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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Voordracht van den voorzitter Dr Jan de Vries over de ‘Camera
obscura’
Habent sua fata libelli. Een boek van schetsen, zooals er in de laatste 50 jaar talrijke
en vaak betere geschreven zijn, verwerft een vermaardheid, waardoor het een
typische vertegenwoordiger wordt van een heele letterkundige periode; het rijst ver
uit boven alle gelijktijdige kunstwerken, al mogen deze in menig opzicht geslaagder,
verhevener, diepzinniger, poëtischer of stijlvoller zijn; het overschaduwt allen en
blijft voor alle volgende geslachten een werkelijk levend boek. Het werd een klassiek
boek, dat iedere beschaafde Nederlander kent, al was het slechts omdat het op
welhaast iedere middelbare of gymnasiale school den leerlingen de toegang tot de
letterkunde ontsluit. Zelfs het onderwijs, anders ongevoelig voor een buiten zijn
domein gevestigde autoriteit, indien paedagogische of didaktische overwegingen
daarmede in botsing mochten komen, heeft dit boek zijn plaats op de school niet
ernstig bestreden. Men is het steeds, en terecht, blijven beschouwen als een boek,
dat voor jonge menschen uitstekend geschikt is om hun begrip voor de kunst van
het proza bij te brengen. Wellicht zal menigeen, in zijn herinnering teruggrijpend
naar deze eerste kennismaking, wat skeptisch gestemd zijn over het resultaat, maar
ik durf te zeggen, dat hij zich vergissen zou indien hij daarvan de schuld schoof op
de Camera. Het klassikale onderwijs is moeilijk te vereenigen met het genieten van
kunst; de leeftijd van knapen, die amper de jongenskiel ontwassen zijn, vereischt
menig compromis tusschen het schoone woord en de orde in de les; niet elk leeraar
bezit de gave om een gevoelige geleider tusschen het boek en den scholier te zijn.
Maar dit alles belet toch niet, dat naar mijn eigen ervaring de Camera op school een
pleizierige lectuur is. Voor onze verwende jeugd, van kindsbeen af omringd door
een veelkleurigen en onuitputtelijken voorraad van detective-, Indianen-, kampeer-,
avontuur- en kwajongensboeken, ja zelfs vroegtijdig, soms wel al te vroeg, toegelaten
tot of tersluiks in aanraking gekomen met de modernste groote-menschenlectuur,
blijft dan toch deze honderdjarige een leesbaar en lezenswaardig boek. Zeeën van
bezwaren tegen inhoud, vorm en geest kunnen niet deze eene eenvoudige waarheid
wegspoelen; men noeme uit de eerste helft der 19de eeuw een ander boek, dat
zulk een succes verwierf, of ook maar verdiende.
Want hoe onaanzienlijk en mager schijnt op het eerste gezicht het
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bundeltje van den juist gepromoveerden 25-jarigen student! Dat boekje omvatte
behalve ‘De Familie Stastok’ en ‘Een oude kennis’ niet meer dan acht korte stukjes
in den trant van ‘Kinderrampen’ of ‘Een Beestenspel’. Nog geen ‘Familie Kegge’ en
geen ‘Gerrit Witse’, die eerst in den derden druk van 1851 aan de Camera
toegevoegd werden. Wanneer binnen het half jaar een boekje, van zoo bescheiden
aard en omvang, reeds in tweeden druk verschijnen kan, dan moet men erkennen,
dat het verwonderlijk snel ingeslagen is. Dit gebeurde natuurlijk ondanks de officieele
kritiek, die zich met een zekere voorname onverschilligheid afwendde van een
boekje, dat door de snel gewonnen populariteit in kwaad gezelschap dreigde te
komen. De ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’ profeteerden het den jeugdigen
schrijver met de volgende zure opmerking: ‘Het boek zal bevallen, het zal de
aandacht trekken, maar waarschijnlijk voor korten tijd, en de opgang die het bij zijn
intrede in de wereld maakt, zal hoogstwaarschijnlijk voor vergetelheid plaats maken’.
Koddige vergissing ten aanzien van een boek, waarvan wij heden na honderd jaar
in dankbare erkenning voor het genot dat het aan ons volk geschonken heeft, een
indrukwekkende tentoonstelling kunnen inrichten van drukken, herdrukken,
vertalingen en essays.
Men kan gerust aannemen dat de huidige kritiek ten aanzien van een dergelijk boek
even grondig zou mistasten, als men het toen deed. Wij mogen aan ‘Jaapje’ of
‘Sprotje’ een goede kans voor de eerstkomende honderd jaar geven of ten minste
toewenschen, meer dan een wilde gissing zou zulk een voorspelling niet kunnen
zijn. Het publiek wist het beter dan de mannen van het vak; waarop berustte die
onverwachte voorkeur? Met zijn onfeilbaar kritisch inzicht heeft Potgieter gewezen
op datgene, dat zeker de grootste verdienste der Camera Obscura is; in de Gids
van 1841 gaf hij een bespreking onder den sindsdien beroemd geworden titel
‘Kopyeerlust des Dagelijkschen Levens’; hij besloot een twaalftal bladzijden vol
aanmerkingen en bedenkingen met een alinea, waarin hij zonder voorbehoud den
stijl prijst. ‘Wij weten niet’, zegt hij, ‘ook na twee, drie malen lezens, wat meer
toejuiching verdient: de waarheid van opmerking, in welken geest dan ook, of de
gelukkige uitdrukking der gedachte. Het Hollandsch - Hildebrand heeft de taal te
lief, om niet gaarne haren lof in den zijnen te hooren - het Hollandsch is ons nog
rijker mijn gebleken, sedert zijn talent er zoo vele nieuwe, te lang voorbijgeziene,
te achteloos verzuimde aderen in ontdekte.’
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Wij hadden gaarne gezien, dat Potgieter hieraan volledig recht gedaan had. Zijn
opstel, hoe lezenswaard ook, ware voor ons overtuigender als hij niet aan de kritiek,
maar aan de waardeering de volle maat gegeven had, als hij taal en stijl in ontledend
betoog had geschetst en hun verdiensten had aangetoond. Want dit vervult ons
nog steeds met verwondering, dat wij dezen eersten druk der Camera waar dan
ook kunnen opslaan en lezen kunnen, bladzijde na bladzijde, zonder dat wij er
hinderlijk aan herinnerd worden, dat dit boek niet nu, maar een eeuw geleden
geschreven werd. Menig naturalistische roman van 25 jaar geleden maakt daarbij
vergeleken een veel oudmodischer indruk. Wat heden de natuur lijkste zaak ter
wereld is, was toen een gebeurtenis: een ongedwongen taal, die dagelijksch was
zonder alledaagsch te zijn, puntig zonder gezochtheid, soepel zonder slapheid,
verzorgd zonder stijfheid. Hierdoor is de Camera een gebeurtenis in de geschiedenis
onzer letterkunde; maar het groote wonder blijft, dat het boek waarmede een nieuwe
periede werd ingeluid niet tot de documenten van de geschiedenis onzer letterkunde
is gaan behooren, maar een levend boek gebleven is.
Het geheim van dit succes ligt allereerst in den natuurlijken eenvoud der taal.
Hildebrand schreef deze schetsen niet als een aankomend kunstenaar, maar als
afgaand student. Men kan er moderne studentenalmanakken op nalezen en men
zal bemerken dat hij den juisten toon getroffen heeft; de kenmerken van den
studentikozen stijl zijn immers nog altijd die mengeling van ongegeneerde
omgangstaal en plechtige hoogdravendheid, het parodieeren van den deftigen stijl
door hem te plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van een kernachtigen straatterm.
Of misschien vloeit het voort uit de houding van den jongen man zelf, die zich liefst
in zijn huisjasje vertoont, maar heusch wel in staat is om met welstand een rok te
dragen. Het kan een enkel boekenwoord zijn als ‘denzelven’ of ‘weshalve’, dat
plotseling in een simpele beschrijving komt opduiken, of ook een heele plechtstatige
tirade, die op de situatie past als de hooge hoed op een koetsier in stalkleedij.
Wanneer Hildebrand het diakenhuismannetje door den tuin van zijn oom ziet
aankomen, schrijft hij: ‘Daar hij den geheelen tuin doormoest om ter plaatse zijner
bestemming te komen en hij bijna zeventig jaar op de schouders torste, had ik tijds
genoeg om op te merken, dat er iets aan scheelde’. Wij zouden wel willen weten
welk effect zulk een zinnetje op den tijdgenoot gehad heeft; voor ons is de bekoring,
door de voortgaande ontwikkeling der taal, eerder ver-
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hoogd dan verminderd. Hildebrand heeft de tactiek der stijlvermenging zoo handig
toegepast, dat de stadhuiswoorden niet den indruk maken een stijve boekentaal te
parodieeren, maar slechts achtergrond zijn waartegen de natuurlijkheid van zijn
eigen taal te scherper afsteekt.
Studentikoos is niet minder het sollen met de waardigheid en deftigheid van de
generatie der ooms en tantes. Vóórdat de jonge man zich in het gareel van ambtenarij
en burgermaatschappij laat inspannen, beleeft hij een korte poos de triomf van den
onbezorgden spot, van wat De Genestet eens noemde het prikken van een speld
in de kuiten van een deftig man. Al naar het temperament is dit goedmoedige scherts
en jongensachtige plaagzucht, of bittere satyre. Beets, die naar zijn eigen getuigenis,
een jong gemoed was, van boosaardigheid vrij, kent alleen den lichten spot, die niet
kwetst, maar doet glimlachen. Gelogeerd bij zijn tante zit Hildebrand in haar
stadstuintje en merkt daarvan op ‘dat men er een grooten appelboom zag, waaraan
soms meer dan een dozijn reinetten groen werden, verscheidene rozenperken,
waaromheen in 't voorjaar een kring van gele krokussen bloeien moest’. Een tikje
superioriteit van den wereldwijzen student en toch hoe houdt hij van zijn tante! Zijn
humaan gevoel voor den medemensch weet den afstand tusschen scherts en spot
te bewaren; hij vermaakt zich wel over, maar niet ten koste van zijn omgeving. De
brave Pieter brengt het er misschien het slechtst af, maar welk rechtgeaard student
voelt zijn bloed niet koken bij het zien van zoo een onhandigen tabellen-prutsenden
collegehengst en welk Leidenaar zou niet een stillen triomf vieren bij het teekenen
van zulk een Utrechtschen collega!
Potgieter merkte reeds op: ‘Onze zeug het ebigd’ is door ons gansche Vaderland
een spreekwoord geworden. Zijn er veel boeken in onze taal, die een goedgevormde
gedachte in aller geest gegrift hebben? Na het realisme van literaire naaktloopers
heeft deze uitdrukking haar pikanterie ingeboet; maar springlevend is nog altijd de
wending: ‘Hè ja, zei Mietje met de kalfsoogen’. De opnamen van deze Camera
Obscura waren soms wel feilloos juist. En dan de typen, die Hildebrand voor de
lens geplaatst heeft; zij zijn zoo levenswaar dat wij ze niet meer vergeten: de
charmante Van den Hoogen, Petrus Stastokius Jr, Mr Bruis alias Buikje, de oude
heer Kegge, Nurks, het Diakenhuismannetje. Dat bereikte Hildebrand niet door
breedvoerige psychologische beschrijving, die geen interessant
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schuilhoekje van den geest onbelicht laat; maar het is de kunst van den teekenaar
die met enkele rake lijnen een mensch ten voeten uit weergeeft. Wie dat vermag,
verdient niet smalend copieerlust des dagelijkschen levens verweten te worden; hij
is inderdaad een dier begenadigde kunstenaars, die al spelend in jeugdigen
overmoed een meesterwerkje scheppen. Van Potgieter, die zeker een zelfbewuster
stilist was, is geen der vele, met zooveel zorg geciseleerde en bedachtzaam
overwogen bladzijden een dankbaar volksbezit geworden: hoe veel directer en
grooter zou de werking van ‘Jan, Jannetje en hun jongste kind’ geweest zijn, wanneer
hij de uitbeeldingsgave, wanneer hij vooral de argeloosheid van Hildebrand gehad
had.
De jonge Beets kende de grenzen van zijn talent. Hij miste de verbeeldingskracht
om een breedopgezetten roman samen te stellen, misschien ook wel de
psychologische gave om een niet al te eenvoudig zieleleven intuïtief te verstaan en
ontledend te beschrijven. Wat hij schiep bleef geheel binnen het gebied van de
fotografische opname, die het leven vastlegt in een statisch beeld. De personen,
waarop hij zijn lens gericht heeft, zien wij niet in wording, ontwikkeling, beweging.
Beets had blijkbaar een neiging tot het teekenen van typen; zijn bijdragen aan het
werk ‘Nederlanders door Nederlanders geschetst’ zijn zeer geslaagd en verdienden
opgenomen te worden in de Camera Obscura, waartoe zij naar den geest behooren.
De jonge theoloog had zich louter door opmerkzaam rondkijken een voor zijn later
ambt onmisbare menschenkennis verworven, maar deze was meer het gevolg van
een scherpe waarneming dan van een diepe ontleding. De vorm van de korte schets
was aangewezen voor het vastleggen van dezen eersten algemeenen indruk; in
enkele bladzijden kan men een beeld geven van den ijdeltuit, den verleider, den
verlegen student, den brompot, sweet seventeen of de verwende nuf. De populariteit
van de door hem beschreven typen bewijst, dat hij hierin goed geslaagd is. Maar
het succes is toch niet alleen het gevolg der rake uitbeelding, maar wordt wellicht
nog meer verklaard door het milde licht, waarin hij ze geplaatst heeft. Hildebrand
staat niet, aan de hem omringende kleine menschelijkheid ontheven, buiten de
wereld, die hij beschrijft, maar hij weet dat hij een der hunnen is en hij heeft ondanks
alles zijn medemenschen lief.
Kan dit de reden zijn, dat hij aan zichzelf in menige schets een rol
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toedeelt? Waarom bleef hij niet de onzichtbare fotograaf, die zijn camera richtte op
wat hem op zijn tocht door de wereld trof? Hij heeft er zijn taak door verzwaard en
het verwijt verdiend, dat hij zich zelf in een te mooie en edelmoedige rol liet optreden.
Als Pieter Stastok den ongelukkigen roeitocht doet, is het Hildebrand die den
verzoeningsbeker aan de kampioenen van het in de kiem gesmoorde duel reikt.
Het is Hildebrand die den laaghartigen Van der Hoogen ontmaskert en die niet
verzuimt op te merken, dat Suzette Noiret aan hem haar levensgeluk verplicht is.
Maar waarom moest juist hij op het avondje bij de Stastoks het mooiste gedicht
voordragen en was het nu wel noodig geweest het uitstekende verhaal van het
Diakenhuismannetje door dien mallen slotzin te ontsieren?
Beets zelf heeft later Hildebrand verontschuldigd voor het spelen van de mooie rol
in de verhalen. Anderen hebben dit gedaan door te wijzen op de techniek van zijn
verteltrant of op de eigenaardigheden van den humoristischen stijl. Wie zich ergert
aan het welgevallen van den jongen student met zich zelf, bezit weinig van het
mededoogen voor kleine menschelijke zwakheden, dat Hildebrand zelf bezat; hij
vergelijke diens mooie rol met het zelfbehagen, waarmee Multatuli zijn evenbeeld
Max Havelaar geteekend heeft. De haast kinderlijke naïeveteit van den student, die
nu eenmaal zoo graag een rol, en dan liefst een mooie rol, in het leven spelen wil,
ontwapent elke kritiek; de zelfingenomenheid van den Leidschen student kan heel
wat onaangenamer vormen aannemen dan het onschuldige en soms niet
ongerechtvaardigde welgevallen dat Hildebrand over zijn goede daden toont. Men
kan den twintigjarige niet kwalijk nemen, dat hij nog egocentrisch op het leven
ingesteld is; zoo velen zijn het nog op rijperen leeftijd. Ook is het billijk den aard van
zijn werk in aanmerking te nemen; hij wilde geen roman schrijven, maar slechts
zedeen karakterschetsen; het onderscheid tusschen ‘De Leidsche Peuëraar’ en ‘De
Familie Stastok’ bestaat alleen in de breedte van het door de lens opgevangen
beeld; hier de beschrijving van een maatschappelijk type en daar van een stuk der
burgermaatschappij. De techniek van deze schetsen maakt het begrijpelijk, dat hij,
zooals hij het naief in het verhaal van het spelevaren uitdrukt, de taak van
ceremoniemeester op zich nam. Hoe weinig het meespelen van Hildebrand er toe
doet, merkt men bij het vergelijken van de geschiedenis der Stastoks met ‘Een oude
Kennis’, waar Hildebrand achter de schermen blijft; verschil in toon bestaat er tuschen
beide stukken nauwelijks.
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Het is geen verheven gezelschap waarmee Hildebrand ons doet kennis maken. Met
talent beschrijft hij de geestelijke armoede van den deftigen burgerstand en merkt
zijn spottend oog de leegte en vlakheid van dit leven wel op, hij beweegt zich toch
tusschen deze menschen als een vriend des huizes. De keus dezer onderwerpen
is verklaarbaar; de romantische ironie over den eeuwigen filister vond een
bondgenoot in de studentikoze afweer van de burgermaatschappij. Bovendien hij
aanvaardt dit leven. Hij ziet de misdeelden als de dankbare objecten van burgerlijke
weldadigheid en vindt het niet zoo verwerpelijk dat de regenten van het huis de tong
van den slachtos krijgen. Het lot van het diakenhuismannetje wekt geen
verontwaardiging bij hem op over het onrecht van onze maatschappij, maar slechts
een lichte sentimenteele deernis met het lot van hen die door natuur en samenleving
nu eenmaal stiefmoederlijk behandeld zijn. Het vooruitzicht op het eigen doodshemd
is voldoende om Keesje met het leven en Hildebrand met de maatschappij te
verzoenen. Het is niet de natuurlijke wensch van een eenvoudig hart, dat door
levenslange ontbering niet geheel zijn menschelijke waardigheid verloren heeft,
neen het schijnt hem een vooroordeel te verontschuldigen omdat wij immers allen
onze vooroordeelen hebben. Het zou van een zekere harteloosheid kunnen getuigen,
dat Hildebrand het lot van Keesje zoo uit de hoogte bezag; Potgieter klaagde reeds:
‘Was er dan geen aandoenlijke trek te bedenken, bij welken het hoofd ‘amen!’ kon
zeggen op de uitspraak des harten?’ En toch is deze innerlijke tevredenheid met
menschheid en maatschappij de noodzakelijke voorwaarde voor het gelijkmoedige
tafereel van menschelijke zwakheid en ijdelheid. Dat hij beide doorzag is Hildebrands
verdienste, dat hij ze aanvaardde, getuigt voor het jonge gemoed, dat naar hijzelf
zeide, zijn vaderland en de menschen liefhad. Hoe scherp zouden de dissonanten
geklonken hebben, als de maatschappelijke kritiek van het eind der 19de eeuw haar
oordeel over de familie Stastok uitgesproken had.
Men heeft later Hildebrand zijn tevreden aanvaarding van de maatschappij der
Kegge's en Stastoks kwalijk genomen. De Meester was een man, om de Camera
te haten als een monument van burgerlijke zelfvoldaanheid. En hij heeft zeker geen
ongelijk, als hij schrijft: ‘Er is geen jeugd in dit werk van een jeugd, anders dan die
van een net jongeheertje. Want er is geestdrift, noch hartstocht, noch schaterlach.
Een superieure uiting van middelmatigheid’. Is het echter billijk de lens van een
camera
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haar gevoelloosheid te verwijten? Het burgerlijke leven van Holland aan het begin
der vorige eeuw is hier ten voeten uit geteekend, nauwkeurig en objectief; wij kunnen,
als ons hart daartoe dringt, het uitschreeuwen van verontwaardiging over zooveel
platheid, zooveel vadsigheid, zooveel zelfvoldaanheid, zooveel burgerlijke
burgerlijkheid en wij kunnen het roemlooze begin van ons koninkrijk in het licht van
Hildebrands typen welverdiend achten; maar wij zouden het den schrijver niet dank
weten als hij steeds met zijn kritiek zich tusschen ons en de menschen dier dagen
geplaatst had. Er zit in de beschrijving van juffrouw Pieterse en juffrouw Laps stellig
meer talent, maar ook meer bitterheid en meer rancune. De gelijkmoedigheid van
Hildebrands rimpelloos verhaal overtuigt ons dat het leven in de burgerkringen dier
dagen zoo was en nu eenmaal niet anders kan zijn; ons oordeel kan mild zijn, omdat
de jonge Beets ons leerde aanvaarden.
Het burgerlijke Holland heeft dit boek lief gekregen. Juist omdat het zoo burgerlijk
is. Omdat wij onszelf in dit beeld van een eeuw geleden herkennen en dankbaar
zijn dat het niet verwrongen werd door den soms welverdienden spot van den
satiricus. Dit zijn menschen die wij ondanks hun kleine gebreken als ons gelijk
erkennen; wij voelen ons vertrouwd in de sfeer van dit Hollandsch binnenhuisje.
Het was Potgieter een ergernis, dat menig tijdgenoot de onverstoorbare rust van
een kleine Hollandsche provinciestad met pen of penseel uitbeeldde; de bewonderaar
van een grooter voorgeslacht kon aan Van Mieris vergeven wat hij in Hildebrand
misprees. Zichzelf ontvluchtend streefde hij naar het heroieke en bereikte toch
slechts het hoogdravende en het bizarre; Hildebrand in al zijn naieven eenvoud
schiep met het nateekenen van middelmatige tijdgenooten een meesterwerkje. Het
Nederlandsche volk verloochende ook hier zijn aard niet. De woede van
hemelstormende wereldverbeteraars moge nog zoo vaak dit boek brandmerken als
een toonbeeld van benepen kleinburgerlijkheid; tusschen de dijken van onze polders
gedijt dit menschenslag nu eenmaal opperbest.
Het succes van de Camera Obscura, vergeleken met de vergetelheid waartoe
zooveel hooger en voornamer kunstwerken vervallen zijn, kan ons met verwondering
of wrevel vervullen; het is daarom niet minder een belangrijk feit in de geschiedenis
van onze letterkunde. Een huiselijk realisme schijnt met onzen volksaard het best
overeen te stemmen. De
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zelfde Kegge's en dezelfde Witse's zien wij nog dagelijks om ons heen en zij zullen
in lengte van dagen ons vaderland bevolken. Is dit reden tot vertwijfeling? Wij weten
toch ook dat uit die brave, wel ietwat bekrompen, maar toch eerlijke en werkzame
burgerlijkheid de groote daden geboren werden die ons volk tot roem strekken. Elk
volk heeft zichzelf lief; waarom zou het den kunstenaar niet dankbaar zijn, die het
een spiegel voorhoudt welks beeld zoo natuurgetrouw is?
Toch kreeg de Camera Obscura niet alleen door die wezensgelijkheid een blijvende
volksgunst. Laat ons erkennen dat dit boek niet als zedenschildering, maar als
kunstwerk een plaats in het Nederlandsche hart veroverde. Dit stemt ons tot groote
dankbaarheid. Want hier is een jonge man, gevoelig en opmerkzaam waarnemer
van het menschenleven, die met een vlotte pen zijn opmerkingen neerschrijft; zijn
taal is eenvoudig en levenswaar, zijn schetsen zijn even simpel van opzet als van
uitwerking; hij vertelt van kleine onbelangrijke dingen met de naieve onbevangenheid
van den geboren feuilletonschrijver; hij bundelt het werk van onbezorgde
studentenjaren en...... hij gaat behooren tot de zeer weinige Nederlandsche
schrijvers, die werkelijk nog gelezen worden. Anderen hebben hun talent tot het
uiterste ingespannen om een meesterwerk te schrijven, dat een duurzaam monument
van hooge literatuur zou zijn; de stoutheid van het gegeven, de juistheid van de
karakterteekening, de fraaie bouw der zinnen, het zonk alles in vergetelheid. De
Camera bewijst de waarheid van Novalis' woorden, dat de beste poëzie ons zeer
nabij ligt en een alledaagsche stof niet zelden haar liefste onderwerp is. Een boek,
zonder pretentie in eenvoud des harten geschreven, heeft zich in ons volk een
eereplaats veroverd. Het is goed dit te bedenken in een tijd, die zoo hunkert naar
het experiment van de oorspronkelijkheid. Wij herdenken het ontstaan van de
Camera Obscura niet alleen om zijn honderdjarigen duur van literairen roem, maar
omdat deze ten deel viel aan dit boek, om zijn eenvoud, zijn eerlijkheid en
argeloosheid. Ons volk wordt vaak verweten, dat het zijn groote kunstenaars niet
waardig zou zijn; hier heeft het een oordeel geveld, waarmee wij van harte kunnen
instemmen en waarvoor wij dankbaar kunnen zijn.
Het verheugt mij, dat ik met deze hulde aan de door-en-door Hollandsche Camera
de 173ste jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
openen mag.
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Eenige beschouwingen over de waarde van het provinciaal besef
in de drie noordelijke provinciën
door mr. J. Linthorst Homan
Er zijn in ons land velen, die in hun leven niet of nauwelijks denken aan de provincie,
binnen welker grenzen zij hunne woonplaats hebben, noch aan een der andere
provincies. Het begrip provincie is hun ten eenenmale vreemd.
Ook zijn er velen, die wel af en toe hunne gedachten laten gaan over hunne
provincie, doch die desondanks het bestaan dier provincie zeer onbelangrijk achten.
Wij zien in ons land iedere nuance van totaal ontbreken van belangstelling tot
zeer warm provinciaal besef, ja zelfs tot een soort separatisme, alles afhankelijk
van aard en omstandigheden.
Juist in den laatsten tijd gebeurde het mij dikwijls, dat ik in persoonlijke gesprekken
over provinciaal werk en over provinciaal gevoel, te hooren kreeg, dat die
ouderwetsche provincies en de met haar samenhangende ouderwetsche gevoelens
maar snel moesten worden vergeten, omdat zij niet meer zijn van onze dagen. Ik
ondervond kortgeleden in een discussie over nationaal besef, dat vele warm voelende
vaderlanders mij betichtten van den wil tot het terugzetten van de klok, toen ik
versterking van het provinciaal gevoel durfde aanbevelen.
Nu blijkbaar zooveel verschil van meening bestaat, wil ik hierover thans zeer
gaarne enkele beschouwingen geven.
Ik vermoed, dat onder mijn gehoor van heden wel alle schakeeringen der over
dit vraagstuk bestaande meeningen zullen worden aangetroffen; zoude ik Uwen
kring mogen rondvragen, dan zou stellig het antwoord op de vraag, welke waarde
Gij toekent aan provinciaal besef zeer verschillend worden beantwoord.
Enkelen zouden zeggen: het onderwerp loont niet de behandeling in de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, daar het vraagstuk niet meer leeft
en de historie reeds geheel bekend is.
Anderen zouden opperen, dat de titel van mijn voordracht vreemd gekozen is,
omdat in deze tijden provinciaal besef slechts veroordeeld kan worden; hoogstens
