann, Victor de Meyere, Pol de
Mont, J.W. Muller, Alphonse Roersch, F.A. Stoett, W.A. van der Vet, C.G.N. de
Vooys, Willem de Vreese, Jan de Vries, J.A. Worp.
Na nauwgezette en grondige voorbereiding ondernam hij zijn reizen naar
bibliotheken. Van de catalogi van buitenlandsche bibliotheken, die de
staatsbibliotheek in Berlijn bezit, maakte Bolte voor hij de reis begon uitvoerige
uittreksels, schreef zijn eigen wenschen op en schreef ter plaatse zijn
wetenschappelijke resultaten op. Boeken en handschriften, die langeren tijd in beslag
zouden nemen, liet hij later naar Berlijn komen.
Uit zijn aanteekeningen kan men zich zijn reizen reconstrueeren. Nederland en
Vlaanderen bezocht hij verscheidene malen: 1885 werkte hij in de bibliotheken van
Utrecht, Amsterdam, Leiden, 's-Gravenhage, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven en
Luik. In 1890 bleef hij langen tijd
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in Utrecht, Leiden, Amsterdam, 's-Gravenhage, Antwerpen, Brussel, Brugge en
Gent, waar hij Paul Fredericq bezocht. In 1903 hield hij zich een paar weken in
's-Gravenhage op, en in 1904 zag hij op de doorreis naar Frankrijk de boetprocessie
in Veurne (West-Vlaanderen).
Er is hier niet genoeg plaats om Bolte's verdiensten voor de Nederlandsche
filologie en folklore naar waarde te schatten. De navolgende lijst van artikelen die
betrekking hebben op Nederlandsch gebied, legt een getuigenis af van deze
onderzoekingen en toont zeer duidelijk, dat Bolte met recht gerekend kan worden
onder hen, die het meest de Nederlandsche litteratuur en volkskunde bevorderd
hebben. Zijn medewerking aan Florimond van Duyse's standaardwerk ‘Het oude
Nederlandsche Lied’, doet hem reeds op dezen eeretitel aanspraak maken.
In de komende tijden zal Bolte als de sprookjesonderzoeker bij uitstek blijven
voortleven, die met het werk in vijf deelen van zijn Aanteekeningen op de Kinderund Hausmärchen van de gebroeders Grimm, den grondslag heeft gelegd tot het
sprookjesonderzoek. Hoe bescheiden is ook al de titel: Aanteekeningen noemt hij
eenvoudig zijn levenswerk. Ja, bescheidenheid en terughoudendheid zijn typische
kenmerken van Bolte, die we hier in het bijzonder moeten roemen. Een
buitenlandsche vriendin van Bolte heeft eens gezegd, dat hij, evenals de groote
Fransche geleerde Littré, de kenschetsing van ‘Saint laïque’ verdiende.
In de herdenkingsrede, die zijn vriend en medewerker van vele jaren Fritz Böhm
heeft gehouden voor den overledene in het Genootschap voor Duitsche Philologie
en in het Genootschap voor Duitsche Volkskunde, verklaarde zijn vriend, dat Bolte
deze heiligverklaring zeker zou hebben geweigerd, evenals hij ook den naam van
‘Doktor Alwetend’ afwees.
Hij zeide: ‘Indien wij den overledene met een naam willen noemen, die aan zijn
geliefd sprookjesboek is ontleend, dan zou het ‘De trouwe Johannes’ zijn. Als we
zijn nagedachtenis in dankbare herinnering willen houden en zooveel mogelijk in
zijn geest willen voortwerken, dan moeten we doen zooals de koningin aan het slot
van datzelfde sprookje en zeggen:
‘We zijn het hem om zijn trouw verschuldigd!’ ’
Dr. JOHANNES KOEPP (Berlijn)

Lijst der geschriften op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letterkunde [Het nummer heeft betrekking op de bovengenoemde
Bolte-bibliografie]
Nr 29.

Alte flämische
Nr 269.
Liedder im Urtext
mit den Singweisen.
- Leipzig 1917.

Die dramatische
Bussprozession zu
Veurne, ein Rest
alter Passionsspiele
im heutigen
Belgien. Festschrift für
Eduard Hahn.
Stuttgart 1917, S.
269-279.
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Nr 282.

Holländische Lieder auf Friedrich den
Grossen. - Neuere Forschungen zur
Brandenburgischen und Preussischen
Geschichte 5 (1892) S. 310-314.

Nr 310.

Eine holländische Übersetzung der
Taming of the shrew vom Jahre 1654. Jahrbuch der deutschen
Shakespeare-Gesellschaft 26 (1891),
78-96.

Nr 330.

Niederdeutsche und niederländische
Volksweisen (mit Musikbeilage). Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche
Sprachforschung 18 (1893), 15-18.

Nr 368.

Der Deutsche in Holland. Korrespondenzblatt des Vereins für
niederdeutsche Sprachforschung. 18
(1896), 88.

Nr 371.

Plakkaert van den 42 Dronkaerds. Korrespodenzblatt 21 (1889-1900), 83.

Nr 376.

Das Lied von der blauen Flagge. Korrespondenzblatt 36 (1917), 14.

Nr 389.

Ein holländisches Urteil über Berlin aus
dem Jahre 1700.- Mitteilungen des
Vereins für die Geschichte Berlins 7
(1890), 127.

Nr 419.

Zu Wouters Verhees Handschrift. Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en
Letterkunde 8 (1888), 237, 243.

Nr 420.

Ein unbekanntes Amsterdamer
Liederbuch van 1589.-T.schr.10 (1891),
175-202.

Nr 421.

Ein Antwerpener Cluchtboek von 1576.
- Tijdschrift 10 (1891), 127-143.

Nr 422.

Zu Hoofts Granida. - Tijdschrift 10 (1891),
286-289.

Nr 423.

Beiträge zur Geschichte der erzählenden
Literatur des 16. Jahrhunderts. 1:
Olivier de la Marches Camp vander doot.
2: Buevijn van Austoen. - Tijdschrift 12
(1893), 309-319.

Nr 424.

Beiträge zur Geschichte der erzählenden
Literatur des 16. Jahrhunderts. 3:
Coornherts Übersetzung des
Decameron. 4: F. Loockmans'
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Novellensammlung von 1589. - Tijdschrift
13 (1894), 1-16.
Nr 425.

Dgl. 5: Einige spätere Schwankbücher.
- Tijdschrift 13 (1894), 85-94.

Nr 426.

Bilderbogen des 16. Jahrhunderts. Tijdschrift 14 (1895), 119-153.

Nr 427.

Vier Lieder des 17. Jahrhunderts. Tijdschrift 14 (1895), 226-231.

Nr 428.

Verdeutschungen von J. Cats' Werken.
- Tijdschrift 16 (1897), 241-251.

Nr 429.

Eine Verdeutschung von Coornherts
Schauspiel ‘Abrahams Uytganck’. Tijdschrift 17 (1898), 85-87.

Nr 430.

Zur Schwankliteratur des 16. und 17.
Jahrhunderts. 1. Das Antwerpener
Cluchtboek von 1576. 2. Der
Nederlandsche Weghkorter (1613). 3.
Weitere Schwankbücher. - Tijdschrift 39
(1920), 75-96.

Nr 454.

Vier niederländische Schwänke des 16.
Jahrhunderts. - Zeitschrift für deutsches
Altertum 36 (1892), 295-308.

Nr 547.

Soldatenleben in Batavia. - Zeitschrift
des Vereins für Volkskunde 18 (1908),
77-80.

Nr 552.

Bilderbogen des 16. und 17.
Jahrhunderts. Bigorne und Chicheface
in Holland und Deutschland. - Zeitschrift
19 (1909), 51-82.

Nr 596.

Die Niederländischen Sprichwörter des
Pieter Bruegel des Aelteren im
Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin.
Nachschrift. - Zeitschrift 25 (1915),
299-308.

Nr 602.

Der sterbende Korporal. - Deutsche
Volkslieder in den Niederlanden.
Zeitschrift 26 (1916), 178-185. 190-193.

Nr 640.

Der vom Gatten ertappte Liebhaber. Zeitschrift 35/36 (1925/26), 25.

Nr 670.

Pol de Mont gestorben. - Zeitschrift für
Volkskunde, Neue Folge 3 (1931), 100.

Nr 677.

Vlämische Mittfastenlied. - Zeitschrift für
Volkskunde, herausgeg. von
Veckenstedt, 3 (1890), 24.

Belangrijke besprekingen van Nederlandsche Uitgaven: Bolte-bibliografie nrs.
688, 695, 765, 766, 767, 768, 777, 783, 790, 794, 795, 821, 823, 828, 836, 841,
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842, 852, 859, 860, 866, 869, 873, 886, 919, 924, 930, 933, 942, 945, 949, 963,
967, 968, 1007, 1017, 1018, 1028, 1033, 1036, 1063, 1098, 1134, 1175, 1178, 1180,
1184, 1209, 1213, 1227, 1230, 1231, 1238, 1279, 1341, 1347, 1357.
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Theodoor Dorren
30 Augustus 1857-25 Januari 1937
Zeventig jaren geleden was het in den Zuid-Oosthoek van Limburg gelegen
Valkenberg slechts een klein onbeduidend stedeke, onbewogen sluimerend tusschen
de heuvelen, die het van alle zijden omringden.
Een doodsche laan met aan weerszijden armzalige weiden, waarop enkele koeien
graasden, voerde naar de hoofdstraat met z'n stille, als slapende huizen, waarin
geen leven, geen betoog.
Hier de eenige gasthuizen - het oudste, het Hôtel de l'Empereur en het Hôtel
Croix de Bourgogne, slechts schaarsch bezocht door een enkelen handelsreiziger.
De ruïne, het treurige, sinistere overblijfsel van den eeuwenouden, eens zoo
machtigen burcht, de zetel der befaamde heerschers, de Walrams, was een open
plek, voor allen toegankelijk, waar kinderen speelden, die meer en meer de nog
staande muren verbrokkelden.
De in den winter morsige, in den zomer stoffige wegen waren omzoomd door hier
en daar verspreide hutten, geschraagd door in den gevel zich kruisende houten
balken.
Het wielergekras van een enkelen mestwagen, de knallende zweep van den
voerman, het geblaf van een hond, het geklepper van een torenklokje, waren de
eenige geluiden, welke in staat waren de stilte te verbreken.
Buiten de inwoners der aangrenzende dorpen was Valkenberg ten eenen male
een terra incognita in ons land.
En thans in den zomer een weeldeoord voor duizenden en duizenden
vreemdelingen in volle bewondering voor de prachtige natuurtafereelen welke van
alle zijden in verre uitgestrektheid opdoemen voor het oog.
De vroegere laan met het karige sprieterige gras, nu een breede straat met sierlijke
huizen en welvoorziene winkels.
De armzalige krotten hebben hun plaats moeten ruimen voor weelderige hotels
met rijk bebloemde tuinen, voor luxueuse villa's te midden van uitgestrekte parken.
De enkele mestwagen is verdwenen; honderden automobielen vliegen over de
spiegelgladde asphaltwegen.
Valkenberg heeft zijn bioscoop, zijn in het zomerseizoen elken avond bespeelden
openlucht-schouwburg in het Rotspark, zijn danslokalen, zijn concertzalen en
zwembassin.
Van het hybridisch handwerk-landbouwersdorp met de allures van een
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middeleeuwsch vestingstadje is het gegroeid tot een luxe plaats van internationale
bekendheid. En deze groote metamorphose is in hoofdzaak het werk geweest van
één enkelen man, van Theodoor Dorren; hij is geweest de herschepper van zijn
geboorteplaats, hij, de selfmade-man, de autodidact, die nooit meer onderwijs heeft
genoten dan de lagere school van Valkenburg hem heeft gegeven. Het was een
school, die ongetwijfeld niet zou voldaan hebben aan de tegenwoordige aan het
onderwijs door de wet gestelde eischen.
Aan het hoofd dezer school, waarvan schrijver dezes ook leerling is geweest,
stond meester Johan Smeets, tevens directeur van het Valkenbergsch
zanggezelschap ‘Walram’.
Alle leerlingen der verschillende klassen waren vereend in één enkel lokaal. In
de hoogste klasse werd door den meester zangonderricht gegeven; bij een bepaald
refrein moesten alle leerlingen deelnemen aan den zang; 't mag geen wonder heeten
dat de aandacht van ons, kinderen, meer gericht was op het oogenblik dat wij in
koor moesten invallen dan op de witte cijfers op het zwarte bord.
Reeds toenmaals brandde in den zes- of zevenjarigen knaap het verlangen, de
wil om te weten, te kennen de geschiedenis van zijn dorp.
Levendig herinner ik mij nog dat hij, met den blik op de Ruïne, mij toevoegde: ‘ich
wouw, dat ich alles wis, waat dao in is gepasseert’.
Theodoor Dorren is in Valkenberg geboren den 30 Augustus 1857 uit het huwelijk
van Jean Mathieu Dorren, eveneens Valkenberger van geboorte en Therèse Poell
uit Venray. De vader was kuiper van beroep en tegelijkertijd houder van een klein
boerenbedrijf.
Op elfjarigen leeftijd ging de zoon in de leer bij een tegenover hen wonenden
bakker, waarbij hij gedurende enkele jaren het deeg kneedde. Om zich verder in
het vak te bekwamen en bovendien om ook het fijnere bakkerswerk te leeren bezocht
hij verschillende patroons te Maastricht, te Aken en Antwerpen.
In zijn geboorteplaats teruggekeerd vestigde hij zich zelfstandig als bakker in het
ouderlijk huis, waar hij spoedig zijn buurmeisje Elise Jeanette Quaedvlieg, ook een
Valkenbergsche van geboorte, als zijne vrouw binnen leidde.
Toen opnieuw laaide bij hem op de vurige begeerte om in werkelijkheid te brengen
de eenmaal tegenover mij geuite wensch om het verleden te kennen van die
brokkelige muren, hoog boven het stadje zich verheffend. Hij heeft ten einde dit doel
te bereiken in verschillende zoowel binnenlandsche als buitenlandsche archieven
gezocht en gewroet in oude
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oorkonden, handvesten, schenkingen en huwelijksakten. De vruchten van deze
studiën heeft hij te boek gesteld in zijn belangrijk werk ‘Het Kasteel van Valkenberg’
zijn geschiedenis, sagen en legenden. Met uiterste nauwgezetheid heeft hij hierin
weergegeven, de historie, de lotgevallen der kleine, middeleeuwsche dynastieën,
welke hier den scepter hebben gezwaaid, de tallooze belegeringen, de verwoestingen
en wederopbouwen van dit voormalig slot, dat steeds als een vooruitgeschoven
post van de vesting Maastricht als een begeerige buit werd beschouwd voor de in
deze streken oorlogvoerende legers, tot op het oogenblik, dat het op zes December
1672 door onze eigen Staatsche troepen in hun strijd tegen de Fransche bezetting
werd geslecht en niet meer herbouwd.
Hij heeft ons verteld de sagen, legenden van mond tot mond door het voorgeslacht
aan hun nakomelingen verhaald, legenden, die thans nog voortleven. In een tot ver
in het verleden reikende genealogische lijst, eveneens in dit werk vermeld, heeft hij
het bewijs geleverd, dat ook Hare Majesteit, onze Koningin, nog verwant is aan de
vroegere heerschers van dit voormalig slot.
Ook aan het gebied der linguistiek heeft Dorren zijn aandacht gewijd. Hij heeft
een omvangrijken woordenlijst uit het Valkenbergsch plat, voorzien van
etymologische en andere aanteekeningen in het licht gegeven, daarbij vermeldend
de oorsprong der woorden uit het Angelsaksisch, Bretons, Engelsch, Oudfransch,
Gallisch, Gotisch, Keltisch, Latijn, Oudduitsch, Oudnederlandsch, Oudnoorsch.
Uit tal van bronnen heeft hij de gegevens moeten putten om dit belangrijk boek
samen te stellen, getuige van veel, diepgaande en nauwgezette studie.
Hij heeft zich niet enkel beperkt tot de historie en de taal van zijn geboorteplaats,
maar ook veel van de geschiedenis van zijn provincie, heeft hij ons geleerd.
In ‘Een bijdrage tot de geschiedenis der verhouding van het Hertogdom Limburg
tot den Duitschen Bond’ heeft hij het ontstaan, het wezen en het einde dezer
betrekkingen geschetst.
Verder zijn nog van zijn hand verschenen ‘De jonge provincie voor honderd jaren’,
‘de Stroodienst bij lijkplechtigheden’; ‘Van tellen en rekenen in vroeger tijden’,
‘Martelgaus, een Limburgsch oogstfeest’, ‘Doopregisters der Hervormde Gemeente
in Valkenberg’, ‘Kort bericht over de ontdekking van een woninggrot onder het
kasteel van Valkenberg’. ‘Is bij eene evenredige vertegenwoordiging eene
rechtvaardige verdeeling der zetels mogelijk?’
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Dorren was ook numismaticus, kenner van oude munten en penningen, waarvan
hij zelf een waardevolle verzameling bezat, welke hij ons heeft leeren kennen in zijn
werk ‘Maastrichtsche noodmunten en geldpenningen’. Wijders heeft hij de
‘Publications de la Société historique et généalogique de Limbourg’ en de ‘Maasgouw’
verrijkt met tal van bijdragen hoofdzakelijk op genealogisch en historisch gebied.
Niet enkel met de pen, maar ook met de daad heeft Dorren medegewerkt tot de
opkomst, tot den bloei van zijn geboorteplaats. Hij is geweest een der grondvesters
van ‘Het Geuldal’ een vereeniging ten doel hebbend de bevordering van het
vreemdelingverkeer in dit oord. Op eigenaardige wijze is deze vereeniging tot stand
gekomen.
Eens in een zomeravond van 1885 in gezellig samenzijn der leden van de in het
Café du Pont gevestigde societeit ‘de Eendracht’ heeft een hunner, de in Valkenberg
wonende Noord-Nederlander, de heer Zwaardemaker den aanzittenden medeleden
verweten, dat zij ziende blind waren, dat zij geen oog hadden voor de prachtige
natuur, te midden van welke zij leefden, die het stadje stempelde tot een der mooiste
- zoo niet het mooiste - plekje van ons land, dat zij zelfs dit niet kenden en dat
dientengevolge ook ten eenenmale onbekend was in verdere oorden.
Maakt het hun bekend, vestigt hun aandacht er op, ried hij hun aan en gij zult u
spoedig kunnen verheugen op talrijk bezoek, dat telken jare grooter en grooter zal
worden; nieuwe hotels zullen gebouwd worden, mooie winkels zullen verrijzen.
Valkenberg zal een zomerverblijf worden voor duizenden en duizenden
vreemdelingen.
Deze woorden vonden terstond een gewillig gehoor; men besloot gevolg te geven
aan de raadgevingen van den heer Z., een vereeniging te stichten ten einde het
beoogde doel te bereiken. Dit was de geboorte van ‘het Geuldal’.
Niet enkel de leden der societeit de Eendracht, maar ook tal van ingezetenen
verklaarden zich terstond bereid hun steun te verleenen door zich als leden der
nieuw opgerichte vereeniging te doen inschrijven.
Men toog terstond met wakkeren ijver aan den arbeid, advertenties werden in
verschillende bladen geplaatst, een bureau van informatie voor langer of korter
verblijf werd gevestigd, de uitgave van een vreemdelingblad voor de drie
zomermaanden ter hand genomen; banken en wegwijzers geplaatst op punten met
wijde vergezichten; verschillende wandel- en voetpaden verbeterd; fakkeloptochten
in de onderaardsche groeven - door de Valkenbergers ‘de Berg’ genaamd,
georganiseerd, gidsen aangesteld, een uitzichttoren gebouwd.
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Ook aan de Ruïne werden ernstige zorgen besteed; de vroegere vestingmuren
werden hersteld zoodat de bezoeker een duidelijk denkbeeld zich kon vormen van
den voormaligen toestand van de burcht der Walrams; de sinds eeuwen onder den
grond verborgen gangen, de toevluchtsoorden voor de belegerden, werden
blootgelegd.
De idealistische voorspellingen van den heer Z. zijn werkelijkheid geworden;
duizenden en duizenden vreemdelingen vereeren in den zomermaanden het aan
het rustig voortkabbelende riviertje, de Geul gelegen stadje met een korter of langer
bezoek; zelfs Hare Majesteit, de Koningin-Moeder heeft Valkenberg waardig gekeurd
voor haar bezoek en een verblijf van een drietal weken. Den 12den October 1923
viel Th. Dorren de onderscheiding te beurt, Hare gids te mogen zijn bij Haar bezoek
aan de Ruïne.
Hij heeft haar getoond de plaatsen, waar de geharnaste gezellen, de hellebaard
in den arm, de wachtronde liepen over de gekanteelde wallen. waar de bontgedoste
edel- en jonkvrouwen luisterden naar het gevedel van den minstreel, waar het enkel
gebiedend vorstengebaar vreugde of rouw kon brengen in het gemoedsleven van
den hulpeloozen lijfeigene en Hare Majesteit heeft door een ruime gift haar warme
ingenomenheid betoond voor den arbeid van de vereeniging ‘Het Geuldal’.
Een andere merkwaardige datum voor deze vereeniging is geweest de 30ste Juni
1889, waarop het sierlijk door den beroemden Limburgschen bouwkundige J.P.
Cuypers ontworpen monument, ter herdenking van Limburgs vijftigjarige hereeniging
met Nederland werd onthuld en waarbij door den bekenden redenaar, den
Bovenkerkschen pastoor Jan Willem Brouwers, Limburger van geboorte, de feestrede
werd gehouden en een feestcantate, door Betsy Perk gedicht, door het
zanggezelschap Walram ten beste gegeven. En inmiddels breidde zich het kleine
stadje meer en meer uit; nieuwe, moderne hotels zijn verrezen, die kunnen
wedijveren met de weelde-gasthoven in het buitenland; rijk voorziene winkels stellen
te kijk hunne waren voor glanzende spiegelruiten; sierlijke villa's omzoomen de
breede wegen; tooneelvoorstellingen door het Koninklijk Vlaamsch gezelschap
dagelijks opgevoerd in het Rotspark, mogen zich verheugen in een talrijk bezoek;
het aantal der inwoners is meer dan verdubbeld. En dat alles is de vrucht geweest
van het Geuldal, waarvan Dorren immers is geweest, de drijfveer, de krachtige
motor.
In 1925 bij de herdenking van haar veertigjarig bestaan heeft hij het licht doen
zien aan een lijvig ‘Gedenkboek’ vermeldend met trouwe nauwgezetheid de fata
dezer stichting met haar voor- en tegenspoeden,
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met haar ups en downs, want ook deze laatsten zijn haar in den loop der jaren niet
gespaard. Met onverzettelijke wilskracht hebben de voormannen van ‘Het Geuldal’
dezen bestreden en overwonnen.
Het heeft Dorren, nog gedurende zijn leven niet ontbroken aan blijken van
erkentelijkheid en waardeering voor zijn ijverigen, gestadigden en doortastenden
arbeid.
In 1935, bij het vijftigjarig bestaan der vereeniging heeft het Hare Majesteit de
Koningin, behaagd hem te vereeren met het ridderkruis der Oranje Nassau orde;
Valkenberg heeft als uiting van haar dankbaarheid een ‘Theodoor Dorrenbank’
geplaatst op de heuvel-Ruïne, waar ieder bezoeker den blik kan laten dwalen over
het stedeke, dat hij heeft groot gemaakt; de Leidsche Mij. van Letterkunde heeft
hem reeds bij eerste candidaatstelling het ‘dignus intrare’ verleend na vanaf de
oprichting van ‘Het Geuldal’ een zetel aan de bestuurstafel te hebben ingenomen,
na gedurende acht en twintig jaren den presidentshamer in handen te hebben gehad,
werd hij met algemeenen bijval tot haren ‘eerevoorzitter’ benoemd.
Niet lang meer was het den gedurende geheel zijn leven zoo werkzamen man
gegeven zich te verheugen in zijn otium cum dignitate.
Den 25sten Januari is hij overleden in den gezegenden ouderdom van bijna tachtig
jaren. In weerwil van den kouden ijzigen winterdag waren er velen, zeer velen, die
den onder bloemen en kransen bedolven kist begeleidden naar den doodenakker
van Valkenberg, de plaats van zijn geboren worden, van zijn leven van zijn studie
en arbeid en van zijn heengaan.
Aan zijn graf heeft de heer Hens, burgemeester van Valkenberg, die zijn zetel
van voorzitter aan het Geuldal had ingenomen, in piëteitvolle woorden hulde gebracht
aan den man die zooveel voor Valkenberg tot stand had gebracht. Mr. Janssen de
Limpens, lid der Eerste Kamer, voorzitter der vereeniging ‘de Kasteelstichting’,
eigenaresse der Ruïne heeft hem herdacht als den talentvollen geschiedschrijver
van dezen voormaligen burcht en de heer J. Stevens, bestuurslid van het zang en
harmoniegezelschap ‘Walram’ heeft woorden gesproken, getuigende van innigen
dank voor de weldadige zorgen door den doode ook aan deze vereeniging besteed.
Valkenberg zal den naam ‘Theodoor Dorren’ steeds in dankbare herinnering bewaren.
Mr. L.H.J. LAMBERTS HURRELBRINCK
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Lijst der geschriften
In ‘de Maasgouw’, orgaan van Limburg's Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap:
Jaargang
1880 blz 409.

Over de mergelgroeven van Valkenburg.

1888 blz 156.

De vrijheidsboom te Valkenburg.

1890 blz 14.

Uitbreiding der gemeente Valkenburg.

1899 blz 79.

Een liedje uit 1827.

1900 blz 59-62.

Schutterswelde te Broekhem.

1907 blz 96.

Familie de la Croix.

1909 blz 70.

Munten gevonden te Munstergeleen.

1909 blz 86.

Familie de Vermont te Well.

1910 blz 8.

Familie de Bentinck-de Kolff.

1910 blz 7.

Een oude gemeentestempel van
Valkenburg.

1910 blz 63.

Een bladzijde uit Froissart.

1910 blz 64.

Trouwregister van Valkenburg.

1910 blz 71.

Well, Kleefsch?

1911 blz 91.

Municipaliteit van Valkenburg.

1912 blz 17.

Pastoors van Valkenburg enz.

1914 blz 4.

Plakaten en Ordonnantiën.

1914 blz 95.

Rentebrief van Sittard 1505.

1915 blz 59.

Een onnauwkeurige koperplaat van
Valkenburg.

1918 blz 74.

Schepenbrief van Meerssen. 1400.

1918 blz 83-84.

Bijdrage tot de geschiedenis van
Valkenburg.

1919 blz 4.

Gildepenningen van Maastricht.

1920 blz 23.

Een lid der Hornsche bende.

1921 blz 31.

Daelhem niet Voerendaal, bij van Heelu.

1923 blz 68.

Uit de pastoreele registers van
Valkenburg.

1924 blz 68.

De Birkelpoort.

1928 blz 44.

Philippus van Heensberg-Valkenburg.

1929 blz 56.

De zoogenaamde hollandsche kermis.

1931 blz 66.

Martelgans.
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1933 blz 20.

Stoet.

1934 blz 22.

Een zonderling tiendrecht.

In ‘Limburg’, Jaarboek van het Provinciaal Genootschap ‘Limburg’, te
Roermond de volgende, meer uitgebreide stukken:
Jaargang
1900 blz 179.

Bijdrage tot de geschiedenis der
verhouding v.h. Hertogdom Limburg tot
den Duitschen Bond.

1902 blz 102.

Iets over het nieuwe Limburgsche wapen.

1902 blz 257.

Valkenburg of Valkenberg.

1904 blz 75-85 en 89-121.

Doopregister der Hervormde Gemeente.

1909 blz 167.

Lofdicht op het kasteel van Nedercanne.

1910 blz 13.

De stroodienst bij lijkplechtigheden.

1910 blz 95.

Martelgans een limburgsch oogstfeest.

1910 blz 279.

1911 blz 25. Over de huizen den Halder,
Palanka en de Kruitmolen.

1912 blz 1.

Van tellen en rekenen in vroeger tijden.

1913 blz 92.

Het Hertogdom Limburg in zijne
verhouding tot den Duitschen bond.

1915 blz 35.

In de jonge provincie vóór honderd jaren.

In ‘'t Herstelde Nederland’, onder leiding van Generaal-Majoor Fabius, Amsterdam
1913: blz 662 eene bijdrage over Limburg.
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In ‘Publications de la Société Historique et Archéologique dans le
Limbourg’ verschenen:
Jaargang
1917 en 1918:

Woordenlijst uit het Valkenburgsche plat
met etymologische aanteekeningen.
[Hiervan verscheen een vermeerderde
uitgaaf in 1938, Valkenburg, drukkerij
Jos. Crolla].

1922:

Mélanges.

1927:

Maastrichtsche noodmunten en
gildepenningen.

1932:

Kort bericht over mijne ontdekking eener
pré- of protohistorische woongrot.

1933:

Kantlichtjes op de Bokkenrijders legende.

Gedenkboek bij het veertigjarig bestaan der Vereeniging ‘Het Geuldal’ bewerkt
door Th. Dorren. Geïllustreerd. Uitg. Jos. Crolla, Valkenburg 1925.
‘Het Kasteel van Valkenburg, zijne sagen en legenden’ (4 drukken).
In ‘Het Tooneel’ 3den en 4den jaargang, 1917-'18: recensie's over opvoeringen
in het openlucht theater.
In het zomerweekblad ‘Mooi Zuid Limburg’ schreef Dorren veel gedurende de
twee jaren waarin het door hem werd geredigeerd.
Van 1886 tot 1893 was hij medewerker en redacteur van het zomerweekblad ‘Het
Geuldal’.
In Boon's Magazijn XII 1905, no 8, Augustus: ‘Beatrix van Valkenburg’.
In ‘De Nedermaas’ verscheidene bijdragen, waaronder een polemiek over Fabre
d'Eglantine enz.
In ‘Ons Nederland’ maandblad van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging
voor Vreemdelingen Verkeer en in het Nieuw Biografisch Woordenboek verschillende
bijdragen. Verscheiden hotel- en wandelgidsen zijn van zijn hand.
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D.A.H. van Eck
(Gorcum 27 Februari 1865-Gorssel 15 December 1937)
den

Den 15 December 1937 overleed te Gorssel, Joppe, geheel onverwacht Dr.
Daniel Adriaan Henri van Eck, geboren te Gorcum 27 Februari 1865. Zijn vader,
Adriaan van Eck, was aldaar hypotheekbewaarder, maar 12 jaar later werd hij
overgeplaatst naar Leiden, waardoor zijn zoon Leidenaar werd, wat hij gebleven is
tot April 1936, toen hij naar Joppe, Gorssel, verhuisde.
Na enkele jaren de H.B.S. te Leiden te hebben bezocht, ging Henri, door zijn
vrienden Iep genoemd, over naar de Latijnsche school, die zijn vader en grootvader
ook bezocht hadden. In 1883 werd hij aan de Leidsche universiteit ingeschreven
als student in de letteren en promoveerde 21 Mei 1892 op het proefschrift:
‘Questiones Scenicae Romanae’ cum laude tot doctor in de klassieke letteren.
Door aanleg en studie scheen Van Eck aangewezen om een practisch beoefenaar
der klassieke letteren te worden, maar de omstandigheden hebben anders gewild.
4 Augustus 1892 werd hij benoemd tot leeraar aan het gymnasium te Leiden, in
1903 werd hij conrector aan die inrichting en bleef dit tot 1 September 1930, toen
hij krachtens de wet pensioengerechtigd was geworden.
Als leeraar in de klassieke talen is er van Van Eck buitengewoon veel uitgegaan.
Hij bracht zijn leerlingen niet alleen de vereischte kennis van Grieksch en Latijn bij,
maar in de eerste plaats was zijn streven er op gericht om hen te doen doordringen
in den geest der ouden. Zijn eigen geest was daardoor geheel gedrenkt en dat
maakte, dat zijn lessen pittig en geestig waren. Zijn samenvattingen droegen een
geheel persoonlijk stempel en waren van verbluffende scherpte en deden de
gestalten der oudheid naar voren treden als menschen van vleesch en bloed. Zijn
vele knappe leerlingen erkennen dat allen en denken gaarne aan zijn levendig
onderricht terug.
Van Eck zocht zijn kracht vooral ook in het leveren van een keurige Nederlandsche
vertaling, want de studie der klassieken had bij hem de liefde voor de moedertaal
niet doen verflauwen. Integendeel, hij trachtte door een stelselmatige en
onafgebroken bijgehouden lectuur der nieuwere schrijvers de ontwikkeling van het
Nederlandsch te volgen en toetste het nieuwe, ja vreemde, aan klassieke
voorbeelden. Door onophoudelijk te
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ijveren voor het spreken en schrijven van zuiver Nederlandsch heeft hij zeer zeker
gewerkt in den geest van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Zijn vrienden en bekenden zullen zijn pittige, keurige voordracht, zijn geestige
gesprekken blijven missen. Hij ruste in vrede na zijn werkzaam, welbesteed leven.
A.L. VAN BEECK
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Åke Vilhelm Hjalmar Hammarskjöld
(Upsala 10 April 1893-'s-Gravenhage 7 Juli 1937)
Er zullen in de lange jaren van het bestaan der Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden wel weinig niet-Nederlanders lid der Maatschappij geweest
zijn, die zulk een begrip voor Nederland's ‘geestesmerk’ bezaten als Hammarskjöld.
Gedurende de ongeveer vijftien jaren, dat hij, in hoofdzaak als Griffier van het
Permanente Hof van Internationale Justitie, in ons land heeft geleefd en gewerkt,
heeft hij zich ook volkomen ingewerkt in onze zoo zelfstandige cultuur: geschiedenis,
taal, literatuur, sociale verhoudingen, alles was zijn geestelijk eigendom geworden.
In de prachtige voorrede, die de president van het Hof voor de jaren 1925-1927,
Max Huber, - zelf zoo goed bekend met ons land en zijne inwoners - schreef voor
den bundel van Hammarskjöld's geschriften grootendeels gewijd aan de
1
internationale rechtspraak , kon hij zonder eenige overdrijving zeggen, dat
Hammarskjöld in zijne - altijd diepgaande - veelzijdigheid zich zoowel de
Skandinavische, de Angelsaksische, de Fransche, de Duitsche als ook de
Nederlandsche cultuur had eigen gemaakt.
Dit, bewuste, begrip van alles wat nederlandsch is, een begrip te objectiever,
waar Hammarskjöld als Zweed ‘afstand kon nemen’, en van ons land hield tevens,
deed hem zoo zeer op zijne plaats zijn onder de leden der Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde.
In den veelzijdigen cultuurmensch leefde ook een groot jurist, een geboren
diplomaat en organisator, en bovenal een edel mensch. Gesproten uit een oud
Zweedsch geslacht, wist hij dadelijk bij de oprichting van den Volkenbond te zijn de
internationale ambtenaar in dien hoogen zin des woords, dien de huidige wereld
slechts ten eigen nadeele zoude kunnen overbodig verklaren. Vanaf het eerste
begin heeft hij zijne groote gaven gebruikt ten dienste van het nieuwe wereldgerecht,
voorgeschreven door artikel 14 van het Grondverdrag van den Volkenbond; eerst
bij de voorbereidende werkzaamheden in het Secretariaat van den Volkenbond,
vervolgens in dienst van het Juristencomité van 1920, van 1922 tot 1936 als griffier
van het Hof en tenslotte, nog zeer korten tijd, als rechter.
Wat Hammarskjöld in het Haagsche Vredespaleis als organisator en als jurist
gewrocht heeft, is op zóó schoone wijze uitvoerig geteekend door Huber in de reeds
genoemde inleidende studie, dat deze regelen niet
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beter kunnen doen dan naar Hammarskjöld's boek met zijnen rijken inhoud te
verwijzen.
Eerst vierenveertig jaren oud ontviel Hammarskjöld op 7 Juli 1937 aan zijn gezin,
zijn land, de wetenschap, aan de internationale organisatie en rechtspraak.
Jhr. Mr. W.J.M. VAN EYSINGA

Eindnoten:
1 ‘Juridiction Internationale’ (1938), uitgegeven bij dezelfde Leidsche Uitgeversmaatschappij A.W.
Sijthoff, die onder Hammarskjöld's leiding de verschillende seriën heeft bezorgd, waardoor alles
wat het Hof betreft op voorbeeldige wijze is gepubliceerd.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938

151

Ferrand Whaley Hudig
(Rotterdam 25 Juni 1883 - Aerdenhout 31 Maart 1937)
In den nacht van Dinsdag op Woensdag 31 Maart 1937 is Ferrand Whaley Hudig
van ons heengegaan, na een korte ongesteldheid van ruim 14 dagen die zich dadelijk
heel ernstig liet aanzien; toch kwam voor zijn vrienden geheel onverwacht het bericht
van zijn overlijden.
Hij ging heen in de volle fleur van zijn leven, midden in zijn werk, waar hij zich
met zoo'n groote overtuiging en energie aan gegeven had, weg van zijn familiekring
en van zijn vrienden, die zijn warm medeleven, zijn belangstelling, zijn vroolijke
opgewektheid zoo noode konden missen.
Er zijn zeker maar weinig menschen, die zich met zoo'n haast felle toewijding aan
hun werk geven, als hij het deed; waardoor dan ook zijn heele wezen daarmee
onafscheidelijk verbonden was. In latere jaren kon men zich moeilijk meer indenken,
dat eens een geheel andere loopbaan voor hem was weggelegd. Maar waarschijnlijk
is die felheid juist daaruit te verklaren, dat hij eerst na een langen innerlijken strijd
heeft besloten zijn roeping te volgen, om zich dan, - alsof hij de verloren jaren wilde
inhalen, - met een haast toomloozen ijver daaraan te geven.
En toch hebben allen, die met hem hebben samengewerkt, en die geschetst
hebben, wat hij in hun kring beteekend heeft, unaniem getuigd, dat zijn persoon,
nog meer dan zijn eruditie, kennis en bekwaamheid, een onuitwischbaren indruk
zal nalaten bij allen, die met hem in aanraking kwamen. Naast zijn werk gunde hij
zich haast geen vrijen tijd; in geen enkel opzicht heeft dat echter zijn eigen innerlijk
wezen veranderd; zijn zuivere, warme persoonlijkheid heeft zich desondanks steeds
weten te geven. Zijn oprechte liefde voor zijn werk was meesleepend; zijn groote
zin voor harmonie, ‘last not least’ waar het menschelijke verhoudingen betrof, zijn
sterk gevoel voor trouwe kameraadschap en ‘fair companionship’, wisten overal
een eigen sfeer te scheppen.
Hij was op 25 Juni 1883 te Rotterdam geboren, en zou evenals zijn vader en zijn
broer lid worden van de reeders-firma Hudig en Veder te Rotterdam. Zijn opleiding
daarvoor kreeg hij te Londen bij de firma Ryley en Co., daarna was hij van 1907 tot
1913 reeds als procuratiehouder te Amsterdam bij Hudig en Veder werkzaam. Maar
hij kon daar zijn plaats niet vinden. Meer nog dan het dagelijksche werk zag hij op
tegen het reeder worden; hij vreesde bovenal, dat het drukke koopmans- of
reeders-be-
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staan hem geen tijd, of vrijwel geen tijd zou laten voor alles, wat hem boeide, en
dat hij daardoor ook geestelijk ervan vervreemden zou. Zijn overtuiging, dat dit niet
mocht gebeuren, en zijn vrees, dat dit zou gebeuren, zijn zeer sterk geweest. Meer
dan de liefde voor een speciaal studie-vak dreef hem aanvankelijk de innerlijke
noodzaak zijn leven te maken tot een harmonisch geheel. Zijn wezen was niet
gecompliceerd; misschien dat hij daardoor, moeilijker dan menig ander, zijn werk
kon scheiden van zijn innerlijk leven; en dat hij mede in zijn werk daarvoor
bevrediging zocht. Zoo was dan, toen hij eenmaal den werkkring gevonden had,
die met zijn aard harmonieerde, zijn liefde voor dat werk even zuiver, als zijn liefde
b.v. voor de natuur, voor bloemen en planten, - en hoe genoot hij op zijn reizen van
alles wat de natuur aan rijkdommen biedt,: hoe genoot hij van zijn tuin! Zoo heeft
hij tenslotte, na langen strijd, op 30-jarigen leeftijd besloten zijn betrekking op te
geven, om met de studie van de kunstgeschiedenis te beginnen. Al sedert vele jaren
hadden de beeldende kunsten zijn groote belangstelling, al was zijn belangstelling
ook niet uitsluitend kunsthistorisch georiënteerd, en al had b.v. juist in de jaren, die
aan zijn studie vooraf gingen, de literatuur hem sterk aangetrokken.
Nadat hij in 1913 zijn werk in Amsterdam aan een ander had overgedragen,
vertrok hij naar Berlijn, om met de studie een aanvang te maken, in het begin nog
zonder bepaalde examenplannen. Gedurende ruim twee jaar volgde hij de colleges
o.a. van prof. Goldschmidt, Grisebach en Loeschke. Na rijp beraad besloot hij echter
in 1915 toch nog zijn examens te doen, en omdat dit te Berlijn te veel bezwaren
opleverde, vertrok hij naar Zürich. Met ijzeren wil en doorzettingskracht deed hij
daar in 1916 zijn toelatingsexamen voor de universiteit; zijn Maturitätsprüfung - en
bleef er gedurende de oorlogsjaren om zijn studie te voltooien. Voordat hij echter
zoo ver was, kwam in 1918 reeds zijn benoeming tot onderdirecteur van het
Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam, welke betrekking
hij in den zomer van 1918 aanvaardde, nadat hem eerst geruimen tijd de doorreis
door Duitschland geweigerd was.
Van 1918 tot 1928 is hij museum-ambtenaar geweest. Het waren juist de jaren
van reorganisatie van het museum-wezen in ons land. Reeds spoedig nadat hij zijn
betrekking aanvaard had, verscheen het ‘Rapport der Rijkscommissie van advies
in zake reorganisatie van het museumwezen hier te lande’. Iedereen was in deze
jaren wel overtuigd, dat het hoog noo-
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dig was om tot reorganisatie te komen; de inrichting der Nederlandsche musea
miste stijl en overzichtelijkheid. Maar was men het daar al over eens, de vraag, wat
de goede oplossing dan wel zou moeten zijn, bleek al zeer uiteenloopend beantwoord
te worden. Eén van de brandpunten was de vraag, wat in deze nieuwe ordening de
plaats zou zijn van de kunstnijverheid. Had een zelfstandig kunstnijverheidsmuseum
reden van bestaan, of moest dit een deel worden van een algemeen kunstmuseum,
ter opluistering en illustratie?
Hudig was geen fel strijder; toch konden deze questies hem, als onderdirecteur
van het groote kunstnijverheidsmuseum, niet onverschillig laten. Reeds in 1921 en
in 1922 heeft hij op verzoek van het bestuur van den Oudheidkundigen Bond zijn
opvattingen op twee vergaderingen door den Bond belegd, uiteengezet, en de
belangen van zijn museum en van de kunstnijverheidsmusea in het algemeen,
getoetst aan den theorieën en conclusies van het Rapport.
Veel meer echter dan door deze questies werd zijn tijd en zijn aandacht in de
eerste jaren van zijn museum-carrière in beslag genomen door het wetenschappelijk
werk voor het museum. In de eerste plaats werd van hem een specialiseering op
kunstnijverheids-gebied vereischt, waarvan in zijn studietijd vanzelfsprekend niets
was gekomen. Ook moest hij in deze jaren nog zijn examen-studies voltooien.
Als speciaal gebied koos hij nu de ceramiek en het glas. Reeds in 1922 verscheen
er van zijn hand een gids door de verzameling van het museum voor het ‘Engelsch
aardewerk en porselein’, met een grondige historische en technische toelichting.
Geregeld publiceerde hij, bovendien in het Bulletin uitgegeven door den
Oudheidkundigen Bond, mededeelingen en korte studies betreffende de nieuwe
aanwinsten van het museum. Het belangrijkste werk echter in deze jaren door hem
voltooid is zijn studie over de glascollectie van het museum. Op het gebied van glas
en ceramiek is hij ook in later jaren altijd de deskundige in ons land gebleven; hiervan
getuigen o.a. de vele voordrachten, die hij over deze onderwerpen heeft gehouden.
Van zijn boek over het glas is eerst een gedeelte als proefschrift verschenen
onder den titel: ‘Das Glas’, mit besonderer Berücksichtigung der Sammlung im
Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst.’
Op 17 November 1923 legde hij te Zürich de ‘Promotionsprüfung’ af, en verwierf
met dit werk den doctorstitel ‘summa cum laude’.
Tot op dit oogenblik - 1923 - was het Nederlandsch Museum

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938

154
een zelfstandig kunstnijverheidsmuseum gebleven. Begin 1924 echter, kort na zijn
terugkeer uit Zürich, viel de beslissing, dat aan den hoofddirecteur van het
Rijksmuseum ook de leiding van de kunstnijverheidsafdeeling zou worden
opgedragen. De heer Van Notten, die gedurende vele jaren aan het museum
verbonden was geweest, legde zijn directeurschap neer; aan Hudig was als
onderdirecteur onder den heer Schmidt Degener nu feitelijk de leiding van de
kunstnijverheidsafdeeling opgedragen. Hiermede was tevens de beslissing gevallen
in den reorganisatiestrijd.
De aard der werkzaamheden op het museum veranderde geheel. Alle handen
en werkkrachten waren noodig om bij het groote reorganisatiewerk behulpzaam te
zijn; voor wetenschappelijk werk bleef op het museum zelf, in deze tweede periode
van zijn museumcarrière veel minder tijd over. Buiten het Museum begint echter
juist in deze jaren zijn wetenschappelijke loopbaan. In October 1924 wordt hij
toegelaten als privaat-docent aan de Universiteit te Amsterdam om les te geven in
de Italiaansche kunstgeschiedenis. Van huis uit had hij een groote liefde voor Italië
meegenomen. Zijn vader, jaren lang Italiaansch consul te Rotterdam, was steeds
een vurig liefhebber geweest van dat land en van de Italiaansche kunst en
beschaving; door zijn groote liefde en belangstelling had hij er veel toe bijgedragen,
dat in Nederland de oude liefde voor het klassieke land der kunst weer opleefde.
Zoo sprak hij geheel in den geest van zijn vader, toen hij in zijn openbare les,
waarmede hij het privaat-docentschap heeft aanvaard, verklaarde, dat hij het zich
een voorrecht rekende, ‘de oude traditie te mogen voortzetten, die de Nederlandsche
kunst en wetenschap aam de Italiaansche bindt’.
‘Kunstgeschiedenis als een deel der beschavingsgeschiedenis’, was de titel van
deze ‘Openbare Les’. Hij gaf hierin zijn wetenschappelijke belijdenis; zijn houding
tegenover, en zijn opvatting van zijn studievak. Een houding en een opvatting, die
misschien velen, die hem vroeger gekend hebben en die eerder verwacht hadden
den aestheticus te hooren, verbaasd zal hebben. Duidelijk spreekt uit deze rede hoezeer ook zijn liefde voor de beeldende kunsten hem tot deze studie gedreven
had - een zuiver wetenschappelijke overtuiging, dat iedere kunstuiting onverbrekelijk
verbonden is met zijn historisch-filosofischen achtergrond; en zijn groote
belangstelling voor dien achtergrond.
Met snelheid volgen nu vele andere functies elkander op. Zijn ruime belangstelling,
zijn energie, en bovenal zijn groote hulpvaardigheid en
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bereidwilligheid, zijn begrip voor goede samenwerking, maakten dat men zijn
medewerking overal zocht. Vele functies heeft hij vervuld gedurende langeren of
korteren tijd; in tentoonstellingscomité's, in redacties van tijdschriften en in
verschillende besturen.
Voor alles is hij echter - buiten zijn officieele posities - geweest de leider van het
Oudheidkundig Genootschap en de redacteur-secretaris van Oud Holland. Wat hij
voor deze beiden beteekend heeft is kort na zijn overlijden herdacht: door dr. Sterck
in het laatst verschenen Jaarboek van het Genootschap en door zijn beide
mede-redacteuren dr. Bredius en dr. v. Gelder in Oud Holland. Zijn toewijding was
hier bijna onbegrensd.
Voor ‘Het Genootschap’ stond hij altijd klaar, niet alleen als bestuurslid afwisselend voorzitter en ondervoorzitter - maar tevens ook door telkens zelf een
spreekbeurt op zich te nemen, waarmede hij reeds begon in 1922 - een voordracht
over zijn geliefde Siena -. De veelzijdigheid van zijn bemoeiingen vindt men in de
Jaarboeken van het Genootschap terug. Hoe zeer deze bemoeiingen werden
gewaardeerd, blijkt wel uit het feit, dat hem de eerepenning van het Genootschap
werd toegekend. Zijn laatste daad daar was het bijeenbrengen van een kleine
tentoonstelling van werken van Werner v.d. Valckert, in de onder zijn leiding
geopende zalen van het Genootschap. Daarbij hield hij een voordracht over dezen
meester, die uitgewerkt zou worden in verschillende artikelen voor Oud Holland.
Eén van deze artikelen heeft slechts mogen verschijnen.
Het is moeilijker onder woorden te brengen, wat hij voor Oud Holland is geweest.
Vele artikelen zijn daarin niet van zijn hand verschenen. Maar zijn toewijding toonde
zich in eindeloos vele, vaak tijdroovende redactioneele zorgen.
Hiernaast moet zeker ook genoemd worden zijn ijver voor het behoud van het
oude Nederlandsche stadsschoon; in de eerste plaats als vice-voorzitter van de
Vereeniging Hendrick de Keyser, van 1929 tot 1935, maar ook als lid-oudheidkundige
van de Amsterdamsche Schoonheidscommissie en van de Amsterdamsche
Monumentencommissie; tevens was hij voorzitter van het ‘College van Advies in
zake de keuze van een architect’. Wat hij ook hier beteekend heeft, is slechts luttele
dagen na zijn overlijden met bijzonder warme woorden van erkentelijkheid tot uiting
gebracht in het Bouwkundig Weekblad ‘Architectura’.
Blijkt hier uit zijn interesse voor, en de waardeering van zijn inzicht in de moderne
architectuur, ook de moderne schilderkunst en beeldhouw-
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kunst hadden zijn volle aandacht. Zoo werd hem in Februari 1930 verzocht de
openingsrede uit te spreken bij de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te
Amsterdam van grafisch werk, schetsen en visionaire verbeeldingen van Jesserun
de Mesquita, klein plastiek van Mendes da Casta en meubelen van Penaat, van
welke rede het manuscript nog is bewaard.
Intusschen bleef onverminderd zijn belangstelling voor de Nederlandsche
kunstnijverheid. In 1929 verscheen zijn groote werk over het Delftsche aardewerk.
Toen later, in 1935-'36 het handboek der Nederlandsche kunstgeschiedenis onder
redactie van dr. H.E. van Gelder werd samengesteld, werd hem verzocht de afdeeling
Kunstnijverheid te behandelen, welke afdeeling echter door verschillende
omstandigheden moest komen te vervallen. Het bleef evenwel zijn illusie, dat hij
eens een groot zelfstandig werk over de Nederlandsche kunstnijverheid zou kunnen
doen verschijnen, plannen die hij als zoo vele andere niet meer heeft mogen
verwezenlijken.
In 1928 kwam als tweede mijlpaal in zijn kunsthistorisch leven, zijn benoeming
tot buitengewoon hoogleeraar in de kunstgeschiedenis der Middeleeuwen en van
den nieuweren tijd aan de Amsterdamsche Universiteit.
Het was feitelijk een geheel nieuw professoraat, want zijn taak zou een geheel
andere zijn, dan die van zijn voorganger, prof. Six, nu men het onderwijs in de
archaeologie en de kunstgeschiedenis der Oudheid daarvan had afgescheiden.
Op 1 October 1928 aanvaardde hij zijn ambt met een inaugureele rede over
‘Frederik Hendrik en de kunst van zijn tijd.’ Waar hij in zijn Openbare Les, gehouden
als privaat-docent, zijn houding tegenover zijn vak reeds bepaald had, werd deze
rede minder persoonlijk. Een onderwerp gekozen, omdat hij in Frederik Hendrik zag
de eenige figuur in onze geschiedenis, die, politiek middelpunt zijnde, tevens een
cultureel middelpunt vormde. Ook weer een bewijs, hoezeer de historische
achtergrond hem boeide, iets wat toch altijd weer niet heelemaal in overeenstemming
scheen te zijn met zijn wezen. Is misschien het feit, dat hij pas zoo laat met de
bestudeering van dien achtergrond is begonnen, oorzaak dat dit juist hem is gaan
boeien, waar hij toch zeker meer den aard had van den aestheticus?
Het professoraat is voor hem een groot geluk geweest. Meer dan in zijn musealen
werkkring kwam hier zijn gansche persoonlijkheid tot haar recht. De groote vrijheid
van beweging, het contact met vakgenooten en
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studenten, de vele mogelijkheden die zich voor hem openden, hebben hem eigenlijk
verjongd; ondanks het harde werken, waar hij zich zelf toe zette. Een jeugdige,
onbezorgde vroolijkheid kon weer in hem wakker worden, die aanstekelijk werkte.
Hij genoot van het leven, zijn belangstelling en het pleizier in zijn werk was oneindig,
vermoeidheid wilde hij niet kennen, hoewel toch in al deze jaren zijn gezondheid
vaak gehaperd heeft.
Hij gaf zich ten volle, niet alleen aan zijn eigen studie, maar ook aan de opbouw
van zijn Instituut, dat onder zijn leiding is opgezet en gegroeid. Wel was de basis
voor een goed Kunsthistorisch Instituut reeds aanwezig in de boekerij van het
museum Willet-Holthuysen, vermeerderd met wat prof. Six en Jan Veth hadden
nagelaten, gesteund door de Allard Piersonstichting. Maar heel wat moest er
gebeuren om dat alles tot een levende, goed functionneerende instelling te maken.
De lange universitaire vacanties maakten het mogelijk om veel te reizen, en waar
eerst Italië voor hem het uitverkoren land was, is in deze laatste jaren een groote
liefde voor Frankrijk in hem wakker geworden; hij heeft daar veel rond getrokken,
en steeds kwam hij terug met vele foto's, studiemateriaal voor zijn Instituut en zijn
colleges - en een warme belangstelling voor het doorploegde land.
Met Paschen werden studiereizen ondernomen met zijn studenten, reizen vol
genot en vroolijkheid, die voor de studenten zeker zullen behooren tot het beste,
wat de studietijd hun gebracht heeft; maar ook van hard werken. Een grondige
voorbereiding ging aan deze reizen vooraf, waartoe op het privatissimum ieder der
studenten het zijne moest bijdragen. Gedurende de reis werd niet veel rust genomen,
daarvoor was de tijd te kort.
Ook voor 1937 was een reis op touw gezet - naar Venetië - het laatste college,
waarin velen hun verslag moesten uitbrengen, heeft nog uren geduurd, en de hoogste
krachtsinspanning van hem gevergd. Toen moest hij zich ziek melden - Venetië
heeft hij niet meer mogen zien.
Zoo is hij heengegaan, terwijl nog zooveel hechte banden hem aan het leven
bonden, dat heengaan haast onmogelijk leek, gelukkig door zijn nog jonge gezin,
genietend van zijn huis, en meer nog van zijn tuin, buiten in Aerdenhout, gelukkig
ook door zijn werk, trouw aan zijn vrienden door alles heen; gevend met volle handen,
waar hem gegeven werd.
Zoo zal zijn gave persoonlijkheid als herinnering blijven bij allen, die
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contact met hem hadden; voor allen, die hem veel te vroeg hebben moeten laten
gaan, is echter zeker deze herinnering, evenals zijn opvolger het bij het aanvaarden
van zijn ambt zoo kort en sober heeft uitgedrukt: een ‘κτημα εις αει’.
J.D. HINTZEN
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Kanunnik Amaat Joos
(Hamme (O.Vl.) 3 Mei 1855 - Gent 15 Augustus 1937)
Voor vele studeerenden van Nederlandsche taal- en letterkunde van de jonge
generatie beteekent de naam van den aan de liefde van het Vlaamsche volk op
82-jarigen leeftijd ontrukten Amaat Joos niet veel méér dan deze van den compilator
van een vrij bekend Vlaamsch dialectwoordenboek: ‘Waasch Idioticon’! Sommige
folkloristen zullen zich ook herinneren dat hij ‘Raadsels’ en ‘Vertelsels van het
Vlaamsche volk’ uitgaf.
Hoeveel geleerdheid en scherpzinnigheid er al moge schuilen in dergelijk werk,
de natuurlijke onverschilligheid der menschen, ook van sommige geleerde menschen
voor materiaalverzameling, gaat er achteloos aan voorbij. Wanneer ze dan toch
eens, als 't past bi appetite, het woordenboek of de sprookjesverzameling raadplegen
en, na gebruik, voldaan toeklappen, strekt hun dankbaarheid zich zelden uit tot de
herdenking van den man, die veelal met opoffering van tijd, gezondheid en geld,
den volksschat zijner heimat woord voor woord, vertelling voor vertelling, getrouw
heeft opgeteekend, samengelezen, geschift en te boek gesteld tot nut van 't
algemeen.
Er zijn betere verzamelingen van sprookjes dan de ‘Vertelsels van het Vlaamsche
volk’ van Amaat Joos verschenen, o.a. de ‘Vlaamsche Vertelsels’ van Pol de Mont
en Alfons de Cock, toch zouden we de verzameling van Joos noode missen, er is
zeker geen betere verzameling van ‘Vlaamsche Raadsels’ verschenen dan de zijne.
En wat zijn dialectwoordenboek betreft, er zijn meer goede Vlaamsche
dialectwoordenboeken in de tweede helft van de 19de eeuw van de pers gekomen,
o.a. het thans zoo zeldzaam geworden ‘Westvlaamsch Idioticon’ van Kanunnik De
Bo, maar van het ‘Waasch Idioticon’ van Amaat Joos mag toch onbevooroordeeld
getuigd worden dat het naast De Bo's pionierswerk het beste en het betrouwbaarste
van zijn soort is. Het zal nog met vrucht worden geraadpleegd wanneer veel ander
verdienstelijk philologisch en letterkundig werk van denzelfden tijd sedert lang zal
verouderd en vergeten zijn. En eveneens zal dit het geval zijn met Amaat Joos'
verzamelwerk op het gebied van de volksvertellingen en van de raadsels. Op veel
ander gebied had hij nochtans, de veelbegaafde, lauweren kunnen plukken, maar,
hoe hij ook met zijn uitzonderlijke gaven van onderwijsman heeft gewoekerd, op
wetenschappelijk terrein heeft hij zich vrij-
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willig beperkt tot de studie van de volkstaal en van de volksoverleveringen van zijn
kleine vaderland: het Land van Waas.
Als verpersoonlijking van het 19de-eeuwsche Oostvlaandersche Waasland zal
zijn nagedachtenis dan ook voortleven in de kringen van zijn streekgenooten, van
de Koninklijke Vlaamsche Akademie, van zijn talrijke oud-leerlingen en vrienden,
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, waarvan hij sedert
1908 lid was.
Overloopen we hier bij wijze van herdenking zijn curriculum vitae! Het zal ons
toelaten enkele aspecten van zijn actieve, stoere, doch niettemin innemende,
in-goede persoonlijkheid beter te leeren kennen.
Amaat Joos werd te Hamme, een half-landelijke, half-nijverheidsgemeente boven
Dendermonde, in Vlaanderen berucht om haar vroegere ellendige
huisarbeiderstoestanden, op 3 Mei 1855 geboren uit een kroostrijk gezin. Zijn vader
was timmerman en in de kategorie der werklieden van dien tijd een ambachtsman
met een ruimen kijk op de toekomstmogelijkheden van zijn talrijke kinderen: hij liet
ze studeeren. Weelde zal er nochtans in zijn huis niet geweest zijn, maar ook geen
eigenlijke armoede, daar zijn vrouw hem, als zoovele Vlaamsche huismoeders,
dapper bijstond. Amaat werd naar de lagere school van Hamme gestuurd, waar hij
spoedig uitblonk. Toen hij de school als primus verliet, werd hij naar het Klein
Seminarie van St.-Niklaas ter voorbereidende studie van een mogelijk priesterschap
gezonden. Daar wachtte hem zijn eerste groote ontgoocheling, die hem, als andere
Vlamingen van zijn generatie, o.a. Albrecht Rodenbach, tot bewusten Vlaming zou
maken. De onderwijstaal van het Klein Seminarie was uitsluitend Fransch en hij, de
volksjongen uit Hamme, kende zoo goed als geen Fransch. Die hinderpaal kwam
hij door zijn vlug verstand weliswaar gauw te boven, maar de overweging van dien
abnormalen, onrechtvaardigen toestand, waarin zijns gelijken van door-en-door
Vlaamsche afkomst werden geplaatst, deed zijn Vlaamsche gevoelens ontluiken.
Het jongstudentenleven, de nawerkende Romantische literatuur, maakte dat hij
‘flamingant’ werd, een schrijver en een dichter. Als Guido Gezelle voelde hij een
roeping priester-dichter van zijn volk te worden, want hij dichtte en wou priester
worden. Na het Klein Seminarie toog hij als uitstekend student naar het Groot
Seminarie, en als diaken werd hij evenals Gezelle leeraar. Hij werd leeraar benoemd
aan 't Kollege te Ronse in 1879. Hij bleef er evenwel niet lang, want weldra riep de
toenmalige bestuurder van de Bisschoppelijke Normaalschool, de E.H.
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De Sitter, den veelbelovenden jongeling, dien hij had leeren waardeeren, naar
St.-Niklaas terug om er in de Normaalschool les te geven. In 1881 werd hij tot priester
gewijd. Het is uit deze eerste periode, in het vuur van zijn jeugd, dat zijn meeste
letterkundig werk dagteekent, zijn ideaal is een volksschrijver en volksdichter te zijn
van zijn gouw, het Land van Waas.
‘De Vinger Gods’ (zie Lijst der geschriften) is van 1876, hij is 21 jaar oud, ‘Een
Kransken uit de vroege Lente’ (liederen) van 1877, ‘De zingende Knaap’ (liederen)
van 1879 en ‘Drie verhalen uit het werkmansleven’ van 1881.
Weldra zou blijken dat hij niet alleen literator is, maar een opmerker van volk en
taal, in 't bijzonder een plichtbewust man, een leeraar, die zich ten volle geeft aan
zijn heerlijke opvoederstaak. In stilte werkte hij toen reeds na zijn waarlijk niet lichte
beroepsplichten aan een woordenboek, dat eens het ‘Waasch Idioticon’ zou worden.
Dat rustelooze, zware werken bezorgde hem toen reeds bij de studentenjeugd den
lang niet oneervollen bijnaam, ontleend aan het ‘hard labeur’ met de lange scherpe
spade van den naamloozen grondwerker van het Land van Waas: ‘de Spitter’,
waarover nog later. Als leeraar schreef hij een werkje, dat voor hem als een werkplan
is van zijn heele verdere bedrijvigheid als onderwijsman, taalgeleerde en folklorist:
‘Spraakkunst en Volkstaal’, verschenen in 1884. Reeds hadden van hem op
folkloristisch gebied ‘Vlaamsche Volksspreuken’ (1880) het licht gezien, weldra
gevolgd door ‘Schatten uit de volkstaal’ (1887) en ‘Raadsels van het Vlaamsche
Volk’ (1888). Als paedagoog verwierf hij inmiddels naam met ‘Eenige wenken voor
het onderwijs van de Vlaamsche en Fransche taal’ (1885), nadat hij in het tijdschrift
Het Katholiek Onderwijs zijn ‘Opgaande taal- en letterkundige Lessen’ (later in
boekvorm verschenen, in 1888) en hoofdstukken van zijn ‘Nederlandsche
Spraakkunst voor middelbaar en normaal onderwijs’ (eerst in 1910 als handboek
gedrukt) reeds zijn sporen als didacticus had verdiend.
In 1891 kwam een keerpunt in zijn bedrijvig schoolleven. Als plaatsvervanger van
zijn beschermer, Kan. De Sitter, als diocesaan Hoofdopziener naar Gent geroepen,
werd Amaat Joos als bestuurder der Normaalschool aangesteld.
Gedurende vijf-en-twintig jaar (tot 1915) heeft hij dan op voorbeeldige wijze ‘zijn’
Normaalschool bestuurd, haar tot bloei gebracht en tevens zijn taak van geleerde
met noeste vlijt voortgezet. Volkstaal en

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938

164
Volkskunde zijn de twee ‘akkers’, die hij met voorliefde gedurende zijn ‘otia’ omspit.
De ‘Vertelsels van het Vlaamsche Volk’, 4 deelen, zijn van 1889-'90-'91-'92, het
‘Waasch Idioticon’ van 1900. Ondertusschen heeft hij zijn ‘Vlaamsche Zanten’
gesticht, in 1899, die echter vroegtijdig, in 1901, ophouden te verschijnen. De reden:
gebrek aan geld. Maar het voorbeeld van het ‘Maandschrift over gebruiken,
geschiedenis en taalkunde, uitgegeven door de Wasche (sic) Zanters’ is niet
tevergeefs geweest. Het leeft voort, eenigszins uitgebreid en naar de tegenwoordige
omstandigheden verruimd, in ‘Oostvlaamsche Zanten’ (sedert 1926).
Het jaar 1905 is dan weer voor Amaat Joos van bijzondere beteekenis. In dat jaar
werd hij niet alleen tot werkend lid benoemd van de Koninklijke Vlaamsche Akademie
(briefwisselend lid sedert 1901) en tot eerekanunnik verheven van de diocesale
hoofdkerk St.-Baafs te Gent, maar werd hij, nog in de volle kracht des levens,
geestdriftig gevierd om de vijf-en-twintig jaar, dat hij als leeraar en bestuurder
fungeerde van de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas. Te dier gelegenheid
werd een uitvoerig ‘Verslag van het Jubelfeest van den Zeereerwaarden Heer
Kanunnik Amaat Joos’ uitgegeven, dat ons den mensch, den paedagoog en den
geleerde in zijn vollen omvang doet kennen.
‘Zijt en blijft mannen van geloof, mannen van werk, mannen van opoffering!’ luidde
het besluit van zijn herhaaldelijk toegejuicht dankwoord tot allen, leerlingen,
oud-leerlingen, collega's en vereerders, die hem in 't zonnetje en in de bloemen
hadden gezet. En het ‘Feestlied’ (woorden van E.H. Scheiris, muziek van A.D.
Hooghe) is een toepasselijk en doorschijnend loflied op den taaien arbeid van den
‘Waaschen Spitter’:
I
O Spitter, die vóór dag en dauw
Daar op de stikken staat,
En, kromgebogen, op uw rug
De zonne branden laat,
Gij spant uw spieren, kop omlaag
En de oogen op uw werk,
En spit, en voelt bij elken steek
Uw armen dubbel sterk.
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II
Het dondert, en ge 'n roert u niet,
Het regent, en gij graaft,
Het zonnelaait, uw drupplen zweet,
Zij vallen waar gij slaaft.
Gij spuwt in d'handen, en vooruit!
Gepijnd, gewrocht, gewroet,
Wat God bewaart is wel bewaard!
De vore vordert goed.
III
Gij recht den kop: al veedlend trekt
De speelman langs de baan,
En speelt en zingt, de muts op zij,
Gij groet, en laat hem gaan.
Mijn werk, mijn werk! Zoo zingt de zang
Die door uw ziele schalt,
Mijn werk! bij iedre schuppe gronds
Die langs de voren valt.