is het een noodzakelijk kwaad.
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Doch ook zouden wellicht niet weinigen de meening uiten, dat het vraagstuk lang
niet voor alle elf provinciën gelijk is, zij zouden bekennen, dat zij van onze afgelegen
provinciën betrekkelijk weinig weten en zij zouden zich bereid verklaren,
mededeelingen daarover aan te hooren, omdat zij meenen, dat wij geheel ons
vaderland zoo goed mogelijk moeten kennen.
Nu moet ik bij mijne uiteenzettingen trachten te ontkomen aan het gevaar, dat ik
mij slechts tot één dier groepen uit Uw midden zou richten. Ik verkeer niet in de
gemakkelijke positie van den schrijver van ‘De Tegenwoordige Staat van Drenthe’
uit omstreeks 1790, die eenvoudigweg uitging van de stelling, dat niets zekerder is
‘dan dat zommige gedeelten van ons klein Gemeentebest zo weinig bekend zijn,
dat de meeste inwooners van andere provintiën zelfs geene kennis draagen, of
dezelve met 'er daad aanwezig zijn.’ Was dat het geval, dan kon ik met enkele
feitelijke mededeelingen volstaan.
Ik wil U gaarne de belofte doen, dat ik ernstig zal pogen, de aangelegenheid van
alle zijden te bezien. Hoewel ik door zoovele banden van afkomst en werk aan het
provinciale leven in ons noorden ben gebonden, dat objectiviteit my niet gemakkelijk
zal vallen, besef ik, dat U van mij een rapport verwacht en niet een pleidooi.
Mijn rapport moge aanvangen met een historische schets. Het zal u wel reeds
duidelijk zijn, dat ik met ‘provinciaal besef’ niet bedoel eene geesteshouding welke
typisch ‘provinciaal’ is in de tegenstelling, welke wij in alle landen vinden, tusschen
het land en de hoofdsteden, doch dat ik het oog heb gevestigd op de drie aparte
gemeenschappen, Drenthe, Friesland en Groningen. U zult dan wel willen bedenken,
dat wij hier dus onze gedachten laten gaan niet over eene toevallige staatkundige
indeeling van ons land in provinciën, doch over de drie historische gemeenschappen
uit welke het noorden van ons land is opgebouwd. En U vergeet daarbij niet, dat
oudtijds, zeg vóór 1795, nog niet de duidelijke scheiding tusschen staat en
maatschappij bestond, welke wij heden zien: destijds was een provinciale
samenleving allesomvattend.
Ik spreek gemakshalve steeds van de provincieën Drenthe, Friesland en
Groningen, ofschoon Drenthe dat praedicaat pas bij de Grondwet van 1815 verkreeg
en het tevoren steeds De Landschap Drenthe heette, en ofschoon de naam
Groningen pas omstreeks denzelfden tijd ontstond, daar dit gewest tevoren ‘Stad
en Lande’ of ‘Stad en Ommelanden van Groningen’ heette.
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Acht U een motiveering van de beperking mijner bespreking juist tot deze drie
provincieën noodig, dan moge ik U erop wijzen, dat vele vraagstukken juist in dit
gebied een bijzonderen samenhang deden zien en nog doen zien. Die samenhang
behoeft ons niet te verbazen. Toen omstreeks het jaar 1000 de Bisschop van Utrecht
Landsheer werd van Drenthe, lag de huidige stad Groningen nog als Drentsch dorp
binnen Drentsch gebied, terwijl het groote ruime Friesland zijne landen geheel langs
de kust uitstrekte. Langzamerhand voltrekt zich dan de verandering, doordat het
dorp Groningen zich meer en meer losmaakt van Drenthe en zich richt naar het
noorden, dat welvarender is. Tusschen midden 14e en midden 15e eeuw heeft zich
het huidige Groninger gebied afgeteekend als aparte gouwen tusschen Eems en
Lauwers, welke echter nog in de dagen van het Wilhelmus ‘Friesland’ heeten. Zoo
vinden wij in de Hansestad Groningen het knooppunt tusschen het oude Friesland
en Drenthe.
Met Uw goedvinden moge ik thans van elk der gewesten een kort woord zeggen.
De levensloop van Drenthe is den meesten Uwer, vrees ik, onbekend. Het is
daarmede als met de menschen: wanneer wij niet bijzondere aanleiding hebben,
ons voor iemand te interesseeren, dan kennen wij zijn levensloop niet - toch is die
levensloop voor hem en de zijnen van overheerschend belang.
Het aantrekkelijke in de Drentsche geschiedenis is, dat de oude Landschap
Drenthe steeds een eigen wereldje heeft gevormd, ingesloten tusschen de paludes
inaccessibiles, den rand van zóó ontoegankelijke veenen, dat naar men zegt vóór
Prins Maurits geen ruiterij erin geslaagd is, Drenthe buiten de ‘passen’ binnen te
rukken. Drenthe is daardoor steeds een eigen hof geweest, bewoond en verzorgd
door de eigen menschen, die gewoonlijk de poorten bij Coevorden, Steenwijk en
Groningen wel zoo goed mogelijk gesloten hebben gehouden. En binnen dien hof
heeft het Drentsche volk reeds zeer vroeg zijne regelingen van recht en bestuur
getroffen, steeds in eigen hand.
Ik deed reeds uitkomen, dat Drenthe aanvankelijk, ik denk aan omstreeks het jaar
1000, iets grooter was dan thans, doordat in ieder geval de latere stad Groningen,
toen nog saksisch dorp, en wellicht ook in het zuidwesten enkele gebieden bij
Drenthe behoorden. De herinnering aan het gezag van de Bisschoppen van Utrecht,
van omstreeks 1000 tot kort na 1500 Landsheeren van Drenthe, behoeft geen
afbreuk te doen aan
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hetgeen ik zooeven over de Drenthsche zelfstandigheid opmerkte: dit landsheerlijk
gezag heeft wel in velerlei opzicht ordenend en opbouwend gewerkt - ik denk aan
de samenstelling van het Landrecht van 1412 en aan de stichting van menige
parochiekerk - doch het liet het Drentsche leven zóózeer aan zelfbeschikking over,
dat wij werkelijk mogen zeggen, dat het Drentsche boerenvolk zichzelf heeft gevormd.
Dat geldt ook voor vroegere en latere inmenging van elders: stellig zal ook vóór den
bisschoppelijken tijd invloed van elders hebben bestaan, en zeer bepaald heeft na
dien tijd, vooral in de eerste decennia na 1600, vreemde leiding groote gevolgen
gehad, in zaken van godsdienst, recht en bestuur - maar duidelijk loopt door alles
de lijn van het eigen karakter en van het eigen onderlinge contact.
In Drenthe is de eigen sfeer wellicht nog beter bewaard gebleven dan in elk ander
gewest, doordat onder de republiek der vereenigde Nederlanden Drenthe - ten
onrechte - uitgesloten is geweest van de openbare vaderlandsche zaak. Zoo
kenmerkten in Drenthe nog bij het inzetten der revolutie alle instellingen zich door
het eeuwenoude aparte, dat in zooveel nog heden terug te vinden is. U zult begrijpen,
wat dat alles heeft beteekend, wanneer U bedenkt, dat het hier een gewest betreft,
dat zuiver en alleen op landbouw is aangewezen geweest en dat daardoor ook in
het bedrijfsleven niet veel van anderen heeft aangenomen. Ik trof én bij historisch
opsporingswerk in Drenthe, én in het openbare en maatschappelijke leven aldaar
dagelijks de bewijzen van het krachtig voortleven van het oude aan: zelfs
constateerde ik bij archiefstudie als Drentsch dorpsburgemeester soms, dat het
dorpsoordeel over een feit of een verhouding juist was, terwijl de historische basis
aan de menschen toch onbekend was.
Friesland, dat wil zeggen het eigenlijke Friesland binnen Vlie en Lauwers, heeft
evenzeer zijn geheel eigen historie doorgemaakt als Drenthe. De eenheid binnen
en tusschen de deelen van de provincie was hier nog opvallender dan in Drenthe,
omdat hier wel steden waren, anders dan daar. Reeds vroeg viel de goede
verbondenheid der streken op; in wezen en in opzet toonde het land een samengaan,
dat men in Holland vergeefs zou hebben gezocht. Ook hier, gelijk in Drenthe een
stemrecht dat aan den grond gebonden was, wat hier echter later wel aanleiding
gaf tot misstanden.
De medewerking van Friesland in de vaderlandsche zaak heeft den Friezen een
ruimen invloed en een veel meer bewuste geslotenheid gege-
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ven dan de Drenthen kenden. Het begrip der souvereiniteit der oude provinciën
moge kunnen worden bestreden, het beeld van den Stanfries is voor ons nog niet
vervaagd.
Het bedrijfsleven bracht de Friezen met anderen veel in aanraking, doch ook
veelal was daarbij de algemeene Friesche zaak te behartigen. Men vergete niet wat
in gezamenlijk optreden naar buiten in krijg en bedrijfswerk, voor waterstaat en
anderszins, een opbouwende kracht kan liggen.
Het is in Friesland geweest, dat men her eerst een eigenlijk college van
Gedeputeerde Staten kende, reeds kort na 1500, elders eerst na 1600. De eigen
Hoogeschool te Franeker (1585) toonde, hoezeer men zich de eigen zaak bewust
was.
Het is in Uwen kring wel zeer goed bekend, hoe groot een bewijs van eigen
karakter er is gelegen in een eigen letterkunde, en hoezeer dat bewijst, dat de eigen
taal werkelijk leeft. In dit opzicht is Friesland de beide buurgewesten steeds ver
vooruit geweest. Waarlijk, het is niet moeilijk te bedenken, wat Friesland, zijn verleden
en zijn cultuur, voor de Friezen steeds heeft beteekend.
De groei van Groningen als eigen gewest heb ik reeds kort beschreven. Officieel
moge dan de vorming der provincie pas zijn geschied na de ‘reductie’, na de groote
daden van Maurits (1595), reeds lang tevoren deden verschillende gebeurtenissen
en onderlinge overeenkomsten den samenhang van het gebied zien, alles
gegroepeerd rond de machtige veste en handelsstad, welker groote markt nog
heden het beeld heeft van den saksischen brink.
Veel is tusschen de Groningers onderling bestreden geweest. Ontelbare der beste
zonen zijn met hunne huizen in den Groninger strijd verloren gegaan, doch steeds
hechter vormde zich desondanks het eigen gebied. En zien wij nu de kaart, waar
de oudtijds tot bij de stad ingestormde Dollard weer uren ver is teruggedrongen,
waar de oude woeste gebieden der huidige veenkolonieën doelbewust en rationeel
zijn ontgonnen en bewerkt, waar het net der wegen te water en te land door de
eeuwen heen uit en naar de stad is gegraven en gelegd, bevaren door eigen
schepen, en bereden door den eigen handel, dan beseffen wij hoe juist de strijd en
al de moeilijkheden iets hebben geschapen van een wil en een onverzettelijkheid,
welke de typische trekken zijn van menigeen uit dit gebied. Die trekken brachten
later in handel, nijverheid en landbouw den gestadigen drang naar het allerbeste
voort, waarvan reeds lang de uiterlijke teekenen te zien zijn.
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Hoezeer de eigen samenleving zich rond ‘de stad’ groepeerde, kan men op
ontroerende wijze zien wanneer nog heden ten dage de tienduizenden uit alle oorden
der provincie op 28 Augustus het ontzet van 1672 vieren. Zoo een gevoel is niet
kunstmatig gevormd, het is sterker dan de tijd.
Sinds de eenheid van 1595 voert het provinciale wapen den adelaar der Hansestad
naast de harten der ommelander kwartieren, en terecht is dit wapen, versterkt met
een godsdienstig woord, het wapen der in 1614 door de Groninger staten gestichte
Groninger Universiteit geworden. Door de overheerschende positie van stad en
vesting Groningen is het bestuursbeeld in Stad en Lande niet zoo duidelijk te
herkennen als in Drenthe en Friesland. Doch naar buiten was de algemeene
Groninger zaak er niet minder duidelijk om!
Was er reeds oudtijds verschil in volksaard tusschen Drenten, Friezen en
Groningers? Bestaat er naast het kennelijke verschil in uiterlijk - de Drent veelal
kleiner, de Fries rijziger, de Groninger hoekiger - een veschil in karakter? Had ieder
zijn eigen stam? Of komen de verschillen voort uit de bodem- en werkverschillen?
Een algemeen geldende meening bestaat hierover niet.
De meeste deskundigen zijn van oordeel, dat de Friezen oorspronkelijk ook het
huidige gebied der provincie Groningen hebben bewoond, doch dat daar in de
Middeleeuwen sterke invloed der reeds in Drenthe wonende Saksen heeft bestaan.
Zoo zouden dan gaandeweg de Oostfriezen zijn afgescheiden van de Friezen langs
de Middelzee. In volksaard zouden dus de bewoners van Friesland verschillen van
die van Drenthe, terwijl de Groningers van beide iets zouden hebben. De taal in
Groningen was tot in de Middeleeuwen Friesch, later Saksisch.
Het meest bekend in dit opzicht is de publicatie van Huizinga ‘Hoe verloren de
Groningsche Ommelanden hun oorspronkelijk Friesch karakter?’.
Doch er zijn ook andere meeningen, zoowel over de stelling, dat de Saksen
Groningen zijn binnengedrongen als over de gevolgen daarvan. Hofstee oppert in
zijne studie over het Oldambt, dat niet is aangetoond, dat er anthropologische
verschillen van beteekenis bestonden tusschen de Friezen en de Saksen, en dat
dus van eene verandering van het anthropologische type van de Groningers door
het ‘eventueele binnenstroomen’ van Saksen niet kan worden gesproken.
Overigens moet men niet vergeten, dat deze vraagstukken niet onmid-
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dellijk het geheele gebied den drie provinciën gelijkelijk betreffen, daar b.v.
Westerwolde in de huidige provincie Groningen zijn Saksisch karakter duidelijk toont
en daar ook in de andere provinciën nuances en verschillen bestonden.
Toch is de algemeene indruk van de uitgebreide literatuur - en ook de
volksmeening - wel deze, dat niet alleen in geschiedenis, doch ook in oorsprong
vooral tusschen de Friezen en de Drenten groote verschillen hebben bestaan en
dat ook vrij snel de bewoners der Ommelanden een eigen karakter hadden. De loop
der geschiedenis heeft deze verschillen dan verder geaccentueerd, zoodat de drie
gewesten steeds duidelijker hun eigen aard verkregen.
Toch ging de oude samenhang nimmer geheel verloren.
Wij zien dat bijzonder duidelijk in de militaire geschiedenis. De vestingen
Coevorden, Steenwijk en Groningen bepaalden gewoonlijk de positie van geheel
het noorden. Coevorden was reeds oudtijds niet alleen de sleutel voor Drenthe, het
was ook een beslissend punt voor het verdere gebied. Merkwaardig is dan ook, dat
later, toen de militaire zaken en de zaken van het buitenlandsch beleid niet meer
aan iedere provincie apart behoorden, doch tot de bemoeienissen den Unie waren
gebracht, Friesland nog bijzondere betrekkingen tot deze vesting had.
In moeilijke tijden zijn Drost en Gedeputeerden van Drenthe meermalen binnen
Groningen veilig opgenomen en zelfs de Drentsche Staten hebben er vergaderd.
Na den Spaanschen schriktijd, volgend op Rennenberg's verraad, heeft men
geheel Drenthe van zijn eikenhout beroofd terwille van de versterking der vesting
Groningen. Later, bij slooping van Groninger vestingwerken, zijn Groninger steenen
zelfs gebruikt voor kerkherstel in het Drentsche Sleen.
In vredestijd is binnen Drenthe menig ontveningswerk en ontginningswerk door
Friesche handen verricht.
Duidelijk blijkt de noordelijke verbondenheid uit de wijze van bezetting den
stadhoudersposten in de drie gewesten.
Onder Karel V en Philips II hadden de drie provinciën voortdurend een
gemeenschappelijken stadhouder.
Na de groote overwinningen van Maurits is Willem Lodewijk van Nassau, die
reeds Friesch Stadhouder was, ook in de beide andere gewesten tot het
Stadhouderschap geroepen. In zijn Drentsch benoemingsbesluit stond vermeld, dat
de overweging had gegolden, dat het ‘gouver-
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nement’ der drie gewesten reeds lang in dezelfde hand was geweest. Zeer veel
heeft Willem Lodewijk voor het noorden kunnen doen, voor godsdienst, bestuur en
wetenschap. Hij stond aan de wiegen der Hoogescholen van Franeker en Groningen.
In een plan tot nauwe samenvoeging van Drenthe en Groningen is hij niet geslaagd.
Na Willen Lodewijk en ook later hebben de drie provinciën wel niet steeds
denzelfden Stadhouder gehad, doch de lijn liep toch merkwaardig parallel. Ik besef,
dat daarbij de lange periodes van minderjarigheid van enkele der Stadhouders wel
hiaten gaven en dat in de samenwerking tusschen de gewesten niet steeds alles
even goed was, doch ik acht, ook door de verhouding der Friesche stadhouders
jegens de Hollandsche en door het nagenoeg ontbreken van stadhouderlooze
tijdvakken in de noordelijke gewesten, den noordelijken samenhang in deze
aangelegenheid wel zeer sprekend. Als merkwaardigheid moge ik daarbij nog
opmerken, dat bij de benoeming van Hendrik Casimir II in Drenthe, van Drentsche
zijde uitdrukkelijk de eisch is gesteld, dat Friesland en Groningen zouden afzien
van iedere inmenging in Drenthe, hetzij militair, hetzij besturend of anderszins.
In de volksbewegingen van 1747 en 1748 valt in het noorden het verband der
stroomingen der drie provinciën op, doch vooral door het aparte karakter der
beweging in Drenthe durf ik hiervan slechts zeer voorzichtig te gewagen.
Zoo ook in den aanloop naar 1795: een enkele schrijver wijst op samenhang,
doch het is moeilijk uit te maken of dit uitging boven het in dergelijke stroomingen
en gebeurtenissen meer voorkomend overnemen van des buurmans meening en
plannen. In ieder geval had Drenthe toen ook contact met Overijssel.
Het ligt voor de hand, bij het beschouwen der drie gewesten ook aandacht te
schenken aan de Landrechten, welke in de gewesten of de kwartieren hebben
gegolden. Fockema Andreae wijst in zijn standaardwerk over de Nederlandsche
Rechtsgeschiedenis op de waarschijnlijkheid, dat deze alle, behalve wellicht
Westerwolde, van Frieschen oorsprong zijn. Gratama ziet in zijne Drentsche
rechtsgeschiedenis een onderscheid tusschen de rechten der Ommelanden
eenerzijds en die van Drenthe en Selwerd anderzijds. Stellig zijn naast vele punten
van overeenkomst in de verschillende Landrechten ook vele punten van gewestelijke
specialisatie aan te wijzen.
Dat Von Richthofen de Drentsche en Westerwoldsche Landrechten in
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zijne ‘Friesische Rechtsquellen’ heeft opgenomen, zegt bij de redactie van zijne
inhoudsopgave niet veel, al schijnt hij deze Landrechten wel onder Friesch recht te
rekenen. Merkwaardig is zijn argument voor het bestudeeren van het oude recht
van geheel ons gebied voor kennis van den lateren tijd: dit argument ligt ‘in dem
eigenthümlich starren Wesen des Volkes, welches Altes zäh bewahrte’.
Ten aanzien van de diepe volksovertuigingen is het wel zeer merkwaardig, dat
dit de drie eenige nederlandsche provincieën waren, waar ook de eigenerfde, de
niet adelijke grondbezitter, zijne stemrechten deed gelden en ook zelf zitting had.
De invloed daarvan is niet in alle drie gewesten dezelfde geweest, zij was toch
duidelijk aanwijsbaar. Waren het dan ook niet de provinciën, waar reeds vroeg,
behalve in een enkel geval, de hoorigheid verdween? En waar het leenstelsel zich
niet of nauwelijks deed gelden? Tenslotte moge ik erop wijzen, dat in bepaalde
verhoudingen in de stad Groningen werd afgeweken van den overigens in geheel
het noorden geldenden regel, dat de ‘inheemsche’ boven den ‘vreemde’ ging: het
gold hier de bepaling, dat in een enkel geval een ingezetene van Drenthe eerder
rechten kon verwerven dan een geheel vreemde.
De algemeene conclusie mag minstens deze zijn: de normale gevolgen van het
naast elkander liggen van drie onderling verschillende provinciën deden zich gelden,
doch door het contact van eeuwen is dat uitgegaan boven de toevalligheden van
enkele feiten. Men wilde zelfstandig blijven, doch men besefte wel, dat er een
gemeenschappelijke noordelijke zaak was. In hoeverre hierin een geest van
voortvarendheid zich uitte, waarmede ook vroeger het noorden zich wel eens wilde
sieren, is uit het geheel der geschiedenis niet duidelijk te zien, al zijn er wel sporen
merkbaar.
En het nationaal gevoel? Bestond er een bijzonder soort nationaal gevoel? Was
dit anders dan in andere gewesten? Neen, stellig niet. Het was meer het gevoel van
regionale saamhoorigheid, van ver-verwijderd-zijn van den Haag, wat wij ook heden
nog zoo sterk aantreffen. Verder had het, meen ik, niets bijzonders in het kader der
algemeene verhoudingen. Ook hier demonsteerde zich, wat Huizinga sprekende
voor Uw kring in 1913 zoo duidelijk heeft geschetst; het nationaal besef van onze
oude vereenigde provinciën was evenals de staat zelf tweeslachtig: ‘half monarchaal,
half republikeinsch, half Prins, half Staten, half den Haag, half Amsterdam. Een
losse bundel van sympathieën en herinneringen en wenschen, waaruit nu eens
deze dan die spits meer naar voren stak.’
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Natuurlijk had het stadhouderlijke verblijf in Friesland daar zijn eigen bijzondere
gevolgen, welke de beide andere provincieën niet kenden. Doch ik acht mij niet in
staat, het nationaal gevoel der drie gewesten in de Republiek der Vereenigde
Nederlanden duidelijk te typeeren. Daarvoor zijn in de rijke geschiedenis van elk
hunner de symptomen van alle denkbare karaktertrekken te bont verweven. Twisten
beteekenden niet gebrek aan nationaal besef, zij gingen veelal daar langs, zij
beteekenden in ieder geval karakter. Hardnekkigheid beteekende niet steeds
separatisme, het berustte dikwijls op bittere ervaring en op gerechtvaardigd
wantrouwen in andere gewesten. Wij mogen verzet tegen Holland niet steeds als
iets on-nationaals zien. Het ‘ieder voor zich’ gold nu eenmaal sterk in die oude
eeuwen, en in het ‘ieder voor zich’ deed het noorden zich niet minder krachtig gelden
dan het westen. Tenslotte is ook niet iedere daad, welke op het oog waarlijk nationaal
scheen, steeds even hoogstaand geweest.
Nu rijst voor ons de vraag, in hoeverre de revolutiejaren na 1795 de onderlinge
verschillen der drie gewesten hebben vervaagd. Zijn de oude verhoudingen vergeten?
Werd toen bewaarheid, wat de Drentsche schrijver Picardt over zijn tijd rond 1660
had gezegd ‘nu leeft een nieuw geslachte, 't welck met zijne naerkomelingen alle
oude geschiedenissen ten eenemael vergeten sal, en sulcx volgens den aerdt en
natuer van meest alle de menschen, welcker oogen meer sien op het tegenwoordige
als op 't gepasseerde, meer op 't nieuwe als op 't oude’? Zijn die oude dingen en
die oude verhoudingen weggevaagd en herinnerde ik ze U slechts terwille der
historie, om, zooals Ubbo Emmius in zijn groote ‘Rerum Frisicarum Historia’ Cicero
citeert, kennis te verwerven: ‘Nescire autem quid ante quam natus sis, acciderit, id
est semper esse puerum’? Of werkte het oude door?
De twintig jaren van 1795 tot 1813 hebben waarlijk wel alles geprobeerd, om het
aparte der gewesten te verdoezelen. Staatkundig kwam er, na den strijd der
foederalisten en unitarissen, de één en ondeelbare republiek; de eed van afkeer
van het foederalisme werd op ruimen schaal afgelegd. Er kwamen alle mogelijke
combinaties en veranderingen in het noordelijke staatkundige patroon, ja de
gewesten zijn zelfs verknipt en verdeeld geweest. En toch doorstonden de oude
provinciale trekken dat alles. Het provinciale gelaat moge in die jaren groeven en
teekenen van vermoeidheid hebben vertoond, het bleef voor een ieder gemakkelijk
herkenbaar.
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Trouwens, veel dat in den revolutietijd is totstandgebracht en gegroeid - en dat was
maaaschappelijk en administratief niet weinig - droeg duidelijk het speciale karakter
der eigen provincie, ook al was die provincie misschien op dat oogenblik bij een
andere gevoegd of verknipt. Zoo is met name het ontstaan der gemeenten, dat zich
toch in hoofdzaak in den Franschen tijd voltrok, veeleer een gewestelijke dan een
nationale zaak geweest. Zoo is de organisatie van den landbouw, welke onder
Lodewijk Napoleon krachtig is terhandgenomen, vooral provinciaal werk geweest.
Zoo doen de deskundige en uitvoerige rapporten en plannen uit de jaren rond 1810
duidelijk zien, hoezeer ieder gewest een eigen samenleving vormde, een eigen
gemeenschap, welke naar hare eigen lijnen diende te worden ontwikkeld en
maatschappelijk opgebouwd. Zeer goed begreep men, dat in de provinciale liefde
stuwende kracht lag. Een tegelijkertijd behandelde men, terecht, bij daarvoor
geschikte aangelegenheden, het geheele noordelijke gebied als één landsdeel met
eigen karakter.
Zeer zeker vierde men 1813 als Nederlanders, doch men uitte zich als Friezen,
als Groningers, als Drenten.
Ik behoef U niet op te houden met uitvoerige mededeelingen over 1814 en 1815.
U weet, hoe men de uiterlijke provinciale vormen weer aannam, doch hoe men het oude foederalisme evenzeer vreezende als het revolutionaire unitarisme van
den eenheidsstaat - door onthouding van iedere macht en iedere bevoegdheid, zelfs
van eigen geldmiddelen, deze provinciale vormen hol liet, onbewoond in staatkundig
opzicht.
Wij mogen de oplossing van 1814 niet betreuren. Was men teruggekeerd naar
de werkverdeeling der 18e eeuw, dan zou dat voor ons land stellig rampspoedig
zijn geworden. Zulks geldt niet alleen het staatkundige werk, het geldt ook de publieke
opinie: het was wel zeer goed, dat de geest van eenheid des volks aan allen werd
ingeprent. De liefde voor de eigen provincie zou ondanks dat wel krachtig blijven
leven. Ik moge een hartekreet hierover uit den jare 1827 citeeren: ‘Thans is de
veelhoofdige regering in eene eenhoofdige veranderd, de verschillende provinciale
belangen zijn ineen gesmolten, en wij maken nu gezamenlijk, waar wij ook in ons
vaderland wonen, één natie, één enkel volk uit: wij zijn nu in den vollen zin broeders,
leden van één huisgezin.’ Maar, zoo klaagt de schrijver, ‘heeft nu die verandering
van zaken ook reeds veroorzaakt, dat de hatelijke geest van partijdige
vooringenomenheid verdwenen is, en plaats heeft gemaakt voor eenen liberalen
geest van ware