Refrein:
God vordere U! Nog is de tijd
Van rusten niet gekomen.
God schonk u kracht, God gaf u werk,
God moge uw vuisten vromen!

De ‘Spitter’ Amaat Joos bleef nog tien jaar aan het werk in zijn geliefde
Normaalschool. God had inderdaad zijn vuisten ‘gevroomd’, maar toen de tijd van
rusten kwam werd het oorlog. De oorlog van 1914 verraste hem als bestuurder van
de Koninklijke Vlaamsche Akademie. Als een kapitein aan het roer bleef hij zulks
tot aan het bittere einde der voor een loyaal Vlaming zoo uiterst pijnlijke oorlogsjaren.
Door den Bisschop op de meest eervolle wijze ontlast van het bestuurderschap van
de Normaalschool, werd hij anderzijds den 29sten October 1915 tot geestelijk
bestuurder der Zusters Jozefienen aangesteld. De Zusters Jozefienen, een bekende,
oude orde van ziekenverpleegsters, te Gent ‘spinessen’, spinsters, of ‘grijze zusters’
genoemd, baten in deze stad een belangrijk Ziekenhuis ‘den Briel’ uit.
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Voor deze Zusters schreef Amaat Joos zijn ‘Brief aan een Sollicitante’ en de
‘Gemakkelijke Meditaties voor Zusters-Ziekendiensters’ (1928). Hier ook wou hij,
zooals vroeger in de Normaalschool, richting geven, geestelijk ontwikkelen,
opvoeden, vormen.
Ideaal en werkelijkheid vereenigden zich in zijn geest tot de daad en het voorbeeld.
Amaat Joos was wel een man van zijn volk van Oostvlaanderen en van het Land
van Waas: een realist en een wilsmensch! Hardnekkig en praktisch, vol ijver voor
hun werk, vol opoffering en liefde voor hun volk, hebben tallooze Waaslanders zich
ontpopt tot belijders en opvoeders, tot volksschrijvers en volksredenaars. Amaat
Joos behoorde tot dit ras van ‘praktische idealisten!’
Deze taalgeleerde, zelf volksman, ging bij voorkeur om met de volksmenschen:
hij sprak ze toe, hij hoorde ze uit, hij schreef voor hen. Tot het einde toe was hij,
met zijn hooge gestalte, de typische ‘professor’, de ‘orator didacticus’, die gaarne
‘doceert’ en aantoont hoe men ‘al smedende smid wordt’.
Zijn ‘Academische lezingen’ konden ook genoten worden door het volk, ze werden
dan ook ten behoeve van het groot publiek herdrukt. Is het niet kenschetsend voor
zijn karakter dat deze ‘Academicus’ op hoogen leeftijd nog een bundel aphorismen:
‘Levenswijsheid en Menschenkennis’ (1927) in het licht zond om zijn volk voor te
lichten?
We lezen er in op het trefwoord: ‘Vlaamsche Beweging’:
‘De taal is een boek voor het volk geschreven. De eerste bladen van dat boek
leerden we spellen door onze ouders, die ze hadden leeren lezen van onze
voorouders.
De taal is een afdruk van 's volks hart en geest.
De strijd voor de moedertaal is bij ieder volk een strijd om zelfbehoud.
Mijn taal is van mijn persoon niet te scheiden, en die haar veracht, veracht mij
zelf.
De moedertaal is de eenige ladder waarlangs het volk tot volle ontwikkeling komen
kan.’
Op ‘Volk’:
‘Den arm van een volk en niet zijn hart overwinnen is een dure neerlaag.’
Op ‘Voorbeeld’:
‘Wie door zijn werken preekt, doet het beste sermoen. Daden brengen daden
voort. En voorbeelden zijn daden, maar woorden zijn 't niet.’
Deze enkele uitingen van ‘levenswijsheid en menschenkennis’, die
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gemakkelijk te vermenigvuldigen zouden zijn, teekenen beter dan vele woorden
den ‘wijzen’ mensch Amaat Joos ten voeten uit.
Hij heeft zich ter ruste begeven toen zijn vermoeide hand niet langer de rustelooze
pen voeren kon. De ‘Spitter’ kon niet meer, de spieren wilden niet meer mêe, maar
tot het laatste bleef zijn geest die helderheid en rechtlijnigheid bewaren, die we in
zijn levenswerk zoo zeer bewonderen. Op een Zondag, 15 Augustus 1937, in volle
vacantie, verliet hij ons, op bescheiden wijze zooals hij in stilte gewerkt en geleefd
had. Hij werd bijgezet in de krypte van Kanunniken van St. Baafs te
Mariakerke-bij-Gent. Zijn naam zal verbonden blijven aan zijn werk als opvoeder,
als taalgeleerde en als folklorist, dat een werk is geweest van opofferende liefde
voor zijn volk en voor zijn gouw: het ‘soete Waesland’!
Gent
P. DE KEYSER

Lijst der geschriften
1876

De Vinger Gods, verhaal, Mechelen, Van
Moer.

1877

Een Kransken uit de vroege Lente, 45
liederen, Mechelen, Van Moer.

1877

Een Studentenreisken in de Kempen,
reisverhaal, Mechelen, Van Moer.

1879

Een Moedig Kind, verhaal, Mechelen,
Van Moer.

1879

De Zingende Knaap, 65 schoolliederen,
Gent, S. Leliaert, A. Siffer & Co.

1880

Vlaamsche Volksspreuken, verzameling,
Mechelen, Van Moer.

1881

Drie verhalen uit het werkmansleven,
Gent, Stepman.

1884

Spraakkunst en Volkstaal, Gent, S.
2

Leliaert, A. Siffer & Co. (1886 ).
1886

Vlaamsche Spraakkunst ten gebruike
van het Middelbaar en Normaal
Onderwijs, Gent, S. Leliaert, A. Siffer &
2

3

Co. (1890 , 1902 ).
1886

Eenige wenken voor het onderwijs van
de Vlaamsche en Fransche taal in de
gestichten van middelbaren graad, Gent,
S. Leliaert, A. Siffer & Co.

1886

Kleine Spraakkunst voor de Lagere
School, Gent, S. Leliaert, A. Siffer & Co.
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1887

Schatten uit de Volkstaal, verzameling
van volksspreuken, Gent, S. Leliaert, A.
Siffer & Co.

1887

Korte Spraakleer van Jacob van Maerlant
volgens ‘Spiegel Historiael’, Brugge, I.
de Haene-Wante.

1888

Opgaande taal- en letterkundige lessen,
op stukken van ‘Nederlandsche
Bloemlezing’ door Bols en Muyldermans,
Gent, S. Leliaert, A. Siffer & Co.

1888

Raadsels van het Vlaamsche Volk,
gerangschikt, vergeleken en verklaard,
2

Gent, S. Leliaert, A. Siffer & Co. (1931 ,
2 dln., Brussel, N.V. Standaard
Boekhandel).
1888

Korte Spraakkunst van Anna Bijns
volgens ‘Refereinen’, Gent, S. Leliaert,
A. Siffer & Co.

1889-90

Taal- en Letterkundige Mengelingen, 2
dln., Gent, S. Leliaert, A. Siffer & Co.

1889-90

Vertelsels van het Vlaamsche Volk
naverhaald, Brugge, I. De Haene-Wante,
Gent, S. Leliaert, A. Siffer & Co., 1 dl.

1890-92

Vertelsels van het Vlaamsche Volk,
2

Thielt, Pollet-Dooms, 4 dln. (1926 , 4
dln., Brussel, N.V.
Standaard-Boekhandel).
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1899-1901

Vlaamsche Zanten, Maandschrift over
gebruiken, geschiedenis en taalkunde,
uitgegeven door de Wasche Zanters, St.
Niklaas, E. van Haver-Martens.

1900

Waasch Idioticon, Gent, A. Siffer.

1902

Het Licht in de Beeldspraak, Verslagen
en Mededeelingen van de Koninklijke
Vlaamsche Academie (165).

1903

Het Onderwijs der Moedertaal in de
Normaalschool, Versl. en Meded. (301).

1905

Taal- en Zielkunde, paedagogische
verhandeling, Gent, A. Siffer.

1905

Verslag van het jubelfeest van den
Zeereerwaarden Heer Kanunnik Amaat
Joos, bestuurder der Bisschoppelijke
Normaalschool van St.-Niklaas,
St.-Niklaas, Strybol-Vercruyssen.

1905

Dichtzin van het volk, met uittreksels van
het Waasch Idioticon, Versl. en Meded.
(162, 211).

1906

Vervormen en misvormen, Versl. en
Meded. (301).

1907

De Verbeelding in de eerste letterkundige
oefeningen, verhandeling, Gent, A. Siffer.

1907

Het dicteeren en opnemen van
leergangen, Versl. en Meded. (307).

1907

Diamandi, Versl. en Meded. (307).

1907

Levensschets van Alfons Janssens,
Jaarboek der Koninkl. Vl. Academie,
1907 (145).

1908

Hoe men dichters genieten kan, Versl.
en Meded. (165, 302).

1908

Om een rede van buiten te leeren, Versl.
en Meded. (302).

1909

Over den muzikalen zinstoon, Versl. en
Meded. (307).

1909

Over den dynamischen klemtoon, Versl.
en Meded. (307).

1910

Beknopte Nederlandsche Spraakkunst
voor middelbaar en normaal onderwijs
(4e gansch omgewerkte uitgave van de
Vlaamsche Spraakkunst), Gent, A. Siffer,
St.-Niklaas, Strybol-Vercruyssen.
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1910

Hoe men slapende woorden wekt, Versl.
en Meded. (302).

1910

De innerlijke taal, Versl. en Meded. (307).

1911

Bemint de Armen, Een reeks lezingen
voor liefdadigheidsgenootschappen. St.
Niklaas, Edom.

1912

Beredeneerde methode voor de lessen
in de Fransche taal, Gent, A. Siffer.

1912

De algemeene zelfstandige
naamwoorden, Versl. en Meded. (718).

1913

Hoe moeten de Vlamingen, als ze
Fransch spreken, hun eigen Vlaamsche
familienamen en plaatsnamen
uitspreken? Versl. en Meded. (25).

1914

Veel menschen vragen van de lagere
o

school: 1 minder dan zij geven moet, en
o

2 veel meer dan ze geven kan, Brugge,
J. Houdmont-Carbonez.
1914

Toespraak bij het afsterven van Dr J.
Franck, buitenlandsch eerelid, Versl. en
Meded. (26).

1914

Verslag over Oude Kerkgebruiken, door
den heer Huyghebaert ter uitgave
aangeboden, Versl. en Meded. (194).

1914

Het opvoedend vermogen van de
moedertaal en van een vreemde taal
vergeleken, Versl. en Meded. (567-568
en 574-580) en in Bijblad der Bestendige
Commissie voor het Onderwijs in en door
het Nederlandsch No. 9).

1919

Toespraak op de eerste vergadering na
den oorlog, Versl. en Meded. (6).

1919

Hulde aan Pater Van de Ven, stichter van
het Van de Ven-Heremans-Fonds, ter
gelegenheid van zijn afsterven, Versl. en
Meded. (82).

1919

Toespraak bij het overlijden van Prof. Dr
Julius Mac Leod, werkend lid, Versl. en
Meded. (83).

1919

Toespraak bij het ontslag nemen van den
heer H.J. Bols als werkend lid, Versl. en
Meded. (131).

1919

Verslag over De inrichting van het lager
onderwijs in België, door Jef Mennekens
ter uitgave aangeboden, Versl. en
Meded. (267; 1920, 318).
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1919

De oorlog in de school en de familie,
Versl. en Meded. (354).
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1920

Bibliotheken in de lagere school, Versl.
en Meded. (253).

1920

Motie betreffende de vereenvoudiging
der schrijftaal, Versl. en Meded. (786).

1921

Onze Folklore in de school: De
Volksraadsels, Versl. en Meded. (468).

1922

De volksvergelijkingen in de School,
Versl. en Meded. (39).

1922

Het verbeteren van letterkundige
opstellen, Versl. en Meded. (809).

1923

Het Stafrijm bij Gezelle, Versl. en Meded.
(218).

1923

Het Gevoel in de Spraakkunst, Versl. en
Meded. (251).

1924

Guido Gezelle, zanger der zonne, Versl.
en Meded. (592).

1924

-er of meer? -st of meest? Versl. en
Meded. (729).

1925

Eenige wenken over de woorden en
uitdrukkingen in de gevoelstaal, Versl.
en Meded. (448).

1926

Volkstaal en Gevoelstaal, Versl. en
Meded. (863).

1926

Brief aan een Sollicitante, Gent,
Herfststraat, 17.

1927

Levenswijsheid en Menschenkennis,
Antwerpen-Brussel-Leuven, N.V.
Standaard-Boekhandel.

1928

Gemakkelijke Meditaties voor
Zusters-Ziekendiensters, Gent, J. vander
Schelden.

1928

Al smedende wordt men smid, Versl. en
Meded. (66-71).

1928

De associatie door gelijkenis, Versl. en
Meded. (398 en 429-441).

1928

Bij vier gevoelszinnen van Gezelle, Versl.
en Meded. (463 en 482-493).

1928

Verslag prijsantwoord: Ziekte en
bezwering van ziekte, Versl. en Meded.
(525-526).

1928

Academische Lezingen, I Voor het
Geheugen, II Over Folklore, III Over
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Gevoelstaal (Verhandelingen voor
Middelb. en Normaal Onderwijs)
Hoogstraten, Jos. Haseldonckx.
1929

Over het programma van de Rijks Lagere
Normaalscholen, Versl. en Meded. (496
en 499-510).

1929

Academische Lezingen, IV Over
sommige woorden (Verhandelingen voor
Middelb. en Normaal Onderwijs)
Hoogstraten, Jos. Haseldonckx.

1930

Over de benoeming van onderwijzers
met het oog op het taalonderricht, Versl.
en Meded. (215 en 221-224).

1930

Over onze Spreekwoorden, Versl. en
Meded. (484, 595, lezing niet
verschenen).

1930

Voordrachten VI De Christen Moeder VI
1. De uiterlijke willekeurige bewegingen;
2. Wetenschappelijke Voordrachten voor
het Volk; 3. Een Erfdeel van Moeder
(Verhandelingen voor Middelb. en
Normaal Onderwijs) Hoogstraten, Jos.
Haseldonckx.

1932

Over Spreekwoorden, Versl. en Meded.
(22-45).

1933

Van het Lager naar het Hooger
Onderwijs, Versl. en Meded. (6 en 9-15).

1933

Het Klassikaal Onderwijs, Versl. en
Meded. (476 en 479-484).

1934

Iets over de betrekkelijke
voornaamwoorden, Versl. en Meded.
(606 en 615-620).

1935

Over de gevoelsuitingen, Versl. en
Meded. (213, lezing niet verschenen).

1937

Verslag over prijsvraag onderwijs: Men
vraagt een studie over de didaktiek der
moedertaal in Vlaamsch België sedert
het begin van de 19e eeuw, Versl. en
Meded. (52-53).

1937

Medewerking aan Het Belfort, Dietsche
Warande en Belfort. De Familiekring, Het
Sint Cassianusblad, Het Katholiek
Onderwijs, tijdschriften; aan Onze Stad,
Het Land van Waas, het Vlaamsch
Heelal, weekbladen.

1937

Referenties in het Jaarboek der Koninkl.
Vlaamsche Academie, 1914, blz. 226; in
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het Gedenkboek van de feestviering van
het 25-jarig bestaan der Academie,
1886-1911, Gent, 1911; in I. De Vreese
en J. Van Straelen, Register van de
Bijdragen, Lezingen, Verslagen, enz.
verschenen in de Jaarboeken en de
Verslagen en Mededeelingen,
1887-1926, Gent, Volksdrukkerij, 1927;
Gedenkboek der
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Academie 1886-1936, blz. 271-287;
schriftelijke en mondelinge
mededeelingen van E.H. Kan. J. Jacobs,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie, E.H. Kan. Serrarens en E.H.
Kan. Quintelier, Diocesaan
Hoofdopziener; Lijkrede van den Zeer
Eerw. Kanunnik Amaat Joos door Kan.
J. Jacobs in Versl. en Meded.
(September 1937), Kan. J. Jacobs zal
een studie wijden aan Kan. Amaat Joos
in het Jaarboek 1938 van de Koninklijke
Vlaamsche Academie onder den titel:
Kan. Amaat Joos herdacht!

P.d.K.
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Samuel Pierre l'Honoré Naber
(Zwolle 30 Januari 1865 - 's-Gravenhage 14 Mei 1936).
Een kort levensbericht, géén uitvoerige levensbeschrijving; vermelding der
voornaamste lotgevallen en der betrekkingen door den afgestorvene bekleed; geen
lofredenen - die late men over aan het nageslacht; slechts het verzamelen van
bouwstoffen voor een geschiedenis der Nederlandsche letteren zij het doel. Aldus
formuleert de Maatschappij haar, voorzeker bescheiden wenschen, voor de in haar
Jaarboek op te nemen levensberichten van de leden, die haar door den dood
ontvielen.
Laat mij daarom met Naber's lotgevallen beginnen, en dus allereerst met de
vermelding van zijn geboorte, te Zwolle, op den 30sten Januari 1865, als vijfde kind
en tweede zoon van Samuel Adrianus Naber en Anna Elizabeth L'Honoré. Zijn vader
was conrector aan de Latijnsche school; in September 1870 werd hij benoemd tot
hoogleeraar in de Grieksche en Latijnsche talen en letterkunde aan het Athenaeum
Illustre te Amsterdam, en vestigde zich toen met zijn gezin in de hoofdstad van het
Land, aan de Prinsengracht, tusschen de Utrechtsche straat en den Amstel. Hoewel
de jonge Samuel Pierre dus nog geen zes jaar in Zwolle had gewoond, heeft hij zijn
leven lang voor deze stad een zeker zwak behouden; zelfs op zijn 67ste jaar
ondernam hij nog een bedevaart naar de plaats zijner geboorte, en tot zijn dood
bleef hij belang stellen in haar wedervaren. Zwollenaars hebben steeds bij hem een
streepje vóór gehad.
Den 1sten September 1880 - dus één dag na de geboorte van onze Koningin deed Naber als adelborst der 3de klasse aan het Koninklijk Instituut voor de Marine
te Willemsoord zijn intrede bij de Zeemacht. Ongetwijfeld is deze stap het
belangrijkste lotgeval van zijn leven geweest. Meer dan 33 jaar heeft hij zijn Koning,
zijn Koningin en zijn Land in de Marine gediend; niets heeft zoo zeer zijn, liefde en
zijn belangstelling gehad; en niets heeft hem zóó verheugd, hem zóó veel voldoening
geschonken, als zijn benoeming tot den titulairen rang van schout-bijnacht, op
70-jarigen leeftijd, meer dan 20 jaar nadat hij de Marine had verlaten. De officieele
erkenning van zijn verdiensten als z e e o f f i c i e r heeft hem meer gestreeld, dan
welke onderscheiding ook.
De Marine, en vooral het varen - meer dan het vechten - heeft zijn letterkundigen
arbeid beheerscht. De omgang met, de brieven van zijn vader, mogen een grooten
invloed hebben gehad op den vorm, waar-
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in hij zijn geschriften zou gieten, de onderwerpen waarover hij schreef, zijn louter
maritiem, in den aanvang van actueelen, dikwijls technischen aard, later voornamelijk
historisch, doch steeds nauw verband houdend met de zee, de zeevaart, of het
schip. Een blik op de lijst zijner geschriften zal dit terstond bevestigen.
Reeds in de eerste maand van zijn verblijf op het Instituut heeft hij den naam
L'Honoré Naber aangenomen, waartoe bij Koninklijk Besluit van den 25sten
September 1865 vergunning was verleend. Hij was genoemd naar zijn grootvader
van moeders zijde, den referendaris bij het Kabinet des Konings Samuel Pierre
L'Honoré; deze was in 1867 overleden, en toen den 14den September 1865
bovendien de laatste naamdrager van dit geslacht was heengegaan, heeft hij dezen
naam aan den zijnen toegevoegd. ‘Blijf u de onderscheiding van l'Honoré te heeten,
waardig gedragen’, schreef Prof. Naber toen hij zijn zoon, den adelborst, den inhoud
van het Koninklijk Besluit mededeelde; en gaarne zoude ik met een enkel woord
zeggen h o e waardig hij dit heeft gedaan, indien de wensch van de Maatschappij,
geen lofredenen te geven, mij hiervan niet weerhield.
Nòg een zin uit dezen brief van Prof. Naber aan zijn 15-jarigen zoon wil ik
aanhalen, die èn den invloed van den vader, èn de neiging van den jeugdigen
adelborst teekent: ‘Gibbon en Thiers zend ik u nog niet. Vooreerst vindt ge, zooals
ge zelf schrijft, op Willemsoord nog wel lectuur. Maar vervolgens zou ik denken dat
op dit oogenblik Motley voor u geschikter is. De boeken van De Jonge, vader en
zoon, over het Zeewezen en de Vestiging der Nederlanders in den Archipel, vindt
ge natuurlijk in de bibliotheek van het Instituut: vooral het laatste werk is, meen ik,
voor u een geschikte en boeiende lectuur.’ Is het nu vreemd, dat Naber reeds vroeg
den weg is opgegaan, dien hij tot zijn dood heeft bewandeld? En mag ik de ontvangst
van dezen brief ook niet als ‘een belangrijk lotgeval’ in zijn leven beschouwen?
Motley, J.C. en J.K.J. de Jonge, Thiers en Gibbon hebben hem zijn gansche leven
vergezeld, De Jonge's Zeewezen kende hij als geen ander beoefenaar onzer
zeegeschiedenis, en herhaaldelijk verdiepte hij zich gedurende eenige uren in ‘Le
Consulat et L'Empire’, zoodra zijn eigen stijl hem niet beviel, of hij den draai van
zijn pen niet kon vinden.
In het Jaarboekje der Adelborsten van 1884 vinden wij zijn eerste gedrukte opstel,
getiteld ‘De Jeannette’, een verhaal van 22 bladzijden van den noordpooltocht van
het scheepje van dien naam, in de jaren 1879 en '80, zeer leesbaar, goed gesteld
en goed gecomponeerd. Zelf is
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hij er echter niet tevreden over geweest en later haalde hij het wel eens aan als een
bewijs dat men niet te vroeg moet beginnen met publiceeren. Blijkbaar is hij reeds
toen hiervan doordrongen geworden, want gedurende zes jaar rustte zijn pen, en
beperkte hij zich tot het verzamelen van materiaal voor zijn ‘Zeemanshandboek’.
Intusschen was hij den 2den Augustus 1884 tot Adelborst 1ste klasse (met den
rang van Tweede-Luitenant) bevorderd, en den 1sten November 1886 tot
Luitenant-ter-Zee der 2de klasse. Uiteraard zal ik in dit Jaarboek der Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde niet al te zeer uitweiden over zijn
zeeofficiersloopbaan; maar wel moet ik nu vertellen, dat hij al deze jaren uitsluitend
op schepen met zeiltuig diende, en in 1884 en '85 een reis deed naar de Kust van
Guinee, een reis waaraan misschien zijn latere groote belangstelling voor de
geschiedenis van onze nederzettingen op die kust is toe te schrijven. Het eerste
der vele door hem bewerkte deelen der Werken van de Linschoten Vereeniging zou
dan ook worden de ‘Beschryvinghe van het Gout Koninckrijck van Gunea van Pieter
de Marees’, dat in 1912 verscheen, en dat een jaar later gevolgd werd door de
‘Toortse der Zee-vaert van Dierick Ruiters’, en de ‘Schiffarten, van Samuel Brun’.
Dat Naber in zijn jongen tijd nog veelvuldig op zeilschepen - of liever op
stoomschepen met hulp-zeilvermogen - heeft gevaren, en daardoor ruimschoots
gelegenheid heeft gekregen het vroegere zeemansbedrijf grondig te leeren kennen,
wil ik hier, wegens den grooten invloed dien dit op zijn vorming heeft gehad, met
een enkel woord toelichten. Hoewel reeds in 1866 de Marine verrijkt was met het
voor zijn tijd zeer moderne ramtorenschip ‘Prins Hendrik der Nederlanden’ - dat
uitsluitend met stoommachines werd voortbewogen, en eenmaal als voorbeeld voor
alle natiën had gediend - en in 1874 hieraan de grootere en verbeterde ‘Koning der
Nederlanden’ nog was toegevoegd, kwam in genoemd jaar aan dezen modernen
aanbouw plotseling een einde. Gedurende drie perioden van tezamen acht en een
half jaar, tusschen 1874 en '84, liet de Minister van Marine Van Erp Taalman Kip
zes zoogenaamde ‘kruisers’ op stapel zetten, alle met vol-driemasttuig, zonder
gepantserden romp, en met het geschut, als in De Ruyter's tijd, nog in de breede
zij; de ‘nare en onpoëtische Hendrik en Koning’ (de uitdrukking is van Naber) werden
naar Indië verbannen, en officieren en matrozen konden weer op de voor hen eenige
logische wijze hun schip over zee brengen. Naber heeft een groot gedeelte van zijn
dienst-
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tijd op vier van deze schepen doorgebracht; ook de dekken van het laatste
zeil-opnemingsvaartuig en van de laatste zeil-opleidingsscheepjes heeft hij onder
zijn voeten gehad, en zoo wist hij zijn grondige kennis van zeiltuig, zeilmanoeuvres
en zeiltermen te verwerven, waarvan hij later, in zijn geschriften, zoo herhaaldelijk
heeft doen blijken.
Men meene echter niet, dat Naber geen open oog had voor den vooruitgang der
techniek en der zeevaartkunde. Moderne hoekmeetinstrumenten, loodingstoestellen,
seinmiddelen en seinmethoden, verlichting van vaarwaters, dit alles had zijn volle
aandacht, en hij was doordrongen van de wenschelijkheid die in te voeren bij onze
Zeemacht; en toen in 1901 - hij was toen 36 jaar oud - zijn ‘Zeemanshandboek’
verscheen, ontbraken uitvoerige, degelijke hoofdstukken over stoomwerktuigen,
distilleertoestellen, electrotechniek, desinfectiemiddelen en afstandmeting daarin
niet. Zóó zeer viel dit werk in goede aarde, zoowel bij de Marine als bij de
Koopvaardij, dat de ruime oplaag in enkele jaren was uitverkocht, en in 1910 een
tweede druk van dit kostbare boek het licht zag, die, geheel op de hoogte van zijn
tijd gebracht, weder gemakkelijk zijn weg vond aan boord van oorlogs- zoowel als
handelsschepen. Neen, afkeer voor het nieuwe had Naber zeker niet; hij had het
oude lief, maar dit zou hem bijv. niet beletten, een zeer werkzaam aandeel te nemen
in de oprichting van de Vereeniging voor de Luchtvaart, in October 1907!
Doch ik dwaal af en loop vooruit, en dat zou Naber zeker niet goedkeuren. Zijn
plaatsing bij den dienst der hydrografie in Oost-Indië, zijn detacheering aan de
Sterrewacht te Leiden, als voorbereiding tot zijn taak als officier-instructeur in
stuurmanskunst, sterrekunde en meteorologie aan het Koninklijk Instituut voor de
Marine, zijn leeraarsjaren en zijn commandantstijd op Hr. Ms. Urania, mag ik niet
onvermeld laten. Hij heeft dien tijd volop gelegenheid gehad te studeeren, en daarvan
gebruik gemaakt ook! Mijn jaargenooten en ik hebben hem slechts gedurende één
cursus, dien van 1901-1902, als leeraar gekend, en daarna nog zes weken als
commandant op ons opleidingsscheepje; en de voornaamste indruk dien wij van
zijn lessen overhielden, was, dat hij v e e l m e e r wist, en van ons v e e l m i n d e r
eischte, dan hij ons vertelde. In tegenstelling met de meeste andere leeraren
verlangde hij slechts inzicht, géén feitenkennis; zijn voordracht was droog, maar
bijzonder goed voorbereid, en steeds in mooi Hollandsch uitgesproken. Het was
zijn laatste jaar aan het Instituut, en het doceeren begon hem al lang te vervelen,
doch zonder dat hij ons dat t o e n liet blijken.
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Als onzen commandant op de Urania, in den zomer van 1902, mochten wij hem
graag, misschien óók omdat wij begrepen, dat hij pleizier in òns had. Zijn humeur
was wel eens onberekenbaar, zijn critiek wel eens scherp, zijn spot wel eens bijtend,
maar hij manoeuvreerde zoo meesterlijk met zijn schip, hij had zoo goed den slag
met ons om te gaan, hij vergaf ons zoo van harte onze onkunde en onervarenheid,
en hij gaf zich zoo veel moeite ons althans eenigszins scheepswijs te maken, dat
wij van dien tijd de beste herinnering aan hem hebben overgehouden.
Van Mei 1903 tot December 1905 voerde hij in Oost-Indië het bevel over een
opnemingsvaartuig, en bracht menig nog onbekend terrein van onzen Archipel in
kaart; zijn belangrijke opstellen in het Marineblad van 1906, over de ‘Locale attractie’,
en ‘Varia op het gebied der maritieme hydrografie’ zijn de vruchten van de
ondervinding in die jaren opgedaan.
Na in 1906 in Den Haag een nieuw marine-seinboek te hebben geredigeerd, werd
hij in Mei 1907 ‘zeer ernstig bedreigd’ (zooals hij het noemde) met de betrekking
van stafofficier in Willemsoord. Zich beroepend op zijn ongehuwden staat getrouwden, aan wie zulk een walbaantje veel beter zou zijn besteed, waren er
immers als zand van de zee - heeft hij hiertegen krachtig geprotesteerd, waarna
deze drinkbeker hem voorbij is gegaan. In plaats van bureauwerk te verrichten en
eenzaam op kamers te wonen in Den Helder, vertrok hij op het einde van het jaar
naar de binnenlanden van Liberia, om, met een Fransche commissie en bijgestaan
door den oud-zeeofficier Moret, de grenzen van dat land vast te stellen. Het resultaat
en zijn lotgevallen gedurende dezen tijd stelde hij te boek in zijn werk ‘Op expeditie
met de Franschen’, dat in 1910 verscheen; de herinnering aan die maanden heeft
hij levendig gehouden door den, aan al zijn vrienden welbekenden vergeelden
olifantstand, die hem bijna dertig jaar, tot zijn dood, heeft vergezeld.
Zijn laatste belangrijke betrekking bij de Zeemacht is geweest die van commandant
van Hr. Ms. Instructieschip ‘Van Galen’ te Hellevoetsluis. Hij was toen - let wel,
alleen voor zijn superieuren - een lastig man geworden; wat men bij de Marine
noemt: ‘een man met gebruiksaanwijzing’. Met een warm hart voor de hem
toevertrouwde jongens, en gesteund door de hartelijke vriendschap en medewerking
van zijn jongere officieren en onderofficieren, oefende hij een scherpe critiek op zijn
onmiddellijken chef, en op de ambtenaren van het ministerie van Marine. Vele der
verhalen die nog van hem in omloop zijn, hoe hij, vaak geestig, maar steeds venijnig,
ieder hekelde die hem
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in den weg stond bij de doorvoering van door hem noodig geachte maatregelen,
stammen uit dezen tijd. Zijn telkens, bij alle voorkomende gelegenheden herhaald
‘Nieuwediep moet verwoest worden’ - dáár immers werd volgens hem de geest van
het jonge scheepsvolk tot in den grond bedorven -, en zijn scherpe, niemand en
niets ontziende memories en nota's hebben zijn meerderen, en natuurlijk ten slotte
ook hem zelf, veel last en ergernis bezorgd; en hoewel hij, na het bevel over de
‘Van Galen’ te hebben neergelegd, nog eenigen tijd in den dienst is gehandhaafd,
is hem den 1sten Februari 1914, op 49-jarigen leeftijd, met den rang van
Kapitein-ter-Zee, eervol ontslag uit den zeedienst verleend, met toekenning van
pensioen.
In het bovenstaande heb ik zijn voornaamste lotgevallen en de door hem bekleede
betrekkingen gedurende zijn marine-loopbaan vermeld, voor zoover die zijn
letterkundigen arbeid hebben beïnvloed; zij lichten als het ware het ontstaan van
zijn tot 1914 verschenen geschriften toe. Eén voorval, dat zijn later leven voor een
groot deel zou beheerschen, noemde ik nog niet: de oprichting der Linschoten
Vereeniging, op den 7den Maart 1908. Zelf heeft hij hierin geen aandeel gehad hij vertoefde toen immers in Liberia -, doch zoodra hij was teruggekeerd, werd hij
lid, en dit is hij tot zijn dood gebleven. Ondanks zijn moeilijkheden als commandant
van de ‘Van Galen’ te Hellevoetsluis, gaf hij terstond al zijn beschikbaren tijd aan
het doel der nieuwe vereeniging: de uitgave van zeldzame of onuitgegeven
Nederlandsche zee- en landreizen; zijn kennis en werkkracht waardeerende, koos
men hem reeds in 1911 in het bestuur, en in 1912 verscheen het eerste door hem
bewerkte deel, de hiervoor genoemde ‘Beschryvinghe van het Gout Koninckrijck
van Gunea, van P. de Marees’. En met zoo veel ijver gaf hij zich aan deze nieuwe
taak, dat in het jaar van zijn pensionneering, in 1914, hij reeds drie deelen het licht
had doen zien. Op zijn verder werk in dezen kom ik later terug.
Na zijn ontslag uit de Marine - ik geloof dat hij dit nimmer heeft betreurd: het
vlagofficiers-ambt lokte hem niet - werd hij benoemd tot secretaris van het Koninklijk
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap; hij vestigde zich te Amsterdam, te
zamen met zijn zuster Johanna W.A. Naber, die verder het leven trouw met hem
heeft gedeeld, en het zijne, gedurende zijn laatste drie lijdensjaren, draaglijk heeft
gemaakt. Dat Naber een sfeer heeft gevonden, waarin hij twintig jaren lang zijn
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werkkracht ten volle kon ontplooien, is, zooals ieder die dit menschenpaar van nabij
heeft medegemaakt zal kunnen getuigen, aan deze merkwaardige vrouw te danken.
Reeds spoedig bleek dat het secretariaat van het Aardrijkskundig Genootschap
Naber niet lag, en vele kleine moeilijkheden, en verschil in opvatting met de andere
leden van het Dagelijksch Bestuur, hebben hem genoopt zijn ontslag te nemen;
trouwens, een andere werkkring lokte hem meer. Gedurende de Eerste
Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied, de zoogenaamde ENTOS,
van 1913, waren plannen ontworpen tot stichting van een scheepvaartmuseum; de
noodige fondsen hiertoe werden gevonden, in Mei 1916 waren de plannen gerijpt,
en den 15den januari 1917 werd Naber aangesteld tot Bibliothecaris van het Museum.
Deze titel gaf al zeer slecht zijn eigenlijken werkkring weer; het was lang niet
alleen den boekenschat welken hij beheerde, doch letterlijk alles werd door hem
opgesteld, beschreven, gecatalogiseerd, indien noodig gerepareerd en onderhouden.
Gedurende vijf jaar heeft hij zijn kennis en zijn werkkracht aan het museum gegeven,
totdat in Maart 1922, een half jaar vóór het museum door Hare Majesteit de Koningin
officieel werd geopend, persoonlijke kwesties met enkele leden van het Dagelijksch
Bestuur hem deden besluiten zijn betrekking neer te leggen. Dit is een groote
teleurstelling voor hem geweest, die hem jarenlang met bitterheid heeft vervuld.
Spoedig na zijn vertrek van het Scheepvaart Museum is hij met zijn zuster naar
Utrecht verhuisd, waar zij gedurende vijf jaar met hun oudsten broeder, den
hoogleeraar Jean Charles Naber, hebben samengewoond. Mede door zijn
lidmaatschap van het Provinciaal Utrechtsch en van het Historisch Genootschap
werd hij weldra opgenomen in een kring van wetenschappelijk gevormde mannen,
een omgang waarvan hij zeer heeft genoten. Door ondervinding geleerd, heeft hij
naar geen ambt of betrekking meer gedongen; behoorende tot de gelukkigen voor
wie vier en twintig uren per etmaal nog niet genoeg zijn om hun werkprogramma te
volbrengen, zette hij zich terstond met volle kracht aan den arbeid, en reeds in 1923
kon de firma Martinus Nijhoff zijn Nederlandsche vertaling van Barlaeus' ‘Rerum
per octennium in Brasilia’ in grootschen vorm het licht doen zien. Dat Nijhoff, om in
dit zilveren jubileumjaar aan de wereld te toonen waartoe Nederlandsche uitgevers
in staat waren,
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een werk van hèm had uitgekozen, is hem een groote vreugde geweest, en heeft
menige vroegere teleurstelling goed gemaakt.
Thans volgden zijn publicaties elkander met groote snelheid op. In ‘De Zee’ van
1924 verschenen twee belangrijke opstellen, ‘Over scheepsmodellen en
verzamelingen daarvan’, en ‘Over scheepsmodellen, spiegelversieringen, en
schegbeelden’, en in hetzelfde jaar gaf de Linschoten Vereeniging zijn ‘Hessel
Gerritsz’ uit; in 1925 verblijdde hij alle belangstellenden in de 19de-eeuwsche
geschiedenis van onze Zeemacht met zijn ‘Leven van een Vloothouder’ (dat, zooals
Naber mij schreef, gelezen werd tegen ‘De Opstandigen’ van Jo van Ammers-Kuller
op); in 1926 verrijkte hij onze koloniaal-geschiedkundige literatuur met ‘Het dagboek
van Hendrik Haecxs’, en gaf hij een bewerking van ‘'t Leven en Bedrijf van
Vice-Admiraal De With’. Langen tijd wijdde hij zich aan de geschiedenis van Piet
Heyn; het jaar 1927 ging hiermede heen, doch het volgende jaar was dan ook zijn
uitgave van de ‘Documenten uit het archief van den Luitenant-admiraal Piet Heyn’
gereed. Zooals de lijst zijner geschriften laat zien, sieren de meeste dezer
laatstgenoemde de serie Werken, en Bijdragen en Mededeelingen, van het Historisch
Genootschap te Utrecht.
In 1925 benoemde het bestuur der Linschoten Vereeniging hem voor de eerste
maal tot zijn voorzitter. Hij is dit drie maal geweest, van 1925 tot '27, van '30 tot '33,
en van '34 tot zijn dood. Van de 39 deelen die tijdens zijn leven verschenen, staan
tien op zijn naam; en deze tien behooren tot de beste. Als voorzitter was hij tevens
herhaaldelijk lid der commissie van voorbereiding van nieuwe uitgaven; had hij
vertrouwen in den bewerker, dan liet hij gaarne dezen zijn gang gaan; was dit niet
het geval, dan kon hij ongemeen lastig zijn. Menig adspirant-bewerker heeft hij
afgeschrikt, doch, hoe nijpend soms ook het gebrek aan medewerkers was, nimmer
heeft hij zijn eischen laten vallen; en niet het minst voor wat den vorm aanging. En
wie het eenmaal bij hem had verbruid, had voor goed bij hem afgedaan.
Zijn Utrechtsche tijd heeft geduurd tot April 1927; om allerlei redenen verkoos hij
toch de residentie boven de bisschopsstad en vestigde zich met zijn zuster eerst in
de Van Bleyswijkstraat, en daarna, in Februari 1930, in zijn laatste woning, Pieter
Bothstraat 18. Den Haag bracht hem de vreugde van het weerzien, en herhaaldelijk
ontmoeten, van zijn marinevrienden, tijdgenooten en jongeren; de Koninklijke
Bibliotheek en die in de Van Galenstraat, en vooral het Rijksarchief,
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lagen binnen zijn dagelijksch bereik, het contact met zijn vriend Wouter Nijhoff kon
nog nauwer worden. Dit alles kwam zijn werk - in quantiteit; in qualiteit behoefde dit
niet - ten goede: achtereenvolgens verschenen zijn ‘Walvischvaarten’ (door onze
Maatschappij uitgegeven), liefst dertien deelen ‘Reisebeschreibungen von deutschen
Beamten und Kriegsleuten im Dienst der West- und Ost-Indischen Kompagnien’,
een korte biografie van A.E. Rambaldo (een uitgave van ‘Onze Vloot’), drie deelen
van het ‘Jaerlyck Verhael van Joannes de Laet’ (voor de Linschoten Vereeniging),
en verder een tiental bijdragen en opstellen betreffende Tromp, de Bocht van Guinee,
Angola, Brazilië, en het leven aan boord der 17de-eeuwsche Fransche galeien.
Neemt men in aanmerking dat een zijner principes luidde: ‘Het koeliewerk moet
men zelf doen’, m.a.w. dat hij persoonlijk zijn boeken haalde uit de bibliotheken, de
archiefstukken zelf overschreef, nooit anderen verzocht iets voor hem op te zoeken,
zelf zijn copie typte en her-typte, zelf de registers op zijn boeken maakte, en zelf de
drukproeven twee, drie maal corrigeerde, dan vraagt men zich met verbazing af,
hoe een man van boven de zestig, met zeker geen sterk gestel, bovendien den tijd
vond ieder verzoek, van wien ook, mondeling of schriftelijk, vlot en uitvoerig te
beantwoorden, op vaste tijden in zijn vriendenkring te verkeeren, en de vier deelen,
mèt de supplementen, van een Encylopaedie van Nederlandsch-Indië te lezen, en
den inhoud daarvan, voor zoo ver die voor hem van belang was, in zich op te nemen.
In 1931 openbaarde zich de kwaal, die een einde zou maken aan zijn leven. Zeer
geleidelijk aan weigerden zijn beenen hem hun dienst, en zijn laatste jaren heeft
hij, eerst uitsluitend in zijn kamer, toen in zijn stoel, en ten slotte in zijn bed moeten
slijten. Hij heeft dit leed met een bewonderenswaardig geduld, en niet minder
optimisme, gedragen; voor zijn vele vrienden - ouderen, tijdgenooten en jongeren
- die hem trouw bezochten, bleef hij tot kort voor zijn heengaan steeds even
belangstellend, opgewekt en onderhoudend; en zijn zeventigste verjaardag, toen
hij, aan zijn ziekbed en in de pers, vele bewijzen van waardeering mocht ondervinden,
is nog een ware feestdag voor hem geweest.
14 Mei 1936 is Naber overleden; drie dagen later, op Oud Eik en Duinen, konden
zijn vele vrienden voor het laatst van hun trouw aan hem getuigen.
J.C.M. WARNSINCK
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Lijst der geschriften
A. Werken in boekvorm:
1900

Cursus Meteorologie. Kon. Instituut voor
de Marine. 2 dln. Mouton & Co.
's-Gravenhage.

1901

Zeemanshandboek. 2dln. Den Haag.
Mouton & Co.

1910

Zeemanshandboek. Tweede druk. 2dln.
Den Haag. Mouton & Co.

1910

Op expeditie met de Franschen.
Reisherinneringen aan de
Fransch-Liberiaansche Grensregeling in
de jaren 1908-1909. (Met J.J. Moret).
Den Haag. Mouton & Co.

1912

Beschryvinghe ende historische Verhael
van het Gout Koninckrijck Van Genua
anders de Goutcuste de Mina genaemt,
liggende in het deel van Afrika, door P.
de Marees. Uitgave van de
Linschoten-Vereeniging No. V.

1914

Reizen van Jan Huyghen van Linschoten
naar het Noorden, 1594-1595. Uitg.
Linschoten-Vereeniging No. VIII.

1914

Toortse der Zeevaert door Dierick
Ruiters, 1623. - Samuel Brun's
Schiffahrten, 1624. Uitg.
Linschoten-Vereeniging No. VIII.

1914

Inventaris der Verzameling Kaarten
berustende in het Algemeen Rijksarchief.
Uitgegeven op last van Z.E. den Minister
van Binnenl. Zaken. 's-Gravenhage.
Martinus Nijhoff.

1914

Een goed Woord voor het mindere
Marine-personeel. 's-Gravenhage.
Martinus Nijhoff.

1917

Reizen van Willem Barents, Jacob van
Heemskerck, Jan Cornelisz. de Rijp en
anderen naar het Noorden, 1594-1597,
verhaald door Gerrit de Veer. Uitg.
Linschoten-Vereeniging, Nrs. XIV en XV,
2 dln.

1921

Henry Hudson's Reize onder
Nederlandsche Vlag van Amsterdam
naar Nova Zembla en terug naar
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Dartmouth in Engeland, 1609, volgens
het Journaal van Robert Juet. Uitg.
Linschoten-Vereeniging No. XIX.
1923

Caspar Barlaeus. Nederlandsch Brazilië
onder het Bewind van Johan Maurits,
Grave van Nassau. 1637-1644 naar de
Latijnsche uitgave van 1647 voor het
eerst in het Nederlandsch bewerkt.
's-Gravenhage. Martinus Nijhoff.

1924

Hessel Geeritsz, Beschryvinghe van der
Samoyeden Landt en Histoire du Pays
nommé Spitsberghe. Uitg.
Linschoten-Vereeniging No. XXIII.

1925

Het Leven van een Vloothouder.
Gedenkschriften van M.H. Jansen.
Utrecht. Kemink & Zoon. Uitg. Hist. Gen.

1928

Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden
uit Nederlandsche en Spaansche
Archieven. (Met Irene A. Wright). Utrecht.
Kemink & Zoon. Uitg. Hist. Gen.

1930.

Walvischvaarten, Overwinteringen en
Jachtbedrijven in het Hooge Noorden.
1633-1635. Utrecht A. Oosthoeks Uitg.
Maatsch.

1930-1932

Reisebeschreibungen von deutschen
Beamten und Kriegsleuten im Dienst der
West- und Ost-Indischen Kompagnien,
1602-1797. 's-Gravenhage. Martinus
Nijhoff. 13 dln.
I. Johan Gregor Aldenburgk, Reise nach
Brasilien, 1623-1626; Ambrosius
Richshofer, Reise nach Brasilien,
1629-1632; Michael Hemmersam, Reise
nach Guinea und Brasilien, 1639-1645.
II. Johann Verken, Molukken-Reise,
1607-1612.
III. Johann Jacob Merklein, Reise nach
Java, Vorder- und Hinter-Indien, China
und Japan, 1644-1653.
VI. Johann von der Behr, Reise nach
Java, Vorder-Indien, Persien und Ceylon,
1641-1650.
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V. Albrecht Herport, Reise nach Java,
Formosa, Vorder-Indien und Ceylon,
1659-1668.
VI. Johan Jacob Saar, Reise nach Java,
Banda, Ceylon und Persien, 1644-1660.
VII. Johann Christian Hoffmann, Reise
nach dem Kaplande, nach Mauritius und
nach Java, 1671-1676; Johann Schreyer,
Reise nach dem Kaplande und
Beschreibung der Hottentotten.
1669-1677.
VIII. en IX. Johann Sigmund Wurfbain,
Reise nach den Molukken und
Vorder-Indien, 1632-1646,
herausgegeben von R. Posthumus
Meyes. 2 dln.
X. Elias Hesse, Gold-bergwerke in
Sumatra, 1680-1683.
XI. Christoph Schweitzer, Reise nach
Java und Ceylon, 1675-1682.
XII en XIII. Martin Wintergerst, Reisen
auf dem Mittelländischen Meere, der
Nordsee, nach Ceylon und nach Java,
1688-1710. 2 dln.
1933

A.E. Rambaldo, Baanbreker voor de
Luchtvaart in Nederland en Oost-Indië
(1879-1911). Uitgave ‘Onze Vloot’.
's-Gravenhage.

1931-1935

Johannes de Laet. Iaerlyck Verhael van
de Verrichtingen der Geoctroyeerde
West-Indische Compagnie in derthien
Boecken. Uitg. Linschoten-Vereeniging
Nrs. XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII. 4
dln.

B. Artikelen in periodieken:
1884

De Jeannette. Jaarboekje der
Adelborsten.

1890

Het vergaan der ‘Prins Frederik’. De Zee.
No. 12.

1891

‘Repliek’ naar aanleiding van artikelen
van E.N. Rahusen en L. Roosenburg, als
antwoord op Nabers ‘Het vergaan der
'Prins Frederik'’ in De Zee, No. 12. De
Zee No. 2.
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1891

Een belangrijke Marine-quaestie.
Algemeen Handelsblad 10 Dec. 1891.
Ingezonden onder Pseudoniem Polaris.

1892

Antiek en Modern. Marineblad.

1892

Scheepstelegraaf-controleur.
Mededeelingen betreffende het
Zeewezen.

1892

Over de tuigage der zeilschepen. Vert.
u/h. Deensch. De Zee. No. 12.

1902-1903

Iets over afstandmeting. Marineblad,
jaargang 1902-'03.

1903

Het Holmeslicht als Kunstkim. De Zee,
No. 4.

1906

De Locale Attractie en
Triangulatieverbetering door vaste
Punten. Marineblad Afl. 3, jaargang
1906-1907.

1906

Varia op het Gebied der maritieme
Hydrographie. Marineblad. Afl. 5 en 7
Jaargang 1906-1907.

1907

Rede ter Inleiding van de Oprichting
eener Vereeniging ter Bevordering der
Luchtscheepvaart. Alg. Handelsblad en
Nieuwe Rotterdamsche Courant. 20
October.

1908

De Ruyter's Journaal tijdens de Expeditie
naar Denemarken. De Gids No. 1.

1908

De aangevangen expeditie naar de
grenzen van Fransch Guinea en Liberia.
Tijdschr. Aardrijkskundig Genootschap.
Afl. 2.

1909

Chronomètres Torpilleurs by
astronomische Plaatsbepalingen.
Marineblad. Afl. 1. Jaarg. 1909-1910.

1909

De reizen van Heyndrick Direcksen Jolink
van Zutphen. Marineblad 6de Afl.
Jaargang 1909-1910.

1909

Plaatsbepaling met gebrekkige declinatie.
De Zee, No. 8.

1909

De Neperiaansche Analogieën. De Zee,
No. 8.

1910

Nog eens De Nederlandsche Bron van
den Robinson Crusoë. Onze Eeuw.

1910

Grensafbakening op Nieuw-Guinea.
Nieuwe Rotterdamsche Courant. 25 Jan.
1910.
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1910

Hoe Gouverneur ‘Padbrugge’ over
Gamelle- en andere Zaken dacht.
Marineblad Afl. 7, Jaargang 1909-1910.
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1910

Eene Hollandsche Jonge Dame aan de
Oyapock in 1677. Bijdr. en Meded. Hist.
Gen. Deel XLIX.

1910

In een open Sloep van Australië naar
Java. Marineblad. Afl. 1, Jaarg.
1910-1911.

1910

De derde Voyagie van Gijsbert Heeck
naar Oost-Indyen. Marineblad. Jaargang
1910-1911.

1911

Notitie Journaelsser Wyse. Isaac Sweers.
Marineblad. Afl. 12, Jaarg. 1910-1911.

1911

Johannes Gijsbert Willem Jacobus Eilerts
de Haan. 1865-1910. Necrologie.
Marineblad. Afl. 7. 1910-1911.

1913

De tweede en volgende correcties bij
circummeridiaanshoogten. De Zee. April
1913. en Maart 1914.

1914

Eene nieuwe uitgave van een
Nederlandsch Leeskaartenboek. Tijdschr.
Kon. Ned. Aard. Gen. Afl. 3.

1914

Een tweede uitgave van Nicolaas
Witsen's ‘Scheepbouw en Bestier’
ontdekt! ‘Het Boek’. 2de reeks v/h.
Tijdschr. v. Boek- en Bibliotheekwezen.

1915

De Reiziger F.J. Hartman in de Zuideren Oosterafdeeling van Borneo (1790)
en de rivierkaarten dier afdeeling door
W.E.M.S. Aernout. Wetenschappelijke
Mededeeling in de Alg. Bestuursverg. 11
Dec. 1815. T.K.N.A.G. 1916. Afl. 2.

1915

Søkartet offuer øster oc vesten søen ...
ved Johannes Knudsen Aankondiging.
T.K.N.A.G. 1915. Afl. 4.

1915

Journael ofte gedenckwaerdighe
beschrijvinghe van de Oost-Indische
Reijse van Willem IJsbrandtsz. Bontekoe,
uitgegeven door Dr G.J. Hoogewerff.
Aankondiging. T.K.N.A.G. 1915. Afl. 5

1916

De oudste Hollandsche Wereldkaart, een
werk van Cornelius Aurelius, door Dr
C.P. Burger Jr. Aankondiging. T.K.N.A.G.
1916. Afl. 3b.

1916

De eerste vloot naar Indië voor de stad
Amsterdam. (Zie J.F.L. de Balbian
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Verster in Amstelodamum, XIV).
Aankondiging. T.K.N.A.G. 1916. Afl. 4.
1916

Nederlandsch Historisch
Scheepvaartkundig Museum te
Amsterdam, en Nationaal Technisch
Scheepvaartkundig Museum te
Rotterdam. T.K.N.A.G. 1916. Afl. 4.

1916

Exploratie van Zuid-Afrika in de 17de en
18de eeuw. T.K.N.A.G. Afl. 5.

1916

In Memoriam Johannes Jacobus Staal.
T.K.N.A.G. Afl. 1.

1916

De hydrografische opneming van Indië.
T.K.N.A.G. Afl. 3b.

1920

Hypothetische Eilanden in de
Barentszee. T.K.N.A.G. Afl. 1.

1920

De mijl vóór het jaar 1617. (Onder
pseudoniem Timeëis). T.K.N.A.G. Afl. 4.

1920

Het leeskaartboek van Wisbuy. Het Boek.

1920

Tasman's Journaal en Tasman's Kaarten.
Aankondiging. T.K.N.A.G. Afl. 5.

1921

Verhaal van het vergaan van het Jacht
‘De Sperwer’ door Hendrik Hamel.
Aankondiging. T.K.N.A.G.

1924

Over Scheepsmodellen en
verzamelingen daarvan. De Zee. No. 5.

1924

Over Scheepsmodellen,
Spiegelversieringen en Schegbeelden.
De Zee. No. 10.

1924

Willem Cornelis en zijn Levenswerk.
Necrologie. De Zee.

1925

Onthullingen uit Centraal-Azië.
Aankondiging. T.K.N.A.G. Afl. 2.

1926

Wouter Nijhoff en de Uitgaven der
Linschoten Vereeniging. Het Boek.

1926

Het dagboek van Hendrik Haecxs, lid van
den Hoogen Raad van Brazilië.
(1645-1654). Bijdr. en Meded. Hist. Gen.
Deel XLVII.

1926

‘'t Leven en Bedrijf van Vice-Admirael De
With Zaliger’. Bijdr. en Meded. Hist. Gen.
Deel XLVII.

1928

N. Mac. Leod. De Oost-Indische
Compagnie als Zeemogendheid in Azië.
Aankondiging. Koloniaal Weekblad 5
Januari 1928.
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1928

Dr. F.W. Stapel. Pieter van Dam's
Beschrijvinge van de Oost-Indische
Compagnie. Dl. I. Aankondiging.
Koloniaal Weekblad. 16 Mei 1928.
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1928

V.I. van de Wall. De Nederlandsche
Oudheden in de Molukken Aankondiging
Koloniaal Weekblad. 6 Juli 1928.

1928

Encyclopaedie van Nederlandsch Indië.
Aankondiging. Koloniaal Weekblad. 19
Juli 1928.

1928

Piet Groen van Tristan da Cunha. Het
Vaderland 29 Juni 1928.

1928

Hoe Piet Heyn in de Baai van Matanzas
de Spaansche Zilvervloot veroverde.
Algemeen Handelsblad. 8 September
1928.

1929

Geschiedkundige Atlas van Nederland
en Koloniën. Dr. F.W. Stapel. De Archipel
en het Maleisch Schiereiland in 1619. De
Compagnie buiten den Archipel in 1650.
Aankondiging Koloniaal Weekblad. 7
Februari 1929.

1929

Dr. F.W. Stapel. Pieter van Dam's
Beschrijvinge van de Oost-Indische
Compagnie. Dl. II. Aankondiging.
Koloniaal Weekblad. 15 Mei 1929.

1929

Emoties van Repatrieerenden in de 17de
Eeuw. Aankondiging van J.C.M.
Warnsinck. De retourvloot van Pieter de
Bitter. Koloniaal Weekblad. 6 Juni 1929.

1930

Rapport van Piet Heyn aan de
Bewindhebbers van de Kamer
Amsterdam der W.I. Compagnie dd. 11
Aug. 1627 en Nalezingen en
Verbeteringen op de uitgave ‘Piet Heyn
en de Zilvervloot’. Bijdr. en Meded. Hist.
Gen. Deel LI.

1930

Een Engelsche uitgave van Tromps
Journaal. Bijdragen voor Vad. Gesch. en
Oudheidkunde. Juli. 1930.

1930

De West-Indische Compagnie in Brazilië
en Guinee. Voordracht gehouden voor
de Afd. 's-Gravenhage der Kon. Ned.
Ver. ‘Onze Vloot’ op 13 Maart 1930.

1930

Beschrijvinge van de Oost-Indische
Compagnie. Aankondiging. Koloniaal
Weekblad. 15 Mei 1930.

1931

Het Journaal van den Luitenant-Admiraal
Maarten Harpertszoon Tromp, gehouden
aan boord van 's Lands Schip Amelia in
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den Jare 1639. Bijdr. en Meded. Hist.
Gen. Dl. LII.
1931

De Nederlanders in Guinee en in Brazilië.
(Geschiedkundige Atlas van Nederland).
's-Gravenhage. Martinus Nijhoff.

1931

Een Engelsch Journaal van den Slag bij
Duins (1639). Onze Vloot. November en
December 1931.

1932

Persoonlijke Herinneringen aan A.E.
Rambaldo. (1879-1911). Het Vliegveld.
October 1932.

1932

Het Journaal gehouden door Peter White,
Master van Admiraal Pennington, ter
Reede van Duins in den Jare 1639. Bijdr.
en Meded. Hist. Gen. Dl. LIII.

1933

Dr. J.W. IJzerman als medewerker der
Linschoten-Vereeniging. 25ste
Jaarverslag der Linschoten Vereeniging.

1933

Nota van Pieter Mortamer over het
Gewest Angola. Bijdr. en Meded. Hist.
Gen. Dl .LIV.

1933

Huishouding en Tucht aan Boord der
Galeien van Lodewijk XIV. (Jean
Marteilhe). Ons Zeewezen. Januari,
Februari en Maart 1933.
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Herman Robbers
4 September 1868 - 15 September 1937

Herman Robbers (omstreeks 1907)

Herman Johan Robbers werd den vierden September 1868 te Rotterdam geboren,
een zoon van Jacobus George Robbers en Anna Elisabeth Nellen. Er was een
ouder broertje, er kwamen meer kinderen. De vader dreef een uitgeverszaak, de
moeder bestierde het gezin. Liefde voor de poëzie, de muziek, voor alles wat zacht
en tegelijk edel was, heeft de jongen van zijn moeder geërfd, hoewel ik hierbij moet
aanteekenen dat een van zijn voorvaderen, Jan Robbers, organist aan de Groote
Kerk en klokkenist der stad Rotterdam is geweest. De moeder maakte kleine stukjes
voor het poppentheater van de kinderen, ze speelde quatre-mains op de piano met
den jongen Herman, die het later vaak heeft betreurd, de muziek-beoefening niet
te hebben voortgezet. Dat de moeder grooten invloed op hem heeft gehad, zullen
wij straks nog zien; zijn kinderlijke aanhankelijkheid, zijn liefde voor haar, moge
blijken uit een herinnering aan Rotterdam, in 1928 geschreven. Hij vertelt van een
snoepwinkeltje in de buurt van het ouderlijk huis. ‘Wat heb ik daar een peren en
appelen, een gebrande boonen, olieneutjes, drop en pepermuntpijpen gekocht!
Maar gebrande boonen vooral - ik proef ze nog! Zoo iets lekkers krijg je later zelden
meer. Mijn moeder hield er ook zoo van. Ik bracht ze voor haar mee, en dan smulden
we samen.’ Is het niet alsof de zestigjarige hier, door de kracht van de herinnering,
weer kind wordt? Hoe sterk en glanzend moet de herinnering zijn geweest!
Er werd in het gezin Robbers veel gelezen, door den vader in de eerste plaats
niet zakelijk oogmerk. Toen het hem bleek dat zijn zoon Herman, zes jaar oud, de
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kunst van lezen ook al verstond, mocht het kind zich een boek kiezen. Het wenschte
een echte, onverkorte Robinson Crusoë. Enkele woorden uit dat
grootemenschenboek waren wel onbegrijpelijk, b.v. Robinson had een berēvel voor
zijn bed liggen - wat dat wel mocht zijn? (Dit ter overdenking aan komende
commissies ter regeling van de spelling!) - maar hoe heeft hij van de lectuur genoten!
En hij làs niet alleen, hij voelde ook al dadelijk de behoefte, het gelezene weer te
geven, en deed dat het liefst in versvorm.
Al openbaarde de neiging tot geestesarbeid zich dus al heel jong, Herman was
geen abnormaal kind. En al hield hij later niet meer van Rotterdam, in zijn jeugd
bood de stad hem een heerlijk speelterrein. Hij heeft er in drie verschillende huizen
gewoond, steeds in het centrum;
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hij had belangstelling voor alles wat hij met oogen zag, en stond niet geheel vreemd
tegenover handel- en zakenleven, daarvoor had hij toch weer te veel van den vader
in zich. Zoo kon hij later opmerken: ‘Het zou wel aardig zijn, van mezelf te getuigen,
dat ik een heel slecht zakenman en financier ben, maar het zou bezijden de waarheid
zijn.’
Na de Lagere School bezocht hij het Erasmiaansch gymnasium, en vond er
ruimschoots gelegenheid, zich te ontplooien. De hoogste klassen gaven hem een
voorproefje van het studentenleven, dat hij helaas nooit heeft gesmaakt. Hij schreef
in het schoolblad onder het pseudoniem Phocius, dat hij ook nog heeft gebruikt voor
zijn allereerste boek, om het daarna los te laten. Hij was een geestdriftig lid van de
literaire club ‘Schoonheid en Smaak’. Met hoeveel waarachtige bezieling heeft hij
daarin den nieuwen geest verdedigd, zooals die zich begon te uiten in ‘De Nieuwe
Gids’. Wat de eerste nummers van dat tijdschrift voor hem hebben beteekend,
kunnen wij door hemzelf beschreven vinden in zijn roman ‘Sint Elmsvuur’, het eerste
deel van de trilogie ‘Een Mannenleven’, dat veel autobiografie bevat. Tevens worden
wij daar dan getroffen door de moeilijkheden en teleurstellingen van den
achttienjarigen, die zich uit den kring van schoolvrienden en studieboeken te
plotseling ziet overgeplaatst in een maatschappelijk leven, waarin het boek
‘handelsartikel’ is. De vader, die zijn zaak steeds uitbreidde en later naar Amsterdam
verplaatste, had er n.l. al naar uitgezien, ook zijn tweeden zoon voor de zaak op te
leiden, en vond, nu de jonge Herman achttien jaar was, de tijd gekomen. Dat er één
schooljaar aan de opleiding voor de universiteit zou blijven ontbreken, achtte de
vader niet van gewicht. Veertien dagen mocht de zoon vacantie nemen en met drie
vrienden een voettocht langs den Rijn maken; meer vrije tijd werd niet noodig
geoordeeld, en het heette: aantreden op 1 Augustus. (Van dien wandeltocht is het
dagboek bewaard gebleven, geschreven in hexameters, dat Robbers veel later nog
met plezier aan zijn vrouw en de vrienden van toen voorlas, nagenietend van het
onbezorgd en onaangetast jonge, dat eruit spreekt).
De jonge Herman moest het uitgeversvak van den grond af aan leeren kennen.
Al gauw werd hij naar Leipzig gestuurd om er, als volontair bij een bevrienden
boekhandelaar, al werkend te leeren. Enkele jaren later volgde Parijs. Vooral in de
Fransche hoofdstad heeft de jonge man hard moeten werken, en heeft er veel
geleerd. Parijs boeide hem, en de 19de-eeuwsche meesters der Fransche literatuur
deden het niet minder. Bij den boekhandelaar, waar hij was aangesteld, maakte hij
zich buitengewoon
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verdienstelijk, door de afdeeling van Engelschen import, die erg verwaarloosd was,
in het gereede te brengen. Van de ‘machtspositie’, die hij hierdoor verkreeg, maakte
de jonge man een bescheiden gebruik, door zich te houden alsof hij een vasten
middag in de week vrij had, nadat hem dien middag eens was toegestaan voor een
bepaald museum-bezoek. Bij alle plichtsbesef wist hij dus nog het eigen ik te
behoeden, wat hem in later jaren, toen zoo velen zijn groote hulpvaardigheid hadden
leeren kennen, minder goed afging.
Of hij te Parijs al heeft geschreven? - ik weet het niet. Mogelijk heeft de eerbied
voor de kunst, die hem er omringde, voor de literatuur in het bijzonder, hem nog
weerhouden - maar spoedig daarop, in Amsterdam teruggekeerd, is hij begonnen.
Eén van de eerste verhalen, die hij heeft geschreven, heet ‘De Vreemde Plant’, en
hier wil ik dan nog eens wijzen op den invloed van de moeder. Het zal niet vaak
gebeuren, dat een jong schrijver debuteert met een roman of novelle, over een
vrouw van middelbaren leeftijd, die een uiterlijk onbewogen leven heeft. Wat anders
kan Robbers ertoe hebben gebracht, dan een diep en liefdevol schouwen in de
moederoogen? - Dit verhaal, dat naar vorm en inhoud een kleine roman is, - immers:
niet de geschiedenis is hoofdzaak, maar het innerlijk bewegen van de voornaamste
figuur, begint aldus: ‘Een vreemde tuin lag stil in den maneschijn. Maar de maan
was er niet. De schijn hing over de bloemen, die geurden. Groote bloemen op lange
stengels rechtop. Trotsch pronkend gloeiden de wijde kelken in het licht. En die
eene - die groote witte - dat was zij...
Zoo was de droom, die sterk als een herinnering lag in haar denken.
Zoo was de droom van haar jeugd, de zalige droom, de troost, de geheime
heerlijkheid van haar jong leven... ‘En eens, - 't was in haar twaalfde jaar, - op 'n
zomeravond, had ze 't plotseling gevoeld, duidelijk gevoeld, zoodat ze rilde van
verrukking: in haar, diep geworteld in haar hart stond rechtop de slanke stengel en
de bloem bloeide en geurde en zacht togen de geuren door haar gansche lijf...’
Deze, in den droom levende vrouw, wordt ons dan beschreven als moeder van dien
éénen zoon, dien ze liefheeft. Alleen door hem heeft haar innig en fijn gevoelsleven
contact met de werkelijkheid. Wanneer dat contact verbroken wordt - de zoon trekt
weg en laat niets meer van zich hooren - is er voor de moeder geen
levensmogelijkheid meer, - dan gaat de werkelijkheid verloren aan den droom, en
zoekt zij in waanzin den tuin, waarin zij
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heeft gebloeid. Sober en bijna kinderlijk is de stijl van dit verhaal, ons de zuivere
en. al te broze vrouw suggereerend.
Maar de jonge Robbers heeft gevoeld op deze wijze niet te kunnen voortgaan;
het eigen leven eischte zijn aandacht, en wellicht had hij zich den sterksten en
tevens meest omdroomden jeugdindruk van het hart geschreven.
In 1893 trouwde hij niet Wilhelmina Henriëtte Liernur, en vestigde zich op de
Geldersche Kade. Hij was toen schrijver, al had hij nog niets in boekvorm
gepubliceerd; hij was ook uitgever (in Januari van hetzelfde jaar was hij als lid van
de firma opgenomen) en begon dus een maatschappelijk mensch te worden, ook:
een society-mensch. Immers, hij hield van een ongedwongen verkeer, vooral met
kunstenaars en kunst-gevoeligen, - maar was allerminst een Bohémien, noch in zijn
uiterlijk, noch in zijn gedragingen. Dat hij een goed financier was, heb ik reeds
opgemerkt, ik zou hier nog bij kunnen voegen: hij was nauwgezet in alle dingen.
De jonge echtgenoot maakte een langen werktijd op kantoor en wijdde zijn
avonduren (gedeeltelijk: nachturen) aan scheppend literair werk. Nog was de
gelegenheid niet gunstig, die eerste jaren van zijn huwelijk, voor critisch, doceerend
en getuigend werk, evenmin voor maatschappelijk werk, - maar vele plannen daartoe
rijpten langzaam in hem. Allereerst wilde hij, na de noodzakelijke dagtaak, schrijven.
In 1895 verscheen zijn eerste bundel, bevattende: ‘Een Kalverliefde’, ‘De Verloren
Zoon’, ‘De Vreemde Plant’, opgedragen aan zijn vrouw; maar dit werk dateert
grootendeels van vóór zijn huwelijk. Hij schreef dan nu ‘De Roman van Bernard
Bandt’, in zijn werkkamer achterin het kleine heerenhuis aan de Geldersche Kade.
Heel stil moest het om hem heen zijn, zijn vrouw zat niet vaak bij hem, maar liefst
wilde hij weten dat ze er wàs.
Dat aandachtige en o zoo moeitevolle schrijven, een beetje geforceerd, - immers:
hij moet al vermoeid zijn geweest, daardoor gauw verstoord, - heeft hij zelf later
uitgebeeld in zijn roman ‘Sint Elmsvuur’. - Er is waarschijnlijk niet veel uit het eigen
leven dat hij niet heeft uitgebeeld, al moeten wij ons wel hoeden, te denken dat alles
wat hij heeft geschreven, ‘waar gebeurd’ zou zijn. Laat ik dan, zeer in 't algemeen,
zeggen: Bernard Bandt is de roman van Robbers' eerste jongemannen-jaren in
Amsterdam, toegespitst naar dat ééne verlangen: de liefde voor een vrouw.
Toegespitst, daarmee bedoel ik: Bernard Bandt is een jong, Amsterdamsch
zakenman, hij is een wees, woont op kamers, hij heeft geen bijzondere
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talenten of liefhebberijen, en hunkert naar de liefde, die zijn onbelangrijke leven met
iets groots zal vullen. Bernard Bandt is dus niet: Herman Robbers, - maar wat
Bernard Bandt heeft gevoeld, opstandig en verlangend, juichend of dof berustend,
dat moet ook zijn maker hebben gevoeld. Het is wel geheel en al het werk van een
er

jong auteur aan het eind van de 19de eeuw, bewonderaar van de 80 beweging,
overdadig in zijn gevoelsuitstortingen, lang in zijn beschrijvingen, nauwgezet in de
verwoording van alle zinsaandoeningen. Het boek opent met een exposé in briefvorm;
Bernard schrijft aan zijn ‘besten’ vriend, die in Batavia woont, maar eigenlijk schrijft
hij aan zichzelf - zooals Robbers dit heele boek ‘aan zichzelf’ heeft geschreven zoo innig en eerlijk aan zichzelf, dat het daardoor tevens werd: voor een groot
publiek. En de auteur moet dit hebben geweten. Hij heeft, geloof ik, alle jonge - of
jong voelende - menschen van zijn tijd willen bereiken, en is daarom zoo uitvoerig
geweest, zonder zich veel om den vorm te bekreunen, zoo volstrekt eerlijk, zonder
eenige valsche schaamte, zoo geduldig, nog eens en nog eens hetzelfde zeggend.
Heel zijn menschenliefde heeft hij in dezen tijd van zijn leven door middel van zijn
boeken geuit. Wel heeft tij zich al jong bij de S.D.A.P. aangesloten, maar politiek
werkzaam is hij nooit geweest; hij werkte op zijn manier voor de verheffing en de
lotsverbetering van het volk, op de manier dus, die het meest met zijn aanleg
strookte. Dat hij later meer direct maatschappelijk werk zou doen, moet hij in dezen
tijd al hebben voorvoeld.
De ‘Roman van Bernard Bandt’, en ook ‘De Bruidstijd van Annie de Boogh’, zijn
geschreven met een sterk bewustzijn van een publiek. Herman Robbers heeft eens
tegen mij gezegd: ‘Dacht je dat we schrijven zouden, als we op een onbewoond
eiland zaten? voor ons eigen plezier? - geen quaestie van - we schrijven voor de
menschen.’ En zie, nooit heeft hij dit m.i. zuiverder gedaan dan in zijn eersten roman.
In ‘De Bruidstijd van Annie de Boogh’ blijkt al zijn voorkeur voor den mensch, die
kunstenaar is. Hij stelt hier twee jonge mannen, broers, tegenover elkaar. Louis is
een ietwat wereldsch, niet zeer edel, Rotterdamsch zakenman; Paul is schilder, en
woont op de Brabantsche heide. Annie, de bruid van Louis, is weliswaar het ‘gewone’
jonge meisje, maar ze is niet zoo volledig uitgebeeld als de ‘gewone’ Bernard Bandt;
bovendien heeft Robbers niet kunnen laten haar een bijzonder fijn en mooi gezichtje
te geven. Bernard keek reikhalzend uit naar de groote liefde, die hij verwachtte, het
boek geeft ons niet anders dan zijn ongeduld, zijn
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hoop, zijn angst. In Annie de Boogh maken we den strijd mee tusschen de echte
en de vermeende liefde, en het is vooral om dezen strijd en spanning dat men het
boek heeft gelezen en lief gehad. De kunstenaarsfiguur, die Robbers heeft getracht
te doorgronden en volledig gestalte te geven, raakt daarbij wat vergeten. Er is iets
te opzettelijks in dit beeld, alsof Robbers, de schrijvende zakenman, in verwondering
heeft opgezien naar dat onverklaarbare wezen: een kunstenaar. Paul, de schilder,
leeft voor mij dan ook niet geheel van binnen uit, zooals de heel niet bijzondere
Bernard Bandt dat deed.
Robbers heeft in het Amsterdam aan het begin van deze eeuw veel kunstenaars
leeren kennen: Jacobus van Looy, Ary Prins, Haverman, Bauer, Theo van Hoytema,
Albert Hahn, Berlage, Royaards en anderen. Hij voelde zich aangetrokken tot de
Beeldende Kunsten, in dien tijd van zijn leven meer nog dan tot de muziek, en zoo
kan het niet verwonderen, dat hij een schilder heeft uitgebeeld, dien hij al zijn
vereerende liefde gaf, - maar dien hij zag als een wezen van eenigszins andere
orde dan hij zelf was. Er is iets geforceerds in Paul's medelijdende liefde voor de
armen en verdrukten, zoodat wij er niet heelemaal aan gelooven, - maar wij gelooven
aan de liefde tusschen Annie en Paul, en met hoeveel hartkloppingen hebben wij
in onze jeugd den strijd gevolgd, met hoeveel blijde bevrediging hebben wij de ware
liefde zien triomfeeren! Zulke boeken, waarbij wij, al lezende, onze geheele
persoonlijkheid inzetten, heeft een latere generatie ons nauwelijks meer geschonken!
Robbers heeft met zijn eerste twee romans het meeste ‘succes’ gehad: van ‘De
Bruidstijd’ is in 1923 de negende druk verschenen. ‘Nu doe ik het niet langer’, heeft
hij eens tegen mij gezegd, ‘ik kijk de drukproeven niet meer na, - het staat me te
veel tegen.’ Want ja, het succes verblijdde hem, het bedwelmde hem niet. Het gaf
hem voldoening - toch wilde hij beter en anders schrijven. In zijn roman ‘Op Hooge
Golven’ laat hij den schrijver, Huib Hoogland, tegen een jong meisje, dat met haar
werk bij hem is gekomen, zeggen: ‘Succes is niets, ook geen slagen voor jezelf, je
wilt altijd meer, altijd weer iets hoogers en moeilijkers... Je hebt geen idee, kind,
hoeveel ellende dat meebrengt...’ Hij wist dat het succes geen zuivere maatstaf
was, ook al schreef hij dan zoo bewust: voor de menschen. Hij wilde het publiek
immers ook opvoeden, en na zijn snel populair geworden roman gaat hij werken
aan ‘een bundel studies’, dien hij ‘Van Stilte en Stemming’ noemt, en die in 1905
verschijnt. Het komt mij voor dat de eerste schets uit dezen bundel, ‘Kamerstemming’,
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het zuiverst aangeeft, wat Robbers met deze studies heeft gewild. - Het zien, heeft
hij waarschijnlijk gedacht, wordt bepaald door het innerlijk van den mensch, de
menschelijke aandoeningen kruipen in alles wat hem omringt. Bij oogenblikken is
het zelfs, of de hevige bewogenheid zich over de dingen uitstort. In ‘Kamerstemming’
nu gaat Robbers zoo ver, dat het leven der dingen hoofdzaak wordt, en de bewogen
schouwende mensch min of meer wordt uitgeschakeld. Een klein voorbeeld: ‘Ze
hadden hun sigaren nu weggegooid; die lagen uit te gaan, met weeën stank, nattige
eindjes, op vuile asch, in den koperen aschbak. De grokken stonden half geleegd
- triestige restjes - op het tafeltje, dat vies en nat was, want bij 't schenken was er
wat cognac gemorst, en daarin asch. - Op zij, en schuins-weg achter Frans, zijn
lessenaar met zijn werk, waar nu niet aan te denken was, de zeer gewichtige
Memorie van Toelichting; en tamme boeken, net-als-anders, toegeslagen boeken,
schijnbaar onverschillig, toch bemoei-al's, ergerlijk. Verderop de brandkast, dreigend
als een bull-dog, en de groote muur daarachter met de staalgravuren - de
vriendlijk-kloeke visschers, jagers, honden, herten, die maar altijd in diezelfde nette
standen bleven, en de bergen, erg verheven, akelig mooi.’
Robbers is geen schrijver geweest, die elk jaar een boek gaf. Ieder nieuw boek,
meende hij, moet een nieuwe faze in het leven van zijn auteur vertegenwoordigen.
- Dit zou kunnen gelden voor den psychologischen, zeker niet voor den socialen
roman, - maar goed, het werk van Robbers is wel in hoofdzaak psychologisch. Een nieuwe levensfaze kunnen wij niet eigenmachtig te voorschijn roepen; - maar
niet iedere kunstenaar bekreunt er zich om, dat hij het levensinzicht van een bepaalde
periode al eenmaal heeft getracht te beelden, en wacht geduldig een volgende
periode af. - Nu moeten wij niet vergeten, dat Robbers in dezen tijd slechts enkele,
- en niet zijn beste - uren van den dag aan scheppend werk kon wijden. Maar in
1905 zou daarin verandering komen. Hij besprak met zijn beide compagnons, zijn
vader en zijn oudsten broer, de mogelijkheid, zich uit de zaak terug te trekken om
tijd te winnen voor het werk, dat zijn volle liefde had. De vader bood hem de redactie
aan van zijn uitgave ‘Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift’, en Robbers verhuisde
naar de nieuwe buurt van Amsterdam, naast het Concertgebouw.
Nu zou de gouden tijd aanbreken: al zijn dagen lagen open voor het eigen werk!
Ja, - maar nu bleek tevens dat ‘het eigen werk’ nog wel iets anders was dan boeken
schrijven.
Met het schrijven van critiek was Robbers in 1903 begonnen, aller-
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eerst met artikelen over Jacobus Van Looy en Frans Coenen in ‘De Kroniek’ onder
leiding van P.L. Tak; toen ook al gauw, op verzoek van W.G. Van Nouhuys, in diens
tijdschrift ‘Groot-Nederland’; maar nu hij zijn eigen tijdschrift kreeg, zou hij zijn
critischen arbeid zeer kunnen uitbreiden. Omtrent dat ‘eigen tijdschrift’ had hij illusies.
Zijn toenmalige vriend, Frans Coenen, mocht hem zeggen: ‘Maak je vooral geen
zorg, - als je tijdschrift maar vòl komt, is het immers goed’, - deze woorden, waarschijnlijk meer cynisch dan oprecht bedoeld - hinderden Robbers. Immers, hij
wilde waarlijk leiding geven, wilde, meer dan hij dat door eigen werk kon doen,
toonen welke menschelijke uitingen in de taal hem lief waren; hij wilde jonge talenten
opmerken en aanmoedigen, wilde van gedachten wisselen, eigen gezichtskring
uitbreiden. Van de veelhoofdige redactie bleef slechts één mede-redacteur over
voor de Beeldende Kunsten. Robbers zocht met hem de best mogelijke
samenwerking, daar hij zich verantwoordelijk gevoelde voor het tijdschrift in zijn
geheel, dus ook voor iedere reproductie en voor het uiterlijk aspect. - Zoo zag de
oude heer Robbers zich wel van alle zeggingschap over zijn uitgave ontheven. Hij
zei tegen dei zoon: ‘Ik geloof dat jij nu ook het tijdschrift uitgeeft,’ en de zoon zal
eens hebben geglimlacht.
Het tijdschrift heeft zijn verwachtingen niet beschaamd, en hijzelf is nooit verflauwd
in aandachtige liefde ervoor. Het bracht hem met velen in aanraking, jongere en
oudere schrijvers, en uit een eerste kennismaking groeide vaak een blijvende
vriendschap. Zijn werkwijze als redacteur is vrij algemeen bekend, - toch mag ik er
hier niet stilzwijgend aan voorbij gaan. Een jong dichter zou eens hebben verzucht:
Robbers werkt als een guillotine, zoo snel en zeker - gisteren heb ik verzen
ingestuurd, - vandaag heb ik ze terug ontvangen. - Ja, hij beantwoordde iedere
inzending zoo gauw mogelijk. Hoe goed herinner ik me mijn eigen blijde verrassing,
toen ik enkele dagen na het zenden van mijn eerste novelle aan ‘Elsevier's’, al een
brief van Herman Robbers in handen hield! Ik geloof dat ik hem niet onmiddellijk
dorst open maken, een zoo spoedig antwoord voorspelde niets goeds! - En toch
werd mijn verhaal aangenomen, Robbers meldde me dat in een uitvoerigen brief.
Ik was een vreemde voor hem geweest, maar nu hij mijn novelletje had gelezen,
was ik hem plotseling niet heelemaal vreemd meer, en hij verlangde meer van mij
te weten. Had ik al eerder gepubliceerd? - hij was mijn naam nog niet tegen gekomen;
- ik was niet getrouwd, wel, - gìng ik trouwen? enz. Zoo een brief was wel heel
karakteristiek voor hem. Hij rustte ook
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niet, voor hij zijn medewerkers persoonlijk leerde kennen, hij wilde een grooten kring
om zich heen vormen van allen, die als hij, het leven wilden dienen door het zoo
oprecht en liefst zoo ontroerd mogelijk uit te beelden. En dit gelukte hem.
Of het ook zijn bezwaren had? - ik zal deze vraag straks beantwoorden, - eerst
wil ik nog nauwkeuriger nagaan, hoe Herman Robbers al zijn vrije uren besteedde.
Nog in 1904 vond de eerste bijeenkomst van enkele letterkundigen plaats, onder
wie Alberdingk Thym, Gerard van Hulzen en Herman Robbers, om te geraken tot
de oprichting van een schrijversbond. In Januari 1905 is die dan werkelijk gesticht
en in Juni werd de eerste algemeene vergadering gehouden van ‘De Vereeniging
van Letterkundigen’, zooals de naam voortaan zou zijn. Robbers wilde de
Nederlandsche schrijvers erkend zien als geestelijke werkers ten bate van het
algemeen, en wilde hun maatschappelijke positie helpen verbeteren. Dit zou in de
eerste plaats kunnen geschieden door aansluiting van Nederland bij de ‘Berner
Conventie’, het Statenverdrag, waarbij het auteursrecht internationaal was geregeld.
Dit verdrag dateert van 1886, maar Nederland was niet toegetreden, wat ten gevolge
had, dat de Nederlandsche uitgever niet verplicht was, een buitenlandsch auteur te
betalen, wanneer hij diens werk in vertaling uitgaf. En daar hij een - gewoonlijk wel
zeer slechte - vertaling voor weinig geld kon krijgen, viel er voor de Nederlandsche
auteurs met het buitenlandsch product bijkans niet te concurreeren. De auteurs
voelden dit groote bezwaar, - en ook het onrecht tegenover de buitenlanders - maar
hoe zou er invloed op de regeering zijn te oefenen zonder vakverbond van schrijvers?
Dat vakverbond werd dus opgericht. En toen in 1908 een Statenconferentie te Berlijn
werd gehouden tot herziening van de Berner Conventie, werd Herman Robbers als
rijks-gedelegeerde aangewezen, benevens een deskundig ambtenaar, een uitgever
en een journalist. Dit had de jonge Vereeniging van Letterkundigen dan toch bereikt!
En wie beter dan Herman Robbers zou als schrijver ons land vertegenwoordigen,
immers, hij was uitgever geweest, en had bovendien een grondige studie van het
auteursrecht gemaakt. - Vier jaar later volgde de aansluiting van Nederland bij de
Berner Conventie.
Intusschen voelde de vereeniging zich niet compleet zonder een zustervereeniging
van Vlaamsche dichters en schrijvers. Robbers, die door zijn tijdschrift en ook door
hun boekuitgaven in Nederland de beste Vla-
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mingen had leeren kennen en hoogelijk waardeenen (Emmanuel de Bom, Stijn
Streuvels, Herman Teirlinck, August Vermeylen, Lode Baekelmans, Karel van de
Woestijne, Cyriel Buysse e.a.) spande zich ervoor, hen te overtuigen van de
noodzakelijkheid eener aaneensluiting. Hij ging naar Antwerpen om met de heeren
te praten. Ze waren joviaal en hartelijk, ze voelden misschien wel voor het plan,
maar achtten de uitvoering onmogelijk. - Gij zijt een beste kerel, - mogen zij gezegd
hebben, - en laat ons een pint bier pakken - maar die vereeniging, die komt er niet.
En toch kwam ze tot stand, einde 1907, en vormt sindsdien een bond met de
Noord-Nederlandsche Vereeniging.
In 1907 ook hield Robbers zijn eerste lezing in het publiek, en wel voor ‘de
Rotterdamsche Kunstkring’, door ontelbaar vele gevolgd, in ‘Ons Huis’ te Amsterdam,
voor ‘De Nieuwe Gedachte’ te Den Haag en Haarlem, voor studenten-vereenigingen,
en vele andere. De laatste heeft hij gehouden te Den Haag voor ‘Oefening kweekt
Kennis’ in Januari 1937, dus het jaar van zijn dood. Hij hield van dit werk, - maar
het eischte veel voorbereiding. Hij was een goed docent, - meer dan dat: een waarlijk
bezield getuiger van wat hij om der schoonheid wille lief had. Hij sprak niet voor de
vuist weg, daarvoor was hij wellicht te zeer ‘schrijver’, de man die zeker wil zijn van
een goeden volzin; - toch was hij niet zóó aan het geschreven woord gebonden, of
hij hield voeling met het publiek. Zijn stem was lichtelijk gesluierd, nooit helder
(althans in den tijd, dat ik hem heb gekend); toch kon menig tooneelspeler van hem
leeren, want zijn dictie was muzikaal, beheerscht - bij alle bezieling - en zeer
overwogen.
Aan de ‘School voor Maatschappelijk Werk’ te Amsterdam heeft hij les in literatuur
gegeven in de cursusjaren 1919-1920 en 1920-1921 aan de leerlingen, die toentertijd
de Bibliotheek-opleiding volgden. Ook in Vlaanderen heeft Robbers lezingen
gehouden, en zijn vriendschap met de Vlamingen is nooit verminderd, maar heeft
zich in latere jaren nog uitgebreid over een jonger schrijversgeslacht. Ik denk hier
in het bijzonder aan Lode Zielens, dien Robbers zelf heeft aangewezen om voor de
Vlamingen te spreken aan zijn graf.
Maar ik keer terug tot die eerste jaren van zijn vrije bedrijvigheid. Ik heb er al op
gewezen, hoeveel Robbers van de Beeldende Kunsten en van de muziek hield, ook tot de bouwkunst voelde hij zich aangetrokken, getuige o.a. zijn boekje ‘Een
oude Beiersche stad (Rothenburg ob der Tauber). Het minst tot de kunst van het
tooneel. Want al hoorde hij in
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1907 tot de oprichters van de Vereeniging ‘Elckerlijc’, bedoeld om het werk van
Royaards te steunen, ‘hij hield in zijn hart niet van het tooneel (zoo onvolmaakt als
het dan uiteraard ten opzichte van de verbeelding blijft) miste ook den zin voor ‘het
theater’, zoodat zijn werk zich bepaalde tot wat vriendschappelijk overleg met zijn
vrienden, die er warm voor liepen, voornamelijk Ary Prins.’ Het tusschen
aanhalingsteekens geplaatste zijn woorden van mevr. van Rhijn-Naeff, die ik hier
gaarne dank voor haar inlichting, die verhelderend in mij heeft gewerkt. Immers, het
was mij bijna onbegrijpelijk hoe één mensch zooveel en velerlei in zijn leven had
kunnen doen, alles met eenzelfde geestdrift en intensiteit. Nu begrijp ik dat zijn
groote vriendschappelijke bewondering (in dit geval voor Ary Prins) hem wel eens
op wegen heeft geleid, die hij geheel onafhankelijk niet zou hebben betreden.
Herman Robbers is er mij menschelijker, en niet minder beminnelijk, door geworden.
Maar onweersprekelijk is het feit, dat in deze periode van zijn leven in Robbers
het ideaal groeide van een synthese der kunsten. Zijn roman ‘De Thuisreis’ begint
aldus:
‘Eenheid in de kunsten - een verblindend ideaal! Het gezamenlijk doel een
voortdurend wellende bron van inspiratie die allen vereenigt. Maar dat bij den chaos
van tegenwoordig, het ‘elk voor zich’, den vijandigen wedijver? Ondenkbaar! Toch,
zou door wezenlijke ontmoetingen, persoonlijkheid met persoonlijkheid, zou door
geestdriftige, onzelfzuchtige samenwerking - zij het voorloopig maar van enkelen!
- niet iets groots, schoons, monumentaals misschien, te verkrijgen zijn? Zelfs in
dezen, altijd nog zoo verbijsterend verwarden, cultuurloozen tijd - maar waarin dan
toch kiemende is, alom, en groeiende, hongerend, hunkerend, het verlangen naar
synthese, naar eenheid en stijl. Architectuur moest vooraangaan, mannen als Berlage
en De Bazel, als Mantringa vooral ook, vurig, jong en sterk. De schilderkunst is
verziekt, het kubisme veel te verstandelijk beredeneerd, expressionisme en futurisme
veel te excessief individueel, verloopend in een kinderachtig gestamel - het
tegenovergestelde van stijl. Aantrekkelijk anders wel, het zich alom verspreidende,
internationale van zulke geestelijke bewegingen. Dat bewijst toch ook iets... Het
nationale ligt niet ver van het provinciale... O zeker, maar ook besmettelijke ziekten,
sommige vreemde nevrosen zelfs, verspreiden zich over de wereld...
Huib Hoogland, verdiept in zulke gedachten, was sinds een paar seconden
onbewust blijven staan.’ Tot zoover ‘De Thuisreis’. Huib Hoog-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938

195
land is op weg naar een bijeenkomst van kunstenaars, die tot de oprichting willen
geraken van ‘Het Verbond van Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen.’ - Welnu,
deze Bond is inderdaad opgericht, in den zomer van 1910, en koos tot zijn
bestuurderen: Herman Robbers, voorzitter, C. Breitenstein, vice-voorzitter, Jac. van
den Bosch, 1ste secretaris, Joh. Mutters, 2de secretaris, A.D. Loman Jr.,
penningmeester. In de eerste jaren hebben zich de volgende vereenigingen
aangesloten: Architectura et Amicitia, Bond van Ned. Architecten, Genootschap van
Ned. componisten, Moderne Kunstkring, Pulchri Studio, Ned. Toonkunstenaars Ver.,
Ver. van Ambachts- en Nijverheidskunst, Ver. van Letterkundigen, Algemeene
Toonkunstenaars Ver., Haagsche Kunstkring, Sint Lucas. En het doel van het
Verbond? Bevordering van den bloei der Schoone Kunsten en van de belangen der
Ned. kunstenaars. Verder lees ik in een brochure, die namens het Verbond is
uitgegeven in 1912: ‘Echter geenszins alleen om gemakkelijk te kunnen
samenwerken tot het verkrijgen van nuttige regeeringsmaatregelen en andere
practische zaken, is het Verbond gesticht. De oprichters hadden, en hebben, ook
meer ideëele bedoelingen. De tijd der groote Renaissance, toen een Michel Angelo
tegelijk de bouw-, schilder-, beeldhouw- en dichtkunst beoefende, ligt wel verre
achter ons. Allen zijn we, tot in het kleingeestige toe dikwijls, specialiteiten geworden.
Een correctie hiervan te zoeken in de aanraking met andere kunsten, andere
kunstenaars, ligt voor de hand. Verruiming van geest en gemoed, groei van
persoonlijkheid, kan er het heilzame gevolg van zijn. Door meerdere aanraking zal
tevens een beter onderling begrijpen en gereeder samenwerking van
verschillend-geaarde kunstenaars ontstaan. Een streven om tot nauwer aansluiting
en juister verhouding, vooral der beeldende kunsten, te geraken, is sinds jaren
groeiende; het wordt door onze federatie gediend. En ten slotte zullen de
verschillende groote vraagstukken van kunst of kunstbelang, van schoonheid en
waardigheid, kortom van cultuur, die zich van tijd tot tijd in onze samenleving
voordoen, er (om het voorzichtig te zeggen) alleen bij kunnen winnen, bestudeerd
en besproken te worden door intelligente beoefenaars van alle kunsten. Door de
nauwe aaneensluiting, ontstaan door Het Verbond, zal het mogelijk zijn binnen
korten tijd een uitspraak over publieke aangelegenheden te verkrijgen van ‘De
Nederlandsche Kunst’. Zoo wordt ook zonder twijfel dit Verbond op den duur het
lichaam, aangewezen om overheid van stad en land te dienen van advies in
kunstzaken.’
En verder: ‘Reeds in het voorjaar van 1911, nog voor het definitief
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tot stand komen van het Verbond, werd door en uit het ‘Comité van Voorbereiding’
een commissie benoemd om plannen uit te werken tot de stichting van een
‘Kunstenaarshuis’ te Amsterdam. De heer Berlage toog aan het werk en ontwierp
zijn plan. Hij deed het met hart en ziel en zijn inspiratie sprak ten duidelijkste uit zijn
sterk bekorende teekeningen.’
Het ‘Huis’ zou bevatten: 1. Minstens vijf flinke lokaliteiten voor sociëteit-gebruik.
2. Minstens 5 flinke lokaliteiten als eigen te-huis (zetel) voor te Amsterdam gevestigde
vereenigingen, die daaraan behoefte hebben. 3. Vertrekken voor het Bureau van
Auteursrecht. 4. Een groote zaal voor groote vergaderingen, congressen,
tooneelvoorstellingen, enz. 5. Een ruime expositie gelegenheid. 6. Een kleine
concertzaal. 7. Een voordrachtzaal. (Aan alle opgesomde lokaliteiten bestond te
Amsterdam dringend behoefte.)
Het optreden naar buiten van het Verbond is o.a. gebleken uit: Een adres aan
den minister van Binnenlandsche Zaken betreffende museum-uitbouw, een adres
aan den Gemeenteraad van Amsterdam betreffende de Dam-bebouwing, aan
denzelfden betreffende museum-bouw, een adres aan den Gemeenteraad van Den
Haag betreffende schouwburgbouw, adres aan de Tweede Kamer betref. art. 188
der gemeentewet (Verbod van tentoonstellingen), Huldiging van Dr. P.J.H. Cuypers,
ter gelegenheid van zijn 90sten verjaardag. Dan heeft het Verbond Kunst-congressen
georganiseerd, tot drie maal toe, n.l. in 1913 te Amsterdam, in 1915 te Den Haag,
en in 1920 te Den Haag, bovendien in Mei 1915 een Kunstenaarsfeest.
Allen die iets afweten van het oprichten van vereenigingen, het voorbereiden van
congressen en feesten, zullen beseffen hoeveel tijd en kracht Herman Robbers aan
dit Verbond heeft gegeven. Ook heeft hij tot twee maal toe een litteraire revue
gemaakt ter opluistering van de congressen, beide malen een luchtig stuk, vol
geestige toespelingen, dat uiteraard het meest gewaardeerd is door de ingewijden.
De laatste revue, ‘De Haagsche ooievaar, of weg met de critiek’, is later nog
opgevoerd te Haarlem en Amsterdam, eveneens door ‘Het Haarlemsch Tooneel’
onder leiding van Dr. Nolst Trénité.
Ik heb over de geschiedenis en de werkzaamheden van het Verbond wat
uitgeweid, omdat ik er zeker van ben dat het in Robbers' leven veel heeft beteekend.
Hoewel het vereischte garantie-fonds bijeen is gebracht, en het Verbond tot twee
maal toe terrein heeft gehad, is het tot den bouw van het door Berlage ontworpen
Kunstenaarshuis helaas niet gekomen.
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De economisch zoo onzekere tijden van na den oorlog zijn daaraan schuldig geweest.
Het Verbond zelf is uiteen gevallen door onderlinge oneenigheid der samenstellende
deelen, waarschijnlijk ook gevoed door den naoorlogschen geest. In October '22
heeft de laatste vergadering plaats gehad.
Nu wordt het hoog tijd dat ik terug keer tot het eigenlijke litteraire werk van Robbers
in deze periode, aanvangende dus in 1905, toen hij het zakenleven had afgeschud.
Zal hijzelf niet wel eens gedacht en verzucht hebben: het wordt hoog tijd? Hij zette
zich tot het schrijven van een tweedeelig verhaal: ‘De Roman van een Gezin’. Het
eerste deel, ‘De Gelukkige Familie’, is in 1909 verschenen, het tweede deel, ‘Eén
voor één’ in 1910. Met hoeveel onderbrekingen zal het tot stand zijn gekomen,
onderbrekingen, die iedere schrijver kent, maar niet steeds in die mate als Robbers
ze gekend moet hebben. De keuze kan ons niet verwonderen: Robbers zelf stamde
uit een groot gezin. Een liefdevolle, toegewijde moeder heeft hem altijd ontroerd,
maar hoe goed heeft hij ook de machteloosheid gekend van de oudere generatie
tegenover de jongere! Dit boek geeft den ondergang, althans den materieelen en
zedelijken achteruitgang van het gezin Croes, het is de tragedie van het goed willen
en niet kunnen. Als het boek begint, is het gezin gelukkig - of laat ik liever zeggen:
voorspoedig. Maar daar de gedachten van de ouders zich te uitsluitend richten op
het materieele welzijn, loopt alles spaak. Emma, de moeder, is een dom, bekrompen
vrouwtje, ze ziet alleen boven haar knusse, kleine wereldje de dreiging van den
dood. De vader, directeur van een drukkerij, die voorspoed in zaken heeft gehad,
voelt zich de populaire patroon, de man dien alles lukt. En juist dàn lukt het niet
meer. Het is een boek, dat ons voornamelijk het ontoereikende van de menschen
laat zien. De eenige sterke, wilskrachtige figuur is Jeanne, de oudste dochter, een
vrouw met een helder verstand en een warm hart. Zij is de eenige, die alle
mislukkingen, scherp en onverbloemd, ziet, aanvaardt, en zou hebben kunnen
omsmeden, wanneer ze lichamelijk krachtiger was geweest. Het boek eindigt met
haar vroegen dood.
Robbers was een man van veertig jaar, toen hij dit werk maakte; hoe sterk moet
hij gegrepen zijn geweest door de tragiek van het menschenbestaan! - van het
kwade zien en niet kunnen vermijden, - het goede kennen, en niet kunnen
verwerkelijken.
In die drukke en steeds voller wordende Amsterdamsche jaren heeft hij nog één
boek geschreven: ‘Helene Servaes’, het verhaal van een
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jonge vrouw, die aan haar liefde ten onder gaat. Hier word ik herinnerd aan een
woord van Louis Couperus, die ons zou vertellen, wanneer hij nu eigenlijk schreef.
Hij somt dan minstens een dozijn andere, dagelijksche bezigheden op, en eindigt
met te zeggen: ‘En wanneer ik dit alles niet doe, dan schrijf ik.’ Dit moet, dunkt mij,
ook toepasselijk zijn geweest op Robbers. Hij deed zoo ontzaglijk veel! En dan
moeten wij nog bedenken hoe conscientieus en langzaam hij schreef! In zijn boekje:
‘Het Onstaan van een Roman’ heeft hij ons dat verteld. Bij het noteeren van de
gegevens voor een boek, van alles wat hij erin wilde beelden en zeggen, kon zijn
hand niet vlug genoeg over het papier gaan; het eerste schrijven daarentegen kostte
veel tijd, en op dat eerste schrijven volgde een herzien, een omwerken, een
‘uitdiepen’, zooals hij het noemde, dat o zoo langzaam vorderde.
Daarbij bleef hij aan zijn Maandschrift onverflauwde zorg wijden, stelde ook nooit
iemand teleur, die hem wilde spreken, die opbeuring en vertrouwen van hem vroeg.
Voor jonge schrijvers vooral, die nog met veel moeilijkheden hebben te kampen, is
hij een bezonnen raadsman en een altijd belangstellend, trouw vriend geweest. De
maandelijksche Boekenkroniek in ‘Elsevier's’ vergde steeds meer tijd en kracht,
daar de boekenproductie toenam; de vriendenlering breidde zich steeds uit, kortom:
de schrijver kwam voor eigen werk tijd en kracht te kort. Hij zon op een verandering.
Als hij buiten Amsterdam woonde, zou de stroom van bezoekers minderen, - het
buitenleven lokte hem aan, vooral de rust van een landelijke omgeving. Hij zocht
nu niet naar een huis, dat hem paste, maar zocht de streek, waar hij graag zou
willen wonen, en koos de binnenduinen van het ongerepte Schoorl. Zijn broer, den
ingenieur Joh. G. Robbers, vroeg hij, een huis te ontwerpen, en in Mei 1914 trok hij
met zijn vrouw naar Schoorl. Daar heb ik hem, enkele jaren later, voor het eerst
bezocht. ‘De Nollen’ was een bekoorlijk, modern buitenhuis, met een rieten dak, en
lag in een grooten tuin. Dat wil zeggen: het grootste deel van het terrein was
onaangetast gebleven, Robbers had bij den koop moeten verklaren, ‘de nollen’ niet
te zullen laten afgraven; - alleen in de onmiddellijke nabijheid van het huis was een
bloementuin aangelegd. Met hoeveel vreugde kon Robbers over zijn eigen grond
wandelen, van het uitzicht op het hoogste punt genieten, en iederen struik en boom
liefdevol bekijken. Op één van die aandachtige rondgangen zei hij mij: ‘Ik wil van
alles wat hier staat den naam kennen, maar moet telkens weer aan den tuinman
vragen, ik vergeet zoo gauw.’
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Een oogenblik later vroeg hij mij den naam van een bloempje. Ik antwoordde: arabis,
in den volksmond rijstebrij. Vlak daarop zei hij tegen zijn vrouw: ‘Dat witte bloempje
heet karnemelk, - en lachte jongensachtig, wel hoorend dat de naam nu een beetje
anders klonk.
In het huis was een boekenkamer, die, dunkt mij, niet dagelijks werd betreden, Robbers werkte in een kleine bovenkamer. De boekerij was dan ook een soort
heiligdom; als de heer en mevrouw Robbers daar met een gast gingen zitten, was
het om te genieten van het beste, dat dichters hebben neergeschreven. Zorgvuldig
en liefdevol had Robbers zijn boeken verzameld; hij nam ze met eerbied ter hand,
en werd sober met eigen woorden. Hij had heel veel gelezen, in de eerste plaats
misschien Fransch, maar ook Duitsch en Engelsch. Hoe graag las hij uit Shakespeare
en uit Vondel voor, - maar ook het proza van zijn vereerden vriend Jacobus van
Looy kwam telkens en telkens weer aan de beurt.
Toch, ook om met Robbers te wandelen, kwamen de vele gasten naar Schoorl;
hij kon uren in de golvende duinen loopen, of langs de stille, verscholen wegen in
het vlakke land daarachter. - De vele gasten? - Ja, de eenzaamheid was wel minder
groot, dan hij zich die had voorgesteld, de menschen vonden hem ook dáár,
profiteerden van zijn groote gastvrijheid, en bleven langer toeven in het buitenhuis,
dan zij het in de Amsterdamsche woning zouden hebben durven doen.
Enkelen hebben Robbers benijd om zijn ‘villa’. Hij vertelde mij eens van zoo'n
geval, en zei: ‘Stel je voor, mij benijden om mijn buitenhuis, - en de kerel heeft zelf
drie kinderen, - drie begaafde kinderen!’ In zijn stem klonk wat droevige
verwondering, - zijn eigen huwelijk was kinderloos.
Bleef de vriendschappelijke omgang veel tijd vragen, ook het redigeeren van
‘E.G.M.’, zooals hijzelf altijd schreef, eischte bij voortduring een goed deel van zijn
aandacht. Daarbij kwam nog, dat hij door den dood van zijn beide broers, enkele
jaren na elkaar, in 1928 directeur werd van Elsevier's U.M. en enkele dagen in de
week naar Amsterdam moest reizen. Dit bleef zoo voortgaan tot 1935; - daarna
heeft hij, tot aan zijn dood, als president-commissaris de belangen der Uitg. Mij.
behartigd. En naast dit alles gaf hij nog het vereenigingsleven niet op. Wel ging het
Verbond van Kunstenaarsvereenigingen te niet, maar andere Bonden werden
gesticht, en nooit deed men tevergeefs een beroep op Robbers. Zoo werd door
enkele vooraanstaande schrijvers hier te lande in 1923 ‘De Letterkundige Kring’
opgericht, uit een behoefte naar meer
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onderling contact dan de Ver. van Letterkundigen had te bieden. Ook achtte men
het noodzakelijk, dat bij een bezoek van bekende buitenlandsche schrijvers aan
ons land, een kring van letterkundigen ter ontvangst aanwezig was. Al dadelijk
voelde de ‘Kring’ veel voor de idealen van onderling begrip en waardeering, die in
Londen hadden geleid tot de stichting van de P.E.N. club. Men zocht dan ook
aansluiting, en noemde zich al gauw: P.E.N.-centrum voor Nederland. Herman
Robbers, die van de oprichting af tot 1935 toe deel heeft uitgemaakt van het Bestuur,
heeft Nederland tot twee maal toe vertegenwoordigd op de internationale
P.E.N.-congressen, te Warschau in 1932 en te Edinburgh in 1934.
In 1926 werd hij door Prof. Lorentz aangezocht zitting te nemen in de nog te
constitueeren Ned. Comm. voor Intellectueele Samenwerking. Er werden personen
gekozen, die representatief konden worden geacht voor een intellectueele groep;
Robbers werd dus lid als schrijver. In deze commissie is hij zeer gewaardeerd om
zijn grondige kennis van het auteursrecht, zijn daaruit voortvloeiende adviezen, en
zijn groote bereidwilligheid. Van Robbers' kant weet ik, dat hij dit lidmaatschap op
hoogen prijs stelde. Hij, die zoo zeer had geleden onder de verscheurdheid, die de
oorlog met zich bracht, moet wel met volle overgave in dezen kring hebben gewerkt,
die immers een onder-afdeeling was van de Internationale Commissie voor
Intellectueele Samenwerking. Gaarne heeft Robbers ook de benoemingen aanvaard
tot lid van het ‘Zeeuwsch Genootschap’, het ‘Utrechtsch Genootschap’ en tot
Buitenlandsch lid van de Vlaamsche Academie.
In de schaarsche vrije uren te Schoorl heeft hij dan zijn trilogie ‘Een Mannenleven’
ontworpen en voltooid. Dit werk beeldt in groote lijnen het eigen leven van den
auteur. Nogmaals: ik bedoel hiermee niet, dat alles autobiografisch zou zijn allerminst. Maar wanneer wij een oogenblik terugdenken aan mijn citaat uit ‘De
Thuisreis’, dan weten wij dat de hoofdpersoon uit het boek, Huib Hoogland, dezelfde
idealen had omtrent een eenheid van alle kunsten als Herman Robbers. En deze
Huib Hoogland is uit de vijfde klasse van het gymnasium als leerling in een
boekhandel geplaatst; hij is gaan schrijven, is tevens uitgever geworden, en heeft
met enkele romans en tooneelstukken naam gemaakt. En wij kunnen immers niet
aannemen dat Robbers, bij zoo gelijke karakteristiek, ook nog deze gelijke
levensomstandigheden zou hebben gekozen om... een geheel andere figuur uit te
beelden? Robbers geeft ons in dit boek
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ook veel van zijn gedachten (wij mogen het nu zoo wel zeggen) over kunst en
samenleving, en wie het voorrecht heeft gehad hem te kennen, hoort herhaaldelijk
zijn stem in die passages, en zal, wanneer hij het gelezene overpeinst, den auteur
nog nader komen dan door de volheid van indrukken, die een persoonlijke omgang
geeft, wellicht mogelijk is. Mij althans is het zoo gegaan: door aandachtig lezen is
het mij duidelijk geworden waardoor Herman Robbers zich, na zijn 45ste jaar, bij
het zuiver litteraire werk zoo zeer geremd moet hebben gevoeld. - Huib Hoogland
is teleurgesteld door zijn tooneelstuk, dat toch bij eerste opvoering een groot succes
heeft gehad, en ik lees (‘Op Hooge Golven’, bl. 12) ‘een afschuwelijke twijfel aan
de wezenlijke, diepe, de eeuwigheidswaarde van zijn werk was zijn ziel
binnengeslopen.’ - Wat later, als Hoogland eens in den nacht is opgestaan om te
gaan schrijven, voelt hij iets krampachtigs, dat hem het voortgaan belet. Hij overdenkt
dan, toch een kunstwerk te willen scheppen, iets moois en groots, - een kunstenaar,
hij...! En op deze gedachten en gevoelens volgt geen correctie, noch van hemzelf,
noch van een vriend. - Ik geloof dus te mogen aannemen, dat ook Robbers bewust
kunstwerken heeft willen maken. En dan begrijp ik zijn betrekkelijk geringe productie,
en het besluit, omtrent zijn 50ste jaar, het eigen leven te boek te stellen. Ik zie zijn
nooit aflatende, zich telkens hernieuwende vereenigingswerk als een vlucht voor
die fatale en krampachtige opgaaf aan zichzelf: kunstwerken te scheppen; - waarbij
dan zijn geschiktheid en liefde voor het maatschappelijke werk een belangrijke factor
zal zijn geweest.
Tusschen het schrijven van zijn trilogie door, heeft hij nog drie kleine boekjes
doen verschijnen: ‘De Nederlandsche Literatuur na 1880’, ‘Het Ontstaan van een
Roman’, en ‘Over Litteraire Smaak’.
Op zijn 60sten verjaardag (den 4den Sept. 1928) is Herman Robbers door vele
vrienden en bewonderaars van zijn werk hartelijk gehuldigd. Hij heeft bij die
gelegenheid een mooi bewijs gegeven van zijn sociaal gevoel en zijn liefde voor de
Ver. van Letterkundigen, door niets voor zichzelf te willen aanvaarden, maar de som
gelds, die zou worden bijeengebracht, van meet af aan te bestemmen voor de kas
van het Ondersteuningsfonds der Vereeniging.
In de laatste jaren van zijn leven heb ik Robbers over groote moeheid hooren
klagen. - Ik heb het gevoel, schreef hij mij, - hiervan niet meer te kunnen uitrusten.
- Dat gevoel heeft hem, helaas, niet bedrogen.
In 1933 is zijn laatste roman verschenen, dien hij ‘Redding’ heeft
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genoemd. Voor het eerst vinden wij hier het landschap beschreven, dat hem zoo
lief was - dus bijna 20 jaar na zijn komst in Schoorl. Nog zie ik hem op het hooge
duin staan, uitkijkend op het vlakke, groene land, de lange, lenige gestalte licht
gebogen, de korte baard en snor zeer wit bij het frissche wangenrood. - Mijn laatste
verhaal speelt hier, zei hij. De hemel was zomers blauw, met enkele witte wolken.
Hij keek zoo innig en aandachtig, alsof hij wist, deze wereld niet lang meer te zullen
zien.
Het is hier misschien de plaats iets te zeggen over zijn religieus gevoel. Robbers
heeft met mij nooit over religie gepraat, maar ik meen dat ik Hem vroom moet
noemen, juist door die groote innigheid en aandacht van zijn blik. Zelf heeft hij van
zijn eerbied voor het leven getuigd, al dadelijk in ‘De Roman van Bernard Bandt’,
en in later werk vinden we die getuigenis trouw terug. Misschien is op hem het woord
van Goethe toepasselijk:
‘Wer Wissenschaft und Kunst besitzt,
Der hat auch Religion’.