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

23
broederschap, die aller harten zoekt te vereenigen, alle landgenooten met behoorlijke
achting omvat, en alleen spreekt en najaagt, wat tot algemeen nut en voordeel
dienen kan?’ Met bittere smart antwoordt hij dan ‘Neen’ en met gloed pleit hij voor
meer onderling respect. Ik vermeld U dit alles volledigheidshalve: Gij zult wel hebben
begrepen, dat ik bij mijne beschrijving der oude verhoudingen niet heb willen
betoogen, dat het oude provinciale besef louter goeds had gebracht!
Bracht de groote verandering van 1848 in provinciaal opzicht veel nieuws?
Men blies in 1848 aan de territoriale eenheden nieuw leven in, waarvan èn de
gemeenten èn de provincies de gevolgen ondervonden. Toch was de aandacht
vooral op de gemeenten gevestigd, stellig wel terecht, nu het nieuwe staatsleven
voorzichtig moest worden opgebouwd, van onderen af, en nu in ieder opzicht juist
plaatselijk zoo bijzonder veel werk te doen was. Het was in het systeem der Grondwet
van 1848 onrechtvaardig, doch daarom niet minder teekenend, dat Groen van
Prinsterer bij de behandeling van de huidige Provinciale Wet in 1850 over de
provincie sprak van de ‘vrijheid en zelfstandigheid van een lief en veelbelovend en
toch soms onvoorzichtig en ondeugend kind, dat schijnbaar zijn eigen gang gaat,
doch hetwelk de zorgvolle moeder aan den leiband vasthoudt, opdat de vrijheid en
zelfstandigheid geen losbandigheid zij.’ Zoo waren voor de provinciën de verschillen
tusschen 1814 en 1848 aanvankelijk schijnbaar niet bijzonder groot. Toch waren
zij voor de praktijk voldoende.
De praktijk heeft bewezen, dat de provincie, zelfs bij den geringen omvang van het
haar toegedachte werk, krachtig en bloeiend kan zijn. Overzien wij hare
werkzaamheden in onze dagen, dan moeten wij zeggen, dat zij veel werk goed
verricht. In de uitingen van de meest moderne techniek doet zij zich gelden, verkeer,
waterleiding, electriciteit heeft zij belangrijk gediend. Doch daarnaast ligt hare
belangstelling ook op geheel ander terrein, waarbij vooral het bevorderen der
lichamelijke en geestelijke volksgezondheid op den voorgrond treedt.
Maar intusschen is het leven zelf zóóveel ingewikkelder geworden, dat vooral ook
buiten de werkings-sfeer der provincie de vooruitgang bijzonder groot is geweest.
Er is nagenoeg geen onderdeel des levens, waarop niet de vergelijking tusschen
1848 en heden zéér groote veranderingen doet zien. Soms achten wij zelf het tempo
van leven en werk té forsch,
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soms zien wij in, dat het leven los geraakt van zijne wortels, dat, om het modern te
zeggen, wij ‘over onze toeren’ dreigen te geraken. In de duizenden dingen, welke
wij dagelijks onder oogen krijgen in werkelijkheid of woord en beeld, is zóóveel
nieuws, dat het spreken over een oude provincie wat uit den toon schijnt te vallen.
Het is thans zoo anders als vroeger, toen nagenoeg alle draden naar het
provinciale middelpunt liepen. Thans kennen sociaal werk, politiek, cultuur en alle
zijden des levens en denkens andere verbindingen. Alles is geheel nieuw
geoutilleerd. Zelfs in het aloude agrarische vraagstuk is een nieuwe onrust getreden,
ook daar woelden enkele wortels los. Neen, de provincie ontmoeten wij dagelijks
niet of zelden.
Nu moeten wij wel gaan onderscheiden. Thans, nu de maatschappij haren grooten
vlucht nam, nagenoeg los van het openbare leven, van de zaak der openbare
lichamen, zien wij voor de provincie het staatkundige duidelijk gescheiden van het
maatschappelijke, nu is niet meer het één ondenkbaar zonder het andere. Nu is het
zelfs theorethisch denkbaar, dat staatkundig de provincie zou verdwijnen.
Theoretisch denkbaar, en ook wel eens verdedigd. Weg ermee, zoo zeide men,
weg ermee, nu het nieuwe leven der moderne dagen geen behoefte meer heeft aan
die ouderwetsche verbanden. Weg ermee, gelijk wij zooveel opruimen, dat onnut
is; efficiency en historische grenzen zijn dingen, welke zich slecht met elkaar
verdragen.
Hoe moeten wij hier tegenover staan?
Ik meen, dat het dom zou zijn, onze provincieën uit ons staatkundige leven te
lichten. Ieder staatsbestel heeft behoefte aan schakels tusschen nationaal middelpunt
en plaatselijk leven. Deze schakels kan men hechter leggen door middel van de
oude provinciën dan door de middelen van eene toevallige rationalisatie. Onze
gewesten hebben juist de afmetingen, welke voor ons land ook in de moderne tijden
goed zijn: zij zijn niet te klein voor groot werk en zij zijn niet te groot voor
overzichtelijkheid, voor rechtstreekschen arbeid, en voor goed persoonlijk contact
met plaatselijke besturen en bestuurders.
Juist nu dat alles zich ontwikkelde dwars tegen de algemeene verwachtingen en
veler bedoelingen in, toonde het zijn levenskracht. Het zou onverstandig zijn, aan
ons gemeenebest dit middel ter behartiging van algemeene volksbelangen te
ontnemen.
Ik liet hier nu het historische argument buiten beschouwing. Het historische
arsenaal is overigens duchtig van wapens voorzien! De strijd
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in 1840, bij de splitsing van Holland in Noord- en Zuid Holland heeft ons in dat
arsenaal een blik gegeven. Ik laat het echter rusten, U kunt zich den inhoud van de
wapenkamers stellig zeer goed voorstellen.
Hoe is het met den maatschappelijken inhoud der provinciën gesteld? Is er
maatschappelijke saamhoorigheid op provinciale basis omdat nu eenmaal de
provincie een staatkundig geheel vormt en nu daardoor gemakshalve ook voor
maatschappelijke werkzaamheden die vorm wordt gekozen? Heeft dus die
maatschappelijke band slechts bijkomstige, secundaire, beteekenis? Of is de
provinciale samenleving primair, bestaat zij niet dóór, maar geheel apart van de
staatkundige territoriale indeeling? Is het eerste het geval, dan heeft het geheel een
kunstmatig karakter, dat waarschijnlijk niet bij voortduring opbouwende krachten
zal kunnen leveren. Het is van belang, dat wij dit weten. Maar kunnen wij dit ooit
weten?
Reeds aanstonds moet ik opmerken, dat de samenleving en de motieven der
menschen zich evenmin laten uiteenrafelen en analyseeren als een menschenleven
zich dat laat doen. Zelfs de beste kenner van der menschen geest zal er niet in
kunnen slagen, alle daden van derden, zelfs zijne eigen daden, te schiften en te
rubriceeren naar de drijfveeren, welke de daden deden onstaan. Met des te meer
recht kan de beschrijver van de samenleving de erkenning verlangen, dat een zuiver
herleiden van volksopvattingen en van stroomingen in de maatschappij onmogelijk
is. Het blijft tasten.
Met eenig recht kan men volhouden, dat half officieele organisaties in provinciaal
verband, dat verband in het algemeen niet hebben gekozen uit provinciaal besef,
doch uit overwegingen ontleend aan het publieke leven. Onderwijzersorganisaties,
politievereenigingen, broederschappen van ambtenaren, federaties van
ziekenverplegingen, bonden van waterschapsbesturen of van waterschappen, dat
alles moge van waarde zijn in het provinciale leven, het komt vermoedelijk in
hoofdzaak voort uit de overweging, dat de provincie, hetzij rechtstreeks, hetzij als
optelsom van gemeenten, het meest praktische territoriale verband voor het
gezamenlijke werk vormt.
Duidelijker spreekt de provinciale saamhoorigheid bij werk als het
Groene-Kruis-werk en anderen arbeid voor de volksgezondheid: de ijver, waarmede
in dergelijke organisaties wordt gestreefd naar voorziening van geheel het gewest
is waarlijk zeer positief. Maar zelfs daarbij spelen verschillende motieven dikwijls
een rol, vooral ook wanneer de organisaties op bepaalden godsdienstigen leest zijn
geschoeid. Het is dikwijls de ge-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

26
dachte zelf, welke daar primair is - en veelal terecht - terwijl de provincie slechts
wordt gezien als goed en overzichtelijk werkgebied.
Het duidelijkste spreekt de provinciale gedachte wel in het
landbouworganisatie-leven. Voor Friesland, Groningen en Drenthe kunnen de
landbouworganisaties terugzien op een rijke geschiedenis van werk uit provinciaal
besef. De meer dan honderdjarige Groninger Maatschappij van Landbouw met hare
zoo merkwaardige wordings- en ontwikkelingsgeschiedenis is daarvan wel een
sprekend voorbeeld. Maar ook hier kan de opmerking worden gemaakt, dat dit een
voortzetting der historie was zonder sterke eigen inhoud: waren niet tegen het
midden der vorige eeuw de gewestelijke landbouwcommissies opgeheven, welke
zelf een voortzetting waren van het landbouw-werk onder Lodewijk Napoleon? Ja,
zoo valt inderdaad op alles iets te zeggen en ik gevoel zeer goed, dat ik in een
scherp en louter zakelijk debat moeilijk met doorslaande bewijzen, met objectief
vaststaande gegevens zou kunnen komen. Ieder maatschappelijk werk heeft zoovele
wortelen, waarop het stoelt en waaruit het is gegroeid - sommige wortelen zijn ook
nog tijdens den groei gevormd - dat ik onmachtig ben, een vast percentage
provinciaal besef bij alle deze aangelegenheden aan te wijzen. Overal kan twijfel
rijzen. Zien wij naar kerkelijk werk in provinciaal verband, dan kan men zeggen, dat
dat óf voortzetting is van historische indeeling, óf gemakshalve in dat verband is
gebracht, zien wij naar sociaal werk, dan kan men zeggen, dat dit louter
eenvoudigheidshalve of ten behoeve der subsidie-regelingen provinciaal is
opgebouwd, zien wij naar het in het noorden zoo belangrijke vraagstuk der fokkerij
van rundvee en paarden, dan kan men zeggen, dat dit vraagstuk samenhangt met
de oude verordeningen uit provincialen koker in de 19e eeuw, bij alles kan men
onweersproken zeggen, dat men zich richtte naar het officieele staatkundige verband
der provincie, al of niet naar de gewoonte, doch dat dit alles niet aanwijsbaar een
dosis provinciaal besef bevat, laat staan een groote dosis. Ik wil dit niet ontkennen.
En toch...............
Wat is een volk, een natie?
Stelt U zich gerust, ik zal dat vraagstuk hier niet bespreken. Ook de verhouding
van mensch tot gemeenschap blijve hier rusten.
Gij weet echter, wat ik met deze verwijzing bedoel. Ik bedoel, dat er in ons leven
hooge waarden zijn, welke ons groote krachten hebben gegeven, en welke op haar
beurt alles van ons mogen vragen, terwijl wij toch tegenover den scepticus de juiste
bewijsvoering missen. Daar faalt de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