Bij zijn begrafenis op Westerveld speelde het orgel een choraal van Bach.
ELISABETH ZERNIKE

Lijst der geschriften
1895

Een Kalverliefde, De Verloren Zoon en
De Vreemde plant. Amsterdam, Jacs. G.
Robbers; 2de dr. Amsterdam 1916, Uitg.
Mij. ‘Elsevier’, onder den titel ‘De
Vreemde Plant en andere verhalen’
(waarbij is opgenomen: Laatste Reis).
3de druk, Amsterdam 1924.

1897

De Roman van Bernard Bandt.
Amsterdam, Jacs. G. Robbers; 6de dr.
Amsterdam, 1924, Uitg. Mij. ‘Elsevier’.

1901

De Bruidstijd van Annie de Boogh.
Amsterdam, Jacs. G. Robbers; 9de dr.
Amsterdam 1923, Uitg. Mij. ‘Elsevier’.

1905

Van Stilte en Stemming. Een bundel
Studies. Amsterdam, Jacs. G. Robbers;
2de dr. Amsterdam 1929, Uitg.Mij.
‘Elsevier’.

1907

H.J. Schimmel: Haarlem, H.D. Tjeenk
1
Willing en Zoon (serie: ‘Mannen en
Vrouwen van beteekenis in onze dagen’.
Deel XXXVIII, Afl. I).

1

Later overgegaan naar de Hollandia Drukkerij te Baarn.
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De Roman van een Gezin. I. De
Gelukkige Familie. Amsterdam, Uitg.Mij.
‘Elsevier’; 5de dr. 1924.

1910

De Roman van een Gezin. II. Eén voor
Eén. Amsterdam, Uitg.Mij. ‘Elsevier’; 5de
dr. 1924.

1914

Helene Servaes. Amsterdam, Uitg.Mij.
‘Elsevier’; 2de dr. 1924.

1918

Een oude Beiersche Stad (Rothenburg
ob der Tauber). m. 12 facsimile
reproducties van aquarellen van Frits
Lensvelt. Amsterdam, Uitg.Mij. ‘Elsevier’.
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1919

Een Mannenleven. I. Sint Elmsvuur.
Amsterdam, Uitg.Mij. ‘Elsevier’; 2de dr.
1924.

1920

De Haagsche Ooievaar, een revue (door
den schrijver van: ‘Kunst en
Onafhankelijkheid’). Amsterdam, Uitg.Mij.
‘Elsevier’.

1922

De Nederlandsche Literatuur na 1880.
Amsterdam, Uitg.Mij. ‘Elsevier’ (serie:
‘Elsevier's Alg. Bibl. Nr. 8); 2de dr. 1925.

1922

Het Ontstaan van een Roman.
Amsterdam, Em. Querido (serie: ‘De
Litteraire Luxe reeks’).

1924

Een Mannenleven. II. Op Hooge Golven.
Amsterdam, Uitg.Mij. ‘Elsevier’; 2de dr.
1929.

1924

Litteraire Smaak. Amsterdam, Uitg.Mij.
‘Elsevier’ (serie: ‘Elsevier's Alg. Bibl.’ Nr.
27).

1927

Een Mannenleven. III. De Thuisreis.
Amsterdam, Uitg.Mij. ‘Elsevier’.

1933

Redding. Amsterdam, Uitg.Mij. ‘Elsevier’
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Mgr Prof. Dr Jos. Schrijnen
(Venlo 3 Mei 1869-Nijmegen 26 Januari 1938)
Joseph Karel Frans Hubert Schrijnen werd 3 Mei 1869 te Venlo geboren. Na zijn
voorbereidende studiën te Venlo, Roermond en Rolduc studeerde hij in de klassieke
letteren aan de Universiteit te Leuven, waar hij in 1891 summa cum laude
promoveerde op een proefschrift getiteld: Etude sur le phénomène de l's mobile.
Na zijn theologische studiën aan het Groot Seminarie te Roermond volbracht te
hebben, werd hij in 1894 priester gewijd, en was daarna van 1894 tot 1912 als
leeraar aan het bisschoppelijk college te Roermond werkzaam. In 1910 werd hij
benoemd tot lector van wege de St. Radboudstichting aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht, om onderwijs te geven in de klassieke taalkunde en de kultuurgeschiedenis
der Christelijke oudheid, in 1912 volgde zijn benoeming tot bizonder hoogleeraar
van wege de St. Radboudstichting, sinds 1921 was hij tevens buitengewoon
hoogleeraar in de Algemeene Taalwetenschap. Bij de opening van de R.K.
Universiteit te Nijmegen in 1923 werd hij benoemd tot gewoon hoogleeraar in de
Algemeene Taalwetenschap, de Grieksche en Latijnsche taalkunde en de
Volkskunde, alsmede tot eerste rector magnificus. Zijn hoogleeraarsambt bekleedde
hij totdat een plotselinge dood 26 Januari 1938 een onverwacht einde aan een
ongemeen werkzaam leven maakte.
De hier gegeven nuchtere opsomming van data en feiten is de korte samenvatting
van den uiterlijken levensgang van een man, die zijn uitermate vruchtbaar leven
geheel in dienst van zijn idealen had gesteld.
Deze zoon van Limburg, gesproten uit een geslacht, dat vele eminente mannen
aan gewest en land geschonken heeft, was Nederlander in merg en been: niet alleen
in zijn warme en trouwe liefde tot zijn land, die zich uitleefde in zijn tallooze, met
warmte geschreven publicaties op het gebied der Nederlandsche volkskunde, maar
ook in de meest teekenende karaktertrekken van onzen stam: in zijn stoere
vasthoudendheid, waar het gold te strijden voor een eens gesteld ideaal, in zijn
stagen werklust, zijn diepe plichtsbetrachting, maar ook in zijn gestrengheid en zijn
veeleischendheid voor zichzelf en anderen. Dit alles werd echter getemperd door
innemendheid en hartelijkheid in den omgang, door een haast Franschen esprit,
eigenschappen, die naast een zuidelijk temperament en sterke impulsiviteit duidelijk
den Romaanschen inslag in zijn afkomst van moederszijde verrieden.
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Beschouwden zijn tallooze Romaansche vrienden hem om zijn uiterlijke verschijning,
zijn stoere en forsche gestalte, zijn frisschen blos en klare blauwe oogen als het
type van den Germaan, ze plachten te zeggen, dat ze hem geestelijk als een der
hunnen beschouwden.
Dit dualisme, of deze bij hem zoo gelukkige kruising van twee typen heeft ook op
zijn levenswerk een stempel gedrukt. Eenerzijds was Schrijnen detailwerker, die
met eindeloos geduld detailkwesties op het gebied der Indo-europeesche
taalwetenschap onderzocht, die volgens rigoureuze methode een uitgebreid
feitenmateriaal verwerkte, om dan weloverwogen en voorzichtig zijn conclusies te
trekken: die dan later weer - want een eens gesteld probleem liet hem niet meer los
- door nieuw gevonden feiten versterkt, of ook aangevuld of gewijzigd werden.
Anderzijds was hij bezield syntheticus, die algemeene gedachten in een zeldzaam
frisch, in zijn vroegere periode nog eenigszins barok, maar later tot een harmonische
evenwichtigheid uitgegroeid proza wist uit te drukken. Doorzettingsvermogen en
koel overleg naast gemak in den omgang maakten hem ook tot een geboren
organisator.
Maar dit alles werd gedragen door een fel idealisme, dat heel zijn leven tot het
allerlaatste toe domineerde. Dit idealisme uitte zich in de wijze, waarop hij zijn
wetenschap beoefende, waarop hij haar aanhing met alles wat in hem was. Want
de wetenschap te beoefenen met al de krachten en talenten, die hem gegeven
waren, beschouwde hij als de hoogste, hem door God opgelegde taak. Daarnaast
voelde hij het ook als plicht, een zelfde idealisme op anderen over te brengen, in
de eerste plaats op de hem toevertrouwde studenten. Hij beschouwde het als een
apostolaat, de jongeren voor de wetenschap te winnen, en zijn grootste zorg was,
dat het opkomende geslacht, te zeer op het praktische gericht, zijn roeping tegenover
de wetenschap niet ten volle zou vervullen.
Toch was Schrijnen geenszins wat men een kamergeleerde pleegt te noemen.
Daarvoor was zijn geest te bewegelijk, zijn energie te groot, zijn natuur te actief.
Zoo ontplooide hij naast zijn werkzaamheid als geleerde een sterke organisatorische
activiteit: eenerzijds in de internationale organisatie van de linguistische en de
volkskundige wetenschap en de wereldfederatie der Katholieke Universiteiten,
anderzijds op het gebied van het Nederlandsche onderwijs.
Op beiderlei terrein, zoowel op dat der wetenschap als op organisatorisch gebied,
was het hem gegeven, veel te bereiken. Want al is verdriet en teleurstelling hem mede door een met de jaren groeiende over-
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groote gevoeligheid - niet bespaard gebleven, zijn leven is een voortdurende opgang
geweest. Slechts weinigen is het gegeven zoo veel te bereiken, maar ook weinigen
geven zoo al hun krachten en heel hun persoonlijkheid aan het eens gestelde doel.
Op wetenschappelijk terrein is Schrijnens werkzaamheid zeer veelzijdig geweest.
Begonnen als classicus, lag zijn proefschrift op het gebied der Indogermanistiek.
En terwijl hij in deze richting doorwerkte, bracht de liefde voor zijn gewest en zijn
land hem daarnaast tot de beoefening der volkskunde. Maar hierdoor kwam hij als
van zelf op het terrein der kultuurhistorie. En deze kultuurhistorische studiën hebben
zijn verder wetenschappelijk werk in sterke mate beïnvloed. In de eerste plaats
deden ze hun invloed gelden op zijn opvattingen als linguist, zoodat hij zich een
beslist voorstander der sociale taalkunde verklaarde. Anderzijds leidden zij er toe,
dat Schrijnen de methoden der moderne kultuurhistorie ook ging toepassen op de
studie der Christelijke oudheid. Bij de bestudeering der verschillende faktoren der
Oudchristelijke kultuur stiet hij op het probleem der taal, en zoo rijpte in hem
langzamerhand de theorie der Oudchristelijke groeptaal. Door het samengaan van
volkskundige en taalkundige belangstelling kwam hij verder als van zelf tot de
beoefening der dialektologie en taalgeografie. Maar met zijn steeds levendige
combinatiegave ging hij de methoden der moderne taal- geografie toepassen op
de bestudeering der Italische dialekten. Zoo ontstonden zijn merkwaardige artikelen
over de Italische dialektgeografie.
Aldus vormt Schrijnens wetenschappelijke werkzaamheid, die op het eerste gezicht
eenigszins disparaat lijkt, een veelzijdige eenheid, die voor heel zijn persoonlijkheid
kenteekenend is.
Ik kan hier op dit veelzijdige wetenschappelijke opus bezwaarlijk dieper ingaan.
Slechts enkele belangrijke werken wil ik althans terloops aanduiden. Zooals ik reeds
zeide, wendde Schrijnen zich eenerzijds met groote toewijding tot het
detailonderzoek: hiertoe behooren zijn talrijke studiën over de praeformantentheorie,
verder die over bepaalde syntaktische problemen, alsook enkele semantische
studiën. Anderzijds trachtte hij te systematiseeren en tot algemeene inzichten te
geraken. Op dit gebied liggen o.a. zijn latere studies over de onderlinge verhouding
der Indo-europeesche dialekten, alsmede die over de typologie van het Grieksch
en Latijn. Maar ook bracht hij systematiseering met didaktische bedoelingen. En
hierbij denk ik in de eerste plaats aan zijn bekende
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Handleiding bij de Studie der Indogermaansche taalwetenschap, die, in het Duitsch
vertaald, een zeer ruime internationale verspreiding gevonden heeft.
Bij zijn studie van het Latijn der primaeve Christenen groeide, zooals ik boven
reeds even aanduidde, de theorie van de Oudchristelijke groeptaal, die reeds in
wezen in zijn Uit het Leven der Oude Kerk aanwezig is, die hij echter eerst in zijn
latere jaren tot een weloverwogen en welgedocumenteerd systeem heeft uitgewerkt.
Zijn Charakteristik des altchristlichen Latein trok algemeen de aandacht, en de
daarin vervatte theorie vindt steeds meer ingang.
Schrijnens volkskundige studiën vonden hun synthese in zijn twee deelen
Nederlandsche volkskunde, waarvan in 1930-1933 een tweede druk verscheen. Dit
werk is het eerste, dat een systematisch samenvattend beeld geeft van het
Nederlandsche volksleven, en als zoodanig zal het zijn waarde behouden.
Schrijnens wetenschappelijke verdiensten vonden in ruimste kringen erkenning
niet alleen in eigen land, waar hij tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde en van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen benoemd werd,
maar ook in het buitenland in den vorm van het hem aangeboden lidmaatschap van
verschillende akademies. De wereld der internationale wetenschap eerde hem op
grootsche wijze, door hem op zijn zestigsten verjaardag een lijvig Donum Natalicium
met tallooze bijdragen op het gebied der taalwetenschap en der volkskunde aan te
bieden. En ter zelfder tijd eerde het hoogste kerkelijk gezag hem, door hem tot
Huisprelaat van Z.H. den Paus te benoemen.
Maar naast de beoefening der wetenschap ging Schrijnen heel bizonder het
onderwijs ter harte. Reeds als jong leeraar aan het Bisschoppelijk College te
Roermond streefde hij er naar, samen met zijn, aan hetzelfde college eerst als
leeraar, later als directeur verbonden broeder, den lateren bisschop van Roermond,
deze school tot een in alle opzichten aan de wettelijke voorschriften beantwoordend
‘erkend’ onderwijsinstituut te maken. En mede aan het bezielende en bezielde werk
van de gebroeders Schrijnen is het te danken, dat deze onderwijsinrichting in korten
tijd op een zeer hoog peil gebracht werd. Later, als hoogleeraar te Utrecht en
Nijmegen, heeft Schrijnen in de vorming van de toekomstige docenten in de klassieke
letteren een zeer belangrijk aandeel gehad. Hij toch leidde zijn leerlingen niet alleen
op tot welgeoriënteerde linguisten, maar hij leerde hun ook, hoe zij die linguistische
wetenschap bij hun later onder-
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wijs konden aanwenden. Daarbij maande hij steeds tot voorzichtigheid en beperking,
maar vocht met kracht tegen de tallooze verouderde taalkundige opvattingen, die
nog steeds in de schoolgrammatica's opgeld doen. In zijn brochure De vergelijkende
klassieke taalwetenschap in het gymnasiaal onderwijs gaf hij reeds in 1915 een
uiteenzetting, hoe hij zich de rol der vergelijkende taalwetenschap in het gymnasiaal
onderwijs dacht.
Naast het Voorbereidend Hooger Onderwijs had ook het Hooger Onderwijs zijn
warme belangstelling. Zoo had hij een actief aandeel aan de totstandkoming van
het Akademisch Statuut. Langzamerhand rijpte bij hem het plan, tot de stichting van
een eigen Katholieke Universiteit. Voor deze gedachte, die aanvankelijk, ook in
eigen kring, op sterken tegenstand stiet, heeft hij gestreden en gewerkt met het hem
eigen doorzettingsvermogen en zijn bizondere activiteit. En ook hier is, als zoo
dikwijls, zijn streven uiteindelijk met succes bekroond. En het oogenblik, dat hij als
eerste Rector Magnificus, in tegenwoordigheid van de vertegenwoordigers der
binnen- en buitenlandsche wetenschap, ten overstaan van het hoogste kerkelijk en
wereldlijk gezag, ter gelegenheid van de plechtige opening van de R.K. Universiteit,
zijn fiere rede Eigen Kultuur uitsprak, is het hoogtepunt van zijn leven als Katholiek
geleerde geweest. Maar deze, sindsdien klassiek geworden, rede is ook het treffendst
bewijs van Schrijnens ruimheid van geest, van zijn verdraagzaamheid en diep
doorleefd vaderlanderschap: hij, die den stoot tot de stichting eener Katholieke
Universiteit gegeven had, legde hier voor altijd haar programma vast, toen hij tot de
rectores magnifici en andere afgevaardigden der zusteruniversiteiten in Nederland
het zelfbewuste woord sprak: ‘Deze universiteit zal worden een nationale
Nederlandsche universiteit. Zij is een vredeswerk, en wil niet scheiden, maar
vereenigen, niet afbreken, maar aanvullen’ (Eigen Kultuur, blz. 28 v.). Deze woorden,
op dit plechtig oogenblik gesproken, zijn karakteristiek voor heel Schrijnens
levenshouding als Katholiek geleerde en als vaderlander. Heel zijn leven stond in
het teeken van zijn geloof, maar nooit heeft hij zich in ongezond partikularisme
afgezonderd, steeds was hij in eigen land en ver daarbuiten in den vollen zin des
woords een waardig zoon van Nederland. Een van zijn allerlaatste opstellen, eerst
na zijn dood verschenen, eindigt met dezen, als een testament klinkenden
heilwensch: ‘Houd koers, mijn Nederland, blijf vroom en veilig varen met God!’ (Eigen
Volk X, 1938, blz. 8).
Geestelijken of lichamelijken neergang heeft Schrijnen niet gekend. Tot
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het laatste toe heeft hij gewerkt. Op zijn ziekbed, dat zijn sterfbed zou worden,
verbeterde hij nog de proeven van het laatste proefschrift, dat onder zijn leiding
voltooid werd. En alsof het een dieper beteekenis had, was de laatste promovendus,
tevens de eerste, die een volkskundig proefschrift voltooide onder de leiding van
hem, die zijn Nederlandsche Volkskunde opdroeg aan de bevolking van Groot
Nederland, een zoon van Zuid Afrika.
Zoo werkte hij totdat, onverwacht voor zijn omgeving, maar door hemzelf voorvoeld
en moedig aanvaard, het einde kwam. Rond zijn afsterven lag de heroïek van den
in het harnas gevallen strijder. Maar zij, die hem in die laatste dagen mochten
bijstaan, zagen de veel dieper heroïek der Christelijke berusting, die ten slotte God
ook het offer van het leven weet te brengen.
CHRISTINE MOHRMANN

1

Lijst der geschriften
1891

Etude sur le phénomène de l's mobile
dans les langues classiques et
subsidiairement dans les groupes
congénères. Louvain 1891.

1898

De H. Nicolaas in het folklore. Roermond
1898.

1898

Limburgsche volksetymologie. Volksk.
XI, bl. 217 vv.

1901

Nederlandsche doubletten. Tijdschr. Ned.
T. en L. XX, bl. 307 vv.

1902

Zu Zeitschrift XXXVII, S. 277 ff., K.Z.
XXXVIII, bl. 138 vv.

1902

Benrather-, Uerdinger- en Panninger
Linie. Tijdschr. Ned. T. en L. XXI, blz.
249 vv.

1902

Schets der Romeinsche antiquiteiten.
Venlo 1902 (herdrukken in 1903, 1910,
1913, 1916, 1922).

1903

Volksgeloof. Limb. Jbk. IX, blz. 329 vv.

1903

Een Wodansoffer? Volksk. XV, blz. 12
vv.

1903

De begripsverwantschap van licht en
duister in het Indogermaansch.
Album-Kern. Leiden, 1903, blz. 321 vv.

1904

Prothese. K.Z. XXXIX, bl. 485 vv.

1904

Taalrenzen in Limburg. Limb. Jbk. X, bl.
317 vv.
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Gutturaal-sigmatische wisselvormen I.
Tijdschr. Ned. T. en L. XXIII, blz. 81 vv.

1904

Gutturaal-sigmatische wisselvormen II.
Tijdschr. Ned. T. en L. XXIII, blz. 299 vv.

1905

Inleiding tot de studie der vergelijkende
Indogermaansche Taalwetenschap.
Leiden 1905.

1907

Taalgrenzen in Nederland. Het
Mich-kwartier. Tijdschr. Ned. T. en L.
XXVI, blz. 81 vv.

1908

Cyrillo-Methodiana I. Kath. CXXXIII, blz.
392 vv.

1908

Cyrillo-Methodiana II. Kath. CXXXIV, blz.
447 vv.

1908

Präformanten. K.Z. XLII, blz. 97 vv.

1908

De Benratherlinie. Leuv. Bijdr. VIII, blz.
259 vv.

1910

De waarde der kultuurhistorische
methode voor de kennis der Christelijke
oudheid. Amsterdam 1910.
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1910

Essays en studiën in vergelijkende
godsdienstwetenschap, mythologie en
folklore. Venlo 1910 (2de druk Zutfen
1917).

1911

Zum anlautenden Konsonantenwechsel
im Griechischen. K.Z. XLIV, blz. 19 vv.

1912

Sociale klassieke taalkunde. Amsterdam
1912.

1912

La couronne nuptiale dans l'antiquité
chrétienne. Mélanges d'archéologie et
d'histoire publiés par l'école française de
Rome, XXXI, blz. 309 vv.

1913

Sociologie religieuse. Semaine
d'ethnologie religieuse, compte rendu
1913, blz. 176 vv.

1913

Konstantijn de Groote en het edikt van
Milaan. Amsterdam 1913.

1913

Zur Behandlung der anlautenden idg.
Konsonantgruppe sr- im Germanischen.
Germ.-Rom. Monatschr. V, bl. 171 vv.

1913

Das Verhältnis zweisilbiger Basen zur
Präformantentheorie. Wörter und Sachen
V, blz. 195 vv.

1914

Das Sabinische L im Lateinischen. K.Z.
XLIV, blz. 376 vv.

1915

Nederlandsche Volkskunde, 2 dln. Zutfen
1915-'17 (2de druk 1930-'33).

1915

De vergelijkende klassieke
taalwetenschap in het gymnasiaal
onderwijs. Zutfen 1915.

1916

De ontwikkeling der boetetucht in het licht
der Oud-Christelijke kunst. Beiaard 1916,
I, blz. 201 vv.

1916

Klemtoonverschuiving in plaatsnamen.
N. Taalg. X, blz. 142 vv.

1917

Vlindernamen (met kaart), proeve van
taalgeografie. Beiaard 1917, I, blz. 26 vv.

1917

De eenheidstaal. Beiaard, 1917, II, blz.
333 vv.

1917

Het woord dal en zijn maagschap.
Neoph. II, blz. 241 vv.

1917

Handleiding bij de studie der
vergelijkende Indogermaansche
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taalwetenschap. Leiden 1917 (2de druk
1924).
1918

Dienstweigering bij de oude Christenen.
Beiaard, 1918, II, blz. 193 vv.

1918

Het nationaliteitsbeginsel. Beiaard, 1918,
II, blz. 302 vv.

1919

Uit het leven der oude kerk (met
medewerking van O.v.d. Hagen, W.
Pompe en H. Vroom). Bussum-Utrecht
1919.

1919

Limburg's eisch en protest. Beiaard 1919,
I, blz. 82 vv.

1919

Gr. Hamaxa en Fr. brouette en zijn
maagschap. Neoph. IV, blz. 277 vv.

1920

Het oog in de taal. Neoph. V, blz. 162 vv.

1920

Nog eens: Het oog in de taal. Neoph. V,
blz. 374.

1920

Grammatische woordspelingen. Neoph.
V, blz. 372 vv.

1920

De Latijnsche accusativus absolutus.
Neoph. VI, blz. 90 vv.

1920

Duitsche vertaling van de ‘Handleiding
bij de studie der vergelijkende
Indogermaansche taalwetenschap’,
onder den titel van: Einführung in das
Studium der Indogermanischen
Sprachwissenschaft, übersetzt v. Dr. W.
Fischer. Indogermanische Bibliothek,
herausg. von Hirt und Streitberg.
Heidelberg 1920.

1920

De isoglossen van Ramisch in
Nederland. Bussum 1920.

1921

Het vrouwelijk collectivum. Neoph. VI,
blz. 268 vv.

1921

Spaar de volksgebruiken. Beiaard, 1921,
I, blz. 397 vv.

1921

Taal en Kultuur. Utrecht, 1921.

1922

Italische Dialektgeografie. Neoph. VII,
blz. 161 vv.

1923

Uit Nederlands Zuidoostelijk
Dialektgebied. Ehrenheft Wrede (=
Zeitschr. f. deutsche Mundarten XVIII,
Heft 3-4), blz. 232 vv.

1923

Eigen Kultuur. Rede uitgesproken ter
gelegenheid van de plechtige opening

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938

der Roomsch Katholieke Universiteit,
gevestigd te Nijmegen. Nijmegen 1923.
1924

Silva lupus in Sabina. Streitberg
Festgabe. Leipzig 1924, blz. 336.

1926

Melk en honig in de Oudchristelijke
doopliturgie. Stud. Cath. II, blz. 71 vv.

1926

Een nominativus absolutus in het
Oudlatijn. Neoph. XI, blz. 218 vv.
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1926

Moderne taalgroei. Verslagen en
Mededeelingen van de Kon. Vlaamsche
Academie voor taal- en letterkunde,
September 1926.

1927

i et u informatifs en indo-européen.
Mélanges-Jan Rozwadowski. Cracovie
1927, blz. 28 vv.

1927

L'Alarodien et l'accent d'intensité initial
dans les langues indo-européennes.
M.S.L. XIII, blz. 53 vv.

1928

Semantica. Neoph. XIII, blz. 130 vv.

1928

Geef ons heden ons dagelijksch brood,
Stud. Cath. IV, blz. 106 vv.

1929

De Latijnsche genitief singularis van de
o-stammen. Meded. der Kon. Akad. v.
Wetensch., Afd. Letterk. Dl. 67, Ser. A,
no. 4.

1930

Volkskunde und religiöse Volkskunde,
Anthropos XXV, blz. 239 vv.

1930

De ontwikkelingsgang in de taal van St.
Augustinus, Stud. Cath. VI, blz. 330 vv.

1931

Annuaire Bulletin des Universités
Catholiques 1930-1931. Nimègue 1931.

1931

La racine ais en Italie. B.S.L. XXXII, blz.
54 vv.

1932

Charakteristik des altchristlichen Latein
(Latinitas Christianorum Primaeva fasc.
I). Noviomagi 1932.

1932

Synchronistische Volkskunde. Onze
Taaltuin I, blz. 225 vv.

1933

Essai de bibliografie de géografie
linguistique générale (Publications de la
commission d'Enquête linguistique II),
Nimègue 1933.

1933

Het Latijn en de theorie van de
Indo-europeesche randtalen. Meded. der
Kon. Akad. v. Wetensch., Afd. Letterk.
Dl 75, Ser. A, no. 3.

1933

Wat is volkskunde? Onze Taaltuin II, blz.
65 vv.

1934

Le latin chrétien devenu langue
commune. Rev. des Et. lat. XII, blz. 96
vv.
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1934

De Latijnsche omgangstaal. Neoph. XIX,
blz. 221 vv.

1934

Annuaire Bulletin des Universités
Catholiques. Années académiques
1931-1933. Nimègue 1934.

1934

Het gaat om de taal. Onze Taaltuin III,
blz. 44 vv.

1935

Die Namengebung im altchristlichen
Latein. Mnemos. ser. III, vol. II, blz. 271
vv.
De anlautende schr- in het algemeen
beschaafd. Onze Taaltuin III, blz. 368 vv.

1936

S- Causativum ou intensivum? Scritti in
onore di Alfredo Trombetti. Milano 1936,
blz. 67 vv.

1936

Θεων εν γουνασι. Neoph. XXI, blz. 241
vv.

1936

Les rapports préhistoriques du grec et
du latin. B.S.L. XXXVII, blz. 125 vv.

1936

(Met Christine Mohrmann) Studien zur
Syntax der Briefe des hl. Cyprian I
(Latinitas Christianorum Primaeva fasc.
V). Noviomagi 1936.

1937

Homo in het Oudchristelijk Latijn. Meded.
der Kon. Akad. v. Wetensch., Afd.
Letterk. Dl 81, Ser. A, no. 6.

1937

Autour de l's mobile. B.S.L. XXXVIII, blz.
117 vv.

1937

Le substrat italique et l'étrusque.
Mélanges van Ginneken, Paris 1937, blz.
211 v.

1937

(Met Christine Mohrmann) Studien zur
Syntax der Briefe des hl. Cyprian I
(Latinitas Christianorum Primaeva fasc.
VI). Noviomagi 1937.

1938

Groot Nederland. Eigen Volk X, blz. 3 vv.

1938

Funktioneele Volkskunde. Eigen Volk X,
blz. 32 vv.

Eindnoten:
1 Van het geven van een volledige lijst van geschriften is hier afgezien, omdat in de eerstdaags
verschijnende Collectanea Schrijnen een volledige bibliografie zal opgenomen worden.
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F.A. Stoett
(Leeuwarden 5 Mei 1863 - Nijmegen 27 April 1936)
Frederik August Stoett werd de 5de Mei 1863 geboren te Leeuwarden, waar zijn
vader gemeente-architect was. Na aldaar het gymnasium te hebben doorlopen liet
hij zich in September 1883 inschrijven als student in de Nederlandse Taal- en
Letterkunde aan de Leidse hoogeschool. Zijn leermeester werd de beroemde
Matthias de Vries, die, toen hij in 1891 heenging, een reeks jonge taalgeleerden
achterliet, gevormd in zijn school, op wie hij trots kon zijn; Stoett behoorde tot de
jongste garde. Op 15 Juni 1889 promoveerde hij op een dissertatie, getiteld Proeve
eener beknopte Middelnederlandsche Syntaxis. Naast woorden van grote eerbied
voor zijn promotor treffen in zijn Voorwoord de betuigingen van dankbaarheid en
erkentelijkheid aan Prof. Dr. J. Verdam, eveneens een oud-leerling van Matthias de
Vries, toen reeds een tiental jaren verbonden aan de Amsterdamse Universiteit. De
liefde voor het Middelnederlands had een band tussen beide mannen gelegd, die
hun gehele verdere leven zou duren; in ruimer zin hadden zij gemeen liefde en
aanleg voor lexicographie en tekstverklaring. Uit Stoett's dissertatie blijkt deze nog
niet ten volle; wel uit zijn talrijke stellingen. Eén van zijn stellingen, eigenlijk de enige
literaire, trof mij: ‘De door Van Deyssel in zijne werken gevolgde impressionistische
richting leidt tot volmaakten onzin’. Vorm èn inhoud van de stelling typeren Stoett:
een afwijzing in de meest besliste vorm. Van déze literatuur hield hij niet;
literatuurstudie, cultuurstudie in ruim verband heeft hem nooit aangetrokken. In
1932, op het eind van zijn leven, gaf hij de bekende Drie Kluchten uit de Zestiende
Eeuw uit, een modeluitgave wat tekstverklaring betreft. Hij leidt ze met deze woorden
in: ‘Doel dezer uitgave is het leeren verstaan van de taal onzer 16e-eeuwsche
kluchten en een bijdrage te leveren tot de lexicographie van dien tijd. Over de
aesthetische waarde dezer spelen oordeele ieder naar eigen smaak en ontwikkeling.’
Een jaar daarvoor was het Moortje verschenen: ‘Hoofdbedoeling is tekstverklaring;
vandaar de uitgebreidheid der aanteekeningen en van het glossarium, die elkander
aanvullen. Weinig van elkaar afwijkende beschouwingen over dit blijspel kan men
lezen in de studie van J. ten Brink, in de bekende literatuur-geschiedenissen van
Te Winkel, Kalff, Worp en Prinssen, alsmede in Knuttel's uitgave, Inleiding, bl. LI
vlgg.’
Van den beginne af heeft Stoett geweten, waar zijn krachten lagen, en
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waar de grenzen van zijn kunnen. Het concrete geval trok hem, hij was niet geneigd
tot abstracte, philosophische beschouwingen, synthetisch van aanleg evenmin.
Begaafd met een scherp verstand, opgeleid in de school van De Vries, die wel met
recht stichter en hoofdman der Nederlandse lexicographie is genoemd, bevriend
met Verdam, die overeenkomstige wetenschappelijke neigingen bezat als hij, ging
hij, man geworden, het leven in. Hij was, van huis uit, misschien als ‘Noorderling’,
gereserveerd van aard, bang om zich te laten gaan en gevoelig te schijnen. Zo wàs
hij en blééf hij, zijn leven lang. Nog vóór zijn promotie, in 1888, werd hij benoemd
tot leraar in de Nederlandse taal- en letterkunde aan het stedelijk gymnasium, het
latere Barlaeus-Gymnasium te Amsterdam.
Gebonden aan een academische belofte geeft hij in 1889 een pendant van zijn
Mnl. Syntaxis, een beknopte Mnl. Etymologie, die niet herdrukt werd. Wel beleefde
zijn Syntaxis twee herdrukken; de 3de druk van 1923 is meer dan dubbel zo groot
als de eerste. Al wat op het gebied der Mnl. syntaxis in de loop der jaren verscheen,
al wat hij zelf bij zijn lectuur opmerkte, wat in het buitenland in druk kwam op dit
gebied, werd daarin verwerkt of aangehaald en zó bleef het boek enigermate op de
hoogte van de wetenschap. Enigermate, want tot een algehele, nodige omwerking
kwam Stoett niet. Het boek, nog steeds gebruikt en gewaardeerd als onmisbaar
hulpmiddel bij Middelnederlandse studie, vertoont fouten, compositiefouten en
andere tekortkomingen die den schrijver stellig ten dele bewust zijn geweest; maar
de studie van de syntaxis, zoals zich die allengs gewijzigd en verdiept had, ‘lag’
hem niet, hij had ander werk dat hem trok en vasthield. Als ik hier nog vermeld een
Spraakkunst voor het voortgezet onderwijs, een vrucht van de schoolpractijk, die
hij in 1892 uitgaf en die enige drukken heeft beleefd, dan zijn daarmee zijn
bemoeiingen met de Nederl. en Mnl. grammatica genoemd: hij was geen
grammaticus, evenmin als zijn leermeester De Vries. Voortaan is Stoett's
wetenschappelijk werk: lexicographie, verklaring van woorden en uitdrukkingen,
tekstuitgaven en tekstexegese. En op dat terrein is hij een meester geworden, dè
meester, die streng, soms onbarmhartig, een dilettantisme aan de kaak stelde dat
in Zuid èn Noord - ondanks De Vries, Verdam en anderen - lang, te lang in zwang
bleef. Laat ik één voorbeeld geven dat den jongen Stoett als mens en als man van
wetenschap typeert.
In 1889 verscheen Van den VII Vroeden van binnen Rome, een nieuw ontdekt
Middelnederlands handschrift, op last van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal- en Letterkunde, uitgegeven door K.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938

214
Stallaert (o.a. bekend door zijn Glossarium van verouderde Rechtstermen) met een
korte inleiding en een grote woordenlijst. Een bespreking van dit gedicht en de
uitgave ervan geeft de 26-jarige Stoett in Noord en Zuid XII, blz. 511 vlg. De
bespreking verraadt zijn toen reeds uitgebreide kennis van het Middelnederlands
en toont bovendien, hoe hij fortiter in re kon zijn. Dat zijn critiek niet suaviter in modo
was, mag men beoordelen uit de slotalinea: ‘Uit dit alles zal ongetwijfeld genoegzaam
blijken dat het werk van den heer S. beneden kritiek is en hij in geenen deele voor
zijne taak was berekend. Het is een treurig staaltje van geliefhebber, van dilettantisme
waarmede de Koninklijke Vlaamsche Academie geen eer zal inleggen.’ Het antwoord
van Stallaert in Het Belfort van 1890 was zwak, ware beter achterwege gebleven;
Stoett's wederwoord in hetzelfde tijdschrift legde wederom getuigenis af van zijn
degelijke kennis - en van zijn temperament.
Ondertussen was hij in dezelfde zomer waarin hij promoveerde, gehuwd met
mejuffrouw P. van Driesum, eveneens uit Leeuwarden afkomstig; 23 Juli 1889 werd
het huwelijk aldaar gesloten. Na enkele jaren werd hun een zoon geboren, daarna
kwamen er nog twee meisjes. Het was een gelukkig gezin: zijn gehele leven heeft
Stoet van kinderen gehouden; deze drie brachten vrolijkheid en drukte in het
overigens rustige bestaan, waarbij de vrouw opging in haar huiselijk werk, de man
in zijn schooltaak en studie; aan omgang gevoelde Stoett weinig behoefte. - Het
jaar 1904 werd een ongeluksjaar; in de tijd van drie maanden stierven beide meisjes,
toen zes en acht jaar oud, aan blindedarmontsteking. In diepe wanhoop bleven de
ouders achter, vol angst voor den enig overgebleven zoon. Maar Stoett verbeet zijn
verdriet met de hem eigen stugge kracht; hij wenste niet te klagen, niet beklaagd
te worden en trachtte in en door zijn werk weer levensvulling te verkrijgen.
Als leraar was hij geliefd - en gevreesd; geliefd om zijn luim en levendige
voordracht, zijn grote kennis; gevreesd in de eerste plaats door hen die weinig
slagvaardig en wat verlegen van aard, bezweken onder zijn geestigheden, zijn
sarcasme soms. Maar velen in Amsterdam gedenken dankbaar den man, die hun
liefde en belangstelling voor het Nederlands in al zijn schakeringen wist bij te
brengen, die een kwinkslag wist te plaatsen en te waarderen, die belangstelling
voor hen bleef koesteren ook na het verlaten van de schoolbanken. Onder zijn
leiding voerde de Amsterdamse Gymnasiastenvereniging D.V.S. de Gloriant op in
de Kerstvacantie van 1903; in 1906 volgde de Esmoreit.
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Zijn schooltaak liet hem, den man van stoere werkkracht, tijd genoeg om zich aan
wetenschappelijk werk te blijven wijden: zijn liefde schijnt zich te verplaatsen van
het Middelnederlands naar het 17de-eeuws; althans onze 17de eeuwse schrijvers
beginnen meer en meer zijn aandacht te vragen. Wel geeft hij in 1892 Die
Borchgravinne van Vergi uit in het Klassiek Letterkundig Pantheon - zijn enige
Middelnederlandse tekstuitgave - en verzorgt hij na de dood van Verwijs en Penon,
de bekende Bloemlezing uit Mnl. dichters en het daarbij behorend Glossarium, dat
voor het verschijnen van Verdam's beknopt Middelnederlands Woordenboek in een
bestaande behoefte voorzag en door zijn inrichting de beginners in de studie van
het Middelnederlands nog van veel nut kan zijn; verder leest hij van 1888 af alle
proeven van Verdam's grote Woordenboek door en verrijkt ze met zijn op- en
aanmerkingen of aanvullingen, maar - eerst na Verdam's dood, wanneer hem de
voltooiing van het Mnl. Woordenboek wordt opgedragen, eist de Mnl. Lexicographie
weer een groot deel van zijn tijd en werkkracht op.
De taal van Hooft, Vondel en Bredero krijgt zijn volle belangstelling; hij leest met
de pen in de hand, noteert en verzamelt zijn lexicographisch materiaal dat aangroeit
tot een omvangrijk particulier woordenboek, dat hem in staat stelt Hooft te verklaren
uit Hooft en Vondel uit Vondel. Een artikel in Noord en Zuid van 1897 (20ste
jaargang), bevattende een lange reeks aantekeningen bij een destijds veelgebruikte
bloemlezing uit Nederlandse schrijvers (verzorgd door L. Leopold), een boek dat
ook Stoett met zijn leerlingen op het gymnasium las, toont zijn grote kennis van
17de- (ook van de 16de- en 18de-) eeuwse taal: tientallen onjuiste, dikwijls volslagen
onjuiste verklaringen die tot in de 7de druk van dit boek waren blijven staan, verbetert
hij kort en afdoende; tal van moeilijke plaatsen wijst hij aan, die verklaring dringend
nodig hadden. Niets prikkelde hem meer dan slordigheid en beunhazerij op het
gebied van interpretatie en annotatie. Dat de eerste uitgevers van Bredero zich
daarvan geheel wisten vrij te houden, mag men niet zeggen. Een artikel in het
Tijdschrift van de Maatschappij der Nederl. Letterk., Jg. XXVII, toont Stoett's
vertrouwdheid met Bredero's taal, is de vrucht van nauwgezette lectuur van de
Spaansche Brabander.
De gehele Bredero heeft hij gelezen en herlezen zijn ganse leven lang. Als rijpe
vrucht van die hoe langer hoe breder opgevatte studie gaf hij ons een paar jaar voor
zijn heengaan van de Universiteit van Amsterdam de bekende uitgave van het
Moortje, een standaard-editie, die zijn diepe
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kennis verried zowel van het leven en bedrijf in het 17de-eeuwse Amsterdam als
van de Amsterdamse volkstaal uit die tijd. Een dergelijke tekstuitgave was nog nooit
in ons land, misschien nergens, verschenen. Wie Stoett als geleerde op zijn best
wil zien, bestudere dat werk.
Natuurlijk trok ook Huygens zijn belangstelling, maar van diens werk heeft hij
nooit iets in het licht gegeven. Dit had zijn reden: in Amsterdam raakte hij al spoedig
nauw bevriend met Dr. H.J. Eymael, die ongeveer gelijktijdig met hem leraar in
Amsterdam was geworden en de familie Stoett tot troost en steun was in het rampjaar
1904. Deze werd onze grote Huygens-kenner; hij maakte van het commentariëren
evenzeer een gewetenszaak als Stoett; zijn Huygens-studiën en uitgaven werden
en worden nog steeds geprezen. Blijkbaar was tussen beide vrienden een
(stilzwijgende?) arbeidsverdeling tot stand gekomen. Aan Dr. J.H. Eymael is Stoett's
Moortje opgedragen.
De eerste 17de-eeuwse tekst, die hij uitgeeft, is Episodes uit Hooft's
Nederlandsche Historiën; enige jaren later wordt hem opgedragen Leendertz' uitgave
van Hooft's gedichten in 2 delen te herzien. Ondertussen volgen andere
tekstuitgaven: van Vondel's drama's, van Langendijk, van Hooft. Zijn uitgebreide en
intensieve lectuur geeft hem een stevige grondslag voor het werk, dat hem bij het
grote publiek het meest bekend heeft gemaakt: zijn Nederlandsche Spreekwoorden,
Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, een werk dat enkele malen is herdrukt
en uitgebreid en waarvan ook een beknopte uitgave verscheen. Het materiaal vloeide
hem toe voornamelijk uit eigen lectuur, maar ook van vrienden en belangstellenden,
van kapper en tramconducteur, uit krant en tijdschrift. Zijn handexemplaar van de
laatste druk (1925) ligt vol knipsels en brieven, bevat haast op elke bladzijde
toevoegsels en verwijzingen. Met deze uitgave was Stoett gekomen op het terrein
dat hem het liefst was geworden: de studie van de volkstaal van nu en vroeger, in
het bijzonder de studie van de Hollandse, de Amsterdamse volkstaal.
Toen Te Winkel in 1918, bij het bereiken van de zeventigjarige leeftijd, aftrad als
hoogleraar aan de Amsterdamse Universiteit, werden er twee opvolgers voor hem
aangewezen, Stoett en Prinssen, Stoett in 't bijzonder om de Nederlandse taalkunde
te doceren. Met een rede Onze Volkstaal aanvaardde hij zijn ambt. Tegelijkertijd
werd hij lid van de examencommissie voor de acte Ned. Taal- en Letterkunde M.O.
Hij die zelf sedert lange jaren in privaat- en cursuslessen zo velen had opgeleid
voor dit examen, in het bijzonder voor het taalkundig gedeelte, werd nu
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examinator; een streng examinator werd hij. Hij meende het Middelbaar Onderwijs
geen dienst te bewijzen met voor het vak, dat ook volgens hem een veel belangrijker
plaats bij het voortgezet onderwijs diende in te nemen dan het had (en nog heeft),
de eisen laag te stellen. Er kwamen jaren van meer dan honderd candidaten,
sommigen rijp, maar al te velen groen. Heel wat examinandi, die tegenover hem
hebben gezeten, zullen geen onverdeeld-aangename herinnering hebben bewaard
aan den man, die, kaarsrecht van houding, met statige, strakke ernst, met
onverbiddelijke scherpte vroeg, steeds concreet en correct, en zelfs bij het afwijzen
naar het scheen onbewogen bleef. Naar het scheen: in werkelijkheid deed het hem
pijn dat zo velen bezweken en blij was hij met ieder succesvol examen, met iedere
verantwoorde goede uitslag. Teleurgestelde candidaten stond hij gaarne met raad,
èn daad soms, bij.
Na de grote oorlog steeg het aantal studenten snel; ook volgden velen, die voor
de acte M.O. studeerden, zijn Zaterdagmiddagscolleges: hij kreeg een drukke
werkkring die hij vol ambitie begon. Spoedig na zijn benoeming verhuisden zijn
vrouw en hij naar Haarlem. Beiden naderden de zestig, hun zoon was zelfstandig
geworden en zij verlieten gaarne de drukke stad om rustig buiten, in de duinstreek,
te wonen. Het werden voor Stoett jaren van hard werken, en jaren van groot verdriet.
Veel moeite gaf hij zich voor het samenstellen van een boekerij ten dienste van
het Nederlands Seminarium. Hij schreef links en rechts aan vrienden en bekenden,
aan uitgevers, wekelijks kwamen grote pakken boeken aan de Universiteit, er kwam
geld beschikbaar voor aankoop en in enkele jaren had het Seminarium een
uitgebreide en kostbare bibliotheek. Met recht was hij trots op deze stichting,
verschillende malen verrijkt met boeken uit zijn eigen bibliotheek. Al spoedig werd
een deel van zijn werkkracht opgeëist voor het bezorgen van een nieuwe druk van
Verdam's bekende werk Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Taal, een populair
geschreven boek, sedert 1912 niet herdrukt. Verdam was in 1919 gestorven; uit
eerbied en vriendschap voor den schrijver nam Stoett de niet gemakkelijke taak op
zich het boek te herzien en bij te werken. In 1923 verscheen de vierde druk. Maar
een nog zwaardere taak van piëteit wachtte hem. Het lot had Verdam niet vergund
zijn Mnl. Woordenboek te voltooien, zijn copie ging tot het woord weigerlike. De
aangewezen man om dit onvolprezen woordenboek af te maken was Stoett. Men
kan in het voorwoord, dat Prof. Dr. J.W. Muller voor het negende en laatste deel (in
1929 verschenen) schreef, lezen, hoe Stoett zich van
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die moeilijke en tijdrovende taak heeft gekweten. In dezelfde tijd, het zijn nog altijd
de eerste jaren van zijn hoogleraarschap, moest hij zich bezighouden met een
herdruk van zijn Spreekwoordenboek, die in 1925, sterk vermeerderd, verscheen.
- Al dit werk heeft hij onder de moeilijkste omstandigheden moeten verrichten: zijn
vrouw overleed, na jaren van vreselijk lijden, in 1926. Voor haar ongeneeslijke kwaal
was geen kruid gewassen, een operatie bracht geen hoop op herstel. Manmoedig
heeft Stoett het enige gedaan wat hij voor haar kòn doen: sterk blijven, woorden en
daden van opbeuring en steun geven aan haar, die hem in zijn leven en werken
steeds had ter zijde gestaan.
Eerst na de dood van zijn vrouw, toen hij weer in Amsterdam kwam wonen, heb
ik hem leren kennen, ontwikkelde zich tussen ons een geregeld contact dat spoedig
tot vriendschap groeide. Toen ontsloot zich voor mij de mens Stoett, de man die
leed onder het eenzame kamerleven, die dikwijls verhuisde en niet vond wat hij
zocht. Want deze man die velen stug en strak scheen, die inderdaad zich slechts
aan weinigen vermocht te geven, hunkerde naar gezelligheid. Voelde hij zich eenmaal
ergens thuis, dan toonde hij zich een geestig causeur, die ook hield van onschuldige
spelletjes, liefst met kinderen rondom hem, van lachen en pret maken. Na een
gezellige avond kon hij klagen: wat is mijn leven, ik wandel na uren van studie een
straatje om en kom weer op mijn eenzame kamer. Hij voelde de tragiek van eigen
aard: hij kon zich slechts aan enkelen geven, voor wie hij dan ook vol attenties en
meegevoel was; de meeste uitnodigingen die hem bereikten, sloeg hij vormelijk af;
vergaderingen bezocht hij niet, het openbare leven lokte hem niet; het was eenzaam
om hem, die de eenzaamheid niet aan kon en een schroom om zich te geven maar
zelden overwon. Gaarne ging hij naar 't Concertgebouw, 's zomers op reis, maar met iemand mee, niet alleen.
Zijn vrouw en hij gingen bij het klimmen der jaren 's zomers gaarne naar een
pension in Groesbeek, Anna's Oord; en na haar dood ging Stoett daar herhaaldelijk
eens een week uitrusten in een omgeving die hem lief was geworden. Toen de tijd
van zijn emeritaat begon te naderen, werd de grote vraag: wat zal ik gaan doen?
Hij had behalve het gezin van zijn zoon - wat kon hij met liefde en trots over zijn
kleinkinderen spreken - en enkele vertrouwde vrienden niets dat hem bond aan
Amsterdam. Een Amsterdammer was hij nooit geworden, al was voor velen de nog
altijd rechtoppe figuur met de grijze haren een bekende verschijning. Wat zal ik gaan
doen? Ik begreep al spoedig welke raad
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hij wenste. Hij wilde in Groesbeek gaan wonen, op Anna's oord, bij mensen die hij
waardeerde, die hartelijk voor hem waren. Zijn hart had geleden onder al de arbeid
en al het leed dat hij de laatste jaren had moeten doorstaan. Zijn afscheid van de
Universiteit droeg een intiem karakter, overeenkomstig zijn wens: tal van dankbare
oud-leerlingen en leerlingen kwamen hem de hand drukken en hun beste wensen
meegeven. Wat hij aan boeken meenam, had hoofdzakelijk betrekking op 16de-,
17de-eeuwse en latere volkstaal; een deel van zijn bibliotheek ging naar Zuid-Afrika,
een ander deel naar het Nederlands Seminarium, zijn Seminarium-bibliotheek.
Daar in Groesbeek heeft hij nog drie rustige en gelukkige jaren geleefd, onder de
toegewijde zorgen van de familie Molenkamp, de eigenaar van Anna's Oord. Hij
heeft er gewerkt; daar is de uitgave van Coster's Teeuwis de Boer tot voltooiing
gekomen. Hij ontving bezoeken van zijn zoon en diens gezin, van vrienden, studenten
en oud-studenten, die gaarne de banden met hem aanhielden. - Een van de laatste
keren dat ik bij hem was, vroeg hij me: wat zal ik nu gaan doen, Teeuwis is af. Hij
had nog allerlei grote plannen: werken moèst hij. Tijsken van der Schilden, ried ik
hem. Hij is er nauwelijks mee begonnen; in het voorjaar van 1936 werd hij ziek, zo
ernstig dat opneming in een ziekenhuis te Nijmegen noodzakelijk bleek. Geneeskunst
kon hier niet meer baten; na enkele weken van moedig gedragen lijden bezweek
hij de 27ste April. Op 30 April hebben we hem begraven op de Nieuwe
Oosterbegraafplaats te Amsterdam, bij zijn vrouw en kinderen; het was een sobere
plechtigheid, hij had uitdrukkelijk gewenst zonder vertoon uit dit leven te scheiden.
Om het graf stonden maar weinigen die den waren Stoett kenden, den man, die, in
zijn jeugd onstuimig en impulsief, met de jaren milder was geworden, een hartelijke,
trouwe en belangeloze vriend bleek voor hen aan wie hij zich kon geven.
Wat den geleerde Stoett betreft mag ik besluiten met enkele woorden te herhalen
die ik tot hem sprak, toen ik als zijn opvolger aan de Amsterdamse Universiteit mijn
inaugurele rede hield:
‘Een van de Franse spreekwoorden die Michiel Theysbaert ons met de
Nederlandse equivalenten heeft nagelaten, luidt:
Autant vault qui chasse et rien ne prent,
que cellui qui list et rien n'entendt.

In zijn Nederlands:
Lezen ende niet verstaen
dat's jaghen ende niet vaen.
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Deze spreuk moge mij dienen als uitgangspunt om Uw wetenschappelijke verdiensten
in het kort te karakteriseren: Gij hebt U tot levenstaak gesteld de studie en
interpretatie onzer Middelnederlandse, 16de- en 17de-eeuwse schrijvers; gij hebt
meermalen, en steeds op overtuigende wijze, aangetoond dat velen, die meenden
te verstaan, niet vatten en niet ‘vingen’. Toegerust met een grote philologische
kennis en met die intuïtieve ontvankelijkheid - of wil men het liever divinatievermogen
noemen - die ook de geleerdste interpretator niet kan ontberen, hebt gìj in de eerste
plaats ons Vondel, Hooft en Bredero doen verstáán, hebt gij een grondslag gelegd,
onmisbaar voor allen, die onze 17de-eeuwse klassieken aesthetisch en litterair
willen waarderen. Hier, dit zij gezegd zonder verkleining van Uw grote verdiensten
op ander gebied, hier ligt Uw levenswerk, het werk dat steeds Uw eigen voorkeur
had.’
Mij past een woord van hartelijke dank aan mejuffrouw H. Wijma, doctoranda in de
Ned. Letteren, een van Stoett's laatste en meest geliefde leerlingen. Zij heeft met
grote zorg en toewijding de hiervolgende bibliographie samengesteld, aan welke,
naar ik meen, niets, althans niets belangrijks, ontbreekt.
A.A. VERDENIUS

Lijst der geschriften
1. Werken
1889

Beknopte Middelnederlandsche
Spraakkunst. I. Klank- en vormleer. II.
Proeve eener beknopte
Middelnederlandsche Syntaxis.
('s-Gravenhage, M. Nijhoff).

1891

Episodes uit Hooft's Nederlandsche
Historiën, met eene inleiding en
aanteekeningen voorzien door Dr. Eelco
Verwijs. Derde, herziene druk, bezorgd
door -. (Amsterdam, A. Versluys). Vierde
druk 1919.

1892

Die Borchgravinne van Vergi.
Middelnederlandsch gedicht uit het begin
der 14e eeuw. Uitgegeven en toegelicht
door -. (Zutphen, W.J. Thieme & Cie).

1892

De hoofdzaken der Nederlandsche
Spraakkunst. Ten behoeve van
Gymnasia en H.B.S. (Zutphen, W.J.
Thieme & Cie). Tweede druk 1896, derde
druk 1899, vierde druk 1901, vijfde druk
1904, zesde druk 1906, zevende druk
1910, achtste druk 1915, negende druk
1927.
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1892

J. van Vondel's Leeuwendalers. Lantspel.
Toegelicht door -. (Zutphen, W.J. Thieme
& Cie). Tweede druk 1902, derde druk
1910, vierde druk 1919, vijfde druk 1922.

1896

P. Langendijk. Het wederzijds
Huwelijksbedrog. Blijspel. Toegelicht
door -. (Zutphen, W.J. Thieme & Cie).

1899-1900

P.C. Hooft. Gedichten. Volledige uitgave
door -. 2 dln. (Amsterdam, P.N. van
Kampen). Tweede, geheel herziene,
opnieuw bewerkte en vermeerderde druk
van: P.C. Hooft. Gedichten, met
aanteekeningen van P. Leendertz Wzn.
1871-1875.
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1900

Nederlandsche Spreekwoorden,
Spreekwijzen, Uitdrukkingen en
Gezegden. Naar hun oorsprong en
beteekenis verklaard, en in het Fransch,
Duitsch en Engelsch vertaald. 2 dln.
(Zutphen, W.J. Thieme en Cie). Tweede
druk 1904, derde druk 1916, vierde druk
1923-1925.

1902

Nederlandsche Spreekwoorden en
Gezegden. Beknopte uitgave. Verklaard
en vergeleken met die in het Fransch,
Duitsch en Engelsch. (Zutphen, W.J.
Thieme en Cie). Tweede druk 1906,
derde druk 1912, vierde druk 1918, vijfde
druk 1928.

1903

J. van Vondel's Joseph in Dothan.
Treurspel, met aanteekeningen van -.
(Zutphen, W.J. Thieme en Cie). Tweede
druk 1918, derde druk 1922, vierde druk
1933.

1905

P.C. Hooft's Geeraerdt van Velsen.
Treurspel. Toegelicht door -. (Zutphen,
W.J. Thieme & Cie). Tweede druk 1918,
derde druk 1922.

1905

P.C. Hooft's Granida. Naar het
Amsterdamsche handschrift uitgegeven
en toegelicht door -. (Zutphen, W.J.
Thieme & Cie). Tweede druk 1913, derde
druk 1919, vierde druk 1925.

1909

Middelnederlandsche Spraakkunst.
Syntaxis. ('s-Gravenhage, M. Nijhoff).
Tweede, geheel omgewerkte en
uitgebreide druk van:
Middelnederlandsche Spraakkunst, dl.
II: Proeve eener Middelnederlandsche
Syntaxis, 1889-1890. Derde druk 1923.

1909

Dr. Eelco Verwijs. Bloemlezing uit
Middelnederlandsche dichters. Dl. II.
Derde druk door -. (Zutphen, W.J.
Thieme & Cie). Vierde druk 1924.

1913

Dr. Eelco Verwijs. Bloemlezing uit
Middelnederlandsche Dichters. Dl. III.
Derde druk door -. (Zutphen, W.J.
Thieme & Cie). Vierde druk 1924.

1915

Dr. Eelco Verwijs. Bloemlezing uit
Middelnederlandsche Dichters. Dl. I.
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Vierde druk door -. (Zutphen, W.J.
Thieme & Cie). Vijfde druk 1927.
1915

Woordenlijst bij de Bloemlezing uit
Middelnederlandsche Dichters. Derde
druk, herzien door -. (Zutphen, W.J.
Thieme & Cie).

1919

G.A. Brederoo's Spaansche Brabander.
Blijspel, toegelicht door -. (Zutphen, W.J.
Thieme & Cie), Tweede druk 1934.

1919

P.C. Hooft's Baeto oft Oorsprong der
Hollanderen. Toegelicht door -. (Zutphen,
W.J. Thieme & Cie).

1919

Onze Volkstaal. Inaugureele Rede.
(Zutphen, W.J. Thieme & Cie).

1923

Uit de Geschiedenis der Nederlandsche
Taal. Vierde, herziene druk van: J.
Verdam. Geschiedenis der
Nederlandsche Taal (eerste druk 1890).
(Zutphen, W.J. Thieme & Cie).

1925-1929

Middelnederlandsch Woordenboek, deel
IX, afl. 18-slot (weic-z). ('s-Gravenhage,
M. Nijhoff).

1928

Drie Kluchten uit de zestiende eeuw:
Een esbatement vande Schuyfman.
Een esbatement van Hanneken
Leckertant.
Een batement vanden Katmaecker.
Tekst zonder aanteekeningen. (Zutphen,
W.J. Thieme & Cie).

1931

G.A. Brederoo's Moortje. Uitgegeven en
toegelicht door -. (Zutphen, W.J. Thieme
& Cie).

1932

Drie Kluchten uit de zestiende eeuw.
Uitgegeven en toegelicht door -.
(Zutphen, W.J. Thieme & Cie).

1935

S. Coster's Boere-klucht van Teeuwis de
Boer en men Juffer van
Grevelinckhuysen, toegelicht door -.
(Zutphen, W.J. Thieme en Cie).

1936

G.A. Brederoo's Moortje. Uitgegeven en
toegelicht door -. (Bewerking voor de
Pantheon-serie van de uitgave van
1931). (Zutphen, W.J. Thieme & Cie).
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II. Artikelen
1886

Noord en Zuid IX-174. Saermeer.
- 292. Van liever lede.

1886

Tschr. v. Ned. Taal- en Letterk. VI -14.
Ope (Oepe, Oppe).
- 16. Arkier.

1887

Noord en Zuid X-185. Lieftallig.

1888

Noord en Zuid XI-359.
Nork-Nurk-Nurksch-Norsch.

1889

Feestbundel voor Matthias de Vries, pag.
123. Aanschenden.

1889

Noord en Zuid XII-473. Schavuiten.
- 476. Norsch.
- 511. Van den VII vroeden van binnen
Rome.

1890

Het Belfort V-313. Van den VII Vroeden
van binnen Rome.
Noord en Zuid XIII-214. Twee
spreekwijzen verklaard:
I. Dat haalt er geen handwater bij. II. Hij
is in de boonen.

1890

De Nederlandsche Spectator, blz. 209.
Het voornaamwoord Du.

1891

Noord en Zuid XIV-30. Spreekwijzen
verklaard:
I. Iemand een blauwe huik omhangen.
II. Iemand de kap vullen. III. Zich uit de
voeten maken.
- 133. Den dans ontspringen.
- 216. Spreekwoorden verklaard: I. Iets
onder de roos vertellen. II. Slapen als
eene roos en slapen als op rozen. III.
Fiolen laten zorgen.
- 446. Mariton uit Bilderdijk's De
Waarheid en Aesopus.

1891

Tschr. v. Ned. Taal- en letterk. X-118.
Men moet geen slapende honden wakker
maken.
- 123. Naschrift.

1892

Noord en Zuid XV-179. Nog iets over
Staring's Jaromir.
- 273. Litteeken.

1892

Tschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XI-45.
Builen met oorkussens slaan.
- 210. Van Begrijpe.
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1893

Museum I-104. Het heilige Kruis en de
Denensage te Breda, uitgegeven door
Dr. L. Wirth.

1893

Noord en Zuid XVI-1. Iets over
Doodendansen in Nederland.
- 254. Naschrift.

1893

Taal en Letteren III-138, 262. Stoof en
schijt.
- 263. Ledigheid is des duivels
oorkussen.

1893

Tschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XII-251.
Het haar van den hond.
- 278. Bouc van Seden, vs. 656-658.

1894

Noord en Zuid XVII-35. Zooals 't reilt en
zeilt.
- 38. Botvieren.

1894

Taal en Letteren IV-27. Hielbeslag.
- 29. Van den os op den ezel.

1895

Noord en Zuid XVIII-9. Haar op de
tanden hebben.
- 289. Het achtervoegsel -baar.
- 416. Matroos.
- 422. Het achtervoegsel -lijk.

1895

Taal en Letteren V-214. Die
sprichwörtlichen Redensarten im
deutschen Volksmunde, nach Sinn und
Ursprung erläutert von Wilhelm
Borchardt. In gänzlicher Neubearbeitung
herausgegeben von Gustav Wustmann,
vierte Auflage, Leipzig 1894.
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1895

Tschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XIV-173.
Nog eens Dubbeld'U, Dubbel U.
- 284. G.A. Brederoo's Moortje, vs. 2889.
- 316. Ontraden.

1895

De Nederlandsche Spectator, blz. 364.
Hooft's Warenar.

1896

Noord en Zuid XIX-23. Verklaring van
uitdrukkingen: I. Bekend als de bonte
hond. II. Het liedje van verlangen zingen.
III. De bokkepruik ophebben. IV. Door de
bank. V. In de bus blazen. VI. Bij het hek
zijn. VII. De mijl op zeven gaan. VIII.
Varen. IX. Iemand vierkant de deur
uitgooien.
- 62. Muizenesten in het hoofd hebben.
I. Een uiltje vangen. II. In 't ootje nemen.
- 206. Het hazenpad kiezen.
- 210. Iemand vierkant de deur uitgooien.
- 314. Het achtervoegsel -baar.
- 419. Verklaring van uitdrukkingen:
I. Fiasco maken. II. Flesschentrekker. III.
Op de flesch zijn.

1896

Taal en Letteren VI-232. Buiten westen
zijn.

1896

Tschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XV-122.
Om zeep gaan.
- 323. Schrander.

1897

Noord en Zuid XX-193. Losse
Aanteekeningen op de Nederlandsche
letterkunde. De voornaamste schrijvers
der vier laatste eeuwen, door D. de
Groot, L. Leopold en R.R. Rijkens,
gewijzigde druk, bewerkt door L.
Leopold.
- 252. Nabije een neologisme?
- 449. Heilig boontje.

1897

Taal en Letteren VII-26. Straks
(mededeling).
- 175. Een en ander over den Warenar
van P.C. Hooft en S. Coster.
- 340. Potjebeuling (mededeling).

1897

Tschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XVI-318.
Verevenhouten.

1898

Museum VI-187. A.J. Botermans. Die
hystorie van die seven wyse mannen van
romen (diss.) en: Die hystorie van die
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seuen wyse mannen van romen, bewerkt
door A.J. Botermans (tekst).
1898

Noord en Zuid XXI-173. Door het
bedstroo druipen.
- 243. Iemand eene loer draaien.

1898

Taal en Letteren VIII-239. Nog eens de
Warenar.

1898

De Nederlandsche Spectator, blz. 157.
Het Nederlandsche kluchtspel in de 17de
eeuw (met vervolg in Jg. 1899, blz. 63).

1899

Noord en Zuid XXII-361. Kleinigheden
uit de practijk.

1899

Tschr. v. Ned. Taal- en Letterk.
XVIII-293. Boontje komt om zijn loontje.

1900

Noord en Zuid XXIII-273. Hij hangt den
gebraden haan uit.
- 315. Gesalijd.
- 315. Fasol.
- 359. Nijdas.

1900

Tschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XIX-129.
Beitel.

1901

Noord en Zuid XXIV-377. Op zijn elf en
dertigst.

1902

Tschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XXI-156.
H.L. Spieghel's Zinspel Numa ofte
Amptsweygheringe.
- 238. Boomsche Maat.
- 240. Perduic, polverduic (bladvulling).

1903

Driemaandelijksche Bladen II-81. Meilied.

1903

Museum X-206. Den droefliken strijt die
opten berch van Roncevale in Hispanien
ghesciede. Naar den Antwerpschen druk
van Willem Vorsterman uit het begin der
XVIde eeuw uitgegeven door Dr. G.J.
Boekenoogen.
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1904

Noord en Zuid XXVII-516. Spek tot palm.

1907

Tschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XXVI-79.
Nalezing op Tschr. XXV-50 vlgg. (J.W.
Muller: Brokstukken van middeleeuwsche
meerstemmige liederen).

1908

Museum XV-331. Dr. J.A. vor der Hake.
De Aanspreekvormen in 't Nederlandsch
(I. De Middeleeuwen), diss.

1908

Tschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XXVII-29.
Reynaert II-4355.
- 30. Rose 3655.
- 225. Aanteekeningen op den Sp.
Brabander.

1910

Museum XVII-134. A. de Cock.
Spreekwoorden en zegswijzen, afkomstig
van oude gebruiken en volkszeden.
Tweede, herziene en vermeerderde druk.

1917

Tschr. v. Ned. Taal- en Letterk.
XXXVI-61. Fokken, foppen.

1918

Tschr. v. Ned. Taal- en Letterk.
XXXVII-80. Adam in Ballingschap.
- vs. 845 (mededeling).
- 278. Van onderen! (mededeling).

1919

N. Taalgids XIII-97. W.A. Winschooten's
‘Seeman’.
- 86. Doorslagen en doorweterd.
- 139. Sp. Brabander vs. 1173
(bladvulling).

1919

Tschr. v. Ned. Taal- en Letterk.
XXXVIII-155. Beitel (bladvulling).

1921

N. Taalgids XV-122. Zeestraet, vs. 758
(en 798) (bladvulling).
- 128. Schamper (bladvulling).
- 202. S. Coster's Teeuwis de Boer, vs.
6 vlgg. (bladvulling).

1921

Tschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XI-232.
Johannes in eodem blijven (mededeling).

1922

N. Taalgids XVI-35. Spaansche
Brabander, vs. 791 (bladvulling).
- 76. Naar zijn hielen omzien
(bladvulling).

1928

N. Taalgids XXII-212. Afrikaanse
Spreekwoorde en Verwante Vorme, deur
D.F. Malherbe.
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1934

N. Taalgids XXVIII-303. Aanteekeningen
bij zeventiende-eeuwsche rederijkerstaal.

1934

Vondelkroniek V-79. Een woord in 't vat.

1935

N. Taalgids XXIX-119. Schoorsteenveger
zonder leer.
- 173. Nieuwe zestiende-eeuwse teksten.
- 326. Het altemaal zijn.
- 377. Koop je geen glas? ik denk wel
neen.
411. Op een anker te land raken
(bladvulling).

1935

Vondelkroniek VI-132. Kanttekeningen
bij Vondel.

1936

N. Taalgids XXX-18. Beurs
(Koopmansbeurs) (bladvulling).
- 178. Van zuipen, zoenen en zingen.
- 263. Overschouder (Uit zijn
nalatenschap).
- 266. De fort is in de pels (idem).
- 267. Vollick van de breyde kous (idem).
- 404. Huygens' Zedeprint: Een Professor
(idem).
- 405. Eufemisme (idem).
- 406. Nollen (idem).

1936

Vondelkroniek VII-77. Joseph in Dothan.

HETTY A. WIJMA, litt. dra
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Verslagen
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Verslag van de jaarlijksche vergadering te Leiden 15 juni 1938
De beschrijvingsbrief luidde:
Mei 1938
M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde noodigt U uit tot
het bijwonen van de jaarlijksche vergadering op
Woensdag den 15den juni 1938 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 dr
J.J.L. Duyvendak.
II. Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen
en handelingen gedurende het jaar 1937/'38.
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 en werkplan der commissie voor de uitgaaf van geschriften.
IX. Mededeeling van het bestuur betreffende de uitgave van de Elsevier-Reeks.
X. 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.
XI. Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone
en buitengewone leden (zin bijlage).
Ieder gewoon lid is gerechtigd, zijn stem uit te brengen omtrent de vraag, welke
leden zullen worden benoemd. Zij die van dat recht gebruik maken, zorgen dat het
hun nevens de candidatenlijst toegezonden steenbiljet, duidelijk ingevuld en met
hun naam onderteekend, uiterlijk 24 uur voor den aanvang der jaarlijksche
vergadering is ingekomen bij den secretaris. Een in de voorafgaande
maandvergadering te benoemen commissie van te Leiden of in de naaste omgeving
van Leiden woonachtige leden maakt den uitslag der stemming den avond te voren
op, en deelt dien aan de vergadering mede (art. 8 der wet).
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XII. Voorstellen van het bestuur:
1

Benoeming van een eerelid der
Maatschappij.

2

Verplaatsing van den zetel der
Maatschappij.

3

Toetreding der Maatschappij tot de
International Association for European
Folklore and Ethnology.

4

Beschikbaarstelling van ƒ 200 uit het
Vaste Fonds ten behoeve van den
Leidschen Taalatlas.

5

Aanvulling van artikel 59 der Wet, door
sub 3 er bij te voegen: Deze voordracht
zal bij voorkeur bestaan uit meer dan een
candidaat; de commissie is echter
bevoegd met een voordracht van een
persoon te volstaan, zoo daarvoor
redelijke gronden aanwezig zijn.

XIII. Vaststelling van de jaarlijksche bijdrage (wetsart. 12).
Het bestuur stelt voor deze te handhaven op ƒ 10.
XIV. Verkiezing van twee bestuursleden (wetsart. 23; zie het bijgevoegde
stembiljet).
XV. Verkiezing van leden in vier vaste commissiën (wetsart. 56 en 63; zie het
bijgevoegde stembiljet).
XVI. Voordracht van prof. dr A.G. Van Hamel: ‘Het geheim der Kelten’.
XVII. Verkiezing van een voorzitter.
XVIII. Rondvraag.
Tegenwoordig zijn de volgende 104 leden: Asselbergs, Baader, Bakhuizen van den
Brink, Barge, Bax, Belinfante, De Bie, Bierens de Haan, Bloem, Boeke, Bonger-bsse
Van der Borch van Verwolde, Bordewijk, Bottenheim, Braak, J. Brouwer, A. De
Buck, Buiskool, Burgersdijk, Byvanck, Campert, B.A.P. Van Dam, Dominicus,
Draayer-de Haas, Drion, Van Dullemen-de Witt, Duyvendak, Van Eck,
Eerdbeek-Claesen, Enno van Gelder, Escher, Van Eyck, Van der Feen, Folkers,
De Gelder, Van Gils, Godee Molsbergen, G. Gosses, De Groot, De Haan, Van
Haeringen, Van Ham, Hamburger, Van Hamel, Heeroma, Heinsius, Van
Hille-Gaerthé, Van Holkema, Hulsman, Hunger, Juynboll, J. Kalff, Kern, Kloeke, L.
Knappert, Knipscheer, Korff, Kossmann, Kramers, Kraemer, Kroes, Kroes-Ligtenberg,
Kronenberg, Kroon, Van der Laan, Last, Van Lessen, Van Lokhorst, Margadant,
Meertens, Jac. Mees, W.C. Mees, Mees-Verwey, De Meyier, Mollema, De Nève-Van
Eyk, Van Ossenbruggen, Van Prooye-Salomons, Van Rhijn-Naeff, Robbers, Van
Ronkel, Van Rijnbach, Van Schaik-Willing, Schepman, Serrurier, Van den Sigtenhorst
Meijer, Slagter, Van Son, Stapel Sterck, Sterck-Proot, Van Suchtelen, Tjeenk Willink,
M. Valkhoff, Verdoes, Veth, De Vries, De Vries-Vogel, Van Wageningen-Salomons.
Walch, Warnsinck, Van Wijngaarden, Van Zeggelen, Zijderveld.
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[I.] Openingsrede van den voorzitter
I. De voorzitter, dr J.J.L. Duyvendak, opent de vergadering met een toespraak:
Dames en Heeren leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde!
Indien onze Hollandsche zomermaand de zoele beloften van haar naam met
kalendarischen regelmaat inloste en zon en warmte ons op den derden Woensdag
konden gewaarborgd zijn, dan zou ik voor onze jaarlijksche samenkomst een
Arcadisch oord willen bedenken, een groen grasveld in het lommer van oude
boomen. Daar, eerder dan in een dompige, rumoerige zaal, zou de geschikte plaats
zijn, waarheen wij ons telkenjare zouden kunnen opmaken om het feest te vieren
der Nederlandsche Letterkunde. Arcadië kent geen zorgen; al wat ons dagelijks
drukt en benauwt wordt afgeschud eer wij haar festoenen binnentreden en met
lichter tred zouden wij voor één dag wandelen in het land onzer droomen. Zouden,
zeg ik, maar ontbreekt ons zoozeer alle verbeelding, dat wij den wenschdroom niet
elk uur verwezenlijken kunnen zooals ons zelf behaagt? Deze plaats, dit uur is ons
Arcadië; wij zijn hier tezamen als minnaars en beoefenaars der letterkunde in al
haar vormen. Wij kennen heden niets anders meer; wij allen, wij zijn slechts vrome
dienaars van het woord in zijn menigvuldige uitdrukkingsvormen van den geest die
wordt gekend in vrijheid, in schoonheid en in waarheid.
Dit te mogen zijn in onze tegenwoordige wereld is waarlijk een voorrecht en met
dankbaar gestemd gemoed voor wat wij bezitten, gemengd met droefheid om wat
zooveel anderen ontberen, heet ik U hier heden hartelijk welkom. Wat alom op de
wereld geschiedt moge ons een aansporing zijn nog meer dan vroeger onze
verantwoordelijkheid te beseffen. Ook de Nederlandsche cultuur die wij dienen is
een deel van de cultuur der wereld die wordt bedreigd. In alle bescheidenheid dient
ook onze Maatschappij als zoodanig die cultuur en daarom is het werk dat zij doet
niet onbelangrijk. Het stemt tot vreugde dat, zooals gij zoo straks zult hooren uit de
verslagen, in de werkzaamheden der Maatschappij schot is gekomen; de hoop
bestaat dat zij in de toekomst, meer nog dan in het verleden, haar taak op waardige
wijze zal kunnen vervullen. Ik moge U allen opwekken om ieder naar krachten en
vermogen hieraan mede te werken.
Eer wij verder gaan, past het ons hen te gedenken, die het vorig jaar
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voor het laatst in ons midden konden vertoeven. Ons eerelid dr A. Beets, op de
jongste jaarvergadering als zoodanig benoemd, ontviel ons reeds in de donkere
dagen voor Kerstmis. Zijn groote verdiensten voor de Maatschappij heeft mijn
voorganger hier nog pas gememoreerd; hoezeer hij als mensch en geleerde door
velen wordt betreurd, bleek bij zijn begrafenis, waar Uw voorzitter en secretaris
mede aanwezig waren.
Overleden zijn voorts de buitengewone leden:
Åke Hammarskjöld, rechter in het Permanente Hof van Internationale Justitie; en
mevrouw L.B. Van der Hoogt-Marks, weldoenster der Maatschappij, evenals wijlen
haar echtgenoot, stichter van den naar hem genoemden prijs; en de leden
dr J.B. Schepers, groot kenner van en strijder voor het Friesch;
kanunnik A. Joos, Vlaamsch folklorist;
Herman Robbers, schrijver van nationale beteekenis, steun en raadsman van
jongere gildebroeders;
dr Edward B. Koster, dichter en classicus;
O.C. Van Hemessen, verdienstelijk beoefenaar der plaatselijke historie;
dr W. Van der Gaaf, hoogleeraar te Amsterdam, beoefenaar der Engelsche
letterkunde;
dr J. Mansion, hoogleeraar te Luik, beoefenaar der Vlaamsche toponomie en
Germanist;
dr L.P.H. Eykman, baanbreker der phoaetiek;
de oud-conrector van het Leidsch Gymnasium dr D.A.H. Van Eck;
de oud-president van de Nederlandsche Bank mr G. Vissering;
de oud-burgemeester van Leiden, jhr mr N.C. De Gijselaar;
dr W.L. De Vreese, uitnemend kenner der Middelnederlandsche handschriften;
dr B.A. Meuleman, kenner der Skandinavische literatuur;
mgr dr Jos. Schrijnen, hoogleeraar te Nijmegen, vermaard Indo-Germanist;
T. Roorda, minnaar van Oost-Aziatische kunst;
de hoofdconservator van het Museum Plantijn, dr Maurits Sabbe, letterkundige
en geleerde beide;
dr A. Kluyver, hoogleeraar te Groningen, linguist van groote veelzijdigheid en
oorspronkelijkheid;
de actrice mevrouw Alida Tartaud-Klein;
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mejuffrouw J. Zwartendijk, critica op het gebied der beeldende kunst;
de gemeente-archivaris van Alphen aan den Rijn, W.M.C. Regt, oudheidkundige;
mejuffrouw A.M. De Leeuw, als schrijfster eervol bekend als Geertruida Carelsen.
Ieder van dezen zal in eigen kring het meest als mensch worden gemist; om hun
werk eerde hen de Maatschappij. Ik moge U verzoeken een oogenblik op te staan
en hun een stille gedachte te wijden.
Veelzijdig is onze Maatschappij; het is weer gebleken uit de lijst, die ik zooeven
moest voorlezen, en die zeker straks zal worden vervangen door een even bonte
rij van nieuwbenoemde leden. Het blijkt ook uit de omstandigheid dat het studiegebied
van Uw voorzitter zoo ver van huis ligt. Doch dit is nu het karakteristieke van een
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, dat juist dit hem een vrijbrief geeft
om zich hier thuis te gevoelen. Wat waren onze letteren zonder de zee en haar
verten? Ook China heeft daar oude rechten en aan die zekerheid ontleen ik de
vrijmoedigheid om U thans een oogenblik te gaan onderhouden over China in de
Nederlandsche Letterkunde (zie de bijdrage op blz. 3).

[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 1937/'38:
Het maatschappelijk jaar was er meer een van voorbereiding dan van vervulling.
Het werk van bestuur, commissies en maandelijksche vergaderingen werd in een
opgewekt rhythme voortgezet, zooals in voorgaande jaren. Verschillende plannen
werden voorbereid. Eén ervan betreft de verandering van domicilie, waarover een
voorstel aan deze vergadering wordt voorgelegd.
Andere worden door de jongste onzer commissiën verwezenlijkt. Zij, de commissie
der uitgaven, blijkt kracht aan jeugd te paren en toont, dat de toekomst aan de jeugd
behoort, want haar werkprogram grijpt tot ver in de volgende jaren. De commissie
zal zelf van haar ondernemingen verslag doen.
De radio-commissie heeft door tegenspoed niet kunnen ten uitvoer
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brengen, wat zij zich had voorgenomen; zij meent echter nog gelegenheid te krijgen
voor een verwezenlijking van een deel harer verlangens.
Er zijn andere zeer heuglijke feiten te vermelden. Mevrouw Lucy Ballard van der
Hoogt-Marks, te New York den 13den October 1937 overleden, legateerde een
bedrag van negen duizend negen honderd gulden nominaal ter vergrooting van het
‘Fonds voor den C.W. Van der Hoogt-prijs’, welks renten niet voldoende waren om
een prijs van ten volle ƒ 1000.- 's jaars uit te keeren. Zelfs met dit nieuwe legaat erbij
wordt zulk een bedrag nog niet bereikt.
Dr C.J. Wynaendts Francken schonk een bedrag van vijftien honderd gulden
nominaal ter vermeerdering van het kapitaal der stichting voor den naar hem
genoemden tweejaarlijkschen prijs, waarvan de rente door onkosten niet voldoende
bleek om het bedrag van ten volle ƒ 500.- elke twee jaar op te brengen. Bovendien
kon, dank zij zijn toestemming, bij notarieele acte een wijziging in het beheer van
dit fonds worden gebracht, waarmede bezuiniging werd verkregen en het beheer
thans aan onzen penningmeester is toevertrouwd.
Voorzitter, secretaris en leden van het bestuur vertegenwoordigden de
Maatschappij, hetzij te zamen of alleen, bij de herdenking van de Staten-Vertaling
in de Sint-Pieterskerk te Leiden, bij de Vondelherdenking en de huldiging van prof.
dr J. Du Toit, bij de huldiging van dr P.C. Molhuysen, bij die van mevrouw A. Van
Rhijn-Naeff, bij de feestelijke opening van de Boekenweek en bij de onthulling van
een gedenkplaat in een vroegere woning van Bilderdijk. Ook bij de begrafenis van
Willem Kloos waren voorzitter en secretaris tegenwoordig.
De gewone maandelijksche vergaderingen zijn gehouden op 8 October, 5
November en 3 December 1937 en op 7 Januari, 4 Februari, 4 Maart, 8 April en 6
Mei van dit jaar. Daarin hielden voordrachten:
dr J. De Vries over: De germaansche epische kunst in het bizonder vergeleken
met de klassieke epiek;
dr F.L. Ganshof over: Clovis;
mr J.C. Bloem over: Albert Verwey;
F.A.J. Vermeulen over: Constantijn Huygens initiator der Klassicistische Barok;
Jan Engelman over: den dichter Slauerhof;
prof. dr D.F. Malherbe: 'n Woord oor die Afrikaanse digkuns;
mr M. Nijhoff over: Boutens' vertaling van Homeros' Oyssee;
prof. dr J.N. Bakhuizen van den Brink over: Philips van Marnix.
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De belangstelling voor de lezingen is toegenomen. Het bestuur heeft als proefneming
den aanvang der vergaderingen op klokke acht uur gesteld, terwijl er om halfacht
reeds gelegenheid werd gegeven tot bezichtiging van de aanwinsten der bibliotheek.
Ten vorigen jare verzette de maandvergadering zich tegen een dergelijke regeling;
de bezwaren ervan zijn niet gebleken. Het gemiddelde van het aantal bezoekers
der vergaderingen was in het nu beëindigde jaar ruim een vierde meer dan in het
voorafgaande. Tot deze toeneming heeft waarschijnlijk ook meegewerkt, dat sedert
November alle leden in de provincies Zuid- en Noord-Holland en Utrecht een
oproeping ontvangen.
De vergadering in Februari vond plaats in de schoone ruimte van het huis op het
Rapenburg, waarheen het bestuur in een nabije toekomst den zetel der Maatschappij
hoopt over te kunnen brengen. De proef van deze vergadering, opgeluisterd door
een ongewoon groot getal van leden, werd in de maandvergaderingen van April en
Mei als een geslaagde poging beoordeeld; er kwam veel waardeering voor het
aanzien der zalen, de huislijk-voorname sfeer en de gunstige ligging tot uiting.
Omnium consensu werd een verplaatsing daarheen als een verbetering beschouwd.
Mocht de secretaris in zijn vorig verslag van een feestelijke Januaribijeenkomst
gewagen, naar aanleiding van het huwelijk van Prinses Juliana, ditmaal geviel het
dat in dezelfde maand, op den laatsten dag, het bestuur namens de Maatschappij
gelukwenschen kon verzenden aan Hare Majesteit de Koningin en aan Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernard,
bij de geboorte van Prinses Beatrix.
Het bestuur benoemde tot leden:
Zijne Excellentie graaf J.P. Van Limburg Stirum te Londen, de heeren J. De Groot
en Th. Folkers te 's-Gravenhage en J.P. Klautz en J. Robbers te Amsterdam;
tot buitengewoon lid:
Sir Herbert J.C. Grierson te Edinburgh.
Het jaarboek verscheen in November, gedrukt op minder doorzichtig papier en
met meer ruimte tusschen de regels.
De Maatschappij telt thans 635 gewone en 70 buitengewone leden. Bij deze
getallen moet nog gevoegd worden zooveel als de stemming oplevert, waarvan
heden de uitslag zal bekend gemaakt worden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938

234

[III.] Verslag van den bibliothecaris
III. De bibliothecaris leest zijn verslag omtrent de Bibliotheek voor:
Hoewel in het afgeloopen jaar geen groote verzamelingen boeken als waarvan
in het vorige verslag melding kon gemaakt worden, voor de bibliotheek verworven
werden, zijn de aanwinsten alleszins bevredigend te noemen.
Mej. dr J. Aleida Nijland schonk ons een aantal boeken voornamelijk van en over
Vlaamsche en Friesche schrijvers en dichters, waarbij verscheidene met
eigenhandige opdracht van den auteur; afzonderlijke vermelding verdient de fraaie
uitgave van Streuvels' bewerking van ‘Reinaerd de Vos’, op Japansch papier, in
een lederen omslag van H. Huys.
Een waardevolle aanwinst vormt de kostbare uitgave van Saxonis Gesta Danorum
door Olrik en Raeder, door een trouw vriend der bibliotheek afgestaan; P. Steph.
Axters te Rome zond zijn ‘Bijdragen tot een bibliografie van de Nederlandsche
Dominicaansche vroomheid’ en zijn ‘Scholastiek Lexicon’; van dr C. Gerretson
ontving de boekerij een paar merkwaardige Vlaamsche planodrukken: Jammerlyk
Liedeken van Griseldis en Liedeken van de Geheymen Gods.
Het aantal uitgevers, die bereid waren door hen uitgegeven werken aan de
bibliotheek af te staan, nam op verblijdende wijze toe van 20 tot 33; 81 boeken
werden op aanvrage toegezonden, terwijl ook ongevraagd boeken werden
geschonken.
Ook dit jaar werd een groot aantal boeken langs antiquarischen weg verworven;
hoewel volledigheid zelfs bij belangrijke schrijvers van de laatste halve eeuw
nauwelijks meer te bereiken is, werden toch zooveel mogelijk ongewenschte
gapingen in het boekenbezit aangevuld.
Het aantal boekwerken waarmede de boekerij vermeerderd werd, bedroeg 550,
dat der overdrukken 114; van ongeveer 330 tijdschriften en vervolgwerken werden
afleveringen of deelen door ruil of abonnement verkregen (zie bijlage I, blz. 249).
Handschriften werden dit jaar niet verworven, daarentegen vermeerderde de
brievenverzameling door twee schenkingen op aanzienlijke wijze. Uit de nalatenschap
van ons verleden jaar overleden eerelid dr S.G. de Vries werd ons door zijn weduwe
ten geschenke aangeboden en door het Bestuur dankbaar aanvaard een groot
aantal brieven, door tal van geleerden gericht aan den bekenden classicus en curator
der Leidsche
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Hoogeschool Jeronimo de Bosch, welke brieven betrekking hebben op de Anthologia
Graeca; voorts het epistolarium van De Bosch en D. Wyttenbach, naar aanleiding
waarvan prof. D.C. Hesseling reeds eerder in ‘De Gids’ schreef (December 1935,
Griekenland in Oegstgeest), zoomede een groot aantal brieven van vele bekende
personen in binnen- en buitenland, eveneens gericht aan De Bosch.
In de tweede plaats omvat deze schenking, die als aanvulling beschouwd kan
worden van hetgeen De Vries reeds tijdens zijn leven aan de boekerij afstond, een
groot aantal brieven gericht aan zijn vader, dr Matthijs de Vries, door Eelco Verwijs
en diens moeder, door J.A. Alberdingk Thijm, Nic. Beets, P. Bleeker en J. Te Winkel
e.a.
De tweede schenking betreft de brieven door vele belangrijke tijdgenooten gericht
aan den bekenden uitgever en boekhandelaar Frederik Muller en werd ons
geschonken door ons eerelid dr J.W. Muller.
Dr A. Beets, ons betreurd eerelid, vermaakte aan de Bibliotheek der Maatschappij
zijn uitvoerige aanteekeningen op Hildebrands Camera Obscura, met groote piëteit
gedurende vele jaren bijeengebracht en alfabetisch gerangschikt, zoomede een
exemplaar van de Dichtwerken van Nicolaas Beets, door dezen gecorrigeerd en
voor den druk gereed gemaakt. Met groote dankbaarheid heeft het Bestuur dit legaat
aanvaard.
Aan allen, die door schenkingen de bibliotheek verrijkten, wensch ik hier nogmaals
den dank van het Bestuur over te brengen; deze geldt ook allen, die door hun goede
zorgen de boekerij tot nut van velen in den lande deden strekken, waarbij het
personeel der Universiteitsbibliotheek in de eerste plaats dient genoemd te worden.
Ten slotte zij nog dankbaar vermeld, dat voor de Maatschappij in het gebouw der
Universiteitsbibliotheek een ruime kamer is beschikbaar gesteld, waardoor
ongetwijfeld de nauwere samenwerking tusschen beide instellingen ten zeerste aal
worden bevorderd.

[IV.]
IV. Voor de Commissie van art. 34 der Wet geeft mejuffrouw Van Lessen inlichtingen
over het door den penningmeester gevoerde beheer. Diens rekening en
verantwoording (zie bijlage II blz. 284) worden onder dankzegging goedgekeurd.

[V.] Verslag der commissie voor taal- en letterkunde
V. Hierna volgt voorlezing, door den heer Kloeke van het verslag der Commissie
voor Taal- en Letterkunde:
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De commissie vergaderde in September, October, November, Januari, Februari,
Maart, April en Mei. Het voorzitterschap werd bekleed door den heer Zijderveld,
secretaris was de heer Kloeke. Van het Tijdschift voor Nederlandsche Taal- en
Letterkunde verschenen afl. 1-3 van dl 57, terwijl afl. 4 grotendeels werd gezet.
Een groot verlies leed de redactie door het overlijden van dr Beets, die gedurende
bijna een halve eeuw het secretariaat der redactie op voortreffelijke wijze heeft
vervuld. In Januari overleed ook haar zeer gewaardeerd medelid, dr W.L. De Vreese.
In de vacatures werd volgens art. 56 tijdelijk voorzien door aanwijzing van de heren
Mr P.N. Van Eyck en dr C.B. Van Haeringen als ‘raadgevende leden’. Het secretariaat
der redactie werd tijdelijk waargenomen door mejuffrouw J.H. Van Lessen.
De volgende wetenschappelijke mededelingen werden gedaan:
1

Vondels Bespiegelingen van Godt en
Godtsdienst, door den heer Zijderveld.

2

Mededelingen van den heer Knuttel
omtrent Segher Dengotgaf en Maerlant
en over het woord hardstikkedood.

3

Het mnl. woord ghetes en verwanten
door mejuffrouw Van Lessen.

4

De proloog van den Reinaert, door den
heer Muller.

5

Mededelingen uit brieven aan Frederik
Muller, door den heer Muller.

6

Enkele opmerkingen over het verbale
genus en de betekenis van zekere
werkwoorden, door den heer Heinsius.

7

Opmerkingen naar aanleiding van enige
taalkaarten, door den heer Kloeke.

8

Het gedicht ‘Van der feesten’, door den
heer Van Eyck.

[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 zeven maal onder voorzitterschap van den heer Barge
ten huize van de leden. Zij benoemde tot haar raadgevend lid den heer J. De Groot.
Secretaris was de heer De Gelder. De heer Fockema Andreae woonde een der
vergaderingen bij.
De volgende leden bespraken de achter hun naam vermelde onderwerpen:
de heer Bakhuizen van den Brink: de verhouding van Johan Van
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Renesse van Amelisweert tot de Geuzen en tot het nieuwe geloof; een onbekende
hymne van Marnix; het graf van Marnix te Leiden en de overbrenging naar Souburg;
de familie van Marnix;
de heer Bijleveld: serpentijnen bekers; een voorstelling van Katholieken eeredienst
in een schilderij van Pieter Saenredam; de vondst van het wrak van een Vikingschip
in de Wielingen; het verzet tegen de benoeming van Van Swieten als Boerhaave's
opvolger;
de heer Byvanck: de opgravingen te Cuyck; stijl en tijd van ontstaan van het
Evangeliarium van Maaseyck; de symboliek op een miniatuur in het Evangeliarium
van Egmond;
de heer Fockema Andreae: de stads- en burgerweiden der Overijselsche steden;
de heer Van Gils: een lijst der abbates van Lijdinga-kerke; de bemiddeling van
Hendrik Van Nassau in 1520 tusschen Frederik Van Saksen en het Utrechtsche
kapittel van Sint Willebrord;
de heer De Groot: de genealogische geschiedenis der oudste Nederlandsche
families; de afstammelingen van Wittekind;
de heer Huizinga: de herkomst, het gebruik en de uitspraak van den naam Béatrix;
de afleiding van het woord labberlot; de verklaring van eenige geslachtsnamen met
den uitgang -oms;
de heer Knappert: dienstreizen van predikanten in de XIXe eeuw door
Nederlandsch Oost-Indië; de vrouwelijke Hollandsche bevolking van Curaçao in
1730;
de heer Krom: een pseudo-ontdekking van Australië.
In de avondvergadering van 14 Juni hield de heer J.C.M. Warnsinck een voordracht
‘Van de navigatiën der Portugaloysers in Oriënten’.

[VIII.] Verslag der commissie voor de uitgave van geschriften
VIII. Hierna volgt voorlezing, door den heer De Vries, van het verslag der Commissie
voor de Uitgave van Geschriften:
In het vorige jaarverslag heeft de Commissie op twee plannen gewezen, waarvan
zij hoopte, dat de uitvoering in de toekomst mogelijk zou zijn; de ervaring van dit
jaar heeft geleerd, dat deze toekomst dichter bij lag, dan wij toen verwachten konden.
Allereerst noemen wij het plan tot uitgave van een serie herdrukken, waarin de
Nederlandsche Letterkunde min of meer volledig vertegenwoordigd zou zijn; dit plan
heeft vasten vorm aangenomen en zijn verdere uitvoering is opgedragen aan
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een afzonderlijke Commissie, wier leden door onze Maatschappij en de Vlaamsche
Akademie benoemd werden. Zoo bleef aan onze Commissie in het bijzonder de
uitvoering van het andere plan toegewezen: de uitgave van een
filologisch-wetenschappelijke reeks van Nederlandsche literatuurwerken. Op den
voorgrond staat daarbij het plan, om werken van grooteren omvang, waarvan op
dit oogenblik geen goede, moderne uitgaven bestaan, te ondernemen. De Commissie
heeft, na verschillende plannen te hebben overwogen, ten slotte haar keuze laten
vallen op de uitgave van de werken van Coornhert, voor zoover deze tot het gebied
der letterkunde behooren. Zij liet zich hierbij leiden, niet alleen door de overweging
dat van dezen merkwaardigen schrijver een goede moderne uitgave ontbreekt, maar
ook door de zekerheid, dat wij in prof. B. Becker op dit oogenblik een geleerde
bezitten, die voor een dergelijk werk de aangewezen man is. Toen ons bleek, dat
prof. Becker aan deze uitgave met vreugde en met groote onbaatzuchtigheid zijn
krachten wilde wijden, hebben wij geen oogenblik geaarzeld en het besluit genomen,
aan de Jaarvergadering als werkplan voor de volgende jaren het tot stand brengen
van een kloeke Coornhert-uitgave voor te leggen. Met de voortvarendheid, die hem
eigen is, heeft prof. Becker zich reeds aan de voorbereiding van deze uitgave gezet.
De Commissie stelt zich voor behalve deze omvangrijke, op royaal formaat uit te
geven publicatie van tijd tot tijd ook kleinere werken uit te geven, telkens wanneer
zich daartoe de gelegenheid aanbiedt. Zij heeft daarbij de tegemoetkomende
medewerking van de firma Brill mogen verwerven. Het vorige jaar was reeds besloten
een bundel kluchten, die dr N. Van der Laan onder den titel ‘Uit het archief der
Pellecanisten’ persklaar gemaakt had, uit te geven; de Commissie heeft het
genoegen dit eerste nummer in de kleine reeks van de ‘Leidsche Drukken en
Herdrukken’ op deze Jaarlijksche Vergadering aan het Bestuur te overhandigen.
Zij heeft voor het volgende jaar op het werkprogram een nieuwen druk staan, die
ons eerelid prof. J.W. Muller van zijn reeds lang uitverkochte standaarduitgave van
den Reinaert gereed gemaakt heeft. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen reeds
zoo ver gevorderd, dat de Commissie hopen mag het volgend jaar deze uitgave te
doen verschijnen. De Commissie zou het zeer op prijs stellen, indien haar de vrijheid
gelaten werd ten aanzien van deze reeks van kleine en weinig kostbare uitgaven
haar beslissingen zelfstandig te nemen, daar wij reeds nu door de ervaring geleerd
hebben, dat het meermalen noodig zal zijn snel te
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handelen en een wachten op de volgende Jaarvergadering een geregelde uitvoering
der plannen zou kunnen vertragen.
Aan de plannen en voorstellen der Commissie hechtte de vergadering bij applaus
haar goedkeuring.

[IX.] Mededeeling over de Elsevier-reeks
IX. Namens het Bestuur geeft de heer De Vries de volgende inlichtingen over het
plan tot de uitgave van een reeks der belangrijkste werken van de Nederlandsche
letterkunde:
In het vorige jaarverslag van de Commissie voor de Uitgave van Geschriften werd
op min of meer vage wijze gesproken van een plan, om de geheele Nederlandsche
letterkunde in een reeks uiterlijk zoowel als innerlijk welverzorgde deeltjes uit te
geven. Dit plan nadert haar voltooiïng. De firma ‘Elsevier’ is bereid gevonden, deze
uitgave geheel voor eigen risico op zich te nemen; mocht haar vertrouwen in het
Nederlandsche publiek niet beschaamd worden, dan zou zij hiermee een
standaardwerk van onze litteratuur scheppen, waarvan velen het gemis smartelijk
hebben gevoeld. De firma ‘Elsevier’ verlangde echter den moreelen steun van
letterkundige lichamen in Noord- en Zuid-Nederland en zij verzocht aan onze
Maatschappij en aan de Vlaamsche Akademie deze uitgave met haar gezag te
willen steunen. Het Bestuur was daartoe gaarne bereid en heeft te zamen met de
Vlaamsche Akademie een Commissie benoemd, die de keus der uit te geven werken
zal bepalen en voor de uitgaven zorg zal dragen. Leden dezer Commissie zijn voor
Vlaanderen de hoogleeraren Cornette, Van Mierlo en Verdeyen, voor Nederland
de heeren Van Eyck, Moller, De Vries en Wille.
De Commissie is haar werkzaamheden begonnen met het opstellen van een
voorloopige lijst van ongeveer honderd deelen, waarin de meest karakteristieke en
schoonste uitingen van de Nederlandsche letterkunde zullen worden opgenomen.
Zij heeft als onderste grens het begin van deze eeuw gesteld, eensdeels wegens
de moeilijkheid eener rechtvaardige keuze, anderdeels wegens het bezwaar der
auteursrechten, die op moderne boeken rusten. Het overleg, dat grootendeels
schriftelijk moet plaats hebben, heeft zich voornamelijk bepaald tot het vaststellen
van 24 deelen, die de firma ‘Elsevier’ als eerste proefserie wil laten verschijnen,
maar het ligt in de bedoeling om ook de volledige lijst zoo spoedig mogelijk
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vast te stellen. Die eerste reeks van 24 deelen zal in vier jaar verschijnen, iedere
twee maanden dus een deel, waarvan het eerste in Januari van 1939 gereed moet
zijn. Voor dit jaar 1939 staan op het programma: 1. Middeleeuwsche geestelijke
epische gedichten; 2. Coornhert, De Doolinghe van Ulyssus; 3. Protestantsche lyriek
der 17de eeuw; 4. Drost, Hermingard van de Eikenterpen; 5. Poëzie van Van
Langendonck; 6. Proza van Van Deyssel.
Wil dit waarlijk grootsche plan slagen, dan zal op velerlei wijze onder het publiek
propaganda gemaakt moeten worden. Te zeer beschouwt de gemiddelde
Nederlander zijn eigen en dan vooral de oudere letterkunde als lectuur voor de
schoolgaande jeugd; deze geringschatting zal plaats moeten maken voor de
welverdiende waardeering voor dit schoone bezit onzer Nederlandsche beschaving.
Die propaganda zal gevoerd moeten worden door ieder in eigen kring, daarnaast
door onze persorganen, zij zal steun mogen verwachten van de Regeering en andere
officieele instanties op het gebied van kunst en onderwijs. Om het publiek wakker
te schudden zal bovendien een affiche worden gemaakt, waarin op pakkende wijze
doel en beteekenis dezer uitgave aangetoond worden. Daartoe zal een prijsvraag
uitgeschreven worden waaraan Nederlandsche en Vlaamsche kunstenaars kunnen
deelnemen; het bekroonde onderwerp zal als aanplakbiljet worden gedrukt. De
Commissie van beoordeeling bestaat uit vijf leden; door de Maatschappij zijn
uitgenoodigd de heeren prof. Roland Holst, dr De Gelder en de uitgever Klautz,
terwijl voor Vlaanderen daarin zitting hebben genomen Gustaaf Van de Woestijne
en Maurits De Meyer.
Hiermede is het voornaamste medegedeeld van wat tot op dit oogenblik bereikt
is. Wij ontveinzen ons niet, dat nog velerlei moeilijkheden moeten worden
overwonnen, maar aan den anderen kant ontvingen wij reeds zooveel blijken van
sympathie en medewerking, dat de uitvoering verzekerd geacht mag worden.
Op vragen van den heer Stapel over den prijs der deelen en van den heer Last over
de spelling, antwoordt de heer De Vries, dat de prijs bij inteekening uniform, voor
de leden der Maatschappij nog bovendien verlaagd, bij verkoop van afzonderlijke
deelen niet steeds gelijk en soms aanmerkelijk hooger dan de inteekeningsprijs zal
zijn. De spelling wordt zoo veel mogelijk genormaliseerd, met uitzondering misschien
van eenige gevallen, waarin het beter is de oude spelling te behouden.
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[VIII.] Verslag der commissie voor schoone letteren
VIII. Hierna volgt voorlezing, door den heer Asselbergs, van het verslag der
Commissie voor Schoone Letteren:
De werkzaamheden van de Commissie voor Schoone Letteren, die hoofdzakelijk
bestaan in het aanwijzen van een candidaat voor den C.W. Van der Hoogt-prijs,
werden gedurende het afgeloopen jaar eenigermate bemoeilijkt door een welwillende
beschikking van het bestuur op een ter vorige jaarvergadering uitgebracht voorstel,
voortaan in plaats van een enkelen een tweetal candidaten voor den jaarlijkschen
aanmoedigingsprijs te stellen. Na lange discussie over de gewenschtheid van dezen
maatregel werd besloten, aan de jaarvergadering een nieuw voorstel te doen,
hetgeen in overeenstemming met het bestuur zal geschieden. In een viertal
vergaderingen van de Commissie bleek, dat het niet licht viel, uit de groote
hoeveelheid Nederlandsche bellettristische geschriften, gedurende de laatste periode
in het licht gegeven, een beslissende keuze te doen. Zeer vele boekwerken werden
besproken, negen uitgaven werden aan een nader onderzoek onderworpen en
slechts na lange aarzeling kwam men tot de samenstelling van het advies, dat
zoowel voor wat den eerstgenoemden als voor wat den tweeden candidaat betreft
op een uitspraak van de meerderheid der leden berust. Het secretariaat van de
Commissie voor Schoone Letteren zal met ingang van het nieuwe vereenigingsjaar
worden waargenomen door dr W.A.P. Smit te Deventer. De Commissie, die weinig
spontane medewerking van de Nederlandsche uitgevers mocht ondervinden
gedurende den laatsten tijd, dringt er op aan, dat werken, waarvan men redelijk
vermoeden kan, dat ze voor den C.W. Van der Hoogt-prijs in aanmerking komen,
door de uitgevers of de auteurs zullen toegezonden worden aan haren secretaris.
Zonder deze hulp is het moeilijk, een volledig overzicht te krijgen van het voorradige
materiaal.
De klacht over onvoldoende medewerking van de uitgevers doet mevrouw
Mees-Verwey opmerken dat het toch niet redelijk is te verwachten dat de uitgevers
alles wat bij hen verschijnt naar de commissie zenden in de hoop op een bekroning;
de regelmatig uitkomende lijsten der nieuwste uitgaven kunnen de commissie dienen
om op de hoogte te blijven.
Over die medewerking valt niet te klagen, meent de heer Enno Van
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Gelder, die het prijst dat daardoor de toekenning van den dr
Wynaendts-Francken-prijs zeer werd vergemakkelijkt.

De C.W. van der Hoogt-prijs
De adviezen over de toekenning van den prijs voor het jaar 1938 zijn als
vertrouwelijke mededeeling afgedrukt in den beschrijvingsbrief:
In aansluiting aan een bij de vorige jaarvergadering uitgedrukten wensch
en in overleg met de Commissie voor Schoone Letteren zijn thans twee
candidaten genoemd, die voor den aanmoedigingsprijs in aanmerking
komen.
De jaarvergadering heeft nu uit te maken welke auteur naar haar meening
het meeste recht daarop heeft.
Haar uitspraak wordt verkregen bij schriftelijke stemming. Blanco stemmen
zijn niet geldig.
Advies van de Commissie voor schoone letteren
De Commissie voor Schoone Letteren adviseert het Bestuur, als candidaat
voor den C.W. Van der Hoogt-prijs aan de vergadering voor te dragen
den dichter, romanschrijver en criticus S. Vestdijk, zulks naar aanleiding
van zijn werk ‘Het Vijfde Zegel’.
In dit boek onderneemt de auteur, die zich als verteller voordien meestal
bepaalde tot de gedetailleerde psychologische analyse van den modernen
mensch, een stoute poging tot reconstructie van de geestelijke problemen
uit een bewogen tijdperk der historie, welke hij den lezer voor oogen stelt
door het uitbeelden der bezieling en aandriften van den schilder El Greco.
De verbeelding van diens in werkelijkheid vrijwel onbekende
levensgeschiedenis tot een dramatischen strijd van soms bijna
demonische krachten en tegenkrachten, te midden eener wereld, die zich
door veruiterlijking en verleugening van alle geestelijke waarden kenmerkt,
wijst op een sterk uitdrukkingsvermogen, gepaard aan een oorspronkelijke
en pakkende visie op de spanningen, waaruit het werk van dezen schilder
is ontstaan.
Het komt de Commissie voor, dat deze auteur, die in sommige
letterkundige kringen reeds erkenning vond, in dezen roman blijk heeft
gegeven van nieuwe mogelijkheden, die alleszins verdienen te worden
aangemoedigd. Dit jongste werk kan immers worden beschouwd als het
bewijs eener verruiming van zijn gezichtsveld.
Op uitdrukkelijk verlangen van het Bestuur, dat de Commissie vroeg nog
een tweeden candidaat voor den C.W. Van der Hoogt-prijs te benoemen,
adviseert de Commissie als zoodanig voor te stellen den dichter en
romanschrijver Jan H. Eekhout, op grond van zijn boek ‘Warden een
Koning’.
Zij oordeelt, dat deze auteur, die in talrijke, waaronder vele gevoelige en
gave gedichten, de gemoedsgesteldheid van den godsvruchtigen christen
tot uitdrukking bracht, in dezen roman een geslaagde poging leverde om
de reeds door zeer talrijke schrijvers gevestigde traditie van het
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gewestelijke verhaal, te verrijken met een gezonde, landelijke vertelling,
te boek gesteld in eenvoudig en teekenachtig proza.
Advies van het bestuur
Het Bestuur vereenigt zich met het advies der Commissie voor Schoone
Letteren.
Vóór tot stemming wordt overgegaan zet de heer Van Eyck zijn bezwaren tegen de
voordracht der Commissie voor Schoone Letteren uiteen.
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Met toekenning aan een der genoemde candidaten wordt het doel van den prijs
gemist, want hij is ingesteld om jonge dichters aan te moedigen. De nu voorgedragen
candidaten zijn beiden veertig jaar oud. Vestdijk is bekend genoeg en wordt meer
erkend dan de commissie het thans voorstelt. Volgens spreker is het stelsel onjuist,
waarbij de keuze aan de leden wordt gelaten. Wil men het echter handhaven, dan
is het logisch dat twee boeken worden voorgesteld, maar dan moeten dat ook de
twee beste zijn en kunnen wij niet aanvaarden, dat een van die twee dat bij lange
na niet is. De heer Van Eyck neemt aan, dat de commissie deze tweede voordracht
niet in ernst bedoeld heeft en beschuldigt haar van sabotage der door het bestuur
voorgeschreven regeling.
De voorzitter maakt bezwaar tegen een bespreking der voorgestelde werken,
waardoor hun auteurs, zonder dat zij zelf daartoe aanleiding gaven, aan critiek
worden blootgesteld.
De heer Asselbergs verdedigt de commissie; wat den leeftijd der voorgestelde
schrijvers betreft, beroept hij zich op vroegere bekroningen, waarbij een verschuiving
van de jeugdgrens valt waar te nemen, zóó ver zelfs, dat deze aanmoedigingsprijs
eens aan den grootsten onder de meer bejaarde auteurs ten deel viel. Vergeleken
daarbij mag bijna veertig jaar en nog geen veertig jaar jong worden genoemd.
Aan de commissie kan op dezen grond geen verwijt worden gemaakt; doch ook
de beschuldiging van deloyale sabotage verwerpt hij ten eenenmale. Over beide
auteurs is ernstig en langdurig van gedachte gewisseld.
De voorzitter merkt op, dat het bestuur het uitgebrachte advies niet als sabotage
van zijn regeling beschouwt.
De heer Bloem komt ook voor de commissie op; de prijs van aanmoediging moet
toch altijd worden gegeven aan iemand, die wel aan het begin van zijn loopbaan
staat, maar toch voldoende bewijs van zijn kunnen heeft gegeven, dus niet aan een
piepjong schrijver, wiens eerste verzen zijn uitgekomen.
De heer Dominicus stelt de vraag, wat er gebeurt wanneer een groote meerderheid
blanco stemt, zoodat daaruit mag afgeleid worden dat zij den candidaten geen van
beiden haar stem wenscht te geven.
De bespreking van deze vraag wordt verschoven tot die over de wijziging van
artikel 59. Is de heer Dominicus tegen toekenning van den prijs, dan kan hij nu een
voorstel in stemming brengen. De heer Margadant wenscht dit laatste te doen, in
overeenstemming - naar hij meent - met de opvatting van den heer Van Eyck. Deze
weerlegt, dat dit zijn
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bedoeling zou zijn geweest, waarop de heeren Dominicus en Margadant verklaren
geen voorstel te doen. Terwijl de stembiljetten reeds worden opgehaald, verlangt
mevrouw Van Schaik-Willing nog het woord over deze aangelegenheid, doch wordt
verzocht bij de rondvraag er op terug te komen.
De heeren Byvanck en Slagter belasten zich op verzoek van den voorzitter met
de telling der stemmen. Ingeleverd zijn 98 biljetten, waarvan 21 blanco, die evenals
één, ingevuld op beide candidaten, van onwaarde zijn. Van de 76 overige zijn 60
voor Vestdijk en 16 voor Eekhout; het werk van Vestdijk krijgt dus den prijs.
De vergadering wordt dan geschorst. Terwijl men naar de koffietafels gaat, worden
de stembiljetten voor de verkiezing van leden in bestuur en commissiën ingezameld.
Ongeveer halfdrie wordt de vergadering voortgezet.

[XII.]
XII (1). Aan de orde wordt dan gesteld het eerste voorstel van het bestuur, de
benoeming van een eerelid. De voorzitter vraagt de vergadering om dr C.J.
Wynaendts Francken te benoemen, een vraag die met applaus begroet wordt. Hij
richt het woord tot het nieuwe eerelid:
Een man, wiens bibliographie in 1933, op zijn 70sten verjaardag, reeds 34
boekwerken en tegen de honderd tijdschriftartikelen opsomde en die sindsdien
staag is voortgegaan dit aantal te vermeerderen, mag zeker wel worden aangeduid
als minime illitteraus, om met Golius van daareven te spreken, doch wanneer men
kennis neemt van de verscheidenheid der onderwerpen, welke in deze geschriften
worden behandeld, dan wordt men met verbazing en bewondering vervuld voor zulk
een vir eruditissimus. Van Afrika tot Zelfmoord loopt de klapper op uw bibliographie,
en tusschen deze twee uitersten liggen weinig onderwerpen, de wereld of het
menschelijk leven betreffend, waarmede gij U niet hebt bezig gehouden. Ieder die
U kent weet, dat Uw weetgierigheid onverzadigbaar is; gij tracht dien honger te
stillen in Uw omgang met menschen, Uw studie van boeken, en, toen gij eenige
jaren jonger waart, door groote en degelijk voorbereide reizen. In onzen tijd zijn
encyclopaedische geleerden als gij zijt uiterst schaarsch. Onwillekeurig moet ik
denken aan twee mannen over wie gij ook hebt geschreven: Bayle en Voltaire. Gij
zoudt U in hun, zij zouden zich in Uw gezelschap wèl hebben bevonden.
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Nu zie ik U al glimlachen en één van Uw Aphorismen mompelen over lof. In de
overtuiging dat de voorzitter der Maatschappij van Letterkunde niet behoort tot hen,
van wie het Aphorisme geldt: ‘Van sommige menschen is het aangenamer een
afkeuring dan een loftuiting te bekomen’, zet ik mijn requisitoir voort. Gij hebt jegens
de Maatschappij groote verdiensten verworven. Lid al van 1899 af, zijt gij een trouw
bezoeker van haar vergaderingen geweest en hebt gij meermalen voordrachten
gehouden. Aan Uw belangstelling hebt gij in 1935 daadwerkelijk uiting gegeven
door het in het leven roepen van den Wynaendts Francken-prijs, en, toen de
oorspronkelijke opzet niet geheel aan Uw verwachtingen beantwoordde, hebt gij in
het afgeloopen jaar niet geaarzeld opnieuw een belangrijke schenking te doen ter
versterking van het oorspronkelijk beschikbaar gestelde fonds. Al deze overwegingen
hebben het bestuur der Maatschappij doen besluiten aan de jaarvergadering het
voorstel te doen U tot eerelid der Maatschappij te benoemen, en ik houd mij
overtuigd, dat de vergadering zoo even haar instemming daarmede met geestdrift
heeft gegeven.
Dr Wynaendts Francken, een geleerde èn een Maecenas in één persoon te mogen
begroeten, is een voorrecht dat de Maatschappij slechts te zelden te beurt valt! U
sieren beide eigenschappen, omdat zij het bewijs zijn, dat gij met alle U ten dienste
staande middelen de Nederlandsche Letteren wilt bevorderen. Zulk een toewijding
is zeldzaam en heeft haar voldoening in zich zelve. Indien zulk een philosoof als gij
evenwel gevoelig zijt voor eenig eerbewijs, dan hoop ik dat het U niet geheel
onverschillig zal laten, het eere-lidmaatschap van deze oude Maatschappij te
bekleeden. Uit naam van de geheele vergadering wensch ik U daarmede van harte
geluk.
Dr Wynaendts Francken dankt den voorzitter met een handdruk.

[XI.]
XI. Namens de commissie voor stemopneming, die bestond uit de leden mejuffrouw
Van Lessen en de heeren Heeroma, Juynboll, Van Ronkel, Van Rijnbach en De
Gelder, deelt de secretaris den uitslag mede van de stemming voor 30 gewone en
2 buitengewone leden.
Ingekomen zijn 235 geldige stembiljetten. Ongeldig waren 4 ongeteekende en 4
die te laat kwamen.
Tot gewoon lid zijn gekozen:
dr A.J. Bernet Kempers, dr C.C. De Bruin, dr J.J. Cornelissen, dr L.J. Van Holk,
mr L. Huizinga, mejuffrouw K.H.R. De Josselin
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de Jong, dr W.F. Grosheide, dr A. Kessen, dr H.A. Kramers, dr G.I. Lieftinck, dr J.D.
Meerwaldt, Joh. Reddingius, dr G. Stuiveling, dr W.F. Stutterheim, dr J. Theunisz,
F.V. Toussaint van Boelaere, B. Verhoeven, Gerard Walschap, dr J. Waterink, dr
Th. Weevers, dr G.A. Wumkes en P. Wiedijk.
Tot buitengewoon lid: dr G. Coedes en dr Franz Petri.
Na deze mededeeling volgde nog een opmerking over de wijze van stemmen;
een gedeelte der biljetten bevatte slechts enkele nummers. De commissie brengt
onder de aandacht der leden, dat door de lijst niet geheel in te vullen, zij ook de
verkiezing van eigen candidaten in gevaar brengen. Het hierbij gevoegde overzicht
van de invulling der biljetten toont, hoe het mogelijk is geweest, dat ondanks de
ontvangst van een normaal aantal stembiljetten (in 1935 was dit 240, in '36: 219, in
'37: 266) de benoeming van het gewenschte aantal nieuwe leden niet bereikt werd.
Slechts een vierde der biljetten was geheel ingevuld. Het aantal geldige stembiljetten
bepaalt (door 4 gedeeld, zie wetsartikel 9) het minimum, dat ieder moet verkrijgen
om benoemd te zijn. Indien bij de 235 er niet 87 met ten hoogste 10 nummers waren
geweest of wel, wanneer die met ten hoogste 5 nummers niet waren ingezonden,
zou de uitslag anders zijn geworden. Zonder die met niet meer dan 5 nummers, zou
het getal der vereischte stemmen niet 58 maar 51 zijn geweest en zouden reeds
de acht gewone leden zijn verkozen die thans het minimum niet behaalden.
5 met 1 nummer

8 met 11 nummers

3 met 20 nummers

7 met 3 nummers

6 met 12 nummers

7 met 21 nummers

6 met 4 nummers

8 met 13 nummers

7 met 22 nummers

14 met 5 nummers

6 met 14 nummers

8 met 23 nummers

9 met 6 nummers

6 met 15 nummers

4 met 24 nummers

14 met 7 nummers

5 met 16 nummers

3 met 25 nummers

7 met 8 nummers

3 met 17 nummers

4 met 26 nummers

8 met 9 nummers

1 met 18 nummers

5 met 27 nummers

10 met 10 nummers

5 met 19 nummers

2 met 29 nummers
57 met 30 nummers

De stemming voor buitengewone leden is hier niet opgenomen.