27
theorie, daar werkt het hart en misschien het instinct. Zoo mooi zegt Renan: ‘Une
nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font
qu'une constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre
dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs;
l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer
à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis.’
Zou nu zoo een gemeenschapsbesef alleen in nationalen vorm bestaan? Immers
neen, daar zijn het gezin, de familie, de groep. Is dit niet ook hièr aanwezig?
Wat is het, dat de Drenten en Groningers hun lied van provinciale liefde doet
zingen? Waaruit groeide voor de Friezen hun mooie lied?
Wat is het, dat de Drenten, de Friezen en de Groningers zelfs in de grootste
steden elders Drentsche, Friesche en Groninger vereenigingen doet stichten?
Waarom willen zij daar gezamenlijk beleven, wat hen bindt en gezamenlijk getuigen
van hunne provinciale liefde?
Vinden wij het oude provinciale karakter niet overal, ook buiten de provinciale
musea en buiten de warme beschrijvingen in de lange jaargangen der provinciale
almanakken?
Ook zij, die zielsveel van hun vaderland houden, ja zij wellicht nog sterker dan
anderen, gevoelen de behoefte, reeds in hun eigen omgeving iets te hebben, dat
waarde geeft aan hun gemeenschapsbesef, iets dat in het bijzonder gediend kan
zijn door hunne belangstelling en hunne liefde, iets dat apart staat van wat anderen
elders hebben. Ten aanzien der plaatselijke gemeenschappen geldt dit niet overal
even sterk en bovendien heeft het plaatselijk het bezwaar, dat er zooveel is,
waarmede men het niet eens is en wat de ware liefde moeilijk maakt. Provinciaal
is alles vager en daardoor meer te idealiseeren; de provinciale geschiedenis van
eeuwen, ook de tegenstellingen met andere provincies, het vermoeden een apart
soort Nederlanders te zijn, het vele provinciale werk in verleden en heden, dat alles
leent zich bij uitstek voor de bevrediging der behoefte aan territoritaal idealisme en
contact tusschen de landgenooten.
Wanneer wij ons afvragen, op welke wijze van iederen burger het meest nuttige
rendement voor de vaderlandsche gemeenschap kan worden verkregen, dan
antwoorden wij, dat het onjuist zou zijn, krachten te laten verspillen op iets, dat niet
zelf opbouwend kan werken, doch dat het even onverstandig zou zijn, krachten
tegen te gaan, welke wel degelijk tot opbouwend werk kunnen leiden. Ten aanzien
van het provinciale
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vraagstuk leidt deze eenvoudige waarheid tot het inzicht, dat wij onnut provincialisme
moeten tegenhouden doch dat wij een provincialisme moeten bevorderen, dat in
het eigen deel des vaderlands goede dingen tot stand brengt. Het onderscheid
hiertusschen, het moeilijke punt in de nuanceeringen, is in de praktijk niet zóó moeilijk
te vinden als velen wel meenen. Provinciale zelfverheffing is steeds over de grens
gelegen, goede meubileering van het provinciale territoriale en geestelijke huis ligt
erbinnen, voorzooverre daarbij aan goed nationaal werk geen afbreuk wordt gedaan.
Het is in de praktijk reeds menigmaal gelukt, provinciaal iets te bereiken, dat over
het geheele land onbereikbaar was. Ik denk b.v. aan de in Drenthe en nadien in
Groningen opgerichte provinciale vereenigingen voor cultureelen en socialen opbouw,
in welke vereenigingen menschen van alle richtingen goed samenwerken. Vooral
in Drenthe, maar ook in Groningen, is zoo reeds zeer veel goed maatschappelijk
werk gedaan, waardoor vele menschenkinderen zijn geholpen en gebaat. Ik kan
mij niet indenken, dat zoo iets voor het geheele land had kunnen slagen; mocht dat
op den duur wel gelukken, dan zal dat alleen mogelijk zijn als som der regionale
organisaties.
Ons volk is gesplitst - of, wil men: opgebouwd, maar dat is historisch minder juist
- naar verticale scheidslijnen, groep naast groep, overtuiging naast overtuiging.
Deze groepen dreigden hoe langer hoe meer van elkaar te vervreemden, totdat
juist in den laatsten tijd de toenadering begon te groeien, vooral onder de jonge
generatie. Vooral ook door de rede van Hare Majesteit de Koningin op 27 Januari
1939, over geestelijke herbewapening, is dit hoogst belangrijke, ja allerbelangrijkste
nederlandsche vraagstuk van steeds meer zijden bezien. Nu is bij verticale splitsing
horizontale binding noodig, gelijk de bundel korenhalmen tot een garf gebonden
wordt. Voor het pogen tot dit binden nu is de provinciale maatschappij ideaal:
overzichtelijk en toch niet zóó klein, dat het een personenquaestie wordt. De politiek
wordt provinciaal zelden op de spits gedreven, men kan elkaar daar veelal nog wel
verstaan. Gaan nu per provincie, gelijk hier en daar gebeurt, de groepen samen, al
is het werkprogramma nog zoo klein, dan is er iets - nog slechts een weinig, dat
geef ik toe - gewonnen, dat over het geheele land niet gewonnen had kunnen worden
en dat op deze wijze voor nationaal werk niet anders dan nuttig kan zijn. Mijn
beeldspraak van den band per provincie is zeker niet fraai, nu de pijlenbundel der
zeven vereenigde provinciën ons
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oude nationale beeld is; doch men vergete niet, dat sindsdien voor de oude gevaren
van het territoriale foederalisme die van een nieuw, geestelijk, foederalisme in de
plaats kwamen, gevaren welke alleen dan niet groot zijn, wanneer het nationaal
gevoel bewust overheerscht. In plaats van de oude eenheid, welke wij zelf in de
geschiedenis ons ontnamen, zal hier de eendracht en de saamhoorigheid moeten
worden gezocht, doch dan ook: doelbewust gezocht. En dat vindt men gemakkelijker
over een provincie dan over het Rijk.
De drang naar gemeenschapszin neemt tegenwoordig alom sterk toe; wij leven
in een tijd van kenteringen. Hier ligt, in de provincie, een gemeenschapsvorm voor
het grijpen, historisch bepaald en vol krachtig leven. In de reeks der ‘subnationale
gemeenschappen’ is zij stellig de meest merkwaardige.
Mag ik nu even nagaan, wat wij reeds hebben besproken?
Ik schetste U de geschiedenis der drie gewesten Friesland, Drenthe en Groningen,
waarbij ik wees op de oude zelfstandigheid, welke toch een onderlingen band niet
uitsloot. Ik ging na, of aan de onderlinge verscheidenheid diepere oorzaken ten
grondslag lagen en stond een oogenblik stil bij de ontwikkeling sinds den tijd, waarin
ons land in het laatste der 18e eeuw de oude werkwijzen verliet. In verband met de
geweldige ontwikkeling van onze dagen, stelde ik de vraag, of niet de provincie
hierin staatkundig overbodig is geworden en welke waarde nu nog moet worden
gehecht aan provinciaal werk op maatschappelijk gebied.
Mijne conclusie was, dat ook thans de provincie staatkundig en maatschappelijk
hare waarden kan hebben en dat zij die in de drie besproken gewesten heeft.
Iets nieuws bood deze bespreking U dus niet.
Het zijn weer de oude bekende waarheden, dat plaatselijke en gewestelijke
autonomie zeer belangrijk zijn. Doch ik voeg eraan toe, dat wij daarbij vooral niet
uitsluitend aan het staatkundige moeten denken, maar dat ten aanzien van het
maatschappelijke deze waarheden minstens even juist zijn. Ook maatschappelijk
zal, naar Hogendorp's woorden, de welvaart algemeen toenemen door de afdoening
der plaatselijke zaken op de plaats zelve. Of, naar Thorbecke's bekende gezegde:
de natuur is niet daarom zoo rijk, omdat zij ééne kracht, maar omdat zij eene
oneindige verscheidenheid van wezens, ieder met eigen kracht, onder eene alge-
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meene wet laat werken. Ook maatschappelijk is, naar een andere uitspraak van
Thorbecke, eenheid zonder zelfstandigheid van de leden despotisme, en is
zelfstandigheid der deelen zonder eenheid regeeringloosheid. Een nationale
samenleving zonder regionale verscheidenheid komt mij onwezenlijk, doodsch voor.
Het is met de provincie, staatkundig en maatschappelijk, gelijk het naar de woorden
van het bestuur der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde met deze
Maatschappij is: ‘Zij moge door een eeuwenlange traditie een eerbiedwaardigheid
verkregen hebben, die dartele geesten tot spot uitlokt, toch is zij vrij van de lastige
gebreken des ouderdoms en bezit innerlijke kracht en soepelheid genoeg om telkens
weer tot een onverwachte ontplooiing van activiteit te komen.’
Dat de provinciale liefde zeer sterk is, kan ons uit vele dingen blijken. Zoo kennen
wij allen uit het verleden en uit eigen omgeving wel mannen, die niet van engheid
of overgroote ouderwetsch-heid kunnen worden beticht en die toch bijzonder aan
hunne provincie gehecht waren, ook al woonden en werkten zij elders. Menig Fries
of Groninger en menig Drent is na verrichte levenstaak uit ‘Holland’ naar het noorden
teruggekeerd of vond er bij druk werk den bron voor nieuwe krachten. En ook binnen
de provincies zelf kennen wij hen, die wetenschappelijk of niet-wetenschappelijk
door woord en geschrift van eigen provinciaal besef getuigden en dat bij anderen
aanwakkerden; hun betoog, hun lied en hun verhaal blijft dikwijls lang in eere.
De belangstelling voor dit alles neemt toe, men gevoelt heden meer dan gisteren
de waarde van heemkunde en heemschut, van folklore en streekverbondenheid.
Menige nog jonge organisatie heeft dit krachtig aangevat, voor velen is het een
troost en een steun gebleken. Ik zal hierover nu niet uitvoerig spreken, doch ik wijs
op het vele, dat zich in en rond dit gebied bevindt, de bouwstijlen, de kleederdrachten,
de oude gewoonten, in ieder opzicht het ‘eigene’. En zooals ieder dankbaar is voor
iets, dat hij zijn ‘eigen’ kan noemen, zoo is het ook hier. Het geeft een glans aan
veel, dat anders dor zou zijn, meer dan een glans, leven zelfs.
Sprak ik nu naar Uwe meening te weinig van de taal? Had ik juist in dezen kring
van letterkundigen daarvan meer moeten zeggen? Welnu, het zou mijne conclusie
slechts hebben kunnen versterken, dat weet Ge uit de vele literatuur welke hierover
voor het noorden bestaat, vooral voor Friesland, doch ook voor Groningen en in
mindere mate voor Drenthe.
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Ik liet het onbesproken, omdat ik de waarde van het provinciaal besef uit anderen
hoek wilde zien, zoo zakelijk mogelijk, daar toch ook het leven zoo zakelijk kan zijn.
In verband met de Friesche taalbeweging moet ik mij de vraag stellen, of de
algemeene Friesche volks-beweging in karakter verschilt van de Drentsche en de
Groningsche. Ik zou op deze vraag willen antwoorden, dat de Friesche beweging
in taal-opzicht meer eigen karakter heeft dan de beide andere - bij welke Groningen
Drenthe hierin ver vooruit is - doch dat ik geen reden zie, waarom in ander opzicht
de Friesche beweging van de beide andere zou verschillen, behalve dan misschien
in intensiteit. Deze intensiteit geeft vele voordeelen, ik denk ook aan volkstooneel
en spelen, doch zij geeft, gelijk iedere intensiteit, ook grootere nadeelen. Zij bracht
soms klanken van separatisme mee, welke de beide andere nimmer kenden.
Bij de opening van de ‘Friesche Academie’ in 1938 ving Kapteyn zijn rede over
‘De plaats van het Friesch in de Germanistiek’ als volgt aan: ‘Wat verstaan wij onder
het woord Friesch? De taal, door Friezen thans nog, of eenmaal, gesproken. Als
Friezen echter gevoelen zich diegenen, die zich bewust zijn van een historische,
gemeenschappelijke, eigen continuiteit, en wel, hoewel natuurlijk geenszins alleen,
toch in de allereerste plaats wat betreft hun taal naast, en in tegenstelling met,
andere dergelijke continuiteiten.’ Nu is inderdaad zoo eene continuiteit ook bij de
Drenten en ook bij de Groningers aanwezig, al gaan niet beide even ver in de historie
terug. Dat beide daarbij de factor taal minder bezitten dan de Friezen, of wellicht in
Friesche oogen geheel niet bezitten, doet bij deze mijns inziens gelukkige
formuleering van Kapteyn aan de waarde van hun ‘historische, gemeenschappelijke,
eigen continuiteit’ niet af.
Nu spreekt het wel vanzelf, dat ieder zijn eigen ‘continuiteit’ als de meest
waardevolle ziet. Bij menig geval is dat ook duidelijk gebleken. Zulks moge zijne
gevaren hebben, het is tevens het nimmer verzwakkend motief voor krachtige
werkzaamheid. In woorden van onzen tijd gesproken: een explosie is steeds
gevaarlijk, maar een explosie in een explosiemotor is onmisbaar. Zoo een
explosiemotor is de maatschappij nu eenmaal, evenzeer als het openbare leven.
Dit alles hangt nauw samen met de karaktertrekken der bevolking. Dat deze in
groote lijnen in de drie provinciën onderling verschillen, heb ik wel reeds doen
gevoelen. Ik kan hier niet ingaan op de vele vraagstukken welke de karakterstudies
doen rijzen.
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Over en weer maakt men dikwijls vergelijkingen tusschen de drie provinciën. Daarbij
treft het soms, gelijk Hofstee in zijn gedegen studie over het Oldambt betoogt, dat
de Groninger veelal de voorkeur geeft aan Friesche relaties boven Drentsche. Toch
is in het algemeen het veld der Groningsch-Drentsche samenwerking ruimer dan
dat der Groningsch-Friesche. Ik verklaar deze voorkeur dan ook uit zakelijke
vergelijking tusschen het welvarende Friesland, dat in de vaderlandsche historie
een groote plaats innam, en het minder welvarende Drenthe, dat in de nationale
samenwerking eeuwenlang buitengesloten is geweest. Tegen sterke overdrijving
in historische literatuur ten aanzien van Drenthe's verleden ben ik meermalen
opgekomen; ik moet dat vraagstuk hier laten rusten. Moge het nieuwe blad voor
geheel het noorden, Saxo-Frisia, aan de studie van volkskunde en samenleving
gewijd, bij andere misverstanden ook een enkel misverstand hierover wegruimen!
Met dit overzicht moge ik volstaan.
Ik hoop, dat ik Uwe belangstelling voor enkele zijden van het vraagstuk heb mogen
wekken. Doch nog liever zou het mij zijn, wanneer U zoudt willen gevoelen dat een
Zeeuw en een Limburger, een Geldersman en een Brabander, een Fries, een Drent,
een Groninger, allen goede vaderlanders zijn met een eigen karakter, een karakter
dat het nationale gezin bont en levend maakt. Ik beperkte mij tot het noorden, daar
ik niet meer wilde geven dan enkele beschouwingen. Ook in andere streken is dit
alles goed te zien. Ik geloof stellig, dat het zeer goed en gelukkig is geweest, dat
de huldiging van Hare Majesteit de Koningin bij Haar jubileum ten vorigen jare, in
onze hoofdstad is gevierd en dat het provinciaal was opgezet. Beide dingen waren
een gelukkig symptoom.
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Tweetaligheid en die Afrikaanse kultuur-ontplooiing
deur dr C.M. van den Heever
In lande waar daar net een taal en een kultuur bestaan, is dit moeilik om 'n duidelike
beeld te vorm van die moeilikhede waarmee 'n tweetalige land te kampe het. Daar
is diegene wat beweer dat twee kulture se aanwesigheid in een staatsverband alleen
kan lei tot vrugbare verryking van die volkslewe as geheel, terwyl ander daarin net
verarming en sielsdodende verwarring kan speur. Daar is al veel oor die onderwerp
geskrywe, dikwels ongelukkig deur mense wat weinig kennis het van die praktiese
kant van die saak en dan aangedra kom met allerhande abstrakte redeneringe. Dit
is inderdaad dan ook nie maklik vir 'n persoon wat daagliks sy eie taal onbelemmerd
mag gebruik, om hom in te dink in 'n toestand waar daar twee tale langs mekaar
bestaan, waar die twee kultuurgroepe nie geografies geskei kan word en elkeen
toegelaat word, om, volgens eie tradisies, te ontwikkel nie, maar waar albei volksdele
so deurmekaar gevleg is as gevolg van ondertrouing en samelewing dat die
skerpkantige verskil tussen die twee geleidelik uitgevlak word. Meer as een
kultuurbewuste persoon in Suid-Afrika en België het al, uit wanhoop om 'n oplossing
te vind, die noodlot verwens wat so'n onmoontlike taak aan 'n kultuurgroep of nasie
kan stel. Ander persone, wat heel weinig nadink oor sulke ingewikkelde vraagstukke
soos die toekoms van 'n taal of 'n kultuur, drywe maar argeloos mee op die stroom
van die omstandighede, hulle bekommer hulle nie oor taalvermenging nie en word
wreed in hulle sielerus gesteur deur ywerige persone wat hulle oproep om hulle taal
en tradisies te handhaaf. As daar nog twee kulture saamgegroepeer word in 'n land
op so'n wyse dat die een nie die ander deur allerhande magsmiddele kan oorvleuel
nie, sou die vraagstuk seker nie makliker word nie, maar tog 'n redelike geleentheid
vir elke volksdeel bied om bydraes tot die land se ontwikkeling as geheel te maak.
Maar in Suid-Afrika, sowel as België, het 'n groot en magtige kultuur te staan gekom
teen 'n veel kleinere. Die grote het van elders gekom; die kleinere was geworteld
in eie aarde. In die geval van Suid-Afrika was die kultuur
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jonk en het nie, soos die noodlot dit vir die Vlaminge voorbeskik het nie, 'n rugsteun
gehad in 'n ou kultuur, wat egter as agtergrond lank verwaarloos was en oorheers
is deur nuwe dinge wat die volk se begrip tydelik verduister het. Die twee kulture
moes noodwendig in botsing kom met mekaar, en soos ons kan verwag: die kleinere
het vermink en enigsins vervorm daarvan afgekom.
Vir die voortbestaan van die Engelse en Franse taal onderskeidelik beteken dit
nie geweldig veel dat 'n groep Engelssprekendes in Suid-Afrika en Franssprekendes
in België deur 'n ander kultuur geassimileer word nie, maar vir die Afrikaner en
Vlaming hang alles daarvan af. Deur hulle verdwyning word die grotere nog groter
gemaak en die afsonderlikheid van 'n bepaalde groep of nasie daardeur heeltemal
uitgewis. Nou is daar ontwikkelde persone wat meen dat die taalvraagstuk nie veel
moeilikheid behoort op te lewer nie. Hulle is ook diegene wat hulle maklik berus in
wat genoem word ‘die historiese noodlot’. Hulle sien in die taal alleen 'n bepaalde
tegniek, 'n uitdrukkingsmiddel, wat deur naarstige studie verower moet word om
suiwer en korrek gebruik te word, 'n ‘vorm’ wat die gees, die ‘inhoud’ aanwend om
hom te veruiterlik, te openbaar. Mens kan dus drie of vier tale met inspanning aanleer
en taamlik maklik daarin skrywe of praat. Die inhoud, die werking van die gees word
dus losgedink van die taal as uitdrukkingsmiddel. Dat daar hoogstaande persone
is wat die buitengewone vermoë besit om in twee of drie tale ewe maklik hulle
gedagtes uit te druk, is moontlik, maar hulle is ongetwyfeld uitsonderinge en ons
wil sê intellektuele uitsonderinge. Dit hoef ook geen betoog dat die kennis van 'n
vreemde taal, wanneer die behoorlik assimileerbaar is, van ontsaglike waarde is.
Soos De Vooys dit in sy uitstekende opstel oor Purisme uitdruk: ‘Nauwe aanraking
met andersoortige beschaving verrijkt de geest. Men leert nieuwe toestanden, nieuwe
denkbeelden en gevoelens kennen, die in de andere taal hun uitdrukking hebben
gevonden. Zijn die ons eigendom geworden, dan stelt het vreemde woord in staat
tot het weergeven van fijne onderscheidingen. Zelden zal men er in slagen, hetzelfde
doel door nieuw-gevonden woorden te bereiken. Overneming, aanpassing of vertaling
van het vreemde woord blijft dan het meest doeltreffende.’ So kan 'n sterk volk,
bewus van eie krag praat. Die gevaar van taalverwringing is nie daar nie. Maar in
die geval van 'n klein volkie is waaksaamheid dubbel noodsaaklik, al loop hulle
gevaar om ‘taalverarmers’ genoem te word. Die ervaring leer ons dat 'n taal diep
verbonde is met die geestesbesittinge van 'n nasie,
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dat dit nie net die verowering van 'n taal se grammatika is wat ons instaat stel om
die taal aan te wend en, ooreenkomstig die gees en idioom daarvan, gedagtes mee
te deel wat die moeite werd is nie. Daar is veel diepere kragte aan die werk. Die
verowering van 'n ander taal beteken die verowering van die gees, die afsonderlike
wêreldbeskouing, die wêreldbeeld wat agter daardie taal lê. Anders is dit met die
meertaligheid wat in 'n woordeskat opgesluit lê van dié soort: ons metode leer u
Frans of Engels in een week! Die mens wat dus tweetalig is in die goeie sin van die
woord - daar is immers kelners wat in ses tale 'n paar sinne taamlik korrek kan sê
- moet twee wêreldbeelde, wat hulle uitdrukking in twee afsonderlike tale gevind
het, met al die kenmerkenheid wat aan elkeen verkleef is, in die fynste besonderhede
verower. Die noodwendige gevolg moet wees dat die twee taalagtergronde, met al
die noukeurighede van woordeskat, woordkeuse, spreekwoord, wending,
sinskonstruksie, uitspraak, aksent wat daaraan verbonde is, deurmekaar moet raak;
daar moet geleidelik 'n nivellering plaasvind en gevolglik vermenging en
grensonsuiwerheid. In die gees van die taalbewuste persoon, wat twee tale goed
magtig is, moet daar ongetwyfeld 'n voortdurende - sy dit dikwels onbewuste - stryd
voortgaan. As die een taal, wat ekspressie-suiwerheid betref, toeneem, dan gaan
die andereen agteruit. Om die twee op een peil te hou, eindig dikwels net met
voortdurende inspanning. Word die een taal heeltemal oorheersend, dan beteken
dit dat die andereen weggesyfer kan word en sy waarde verloor. Die hoogstaande
tweetalige persoon moet dus voortdurend in 'n soort geestesspanning verkeer, want
oor en oor, bewus en onbewus, word dieselfde vraag gevra: ‘Is dit die korrekte woord
of idioom wat ek gebruik? Begaan ek nie hier 'n dom font waaroor die eentalige vir
my lag nie.’ Dikwels is die resultaat 'n ongesonde spraakinhibisie. Die persoon wat
gladnie taalbewus is nie, versink in 'n moeras van taalvermenging, waarvan honderde
akelige en belaglike voorbeelde opgeteken kan word. Dit is daarom nodig vir
taalbewuste persone om deur middel van kultuurvereniginge handhawend op te
tree; die koerante en tydskrifte help mee om die sogenaamde ‘taalgoggas’ uit te
roei en die taalwese suiwer te hou. So gaan 'n gedurige stryd voort, nie alleen in
die gedagtewêreld van die tweetalige individu nie, maar in die hele gemeenskap,
waar veel energie verspil en afweermagte gemobiliseer moet word om die steeds
invretende invloed van die sterkere taal te verwyder of desnoods net te ontmasker.
Daar was selfs 'n tyd toe Afrikaanse taalgeleerdes nouliks die wese
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van 'n kunswerk kon benader so besig was hulle om die tallose ‘taalgoggas’ dood
te trap. 'n Belangrike deel van die eerste druk van dr. P.C. Schonees se proefskrif:
Prosa van die Twede Afrikaanse Beweging is gewy aan 'n opsomming van
anglisismes wat voorkom in die verskillende romans. By 'n populêre skrywer soos
J.H.H. de Waal, wat nogal 'n waardevolle rol gespeel het in Kaapland om Afrikaans
as taal herken te kry, kom sulke ontstellende voorbeelde voor dat die leser hom
onwillekeurig afvra dat, as dit die geval by opregte taalhawers is, hoe moet dit vaar
in die breë lae van die volk waar 'n bewuste, afwerende standpunt teen
taalvermenging gladnie of net vaag aangevoel word? In 'n stad soos Johannesburg,
waar die mag van die Engelse kultuur geweldig sterk is, veral op grond van die feit
dat die Engelssprekende hier werkgewer is en verreweg die grootste ekonomiese
mag beheers, vind ons dat Afrikaanssprekendes, wat onder minder gunstige
omstandighede lewe, nie eers die sogenaamde anglisismes gebruik nie, maar
eenvoudig Afrikaans en Engels so deurmekaar strengel dat 'n ware taalgemors van
die treurigste aard ontstaan. Dr. A.J. Coetzee, van die Universiteit van die
Witwatersrand, het talle en talle voorbeelde opgeteken en gewys op die terugslag
wat hierdie wanordelike vermenging het op die taal sowel as op die maatskaplike
lewe van die Afrikaner. Waar die taal sy suiwerheid en karakteristieke krag verloor,
volg natuurlik geringskatting van die volksgroep wat dit praat, en waar so'n
onaangename geur aan die taal begin kleef, praat 'n deel Afrikaanssprekendes
liewers Engels in die openbare lewe as om vereenselwig te word met al die
onaangename dinge wat in verband staan met 'n minderwaardige taal. Omdat 'n
groot deel ernstige Afrikaners merk watter ontaarding hom inwerk in die diepste
vesels van die taal en die hele taalagtergrond, wat al die volkstradisies in hulle
wydste vertakkinge insluit, stadigaan deurdring, vervul dit hulle met afkeer en haat
teen die grotere kultuur en taal wat so'n verwoesting op die persoonlikheid en
individualiteit van die kleinere uitrig. Hulle word bitter, aggresief en neem selfs hulle
toevlug tot 'n verkleinering van die ouer kultuur se waarde. August Vermeylen het
op kalm, deurdringende wyse die Vlaming gewaarsku teen hierdie metode, waardeur
die eie, hoe nietig ook, krampagtig teen die geestesprodukte van die ouer kultuur
opgehemel word, sodat mens naderhand self senuweeagtig word, want jy besef dat
die pleidooi op 'n misverstand berus. Hierdie persone, wat uit 'n beskermende liefde
vir hulle taal 'n strawwe vyandige houding inneem
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teenoor die vernielende veroweraar, voel ook - en dit is alleen maar sielkundig - dat
'n mate van verengelsing by hulleself hulle wrewelig stem, en dikwels veralgemeen
hulle 'n persoonlike ervaring, of soos dr. A.J. Barnouw dit uitdruk is sy Language
and Race Problems in South Africa: ‘If you feel yourself becoming what you do not
want to be, you are apt to over-emphasize your otherness.’ Dit is dikwels by die
geestelike leiers van 'n volk dat so'n houding ontstaan, want as hulle, wat dikwels
taalgeleerdes en letterkundiges is, besef hoe hulle eie taal, in 'n oomblik dat hulle
waaksaamheid verslap, 'n deur ooplaat vir gevaarlike gaste, wat moet met die groot
menigte gebeur wat in salige onkunde verkeer omtrent die gevare wat hulle bedreig?
Dit stem hulle ook bitter en wond hulle gevoel vir suiwerheid as daar op 'n wyse,
wat vir hulle hemeltergend is, beweer word dat daar aan die ineensmelting van die
twee tale, soos dikwels in die geskiedenis al gebeur het, niks gedaan kan word nie.
Dit is dwaasheid om in te gryp op hierdie ‘historiese noodlot’ en noodwendigheid.
Of nog erger: dat dit nou eenmaal 'n natuurwet is dat die swakkere moet swig voor
die sterkere, dat dit nutteloos is om 'n taaltjie te propageer wat geen ‘kommersiële
waarde’ het nie. Veral die ‘kommersiële waarde’ moet altyd, by persone wat prakties
aangelê is en niks van taal of taalontwikkeling weet of wil weet nie, as 'n dooddoener
dien. Grosskopf vestig in sy deel van die Armblanke-verslag die aandag op 'n
belangwekkende verskynsel. Die ontwikkelde Afrikaner voel dat alle prestige van
sy taal in die grond geboor word deur 'n minderwaardige armblanke-tipe, waarvan
'n groot massa in die Westelike voorstede van Johannesburg saamgestroom het
as plebs urbana: ‘'n Engelssprekende stadsingenieur van een van ons munisipaliteite
wat taamlik goed Afrikaans praat en veel simpatie het met die honderde blanke
arbeiders wat onder hulle werk, het my verseker dat blanke arbeiders op stukwerk
meer dikwels kom kla oor onbillike behandeling van die kant van Afrikaanssprekende
ingenieurs wat toesig het oor die werk; en ongelukkig blyk dit na ondersoek
herhaaldelik dat die arbeiders gelyk het. Hy verklaar dat daardeur die opgevoede
Afrikaner met wrok voel dat die armblanke sy nasie tot oneer is. ‘You feel that, in a
way, they have let you down.’ 'n Verklaring hiervoor het 'n Afrikaanse myninginieur
aan my gegee. Een voorbeeld uit sy ervaring illustreer die toestand voldoende. Hy
en 'n Engelse hoof het 'n aantal werkers besoek. Almal was uiters beleefd. Later,
toe die hoof weg was, het hy met hulle Afrikaans gepraat. Die oomblik toe hulle
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merk dat hy Afrikaner is, het die beleefdheid verdwyn voor 'n gees van
hy-is-ook-maar-'n-plat-boer-soos-ek. Dit is hierdie gees wat baie moedelose
Afrikaners laat Engels praat. Die aansien van 'n taal besleg natuurlik die stryd oor
oorheersing teen 'n ander.
Te dikwels word die hele saak aangepak as 'n blote ‘taalvraagstuk’. Daarom hoor
ons ook van 'n ‘Eerste’ of 'n ‘Tweede’ taalbeweging, van ‘taalverenigings’, van
kultuurverenigings wat net die taal wil ‘handhaaf’. Maar ons het reeds aangedui
hoeveel dieper die wortels vertak in die hele gemeenskapslewe en in die hele
tradisie-ondergrond, waarvan elke taal die besondere draer by uitnemendheid is.
Deur opvoedkundiges is dit oor en oor bewys dat 'n kind wat in sy moedertaal
opgevoed word en onderwys ontvang, veel vinniger vorder as die een wat vroeg
gedwing word om deur 'n vreemde taal te leer of met twee tale te sukkel. Ons hoef
nie langer hieroor te praat nie, want dit sou eenvoudig 'n gemeenplaas word om
weer hierdie betoog te onderstreep. Dit is ook bewys dat mense wat die bou van
hulle gees 'n eenheid kan hou deur net gebruik te maak van een taal, veel akkurater
en fundamenteler dink as die persoon wat 'n ‘gesplete’ bewussyn het, wat ronddobber
tussen twee wêreldbeelde, wat hulle verlam voel omdat hulle dikwels sukkel met
‘terminologie’ en die natuurlike ritmiese vloeiing van die gedagte, wat steeds
onderbreek word deur die ewig kwellende: ‘Is dit nou goeie Afrikaans? Maak ek nie
iewers 'n fout nie?’ Dit is die gevaar wat F. Sander in sy Seelische Struktur und
Sprache as volg uitdruk: ‘Alle gesonde ontwikkeling veronderstel 'n in homself
afgeronde, ongebroke en afgeslote geheelheid van die psigiese bou. Alleen wanneer
die siel hierdie geheelheid besit, kan dit hom in ooreenstemming met sy innerlike
wet afgerond, differensiërend en geledend deurvorm. Alle ontydige verbreking van
hierdie eenheidstuktuur soos dit deur die opdringing van 'n tweede innerlike houding
van 'n vreemde taal volg, stel die innerlike geslotenheid van die aan homself
1
ontvouende geheel in gevaar’ . Dit is hierdie gevaar wat daartoe aanleiding gegee
het dat daar in Suid-Afrika vir jare lank 'n ononderbroke stryd gestry is vir
Afrikaansmediumskole, sodat die kind se geestesontwikkeling kon plaasvind deur
sy eie taal. Maar dit skakel ook nog nie die moeilikheid van tweetaligheid uit nie,
want die kind moet later Engels aanleer, en omdat dit nie vir hom 'n dooie taal moet
wees nie, maar daar veel nadruk gelê word op die

1

Aangehaal deur dr. P.J. Meyer in sy artikel in Die Huisgenoot (jaargang 1938) oor
Tweetaligheid.
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geliefde ‘kommersiële waarde’ van die taal, sodat die kind 'n betrekking kan vind,
moet die konflik al gou begin in die ontplooiende intellektuele en gemoedslewe van
die kind. Daarteenoor kry die Afrikaanse kinders wat in Engelsmediumskole was,
dikwels so weinig kans om hulle eie taal behoorlik aan te wend, dat hulle in 'n suiwer
Afrikaanse omgewing onrustig en selfs minderwaardig voel.
Die terugslag vir die volkslewe moot natuurlik baie groot wees. Dit voer ons dadelik
na die veel ruimere agtergrond van die Afrikaanse gemeenskapslewe in sy diepste
lae, want dit sou nie veel help om self onderwys deur die moedertaal te ontvang as
die gees, die atmosfeer reeds 'n verengelsingsproses deurgemaak het nie. So kan
dit gebeur dat net 'n soort lompe ‘vertaling’ ontstaan, en dat mens naderhand, sonder
dat jy beter weet, onder die indruk verkeer dat dit eg en suiwer Afrikaans is. Dr.
Barnouw wys op hierdie gebrek wat amptelike kennisgewings betref: ‘Afrikaans is
also given its due in all municipal ordinances, but from the wording of these it is
plain that the English text is the original and the Afrikaans one its translation. These
renderings are often no better than clumsy paraphrases of English’.
Om te verstaan hoe hierdie geestesagtergrond so verengels geraak het, is dit wel
nodig om 'n insae te kry in die ontwikkelingsgeskiedenis van die Afrikaner. Dit is
heel maklik om veroordelend op te tree, maar as ons kyk na al die
ontwortelingsmagte wat aan die werk was, dan kan alles verklaar word en verhoog
om respek vir die Afrikaanse gees wat in so'n sware aanslag nie heeltemal
1
ondergegaan het nie .
Alhoewel Nederlands sedert 1652 die amptelike taal aan die Kaap was, en dit tot
na 1900 nog as skryftaal gebruik is, was die invloed nooit diep en blywend op die
volkslewe nie. Die kerk en skool het hulle bes gedaan om die taal te laat posvat by
die Koloniste maar ander faktore het veel kragtiger gewerk. Afrikaans het ontstaan
en as gevolg van gebeurtenisse soos die stryd tussen Adam Tas en Willem Adriaan
van der Stel het daar 'n kloof gekom tussen koloniste en amptenare, die nasionale
gevoel is aangewakker en die Afrikaanse taal word - ondanks die feit dat dit nie
amptelik erken is nie - die draer van die Afrikaanse gees en idee, wat later kragtig
navore sou tree. So gaan dit voort tot 1806. Reeds van 1795 was die Engelse invloed
merkbaar aan die Kaap, maar nie sterk nie. Ná 1806 word dit kragtig en bewuste
pogings aangewend om Ne-