[XIV, XV.]
XIV, XV. De uitslag der verkiezing van 2 bestuursleden en 8 leden in vaste
commissiën wordt namens de commissie voor stemopneming, gevormd door de
leden Juynboll, Van Haeringen, Kroon, Van Rijnbach, Van Wijngaarden en De
Gelder, door laatstgenoemde bekend gemaakt. Uit de stembus kwamen 55 geldige
en 9 ongeldige stembiljetten. Gekozen zijn alle a-candidaten:
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in het Bestuur: dr A.A. Van Rijnbach en mr M. Nijhoff;
in de Commissie voor Taal- en Letterkunde: mr P.N. Van Eyck, dr C.B. Van
Haeringen, dr A.A. Van Rijnbach en dr J. Heinsius;
in de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde: mr D. Van Blom en dr J.
Huizinga;
in de Commissie voor Schoone Letteren: V.E. Van Vriesland;
in de Commissie voor de Uitgaaf van Geschriften: mr M. Nijhoff.
De overige voorstellen van het Bestuur komen daarna aan de orde.

[XII.]
XII (2/5). Bij het 2de voorstel, de verplaatsing van den zetel der Maatschappij, geeft
de secretaris een toelichting:
Aansluitend aan hetgeen in het jaarverslag (zie blz. 233) werd opgemerkt over
de proefvergadering, kan ik mededeelen, dat de onderhandelingen met het Oostersch
Instituut een zeer bevredigend verloop hebben. Zij zijn nog niet geheel tot beslag
gekomen, maar het is reeds mogelijk U te vertellen, dat de financieele gevolgen
van de verplaatsing geen nieuwen druk op de Maatschappij zullen veroorzaken.
Het Bestuur van het Snouck Hurgronje-huis heeft een zeer tegemoetkomende
houding aangenomen en is bereid zooveel mogelijk aan onze wenschen te voldoen.
Een nieuwe bestuurskamer, ontworpen door den architect Buurman, zal worden
getimmerd op een verdieping en belooft een zeer fraai centrum voor de Maatschappij
te worden. Het gebouw laat echter voorloopig niet toe ook de jaarvergaderingen
hier te houden en het kan als een aangename en geleidelijke overgang werken,
voor diegenen, die aan de oude Nutszaal zich door traditie gebonden voelen, dat
voorshands de jaarvergadering hier nog zal plaats vinden.
Overigens is de verplaatsing in de oogen van het bestuur - en niet alleen van het
bestuur, zooals U reeds hebt vernomen - een groote verbetering, ook met betrekking
tot het aanzien van de Maatschappij.
Wegens de loopende contracten en de vertimmering, die nog vooraf moet gaan,
zal eerst in Januari 1939 de verplaatsing een feit zijn.
Het voorstel wordt daarna zonder bespreking goedgekeurd evenals de onder 2
en 3 genoemde, waarvan de heeren De Vries en Kloeke de beteekenis uiteenzetten.
Het 5de voorstel, een uitbreiding van wetsartikel 59, wordt door den voorzitter
verklaard.
De heer Van Gils beveelt aan in artikel 59 den zijns inziens onjuisten term
voordracht te vervangen door aanbeveling en vraagt de leden minstens drie maanden
vóór de jaarvergadering met de aanbeveling van de
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Commissie voor Schoone Letteren in kennis te stellen. De voorzitter wijst dit laatste
af, maar zegt overweging van de redactieverandering toe.
Een amendement, door den heer Drion voorgeslagen, waarbij het alternatief uit
het bestuursvoorstel zou veranderen in een imperatief, kan het bestuur juist dáárom
niet overnemen; de voorzitter deelt mede dat nu grondig is onderzocht hoe volgens
den wensch van den stichter deze prijs moesten worden vergeven; zoowel de
commissie als het bestuur zijn van zins zich daaraan zoo strikt mogelijk te houden.
De heer Van Eyck vraagt of de stembriefjes behalve de namen der auteurs ook
niet de woorden tegen toekenning konden bevatten, maar, zooals de voorzitter
opmerkt, is het beter, dat tegenstanders van een toekenning een voorstel in de
vergadering brengen.
De heer De Vries zou dan nog een voorstel willen doen en wel:
1 aan de vergadering de vraag voor te leggen of zij het er mee eens is, dat hare
beslissing gevraagd wordt; 2 of zij het er mee eens is, dat zij die beslissing uit een
dubbeltal wenscht te doen; 3 dit voorstel in de volgende jaarvergadering te
behandelen.
Wanneer de voorzitter hierover de meening van de vergadering wil vernemen,
verzoekt de heer Byvanck de besprekingen te schorsen en eerst het woord te geven
aan den spreker van dezen middag, waarmede de vergadering door applaus hare
instemming betuigt.

[XVI.]
XVI. De heer Van Hamel krijgt het woord voor zijn voordracht over ‘Het geheim der
Kelten’ (zie blz. 15).

[XIII.]
XIII. Het voorstel om de jaarlijksche bijdrage te bepalen op ƒ 10.- wordt zonder
bespreking goedgekeurd.

[XVII.]
XVII. Het voorstel van den voorzitter, namens het Bestuur, om den heer De Vries
tot zijn opvolger te benoemen, wordt met applaus ontvangen. De heer De Vries
neemt de benoeming aan.

[XVIII.]
XVIII. Bij de rondvraag verlangt niemand meer het woord en weinig na vieren eindigt
de vergadering. Vele leden gaan dan naar het Museum voor Volkenkunde, waar
de Directeur, dr Rassers met zijn staf hen, na aanbieding van thee, rondleidt door
het Museum.
In Den Vergulden Turk was het tooneel van het laatste bedrijf der jaarvergadering,
waar de leden zich om een gezelligen disch schaarden. Hier was hun aantal
geslonken tot 26.
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Bijlage I: Aanwinsten der bibliotheek
(Behoort bij het verslag van den Bibliothecaris, afgedrukt op blz.
234)
Lijst van personen en instellingen die de bibliotheek van de Maatschappij
in het genootschapsjaar 1937-1938 met geschenken hebben vereerd
1.

Raf. Altamira y Crevea, 's-Gravenhage.

2.

S. Anema, 's-Gravemage.

3.

P. Steph. Axters O. P., Rome.

4.

Dr Henry Beets, Grand Rapids.

5.

Dr B. van den Berg.

6.

Bond van Gentsche Germanisten, Gent.

7.

S. Bottenheim, Amsterdam.

8.

Commissie voor Schoone Letteren.

9.

Commissie voor Taal- en Letterkunde.

10.

Commissie voor den Dr C.J. Wijnaendts
Francken-prijs 1937.

11.

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

12.

Mej. Emma Dronckers, Amsterdam.

13.

Gemeentearchief, Leiden.

14.

Gemeentearchief, Rotterdam.

15.

Dr C. Gerretson, Utrecht.

16.

Dr P.C.A. Geyl, Utrecht.

17.

Dr J.C. de Haan, Oegstgeest.

18.

Dr P.N.U. Harting, Amsterdam.

19.

Ned. Heidemaatschappij, Arnhem.

20.

Mevr. C.M. van Hille-Gaerthé,
's-Gravenhage.

21.

Hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis,
's-Gravenhage.

22.

Koloniaal Instituut, Amsterdam.

23.

K. Jaberg, Bern.

24.

Dr D. Kalma, Eindhoven.

25.

A.A. Kok, Amsterdam.

26.

S.H. van der Kraats, Gouda.

27.

Mr J. Kunst, Bilthoven.
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28.

Mevr. H. Laman Trip-De Beaufort,
Oberstdorf.

29.

Dr D. Langedijk.

30.

Mej. Dr J.H. van Lessen, Leiden.

31.

Holl. Maatschappij der Wetensch.,
Haarlem.

32.

B.A. Meuleman, Nijmegen.

33.

Ministerie van Koloniën, 's-Gravenhage.

34.

J.C. Mollema, 's-Gravenhage.

35.

Museum van de Vlaamsche Letterkunde,
Antwerpen.

36.

Mej. Dr M.A. Muusses, Stockholm.

37.

Mevr. Henr. de Nève-van Eyk,
Amsterdam.

38.

Dr W.L.J. de Nie, Delft.

39.

Mej. Dr J. Aleida Nijland, Alkmaar.

40.

Openb. Leesz. en Bibl., Delft.

41.

Openb. Leesz. en Bibl. ‘Reuvens’,
Leiden.

42.

Openb. Leesz. en Bibl., Vlaardingen.

43.

Persijncomité, Borgerhout.

44.

Allard Pierson-Stichting, Amsterdam.

45.

W.M.C. Regt, Alfen a.d. Rijn.

46.

Reveil-Archief, Amsterdam.

47.

André de Ridder, Antwerpen.

48.

C.L. Schepp, Scheveningen.

49.

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

50.

Dr D. Schoute, Wassenaar.

51.

Friedr. Schult, Güstrow i/M.

52.

G.W. Schut, Leiden.

53.

Staatsargief, Pretoria.

54.

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

55.

A.F. Suidgeest, Venhuizen.

56.

Universiteits-Bibliotheek, Groningen.

57.

Idem, Kiel.

58.

Idem, Nijmegen.

59.

Idem, Tübingen.

60.

Idem, Utrecht.
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61.

Mej. Dr F. Th. A. Voigt, Voorburg.

62.

Dr J. de Vries, Leiden.

63.

Dr C.J. Wijnaendts Francken, Leiden.

64.

Mevr. M.C. van Zeggelen, Amsterdam.

Uitgevers die bij hen uitgegeven werken aan de bibliotheek ten
geschenke gaven
65.

Ned. Boekhuis, Tilburg.

66.

G.W. den Boer, Middelburg.

67.

Erven F. Bohn, Haarlem.

68.

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

69.

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

70.

W.L. en J. Brusse's Uitg. Mij, Rotterdam.
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71.

J.H. de Bussy, Amsterdam.

72.

G.F. Callenbach, Nijkerk.

73.

D.A. Daamen's Uitg. Mij, 's-Gravenhage.

74.

Uitg. Mij C.A.J. van Dishoeck, Bussum.

75.

Uitg. Bedrijf Eigen Volk, Haarlem.

76.

Uitg. Mij W. de Haan, Utrecht.

78.

Van Holkema en Warendorf, Amsterdam.

79.

Hollandia-Drukkerij, Baarn.

80.

Erven A. de Jager, Groningen.

81.

P.N. van Kampen en Zoon, Amsterdam.

82.

W. Kraal en Zonen, Driebergen.

83.

Leiter-Nijpels, Maastricht.

84.

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

85.

Van Loghum Slaterus' Uitg. Mij, Arnhem.

86.

J.M. Meulenhoff, Amsterdam.

87.

Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam.

88.

Uitgeverij Pegasus, Amsterdam.

89.

La Rivière en Voorhoeve, Zwolle.

90.

N. Samson, Alfen a.d. Rijn.

91.

Servire, 's-Gravenhage.

92.

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

93.

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

94.

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

95.

H.D. Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem.

96.

Uitg. Mij Joost van den Vondel,
Amsterdam.

97.

Wereldbibliotheek, Amsterdam.

Lijst der handschriften en boeken, waarmede de bibliotheek is
vermeerderd
I. Handschriften
a. Briefwisseling van J e r . d e B o s c h met verschillende geleerden over de
Anthologia Graeca:
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Van J.W. te Water (2; 1808-'09) - Van F. Jacobs (15; 1793-1810); hierbij:
Animadversiones in anthologia graeca - Aan F. Jacobs (13; 1798-1810) - Van P.
Lammens (7; 1797-1810) - Van J.J.M. De Croix (4; 1797-'99) - Aan idem ( 1; 1798)
- Van J. d'Orville (2; 1796-'97; waarvan 1 in afschrift met translaat) - Van Muilman
& Soonen (2; 1796-'97) - Van J.G. Huschke (19; 1796-1810); hierbij: Animadversiones
in anth. graeca - Aan idem (5; 1803-'08) - Van L.H. Teucher (1; 1793) - Van H.
Astorgi (5; 1794); hierbij: Inhoudsopgave van de Codex Palatinus Anthologiae - Van
F.W. Koennberg (1; 1823, aan N.N.) - Van J.H. Hoeufft (1; 1798) - Van J. Luzac
(11; 1793-1806) - Aan idem (1; 1806) - Van D. Ruhnkenius (1; 1793); hierbij: afschrift
en notae - Van J. Willmet (1; 1797); hierbij: Epigrammata quae in anth. graeca non
leguntur - Van G.F. Suringar (1; z.j.); hierbij: aanteekeningen van J. Pierson en A.
Heringa betreffende de Anth. graeca - Van F. van Leyden van West-Barendregt (1;
1793); hierbij: Notae in codicem anth. ineditae. - Lectiones edit. Aldi 1521 en losse
aanteekeningen.
Geschenk van Mevr. wed. S. de Vries-de Vries, uit de nalatenschap van Dr S.G.
de Vries.
b. Verzameling brieven gericht aan J e r . d e B o s c h door:
A.B. (1; z.j.) - H.A. Bake (1; 1798) - J.F. van Beeck Calkoen (1; 1811) - J.A.L. van
Beeck Calkoen-van Westrenen (2; 1811) - J. Bondt (1; 1807); hierbij: 1 brief van De
Bosch aan idem (1807) - P. van den Bosch (1; 1779) - B. Broes (1; 1799) - J. Clarisse
(1; 1806) - H. Collot d'Escury (2; 1799) - H.C. Cras (7; 1800-'11) - J.R. Deiman (1;
1798) - F.H.L. Donckermann (1; 1809) - C. van Engelen (1; 1779) - E. Epkema (1;
1805) - J. de Frémery (1; 1798) - J. de Groot (1; 1769) - J. Helvetius (2; 1769) P.W. van Heusde (7; 1801-'10) - J. Hinlopen (1; z.j.) - J.H. Hoeufft (1; 1792) - D.
Hooft (1; 1810) - G. Hooft Gzn.
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(3; 1768-'76) - K. Hovens (3; 1781-'86) - A.L. Kaldenbach (1; 1798) - J. Kantelaar
(1; z.j.) - P.L. van der Kasteelen (5; 1799-1810) - - I.M. Kemper (1; 1809) - Th. van
Kooten (1; 1798) - J. de Kruijff (3; 1799-1801) - F. van Lelijveld (1; 1779) - Ch. F.
Lebrun, duc de Plaisance (1; 1810) - F. van Leijden van West-Barendregt (8; 1808);
hierbij: 1 brief van De Bosch aan idem (1808) - J. Lublink de Jonge (2; 1799) - E.
Luzac (1; 1809) - J. Meerman (8; 1806-'08) - A.C. Meerman-Mollerus (2; 1810-'11)
- J. Messchert van Vollenhoven (1; 1799) - M. Muilman (1; z.j.) - W. Munniks (1;
1786) - G.W. van Oosten de Bruyn (3; z.j.); hierbij: 1 brief van De Bosch aan idem
(z.j.) - H. Oosterdijk Jzn (1; 1795) - J.H. van der Palm (3; 1800); hierbij: Diverse
stukken over het oprichten van een standbeeld voor De Ruyter: afschriften van 3
brieven van R.J. Schimmelpenninck aan Van der Palm; van 1 brief van Lucien
Bonaparte aan Roland en van 1 brief van Roland aan R.J. Schimmelpenninck;
Extract uit het Register der besluiten van het Uitv. Bewind der Bat. republiek (1800);
Gedicht van Pieter Vreede op het standbeeld van De Ruyter, 1801 - J.H. Pareau
(4; 1809-'11) - F.G. Pestel (1; 1803) - J. van de Poll (1; 1772) - Quatremère d'Isjonval
(1; 1798) - S. Rau (1; 1808) - S.J.F. Rau (42; 1799-1802) - J. Rendorp (1; 1799) W.F. Roëll (1; 1807); hierbij: 1 brief van De Bosch aan idem en 1 aan J. Meerman
(1807) - E. Sandifort (1; 1808) - P. Speijert v.d. Eijk (2; 1808-'10) - Stapfer (1; 1801)
- A.A. Stratenus (2; 1801-'08) - M. Stuart (1; 1809) - J.H. van Swinden (1; 1808) J. Teissèdre l'Ange (1; 1808) - M. Tijdeman (8; 1801-'10); hierbij 1 brief van De
Bosch aan idem (1801) - J. Valckenaer, met bijschrift van Th. van Kooten (1; 1799)
- B. Voorda (1; 1798) - J. van Voorst (1; 1801) - W. te Water (1; 1811) - B.P. van
Wesele Scholten (3; 1796-1809) - D.R. Wyckerheld Bisdom (1-1810) - A. van
Zeebergh (2; 1793, 1802).
Geschenk als voren.
c. Verzameling brieven van en aan J e r . d e B o s c h .
Aan R. van Ommeren (2; z.j. en 1780) - Van P. Burman (6; 1769-'77); hierbij: 1
brief van De Bosch aan idem (1776) - Aan D. Hoola van Nooten (2; z.j.) - Van P.
Camper (1; 1775); hierbij 1 brief aan idem (1775) - Aan R. van Staphorst (5; 1766
en z.j.) - Aan Abr. Visser (1; z.j.) - Aan P.H. Koppiers (1; z.j.) - Aan C.A. Wetstenius
(3; 1772-'74); hierbij 2 van idem (1772) - Van Ev. Wassenbergh (6; 1768-1809);
hierbij 14 aan idem (1768-1772 en z.j.) - Aan P.N. Arntzenius (1; z.j.) - Aan L. van
Santen (8; 1768 en z.j.) - Aan H. van Alphen (2; 1785 en z.j.); hierbij 1 van idem
(1785) - Aan Temminck (1; 1770) - Aan H. Weytingh (2; 1802-'03); hierbij 2 van
idem (1802-'03) - Van I. Ruardi (4; 1801-'04); hierbij 1 aan idem (1801) - Aan G.
Corver Hooft (1; 1803); hierbij 1 van idem (1803) - Van R.J. Schimmelpenninck (13;
1792-1804); hierbij 1 van Riguault (pr. Didot l'aîné) aan R.J.S. en 1 van R.J.S. aan
Napoléon Bonaparte (dd. 13 Jan. 1801); 7 van J. de Bosch aan R.J.
Schimmelpenninck (1798-1805) - Aan H.A. Schultens. (1; 1788) - Aan P.H. Marron
(2; 1801-'03) - Van A.R. Falck (2; 1799); hierbij 2 aan idem (1797 en '99) - Aan
Quatremère d'Isjonval (1; 1798) - Van C. van Lennep (6; 1783-1801); hierbij 2 aan
idem (1772-'78) - Van P. Stinstra (1; 1811) - Van J.F. van Beeck Calkoen (1; 1811)
- Aan N.N. (1; 1804) - Aan Prof. N.N. (1; 1808) - Advies over ‘de amore Patriae
libellum’, aan N.N. (z.j.).
Geschenk als voren.
d. Verzameling brieven van en aan J e r . d e B o s c h .
Van L.C. Valckenaer (1; 1770); hierbij 1 aan idem (1770) - Van J.A. Ernesti (1;
1771); hierbij 2 aan idem (1770-'71) - Van A. Chr. Berheck
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(1; 1808) - Van C.G. Heyne (10; 1796-1810); hierbij 8 aan idem (z.j. en 1799-1810)
- Van H.C.A. Eichstädt (6 en 1 copie; 1800-'10); hierbij 3 aan idem (1800-'10) - Van
F.A. Wolff (2; 1798); hierbij 1 aan idem (1798) en 1 brief van S. Reiter aan S.G. de
Vries (1906) en overdruk van E. Slijper - Van F. Creuzer (1; 1809); hierbij overdruk
van E. Slijper - Van A. Matthiae (2; 1798) - Van C.U. Gräb (1; 1796) - Van J.W.
Specius (10; 1801-'09); hierbij 1 aan idem (1809) en 1 van J. de Bosch aan J.
Roldanus (1801) - Van G.L. Brown (1; 1793) - Van A.J. Silvestre de Sacy (1; 1808)
- Van L.M. Langlès (1; 1808) - Van Fr. Noël (5; 1797-'99); hierbij 2 aan idem (1797)
- Van H. Grégoire, évèque (1; 1804) - Van H. Wagner (3; 1787-1802) - Van F. Th.
Rink (2; 1799); hierbij 1 aan Rink (1799) - Van Imm. Kant (1; z.j.); hierbij 1 aan idem
(1799) en overdruk van S.G. de Vries - Van M. Siegenbeek (2; 1799 en 1804) - Van
H. Tollius (1; 1809) - Van J.A. Nodell (3; 1793-1809) -Van N. Paradijs (3; 1801-'10);
hierbij 2 aan idem (1805 en '09) - Van W.L. Mahne (1; 1808); hierbij 1 aan idem
(1808) - Van Jan ten Brink (2; 1798 en 1809) - Van J. Bake (1; 1810) - Van P. van
Braam (2; z.j. en 1797); hierbij 1 aan idem (1810) - Van P. van Hemert (1; 1796);
hierbij 1 aan idem (1797).
Geschenk als voren.
e. Briefwisseling van J e r . d e B o s c h en D. W y t t e n b a c h , 1771 - 1811,
bestaande uit 25 brieven van Jer. de Bosch aan D. Wyttenbach en 60 brieven van
D. Wyttenbach aan Jer. de Bosch, benevens enkele afschriften. Hierbij 1 brief van
Jeanne Gallien (later Mevr. Wyttenbach) aan Jer. de Bosch dd. 1 Aug 1810 (met
overdruk van D.C. Hesseling) en 1 brief van H.C. Cras aan Jer. de Bosch, dd. 22
Maart 1809.
Geschenk als voren.
f. Brieven gericht aan:
o

1 . M. d e V r i e s , door: A.J. Alberdingk Thijm (65; 1850-1888) - J.C. Alberdingk
Thijm (5; 1883-'89) - Nic. Beets (11; 1862-'91) - P. Bleeker (38; 1838-'74) - G.J.P.J.
Bolland (3; 1880) - Eelco Verwijs (164; 1852-'79) - Mevr. F. Verwijs-Fockema (8;
1851-'57) - Jan te Winkel (42; 1872-'92).
o

2 . S.G. d e V r i e s , door H.J. Allard (1; 1901); hierbij 1 overdruk.
o

3 . Abr. d e V r i e s , door: Ambr. Firmin Didot (1: 1853) - Jer. de Vries (1; 1813?).
Geschenk als voren.

II. Boeken
Het cijfer achter den titel verwijst naar den met hetzelfde cijfer aangeduiden naam
van den schenker in de hiervoor geplaatse lijst van schenkers.
o
A.S. [ps. van A.F. S u i d g e e s t ]. Het goddelijk duel. Verzen. Z. pl., [1937]. 8 .
(55)
A c t a e t D e c r e t a S e n a t u s , vroedschapsresolutiën en andere bescheiden
o
betreffende de Utrechtsche Academie. Dl. II. 1674-1766. Utrecht, 1938. 8 .
Werken uitg. door het Historisch Genootschap. Derde serie, no. 68.
A d e l a r d o f B a t h . De cura accipitrum. A mediaeval Latin treatise. Ed. with an
o

introduction and notes by A.E.H. Swaen. Groningen, 1937. 8 . (44)
Allard Pierson Stichting No. 11.
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A l l a r d , E l i s . Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych.
o

Proefschr. Nijmegen. Amsterd., 1937. 8 . (58)
A l m a n a k , D e M a a s t r i c h t s c h e , voor het jaar 1922, 1923. Maastricht,
o

1922-'23. 12 .
A l t a m i r a , R a f . La civilizacion española en los siglos XVI, XVII y XVIII. Buenos
o

Aires, 1937. 8 . (1)
Overdruk uit: Historia de la nación argentina. T. II-III.
o

A n e m a , S e e r p . Destructivisme. Lezing. Kampen, 1937. 8 . (2)
Calvinistische en impressionistische aesthetiek III.
A n h o l t , S. Die sogenannten Spervogelsprüche und ihre Stellung in der älteren
o

Spruchdichtung. Proefschr. Utrecht. Amsterd., 1937. 8 . (60)
A r c h i e v e n , D e , van kerken en liefdadige instellingen. Dl. III door A. van der
o

Poest Clement, met een woord vooraf door H.C. Hazewinkel. Rotterd., 1937. 4 .
(14)
Het archief van de voorm. classis van Schieland (1580-1816) en van de
tegenw. classis van Rotterdam (1816-1934). Archief der gemeente
Rotterdam.
o

A s c o l i , G.J. Zigeunerisches. Halle, 1865. 8 . (41)
A x t e r s , S t e p h . Bijdragen tot een bibliographie van de Nederlandsche
o

Dominikaansche vroomheid. Z. pl., [1932-'34]. 8 . (3)
Overdruk uit: Ons geestelijk erf, Dl. VI-VIII.
o

A x t e r s , S t e p h . Scholastiek lexicon. Latijn-Nederlandsch. Antwerpen 1937. 8 .
(3)
o

B a a r d m a n , C. Het defilé der overbodigen. Den Haag, [1937]. 8 . (73)
o

B a e k e l m a n s , L o d e . Uit grauwe nevels. Antwerpen enz., 1901. 8 .
o

B a e k e l m a n s , L o d e . Dwaze tronies. Rotterd, 1907. 8 .
o

B a e k e l m a n s , L o d e . Sinjoorkens. Antwerpen, 1910. 12 .
o

B a e k e l m a n s , L o d e . Havenvolk en sinjoren. Brugge, 1910. 8 .
o

B a e k e l m a n s , L o d e . Tille. Antwerpen, 1912. 8 .
o

B a e k e l m a n s , L o d e . Menschen. Antwerpen, 1917. 8 .
o

B a e k e l m a n s , L o d e . 't Is de liefde! Antwerpen, 1923. 8 .
o

B a e k e l m a n s , L o d e . Het rad van avontuur. Antwerpen, 1933. 8 .
o

B a e k e l m a n s , L o d e . Havenlichtjes. Antwerpen, z.j. 8 .
B a e k e l m a n s , L o d e . Wat moeder zong in herfstavonden. Zes
o

kindervertellingen met penteekeningen van Karel Doudelet. Antwerpen, z.j. 8 .
B a e k e l m a n s , L o d e . De blauw schuyte. Fantastische levensinwijding in 3
o

bedrijven. Antwerpen, Santpoort, z.j. 8 .
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B a l e n , J.W. v a n . De gulden spade. Omzwervingen door onze elf provinciën.
o

Met een woord vooraf van H.J. Lovink. Haarlem, 1938. Met afb. Gr. 8 . (19)
Samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Nederl.
Heidemaatsch.
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B a l f o o r t , D i r k J. Het muziekleven in Nederland in de 17de en 18de eeuw.
o

Amsterd., 1938. Geïll. 8 .
Patria X.
o

B a s t i a a n s e , F r a n s . Gedichten. 2de dr. Amsterd., 1918. 8 .
Nederl. Bibliotheek.
B a u w e n s , J. La tragédie française et le théâtre hollandais au 17me siècle. 1ère
o

partie: l'Influence de Corneille. Thèse de Paris. Amsterd., 1921. 8 .
B e e t s , H e n r y . Van het groote goed. Zestal Hollandsch-Amerikaansche
o

predikaties. Rotterd., 1934. Met portr. 8 . (4)
B e e t s , H e n r y . Johanna of Nigeria. Life and labors of Johanna Veenstra. Grand
o

Rapids, 1937. Met afb. 8 . (4)
B e r e n d s e n , A.A.J. De Italiaansche meubelen van de barok tot de negentiende
o

eeuw. Proefschr. Utrecht. Utrecht, 1938. 8 . (60)
B e r g , B. v a n d e n . Oude tegenstellingen op Nederlands taalgebied. Een
dialektgeografisch onderzoek met zes kaarten. Proefschrift Leiden. Leiden, 1938.
o

8 . (5)
B e r n e t K e m p e r s , K. Ph. De weerklank der literatuur in de muziek der
o

negentiende eeuw. Groningen, 1934. 8 . (44)
Allard Pierson Stichting No. 6.
B e s c h e i d e n , O f f i c i ë l e , betreffende de dienst van Multatuli als Oost-Indies
ambtenaar door P.M.L. de Bruyn Prince. 2de verm. dr. Max Havelaar op de Westkust
o

van Sumatra. Amersfoort, 1910. 8 .
o

B e s s e l a a r , H e r m . En wie weet. Rotterd., 1937. 8 . (70)
B e v e r s l u i s , M a r t . De cracht van 't landt bestaedt. Hymne in dramatischen
o

vorm. Baarn, 1938. 8 .
Eerst Elckerlyc-boec.
B e w e g i n g v a n T a c h t i g , D e . Redevoeringen gehouden ter gelegenheid van
de eere-promotie van Willem Kloos en Lodewijk van Deyssel op 27 Mei 1935.
o

Groningen, 1935. 8 . (44)
Allard Pierson Stichting No. 7.
o

B i b l i o p e g u s . De geschiedenis van den boekband. Amsterd., 1935. Met afb. 8 .
o

B l o e m , J.C. De nederlaag. Gedichten. Haarlem, 1937. 8 .
B l i j d e n s t e i n , M i n n y M u s a p h . Uit het land van den cocktail. Met illustr.
o

van Lex Horn. Amsterd., 1937. 8 . (9)
B o c k , H e l l m . Staat und Gesellschaft bei Francis Bacon. Ein Beitrag zur
politischen Ideologie der Tudorzeit. Habilitationsschrift Kiel. Speyer a. Rh., 1937.
o

8 . (57)
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B o e r m a , J o h . Historischer Kommentar zu Justins Epitome Historiarum
Philippicarum des Pompeius Trogus, 1. XXVII-XXXIII, und zu den Prologi dieser
o

Bücher. Proefschr. Groningen. Den Haag, 1937. 8 . (56)
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B o e r s e m a , K.H. Allard Pierson. Eene cultuur-historische studie. Met 3 portr.
o

's-Gravenh., 1924. 8 .
B o k , C. De witte paal, of Jenne. Eene, op waarheid gegronde, Noordhollandsche
o

geschiedenis. Amsterd., 1828. 8 . (39)
B o n t e m a n t e l , H a n s . Notulen gehouden ter vergadering der Staten van
o

Holland in 1670, bewerkt en uitgeg. door C.G. Smit. Utrecht, 1937. 8 .
Werken uitg. door het Historisch Genootschap. Derde Serie No. 67. Idem.
Proefschrift Utrecht.
B o o v e n , H e n r i v a n . Van de vereering des levens. Bandversiering van Herm.
o

Teirlinck. Bussum, 1906. 8 .
o

B o r d e w i j k , F. Rood paleis. Ondergang van een eeuw. Rotterd., 1936. 8 . (8)
o

B o r d e w i j k , F. De wingerdrank. Rotterd., 1937. 8 . (87)
B o r s s e l e n , P h i l i b e r t v a n . Dichtwerken. Een bijdrage tot de studie van
o

zijn taal en stijl. Proefschr. door P. Engelbert Muller, Utrecht. Groningen, 1937. 8 .
(60)
o

B o r s t e l m a n n , H. Lüneburgs Backhäuser. [Lüneburg, 1936]. 8 .
Festblätter des Museumvereins für das Fürstentum Lüneburg. No. 7.
B o s - v a n d e r H e i d e , H e n n y . Het Rudolfsboek. Proefschr. Groningen. Assen,
o

1937. 8 . (56)
o

B o t t e n h e i m , S. Franz Liszt. Amsterd., 1937. Met 2 portr. 8 . (7)
Caecilia Reeks No. 3.
B o u d i e r - B a k k e r , I n a . Het hoogste recht. Tooneelspel. 4de dr. Amsterd., 1926.
o

8 .
Nederl. Bibliotheek.
o

B o u d i e r - B a k k e r , I n a . Verleden. Drama. 2de dr. Amsterd., 1926. 8 .
Nederl. Bibliotheek.
o

B o u d i e r - B a k k e r , I n a . Springvloed. Tooneelspel. Amsterd., z.j. 12 .
Zilveren verpoozingen.
o

B o u r b o n , L o u i s d e . Vrouwen. Rotterd., 1937. 8 . (87)
o

B r a a k , M e n n o t e r . Van oude en nieuwe Christenen. Rotterd., 1937. 8 . (87)
o

B r a b a n d e r , G e r . d e n . Opus 5. [Gedichten]. Santpoort, 1937. 8 .
B r a g a . Dichterlijke mengelingen. Uitgeg. door een dichtlievend gezelschap
o

onder de nooit gebruikte zinspreuk: ‘Utile Dulci’. Herdr. Utrecht, 1863. 8 .
B r e d e r o , G.A. Liederen. Zangwijzen met pianobegeleiding door Jul. Röntgen.
o

Amsterd., 1919. Langw. 8 .
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Uitgeg. door de Ver. Joan Blaeu.
o

B r e e n , L e o v a n . Het kwartet. Verzen. Bussum, [1937]. 8 .
B r e v i a r i u m der Vlaamsche lyriek [door] Marnix Gijsen. Antwerpen, 1937. Kl.
o

8 .
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o

B r o m , G e r . Rembrandt in de literatuur. Groningen, 1936. 8 . (44)
Allard Pierson Stichting No. 10.
B r u c h s t ü c k e , Z w e i , eines geistlichen Traktats mittelniederdeutsch. Mitgeteilt
o

von Fr. Schult. [Hamburg, 1938]. 8 . (51)
o

B r u g g e n , K e e s v a n . Plasland. Een watergeschiedenis. Bussum, 1932. 8 .
B r u g m a n s , H. Geschiedenis van Nederland onder de regeering van Koningin
o

Wilhelmina. Geïll. Amsterd., [1938]. 4 .
B r u i n , C.C. d e . De Statenbijbel en zijn voorgangers. Leiden, 1937. Geïll. Gr.
o

8 .
B r u l e z , R. e.a. R. Brulez, M. Matthijs, F. de Pillecijn, W. Putman, M. Roelants,
o

L. Zielens vertellen. Brussel, [1937]. 8 .
o

B r u n i n g , H e n r i . Subjectieve normen. Bergen, 1936. 8 . (10)
o

B r u n i n g , H e n r i . Fuga, Verzen. Amsterd., 1937. 8 . (86)
B r u y n - O u w e h a n d , M i a . Dokter Heldring's groote conflict. Roman. Maastricht,
o

[1937]. 8 . (93)
B r u i j n , J.V. d e . H.N. Sieburgh en zijn beteekenis voor de Javaansche
o

oudheidkunde. Proefschr. Leiden. Leiden, 1937. 8 .
B u l l e t i n van het Koloniaal Instituut te Amsterdam, uitgeg. in samenwerking
o

met het Nederlandsch Pacific Instituut. Vol. I -. Amsterd., 1937 -. 8 . (22)
B u n d e l N o v e l l e n , E e n . 1938. Geschenk ter gelegenheid van de
o

Nederlandsche boekenweek. Z. pl., 1938. 8 .
B i j d r a g e n van de Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’. Eerste verzameling.
o

[Gouda], z.j. 8 . (26)
C a m p b e l l , Å k e . Kulturlandskapet. En etnologisk beskrivning. Stockholm,
o

[1936]. Kl. 8 .
Studenföreningen verdandis småskrifter nr 387.
C a n , H.L.M. v a n . J.A. Alberdingk Thijm. Zijn dichterlijke periode. Proefschr. Leiden.
o

Rotterdam, 1936. Met portr. 8 .
o

C a n t e r , B e r n . Poppenkast. Een vroolijk spel vol ernst. Amersfoort, [1914]. 8 .
o

C a n t e r , B e r n . Willem de Zwijger. Historisch treurspel. 's-Gravenh., z.j. 8 .
C a t a l o g u s van tijdschriften en seriewerken [van de] Kon. Ned. Akademie van
o

Wetenschappen. Amsterd., 1938. Gr. 8 .
C a t a l o g u s , B e k n o p t e , der Stichting Réveil-archief, Amsterdam. Z. pl.,
o

[1937]. 8 . (46)
C a u w e l a e r t , F r . v a n , F l . H e u v e l m a n s en H. V e r r i e s t . A. Rodenbach
o

bij de studenten te Leuven herdacht op 12 Febr. 1905. Leuven, 1905. 8 . (39)
Met eigenh. opdracht van H. Verriest aan Dr Aleida Nijland.
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C h r i s t i a n s e n , T h e o d . Die Stellung König Christians IV. von Dänemark zu den
Kriegsereignissen im Deutschen Reich und zu den Plänen einer evangelischen
o

Allianz 1618-1625. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1937. 8 . (57)
o

C l a e s , E r n e s t . Kobeke. 7de dr. Amsterd., [1937]. 8 . (97)
o

C l a u s e n , O s c . Sögur af Snaefellsnesi. I-III. Reykjavik, 1935-1937. Kl. 8 .
C l e r c q , R e n é d e . Toortsen. Boekversiering van J.B. Heukelom. Amsterd.,
o

1909. 8 .
o

C l e r c q , R e n é d e . Meidoorn. [Gedichten]. Amsterd., z.j. 8 .
o

C o c k , J o z . d e . Uit de reistesch. 2de dr. Leuven, z.j. Kl. 8 .
C o c k , J o z . d e . Uit de reistesch. II Prentbrieven uit Holland. Antwerpen, 1913.
o

Kl. 8 .
o

C o e n e n , F r a n s . Zondagsrust. Amsterd., 1935. 12 .
De Salamander.
C o e t z e e , A.J. Die Afrikaanse volksgeloof. Proefschr. Nijmegen. Amsterd., 1938.
o

8 . (58)
C o h e n , J. Gids voor de Tentoonstelling Vondel en zijn tijd in boek en plaat in
o

de Openb. Leesz. en Boekerij te Groningen. Groningen, 1937. 8 . (41)
C o l e r i d g e , S.T. De ballade van den oud-matroos. Vertaald door Anthonie
o

Donker. Maastricht, z.j. 8 .
Serie ‘Kaleidoscoop’ No. 3.
o

C o l l e m , A. v a n . Het wonder. Bussum, 1920. Kl. 8 .
C o l l e m , A. v a n . Liederen der gemeenschap. Derde bundel. Bussum, 1922.
o

8 .
C o l l e m , A. v a n . Van de nieuwe gemeenschap der menschen. Een gedicht.
o

Bussum, 1924. 8 .
o

C o l l e m , A. v a n . God. Een gedicht. Amsterd., 1930. 8 .
C o l l i n s o n , W. E d w . Indication. A study of demonstratives, articles and other
o

‘Indicaters’. Edited by Alice V. Morris. Baltimore, 1937. 8 .
Language monographs. No. 17.
C o l i j n i n d e c a r i c a t u u r . 100 uitgezochte caricaturen met een voorwoord
o

van Dr. Colijn zelf. 4de dr. Baarn, z.j. 8 .
Libellen-serie No. 171/172.
C o m e n i u s , J o h a n n A m o s . Groote onderwijsleer, bewerkt door J.H. Huijts.
o

Rotterd., 1911. 8 .
C o n g e K l e y n - J a n s s e n , M i e k l e . Hemelsche steden. Verzen. Den Haag,
o

1937. 8 . (92)
o

C o o l e n , A n t . Lentebloesem. Tilburg, [1937]. 8 . (65)
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C o o l e n , A n t . Kerstmis in de Kempen. Rotterd., 1937. Met kleurteekeningen
o

van Ger. Baksteen. 8 . (87)
C o r n e l i s s e n , J o z . Nederlandsche volkshumor op stad, land en volk. Dl. VI.
o

Nalezing en iconographie. Antwerpen, 1937. Met afb. 8 .
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C o r n e l i s s e n , J.D.M. Hooft en Tacitus. Bijdrage tot de kennis van de
vaderlandsche geschiedenis in de eerste helft der 17de eeuw. Nijmegen, Utrecht,
o

1938. 8 .
C o r n e l i s s e n , P.J. en J.B. V e r v l i e t . Idioticon van het Antwerpsch dialect.
o

Bijvoegsel 1ste deel, bewerkt door Joz. Cornelissen. Turnhout, 1936. 8 .
Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- & Letterk. Reeks VI. No. 60.
C o r p u s D i p l o m a t i c u m neerlando-indicum. Verzameling van Politieke
Contracten... enz. Dl. V (1726-1752). Verz. en toegelicht door F.W. Stapel.
o

's-Gravenhage, 1938. 8 .
Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Dl.
96.
C o r t , A i m é d e . Vlaamsche kinderspelen uit West-Brussel. 2de uitg. Brussel,
o

1931. 8 .
C o u n t r i e s , T h e N o r t h e r n , in world economy.
o

Denmark-Finland-Iceland-Norway-Sweden. Z. pl., [1937]. 8 .
o

C u p p e n s , A u g . Een rooske van overzee. Maldeghem, 1904. 12 . (39)
Duimpjesuitgave 46.
Met eigenhandige opdracht van den dichter aan Dr J.A. Nijland.
D a m , B.A.P. v a n . De phosphorzuur-uitscheiding bij den mensch. Proefschr.
o

Leiden. Leiden, 1880. 8 . (11)
D a m , B.A.P. v a n . William Shakespeare. Prosody and text. An essay in criticism.
o

With the assistance of C. Stoffel. Leiden, 1900. 8 . (11)
o

D a m , B.A.P. v a n . The text of Shakespeare's Hamlet. London, 1924. Gr. 8 .
(11)
o

D a m , B.A.P. v a n . The text of Shakespeare's Lear. Louvain, 1935. 8 . (11)
Materials for the study of the old english drama. New series: 10th vol.
D a m , B.A.P. v a n en C o r n . S t o f f e l . Chapters on english printing, prosody and
o

pronunciation (1550-1700). Heidelberg, 1902. 8 . (11)
Anglistische Forschungen Heft 9.
[D e f o e , D a n .] Derde deel van Robinson Crusoe, bestaande in ernstige
aanmerkingen over syn Leven en wonderbare gevallen benevens syne beschouwing
o

der Engele Waereld. Amsterd., 1752. Kl. 8 .
o

D e k k e r , M a u r i t s . Brood. Een revolutie-roman. Amsterd., 1932. 8 .
D e k k e r , M a u r i t s . Oranje en de opstand der Nederlanders. Historische roman.
o

2de dr. Amsterd., 1935. 8 .
D e l a M o n t a g n e , V i c t o r . Gedichten. Met een inleiding van Emm. de Bom.
o

Amsterd., z.j. 8 .
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Nederl. Bibliotheek.
o

D e m e r s , F r a n s . Het groote avontuur. Roman uit de tropen. Gent, 1937. 8 .
Uitgave van het Willemsfonds No. 173.
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D e R o n d e , T h e o . Het tooneelleven in Vlaanderen door de eeuwen heen. Z.
o

pl., 1930. Geïll. 8 .
Davidsfonds Keurboeken No. 3.
D'H o n d t , V a l . Nestor de Tière. De baanbreker van het realisme op het Vlaamsch
o

tooneel. Antwerpen, [1921]. Met portr. 8 .
D'H o n d t , V a l . Herman Broeckaert, de Dendermondsche dichter-schilder. Aalst,
o

z.j. 8 .
o

D o m m i s s e , F r é . Het licht op den drempel. Rotterd., 1937. 8 . (70)
D o n k e r , A n t h . [ps. van N.A. Donkersloot]. Penibel journaal. Utrecht, [1937].
o

8 . (77)
o

D o n k e r s l o o t , N.A. Vondels grootheid. Rede. Groningen, 1937. 8 . (44)
Allard Pierson Stichting No. 13.
D o o l a a r d , A. d e n [ps. van B. S p o e l s t r a J r .]. De druivenplukkers. [1ste dr.]
o

Amsterd., 1931. 8 .
D o o l a a r d , A. d e n [ps. van B. S p o e l s t r a J r .]. De druivenplukkers. Amsterd.,
o

1935. 12 .
De Salamander.
D r e w e s , G.W.J. en R. N g . P o e r b a t j a r a k a . De mirakelen van Abdoelkadir
o

Djaelani. Bandoeng, 1938. 8 .
Bibliotheca Javanica 8.
o

D r o n c k e r s , E d y [E m m a ]. Stil-aan bereid. Bussum, 1936. Met portr. 8 . (12)
D u i n k e r k e n , A n t o n v a n [ps. van W.J.M.A. A s s e l b e r g s ]. Onder Gods
o

oogen. Gedichten. Maastricht, 1927. 8 .
Trajectum ad Mosam dl. 22.
D u i n k e r k e n , A n t o n v a n [ps. van W.J.M.A. A s s e l b e r g s ]. De menschen
o

hebben hun gebreken. Hilversum, 1935. 8 . (10)
D u t t l e , M a r t h a . Rückerts Verskunst. Inaug.-Diss. Tübingen. Würzburg, 1936.
o

8 . (59)
D u y n v a n M a a s d a m , A.F.J.A. v a n d e r , en G.A.G.P. v a n d e r
C a p e l l e n . Gedenkschriften, bijeengezameld en uitg. door C.F. Sirtema van
o

Grovestins. Uit het Fransch. Amsterd., 1853. 8 .
E c k J r ., P.L. v a n . Hoe 't vroeger was. Schetsen ter inleiding tot de geschiedenis
van onderwijs en opvoeding. Met een woord vooraf van J.H. Gunning Wz. Geïll.
o

Groningen, 1927. 8 .
E e d e n , F r e d . v a n . Het poortje, of De duivel in Kruimelburg. Blijspel. 2de dr.
o

Amsterd., 1906. 8 .
E e d e n , F r e d . v a n . In kenterend getij. Een dubbel-drama. Amsterd., 1913.
o

8 .
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o

E e d e n , F r e d . v a n . IJsbrand. Eene tragi-comedie. Amsterd., 1908. 8 .
E e d e n , F r e d . v a n . Eucharistie. Het woord der verzoening. Een lied in
o

Hebreeuwschen trant. Met titelplaat van Jan Toorop. Alkmaar. [1924]. 8 .
E e d e n , F r e d . v a n . De geestelijke verovering der wereld. Een oproep. Uit het
o

Duitsch vert. door Henri Borel. 's-Gravenh., 1933. Kl. 8 .
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o

E e k h o u t , J a n H. Warden, een koning. Nijkerk, [1937]. 8 . (72)
E e k h o u t , J a n H. Gilgamesj. Soemerisch-Babylonisch epos in 12 zangen. Met
o

een woord vooraf en een toelichting van Joh. de Groot. 2de dr. Nijkerk, [1938]. 8 .
(72)
E e r b e e k , J.K. v a n [ps. van M e i n a r t B o s s ]. Beumer & Co. 3de dr. Nijkerk,
o

[1937]. 8 . (72)
E e r b e e k , J.K. v a n [ps. van M e i n a r t B o s s ]. Strooschippers. 6de dr. Nijkerk,
o

[1937]. 8 . (72)
o

E e w i j c k , E g b . Momenteel zonder. Arnhem, 1937. 8 . (85)
o

E i g e n h u i s , J. De dijk. Bussum, 1924. 8 .
o

E l l e n [ps. van D. M o l l i n g e r - H o o y e r ]. De eeuwige zuil. Haarlem, 1937. 8 .
(95)
E l l e r b r o e k - F o r t u i n , E l s e . Amsterdamse rederijkersspelen in de zestiende
o

eeuw. Proefschr. Utrecht. Groningen, 1937. 8 . (60)
E l r i n g , V a n [ps. van A. T h . A. H e y t i n g ]. Harald de Skalde. [Tooneelstuk].
o

Amsterd., 1906. 8 .
E l s s c h o t , W i l l e m [ps. van A. d e R i d d e r ]. Pensioen. Amsterd., [1937].
o

Met portr. 8 . (81)
o

E l z e r , R u u r d . Verzen. Bussum, 1936. 8 .
o

E m a n t s , M a r c . Een kriezis. Blijspel. 's-Gravenhage, 1898. 8 .
o

E m a n t s , M a r c . Loki. [Dramaties gedicht]. Amsterd., z.j. 8 .
o

E m p i r e b u i l d i n g door Nederlander-Middenstander. Soerabaja, 1938. 8 .
E n g e l s t a d , E i v . S. Die Hanseatische Kunst in Norwegen. Stilkritische Studien.
o

Oslo, 1933. 8 .
Skrifter utg. av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos.
Klasse. 1933. No. 6.
o

E p e n , J a n v a n . Vervult de aarde! Bussum, 1923. 8 .
o

E p e n , J a n v a n . De zigeunerin. Bussum, 1932. 8 .
o

E r e n s , F r a n s . Litteraire meeningen. Maastricht, z.j. 8 .
E i j k , H e n r i e t t e v a n . Gabriël. De geschiedenis van een mager mannetje.
o

4de dr. Amsterd., 1935. 8 . (37)
E i j k , H e n r i e t t e v a n . De kleine parade. Roman. 6de dr. Amsterd., z.j. Met
o

portr. 8 . (37)
E i j k , H e n r i e t t e v a n . Intieme revue. De kleine parade II. 2de dr. Amsterd.,
o

1936. 8 . (37)
E i j k , H e n r i e t t e v a n , en E d . d e N è v e . Aan den loopenden band. Amsterd.,
o

1934. 8 . (37)
o

E i j k m a n , L.P.H. Phonetiek van het Nederlands. Haarlem, 1937. 8 .
F a b e r , F a t h e r . Engelendale, vier sprookjes over aardsche en hemelsche
o

engelen. Vertaald I door Guido Gezelle, II/IV door Caesar Gezelle. Brugge, z.j. 8 .
(39)
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F a l k l a n d , S a m u e l (H e r m a n H e i j e r m a n s ). De roode flibustier. Roman.
o

Amsterd., 1936. 12 .
De Salamander.
F a u s t s p i e l , D a s N i e d e r l ä n d i s c h e , des siebzehnten Jahrhunderts (De
o

hellevaart van Dr. Joan Faustus) herausgeg. von E.F. Kossmann. Haag, 1910. 8 .
F e i t h , R h i j n v . Fannij; in muziek gebragt door I.C. Röhner. Amsterd., 1808.
o

8 .
o

F i d e l i s [ps. van A.F. S u i d g e e s t ]. Fidelis. Speelstuk. Z. pl., 1930. 8 . (55)
F o n c k e , R o b . Duitse vlugschriften van de tijd over het proces en de
terechtstelling van de protestanten Frans en Nikolaas Thys (1555). Met inl. en aant.
o

uitg. Antwerpen, 1937. 8 .
Rijksuniv. te Gent. Werken uitg. door de fac. van de wijsbeg. en de
letteren. 80e afl.
F o n d s v o o r w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , N a t i o n a a l . Negende
o

jaarverslag. 1935-1936. Brussel, 1936. 8 .
F o o r e , A n n i e [ps. van F r . J.J.A. I J z e r m a n -J u n i u s ]. Uit ons Indisch
o

familieleven. Haarlem, 1887. 8 .
o

F r i j n s , W.M. Grotius in ‘Peter en Pauwels’? 's-Hertogenbosch, 1938. 8 .
Studiën-reeks No. 3.
F ü h r e r durch das Kurzemer (Kurländische) Provinzialmuseum [zu Jelgava (Mitau)].
o

Riga, 1937. Met afb. 8 .
F u e r o s d e A r a g ó n , L o s . Según el manuscrito 458 de la Biblioteca nacional
o

de Madrid publicados por G. Tilander. Lund, 1937. 8 .
Skrifter utg. av K. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. XXV.
o

G a l b r e a t h , D.L. Inventaire des sceaux vaudois. Illustré. Lausanne, 1937. 4 .
Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse
romande.
G e d e n k b o e k 1886-1936 [der] Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en
o

Letterkunde. Gent, [1937]. 8 .
o

G e d e n k b o e k August Vermeylen. Z. pl., 1932. Met portr. en afb. 8 .
o

G e e s t , K. v a n d e r . Eiland in de branding. Den Haag, 1937. 8 .
G e l d e r , H.A. E n n o v a n . Nederland sinds de zestiende eeuw. Amsterd.,
o

1937. Met afb. Kl. 8 .
Patria VIII.
G e l d e r , H.E. v a n . 's-Gravenhage in zeven eeuwen, Geïll. met een kaart en 88
o

afbeeldingen. Amsterd., 1937. Gr. 8 .
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o

G e n d e r e n S t o r t , R. v a n . Rijmproeven. Arnhem, 1937. 8 .
G é n e s t e t , P.A. d e . Dichtwerken. Verz. en uitgeg. onder toezicht van C.P.
o

Tiele. Dl. I-II. Amsterd., 1869. Met portr. 8 .
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o

G e n n e p , A. v a n . La formation des légendes. Paris, 1917. 8 .
o

G e r h a r d t , T r u u s . Laagland. Amsterd., 1937. 8 .
G e r r i t s e n , T.J.C. La philosophie de Heymans. Proefschr. Groningen. Paris,
o

1938. 8 . (56)
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. VI-VII. Amsterd., 1937. Geïll. 8 .
Dl. VI. H. Brugmans. Nieuwe geschiedenis.
Dl VII. L.G.J. Verberne. Nieuwste geschiedenis.
o

G e u n s , J.J. v a n . De landschappen der ziel. Bussum, 1936, 8 .
o

G e u s , W i l l e m d e . Wilde vaart. 2de dr. Den Haag, 1937. 8 . (84)
G e y l , P. [C.A.]. Geschiedenis van de Nederlandse stam. Dl. III. 1688-1751.
o

Amsterdam, 1937. 8 . (16)
o

G e z e l l e , C a e s a r . Guido Gezelle 1830-1899. Amsterd., [1918]. Met afb. 8 .
(39)
G e z e l l e , G u i d o . Keurgedichten. Verklaard en toegel. door Caesar Gezelle.
o

Dl. I-II. Amsterd., z.j. 8 . (39)
G e z e l l e , G u i d o . Zantekoorn. Nagelaten voltootd-of onvoltooide rapelingen
van G. Gezelle's dichtveld. Bijeengebracht door Caesear Gezelle. Brugge, 1923.
o

8 . (39)
o

G e z e l l e , G u i d o . Uitstap in de warande. Rousselaere, z.j. 8 . (39)
G e z e l l e , G u i d o . De Doolaards in Egypten. Naar het Engelsch van J.M. Neale.
o

7de uitg. Amsterd. z.j. 8 . (39)
Prozawerken III.
o

G e z e l l e , G u i d o . Van den Kleenen Hertog. Derde uitg. Amsterd., z.j. 8 . (39)
Prozawerken IV.
G i d s voor de Vondel Tentoonstelling ter gelegenheid van de 350-jarige herdenking
o

van zijn geboortedag op 17 Novemb. 1937. [Amsterd., 1937]. 8 .
G i f f e n , A.E. v a n . Bouwsteenen voor de Brabantsche oergeschiedenis.
o

['s-Hertogenbosch], 1937. 8 .
Uitg. van het Prov. Gen. van K. en W. in Noordbrabant.
o

G i l l i a m s , M a u r i c e . Oefentocht in het luchtledige. Amsterd., 1937. 8 . (86)
G i n n e k e n , J a c . v a n . Contribution à la Grammaire comparée des langues
o

du Caucase. Amsterd., 1938. 8 .
Verhandelingen der K. Ned. Akad. v. Wet. Afd. Letterk. N.R. dl. XLII.
G o g h -K a u l b a c h , A n n a v a n . Op den drempel vol geheim. Amsterd., 1934.
o

12 .
De Salamander.
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G o m b e l , H e i n r . Die Fabel ‘Vom Magen und den Gliedern’ in der Weltliteratur.
o

Halle (Saale), 1934. 8 .
Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie Heft 80.
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G o n d a , J. Aanteekeningen bij het Oud-Javaansche Bhīṣmaparwa. Bandoeng,
o

1937. 8 .
Bibliotheca Javanica 7a.
G o o y e r , A.C. d e en R u d . v a n R e e s t . Kuyper de geweldige ... van dichtbij.
o

Baarn, z.j. Geïll. 8 .
Libellen-serie No. 260.
G o s s a e r t , G. [ps. van C. G e r r e t s o n ]. Bij Vondel's graf. Herdenkingsrede.
o

Utrecht, 1937. 8 . (15)
G r e g , W.W. The function of bibliography in literary criticism illustrated in a study
o

of the text of ‘King Lear’. Groningen, 1933. 8 . (44)
Allard Pierson Stichting No. 3.
o

G r e s h o f f , J. De wieken van den molen. Maastricht, z.j. 8 .
Serie ‘Kaleidoscoop’ No. 21.
G r i m m , J a c . und K a r l G o e d e k e . Briefwechsel, herausgeg. von Joh. Bolte.
o

Berlin, 1927. Met portr. 8 .
G r o e n i n g e n , A u g . P. v a n . Martha de Bruin. Roman. Met een inleidend
o

woord van H. Gerversman. Amsterd., 1936. 12 .
De Salamander.
o

G r o l l e a u , C h . Une gloire de la Flandre. Guido Gezelle. Paris, 1917. 12 . (39)
o

G r o s k a m p - T e n H a v e , A m y . Moeder. Roman. Baarn, [1937]. 8 . (79)
G r o t h , K l . und K. M ü l l e n h o f f . Um den Quickborn. Briefwechsel zwischen
o

- . Herausg. von V. Pauls. Neumünster i.H., [1938]. Geïll. 8 .
G r u n w a l d , L. Koning Dorus en zijn blauwe zeeridders. 6de dr. [Helder], z.j.
o

Met ill. 8 . (52)
o

G u i b a l , C.J. Johan Willem Friso en zijn tijd. Amsterd., 1938. Geïll. 8 .
Patria XI.
o

H a a n , G e r . F. d e . Nardus Hakel. 2de dr. Amsterd., [1937]. 8 . (97)
H a a n , J.C. d e . Beginselen der aesthetica en der poëtiek. Hoofdtijden der
o

Westeuropeesche letterkunde. Utrecht, 1938. Geïll. 8 . (17)
Overdruk uit: Scientia dl. I.
o

H a a n , J a c . I s r a ë l d e . Het Joodsche lied. Tweede boek. Amsterd., 1921. 8 .
Nederl. Bibliotheek.
o

H a e s a e r t , J.P. La portée politique du New-Deal. Antwerpen, 1937. 8 .
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Rijksuniv. te Gent. Werken uitg. door de fac. van de wijsbeg. en de letteren
81e afl.
o

H a r t , R o e l . De gevulde schaal. Amsterd., z.j. 8 .
o

H a r t i n g , P.N.U. De studie van Chaucer. Rede. Groningen, 1937. 8 . (18)
o

H a z a r d , P a u l . Sur un cycle poétique. Groningen, 1934. 8 . (44)
Allard Pierson Stichting No. 5.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938

264
H e e r e , L u c a s d e . Beschrijving der britsche eilanden. Met een inleiding,
aanteekeningen en glossarium door Th. M. Chotzen en A.M.E. Draak. Antwerpen,
o

1937. Met afb. 8 .
Voor de Seven Sinjoren.
H e e r e n , J a c . J.M. Geschiedenis van het kasteel-raadhuis en de heren van
o

Helmond. ['s-Hertogenbosch], 1938. 8 .
H e l m , K. Altgermanische Religionsgeschichte. Bd. II. Die nachrömische Zeit. 1.
o

Die Ostgermanen. Heidelberg, 1937. 8 .
H e l m a n , A l b . [ps. van L o u L i c h t v e l d ]. Serenitas. Roman. Utrecht, 1930.
o

8 .
H e l m a n , A l b . [ps. van L o u L i c h t v e l d ]. 's Menschen heen- en terugweg.
o

Rotterd., 1937. 8 . (87)
H e p p n e r , A. Weverswerkplaatsen. Geschilderd door Haarlemsche meesters
o

der 17de eeuw. Haarlem, 1938. Geïll. 8 .
H e r r , M a r g . W h i l l d i n . The additional short syllabes in Ovid. Univ. of
o

Pennsylvania dissert. Philadelphia, 1937. 8 .
Language dissertations. No. 25.
H e r t o g , A. d e n . Het graf van den Amonpriester. Bandteekening en illustraties
o

van G. Scheepstra. Leiden, 1937. 8 . (94)
H e i j e r m a n s , H e r m a n . Joep's wonderlijke avonturen. Roman. Amsterd.,
o

1934. 12 .
De Salamander.
H i l d e b r a n d [ps. van N i c . B e e t s ]. Gerrit Witse. Tooneelspel naar de ‘Camera
o

Obscura’, bewerkt door J.P. Valkema Blouw. Haarlem, 1937. Geïll. 8 . (67)
o

H i l l e - G a e r t h é , C.M. v a n . Huis en hof. Rotterd., 1937. 8 . (20)
H i s t o r i e , E e n z e e r g e n o e g l y k e e n v e r m a a k l y k e , van Reynaart
de Vos. Met haare Moralisatien... Van nieuws overgezien en verbetert, met schoone
Figuuren daartoe dienende. Amsterd., bij de Erve de Wed. Jacobus van Egmont,
o

z.j. 12 .
H i s t o r i e b l a d e n , N e d e r l a n d s c h e . Driem. tijdschrift voor de geschiedenis
o

en de kunstgeschiedenis van de Nederlanden. Jaarg. I - . Antwerpen, 1938 - . 8 .
H o m e r o s . Odyssee, in Nederlandsche hexameters overgebracht door P.C.
o

Boutens. Haarlem, 1937. 8 . (67)
[H o o f t , P.C.] Cluchtighe-Comedie van Ware-nar, dat is Aulularia van Plautus
o

nae 's landts gheleghentheyt verduytschet... t'Amsterdam, 1626. 4 .
H o r s t , D.J.H. t e r . Catalogus van de handschriften der Kon. Ned. Akademie
o

van Wet., in bruikleen in de Kon. Bibliotheek. 's-Gravenhage, 1938. 8 .
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o

H o u w i n k , R o e l . Christus' ommegang in het westen. Amsterd., 1926. 8 .
Gedichten.
H ü f f e r , M a r i a . Die Reformen in der Abtei Rijnsburg im 15. Jahrhundert. Münster
o

i/W., 1937. 8 .
Vorreformationsgeschichtliche Forschungen XIII.
H u g o , C h a r l e s . Victor Hugo's Zeeuwse reize, beschreven door zijn zoon. Nederl.
bewerking door S.S. Smeding. Met een voorrede van H. Asselin. Middelburg, [1937].
o

8 . (66)
H u i z i n g a , J. Natuurbeeld en historiebeeld in de achttiende eeuw. Groningen,
o

1933. 8 . (44)
Allard Pierson Stichting No. 4.
o

H u i z i n g a , J. De wetenschap der geschiedenis. Haarlem, 1937. 8 .
o

H u i z i n g a , L e o n h . Het vierde geslacht. Amsterd., 1937. 8 . (76)
o

H u l t , R u t h . Østfoldminne. Oslo, 1937. 8 .
Norsk Folkeminnelag NR. 39.
H u l z e n , G. v a n . Maria van Dalen. Dl. I-II. Bandversiering van Herm. Teirlinck.
o

Bussum, 1907. 8 .
Van de zelfkant der samenleving.
H u y g e n s , C h r . Oeuvres complètes publiées par la Société hollandaise des
o

sciences. T. XIX. La Haye, 1937. 4 . (31)
Mécanique théorique et physique de 1666 à 1695. Huygens à l'Académie
royale des sciences.
J a b e r g , K a r l . Über die assoziativen Erscheinungen in den Verbalflexionen einer
o

südostfranzösischen Dialektgruppe. Aarau, 1906. 8 . (23)
J a b e r g , K a r l . Aspects géographiques du langage. Conférences. Paris, 1936.
o

8 . (23)
Société de publications romanes et françaises. XVIII.
J a b e r g , K. u n d J. J u d . Der Sprachatlas als Forschungsinstrument. Kritische
Grundlegung und Einführung in den Sprach- und Sachatlas Italiens und der
o

Südschweiz. Halle, 1928. 8 . (23)
J a b e r g , K. u n d J. J u d . Sprach- und Sachatlas Italiens und der Sudschweiz.
o

Vorrede zu Band VII von K. Jaberg. Z. pl., [1937]. Met 2 krtn. 8 . (23)
o

J a c o b s , K a r e l . Gaius Flaminius. Proefschr. Leiden. Hoorn, 1937. 8 .
J a p i k s e , N. De geschiedenis van het huis van Oranje-Nassau. Dl. II. Den Haag,
o

1938. Met afb. 8 .
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o

J e f f r e y , M a r g . The discourse in seven Icelandic sagas. Bryn Mawr, 1934. 8 .
J i e r b o e k , F r y s k , ûnder bistjûr fen P. Sipma en J.H. Brouwer. 1937- . Assen,
o

1937- . 8 .
J ö r i s , M a r t i n . Untersuchungen über die Werken von Zuster Hadewijch (I.
o

Gedichten). Inaug.-Diss. Strassburg. Strassburg, 1894. 8 .
o

J o n g , A.M. d e . Het boze gerucht. 2de dr. Amsterd., 1937. 8 .
Merijntje Gijzen's jonge jaren.
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J o s s e l i n d e J o n g , J.P.B. d e . Studies in Indonesian culture. I. Oirata, a
o

Timorese settlement on Kisar. Amsterd., 1937. Met één illustr. 8 .
Verh. der K. Ned. Akad. van Wetensch. Afd. Letterk. N. Reeks, Dl. XXXIX.
J o u r n a l of the English Folk Dance and Song Society. Vol. II. International festival
o

number. Londen, 1935. Met afb. 8 .
J u b i l e u m - a l b u m . Nederlandsche Roode Kruis. 1867-1937. Z. pl., 1937.
Langw. fol. (21)
J ü r g e n s , W i l h . Der Wirklichkeitsgehalt des Märchens. Inaug.-Diss., Kiel. Kiel,
o

1937. 8 . (57)
K a b i n e t t , F r ü h e s P l a t t d e u t s c h e s . Eingerichtet von Friedr. Schult.
o

Hamburg, [1938]. 8 .
o

K a i s e r , E l s a . Vrouwenleven. Tilburg, 1937. 8 . (65)
o

K a l m a , D. Paedwizer for Fryslâns skiednis en skriften. Boalsert, 1920. 8 . (39)
K a l m a , D. Gysbert Japiks. In stúdzje yn dichterskip. Proefschr. Groningen.
o

Dokkum, 1938. Met portr. 8 . (24)
K l e i w e g d e Z w a a n , J.P. en A.J. v a n B o r k - F e l t k a m p . Enkele metingen
en volumebepalingen aan Nederlandsche en Papoesche schedels. Amsterd., 1938.
o

8 . (22)
Kon. Kolon. Instituut te Amsterdam.
Mededeeling No. XLVI. Afd. Volkenkunde No. 12.
K l i n k e n b e r g h , C é l i n e . De wilde wingerd en andere gedichten. Nijmegen, z.j.
o

8 .
K l o o s , W i l l e m . Letterkundige inzichten en vergezichten. XXII. Den Haag,
o

1937. 8 .
o

K o k , A.A. Het raadhuis te Naaldwijk. [Amsterd.], 1937. Geïll. 4 . (25)
Overdruk uit het Maandblad van den Bond Heemschut.
K o l e s c h , H e r m . Schwabentum im Schwabenlied. Inaug.-Diss. Tübingen.
o

Stuttgart, 1936. 8 . (59)
o

K o o [ps. van A.F. S u i d g e e s t ]. Mie. Speelstuk. Z. pl., 1930. 8 . (55)
K o o y , T. v a n d e r . De taal van Hindeloopen. Grammaticaal overzicht en
o

woordenboek met een bloemlezing. Met 3 kaartjes. 's-Gravenh., 1937. 8 .
o

K o s t e r , S i m o n . Storm in 't paradijs. Rotterd., 1937. 8 . (87)
K r i s t a l . Letterkundig Jaarboek onder redactie van Emmy van Lokhorst en Victor
o

E. van Vriesland. Rotterd., 1937. 8 .
K r u y t , A l b . C. De West-Toradjas op Midden-Celebes. Dl. I-III. Amterd., 1938.
o

Met kaart en afb. 8 .
Verhandelingen der Kon. Ned. Akad. van Wetensch., Afd. Letterk. N.R.
XL.
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K u l t u r b i l d e r , S v e n s k a . Ny följd under redaktion av Sig. Erixon och Sig. Wallin.
o

Del IX-X. Stockholm, [1937]. Geïll. 4 .
K u n , J.I.M. v a n d e r . Handelings-aspecten in het drama. Proefschrift Nijmegen.
o

Nijmegen, 1938. Met Verloops-schema's in omslag. 8 . (58)
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K u n s t , J a a p . Terschellinger volksleven. Gebruiken, feesten, liederen, dansen.
o

Met 27 illustr., 120 melodieën en een kaartje. 2de dr. Den Haag, 1937. 8 . (27)
o

K u n s t , J a a p . The music of Java. Amsterd., 1937. 8 . (22)
Kon. Ver. ‘Koloniaal Instituut’.
Mededeeling No. XLIII Afd. Volkenkunde No. 10.
K u n s t e n a a r s b r i e v e n . F. van Eeden, A. Diepenbrock, Jac. van Looy, jan Veth,
o

I. Israëls, J. Toorop. Amsterd., 1937. Gr. 8 . (97)
K u y l e , A l b . [ps. van L. K u i t e n b r o u w e r ]. Seinen. Een bundel verzen.
o

Utrecht, Nijmegen, 1924. 8 .
K u y l e , A l b . [ps. van L. K u i t e n b r o u w e r ]. Tusschen Keulen en Parijs. Met
o

60 schetsen van Ch. Eyck. Rotterd., 1934. 8 .
K u y p e r , A b r . Kuyper in de caricatuur. 100 uitgezochte caricaturen, met een
o

brief van A. Kuyper. Nieuwe uitg. Baarn, z.j. 8 .
Libellen-serie No. 216/217.
o

L a a n , K. t e r . Joodse overleveringen. Haarlem, [1937]. 8 . (75)
L a a n , K. t e r . Groningen voor honderd jaar. Volksverhalen uit de geschriften
o

van die dagen. Groningen, 1937. 8 . (80)
o

L a m a n T r i p - D e B e a u f o r t , H. Nansen, Bussum, 1937. 8 . (28)
L a m b r e c h t s , P. La composition du sénat romain de l'accession au trône
o

d'Hadrien à la mort de Commode (117-192). Antwerpen, 1936. 8 .
Rijksuniv. te Gent. Werken uitg. door de fac. van de wijsbeg. en de lett.
79e afl.
L a m m e r s , W a l t h . Dramatische Wirklichkeit. Zur Ontologie eines mythischen
o

Raumes. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1937. 8 . (57)
L a n g , A l o i s . Die Salzburger Lehen in Steiermark bis 1520. Teil I - . Graz, 1937o

.8 .
Beiträge zur Erforschung steirischer Geschichtsquellen.
L a n g e d i j k , D. De schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857 (1857-1866).
o

Proefschr. V.U. Amsterd. Kampen, 1937. 8 . (29)
o

L a n g e n h o v e , G. v a n . Linguistische studiën. [Dl.] I. Antwerp., [1936]. 8 .
Rijksuniv. te Gent. Werken uitg. door de fac. van de wijsbeg. en letteren.
77e afl.
L a n s b e r g , P h . A. Letterkundige studiën. De Kleine Johannes II & III door Fred.
o

van Eeden. 's-Gravenh., [1924]. 8 .
L a r s e n , A m u n d B. Om vokalharmoni, vokalbalangse og vokaltiljaevning i de
o

norske Bygdemaal. Kristiania, 1913. 8 .
Kristiania Videnskapsselskaps Forhandlinger for 1913. No. 7.
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o

L e e u w , A a r t v a n d e r . De opdracht. Rotterd., 1930. 8 . (30)
L e e u w e n , P.J. v a n . De Maleische Alexanderroman. Proefschr. Utrecht. Meppel,
o

1937. 8 . (60)
L e e u w e n , W.L.M.E. v a n . Drift en bezinning. Beknopte. geschiedenis der
o

nieuwe Noord-Nederlandsche letterkunde. Amsterd., 1936. 8 . (10)
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L e f r a n c , A b e l . l'Oeuvre de Rabelais d'après les recherches les plus récentes.
o

Groningen, 1932. 8 . (44)
Allard Pierson Stichting No. 2.
L e v e n e n d e r e g e e r i n g , H e t , van Willem den derde, Koning der Nederlanden
o

enz. Schiedam, 1889. 8 . (40)
L i b a n i u s . Themistius in Libanius' brieven. Critische uitg. van 52 brieven [door]
H.F. Bouchery, voorzien van een hist. commentaar en tekstverkl. nota's. Met een
o

voorrede van J. Bidez. Antwerpen, 1936. 8 .
Rijksuniv. te Gent. Werken uitg. door de fac. van de wijsbeg. en letteren.
78e afl.
L i b e r S a e c u l a r i s . Litterarum Societas Esthonica 1838-1938. I-II. Tartu, 1938.
o

2 dln. 8 .
Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. XXX, 1-2.
L i e d e k e n van de geheimen Gods. Schoon en waer lied van den wyze-man. Tot
Gend, by P.A. Kimpe, z.j. Fol. plano. (15)
L i e d e k e n , J a m m e r l y k , van Griseldis, de verduldige vrouwe. Tot Gend, bij
L. van Paemel, z.j. Fol. plano. (15)
L i e d e r e n , R e v o l u t i o n a i r e , uit Nederlands verleden, verzameld en
o

toegelicht door P. van Noorden. Amsterd., 1937. 8 . (88)
L i e t e b o e k j e , F r y s k , for eltsenien. Utjown fen it Selskip for Fryske tael- en
o

skriftenkennisse. 8ste útjefte. Ljouwert, 1917, 12 . (39)
L i l j e g r e n , S.B. The English sources of Goethe's Gretchen tragedy. A study on
o

the life and fate of literary motives. Lund, 1937. 8 .
Skrifter utg. av K. Human. Vetenskapssamfundet i Lund. XXIV.
L i n d e n v a n d e n H e u v e l l , J.H. v a n . Vlaardingen. Hilversum, 1930. Geïll.
o

8 . (42)
L i n d e n , A.L.V.L. v a n d e r . De Europeaan in de Maleische literatuur. Proefschr.
o

Utrecht. Meppel, 1937. 8 . (60)
L i n d e n a u , G ü n t . Die Verfassung der Mark Brandenburg unter der Regierung
o

des Kurfürsten Georg Wilhelm ... Inaug.-Diss. Kiel. Klaipéda-Memel, 1937. 8 . (57)
L i t e r a t u u r - o v e r z i c h t voor de Taal-, Land- en Volkenkunde en de
Geschiedenis van Ned.-Indië voor het jaar 1936- , samengesteld door F.H. van
o

Naerssen. Dl. I - . 's-Gravenh., 1937 - . 8 .
L j u n g g r e n , K.G. Undersöningar över Nordiska ortnamns behandling i
o

Medellågtyskan och Medellågtyska drag i gamla Nordiska ortnamn. Lund, 1937. 8 .
Lunds Universitets Årsskrift. N.F. Adv. 1. Bd. 33. Nr. 7.
o

L o k h o r s t , E m m y v a n . Phil's amoureuze perikelen. Amsterd., 1935. 12 .
De Salamander.
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L o o y , J a c . v a n . Tot het lezen in Jacobus van Looy door zijn vrouw. Leiden,
o

1937. 8 . (94)
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L u d w i g , E r i k a . Wip und frouwe. Geschichte der Worte und Begriffe in der Lyrik
o

des 12. und 13. Jahrhunderts. Inaug.-Diss. Tübingen. Urach, 1937. 8 . (59)
M a i r e , G. l e . Groote man in kleine stad. Een burgemeesters historie. 2de dr.
o

Alphen a/d Rijn, 1938. 8 . (90)
M a n , H e r m . d e [ps. van S.H. H a m b u r g e r ]. Marie of Hoor de wederpartij.
o

Rotterd., 1937. 8 . (87)
o

M a n , H e r m . d e [ps. van S.H. H a m b u r g e r ]. De koets. Rotterd., 1937. 8 .
(87)
M a r é , L e o n . Profeet Bobbejaan. Met baie prente. Pretoria, Kaapstad, 1937.
o

8 . (71)
M a r s m a n . H. Herman Gorter. Aanteekeningen bij zijn poëzie. Amsterd., 1937.
o

8 .
o

M a r s m a n . H. Verzameld werk. Dl. I-III. Amsterd., Bilthoven, 1938. 8 .
I. Poëzie - II. Proza - III. Critisch proza.
M e e r b e k e , H e n r y v a n . [ps. van M.W. v a n d e r A a ]. Zóó wordt men lid van
de Tweede Kamer. Hollandsche verkiezingsroman. 3de dr. Geïll. door Louis
o

Raemaekers. Amsterd., 1912. 8 .
o

M e e r e n v e l d t , H. v a n . De dominee van Dorelisse. Zaft-Bommel, 1911. 8 .
M e e r l o o , A.M. Jongblijven, rechtoploopen en doorspelen. Den Haag, z.j. Geïll.
o

8 . (10)
o

M e l i s , J a c q . Olga Lorelei. Roman uit de filmwereld. Maastricht, [1937]. 8 .
(83)
o

M e l l e , J. v a n . Bart Nel, de opstandeling. Amsterd., 1936. 8 . (97)
M e m o r i a m , I n . Professor Emeritus Dr Jozef Vercoullie. 1857-1937. Gent,
o

1937. Met portr. Gr. 8 . (6)
M e s s e r s c h m i d , F e l . Das Kirchenlied Luthers. Metrische und stilistische
o

Studien. Inaug.-Diss. Tübingen. Würzburg, 1937. 8 . (59)
o

M e t z - K o n i n g , M a r i e . Verzen. Derde bundel. Zalt.-Bommel, 1910. 8 .
M e u l e m a n , B.A. Norge i Nederland. Katalog over böker og tidsskriftartikler om
o

Norske forhold. Leiden, 1937. 8 . (32)
M e u s e l , M a g d . Thomas Hardy und die Bibel, Ein Beitrag zur englischen
o

Literatur- und Kulturgeschichte. Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1937. 8 . (57)
M i e r l o J u n ., J. v a n . Beknopte geschiedenis van de oud- en
o

middelnederlandsche letterkunde. 2de uitg. Antwerpen, 1933. 8 .
o

M i n n e , R i c h . Heineke Vos en zijn biograaf. Rotterd., 1933. 8 .
M o a r n , D e N i j e . In karlêzing ut it wirk fen jongfryske skriuwers. Gearstald en
o

ynlaet fen D. Kalma. Dokkum, 1922. 8 . (39)
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o

M o e r k e r k e n , P.H. v a n . De dans des levens. Amsterd., [1937]. Geïll. 8 . (81)
M o l e n , S.J. v a n d e r . Oanteikeningen oer it Fryske boerehus. Met 25
o

illustraesjes. Snits, 1938. 8 .
o

M o l e n a a r , J o h . d e . Het spinet. Gedichten. Maastricht, 1938. 8 .
M o n t , P o l d e . Drie groote Vlamingen. H. Conscience - J. van Beers - P. Benoit.
o

Brussel, z.j. 8 .
o

M o n t e y n e , L o d e . Maurits Sabbe en zijn werk. Antwerpen, 1918. Geïll. Kl. 8 .
M o n u m e n t e n v a n g e s c h i e d e n i s e n k u n s t ,D e N e d e r l a n d s c h e .
Geïllustreerde beschrijving. Deel V. De provincie Limburg. Tweede stuk:
o

Noord-Limburg door J.H.A. Mialaret. Met afb. 's-Gravenhage, 1937. 4 .
M o o r a , H. Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr. Teil I-II. Tartu (Dorpat),
o

1929-1938. 4 dln. 8 .
I. Die Funde. - Tafeln zum I. Teil.
II. Analyse. - Karten und Übersichtstabelle zum II. Teil.
Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. XXV : 1-2; XXIX
: 1-2.
M o q u e t t e , H.C.H. en J.M. D r o o g e n d i j k . Rotterdamsche straatnamen,
o

geschiedkundig verklaard. 2de dr. Rotterd., 1928. Met afb. 8 .
o

M o r o , T a ï A a g e n . Levend speelgoed. Amsterd., 1937. 8 . (78)
M ü l l e r , G.F.W. Die Anthropologie des Carl Gustav Carus. Inaug.-Diss. Tübingen.
o

Berlin, 1937. 8 . (59)
o

M u l l e r , J.W. Verspreide opstellen. Haarlem, 1938. 8 .
M u l s , J o z . Melancholia. Herinneringen aan gestorven Vlaamsche schrijvers
o

en kunstenaars. Z. pl., [1929]. Met portr. Kl. 8 .
M u l t a t u l i [ps. van E. D o u w e s D e k k e r ]. Duizend-en-eenige hoofdstukken
over specialiteiten. Met noten van den schrijver en een inleidend woord van Mevr.
o

Douwes Dekker-Schepel. 3de dr. Amsterdam, 1937. Gr. 8 .
M u l t a t u l i [ps. van E. D o u w e s D e k k e r ]. Multatuli en zijn zoon. Brieven van
Multatuli aan A.J. van der Hoeven. Uitg. en ingeleid door Menno ter Braak. Amsterd.,
o

[1937]. 8 .
M u s e a , D e N e d e r l a n d s c h e , met 13 afbeeldingen en 2 kaarten.
o

's-Gravenh., 1938. Kl. 8 .
o

M u s s c h e , A c h . De twee vaderlanden [Gedichten]. Antwerpen, 1927. Gr. 8 .
o

M u u s s e s , M a r t h a A. Kortfattad Holländsk grammatik, Stockholm, 1937. 8 .
(36)
N a b e r , J o h . W.A. Onbetreden paden van ons koloniaal verleden 1816-1873.
o

Naar nog onuitg. familie-papieren. Amsterd., 1938. 8 .
Patria IX.
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N a d l e r , J o s . Stamm und Landschaft in der deutschen Dichtung. Groningen, z.j.
o

8 . (44)
Allard Pierson Stichting No. 9.
o

N a e f f , T o p . Dramatische kroniek II. 1918-1919. Amsterd., z.j. 8 .
o

N a e f f , T o p . Aan flarden. Tooneelspel. 4de dr. Amsterd., 1931. 8 .
Nederl. Bibliotheek.
N a m a t i a n u s , R u t i l i u s C l a u d i u s . De reditu suo. Edition critique [par] P.
o

van de Woestijne. Antwerpen, [1936]. 8 .
Rijksuniv. te Gent. Werken uitg. door de fac. van de wijsbeg. en letteren.
76e afl.
N e d e r l a n d s , O p e n t o p . Opsomming van woorden, waar het veilig is een
keuze uit te doen zonder vrees een lelijk germanismen te bezigen. 's-Gravenhage,
o

z.j. 8 .
o

N e s s , A r n e . Erkenntnis und wissenschaftliches Verhalten. Oslo, 1936. 8 .
Skrifter utg.av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos.
Klasse. 1936. No. 1.
N i e , W.L.J. d e . De ontwikkeling der Noordnederlandsche textielververij van de
o

veertiende tot de achttiende eeuw. Proefschr. Leiden. Leiden, 1937. 8 . (38)
N o o r d h o f , H a r m . La construction relative en Italien. Proefschr. Leiden.
o

Rotterd., 1937. 8 .
[N o o r d u y n , L.A.W.] Iets over de geschiedenis van Loevestein. Gorinchem,
o

[1937]. Kl. 8 .
o

N o r e l , K. Het getij verloopt. Nijkerk, 1937. Geïll. 8 . (72)
o

N i j h o f f , A.H. Twee meisjes en ik. Roman. Amsterd., 1935. 12 .
De Salamander.
N i j h o f f , P.O. De Flóamanna saga. Een text-kritische beschouwing over de
o

samenstelling en bronnen, Proefschr. Utrecht. Assen, 1937. 8 . (60)
O e s t e r l e , F r i e d . Die Anthropologie des Paracelsus. Inaug.-Diss. Tübingen.
o

Berlin, 1937. 8 . (59)
O h l m a r k s , Å k e . Heimdalls Horn und Odins Auge. Studien zur nordischen und
vergleichenden Religions-geschichte. 1stes Buch (I-II) Heimdallr und das Horn.
o

Lund, [1937]. 8 .
O k k i n g a , F r . De jongfriesche beweging, met een woord vooraf van D. Kalma.
o

Baarn, 1922. 8 . (39)
O o m e s , P i e t . Joost van den Vondel. Illustr. van C. Teeuwisse. Amsterd., 1937.
o

8 . (96)
Op omslag: Schets van zijn leven en zijn werk.
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o

O p s t e l t e n , J.C. Verzen. Santpoort, 1928. 8 .
o

O t t , L e o . De gewone man. Roman. Bussum, 1937. 8 . (74)
O t t e r l o , W.A.A. v a n . Beschouwingen over het archaïsche element in den stijl
o

van Aeschylus. Proefschr. Leiden. Utrecht, 1937. 8 .
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O u d s h o o r n , J. v a n [ps. van J.K. F e y l b r i e f ]. Willem Mertens' levensspiegel.
o

2de dr. Rotterd., 1920. 8 .
O u d s h o o r n , J. v a n [ps. van J.K. F e y l b r i e f ]. In memoriam. Bussum, 1930.
o

8 .
O v e r v o o r d e , J.C. en J.W. V e r b u r g t . Archief der secretarie van de stad
o

Leiden 1253-1575. Inventaris en regesten. Leiden, 1937. 8 . (13)
P a s s i o S. Dionysii Areopagitae, Rustici et Eleutherii. Uitg. naar het Leidse hs
o

Vulcanianus 52 door J.C. Westerbrink. Alphen a/d Rijn, 1937. 8 .
o

P a u w e l s , F r . Het kartonnen dorp. Amsterd., z.j. 8 .
P e e l e n , G.J. Liefdes metgezellen [Gedichten]. Met. 5 houtsneden van J. Haak.
o

Utrecht, 1931. Gr. 8 .
o

P e e l e n , G.J. Liefde op het eiland. Zwolle, 1937. 8 . (89)
P e p p i n k , S. ‘Daniël Heinsius’. Een proefschrift aan de Leidsche Hoogeschool.
o

Leiden, 1935. 8 .
P e p y s , S a m . Samuel Pepys in woelige dagen. Uit het Engelsch bewerkt door
o

J.C. Mollema naar het dagboek van -. 1660-1669. Haarlem, 1937. Met portr. 8 .
(34)
o

P e r r o n , E. d u . Mikrochaos. Verzamelde gedichten. 2de dr. Maastricht, z.j. 8 .
Serie ‘Kaleidoscoop’ No. 24.
P e r s i j n , J u l . Over de ziel der lage landen. Vert. uit het Engelsch, ingeleid en
o

van aant. voorzien door R.F. Lissens. [Burgerhout, 1937]. 8 . (43)
o

P h i l i p s , M a r . Het oogenblik. [Schetsen en novellen]. Bussum, 1935. 8 .
P h i l i p s , M a r . Henri van den overkant. Een jeugd tusschen twee eeuwen. 3de
o

dr. Bussum, z.j. 8 . (74)
P i c a r d , L e o . Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche
o

beweging. Met een inl. van C. Gerretson. Dl. I. Antwerpen, 1937. 8 .
P i c a r d i e , L a , historique et monumentale. Suite. Le Pays du Vimeu par Ph.
o

Des Forts et Rog. Rodière. Amiens-Paris, 1935. 4 .
P l a t t d ü t s c h L a n d u n W a t e r k a n t . Söbenstein Geschichten tohopensöcht
o

von Fritz Specht. Hamborg, [1937]. Kl. 8 .
P l o u m e n , P. De Katholieke levensopvatting. Het burgerschap in twee rijken,
o

kerk en staat. 's-Hertogenbosch, [1937]. 8 .
Studiën-reeks No. 2.
P o i r t e r s , A d r . Den Spieghel van Philagie, heruitgaaf van den III. Druk, Antwerpen,
o

1674, van inleiding en aant. voorzien door J. Salsmans. Leuven, 1937. 8 .
Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterk. - Uitg. van het
Salsmansfonds. No. 4.
o

P o l m a n , P. Stalpart en zijn ‘Roomsche Reijs’. Tilburg, 1938. 8 .
Historisch tijdschrift. Serie Studies No. 5.
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P o o r t , H e r m . Van de planken. Dagbladkronieken over tooneel. Groningen, 1926.
o

Geïll. 8 .
P o o r t m a n s , R. Moeder ik sterf. Een verhaal uit de Congo. Den Haag, [1937].
o

8 . (91)
o

P r i e m , G.H. Zon en zang. Verzamelde gedichten. Rotterd., z.j. 12 .
P r i n s , Jan [ps. van C.L. S c h e p p ]. Bij den herbloei van Oranje. Gedicht.
Randversiering van Nelly Bodenheim. Rotterd., 1938. Fol. (48)
Met eigenhandige opdracht van den dichter.
P r o o s t , K.F. Henriëtte Roland Holst in haar strijd om gemeenschap. Met 4 portr.
o

Arnhem, 1937. 8 .
P s a l m s , D i e B e r y m d e . In gebruik bij drie Hollandse (Afrikaanse) Kerke in
o

Suid-Afrika, en die bundeltjie ‘Enige Gesange’. Kaapstad, 1937. 12 .
P u s c h , H e r m . Meiningen. Aufsätze zur Stadtgeschichte. Meiningen, 1937.
o

Met afb. 8 .
Volkstümliche Schriftenreihe des Hennebergisch-fränkischen
Geschichtsvereins Heft 2/3.
P u y v e l d e , L e o v a n . Albrecht Rodenbach. Zijn leven en zijn werk. Amsterd.,
o

1908. Met afb. 8 .
Q u e s t i o n , L a , de la Carélie orientale (Septembre 1923). II. Suite de la
o

Publication: La question de la Carélie orientale, du février 1922. Helsinki, 1923. 8 .
R a a l t e , F r i t s v a n . Een jonge liefde in een oude stad. 2de dr. Arnhem, z.j.
o

8 .
o

R a e d t - D e C a n t e r , E v a . Bohème. Roman. Amsterd., 1933. 8 .
R a e d t - D e C a n t e r , E v a . De vreemdeling in uwe poorten. Geschiedenis van
o

een familie. Utrecht, z.j. 8 . (69)
o

R a u c h , C h r . Die skandinavischen Balladen des Mittelalters. Berlin, 1873. 4 .
Jahresbericht über die Friedrichs-Werdersche Gewerbeschule in Berlin.
R e a d e , C h a r l e s . The cloister and the hearth. A tale of the middle ages. Londen,
o

1894. 8 . (39)
Met eigenh. opdracht van Ruth Putman aan Dr J. Aleida Nijland.
o

R e d d i n g i u s , J o h . Regenboog. Jeugd-verzen. Amsterd., z.j. 8 .
Nederl. Bibliotheek.
R e d l e f s e n , E l l e n . Mariendarstellungen im nördlichen Deutschland bis um die
o

Mitte des 13. Jahrh. Inaug-Diss. Kiel. Kiel, 1937. 8 .
R e g e s t e n e n O o r k o n d e n betreffende de Bisschoppen van Utrecht uit de
jaren 1301-1340, verzameld door J.W. Berkelbach van der Sprenkel. Utrecht, 1937.
o

8 .
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Werken uitg. door het Historisch Genootschap. Derde Serie No. 66.
R e g t , W.M.C. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Ned.
o

Herv. gemeente te Zwammerdam. Zwammerdam, 1937. Met afb. 8 . (45)
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o

R e i c h b o r n - K j e n n e r u d , I. Vår gamle trolldomsmedisin. II. Oslo, 1933. 8 .
Skrifter utg.av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos.
Klasse 1933. No. 2.
R e i n a e r t d e V o s naar verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos
herwrocht door Stijn Streuvels. Met een inleiding van J.W. Muller en verlucht met
o

randen en teekeningen door B.W. Wierink. Amsterd., z.j. 4 . (39)
Ex. op Japansch papier No. 11. In lederen omslag door H. Huys.
R e n k e n , F r i t z . Der Handel der Königsberger Groszschäfferei des Deutschen
o

Ordens mit Flandern um 1400. Inaug.-Diss. Kiel. Weimar, 1937. 8 . (57)
R e q u e s t van Corn. van Hoogeveen Jr. en P. vander Eyk en Dan. Vygh.
Gepresenteerd aen de Edele ...Heeren, Die van den Gerechte der stad Leyden...
ten einde het nader geredresseerd Concept-Placaet tegens Godslasterlyke en
Obscoene Boeken ...werde gedeclineerd. Benevens de Memorie tot apui van 't
o

Request by hetzelve gevoegd [door E. en I.E. Luzac]. [Leiden], 1770. 8 .
R é v e i l , H e t d e r d e . Honderd verzen van Jong-Protestantse dichters met een
o

inleiding van K. Heeroma. Amsterd., z.j. 8 . (10)
o

R i d d e r , A n d r é d e . Negerkunst vroeger, nu en later. Antwerpen, 1936, 8 .
(47)
R i d d e r , A n d r é d e . Het expressionisme in de moderne Vlaamsche
o

schilderkunst. Brugge, 1937. 8 . (47)
De Garve.
R i e t , F r a n k G. v a n d e r . Le théatre profane sérieux en langue flamande au
o

moyen age. La Haye, 1936. Met repr. 8 .
o

R o b b e r s , H e r m . Helene Servaes. Roman, Amsterd., 1935. 12 .
De Salamander.
o

R o e l a n t s , M a u r i c e . De kom der loutering. [Brussel, 1918]. 8 .
R o e l a n t s , M a u r i c e . De jazz-speler. Kleine roman. 2de dr. Maastricht, z.j.
o

8 .
Serie ‘Kaleidoscoop’ No. 10.
R o e v e r , N. de en G.J. D o z y . Het leven van onze voorouders. 3de dr. door F.H.
o

Fischer. Dl. I - . Amsterd., 1938 - . Geïll. 8 .
R o h w e r , B a r b . Der friesische Handel im frühen Mittelalter. Inaug.-Diss. Kiel.
o

Borna-Leipzig, 1937. 8 . (57)
o

R o l a n d H o l s t , A. Een winter aan zee. 2de dr. Maastricht, z.j. 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 . Het feest der gedachtenis. Verzen.
o

[1ste dr.] Rotterd., 1915. 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 . Gedroomd gebeuren. Dramatisch
o

spreekkoor. Rotterd., 1937. Gr. 8 .
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R o m a n , D e , van Heinric en Margriete van Limborch, in hedendaags nederlands
o

naverteld en ingeleid door Albert Verwey. Santpoort, 1937. 8 .
R o m e i n , J a n en A n n i e . Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten
o

uit zes eeuwen. I - . Amsterd., 1938- . Geïll. 8 .
I. 14e - 16e eeuw.
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R o n n e r , L. De geschiedenis van het ornament in het boek. Amsterd., 1934. Met
o

afb. 8 .
R o o d e - K r u i s , H e t N e d e r l a n d s c h e . Z. pl. en j. Langw. fol. (21)
R o s e n b e r g , G. Hjortspringfundet. Med bidrag af Knud Jessen og Fr.
o

Johannessen. Kobenhavn, 1937. Met illustr. 4 .
Nordiske fortidsminder III. Bind. 1. Hefte.
o

R o s s e m , J a n v a n . Jonge verzen. Delft, 1917. 8 .
R u d b e r g , G u n n a r . Zum antiken Bild der Germanen. Studien zur ältesten
o

Germanenliteratur. Oslo, 1933. 8 .
Avhandlinger utg.av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo.
II. Hist.-Filos. Klasse 1933. No. 5.
R u d e r t , O t t o . Die Kämpfe um Leipzig im Groszen Kriege 1631-1642. Leipzig,
o

1937. Geïll. 8 .
Schriften des Vereins f.d. Gesch. Leipzigs. 20. und 21. Bd.
S a b b e , M a u r i t s . Pinksternacht. Lyrische, lentefantazie, in één bedrijf. Antwerpen,
o

1902. 8 . (39)
Met eigenhandige opdracht van den dichter aan Dr J.A. Nijland.
S a b b e , M a u r i t s . De meesters van den Gulden Passer. Amsterd., 1937. Met
o

portr. Kl. 8 .
Patria VII.
S a k s , J. [ps. van P. W i e d i j k ]. Eduard Douwes Dekker. Zijn jeugd en Indische
o

jaren. Rotterd., 1937. 8 . (70)
o

S a l a m a n d e r b o e k , H e t . Amsterd., 1938. Met portr. 8 .
o

S a n d k l e f , A l b . The Bocksten find. København, 1937. Geïll. 8 .
Overdruk uit: Acta ethnologica. 1937. I.
S a n g i r o , J o c h e m v a n B r u g g e n , L e o n M a r é . Nuwe Afrikaanse
o

kortverhale. Pretoria, 1932. 8 .
Die Kortverhaal III.
S a x o G r a m m a t i c u s . Gesta Danorum, primum a C. Knabe et P. Herrmann
recensita recognoverunt J. Olrik et H. Raeder. T. I-II. Hauniae, 1931- . Fol.
T.I. Textum continens.
T. II. Indicem verborum confecit Franz Blatt.
S c h ä f e r , H e r m . Götter und Helden. Ueber religiöse Elemente in der
o

germanischen Heldendichtung. Inaug.-Diss. Tübingen. Stuttgart, 1937. 8 . (59)
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S c h a i k -W i l l i n g , J e a n n e v a n . Uitstel van executie. Roman. Amsterd.,
o

1937. 8 .
De Salamander.
S c h a r t e n - A n t i n k , C. en M. De gave gulden. Een historie uit het moderne
o

huwelijksleven. Amsterd., 1934. 8 .
o

S c h e n d e l , A r t h u r v a n . De grauwe vogels. Amsterd., [1937]. 8 . (86)
o

S c h e n d e l , A r t h u r v a n . Der liefde bloesems. 3de dr. Amsterd., [1937]. 8 .
(86)
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S c h e u e r m e i e r , P. Wasser- und Weingefässe im heutigen Italien. Bern, 1934.
o

8 . (23)
Neujahrsblatt der Lit. Gesellsch. Bern. Der neuen Folge 12. Heft.
S c h e u e r m e i e r , P. Sachkundliche Beiträge zur Gewinnung des Olivenöls in
o

Italien. Zürich, 1937. 8 . (23)
S.A. aus Donum natalicium Car. Jaberg.
S c h i l l i n g s , A n d r é . Verbeelders van ideaal en werkelijkheid. Eindhoven, 1937.
o

Met afb. 8 . (49)
S c h i p b r e u k , D e , van de Berlin. Beschrijving van de zeeramp aan den Hoek
o

van Holland, 21 Februari 1907. 2de dr. Goes, [1907]. Met afb. 8 . (52)
o

S c h o l t e , J.H. Schau und Gedanke in der Dichtung. Groningen, 1935. 8 . (44)
Allard Pierson Stichting No. 8.
S c h o o n h e i d v a n o n s l a n d , D e . Deel III, Hei en bos. Met medewerking van
o

Jac. P. Thijsse. Amsterd., [1937]. 4 .
S c h o o n h e i d v a n o n s l a n d , D e . Deel IV. Rondom de Zuiderzee. Met
o

medewerking van P.H. Ritter Jr. en H.N. ter Veen. 80 afb. Amsterd., [1937]. 4 .
S c h o t m a n , J.W. Naar open water. De koers uit den cultuurnood. 's-Gravenh.,
o

1936. 8 . (10)
S c h o u t e , D. Occidental therapeutics in the Netherlands East Indies during
o

three centuries of Netherlands settlement (1600-1900). [Batavia], 1937. Gr. 8 . (50)
S c h r e i n e r , J o h . Nederland og Norge 1625-1650. Trelastutførsel og
o

handelspolitikk. Oslo, 1933. 8 .
Skrifter utg.av Det Norske Videnskaps-Akademi. II. Hist.-Filos. Klasse.
1933. No. 3.
S c h r i f t e n u n d V o r t r ä g e der Württembergischen Gesellschaft der
o

Wissenschaften. Geisteswissensch. Abteilung, Heft 1- . Stuttgart, 1937 - . 8 .
o

S c h ü r m a n n , J u l e s . Chineesche verzen. Bussum, 1916. 8 .
o

S c h ü r m a n n , W. De Violiers. Tragi-komedie. 4de dr. Amsterd., 1927. 8 .
Nederl. Bibliotheek.
S c h u l t , F r . De Kraaien. Ins Vlamische übertragen von J. Decroos. Z. pl., 1937.
o

1 blad 8 . (51)
S c h u p p i u s , B a l t h . De speelpop van de weerelt, ontleed ten toon gestelt, in
eene redenvoering over de meening, of inbeelding der menschen. Uyt het Latyn.
o

3de. dr. Amsterd., 1716. 12 .
S c h u p p i u s , B a l t h . De verstandige heekelaar, zijnde een vervolg op de
Speelpop der Wereld. Waar achter gevoegd is De Leeuw, op den troon. Op een
vrijen trant uit het Latijn en Fransch in 't Nederduitsch gebragt door G. van
o

Broekhuizen. 2de dr. Amsterd., 1717. 12 .
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S e e g e r , J o a c h . Die Reorganisation des Kirchenstaates unter Innocenz III.
o

Inaug.-Diss. Kiel. Kiel, 1937. 8 . (57)
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S e i g n o l l e , C l . et J a c q . Le folklore du Hurepoix (Seine, Seine-et-Oise,
o

Seine-et-Marne). Paris, 1937, Geïll. 8 .
S e n g l e , F r i e d r . Goethes Verhältnis zum Drama. Inaug.-Diss. Tübingen. Berlin,
o

1936. 8 . (59)
o

S e r v a e s , A n k e . Bezoekuur. 2de dr. Baarn, 1937. 8 . (79)
o

S e r v a e s , A n k e . Gerda. Roman. Baarn, [1937]. 8 . (79)
S i e m , T j a n T j o e . Hoe Koeroepati zich zijn vrouw verwerft. Javaansch lakon,
in het Nederlandsch vertaald en van aanteek. voorzien. Proefschr. Leiden. Leiden,
o

1938. 8 .
S i t z u n g s b e r i c h t e der Kurzemer (Kurländischen) Gesellschaft für Literatur
und Kunst und Jahresberichte des Kurzemer Provinzialmuseums in Jelgava (Mitau)
o

aus den Jahren 1935/1936 - . Riga, 1937- . 8 .
o

S l a u e r h o f f , J. De opstand van Guadalajara. Rotterd., 1937. 8 . (87)
o

S m e d i n g , A l i e . Sterke webben. 'n Roman. Rotterd., 1922. 8 .
o

S m e d i n g , A l i e . Liefde. Amsterd., 1937. 8 . (97)
S m i t , J a k . Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl. Proefschr. Utrecht.
o

Groningen, 1937. 8 . (60)
S n e l l e r , Z.W. Unie van Utrecht en Plakkaat van Verlatinge. De wording van
o

den Nederlandschen staat. Rotterd., 1929. 8 .
S p e l e n , D r i e s c a n d a l e u s e . (Brussel 1559). Ingeleid en met de verhooren
o

uitgeg. door W. van Eeghem. Antwerpen, 1937. 8 . (97)
Voor de seven sinjoren.
S t a a l , G.J. Nederlandsch Guyana. Een kort begrip van Suriname. Amsterd., z.j.
o

Met afb. 8 .
S t a n g , C h r . S. Die Westrussische Kanzleisprache des Grossfürstentums
o

Litauen. Oslo, 1935. 8 .
Skrifter utg.av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos.
Klasse 1935. No. 2.
o

S t a p e l , F.W. De Oostindische Compagnie en Australië. Amsterd., 1937. 12 . (54)
Patria IV.
o

S t e e n , P e t e r v a n . Bevrijding. Amsterd., 1937. 8 . (76)
S t e i n , E l c h . De woordenkeuze in het Bellum Judaïcum van Flavius Josephus.
o

Proefschr. Leiden. Amsterd., 1937. 8 .
S t e i n e r , S t e p h . Hazard. Spel, spelers en systemen. Vert. van Sophie Nypels,
o

met een voorwoord van G. Nypels. Maastricht, [1937]. Geïll. 8 . (83)
S t e i n h a r t , W.L. Niassche teksten met Nederlandsche vertaling en
o

aanteekeningen. Bandoeng, 1937. 8 .
Verhandelingen van het Kon. Bataviaasch Gen. van K. en Wet. dl. LXXIII.
o

S t e r c k - P r o o t , J.M. Rondgangen door Haarlem. Haarlem, 1938. 8 .
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o

S t e y n e n , J. Goed en kwaad. Een roman. Dl. I-II. Rotterd., 1907. 8 .
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S t e y n s , D.B. De Vlaamsche schrijver Cyriel Buysse. Zijne wereld en zijne kunst.
o

Gent, 1911. Met portret. 8 .
S t i c h t i n g , U n i v e r s i t a i r e . Zestiende jaarverslag. 1935-1936. Brussel, z.j.
o

8 .
S t i c h t i n g , U n i v e r s i t a i r e . Dienst voor hoogeschoolstatistiek. Jaarverslag
o

1937. Brussel, 1937. 8 .
S t o k e , M e l i s [Pseud. van H. S a l o m o n s o n ]. Hoogwaardigen. De
o

geschiedenis eener ideale echtverbintenis (met een Bijlage). Den Haag, 1937. 8 .
(84)
o

S t r e u v e l s , S t i j n [ps. van F. L a t e u r ]. IJslandsche sagen. Amsterd., z.j. 8 .
o

S t r o m a n , B. Stad. Rotterd., 1932. 8 .
S u c h t e l e n , N i c o v a n . Tat tvam asi (Dat zijt gij). Aanteekeningen van een
o

kristalkijker. Amsterd., 1933. 8 .
S u i d g e e s t , A.F. Leutige spreekwoorden op rijm gezet en geïllustreerd. 1ste
o

en 2de reeks. Haarlem, [1914-1920]. 3 dln. 8 . (55)
S u i d g e e s t , A. [F.]. De juvenisten. Voor Katholiek leekentooneel. Z. pl., 1932.
o

8 . (55)
o

S u i d g e e s t , A. [F.]. De vrouw. Voor Katholiek leekentooneel. Z. pl., 1932. 8 .
(55)
S u i d g e e s t , A. [F.]. Naar 't zonneland. Voor Katholiek leekentooneel, Z. pl.,
o

1932. 8 . (55)
S u i d g e e s t , A. [F.]. Als 't voorjaart. Voor Katholiek leekentooneel. Z. pl., 1932.
o

8 . (55)
S u i d g e e s t , A. [F.]. Het Heilig Jaar. Voor Katholiek leekentooneel. Muziek [van]
o

Jacq. Coffeng. Z. pl., 1933. 8 . (55)
S u i d g e e s t , A. [F.]. Phantasie-beelden. I-II. Sonnettenkrans. Amsterd., z.j. 2
o

dln. 8 . (55)
o

S u i d g e e s t , A. [F.]. Hagios. Gedicht. Amsterd., z.j. 8 . (55)
o

S u i d g e e s t , A. [F.]. Theotokos. Dichters zelfportret. Amsterd., z.j. 8 . (55)
o

S w a e n , A.E.H. De valkerij in de Nederlanden. Zutphen, 1934. Met afb. 8 .
o

S z é k e l y - L u l o f s , M.H. Het laatste bedrijf. Amsterd., 1937. 8 . (76)
T a a l , O n z e . Maandblad van het Genootschap Onze Taal. Jaarg. 1- . Amsterd.,
o

1932- . 4 .
o

T a d e m a , J.L. Haarlemsche jeugdherinneringen, Haarlem, 1937. Geïll. 8 .
T e i r l i n c k , H e r m . Mijnheer J.B. Serjanszoon orator didacticus. Mechelen,
o

1933. 8 .
T e i s P z n ., G e e r t [ps. van G.W. S p i t z e n ]. Opslag in Stoppellaand. Met
o

portr. Schilders van Hennie Hofman. Groningen, [1937]. 8 . (80)
T e r p s t r a , H. De factorij der Oostindische Compagnie te Patani. 's-Gravenhage,
o

1938. 8 .
Verhandelingen van het Kon. Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde
van Ned.-Ind. Dl. 1.
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o

T h e u n i s z , J o h . Verloren volk. Amsterd., 1933. 8 .
T h o m a s à K e m p i s . It neifolgjen fen Christus. Fryske oersetting fen A.H. de
o

Vries. Boalsert, 1929. 8 .
o

T i m m e r m a n s , F e l i x . Pijp en toebak. Amsterd., [1937]. Geïll. 8 . (81)
T o l l e n s , H.C. Nova-Zembla. Traduit et précédé d'une introduction par L. de
o

Backer. Paris, Gand, 1872. 8 .
T o s s e r a m , B.G.L.M. Het melkwinningsgebied van Amsterdam. Proefschr.
o

Amsterdam. Purmerend, 1936. Met afb. 8 .
T o u s s a i n t v a n B o e l a e r e , F.V. Het gesprek in Tractoria. 2de dr. Maastricht,
o

z.j. 8 .
Serie ‘Kaleidoscoop’ No. 25.
U b i n k , J a n . In de Vergulde Ton. Illustr. en bandomslag van C.J.R. Heeck. Leiden,
o

1937. 8 . (94)
U h l e n b e c k , C.C. A concise Blackfoot grammar based on material from the
o

Southern Peigans. Amsterd., 1938. 8 .
Verhandelingen der Kon. Ned. Akad. van Wetensch. Afd. Letterk. N.R.
Dl. XLI.
V a l k e n h o f f , P i e r r e v a n . De gouden tak. Beschouwingen over menschen en
o

boeken. Maastricht, 1937. 8 . (83)
V a l k h o f f , M a r . Philologie et littérature wallonnes. Vade-mecum. Groningen,
o

1938. 8 . (44).
Allard Pierson Stichting No. 15.
V a l k h o f f , P. De betekenis van Amerika en Azië voor het West-Europese
o

gedachtenleven van de 17de en 18de eeuw. Groningen, 1937. 8 . (44)
Allard Pierson Stichting No. 14.
V a n d e r c o o k , J o h n W. Tam-tam. Een oerwoud-staat in Suriname. Vert. en
o

ingel. door Alb. Helman. 3de dr. Amsterd., z.j. Met afb. 8 . (97)
V e l d h u i z e n , A. Leven en arbeid van den evangelist - [door hemzelf verteld].
o

Biezelinge, [1896]. Met portr. 8 . (52)
o

V e n , D.J. v a n d e r . Zeeuwsch volk en Zeeuwsche dracht. Baarn, z.j. Geïll. 8 .
Libellen-serie No. 178.
o

V e n , D.J. v a n d e r . Van knipmutsen en oorijzers. Baarn, z.j. 8 .
Libellen-serie No. 235.
V e r h a n d e l i n g e n van het Kon. Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van
o

Ned.-Indië. Deel 1- . 's-Gravenhage, 1938- . 8 .
o

V e r k e r k , H a n s . Er kwam een man. Blijspel. Baarn; [1937]. 8 . (79)
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Tooneelfonds Comoedia No. 9.
V e r m e u l e n , J o h . T h . De Chineezen te Batavia en de troebelen van 1740.
o

Proefschr. Leiden. Leiden, 1938. 8 .
V e r ö f f e n t l i c h u n g e n , W i s s e n s c h a f t l i c h e , des Deutschen Museums
o

für Länderkunde, Neue Folge 5- . Leipzig, 1935- . 4 .
o

V e r r i e s t . G. Eeredag van Guido Gezelle. Aansprake. Kortrijk, 1902. 8 . (39)
V e r r i e s t . G. Over de grondslagen van het rythmisch woord. Bussum, 1904.
o

8 .
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o

V e r r i e s t , H u g o . Werk van -. [Rousselare], 1913. 8 . (39)
o

V e r s c h a e v e , C y r . Peter Paul Rubens. Jena, 1936. Mit 4 Abb. 8 .
Schriften des Deutsch-Niederl. Instituts Köln Heft 2.
o

V e r w e y , A l b e r t . Jacoba van Beieren. Amsterd., 1902. 8 .
o

V e r w e y , A l b e r t . De kristaltwijg. Amsterd., 1903. 8 .
o

V e r w e y , A l b e r t . Onze taak in de tijd. Santpoort, 1937. 8 .
o

V e r w e y , A l b e r t . Amsterdam en Vondel. Amsterd., 1937. 4 .
Gedicht.
V e s t d i j k , S. Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der Inquisitie. Rotterd., 1937.
o

8 . (87)
V i e r s s e n T r i p , G.W. v a n . Mientje Watsinga in den heilstaat. Rotterd., 1930.
o

8 .
V i e r t e l j a h r s b l ä t t e r , R h e i n i s c h e . Mitteilungen des Instituts für
geschichtliche Landeskunde der Rheinlände an der Universität Bonn. Jahrg. I- .
o

Bonn, 1931- . 4 .
o

V i s s c h e r , J.A. Op de groote stille heide. Zwolle, [1937]. 8 . (89)
V l e e s c h a u w e r , H.J. d e . La déduction transcendentale dans l' oeuvre de
o

Kant. T. III. Antwerpen, 1937. 8 .
Universiteit te Gent. Werken uitg. door de Fac. der Wijsb. en Lett. 75ste
Afl.
V o i g t , F. T h . A. Roland-Orlando dans l'épopée française et italienne. Proefschr.
o

Leiden. Leiden, 1938. 8 . (61)
V o l k b i j d e n w e g . Onder redactie van R. Houwink. Nijkerk, [1937]. Geïll.
o

8 . (72)
o

V o l k e r , T. Gedichten. Rotterd., 1937. 8 .
V o l l e n h o v e n , M.W.R. v a n . St. Hubertus, de patroon der jagers. Geschiedenis,
o

legenden, gebruiken, folklore en gilden. Driebergen, 1937. Met afb. 8 . (82)
V o n d e l , J. v a n d e n . De Werken. Volledige en geïll. tekstuitgave. Dl. X.
o

1663-1674. Amsterd., 1937. 4 .
V o n d e l , J. v a n d e n . Vondel in kort bestek. Een keur uit zijn werken, bezorgd
o

door J.A.N. Knuttel en J.W. Verkruisen, Amsterd., 1937. Met afb. 8 . (88)
V o n d e l , J. v a n d e n . in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp, uit zijn werken
o

gekozen door Joh. Vorrink. Amsterd., 1937. Met portr. 8 . (97)
V o n d e l , J. v a n d e n . Festschrift zum 350jährigen Geburtstag des Dichters.
o

Jena, [1937]. Met afb. 8 . (9)
Schriften des Deutsch-Niederl. Instituts Köln. Heft 3.
V o n d e l , J. v a n d e n . Overdruk van een reeks artikelen uit de N.R.C. van 16
o

November 1937. Rotterd., 1937. 4 .
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V o n d e l - h e r d e n k i n g der Universiteit van Amsterdam op 15 Nov. 1937.
o

Groningen, 1937. 8 . (44)
Allard Pierson Stichting No. 12.
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V o n d e l t e n t o o n s t e l l i n g . Museum der Vlaamsche letterkunde [te Antwerpen],
o

[door Maurits Sabbe]. [Antwerpen], 1937. 8 . (35)
Antwerpsche Vondelherdenking.
o

V o o r - 1830 - N a . Een bundel opstellen en gedichten. Santpoort, [1930]. 4 .
o

V o o r d e , U r b . v a n d e . Guido Gezelle. Amsterd., 1926. 12 . (39)
V o o r d e , U r b . v a n d e . Charles de Coster en de Vlaamsche idee. Mechelen,
o

1930. 8 .
V o o r d e , U r b . v a n d e . Ruusbroec en de geest der mystiek. Antwerpen.
o

Santpoort, 1934. 8 . (10)
o

V o o r d e , U r b . v a n d e . Het donker vuur. [Gedichten]. Santpoort, z.j. 8 .
V o o r t r e k k e r - A r g i e f s t u k k e 1829-1849. Afgeskryf, toegelig, persklaar
gemaak en van bladwysers voorsien deur H.S. Pretorius en D.W. Kruger, met
o

medewerking van C. Beyers. Pretoria, 1937. 8 . (53)
V o o y s , C.G.N. d e . Geschiedenis van de Nederlandse taal in hoofdtrekken
o

geschetst. 2de herz. en verm. dr. Groningen, 1936. 8 .
V o r s t e r , D u c o . Op uwen drempel. Religieuse verzen. Huis ter Heide, 1926.
o

8 .
V r a n k r i j k e r , A.C.J. d e . Het maatschappelijk leven in Nederland in de Gouden
o

Eeuw. Amsterd., 1937. Met afb. Kl. 8 .
Patria VI.
o

V r i e s , H e n d r . d e . Nergal. Gedichten. Amsterd., [1937]. 8 .
o

V r i e s , J a n d e , en anderen. Volk van Nederland. Amsterd., 1937. Gr. 8 .
o

V r i e s , T h e u n d e . Oldenbarneveldt. Den Haag, 1937. Met portr. Kl. 8 . (84)
V r i e s , W. d e . Het vocalisme van den tongval van Noordhorn. Een bijdrage tot
de kennis der hedendaagsche Saksische dialecten. Proefschr. Groningen. Groningen,
o

1895. 8 .
V r o u w e n j a a r b o e k , I n d i s c h . 1936. Samengesteld door M.A.E. van Lith-van
o

Schreven en J.H. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp. Jogjakarta, z.j. 8 .
o

V r i j m a n , L.C. Slavenhalers en slavenhandel. Amsterd., 1937, Met afb. Kl. 8 .
Patria V.
o

V u y k , B e b . Duizend eilanden. Roman. 2de dr. Utrecht, [1937]. 8 . (77)
o

W a a l , J.M. d e . Aernout Drost. Proefschr. Utrecht. Utrecht, 1918. 8 .
W a l t e r , W.G.E. [ps. van V i r g i n i e L o v e l i n g ]. In onze Vlaamsche gewesten.
o

Politieke schetsen. Gent, 1877. 8 . (39)
Met eigenhand. opdracht van Virg. Loveling.
o

W a l z e l , O s k . Zusammenhänge in der Weltdichtung. Groningen, 1932. 8 . (44)
Allard Pierson Stichting No. 1.
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W a r n s i n c k , J.C.M. Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn - Witte de
o

With - Jan Evertsen. Amsterd., 1938. Geïll. 8 .
Patria XII.
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W a t k i n s , M a r k H. A grammar of Chechewa, a Bantu language of British Central
o

Africa. Univ. of Chicago dissert. Philadelphia, 1937. 8 .
Language dissertations Nr. 24.
o

W e i n r e i c h , O t t o . Phöbus, Aurora, Kalender und Uhr. Stuttgart, 1937. 8 .
Schriften und Vorträge der Württemb. Ges. der Wiss. Heft. 4.
o

W e r u m e u s B u n i n g , J.W.F. Culinaire tierelantijnen. Haarlem, 1934. 8 .
W e r u m e u s B u n i n g , J.W.F. Ik zie, ik zie, wat gij niet ziet. Een zwerftocht
o

door ons land. 2de dr. Amsterd., 1938. Geïll. 4 .
W e r u m e u s B u n i n g , J.W.F. II, Nieuwe zwerftochten door ons land. Amsterd.,
o

1938. Geïll. 4 .
o

W e s s e l i n k , J o h . Twaalf verhalen. Gent, 1937. 8 .
Uitgave van het Willemsfonds No. 172.
W e i j n e n , A n t . A n g . Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant.
o

Proefschr. Nijmegen. Fijnaart, 1937. 8 . (58)
W i e l e n , H.G.W. v a n d e r . Friesland door de eeuwen heen. Deel I. Middelburg,
o

1937. Geïll. 4 .
W i e r s m a , W. περι τελους. Studie over de leer van het volmaakte leven in de
o

ethiek van de oude Stoa. Proefsch. Groningen. Groningen, 1937. 8 . (56)
W i l l e m v a n O r a n j e . Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschouwinghe
mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des ...Princen van Oraengien. Uitg. en
ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven. Met portr.
o

Amsterd., 1933. 8 .
W i l l e m III en H a n s W i l l e m B e n t i n c k . Correspondentie. Uitg. door N.
Japikse. 2de Ged.: Uit Engelsche en Nederl. archieven en Bibliotheken. Dl. III.
o

's-Gravenh., 1937. 8 .
Rijks geschiedk. publ. Kleine serie. 28.
W i t s e n E l i a s , J a c . S a m . De Nederlandsche koorbanken tijdens gothiek en
o

renaissance. Proefschr. Utrecht. Amsterd., 1937. Met afb. 8 . (60)
W i t t r a m , R e i n h . Meinungskämpfe im baltischen Deutschtum während der
o

Reformepoche des 19. Jahrhunderts. Riga, 1934. 8 .
Festschrift der Gesellsch. für Gesch. und Altertumsk. zu Riga.
W o e s t i j n e , K a r e l v a n d e . Kunst en geest in Vlaanderen. 2de dr. Bussum,
o

1930. 8

Werken Derde Deel - Kritiek I.
o

W o e s t i j n e , K a r e l v a n d e . De schroeflijn, Dl. I-II. Bussum, 1928. 8 .
I. Opstellen over plastische kunst.
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II. Opstellen over literaire kunst.
W o e s t i j n e , K a r e l v a n d e . Het zatte hart (Gedichten). 2de dr. Maastricht, z.j.
o

8 .
Serie ‘Kaleidoscoop’ No. 12.
W o e s t i j n e , K a r e l v a n d e . Laethemsche brieven over de lente aan Adolf
o

Herckenrath. 3de dr. Maastricht, z.j. 8 .
Serie ‘Kaleidoscoop’ No. 11.
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o

W o l f - C a t z , H e l m a . Wouter. De liefde van een jongen. Bussum, 1932. 8 .
o

W o l f - C a t z , H e l m a . Opkomst. Leiden, 1937. 8 . (94)
W o o r d e n e n W o o r d c o m b i n a t i e s , D e m e e s t v o o r k o m e n d e , in
het Nederlandsch. Verslag van een onderzoek in opdracht van het Departement
o

van Onderwijs en Eeredienst. Batavia, 1937. 8 . (33)
W o o r d e n b o e k , N i e u w N e d e r l a n d s c h B i o g r a f i s c h . Onder redactie
o

van P.C. Molhuysen en Fr. K.H. Kossmann. Dl. X. Leiden, 1937, 8 .
o

W o u d e , J o h a n v a n d e r . Spel in Positano. 's-Gravenh., 1937. 8 . (68)
o

W o u d e , J o h a n v a n d e r . Straat Magellanes. Roman. Utrecht, z.j. 8 .
o

W i j n a e n d t s F r a n c k e n , C.J. Goethe en de vrouwen. Haarlem, 1928. 8 .
(63)
W i j n a e n d t s F r a n c k e n , C.J. Rembrandt en zijn kunst. Een essay. Haarlem,
o

1935. Met portr. 8 . (63)
Z e g g e l e n , M a r i e C. v a n . Een hofdame uit de 18e eeuw. Roman. Amsterd.,
o

1937. 8 . (64)
Z e i t s c h r i f t für württembergische Landesgeschichte (Neue Folge der
Württemberg. Vierteljahrshefte für Landesgeschichte). Jahrg. I- . Stuttgart, 1937- .
o

8 .
Z e t t e r h o l m , D.O. Nordiska ordgeografiska studier. Benämningar på de Unga
o

Husdjuren. Uppsala, [1937]. 8 .
Z i e l e n s , L o d e . Het duistere bloed. 2de dr. Teekeningen van P. Colfs. Amsterd.,
o

1936. 8 . (76)
Z u i d e n , D.S. v a n . Bijdrage tot de kennis van de Hollandsch-Russische relaties
o

in de 16de-18de eeuw. Amsterd., 1911. 8 .