1

Ons verwys die leser na die uitstekende proefskrif van dr. J. du Plessis Scholtz: Die Afrikaner
en sy Taal, 1806-1875, Nasionale Pers, Kaapstad, 1939.
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derlands met wortel en tak uit te roei. ‘Hoog-Hollands’, soos dit altyd geheet het, se
invloed op die Afrikaner was te gering om die storm af te weer. Skerpsinnige
waarnemers soos dr. Changuion het dadelik opgemerk dat Nederlands in Suid-Afrika,
afgesien van die Engelse invloed, 'n afdraande pad gaan. Die hele staatslewe is
sedert 1813 al stelselmatig verengels, tot die kennis van Engels as 'n onmisbare
vereiste gestel is vir toelating tot die staatsdiens. Van 1827 is Nederlands uit die
geregshowe verban, hoewel die regspraak nog grotendeels Romeins-Hollands bly.
In 1832 het die staat Nederlands op alle gebiede, waar dit seggenskap het, verdrywe.
In 1826 word die Engelse muntstelsel en in 1861 die Engelse mate en gewigte
ingevoer. Sedert 1822 het Lord Charles Somerset, die Engelse Goewerneur, op
deurtastende wyse probeer om die bevolking Engels te laat word deur die skole en
kerke vir die doel aan te wend. Dit is daarom nie verbasend om te hoor dat vanaf
1839 kennis van Engels nodig was as 'n vereiste vir 'n predikant van die
Nederduits-Gereformeerde Kerk om aangestel te word nie. Engels word naas
Afrikaans by aanddienste gebesig in die Hollandse kerke. Skotse predikante is
ingevoer, wat egter op die platteland verafrikaans het, terwyl Skotse en Engelse
onderwysers gebruik word om die hele onderwysstelsel met die kind en al te
verengels. Die stelsel van landdroste en heemrade word afgeskaf en Engelse
metodes van stads-, dorps- en afdelingsbesture ingevoer, met die hele Engelse
handelstelsel kort op die hakke. Die universiteits-, parlementêre en militêre stelsel
1
word ook dwarsdeur op Engelse lees geskoei . Tog was die Engelse bevolking nog
verreweg in die minderheid, aanvanklik maar 'n 7,000 tenoor 'n 30,000 Afrikaners.
Dit was eers met die ontdekking van diamante in 1867 dat 'n stroom van Engelse
koloniste die land binne gekom het en die handelslewe vir goed in die hande gekry
het. Die ontdekking van goud op die Witwatersrand het die Engelse 'n kans gegee
om hulle stewig in te grawe. Al die groot stede word gaandeweg Engels, en selfs in
die twee Republieke sprei die invloed van die Engelse taal. Ja, selfs in albei
Republieke het 'n vreemde toestand ontwikkel, want in 1898 beweer Cloete in die
Vrystaatse Volksraad: ‘De handel van de Staat wordt uitsluitelijk in de Engelse Taal
gedreven, en door gebrek aan kennis van die Taal zal menig kind gedwarsboomd
zijn in zijn toekomstig loopbaan.’ Reeds toe al kry ons die ‘kommersiële waarde’
van die taal! In die Republieke het die pro-

1

'n Oortuigende uiteensetting word gegee deur dr. H.J. Rosseau in sy Afrikaans en Engels,
Maskew Miller, Kaapstad, 1938.
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kureurs hulle graag van Engels bedien. Ook word Engelse skole opgerig, omdat
die kennis van die taal as onontbeerlik beskou word. Afrikaanse ouers voel dat die
kennis van Engels vir hulle kinders onontbeerlik is. Afrikaans word nie amptelik
erken nie, en Hollands is vir hulle 'n vreemde taal.
So was die aandrang vóór die Engelse oorlog geweldig in die Republieke self,
om maar van Kaapland te swyg. Ná die oorlog was die toestand veel erger. Oral
word die kreet gehoor: ‘Crush Afrikanerdom’ of ‘The problem in South Africa, in Lord
1
Milner's eyes, is to make Dutchmen into Englishmen......’ . Honderde Engelse
onderwysers en onderwyseresse word ingevoer en van die sogenaamde erkenning
van die Hollandse taal is nie veel oor nie. Alhoewel daar nog van die ‘Hollandse
taal’ of die ‘Dutch language’ gepraat is, wat dit duidelik dat Nederlands se dae in
Suid-Afrika getel was. Teenoor Engels - wat oral 'n meerderwaardigheidsplek
ingeneem het - was dit magteloos, hoofsaaklik omdat dit nooit wortelgeskiet het in
Suid-Afrika nie. Die enigste redding was Afrikaans, wat verwaarloos en geminag
was - ‘the taal,’ soos dit geringskattend genoem is deur Afrikaanssprekendes, ‘'n
taaltjie, 'n patois,’ soos diegene dit bestempel het wat nog in 'n stywe koster-Hollands
deftig probeer doen het.
Die redding van die nasiesiel was Afrikaans, maar dit was 'n hele taak om die taal
uit sy vernedering op te hef en as skryftaal erken te kry. Aan die skryftaal moes 'n
vaste vorm gegee word, 'n taak wat baie jare geneem het. Daar was geen literatuur
nie. In die uur van nood, toe die wanhoop selfs gedreig het, het baie, met 'n heilige
reddingsdrang besete, hulle selfs van Nederlands afgewend en krampagtig net
geywer vir die moedertaal. Eindelik het die taal sy segetog behaal op skool, in die
kerke, in die staatsdiens, in die Volksraad. Maar toe die suiwer taalstryd, die
erkenningstryd gewin was, is eers besef hoe seer Afrikaans as spreektaal al die
jare aan Engelse invloede onderhewig was. Eers toe het die bewustheid gekom van
die eintlike taak waarmee geworstel moet word. Sedert 1806 het verengelsing
ingesluip in die weerlose binneste van die jong en ongevormde taal, en tot vandag
toe is dit die allergrootste vraagstuk wat die taalbewuste persoon besighou. Die
ontstaan van al hierdie ‘basters’ en -ismes is soms moeilik om na te gaan, maar
van Engelse woorde wat huid en haar in Afrikaans oorgeneem is en selfs 'n uit-
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Vgl. dr. A.J. Coetzee, Die opkoms van die Afrikaanse Kultuurgedagte op die Rand, Die
Afrikaanse Pers, Johannesburg, 1938.
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spraakwysiging ondergaan het tot vertaalde woorde en uitdrukkinge (baie mense
meen dat as jy net 'n woord of uitdrukking letterlik ‘vertaal’ jou taalgewete gerus kan
word) vind ons die deurdringing van die jong taal met 'n Engelse invloed. 'n Groot
deel van die Afrikaanse nasie, wat op die platteland gewoon het - daardie anker vir
Afrikaans - het intussen verarm en na die stede getrek. Die Engelse oorlog het die
verarmingsproses nog oneindig vererger. En wat 'n taal se aansien en die uitbreiding
van sy invloedsgebied betref, weet ons dat die volk se welvaart 'n allergewigtigste
rol speel. Dit kan selfs, saam met al die geestelike faktore wat werksaam is, van 'n
klein taal 'n wêreldtaal maak. Dit het met Engels gebeur. Die stoflike en geestelike
hang ten nouste same. ‘Tog is 'n skeiding noodsaaklik: 'n taaleenheid ontstaan of
verander nie bloot omdat daar 'n bepaalde element in die stoflike omgewing bestaan
nie, maar omdat die element 'n deel van die individuele taalgebruiker se
geestesomgewing word en 'n behoefte in sy bewussyn laat ontstaan. Dan eers word
die element vir die taal belangrik,’ aldus dr. H.J. Rosseau in sy werk Afrikaans en
Engels (bls. 50). So het die koloniste aan die Kaap nà 1652 nuwe woorde, nuwe
taaleenhede geskep wat voorsien het in 'n bepaalde behoefte, omdat die
landsomstandighede anders was as dié waarmee hulle in Nederland te doen gehad
het. Deurdat Afrikaans na 1806 gelykgestel word met minderwaardigheid en Engels
oral die voorkeur geniet, word Afrikaans se terrein beperk, dit lewe op die platteland
as 'n kernagtige Boeretaal, maar in stedelike en beskaafde kringe word dit nie
toegelaat om innerlik uitgebou en geestelik volwaardig te word nie. Veral die
Afrikaners wat na stedelike kringe getrek het of intiem in kontak gekom het met die
Engelse beskawing, het gevoel dat Afrikaans, wat die woordeskat betref, ver te kort
skiet, dat dit daarom minderwaardig is en net goed is om op die plaas te gesels of
om 'm bietjie ‘lokale kleur’ tot die verhewe Engels by te voeg. Hulle het daarom
maar, so goed as dit kon, hulle lyf probeer Engels hou. Deurdat daar min Afrikaanse
leesstof was, het hulle hulle vanselfsprekend tot Engels gewend, met die gevolg
dat toe 'n goeie Afrikaanse letterkunde ontwikkel het, hulle gees so gewoon geraak
het aan die Engelse boek dat hulle met moeite daarvan los te skeur was. Die
Afrikaanse koerante moes 'n sware stryd voer teen vooroordeel van eie mense en
van 'n onsimpatieke handelswêreld, wat die advertensies verskaf, die hartaar tog
van enige koerant. Daar was nie genoeg Afrikaanse lesers vir Afrikaanse blaaie nie
(hulle lees tog maar Engelse
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koerante!) en daarom kon nie advertensies geplaas word nie. Watter heillose
kringloop! Dit is tot vandag toe die groot stryd vir die Afrikaanse koerantwese, want,
behalwe hulle eie koerante, lees Afrikaners ook Engelse koerante, maar die
Engelssprekendes wat ook Afrikaanse koerante en tydskrifte lees, is nog maar
eensame alleenlopers. Die nuusdiens, behalwe dié wat deur die blaaie se eie
korrespondente voorsien word, is Engels en moet daagliks vertaal word. Terwyl die
Afrikaner se kennis van Engels en die uitbreiding van die taal se invloedsfeer op
die bewussyn van die gebruiker, Afrikaans verswak wat die suiwerheid van taal-,
aanvoeling betref, is daar ook nog die gevaar dat, waar soveel Afrikaners reeds 'n
onsuiwere taal praat, die talle Engelse leerlinge in die stede wat verswak deur 'n
Engelsgekleurde uitspraak en letterlike vertaling. Wanneer 'n mens die volgende
soort ‘Afrikaans’ in die stede moet aanhoor, dan besef jy hoe groot die gevaar is:
‘'n Vriend van myne is oorsees. Reg of nie reg (Engelse r) nie ek gaan wek to en
sal had wek.’ Naas hierdie gedrogte hoor jy dan nog by die Afrakaanse arbeider:
‘Wat worry ek? As my kar 'n puncture kry, dan fix ek homself. Anders moet die
garage hom maar intou en dit teen my opcharge.’ Hierdie verrinneweringsfaktore
wat daagliks oor 'n wye vlak van die taal aan die gang is, se deurwerking moet
uiteindelik verreikend wees.
Maar oral in die volks- en staatlewe is dieselfde vermengingsneigings deur blote
1
Engelse woorde of ‘letterlike’ vertaling, aan die gang . Van die Regeringstelsel
(sergeant-at-arms, speaker, quorum, pact); die Regspraak (Master, jury, poliesstasie,
magistraat); die Staatsdiens (witboeke, en blouboeke); die Spoorweë (ticket, points,
goods, of woorde soos stasiemeester, goederetrein, hooflyn); die Poswese
(posmeester, geldorder, registreer); Verkeerswese (asfalt, padploeg, ghries, briek,
sykar); die handel ('n polis uitneem, boekhouer, bottelstoor); die nywerheidslewe
(sement-werke, pomp-enjin, pulley, shaft, compound); elektrisiteitsterme (bulbs,
switches, generators, units of eenhede); die boerdery (self-binders, fertilisers,
korthoringbeeste, tractors); die vermaaklikheidslewe (tote, bioscope, platvorm, boxs,
one-step, crooning); die maatskaplike lewe (cheerio, so long, shut up, tallose
persoonsname, plekname); die huislike lewe (blindings, hall-stand, table-centre,
sofa, ferns, palms); kledingstukke (serge, tweed, plain, pink), en so kan ons voort

1

Hierdie voorbeelde is ontleen aan dr. Rosseau se werk. Ek wil ook nog verwys na die
uitstekende werk wat ‘Oom Taalwag’ in ‘Die Burger’ doen. Hy wys op soveel verengelsing in
Afrikaans dat baie mense heeltemal verslae raak!
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gaan om 'n indrukwekkende onkruidlesing saam te stel wat uit alle gebiede van die
volkslewe versamel is, nie alleen wat woorde en lomp vertaling betref nie, maar ook
klemtoonverskuiwing en gewysigde uitspraak. In sy waardevolle werk het dr. H.J.
Rosseau tot die gevolgtrekking gekom, na aanleiding van al die onsuiwerhede wat
hy opgeteken het: ‘Die betroubaarste maatstaf om 'n Engelsheid uit te ken, is
Boere-Afrikaans. Dat 'n taaleenheid in Nederlands, Middelnederlands bestaan, is
g'n bewys dat dit suiwer Afrikaans is nie ...... Ons moet stry om Afrikaans te suiwer
en te versterk; hierby kan Duits ons waardevoller hulp bied as Nederlands.’ Met
hierdie opvatting kan ek nie saamstem nie. Seker is dit dat 'n kennis van Duits help
om die woordeskat aan te vul en Engelshede te weer, maar alle Afrikaanse skrywers
wat die beste Nederlands ken, is ook die suiwerste kenners van hulle moedertaal
en skryf 'n ryk-geskakeerde taal, kernagtig Afrikaans en tog ondergedompel in die
rykdom van die Dietse woordeskat, wat Afrikaans se natuurlike agtergrond is. Ons
het hier met 'n belangwekkende opvatting te doen. Wat dr. Rosseau ‘Boere-Afrikaans’
noem, se woordeskat moet uit die aard van die saak baie beperk wees en dus ook
die geleentheid om dit as toetswaarde te gebruik. Dat die krag, kernagtigheid en
beeldrykheid van die taal in ‘Boere’-Afrikaans gewortel is, sal niemand ontken nie
en die Afrikaanse letterkunde se bekoring skuil juis daarin dat die skrywers, net soos
Guido Gezelle gedaan het, hierdie bron ontdek het en dit die karakteristieke
skoonheid van die Afrikaanse uitbeeldingskuns vorm. Maar die Afrikaanse letterkunde
wil nie net by die suiwer landelike bly staan nie, soos die gevaar ook eenmaal in
Vlaandere was. Dit roep skrywers uit die stede te voorskyn, en daardie skrywers
het ander behoeftes, hulle gebruik 'n anders gekleurde taal as diegene wat die
veldgeur lief het, saam met die taal wat as 't ware daaruit voortgekom het. Veral in
die laaste jare het die Afrikaanse letterkunde nuwe gebiede verower, en dit is immers
duidelik dat 'n steeds sterker beroep gedaan word op die rekbaarheid, die
draagwydte, die suggestiekrag van die taal. Daarom is dit nodig om vir 'n oomblik
stil te staan by 'n heel belangrike verskynsel, wat vir baie Afrikaners nog nie duidelik
is nie. Hoe moet ons anders 'n sekere mate van onverskilligheid verstaan? Want
hoef dit nog betoog dat Suid-Afrika en Nederland mekaar dringend nodig het? Ons
het gedag dat die behoefte om te pleit om 'n dergelike samewerikng vir goed verby
is, want is dit nie sonneklaar hoe nodig, kultureel en ekonomies, so'n samewerking
is nie? En tog blyk dit, as ons die aantal idealiste, die geleerdes en
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kunstenaars weglaat wat so'n toenadering van die diepste kultuurbelang beskou,
dan bestaan daar by die groot massa van die volk nog baie misverstand en word
Nederland te dikwels bejeen as 'n totaal ‘vreemde’ land, soos Italië, Japan of
Griekeland. Wat het ons met die Hollanders te doen? is 'n vraag wat meer in onkunde
as uit louter aggresiwiteit gestel word. Ja, wat het ons met die Hollanders te doen?
Dit is natuurlik maar toevallig dat ons 'n taal praat wat nog in hart en niere Hollands
is, 'n taal wat, met geringe inspanning, deur die Hollander en Vlaming verstaan
word! Of waar son ons ons groot godsdienstige tradisie vandaan kry, ons liefde vir
die werklikheid, ons vryheidsdrang wat die eeue deur ongeskok bly bestaan het?
Stam ons miskien van die Hollanders wat vir tagtig jaar die dwang van Spanje
getrotseer het, dyke oopgesteek het om hul siel te red en uit die puin van hul land
die magtigste kultuurstaat van Europa in daardie tyd opgebou het? Nee, Rembrandt,
en Hals en Steen; nee, Hooft en Vondel en Bredero; nee, Grotius en Voetius - nee,
julle is nie van ons nie! Die durf en drang van die Voortrekkers is sommer uit die lug
gestamp; hulle toon geen ooreenkoms met die weerbarstige, gelowige Geuse nie!
Die Afrikanervolk het uit die lug gedaal, sonder wortel, sonder tradisie, sonder
verbinding met iets of iemand. Ja, wat het ons met die Hollanders te doen? As hulle
hier kom, praat hulle nie hul eie taal nie, maar probeer om in 'n soort kruiwa-Engels
deftig te wees. Hul eie bloed, die Afrikaners, is benede hulle; by die Afrikaners sluit
hulle natuurlik nie aan nie. Hulle sit 'n Engelse pluim op die hoed en probeer selfs
hul Hollandse lyf Engels hou. Is daar nog meer klagte teen die Hollanders? Wat sê
die Hollander wat vir die eerste keer Afrikaans hoor? Is dit 'n ‘aardig taaltje’ sonder
enige ‘literêre pretensie’? Hoeveel klagte nog van bloedverwant teen bloedverwant,
van broer teen broer? Is dit eg-Diets om mekaar so te verwyt, of kan ons 'n slaggie
kyk hoeveel kontakpunte, hoeveel gebiede vir samewerking daar werklik is?
Ja, wat het ons te doen met die Hollanders? Ben ik mijn broeders hoeder? Maar
instede van mekaar se foute en tekortkominge naarstiglik na te spoor, instede van
die kleinighede te beklemtoon wat ons uitsig op die groter en ruimer horisonne
bedek, laat ons liewers kyk waar die talle aanknopingspunte, die kontakgebiede,
die natuurlike aansluiting is. Vir die mens wat dit die beste meen met sy medemens,
is samewerking natuurlik die middelpunt van alles. Deur samewerking hoef niemand
sy ware wese, sy apartheid, sy identiteit prys te gee nie. Anders sou die huwelik,
wat die opperste vorm van samewerking is, moet beteken dat die
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twee persone wat daarin betrokke is, hul hele persoonlikheid moet verkwansel. Deur
ons samewerking in die groot geheel van die nasie en vandaar uit weer na ander
groepe en kringe, lewe en bestaan ons. Die hele lewe bied dus vir ons 'n groot
terrein van eenhede, van identiteite, wat in hulself beslote is, en tog alleen volledig
kan lewe deurdat hulle verbind is met ander eenhede, want die enkeling is daar vir
die gemeenskap. So'n standpunt werp dadelik die verantwoordelikheid op ons om
te kyk wat die beste middele is om ons Afrikaanse afsonderlikheid, ons eie
bodemvergroeide kultuur, uit te bou en te verryk deur dit te plaas in die sonlig van
heilsame invloede. En dan moet ons dadelik kyk in watter ondergrond die penwortel
van ons ontwikkeling veranker sit. En net deur vir 'n oomblik na ons taal te kyk, is
dit of ons deur helder glas na 'n ruimer agtergrond skou. Ons Afrikaanse
taalgeleerdes het na geduldige arbeid vir ons bewys hoeveel van Nederlands in sy
suiwerste kern daar nog in Afrikaans oor is, en diegene, wat op alle gebiede Afrikaans
moes help indra waar Engels vroeër die enigste taal was, het dadelik tot die
ontdekking gekom dat hulle die Nederlandse woordeboeke tot flenters toe moet
deursnuffel om die juiste, die presiese woord te vind wat suiwer die Afrikaanse begrip
dek. Die hele tegniese wêreld wat nou langsaam maar seker vir die Afrikaanse taal
verower word, het ons teruggedrywe na Nederlands, omdat ons dadelik gevind het
dat dit onnodig is om nuwe ‘terme’ te smee, want 'n hele arsenaal staan vir ons
gereed. Die Afrikaanse taal is meteens verstewig op gebiede waar dit vroeër geen
weerbaarheid besit het nie. En diegene wat die ou-ou dwaasheid verkondig het dat
geen ‘terme’ vir dit of vir dat in Afrikaans bestaan nie, moes opeens ontdek hoe
beskamend hul onkunde is, hoe maklik mens aanneem - net soos die lawwe ou
praatjie van vroeër dat Afrikaans geen grammatika het nie - dat iets nie bestaan
eenvoudig omdat jy dit nie ken of niks daarvan weet nie!
Toe het die skrywers gekom, die goeie, versigtige, gebalanseerde
woordkunstenaars, en hulle het ontdek dat die uitdrukkingsvermoë die uitingslewe
van baie penhanteerders met hul ‘perbeerslae’ so arm en skraal is dat Afrikaans
aan hierdie vermageringskuur, hierdie gebrek aan kalk vir die beenpype sal beswyk
as hulle nie gou byspring nie. Daar het 'n geroep opgegaan dat ons skrywers tog
asseblief Nederlandse boeke moet lees, herlees, die woorde en uitdrukkingswyse
geestelik opneem, weeg en beskou, dat hulle moet besef dat die kuns van goed te
skrywe, 'n lewenslange toewyding is en dat die Hollandse skrywers se krag met die
woord