Overdrukken
St. M. Axters - A. Beets - J. Belonje (2) - J.F. Bense - D. van Blom - J.H.J. Bohnen
- Helm. de Boor - B.A.P. van Dam (46) - O. Dambre (3) - J. Eggen van Terlan - J.B.
Gessler (3) - J. van Gorp - C. Graham Botha - H.E. Greve - J. de Groot (2) - J.C.
de Haan (2) - P.N.U. Harting - J. Heinsius - E.J.H. Jeanné (2) - A.A. Kampman Joh. Koepp - A.A. Kok - E.F. Kossmann - F. Kossmann (2) - M.E. Kronenberg (2) E.A. Leemans - Jac. H. van Lessen (5) - John Meier - L.C. Michels (3) - Martha A.
Muusses (3) - Jef Notermans - F. Oudschans Dentz (6) - André de Ridder (2) - A.A.
van Rijnbach - M. Sabbe - A. Schillings (4) - Ad. Stender-Petersen - J.F.M. Sterck
(2) - J. de Vries - A. Zijderveld.
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Bijlage II. Rekening en verantwoording van den penningmeester
over het jaar 1937
A. Algemeene rekening
ONTVANGSTEN

I

Saldo der rekening
over 1936

ƒ 4583.99

II

Ontvangsten
behoorende tot
vorige dienstjaren

ƒ 209.75

III

Opbrengst van
ƒ 264.04
bezittingen en rente
van kasgelden (na
aftrek van belasting
en kosten)
1 jaar rente ƒ 9100
3% Grootboek

5

18 Maart bate
verwisseling obl.

ƒ 27.03

2 April bate
verwisseling obl.

ƒ 21.90

4 Mei bate
verwisseling obl.

ƒ 97.55

21 Mei bate
verwisseling
pandbrief

ƒ 0.50

3 Juni rente
effecten

ƒ 19.50

3 Juli rente effecten ƒ 31.26
9 October rente
effecten

ƒ 39.-

9 October bate
verwisseling obl.

ƒ 7.72

9 October bate
verwisseling obl.

ƒ 13.35

2 November bate
verwisseling obl.

ƒ 1.25

2 November rente
effecten obl.

ƒ 95.10

10 Januari 1938
rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 90.02
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10 Januari 1938
bate verwisseling
obl.

ƒ 36.23

ƒ 744.45

______
IV

Contributiën

ƒ 5535.24

V

Restitutie
aandeelen vaste
Fonds en C.W. van
der Hoogtfonds in
belasting Doode
Hand

ƒ 80.24

VI

Diversen

ƒ 1.50
______

Totaal der
ontvangsten

5

ƒ 11155.17

UITGAVEN

I

Uitgaven
behoorende tot
vorige dienstjaren

ƒ -.-

II

Kosten van bestuur, ƒ 250.lokaalhuur enz.
1 salaris secretaris
2 bureau secretaris ƒ 455.06
3 bureau
penningmeester

ƒ 25.64

4 kosten inning
contributies

ƒ 54.66

5

5

______
transporteeren

ƒ 785.37

ƒ -.-
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transport

ƒ 785.37

5 lokaalhuur

ƒ 381.-

6 verwarming,
verlichting,
schoonhouden

ƒ 48.85

ƒ -.-

7 kosten
ƒ 14.45
vergadering bestuur
8 safehuur,
bankkosten

ƒ 10.10

9 drukwerk, tikwerk ƒ 65.19
10 salaris bode

ƒ 100.20

11 representatie

ƒ 23.50

ƒ 1428.66

______
III

Kosten van
ƒ 122.85
algemeene en
maandelijksche
vergaderingen
1 vergoeding aan
sprekers, projectie
2 koffie
jaarvergadering

ƒ 98.70

3 maaltijd
jaarvergadering

ƒ 40.-

ƒ 261.55

______
IV

Kosten van de
ƒ 21.72
vaste commissies
1 commissie voor
taal- en letterkunde
2 commissie voor
geschied- en
oudheidkunde

ƒ 44.08

3 commissie voor
schoone letteren

ƒ 43.40

4 commissie voor ƒ 15.79
uitgave geschriften
5 commissie
Wynaendts
Franckenprijs

ƒ 32.98

6 commissie
jaarboek

ƒ 6.85

7 commissie
ƒ 26.55
folkloristisch archief

ƒ 191.37
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______
V

Kosten van het
jaarboek
1 drukken, foto's,
cliché's

ƒ 1861.33

2 kosten verzending ƒ 201.18

ƒ 2062.51

______
VI

Kosten van de
bibliotheek
1 salaris
bibliothecaris

ƒ 400.-

2 bureau en
telefoon idem

ƒ 90.16

3 aankoop boeken, ƒ 1201.90
lidmaatschappen en
abonnementen
4 kosten inbinden

ƒ 168.30

5 assurantie

ƒ 86.85

6 kosten ruilbureau ƒ 23.Kon. Bibl.

ƒ 1970.21

______
VII

Kosten van eigen
uitgaven der
Maatschappij
gereserveerd 10%
der inkomsten (art.
63)

VIII

Belastingen
1 Personeele
belasting

ƒ 994.-

ƒ 35.-

2 Belasting Doode ƒ 118.Hand

ƒ 153.-

______
IX

Bijdragen aan afd.
Boekenverspreiding
Alg. Ned. Verb.;
Vondelmuseum;
Openluchtmuseum;
Ned. commissie
voor Geschiedk.
Wetenschappen

transporteeren

ƒ 45.15

______

______

ƒ -.-

ƒ 7106.45
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transport

ƒ -.-

ƒ 7106.45

X

Belegging 1/5 deel
van ƒ 1000.wegens uitkeering
Prijs Meesterschap
1939 (art. 58)

ƒ 200.-

XI

Onvoorziene
uitgaven

ƒ 35.______

Totaal der uitgaven

ƒ 7341.45

RECAPITULATIE

Totaal ontvangsten

ƒ 11155.17

Totaal uitgaven

ƒ 7341.45

5

______
Batig saldo 1937

5

ƒ 3813.72

derhalve
drieduizend
achthonderd dertien
gulden twee en
zeventig en een
halve cent
Aldus opgemaakt door den Penningmeester, 30 April 1938
(w.g.) J. Slagter
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden, 5 Mei 1938
(w.g.) J.H. van Lessen
(w.g.) G. Sevenster

B. Rekening van het vaste fonds
Kapitalisatie
Saldo der rekening ƒ 16.39
over 1936

Vlottend
ƒ 259.89

Rente van het
ƒ 89.18
Fonds
1/2 jaar rente van ƒ
29450.- Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2.5% na aftrek
couponbelasting

ƒ 267.55

ONTVANGSTEN

I
II
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III

1/2 jaar rente van ƒ ƒ 89.48
29550.- idem

ƒ 268.46

Rente belegd
kasgeld Leidsche
Spaarbank

ƒ 16.38

Totaal der
ontvangsten

______

______

ƒ 195.05

ƒ 812.28

UITGAVEN

I

Belegging van
gelden

II

Subsidiën
aan Mij. voor
Goede en Goedk.
Lectuur, voor 10
abonnementen
Vondelkroniek 1937

ƒ 50.-

aan Dr. J. Berg.
Ned. Bibliografie 1
Juli 1937-1 Juli
1938

ƒ 50.-

Belasting Doode
Hand 1937

ƒ 47.20

III

ƒ 168.45

______
Totaal der uitgaven ƒ 168.45

______
ƒ 147.20
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Ontvangsten

Kapitalisatie
ƒ 195.05

Vlottend
ƒ 812.28

Uitgaven

ƒ 168.45

ƒ 147.20

______

______

ƒ 26.60

ƒ 665.08

RECAPITULATIE

Batig saldo

Aldus opgemaakt door den Penningmeester, 30 April 1938
(w.g.) J. Slagter
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden, 5 Mei 1938
(w.g.) J.H. van Lessen
(w.g.) G. Sevenster

C. Rekening van het bibliotheekfonds

I
II

ontvangsten
Saldo der rekening over
1936

ƒ 66.08

Rente belegd kasgeld
ƒ 2.41
Leidsche Spaarbank over
1937
______
Totaal der ontvangsten

ƒ 68.49

UITGAVEN

Nihil
Batig saldo 1937

ƒ 68.49

Aldus opgemaakt doot den Penningmeester, 30 April 1938
(w.g.) J. Slagter
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden, 5 Mei 1938
(w.g.) J.H. van Lessen
(w.g.) G. Sevenster

D. Rekening van het C.W. van der Hoogtfonds
ONTVANGSTEN

I

Saldo der rekening over
1936

ƒ 523.14
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II

Rente van kapitaal na
ƒ 777.91
aftrek van couponbelasting
en kosten

III

Rente belegd kasgeld
Leidsche Spaarbank

ƒ 9.90
______

Totaal der ontvangsten

ƒ 1310.95
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I

uitgaven
Kosten verwisseling
ƒ 2.86
obligatie, zegelkosten, porti

II

Uitkeering prijs 1937 aan
Henriëtte van Eyk

ƒ 1000.-

III

Belasting Doode Hand
1937

ƒ 33.04
______

Totaal der uitgaven
recapitulatie
Totaal der ontvangsten

ƒ 1035.90

Totaal der uitgaven

ƒ 1035.90

ƒ 1310.95

______
Batig Saldo 1937

ƒ 275.05

Aldus opgemaakt door den Penningmeester, 30 April 1938
(w.g.) J. Slagter
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden, 5 Mei 1938
(w.g.) J.H. van Lessen
(w.g.) G. Sevenster
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Bestuur en commissies
Bestuur
Voorzitter

Dr J. de Vries

1937

Secretaris

Dr J.J. de Gelder

1936

Penningmeester

Mr J. Slagter

1936

Bibliothecaris

Dr A.A. van Rijnbach

1938

C.L. Schepp 1936
J.C.M. Warnsinck 1936
Dr J.H. van Lessen 1937
Dr J.J.L. Duyvendak 1937
Mr M. Nijhoff 1938

Commissie voor taal- en letterkunde
Secretaris Dr C.B. van Haeringen 1938
Dr J.W. Muller 1934
Dr J.H. van Lessen 1936
Dr A. Zijderveld 1936
Dr J.A.N. Knuttel 1937
Mr P.N. van Eyck 1938
Dr G.G. Kloeke 1936
Dr A.A. van Rijnbach 1938
Dr J. Heinsius 1938

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Secretaris Dr J.J. de Gelder
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
Mr D. van Blom 1938
Dr J. Huizinga 1938
Raadgevende Leden: Dr J.J. de Gelder, Dr A.W. Byvanck, Dr P.J.M. van Gils, Dr
J.N. Bakhuizen van den Brink

Commissie voor de bibliotheek
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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 Dr W.A.P. Smit 1937
J. van Dullemen-de Wit 1937
Jan Engelman 1937
W.J.M.A. Asselbergs 1937
Mr J.C. Bloem 1937
Victor E. van Vriesland 1938
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Commissie voor het jaarboek
Dr A.W. Byvanck 1935
Mr J. Slagter 1936
Dr J.J. de Gelder 1936
Dr G. Sevenster 1937

Commissie voor de uitgaaf van geschriften
Secretaris Dr C.B. van Haeringen 1936
Dr G. Brom 1936
Dr P.J.M. van Gils 1936
Mr P.N. van Eyck 1937
Dr J. de Vries 1938
Mr M. Nijhoff 1938

Commissie voor den dr Wynaendts Francken-Prijs
A. Prijs 1941 (Essays en Literaire Kritiek)
Dr G. Brom
Dr J.A.N. Knuttel
Mr M. Nijhoff
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 1938
Eereleden
Dr L. Knappert

(1937)

1893

Oegstgeest,
Koninginnelaan 8

Dr J.W. Muller

(1937)

1888

Leiden, Rapenburg
53 Zomeradres: 't
Joppe, Huize
Calluna

Wynaendts
Francken, Dr C.J.

(1938)

1899

Leiden, Plantage 6

Leden en buitengewone leden
[De namen der buitengewone leden zijn met een * gemerkt]
Aalberse, Mr P.J.M.

1917

'sGravenhage, J.v.
Oldenbarneveldtl. 82

Aalders, Dr W.J.

1918

Groningen, Waterloolaan
2

Aalst, Dr C.J.K. van

1925

Hoevelaken

Alberdingk Thijm, Dr K.J.L. 1895

Haarlem, Dreef 4

*Allen, Mrs H.M.

Oxford, 22 Manor Place

1936

*Altamira y Crevea, Rafael 1935

'sGravenhage, Permanent
Hof van Arbitrage,
Vredespaleis

Andel, Dr M.A. van

1930

Gorinchem, Groote 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

Asselbergs, W.J.M.A.

Amsterdam Z, Lomanstraat
73

1932
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Baader, Dr Th L.J.Q.M.

1927

Nijmegen, Groesbeeksche
weg 181

Baart de la Faille, Dr S.

1930

'sGravenhage,
Mesdagstraat 62

Baart de la Faille-Wichers 1930
Hoet, H.

'sGravenhage,
Mesdagstraat 62

Backer, Franz de

1932

Ukkel-Brussel,
Sterrewachtlaan 30

Baekelmans, Lode

1920

Antwerpen,
Beeldhouwerstraat 50

Bakhuizen van den Brink, 1928
Dr J.N.

Leiden, Rapenburg 40

Bakhuyzen, Mr A. van de 1927
Sande

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.)

Bartstra, Dr J.S.

Haarlem, Zonnelaan 49

Baur, Dr Frank

1929

Gent (België), Neerpolder
10

Bax, W.

1937

Maastricht, H. Kanaaldijk
14

Beeck, A.L. van

1924

Leiden, Rijnsburgerweg 86

Beeck Calkoen, Mr A.J.L. 1935
van

'sGravenhage, Van den
Boschstraat 3

Beekman, Dr A.A.

1884

'sGravenhage, Laan v.
Nieuw O. Indië 271

Beelaerts van Blokland,
Jhr Mr F.

1901

'sGravenhage, Bazarstraat
13

Beets, Dr Henry

1931

Grand Rapids-Mich., 737
Madison Avenue S.E.,
(U.S.A.)

Beets, Mr N.

1908

Amsterdam-Z, De
Lairessestraat 6
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Beets-Damsté, H.A.C.

1936

Leiden, Witte Singel 79

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

Belpaire, Mej. M.E.

1914

Antwerpen, Marktgravenlei
174

Bemmelen, Mr J.M. van

1932

Leiden, Boerhaavelaan 26

Bense, Dr J.F.

1929

Arnhem, Van Lawick van
Pabststraat 25

Beresteyn, Jhr Mr Dr E.A. 1919
van

'sGravenhage, Van
Stolkweg 31

Berg, Dr J.

1937

Amsterdam-W,
Vondelstraat 79

*Bergmans, Dr P.

1909

Gent, Smisstraat (België)

Berkelbach van der
Sprenkel, Dr J.W.

1935

Haarlem, Jacob van
Lenneplaan 10

Berkelbach van der
Sprenkel, Dr S.F.H.J.

1937

Utrecht, Koningslaan 62

Bernet Kempers, Dr A.J.

1938

Batavia, Koningsplein
West 12

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

Mariakerke-Gent,
Nevelschestraat 54
(België)

Blankenstein, Dr M. van

1913

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
Texstraat 35
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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
Brandelenkade 6

Bokhorst, Dr M.

1931

Pretoria, Postbus 988 (Z.
Afrika)

Boldingh-Goemans, W.L. 1920

'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 ten
Heuvel (België)

Bonger-bsse Van der
Borch van Verwolde,
F.W.H.

1936

Amsterdam-Z, Gabriel
Metsustraat 13

Bonthuis Tonkes, Ir Dirk

1933

Appingedam

*Borchling, Dr C.

1912

Altona-Gross Flottbek,
Beckmannstrasse 1
(Duitschland)

Bordewijk, Mr F.

1937

'sGravenhage, 2de Van
den Boschstraat 36

Bosch, Dr F.D.K.

1917

Bilthoven, Rubenslaan 54

Bosch, J.H. van den

1892

Wageningen, Ericalaan 7

Boshoff, Dr S.P.E.

1922

Pretoria, Postbus 640

Bosman, Dr D.B.

1923

Dennekamp, Hoofdweg
Wijnberg (Kaapprov.)

Bosselaar, Dr D.E.

1929

Leiden, Witte Singel 39
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Botermans, Dr A. J.

1904

Zwolle, Diezerstraat 82A

Botha, C. Graham

1924

Kaapstad (Z. Afrika),
Postbus 6

Bothenius Brouwer, A. J.

1921

Wassenaar, Wavopark 21

Bottenheim, S.

1934

Amsterdam-Z.,
Schubertstraat 18

Boudier-Bakker, Ina

1905

Utrecht, Oude Gracht 333

Bouman, Dr A. C.

1925

Stellenbosch (Z. Afrika), ‘'t
Meulhuis’

*Boxer, Captain C. R.

1936

Honkong, The Lincolnshire
Regiment, 5, Abermor
Court, May Road

Braak, Dr S.

1924

Wassenaar, Lange
Kerkdam 26

Braat, Dr W. C.

1937

Oegstgeest, Emmalaan 67

Brandsma O. Carm., Dr A. 1931
Sj.

Nijmegen, Doddendaal 8
‘Carmel’

*Brandstetter, Dr R.

1911

Luzern (Zwitserland),
‘Waldstätterhof’

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.

1934

Zeist

Brouwer, Dr J.

1934

'sGravenhage,
Tomatenstraat 176

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.
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Bruin, Dr C. C. de

1938

Rotterdam, Graaf
Florisstraat 103a

Brummel, Dr L.

1928

'sGravenhage, Van
Montfoortlaan 29

Brünner, Dr E. Ch. G.

1929

Utrecht, Koningslaan 39

Buck, Dr A. de

1935

Leiden, De Mey van
Streefkerkstraat 1a

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 71

Bussy, Mr A. de Cosquino 1919
de

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

Kijkduin, Scheveningsche
laan 109

Cannegieter, H. G.

1937

Haarlem, Kleverparkweg
222

Carp, Dr J. H.

1934

'sGravenhage, Van
Blankenburgstraat 73

*Carpenter, W. H.

1900

New York (U.S.A.),
Columbia University

Casimir, R.

1916

'sGravenhage,
Wassenaarscheweg 28

Celliers, J. F. E.

1911

Kaapstad (Z. Afrika),
‘Veredic’ agter
Leeuwenhof,
Kloofstraat-Terminus

*Clark, G. H.

1936

Oxford (Engeland), All
Souls College

Clay, Dr J.

1921

Amsterdam-C,
Marinewerfkade 3

Cleerdin, Vincent

1934

Vught, Maurickplein 2

Cleveringa, Mr R. P.

1931

Leiden, Rijnsburgerweg 29
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Cock, Dr J. K. de

1917

Davos Platz (Zwitserland),
‘Haus Morosani’
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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

Waalre ‘De Kempen’

Cornette, Dr A. H.

1928

Antwerpen, Victor
Desguinlei 14 (België)

Coster Dr H. P.

1917

Groningen, St. Lucasstraat
8a

Craigie, Sir William A.

1916

Watlington-Oxon,
Ridgehurst (Engeland)

Cramer, Dr J. A.

1925

Bilthoven, Prins
Bernhardlaan 42

Crommelin, Dr C. A.

1930

Leiden, Wasstraat 60

*Cuvelier, Dr. J.

1913

Brussel, Rijksarchief

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 12

Dambre, Dr O.

1932

Sint Martens-Laethem bij
Gent, Eikelstraat (België)

Damsté, H. T.

1925

Oegstgeest,
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
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*Degering, Dr H.

1911

Berlijn-Charlottenburg,
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 1926
Dr Hoesein

Batavia, Kebon Sirih 115

Does, Jhr Mr G. W. van
der

1938

'sGravenhage, Van
Montfoortlaan 11

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

Dorp, Mej. Dr E. C. van

1921

Katwijk aan Zee

*Downs M. A., Brian W.

1936

Cambridge, Christ's
College (Engeland)

Draaijer-de Haas, Mevr. A. 1917

'sGravenhage, Nass.
Odijkstraat 6

Drion, F. J.

1925

'sGravenhage,
Emmastraat 34

Dugteren, Mej. I. M. van

1926

Rotterdam, West-Zeedijk
145

Dullemen-de Wit, J. van

1923

Amsterdam-Z, Waldeck
Pyrmontlaan 44

Duyvendak, Dr J. J. L.

1923

Oegstgeest, Nassaulaan
32

Dijk, Dr J. C. van

1922

Bloemendaal, Kerkplein

Ebbinge Wubben, Dr C. H. 1911

'sGravenhage,
Malakkastraat 107
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Eck, Mej. O.J. van

1926

Amsterdam-C,
Andrieszkade 6 III

*Edmundson, G.

1886

London-SW 11 (Engeland),
Hans Place 7

Eeghen, Mr Chr. P. van

1912

Amsterdam-C,
Heerengracht 497

Eekhout, Jan H.

1935

Groningen, Oude
Ebbingestraat 40a

Eerdbeek-Claasen, M.L.H. 1930

Katwijk-Binnen, Zeeweg
50

Elst, Dr J. van der

1921

Haarlem, Jacob van
Lenneplaan 1

Empel, M. van

1928

Middelburg, Molstraat 94F

Endepols, Dr H.J.E.

1911

Maastricht, St
Hubertuslaan 11

Engelbrecht, Dr S.P.

1936

Pretoria (Z. Afrika),
Postbus 988

Engelman, Jan

1934

Utrecht, Van Wyckstraat
29 bis A

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, Utrechtscheweg
40

Escher, Dr B.G.

1933

Oegstgeest, Dorpsstraat
15

Essen, L. van der

1915

Leuven (België), Maria
Theresiastraat 36

Eyck, Mr P.N. van

1936

Wassenaar, Hertelaan 12

*Eyquem, P.

1926

Parijs-XVe (Frankrijk),
Impasse Ronsin 4

Eysinga, Jhr Mr W.J.M.
van

1913

Leiden, Rijnsburgerweg
100, vacantie-adres: S.
Nicolaasga, Huize
Boschoord

Eysselstein, B. van

1938

'sGravenhage,
Goudsbloemlaan 172
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Fabricius, Jan

1916

Broadstone (Engeland),
‘Caesar's Camp’ Roman
Road

Fabricius, Johan

1932

'sGravenhage,
p.a.N.V.H.P. Leopold's
Uitg. Mij.

Feber, Ir L.J.M.

1932

'sGravenhage, J.v.
Oldenbarneveldtl. 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

Fockema Andreae, Mr J.P. 1911

Bilthoven,
Soestdijkscheweg 28
Noord

Fockema Andreae, Mr S.J. 1930

Zwolle, Blijmarkt 12

Fokker, Dr H.T.

1937

Rome (Italië), Via Antonio
Allegri 11

Folkers, Th.

1938

'sGravenhage, Van
Aerssenstraat 29C

Foncke, Dr Rob

1921

Laken-Brussel (België),
Prudent-Bolslaan 126

Franquinet, Mr E.

1933

Utrecht, W. de Zwijgerplein
22

Frenkel-De jong van Beek 1898
en Donk, C.

Méréville-Courcelles
(Frankrijk), S. et O.

Frings, Dr Th.

1920

Leipzig (Duitschland),
Monthéstrasse 31-II

Funke, J.

1916

'sGravenhage, Jozef
Israëlslaan 54

Ganshof, Dr F.L.

1935

Brussel, Jacob
Jordaensstraat 12

Geelkerken, Dr J.G.

1926

Amsterdam-Z, Sophialaan
41

Geers, Dr G.J.

1928

'sGravenhage,
Citroenstraat 59

Gelder, Dr J.J. de

1922

Oegstgeest,
Schoutenburg,
Wytenbachw. 43

Gelder, Dr H.A. Enno van 1922

'sGravenhage,
Wildhoeflaan 25
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Gelder, Dr H.E. van

1906

'sGravenhage, Ant.
Duyckstraat 155

Gelder, Dr J.G. van

1936

Rotterdam, Maasstraat 7
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Gerretson, Dr F.C.

1913

Utrecht, Janskerkhof 11

Gessler, Dr Jan

1929

Leuven (België),
Geldenakensche vest 84

Gewin, E.E.

1928

Bilthoven, Soestdijkerstraat
257

Geyl, Dr P.C.A.

1918

Utrecht, Willem
Barendsstraat 5

Ghijsen, Mej. Dr H.C.M.

1921

Domburg, Weststraat

Gielen, Dr Jos. J.

1933

Roosendaal, Brugstraat 73

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

1937

Leiden, Groenhovenstraat
13

Ginniken, Dr J.J.A. van

1909

Nijmegen, Stijn Buysstraat
11

Godée Molsbergen, Dr
E.C.

1911

Vorst-Brussel (Belg.),
Bondgenootenstr. 216

Goemans, Dr L.

1902

'sGravenhage,
Pomonaplein 51

*Goeters, Dr W.G.

1915

Bonn (Duitschland),
Niebuhrstrasse 15

Gogh-Kaulbach, A. van

1914

Amsterdam-Z,
Keizersgracht 524

Goossens, Dr Th.

1924

Tilburg, Bosscheweg 95

*Gore, Dr J.H.

1902

New York, 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

Goudriaan, Dr Ir J.

1938

Utrecht, Hoofdgebouw II
Nederlandsche
Spoorwegen

Graft, Mej. Dr C.C. van de 1906

Utrecht, Parkstraat 15

Graswinckel, Jhr Mr
D.P.M.

'sGravenhage,
Waalsdorpscheweg 221

1932

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938

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 (Schotland), 12
Regent Terrace

Groningen, Dr B.A. van

1929

Leiden, Van
Beuningenlaan 20

J. de Groot

1938

'sGravenhage,
Stadhouderslaan 104

Grootaers, Dr L.

1923

Leuven (België),
Naamsche Steenweg 158

Grosheide, Dr W.F.

1938

Amsterdam, Amsteldijk 85

Guarnieri, R.

1921

Amsterdam-Z, Amstellaan
181

Gunning, Dr C.P.

1927

Amsterdam-Z,
Valeriusplein 13

Gunning J.-Hz., Dr J.H.

1888

Amsterdam-Z, Rusthuis,
Koninginneweg 34

Gunning Wzn., Dr J.H.

1904

Hilversum, H. Naarderweg
8

Haan, Dr J.C. de

1931

Oegstgeest, Oranjelaan 14

Haantjes, Dr J.

1930

Doetinchem, ‘Ruimzicht’

Haar, Mej. Dr C.C. ter

1935

Hengelo, Timorstraat 20

*Hackel, Dr A.A.

1937

Berlijn-Zehlendorf
(Duitschland), 77
Riemerstrasse

Haeringen, Dr C.B. van

1923

'sGravenhage, Sportlaan
167

Hallema, A.

1935

Ginniken, Valkenierslaan
232

Ham, Dr J. van

1932

Leiden, Bilderdijkstraat 3

Hamburger, S.H.

1937

Berlicum, Beekveld A 18

Hamel, Dr. A.G. van

1916

Utrecht, Prins Hendriklaan
19

Hammacher, A.M.W.J.

1937

Wassenaar, Pieter
Twentlaan 1

*Hammerich, L.L.

1931

Kopenhagen-Hellerup
(Denemarken), Juul
Steens Allee 8
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*Hammerich-Flensborg,
Clara

1933

Kopenhagen-Hellerup
(Denemarken), Juul
Steens Allee 8

*Hanne, Dr J.R.

1887

Hamburg (Duitschland),
Waldenserweg 8

Hannema, D.

1936

Rotterdam, Javastraat 6

Hans, D.

1927

'sGravenhage, Sportlaan
7

Harting, Dr P.N.U.

1926

Amsterdam-Z,
Euterpestraat 115B

*Hauser, O.

1908

Weimar (Duitschland), Carl
Alexander-Allee 2

Heering, Dr G.J.

1917

Oegstgeest, Koninginelaan
17

Heeroma, Dr K.H.

1937

Leiden, Merelstraat 48

Heever, Dr C.M. van den

1936

Johannesburg (Z. Afrika),
Postbus 1176

Heinsius, Dr. J.

1900

Wassenaar, Santhorstlaan
21

Hertzog, Dr J.B.M.

1910

‘Groote Schuur’, Kaapprov.
(Z. Afrika)

Hesseling, Dr D.C.

1893

Wassenaar,
Koninginneweg 10

Heijden, Mr E.J.J. van der 1934

Nijmegen, Archipelstraat 1

Hille, Dr G.E.W. van

1916

'sGravenhage, Van
Hogenhoucklaan 20

Hille-Gaerthé, C.M. van

1920

'sGravenhage, Van
Hogenhoucklaan 20

Hintzen, Mej. Dr J.D.

1924

Amsterdam-Z,
Euterpestraat 177

Hoeve, Dr J. van der

1933

Leiden, Rijnsburgerweg 14

Hof, J.J.

1912

Leeuwarden

Hofker, Mej. Dr. S.

1915

Leiden,
Roodenburgerstraat 22

Holk, Dr L.J. van

1938

Leiden, Plantage 26

Holkema, A.B. van

1933

Amsterdam-Z, Emmastraat
32

*Holmberg, Dr John

1931

Göteborg, Högskolan
(Zweden)

Holtrop-Van Gelder, E. Ph. 1920

'sGravenhage, Koningin
Emmakade 161
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Honig, G.J.

1904

Zaandijk

Hooft, Dr B.H. van 't

1934

Amsterdam-O, Nieuweweg
42

Hoogewerff, Dr G.J.

1913

Roma, Istituto Storico
Olandese, Valle Giulia
(Italië); Hilversum, A. Perkl.
36

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
U2

Huizinga, Dr J.

1903

Leiden, Van
Slingelandtlaan 4

Huizinga, Mr L.

1938

Amsterdam, Euterpestraat
44

Huizinga-Onnekes, E.J.

1930

Ten Boer-Gr.

Hullebroek, Em.

1913

Brussel-Boschvoorde
(België), Woudlaan 177

Hulsman, G.

1903

Drempt-Gl.

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 van 1934
Heukelom O.C.D.

Leiden, Warmonderweg 3

*Jaberg, Dr K.

Bern (Zwitserland),
Schänzlistrasse 57

1937
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Jacob, Dr Anton

1933

Hamburg (Duitschland),
Treschow Allee 39 II
Altona-Elbe

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 (Duitschland),
Böhmerstr. 22 II

Jolles, Dr A.

1921

Leipzig (Duitschland),
Arminiushof 4

Jong, Dr K.H.E. de

1916

'sGravenhage, Beeklaan
356

Jong van Beek en Donk,
Jhr Mr B. de

1914

Genève (Zwitserland),
Pacific House

Joosting, Mr J.G. Ch.

1895

Velp-Gl.

Josselin de Jong, Mej.
K.H.R. de

1938

Amsterdam, Nic.
Maesstraat 120b

Juten, G.C.A.

1926

Willemstad-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,
Oranjestraat 14

Kanter, P.J. de

1925

'sGravenhage, Statenplein
2

Kerkwijk, A.O. van

1914

'sGravenhage, Nassaulaan
22

Kern, R.A.

1930

Leiden, Witte Singel 35

Kernkamp, Dr J.H.

1937

'sGravenhage, De
Bruynestraat 76

Kessen, Dr. A.

1938

Maastricht, H.
Govaertsweg 15 B

Kestell, Ds J.D.

1904

Bloemfontein (Z. Afrika),
‘Ruimte’, Whitesweg 23
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Keuls, Mr H.W.J.M.

1932

Amsterdam-W,
Vondelstraat 102

Keuning, W.E.

1937

Eerbeek

Keyser, Dr Paul de

1932

Gent (België),
Egmontstraat 14

Kielstra, Mr J.C.

1924

Paramaribo (Ned. Guyana)

Klaauw, Dr C.J. van der

1933

Leiden, Kernstraat 11

Klautz, J.P.

1938

Blaricum, Boschlaan 5

Kleyntjes SJ, J.

1911

Roma-113, Borgo S Spirito
(Italië); p.a. 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, 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, Ing.
Bispincklaan 13

Knothe, Dr G.

1912

Bloemfontein (Z. Afrika)

*Knudsen, Joh.

1921

Kopenhagen
(Denemarken)

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,
Danckersstraat 5

Korevaar-Hesseling, E.H. 1917

Delft, Heemskerkstraat 13
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Korff, Dr F.W.A.

1933

Leiden, Rijnsburgerweg
43a

Kossmann, Dr F.K.H.

1923

Rotterdam, Statensingel
95c

Kouwenaar, D.

1930

Amsterdam-Z, Joh.
Verhulststraat 44

Kraemer, Dr H.

1933

Leiden, Witte Singel 71

Kramer, W.

1931

Wageningen, Ericalaan 4

Kramers, Dr H.A.

1938

Oegstgeest,
Poelgeesterweg 2

Kramers, Dr J.H.

1930

Oegstgeest, Frederik
Hendriklaan 7

Kroes, Dr H.W.J.

1925

'sGravenhage,
Mesdagstraat 61

Kroes-Ligtenberg, Dr Chr. 1910

'sGravenhage,
Mesdagstraat 61

Krom, Dr N.J.

1912

Leiden, Witte Singel 18

Kronenberg, Mr H.

1925

Diepenveen ‘Het
Weterman’

Kronenberg, Mej. M.E.

1913

'sGravenhage, Balistraat
102

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

'sGravenhage,
Segbroeklaan 76

Labouchere, Dr G.C.

1933

Utrecht, Aurorastraat 1

Laman Trip-De Beaufort,
H.

1921

Oberstdorf, Hohes Licht
(Beieren)
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Lamberts Hurrelbrink, Mr
L.H.J.

1890

Maastricht

*Lasch, Mej. Dr A.

1920

Berlijn-Grünewald
(Duitschland) Caspar
Theisstrasse 26

Lasonder, Dr L.W.A.M.

1920

'sGravenhage, Laan van
Meerdervoort 93

Last, J.C.F.

1937

Amsterdam-C,
1

Prinsengracht 108
Lateur, Frank

1901

Ingoghem (België)

Laudy, A.

1921

Amsterdam-C, N.Z.
Voorburgwal 69/73

Lee, R.W.

1926

Oxford (Engeland)
Westbury Lodge, Norham
Rd

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

Lieftinck, Dr G.I.

1938

'sGravenhage,
Berberisstraat 68

Lievegoed, Ant. J.

1933

'sGravenhage, Jan van
Nassaustraat 66

Limburg, Mr J.

1933

'sGravenhage, Oude
Scheveningscheweg 82

Lindeboom, Dr J.

1910

Groningen,
Praediniussingel 27

Limburg Stirum, Graaf P.J. 1938
van

London W-I 21 A Postman
Square

Linthorst Homan, Mr J.

1935

Groningen, O.
Boteringestraat

*Littmann, Dr E.

1911

Tübingen (Duitschl.),
Waldhäuserstr. 50

Lodewyckx, Dr A.

1904

Melbourne-Mont Albert
(Australië), ‘Huize
Eikenbosch’

Lokhorst, Mevr. E. van

1926

Amsterdam-Z,
Koninginneweg 144 hs

*Long, Mevr. A.

1912

Rolvenden-Kent
(Engeland), Wassall Court

Loos, J.C. van der

1934

Uitgeest
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Loosjes, Mr A

1918

Amsterdam-Z, De
Lairessestraat 54
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*Looten, C.

1927

Rijsel (Frankrijk), Rue
Charles de Muyssart 20

Lorentz, Mr H.A.

1918

Pretoria (Z. Afrika),
Postbus 117

Loudon, Jhr Mr J.

1917

Parijs (Frankrijk),
Nederlandsche Legatie

Lovendaal, G.W.

1894

Grave,
Boreel-de-Mauregnaultstr.
3

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
(Z. Afrika), Belmontlaan,
‘Oranjezicht’

Malherbe, Dr D.F.

1921

Bloemfontein (Z. Afrika),
King Edwardstraat 76

Malherbe, Dr F.E.J.

1936

Stellenbosch (Z. Afrika)

Malherbe, Mevr. Mabel

1934

Pretoria (Z. Afrika), 5
McKenzie Rd, Brooklyn

Malherbe, Dr W.M.R.

1913

Stellenbosch (Z. Afrika),
Universiteit Stellenbosch

Man, Mej. M.G.A. de

1907

Middelburg, St. Pieterstraat
F 39

Mandere, H. Ch. G.J. van 1914
der

'sGravenhage, Laan van
Meerdervoort 49

Manen, Mej. Dr C.A. van

1936

'sGravenhage,
Bezuidenhout 53

Manger Jr., Dr J.B.

1933

Purmerend, Zuiderweg 205

Mare, A.J. de

1922

'sGravenhage,
Prinsessegracht 30

Margadant, S.W.F.

1928

'sGravenhage,
Waldeck-Pyrmontkade 133

Martens van Sevenhoven, 1924
Jhr Mr A.H.

Arnhem, Eusebius
Buitensingel 26

Martin, Dr W.

Wassenaar,
Wilhelminaplein 4

1937
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Meerkamp van Embden,
Mr A.

1915

Middelburg, Romannsche
Kaai 118

Meertens, P.J.

1933

Amsterdam-C,
Prinsengracht 1101

Meerwaldt, Dr J.D.

1938

Amsterdam-Z, Van
Breestraat 102

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

'sGravenhage,
Heerengracht 13

*Mendenz Bejarano, Dr M. 1925

Madrid (Spanje), Luna 34,
Pral.

Meulen, Dr J. ter

'sGravenhage,
Borneostraat 24

1924

Meulen, Dr W.W. van der 1900

'sGravenhage, Statenlaan
98

Meyer, Maurits de

1934

Gent (België), Lange
Kruisstraat 2

Meijere, Victor de

1929

Antwerpen (België), Lange
Lozanstr. 148

Meijers, Mr E.M.

1914

Leiden, Rijnsburgerweg 13

*Meyhoffer, J.

1915

La Rosia c. Lausanne
(Zwitserland), Châlet
Astrid, 4 Bd de la Forêt

Meyier, Mej. F. de

1918

'sGravenhage,
Dunklerstraat 56

Michels, L.C.

1931

Tilburg, Goirkestraat 2

Mierlo Jun., J. van

1926

Antwerpen (België),
Frankrijklei 91

Moens, Wies

1922

St Gilles-Dendermonde
(België), Brusselsche
Steenweg 62

Molhuysen, Dr P.C.

1897

'sGravenhage,
Frankenstraat 17

Molkenboer Dr B.H.

1916

Nijmegen, Albertinum,
Driehuizerweg 145
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Moll, Mr W.

1924

'sGravenhage Van
Blankenburgstraat 68

Mollema, J.C.

1936

'sGravenhage
Groenhovenstraat 14

Moojen, P.A.J.

1931

Boulogne sur Seine
(Frankrijk), Rue Gutenberg

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
Bleiswijkstraat 185

Moresco, Dr E.

1936

'sGravenhage,
Ruychrocklaan 24

*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 (België), Kon.
Mus. van Schoone
Kunsten, Vleminckveld 27

Musch, Jan

1923

Laren-NH, Raboes 25

Muusses, Dr Martha

1933

Stockholm (Zweden),
Strandvägen 53 II

Mijnssen F.

1918

Den Haag,
Stadhouderslaan 111

Naber, Mej. J.W.A.

1898

'sGravenhage, Van
Alkemadelaan 544, Flat
Groenendaal

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. Dr E.

1917

Groningen, Prinsesseweg
2bis

Nève-Van Eyk, H. de

1937

Amsterdam-Z,
Koninginneweg 172

Nieuwenhuis, Dr A.W.

1902

Leiden, Jan van
Goyenkade 44
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*Nippold, Dr W.C.A.

1901

Kassel (Duitschland)

Nispen tot Sevenaer, Jhr
Dr E. van

1932

'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
(Denemarken),
Strandvejen 132A

Nijhoff, Mr M.

1921

Zeist, Kersbergenlaan 7c

Nijhoff, W.

1895

'sGravenhage, Lange
Voorhout 9

Nyland, Mej. Dr J.A.

1896

Alkmaar, Huize
‘Westerlicht’

Odé, Dr A.W.M.

1934

Delft, Phoenixstraat 39

*Olsen, Dr Magnus

1932

Bestun-v. Oslo (Noorw.),
Nedre Skogvei 16

Oppenheim, Mr A.S.

1922

'sGravenhage, Nieuwe
Parklaan 73

Ossenbruggen, Mr F.D.E. 1911
van

'sGravenhage, Frederik
Hendrikplein 8

Ottema, Nanne

1931

Leeuwarden, Prins
Hendrikstraat 4/6

Oudschans Dentz, Fred.

1917

'sGravenhage, Van
Beverningkstraat 23

Oven Mr J.C. van

1925

Leiden, Cobetstraat 28

Pater, Dr J.C.H. de

1931

'sGravenhage,
Goudbloemslaan 194

Pattist, J.N.

1920

'sGravenhag, Jacob
Mosselstraat 4

Peaux, Mej. A.G.

1913

Nijmegen, Fransche Straat
12
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*Pedersen, Dr Holger

1914

Kopenhagen-Charlottenlund
(Denemarken),
Eleanorsvej 8

Pennink, Mej. Dr R.

1922

'sGravenhage,
Schiefbaanstraat 4

*Pernot, Dr H.

1907

Nogent sur Marne-Seine
(Frankrijk), Avenue de
Joinville 31

*Peyster, Dr H. de

1906

Neuilly sur Seine
(Frankrijk), rue de l'Hotel
de Ville 16

Petri, Dr Franz

1938

Keulen-Sülz (Duitschland),
Remigiusstr. 38

Phillips, W.

1921

Washington-DC (U.S.A.),
2211 30th Street
Northwest

Pinaar, Dr E.J.

1926

Stellenbosch (Z. Afrika)

Poelje, Dr G.A. van

1935

'sGravenhage, Ieplaan 120

*Pohl, Dr M.J.

1911

Bonn (Duitschland),
Kurfürstenstrasse 28

Polak, Mr Dr Leo

1937

Groningen, Mr S. van
Houtenlaan 52

Polak, Dr Leon

1922

'sGravenhage, Van Weede
van Dijkveldstraat 88

Pomes, Dr H.

1909

'sGravenhage,
Weissenbruchtstraat 251

Pont, Dr J.W.

1914

Bussum, Heuvellaan 16

Portengen, Dr A.J.

1933

'sGravenhage,
Danckertstraat 9

Post, Dr R.

1937

Nijmegen, Graafsche weg
15

Posthumus, Mr N.W.

1910

Amsterdam-Z, Apollolaan
72

Posthumus Meyjes, Dr
E.J.W.

1926

'sGravenhage, Jan van
Nassaustraat 63

Pot Bz., Mr Dr C.W. van
der

1911

Groningen, H.W.
Mesdagplein 8

Pot, J.E. van der

1929

Rotterdam, Honingerdijk
40

*Prampolini, Dr G.

1923

Arenzano-Prov. di Genova
(Italië), Via Pallavicino 3
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Preller, Dr G.S.

1937

Pretoria Postbus 773 (Z.
Afrika), Pelindaba

Prims, Dr Floris

1930

Antwerpen, Marnixstraat
26

Prince, Dr John Dyneley

1913

New York (U.S.A.)
Columbia University

Proost, Dr K.F.

1923

Rotterdam, Westzeedijk
128 E

Prooye-Salomons, Dr H.
van

1936

Rotterdam, Spoorsingel 13

*Psilander, Dr H.

1905

Uppsala (Zweden)

Puyvelde, Dr Leo van

1914

Brussel (België),
Molièrelaan 184

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 (Z. Afrika),
Elisabethstr. 58

*Rackham, B.

1927

London-SW (Engeland)
Victoria and Albert Mus.

Rademaker, Dr L.A.

1915

Rijswijk-ZH, Prins
Hendriklaan 16

Ralermacher Schorer, Jhr 1938
Dr M.R.

Utrecht, Wilhelminaplein
12

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. van

1932

Voorburg, Oosteinde 225

Ravesteyn, Dr W. van

1937

Rotterdam, N. Markt 1
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Reddingius, Joh.

1917

'sGravenhage, Reynstraat
25a

Regteren Altena, Dr J.Q.
van

1937

Amsterdam-Z,
Vossiusstraat 25

*Reimers, Dr H.

1936

Spiekeroog, Oostfriesland
(Duitschland)

Renkema, Dr E.H.

1931

'sGravenhabe, Sijzenlaan
42

*Reutercrona, Hans

1935

Stockholm-Djursholm
(Zweden)

Reypens, Dr L.J.

1928

Antwerpen, Frankrijklei 91

Rheineck Leyssius, Jhr Dr 1931
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 (België),
Lemméstraat 21

Ridder, André de

1918

Antwerpen (België),
Preterlaan 166

Riemens, Dr K.J.

1922

Amsterdam-Z,
Valeriusstraat 220

Rinkes, Dr D.A.

1915

Nice (Frankrijk), Boulevard
Carnot 88

*Ritter, Dr F.

1936

Emden (Duitschland), Am
Vogelsangzwinger 3

Ritter Jr., Mr P.H.

1917

Utrecht,
Admiraal-van-Gentstraat
23

Robbers, J.

1938

Amsterdam C., Leidsche
Gracht 33

*Robertson Scott, J.W.

1914

Great Canfield, Essex
(Engeland)

*Rocheblave, S.

1924

Parijs-XIV (Frankrijk),
Denfert-Rocherau 87

Roëll, Jhr D.C.

1936

Amsterdam-C, Amstel 256

Roels, Dr F.

1933

Groenekan, Vijverlaan 4

Rogge, Mej. E.M.

1926

Amsterdam-Z,
Koninginneweg 133hs

Roggen, Dr D.

1935

Brussel (België), Adm.
Buyllaan 105
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Roland Holst-Van der
Schalk, H.

1919

Bloemendaal,
Zomerzorgerlaan 27

Roldanus, Mej. Dr C.W.

1927

Groningen,
Praediniussingel 27

*Rolland, Romain

1917

Villeneuve-Vaud
(Zwitserland), Hotel Byron

Rombouts, S.

1931

Goirle- bij Tilburg, R.K.
Kweekschool

Romein, Dr J.M.

1929

Amsterdam-Z,
Zuider-Amstellaan 194

Romein-Verschoor, Dr
A.H.M.

1936

Amsterdam-Z,
Zuider-Amstellaan 194

Rompel, Fred.

1912

Kaapstad (Z. Afrika),
Postbus 692

Ronkel, Dr Ph. S. van

1912

Leiden, Zoeterwoudsche
Singel 41

Roosegaarde Bisschop, Mr 1904
W.

London-NW 1 (Engeland),
York Terrace, Regents
Park

*Rooth, Dr Erik

1935

Lund (Zweden), Högskolan

Roux, Dr T.H. le

1910

Pretoria, (Z. Afr.) Postbus
988

Royen O.F.M., 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,
p.a. Th. van Rossum

Ryckevorsel, Jhr Mr Dr
A.B.G.M. van

1926

'sHertogenbosch

Ryckevorsel, Jhr Dr
J.L.A.A.M. van

1936

Hees, Kerkstraat 20

Rijnbach, Dr A.A. van

1927

Leiden, Fruinlaan 14

Rijnberk, Dr G. van

1923

Blaricum

Salomonson, Herman

1932

'sGravenhage, Laan
Copes van Cattenburg 129
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Salverda de Grave, Dr J.J. 1893

Bussum, Hilversumsche
weg 4

Sasse van IJsselt, Jhr Mr 1907
A.F.O. van

'sHertogenbosch, Oranje
Nassaulaan 26

Sassen, Dr Ferd. L.R.

Nijmegen, Van Schaeck
Mathonsingel 4

1933

Sauveplanne-Oppenheim, 1917
A.L.

'sGravenhage,
Duinroosweg 2

Schaik-Willing, J.G. van

1935

Amsterdam, Leidsche
Kade 100

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
(Frankrijk), ‘Villa Jeanne
d'Arc’

Schmid, Jhr. L.M.A. von

1916

'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

Scholte, Mr Hendrik

1934

Bloemendaal,
Sterreboschlaan 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

Schuylenburg, Mr W.C.

1924

Utrecht, F.C. Donderstraat
7c

*Seelmann, Dr W.

1897

Berlijn-Wilmersdorf
(Duitschland),
Mainzerstrasse 19
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Serrurier, Mej. Dr C.

1913

Parijs-VII, Rue Oudinot 10,
chez Mlle de Pontrière
Zomeradres: Leiden,
Zoeterwoudsche Singel 94

Sevenster, Dr G.

1934

Leiden, Witte Singel 61

*Siclen, Dr George W. van 1892

Cornwall-N.Y. (U.S.A.)

*Siebs, Dr Th.

Breslau-XIII (Duitschland),
Hohenzollernstrasse 53II

1927

Sigtenhorst Meyer, B. van 1937
den

'sGravenhage, Prins
Mauritslaan 73

Sima, 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 Bruïne, Dr 1917
J.R.

Wassenaar, Groot
Hoefijzerlaan 48

Smit, Dr H.J.

1923

'sGravenhage, Nassau
Dillenburgstr. 35

Smit, J.

1930

'sGravenhage,
Daendelstraat 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

Kaapstad (Z. Afrika),
‘Loretta’ Nuwelands,
Palmyraweg

Smuts, Dr J.C.

1904

Pretoria (Z. Afrika),
Postbus 1081

Smijers, Dr A.

1933

Huis ter Heide, Potterlaan
7

Snellen, Mej. Dr J.

1913

'sGravenhage,
Schuijtstraat 17

Sneller, Dr Z.W.

1920

Rotterdam,
Heemraadsingel 327

Soer, Mej. E.M.A.J.

1894

Lochem,
Haitsma-Mulierlaan 13

Son, C. van

1920

Dordrecht, Aardappelmarkt
19
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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,
Noordenbergsingel 5

*Stein, Henri

1891

Parijs (Frankrijk), Rue Gay
Lussac 38

Sterck, Dr J.F.M.

1897

Aerdenhout,
Zandvoorterweg 57

Sterck-Proot, J.M.

1906

Aerdenhout,
Zandvoorterweg 57

Stockum, Dr Th. C. van

1926

Groningen, H.W.
Mesdagstraat 57a

Stokvis, Z.

1928

Dieren, Gazellelaan 1

Stoppelaar, R.J. de

1925

Warga (Fr.)

Stracke, Dr D.A.

1927

Antwerpen (België),
Frankrijklei 91

Stutter, Dr W.F.

1938

Hilversum, St. Annastraat
36

Stuiveling Dr G.

1938

Batavia Centrum
Oudheidkundige Dienst

Suchtelen, Dr N. van

1936

Amsterdam-W, Adm. de
Ruyterweg 547

Swaen, Dr A.E.H.

1899

Amsterdam Z, Noorder
Amstellaan 168II

*Szalay, Dr K.

1925

Mátyáföld (Hongarije),
Beniczky-út 8

Székely-Lulofs, M.H.

1932

Mátyáföld (Hongarije),
Gare Utca 16

Tak, W.G. van der

1927

'sGravenhage,
Leeuweriklaan 6

Talen, J.G.

1909

Bredea, Baronielaan 7

Tazelaar, Dr C.

1935

Amsterdam-Z, 2de C.
Huygensstraat 77

Teirlinck, Herm.

1917

Brussel, Beesel (België),
Villa ‘Uwenberg’
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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,
Sweelinckstraat 96

Theunisz Dr J.

1938

Zwolle

Thiel, Dr J.H.

1936

Haarlem, Van Eedenstraat
3

Thiry, A.

1922

Oude God-bij Antwerpen
(België), Omheiningslei 87

Tholen-De Ranitz, Lita

1919

'sGravenhage, Haringkade
173

Thomassen à Thuessink
van der Hoop, Dr A.N.J.

1933

Batavia, Mampangweg 29

Tielrooy, Dr J.

1922

Zwolle, Wilhelminastraat
12

Timmer, Mej. Dr E.M.A.

1928

Scheveningen,
Badhuisweg 71

Timmermans, Fel.

1917

Lier (België), De
Heyderstraat 30

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)

Toussaint van Boelaere,
F.V.

1938

Brussel (België)
Koloniënstraat 28

Tutein Nolthenius, Ir R.P.J. 1898

La Tour de Peilz-Vaud
(Zwitserland), ‘La
Corbassière’

Tuyll van Serooskerken,
Jkvr. M. barones van

1925

Nijkerk, ‘Balkenschoten’

Uilkema, K.

1923

Hoog Soeren 39,
‘Thusnelda’

Unger, Dr W.S.

1919

Middelburg

Valck Lucassen, Mr Th. R. 1925

Driebergen, ‘Sparrenheide’
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Valkhoff, Dr Marius

1935

Amsterdam-Z,
Schipbeekstraat 23

Valkhoff, Dr P.

1910

Hilversum, Eikenlaan 38

Ven, D.J. van der

1924

Oosterbeek, ‘De Meihof’

Verburgt, Mr J.W.

1924

Wassenaar, v. Zuylen v.
Nyeveltstr. 142

Verdenius, Dr A.A.

1925

Amsterdam-Z, van
Eeghenstraat 91

Verdeyen, Dr R.

1928

Luik (België), Rue de
Pitteurs 2

Verdoes, P.

1929

Rotterdam, Sam.
Mullerstraat 18b

Verhagen, Balthazar

1932

Amsterdam-C,
Marnixstraat 150

Verheyden, Prosper

1932

Antwerpen (België),
Ramstraat 5

Verhoeven, B.

1938

Beekbergen-G,
Koningsweg 31

Vermeulen, F.A.J.

1933

'sGravenhage, Nassau
Odijckstr. 21

Vermeylen, Dr A.

1906

Ukkel-Brussel (België),
Vuurkruisstr. 68

Verrijn Stuart, Dr C.A.

1900

Zeist, Prof. Lorentzlaan 70

Verrijn Stuart, Mr Dr G.M. 1933

Utrecht, Emmalaan 6

Verschaeve, C.

1922

Alveringhem-bij Veurne
(België)

Versprille, Mej. A.J.

1934

p/a den heer J. Versprille,
Middelburg, Legeerstraat
44

Vestdijk, S.

1935

'sGravenhage, Daal en
Bergeschelaan 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 (Brit. India),
Consul-General for the
Netherlands
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Vissering, Mej. C.M.

1915

'sGravenhage, Anna
Paulownastraat 115

Vleeschauwer, Dr Herman 1935
de

Gentbrugge (België),
Bruiloftstraat 181

Vogel, Dr J. Ph.

1899

Leiden, 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. (U.S.A.),
Theol. Seminary

Vos, Dr. F.H. de

1901

Galle, Ceylon

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. van

1932

Amsterdam-Z, Oranje
Nassaulaan 85III

*Wadstein, Dr Elis.

1929

Uppsala (Zweden)

*Wätjen, Dr H.

1931

Münster-i. W. (Duitschland)
Piusallee 29

Wageningen-Salomons, A. 1913
van

'sGravenhage, Joh. v.
Oldenbarneveldtl. 77

Wagenvoort, Dr H.

1923

Utrecht, Prins Hendriklaan
68

Walch, Dr J.L.

1912

Vanves-Seine (Frankrijk),
Avenue du Parc 12

*Walzel, Dr Oskar

1932

Bonn a. Rh. (Duitschland),
Reuterstr. 114

Warnsinck, J.C.M.

1933

'sGravenhage, Van
Alkemadelaan 332

Weevers, Dr Th.

1938

Noorthwood Middle Sed
Old Acre-Wolsey R.d.
Moor Park (England)
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Waterink, Dr, J.

1938

Amsterdam-Z.,
Vossiusstraat 21hs.

Welcker, Mej. C.J.

1926

Kampen, IJsselkade 22

*Wellander, Dr Erik.

1932

Stockholm (Zweden),
Vestmannagatan 4

Werveke, Hans van

1935

St Denys-Westrem
(België), Steenweg Oost
15

*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

Winter, Jhr Dr P.J. van

1928

Amsterdam-Z, P.C.
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-NY. (U.S.A.),
Supreme Court

Wormser, Mr C.W.

1926

Bandoeng, Groote
Postweg 54/56

Wouters, D.

1927

Zeist, Prof. Lorentzlaan
135

Wrangel, Dr. E.H.G.

1898

Lund (Zweden),
Universiteit

*Wijck, Aug. van

1900

New York (U.S.A.),
Broadway 149, Singer
Building

Wyer, Dr H.J. van de

1929

Leuven (België),
Schreursvest 29

Wijk, Dr N. van

1907

Leiden, Nieuwstraat 36

Wijk, Dr W.E. van

1931

'SGravenhage,
Hemsterhuisstraat 2E

Wijngaarden, Dr W.D. van 1936

Leiden, Witte Singel 62

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938

Wijnman, Mr H.F.

1937

Amsterdam-Z,
Prinsengracht 554boven

Zeggelen, Mevr. M.C. van 1912

Amsterdam-C, Den Haag
Delistraat 41

*Zenuti, M.

1905

Florence (Italië), Console
dei Paesi Bassi

Zoetmulder, A.J.

1927

Eindhoven, Parklaan 23

Zuidema, Dr W.

1895

Nijmegen, p.a. Dr. P.L.
Tack, Bergendalscheweg

Zwaan, Dr J. de

1931

Leiden, Boerhaavelaan 31

Zijderveld, Dr A.

1928

Amsterdam-Z. Pieter
Lastmankade 33II
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