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

47
nie sommer uit die ‘intuïsie’ ontspring het nie, maar 'n historiese gegroeide iets is,
'n uitpuring van die beste deur die sinne en die gees. Maar dit was nie al nie. Hulle
het gedaan wat De Vooys aan die hand gee: ‘Meer dan door de puristen zal ons
gevoel voor taalzuiverheid verscherpt worden door de studie van onze grote en
goede schrijvers,’ of soos Schuchardt die terrein aangewys het: ‘nicht als das, was
sie ist, sondern wegen dessen, was in ihr geschaffen worden ist; nicht in der
Grammatik und dem Wörterbuch, sondern in den Werken unserer Dichter und
Denker’. Dit het nie so maklik gegaan nie. Baie norse vaderlanders, wat in volkome
isolasie, geestelik en andersins, 'n soort droewige selfbehoud erken, het dadelik
met 'n afkeurende geblaas deur die neus gesê: ‘Dit is 'n mooi grap! Aan die een
kant probeer ons ons loswoel uit die ewige Engelse doringdraad, en aan die
anderkant wil julle ons weer vasbind. Ons wil geen halwe Engelse of halwe
Hollanders wees nie. Ons wil met twee stewige bene in die vaderlandse grond
geplant staan.’
Hierdie vrees vir die Engelse kultuur het meer as een so die skrik op die lyf geja
dat by later, soos 'n man wat in die donker oral 'n spook verwag, sy eie vriende vir
vyande aangesien het en die kind saam met die badwater wou uitwerp. Laat ons
tog net vir 'n oomblik stilstaan en dink en nagaan waarom die Afrikaanse letterkunde
gedurende die laaste paar jaar so vooruitgegaan het, waarom ons koerante se taal
toeneem in krag, suiwerheid en juiste bewoording, waarom daar onder in ons taal
bronne oopgaan wat met flonkerende, opspuitende strale speel deur die binneste
wese van ons skrywers se ekspressie. ‘Ons verstaan geen Nederlands meer nie!
Ons lees geen Nederlandse boeke nie!’ sug meer as een Afrikaanse leser en
oupa-agtig sukkel hy sy bril agter sy slap ore en herkou aan sy Engelse
speurverhaaltjie tot waar die knoeiende, moordsieke skurk soos 'n donker kewer uit
die drade van verwarring gelig word. En hy staan verbaas om te hoor hoe 'n ander
sonder moeite oor 'n trein, oor 'n myn-instrument, oor liggaams-kwale, oor
skoonheidsalons en telefone staan en gesels sonder om 'n taaltjie te gebruik wat
jou vaag herinner aan 'n wurgpeer of aan 'n hond wat met 'n katvel gedek is.
Die suiwerheid van Afrikaans as taal kan alleen gewaarborg bly as ons, wat dit
ernstig meen met die toekoms daarvan, ons gedurig spieël aan Nederlands, wat
ondanks die lawwe, lompe gewoonte om teenswoordig allerhande Engelse woorde
en uitdrukkings - vroeër was dit Frans - in dié taal te ryg en windskeef uit te spreek,
in sy kern altyd gesond sal bly, sonder die sware stryd om suiwer te bly wat Afrikaans
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en Vlaams het. En dat die Afrikaner geen Hollands meer verstaan nie? Vir ons lyk
dit 'n bietjie na geestelike luiheid, na 'n gebrek aan wil tot verowering en indringing,
want Engelse studente, wat maar 'n karige Afrikaanse ondergrond het, lees
Nederlands, na 'n paar lesse, met taamlike gemak. Die ou dae toe ons met de en
het geworstel het, is vir goed verby, maar diegene wat nog aan daardie ‘Zwarte tijd’
dink, moet onthou dat Afrikaans se plek vandag veilig en onverroerbaar ingeweef
is in die lewe van die nasie, dat dit steeds meer sy krag sal uitsit omdat dit ontspring
het uit hierdie bodem, dat dit nooit meer deur Nederlands bedreig kan word nie,
maar alleen deur die moedertaal aangevul, verdiep en uitgebou kan word tot 'n taal
met gespierde, manlike draagkrag.
Daar is vandag 'n beweging op alle gebiede om Afrikaans tot sy reg te laat kom.
Eers was daar die stadium, wat aan baie van ons 'n blywende
minderwaardigheidsrumatiek gegee het, toe ons 'n taal, wat nog nie eers sy vaste
vorm as skryftaal gevind het nie, net as taal erken wou kry. Ons het eintlik oorgevoelig
geword, vatbaar vir die beuselagtigste skimpe van mense wat soveel van 'n taal
weet as 'n erdvark van die sonnestelsel. En toe die taal eindelik erken is, was
sommige gereed om wyd-oop deure verder oop te trap, om muskiete met
haelgeweers by te dam en die gevoolige party-politieke oor op die aarde te lê om
te luister of daar nie iemand iewers op die aarde is wat net durf om iets onguurs oor
Afrikaans te sê nie. Dan was ons dadelik weer in sak en as of anders het ons die
steile houtperd van nuttelose aggressiviteit bestyg. Maar die bewuste Afrikaner
glimlag vandag oor die onkruidlesings van kaf wat oor sy taal in die vensters van
die wêreld uitgestal is. Hy is nou gereed om op die gebied van die medisyne, die
ingenieurswetenskap, die handelswêreld oral, sy taal te bestendig, want hy weet
dat aan die taal 'n belangrike deel van die volk se welvaart verbonde is en dat
geestelike volwassenheid van die nasie alleen dan kan verkry word as die taal ook
tot die volle som van sy uitbreidingsmoontlikhede ontwikkel het. Daarom soek
Afrikaans na sy natuurlike kragbron om uit te put, en word die kennis van Nederlands
'n versterkende krag vir elke Afrikaner se taalbewussyn.
Wat die mening van ander ook al mag wees, die standpunt wat ek hier teenoor
Nederlands uiteen gesit het, is tenslotte die belangrikste verstewiging van die
Afrikaanse taalagtergrond. Dit wil ook nog nie sê dat 'n dergelike standpunt alle
Engelse invloed as verfoeilik wil bestempel nie. ‘Ons moet dan ook besef dat in die
meeste opsigte die Engelse invloed ons Afrikaanse samelewing onskatbare dienste
bewys het,’ beweer
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dr. H.J. Rosseau in sy reeds aangehaalde studie. Al wat ons voor pleit, is dat die
Afrikaanse vorm nie moet ontaard deur oorheersende invloed wat die Afrikaanse
kultuur tot in sy wortel aantas.
Ons wil baie duidelik laat deurstraal dat die taal nie moet geskei word van die
diepste behoeftes van die gemeenskap nie. Die taalbeweging moet 'n sosiale
beweging wees in die diepste sin van die woord. Die opbou van Afrikaanse
verenigings en Afrikaanse eenhede wys, mits hulle nie ontaard nie, op die begeerte
om nie net 'n ‘vertaalde’ kultuur daar te stel nie, maar die eie, hoe seer die ook al
verstik is deur vreemde invloede, uit te bou, aan te moedig en suiwer te hou. Dit is
alleen in die afsonderlikheid van hulle kultuur dat die Afrikaners hulle siel, hulle eie
wese kan bewaar; dit is die enigste weg wat tenslotte Afrikaans, as draer van die
kultuur, bestendig en laat ontplooi. Dit beteken 'n voorstelling en skerp aflyning van
eie tradisies, in soverre dit in 'n tweetalige land moontlik is - en vir Suid-Afrika is die
moeilikheid oorstelpend - naas dié van 'n ander volksgroep. Dat daar 'n
mengelmoeskultuur sal ontstaan, nie-Engels en nie-Afrikaans, in alleen die droom
van diegene wat hierdie tweetaligheidsvraagstuk nog nooit tot in sy kern deurskou
het nie. Die geloof in die Afrikaanse letterkunde, taal en die opbouvermoë van die
Afrikaner, het dan ook, veral gedurende die laaste jare, die swaarmoedigste twyfelaar
beskaam. Oral het die taal, gegroei uit eie bodem en gewortel in die tradisies van
die land, nuwighede, uitlandse invloede opsy gedruk en is daar gesonde strewe en
ontwikkeling. Dit spreek vanself dat dit 'n langsame proses is en dat die Hollander,
wat 'n besoek aan die Unie van Suid-Afrika bring, wel sal voel dat daar nog baie
gewerk moet word. En dit is die ware woord: werk. Alleen deur geloof en werk kan
Afrikaans, met alles wat daaraan eiendomlik is, tot die krag en hoogheid uitgroei
wat alle Afrikaners se verwagting is. Net na die Engelse oorlog het 'n
Engelssprekende, Carl Jeppe, die volgende profetiese woorde oor Afrikaans gese:
‘It is most expressive, and racy of the soil. It is appreciated - at times - by all who
know it. When the bilingual South Africans meet under foreign skies, it will be in the
Taal that they will greet each other; the taste of it will be sweet on their lips ......’ Die
geworteldheid van die taal word bewys deur die feit dat die Afrikaanse Letterkunde
die Engels-Suid-Afrikaanse letterkunde heeltemal in die skaduwee stel. Wil die
Afrikaanse kultuur, gedra deur 'n eie taal, staande bly en 'n eie afsonderlike kleur
bewaar, dan sal dit helder en duidelik sy taak moet besef en sy toekomsdoel stel,
sonder om negatief
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en onvrugbaar te word. En vir my is dit meer as duidelik dat waar Afrikaans hom al
kragtiger van die vreemde wil ontworstel, hoe meer dit uit eie onderdrukte kragte
put, daar sal dit, vir natuurlike versterking en rugsteuning, aansluiting soek by
Nederlands, nie om valse, sentimentele redes nie, maar om in 'n ware diepe,
geestelike behoefte te voorsien.
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Levensberichten
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Durk van Blom
(Leeuwarden 19 December 1877-Leiden 29 November 1938)

Durk van Blom

Naast de talrijke levensberichten en herinneringen, die aan Durk van Blom gewijd
zijn en die de harmonische eenheid van zijn persoon zoo goed als de veelzijdigheid
van zijn werkzaamheden helder belichten, moge dit bericht in hoofdzaak volstaan
met een korte beschouwing van de beteekenis, die de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde voor hem en hij voor haar heeft gehad, en slechts een
zekere volledigheid nastreven in de opsomming van zijn talrijke geschriften.
Een dergelijke beperking behoeft niet te schaden. Weliswaar heeft Meyers er in
zijn aan Van Blom gewijd levensbericht in het Jaarboek van de Koninklijke Akademie
op gewezen, en terecht, dat men hem uit zijn geschriften alleen niet kon leeren
kennen, maar dat neemt niet weg, dat Van Blom zelf blijk heeft gegeven van zijn
overtuiging, dat in zijn publicaties een belangrijk deel van zijn geestelijk wezen tot
uitdrukking was gebracht; hij heeft nauwgezet en volledig alles wat hij publiceerde
gebundeld en geregistreerd en zijn kinderen daarvan op de hoogte gehouden.
En wat onze Maatschappij betreft, daar had hij klaarblijkelijk zijn hart aan verpand.
Liefde op het eerste gezicht is dat niet geweest. Op de jaarvergadering van 1910
werd Van Blom tot lid gekozen; hij was toen sinds een jaar of drie hoogleeraar in
het staats-, administratief- en handelsrecht te Delft en twee en dertig jaar oud. Maar
het duurt tot 1922 eer zijn naam onder de aanwezigen ter jaarvergadering wordt
vermeld en men kan veilig aannemen, dat hij in die twaalf jaren op geen bijeenkomst
van de Maatschappij is verschenen. Zelfs zijn verhuizing naar Leiden, in 1915,
bracht daarin geen verandering. Waarschijnlijk was hij van meening, dat hij in het
milieu van ‘Letterkunde’ niet paste. Later, als hij, in 1928, tot voorzitter van de
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‘Leidsche Maatschappij’ gekozen, de jaarvergadering toespreekt , verdeelt hij haar
leden in vier groepen. Drie ervan zijn normaal: de taal- en letterkundigen, de
geschied- en oudheidkundigen en de beoefenaren der schoone letteren; zij behooren
er thuis. De vierde groep echter ontleent haar bestaansrecht enkel aan haar sterke
belangstelling in het streven der vereeniging, het zijn de ‘zelfkan-

1

De toespraak zelf behandelde de boerenromans en de schaarschte hieraan in de
Nederlandsche literatuur.
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ters’ en Van Blom rangschikt zichzelf bij deze categorie. Terecht? Het wil mij
toeschijnen, dat hier overmatige bescheidenheid oordeelt. Zeker, in bepaalde
opzichten moet hij zich altijd buitenstaander zijn blijven voelen. Reeds bij eerste
kennismaking werd hij ongetwijfeld bekoord door de sfeer van de
maandvergaderingen; hij zelf roemt hun trek van knusheid en geen ander paste zoo
wel in den geest en de gebruiken, die daar heerschen. Wie kon zich met hem meten
in het rooken van de lange pijp? Echter hij zat hier als genietend toehoorder; hij
nam deel aan de gedachtenwisseling - altijd met de hem eigen hoofsche redelijkheid
- maar hij trad niet op als spreker, nimmer heeft hij in een maandvergadering een
voordracht gehouden. Inderdaad was hij in deze bijeenkomsten de belangstellende
leek.
Doch zijn betrekking tot de Maatschappij is niet tot de maand- en jaarvergaderingen
beperkt gebleven (de jaarvergaderingen, die hij zelf aanduidt als de festijnen op
den tweeden Woensdag van Zomermaand). Al in 1924, reeds na twee jaren actief
lidmaatschap dus, wordt hij opgenomen in de Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde. En hier is hij eerst recht en volkomen in zijn element. Professor
Knappert, wien ik iets over de tijdstippen van Van Blom's intrede in de
werkzaamheden van de Maatschappij mededeelde, kon zijn ooren niet gelooven.
In zijn herinnering had Van Blom altijd deel van deze huiselijke bijeenkomsten
uitgemaakt, was hij er als mee samengegroeid.
Talrijk en van rijke veelsoortigheid zijn dan ook de onderwerpen, die hij in de
vergaderingen van de Commissie ter sprake heeft gebracht. Natuurlijk vertelde hij
er in de eerste plaats over zijn geliefde Waddeneilanden. Alles daar, op die kleine,
geïsoleerde woonplekken, had zijn aandacht: het grondbezit, de kerkrekeningen en
archieven, de gebouwen en hun inventaris, de politieke en staatsrechtelijke
bijzonderheden, de konijnenplaag, de vogels, de daar geboren en getogen
menschengeslachten, de kroniekschrijvers, de folklore en costumen, de monumenten
en wat verder niet al. Maar ook zijn, al of niet ambtelijke, werkzaamheden, van
welken aard die ook mochten zijn, bleken onder zijn handen nog wel eens iets op
te leveren aan zijn immer waakzamen zin voor geschiedvorsching. Zoo het
administrateurschap van de Weduwen Sociëteit van Leidsche Professoren, een
dorre taak van beheer en boekhouding, waar hij echter het levende water uit wist
te voorschijn te tooveren in den vorm van wetenswaardigheden over het leen
Torenveld (een perceel van genoemde Sociëteit) en over het graf van Wyttenbach
(een van haar wel-
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doeners). Zoo zijn lidmaatschap van de Zuiderzeecommissie. Men beweert niet te
veel met te zeggen, dat hij alles om zich heen met de belangstelling van den
historicus beschouwde. Op de bijeenkomsten van de Commissie houdt hij
verhandelingen - ik noem slechts enkele onderwerpen ter kenschetsing - over ringen
aan stadhuizen en andere publieke gebouwen, over het recht van ligplaats te Londen
voor Friesche palingschuiten, over zadeldaktorens in de Noordelijke provinciën,
over de Van de Velde in de Lakenhal. Allemaal uitingen van interesse voor historische
details, die den geboren geschiedvorscher kenmerken.
Van Blom's geheele wetenschappelijke werkzaamheid is eigenlijk door dien
hartstocht voor feiten, dien eerbied voor de werkelijkheid bepaald. De grauwe
levenlooze theorie, de kleurige holle frase hebben hem nooit geïmponeerd of belang
ingeboezemd maar tot kritiek en bestrijding gelokt. Hij schoof zwijgend het loof en
de bloesems opzij om door te dringen tot den stam en daarvan de deugdelijkheid
te onderzoeken. Eer dan te vreezen, dat men door de boomen het bosch niet zien
zou, maakte hij zich bezorgd, dat veel wijsheid, over het bosch verkondigd, de kennis
van de boomen ten eenenmale ontbeerde.
Nog twee eigenschappen zou ik met dien historischen kentrek van zijn geest in
verband willen brengen: zijn bedachtzaamheid en zijn geduld. Zijn bedachtzaamheid.
Wie heeft Van Blom ooit gehaast gezien? Uiterlijk was hij de verpersoonlijkte kalmte,
iemand van voorbeeldige zelfbeheersching. Maar zooals hij het gebeuren buiten
zich als een aaneensluitende en samenhangende reeks van feiten scherp
onderscheidend waarnam en interpreteerde, als een voortgang ononderbroken doch
in voortdurende gebondenheid aan het verleden, zoo eischte hij ook in den opbouw
van elk wetenschappelijk betoog onderlingen samenhang in al zijn deelen, redelijke
eenheid van het geheel, erkenning van den in de werkelijkheid van het verleden
liggenden grondslag; de voeten moesten in den grond geplant zijn. Hij was een
vijand van utopieën, van wilde, vrij dartelende ideeën, van theorieën zonder reëele
historische basis.
Maar ook zijn geduld vindt in dienzelfden trek van zijn wezen zijn verklaring. Hij
kon den tijd meten in zijn historische begrenzing, hij kon afstand nemen van de
dingen, ze zien in de beperktheid van hun afmetingen en daardoor kon hij de
voltrekking van de gebeurtenissen afwachten. Ik meldde reeds, dat het twaalf jaren
duurde eer hij er toe overging zich als lid van de Maatschappij van Letterkunde te
doen gelden. Nu kan men aanvoeren, dat in dit geval onbekend onbemind maakte
en het
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geduld in het wachten niet groot behoefde te zijn. Er zijn echter sprekender
voorbeelden. Want wat kan men duidelijker taal verlangen van geduld en
zelfbeheersching dan dat twee jonge menschen, die den weg naar elkanders hart
gevonden hebben, besluiten alle contact op te schorten tot voor hem de proeftijd
van de studie ‘in Holland’ volbracht is en dat besluit getrouwelijk en volkomen gestand
doen, totdat, na vier jaren, de gewezen student, nu opgeklommen tot ‘Mr.’ en
‘hoofdredacteur van het Vaderland’, den tijd gekomen acht de kluisters van zijn hart
te verbreken?
Wil men nog een voorbeeld, uit rijperen leeftijd? Een goed vriend van Van Blom
vangt in het Nieuwsblad van Friesland een persoonlijke herinnering aan den
overledene aan met de woorden: ‘Meer dan twee derde deel van zijn leven heeft
Durk van Blom in Holland doorgebracht en toch is hij steeds een echte Fries en
Leeuwarder gebleven’. ‘Een echte Fries en Leeuwarder’? Veel meer dan dat! Voor
Van Blom moeten die veertig jaren altijd iets hebben gehad van ballingschap. Zoo
innig bleef hij aan zijn geboortestad en -land gehecht, dat hij zich geregeld allerlei
Friesche bladen liet toezenden en daaruit de plaatjes bewaarde. In zijn collectie
platen nam Friesland een groote plaats in en aan zijn geliefde Leeuwarden was
daarbij weer een afzonderlijk album gewijd. Maar ook in dit geval was zijn geduld
in staat die ballingschap te dragen in afwachting van het tijdstip, dat zijn
maatschappelijke taak zou zijn volbracht. Wel speelden zijn gedachten en plannen
gaarne met de mogelijkheid van een terugkeer daarna naar zijn geliefde
geboortestad, als ambteloos burger, bevrijd van honderd-en-een sociale plichten
en met volop tijd voor studie en onderzoek. Helaas heeft het noodlot niet gewild,
dat ditmaal het geduld zijn belooning vond. Van Blom is in Holland, als Leidenaar
en in het harnas gestorven.
Zijn liefde voor de Leidsche Maatschappij is hem tot het eind toe bijgebleven. De
Maatschappij zal in hem een van haar trouwste leden blijven waardeeren. En van
haar kant mag zij op haar credit schrijven, dat zij er toe heeft bijgedragen den
historicus Van Blom aan zichzelf te ontdekken en dat zij hem vele uren heeft
verschaft, die hij mee tot de rijkste van zijn leven zal hebben gerekend.
J.H. BOEKE.
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I. Lijst der geschriften
1895

(ps. Floris) Cicero: Carmen Ciceronicum;
Het weeuwtje van Stavoren; Die Feste.

1896

(ps. Floris) Nunt. Gymn.: Flavia; Eroos
en de bij; Hymnus.

1896

Leidsch Dagblad, 19 en 23 December:
Ingezonden Stuk met antwoord van W.F.
Kaiser.

1897

De Natuur, 15 Juli: Het nut der vogels,
vertaling en uittreksel.

1898

Minerva, 10 November: De Groningsche
kwestie.

1899

Minerva, 26 Jan., 10 Febr., 2 en 17
Maart, 27 Apr., 12 Mei, 19 Oct.:
Prinzipienreiterei; Over corpstoestanden;
Incredibilia; Bona fides in het L.S.C.;
Centraal bureau voor sociale adviezen;
Sociaal dilettantisme; Beschuldiging en
bewijs.

1899

Saphir, 9 Apr.: Sappho saphiro suo
salutem.

1899

Almanak L.S.C.: Een eerste Meidag.

1900

Minerva, 25 Jan., 5 Apr., 22 Nov.: Het
zevende gebod; Gelijkheid en
vooruitgang; Praktijk en wetenschap.

1901

Alg. Handelsblad, 24 Mei en 2 Juni:
Klaarheid in handelspolemiek en
handelspolitiek.

1901

tot 1907 Vaderland: Kameroverzichten
en artikelen.

1901

Vrij Ruilverkeer, No. 14: De praktijk van
het protectionisme.

1903

Economist, 1 en 111: Sociaaldemocratie
en handelspolitiek; Marxcritiek.

1904

De Prins, 24 Sept.: Prof. mr. W. van der
Vlugt.

1905

Economist: In zake Marx (in
samenwerking met R. Kuyper).

1907

Inaugureele oratie Technische
Hoogeschool, Delft: Het recht der
gemeenschap.

1908

Tijdspiegel, 197: De Eerste Kamer.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

1908

Vaderland, 13 November: Advies uitgebr.
op verzoek van de ver. voor vervroegde
winkelsluiting te 's-Grav.

1909

Sociaal Weekblad, 17 Juli: Kan's Kritik
der reinen Vernunft.

1909

Tijdschrift Armenzorg, 16 October:
Werkloosheid.

1909

Tijdspiegel, 105: Van wetenschap tot
utopie.

1909

Revue Ec. Internationale, III 113: La
main-d'oeuvre dans la colonie de
Surinam; zie ook Kol. Weekblad 21 en
28 Oct. en De West, 12 Nov.

1909

Vaderland, 10 April: Verantwoordelijkheid
en vrijheid.

1909

De Gids, IV 264: De economist
Christiaan Cornelissen. Zie ook: De Gids,
1928, II 135; ibid. 1931, IV 146.

1910

Het Volk, 18 Maart: De
onontkoombaarheid; zie ook Tijdspiegel
1909, 105.

1910

Vrij Ruilverkeer No. 66 en No. 77: De
Engelsche verkiezingen; Rapport aan het
Internationaal Vrijhandelscongres.

1910

Vaderland, Apr. en Mei: Groentijd.

1910

Mannen en vrouwen van Bet., Aug.: Mr.
N.G. Pierson; Zie ook Biografisch
Woordenboek.

1910

De Gids, I 278: Roomsche sociologie; III
235: Protestantsche sociologie.

1911

Economist, I 441: Quousque tandem
(mijnrecht).

1911

De Gids, III 80: Het roer om
(tariefontwerp Kolkman).

1911

Gegevens betr. het St. Joris Gasthuis te
Delft.

1911

Mij. Ned. Letterk.: Levensbericht van T.G.
van der Kulk; zie ook Tijdspiegel, Oct.

1911

Economist, 890: Drie kwart minder
(mijnrecht).

1912

Vrij Ruilverkeer, 126, 127, 128: Verbruik
en volkswelvaart.

1912

Economist, 441: Staatsmijnen en
particulieren.
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Diz. di legislazione sociale, 90: Lavoro
delle donne e dei fanciulli (arbeidswet
1911).

1912

Vrij Ruilverkeer, 156: Op avontuur.
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1912

Schriften des Ver. f. Sozialpol., 147 II:
Niederländisch West-Indien.

1912

Diz, di legislazione sociale, 277:
Contratto collettivo di lavoro.

1913

Economist, 1: Een leerboek der protectie.

1913

Tijdschr. Ec. Geogr., Jan. en Maart:
Hernieuwd aanzoek om een
Duitsch-Ned. tolverbond.

1913

Weekbl. v.h. Recht 9447: Vonnis over
art. 15 Militiewet (als plaatsverv. kan.
tonrechter te Delft).

1913

De Wereld, 9 Mei: Het protectionisme is
verwerpelijk.

1913

De Gids, II 537: De pisangs van de West.

1913

Vrij Ruilverkeer, 190: De tariefwet en het
kanonieke recht; 191: Een gelukkig land.

1913

Diz di legislazione sociale, 298:
Steenhouwerswet.

1913

Weekbl. v.h. Notariaat, 26 Dec. en
andere bladen: Overblijfselen van
gemeenschappelijk grondbezit. Een
verzoek om inlichtingen.

1914

Economist, 288: Een belangrijke proef;
zie ook ibid. 1917, 366: De collectieve
arbeidsovereenkomst in het
drukkersbedrijf; ibid. 1919, 639:
Collectieve bedrijfsorganisatie; Ec. Stat.
Ber. 1920, 157: Pax Romana?

1914

Jaarb. Geol. Mijnb. Gen., 66: Overz. der
mijnwetg. i.d. Ned. kol. West-Indië.

1914

De Gids, III 192: L.W.J.K. Thomson †.

1914

De Gids, III 482: Een les van veertig jaar.

1914

Economist, 669: Bruto of netto?; zie ook
ibid. 1917, 529: Uitvoerrechten voor
Indië?

1914

Encycl. v. Ned. West-Indië, 286:
Europeesche kolonisatie in Suriname.

1914

De Gids, IV 560: Oorlogseconomie; zie
ook ibid., 1915, I 175, II 514.

1915

De Gids, I 276: Tien December.

1915

Verslag Ambachtsschool, 13: Rede
opening ambachtsschool te Delft.
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1915

Economist, 491: Prijsverschillen tusschen
1914 en 1915.

1915

Bijl. Hand. Gemeenteraad Delft, 12 Oct.:
Verslag Slachthuiscommissie.

1915

Economist, 847: Boerenerfrecht (met
name in Gelderland en Utrecht).

1916

De Amsterdammer (Groene), 2 Jan.: Dr.
J. Sasse Azn. †.

1916

De Gids, I 181: Ondergrondsch Indië.

1916

Encycl. v. Ned. West-Indië, 470:
Mijnwetgeving.

1916

Inaugureele oratie Leiden: De economie
als juristenvak.

1916

Greven-boek, 14: Bijdr. tot de betrekkel.
verschillen in voortbrengingsmoeite.

1916

Ingenieur, 38 732: De
staatswetenschappen als ingenieursvak.

1916

De Gids, IV 150: Memoranda.

1917

De Gids, II 124: Van zee tot meer en
land.

1917

Ec. Stat. Ber., 305: Het zout-wetje.

1917

Corresp. blad Broed. Notar., Juli:
Praeadvies betr. Ned. Mijnrecht; ibid.
Oct.: Rede ter verdediging.

1918

Ec. Stat. Ber., 109: Het bruinkoolwetje.

1918

Harmen Sytstra boek: It riedling fen it
Amelân.

1918

Economist, 181: Naar aanl. van het
scheuren van grasland.

1918

Ver. Dir. Electr. Bedr., 11 Dec.:
Electriciteitsvoorziening-beschouwingen.

1918

De Gids, IV 459: De revolutionaire
massa-actie.

1918

Jaarb. Mijnb. Ver. 1919/1920: Uit den
ontwikkelingsgang van het mijnrecht.

1919

Ned. Administr. Recht, 323 en 325:
Mijnwezen, Armwezen, Soc. voorzorg.

1919

Ver. voor Staathhk. en Stat.: Praeadvies
over het woningvraagstuk.

1919

Het Boek der Koningin: De nieuwe
maatschappij.

1919

It Heitelân, 254: De Eamelsmannen fen
Skylge; 318: Eamelsman of Indersman?
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1920

ibid., 50; Eamelsman = Asega?

1920

Tijdschr. v. Rechtsgesch., 234: Een
asega in de twintigste eeuw?

1920

West-Indische Gids, 345: Kolonisatie met
Ned. boeren in Suriname. Zie ook De
Standaard 27 Maart.

1920

Adres der Leidsche Huurcommissie aan
de Tweede Kamer.

1920

De Gids, II 97: Socialistische crisis.

1920

Ec. Stat. Ber., 389: Landaanwinning.

1920

Economist, 344: Huurbijslagen en
huurverhoogingen.

1920

Economist, 528: Kantteekeningen bij het
socialisatierapport.

1921

It Heitelân, 561: Ta oantins aon Prof. S.J.
Fockema Andreae.

1921

West-Indische Gids, 257: Nederlandsche
boerenkolonisatie in Suriname.

1921

Ec. Stat. Ber., 926: De publiekrechtel.
bedrijfsorganis. in de Ver. v. Staath. en
Stat.

1921

Almanak Leidsch Stud. Corps, 183: In
memoriam prof. mr. S.J. Fockema
Andreae.

1922

Economist, 435: Socialisatie.

1922

Jaarboek 1922/'23 Jur. Fac. Leidsche
Studenten: Het nieuwe statuut en de
econonomie.

1922

Ec. Stat. Ber., 899: Het
bevolkingsvraagstuk voor Ned. in
‘Staathhk. en Statist.’.

1923

Vrij Ruilverkeer, No. 235: Vrijhandel, ook
thans!

1923

Vrij Ruilverkeer, No. 238: Holland op den
tweesprong.

1923

Economist, 426: Adam Smith, de
wegbereider.

1923

De Gids, III 429: Zuiderzeenieuws.

1923

Ec. Stat. Ber., 778: Opsporing van
delfstoffen. Zie ook ibid. 1924, 127.
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1923

Ec. Stat. Ber., 977: De jaarvergadering
van ‘Staathhk. en Stat.’. Zie ook 1000 en
1061.

1923

Rapport der Comm. v.
medezeggenschap v.d. Ned.
Journalistenkring: Rede bij aanvaarding
voorzitterschap.

1923

Ingenieur, 991: De economische zijde
van het Zuiderzee-vraagstuk.

1924

De Gids, I 179: De gave gulden.

1924

De Gids, I 308: Een malligheid van
zeventien jaar.

1924

Het Gemeenebest, Febr.: Bezuiniging.

1924

De Gids, I 414: Socialistische zorgen.

1924

De Gids, II 138: De ambtenaren en de
bezuiniging.

1924

Ver. voor Staathhk. en Stat., Verslag
verg.: De opleiding i.d. economie a.d.
Univ.

1924

Economist, 401: Rome en rente; zie ook
ibid., 1925, 253.

1924

De Gids, III 287: De
socialisatie-commissie en het
enquêterecht; Zie ook ibid, 448.

1924

Ec. Stat. Ber., 1000, 1022:
Belastinggrondslagen en kapitaalvorming
in ‘Staath. en Stat.’.

1924

Almanak L.S.C. 1925: Prof. mr. dr. J.
Oppenheim.

1924

Sljucht en Rjucht, 610: It kastiel op 't
Amelân.

1925

Ec. Stat. Ber., 230: Mijnconcessies bij de
wet.

1925

Ec. Stat. Ber., 378: De gouden standaard
31 Juli 1914-29 April 1925.

1925

Gedenkboek R. Schuiling, 43:
Dorpscommunisme uit geslachtenbezit?

1925

Ec. Stat. Ber., 562: Een Duitsche attentie
voor Amsterdam.

1925

De Gids, III 132: De Haarlemmermeer.

1925

Virtus Conc. Fides, 12 Nov.: De studie
‘Staatswetenschap’.

1926

De Gids, I 31: Het internationale
vraagstuk III.
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1926

Ec. Stat. Ber., 124: Winst uit
gemeentebedrijven.

1926

De Gids, II 129: Inzake
overheidsbemoeiing.

1926

De Gids, III 441: Overvraagd.
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1927

De Gids, I 187: De jongste faze onzer
handelspolitiek.

1927

Bedrijfseconoom, 112: Felicitatie-woord.

1928

De Gids, II 81: Van Marx tot De Man; zie
ook ibid. 1931, IV 144.

1928

Handelingen der Mij. Ned. Letterk., 9:
toespraak als voorzitter over agrarische
romans.

1928

Wet. Meded. Inst. Doctr.
Handelswetensch., 104: Sociale politiek.

1928

Jaarb. Mijnb. Ver. 1926-1928, 83:
Verleden en heden van het begrip
‘Royalty’.

1929

De Gids, II 373: Rijk en gemeenten.

1929

Ec. Stat. Ber., 536: Eenige opmerkingen
over woekerbestrijding.

1929

De Gids, III 366: De Amelandsche
troebelen onder Marijke-Moai.

1929

Economist, 814: Drie eeuwen agrarisch
Rusland.

1930

Leidsch jaarboekje 1929/30, 60: De Van
de Velde in de Lakenhal.

1930

De Gids, IV 277: De pachtwet.

1931

Vrije Fries, 53: De
onzijdigheidsverklaringen van Ameland.

1931

De Gids, I 321: ‘Wetenschappelijke
onderscheiding’.

1931

Econ. Opst. aangeb. a. prof. dr. C.A.
Verrijn Stuart: Uit de leer der
belastingdelging.

1931

Ec. Stat. Ber., 693: Uitgifte van
Zuiderzeegronden; zie ook ibid, 908.

1931

De Gids, IV 397: De Zuiderzee-werken;
zie ook ibid. 1932, I 153 en Handelsblad
8 Febr. '32, Avbl. I.

1932

De Gids, I 309: Het Zuiderzee-debat.

1932

Festschrift für Carl Grünberg, 63: Über
das Band zwischen historischem
Materialismus u. Klassenkampflehre.

1932

De Gids, II 256: ‘Pro en Contra’.
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1932

De Gids, II 257: Levend of dood, een
orang pendek!

1932

De Gids, II 258: De eerste treuzelvrucht.

1932

De Gids, III 154: Het rapport-Welter c.s.

1932

Ned. Bestuursrecht, 699: Mijnwezen.

1933

De Gids, II 117: De Jodenvervolging.

1933

De Gids, III 119: IJselmeer-vraagstukken.

1933

Leidsch Univ. Blad, 22 Sept.: Universiteit
en vakschool.

1934

De Gids, I 3: Oera Linda rediviva.

1934

Economist, 1: Mr. Hendrik Barend
Greven †, zie ook Levensbericht Ned.
Mij. v Lett. '34, Jrb Univ. Leiden en
Almanak L.S.C. '35.

1934

De Gids, I 123: De burgerwachten.

1934

Dies-oratie: Economie en samenleving.

1934

De Gids, I 270: Moderne spoken.

1934

De Gids, III 1: Op zijn
elf-en-eenendertigst?

1934

Encyclopaedia of the Social Sciences:
Pieter Jelles Troelstra.

1934

Jaarb. Univ. Leiden, 84:
Overdrachtsoratie.

1934

De Gids, IV 113: De nieuwe spelling.

1934

De Gids, IV 116: Papier of specie.

1934

Leidsch Univ. Blad, 16 Nov.: Zij die nog
doctor moeten worden.

1935

De Gids, I 130: Saar-indruk.

1935

De Gids, II 4: Urkerpolder 1936.

1935

Economist, 293: Bibliografische
opmerking over Zuiderzeegronden in
erfpacht.

1935

De Gids, III 127: Donker uitzicht.

1935

De Gids, III 281: Niet opgeloste crisis.

1936

De Gids, II 270: Defensie en staatsrecht.

1936

De Gids, II 271: Plaatselijke protectie.
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1936

De Gids, III 370: Bestemd voor uitvoer.

1937

Almanak U.S.L.B.: Prof. mr. H. Krabbe
†.

1937

De Gids, I 257: Arische paedagogie.

1937

De Gids, III 1: Monarchie en socialisme.

1937

Tijdschr. Ec. Geogr., 254: De jongste
literatuur over Ameland.

1938

Jaarb. Kon. Ac. v. Wet. 1937/38, 201:
Levensbericht van Gerard Vissering

1938

De Gids, II 121: E-wee.

1938

De Gids, III 107: De vlieghaven
Leiderdorp.

1938

De Gids, III 213: De Fryske Akademy.

II. Boekbesprekingen

Algemeene Economie.
1904

Rechtsg. Mag. 527: T. de Vries,
Revolutie en evolutie in de
Staathuishoudkunde.

1905

Rechtsg. Mag. 351: T. de Vries,
Beginselen der Staathuishoudkunde.

1910

Economist, 916; ibid. 1911, 573, 1027;
1912, 488; 1913, 332, 577: C.A. Verrijn
Stuart, Verspreide economische
geschriften van Mr. N.G. Pierson.

1911

De Gids, II 186, Vaderland 8 Mrt.: Van
Suchtelen, De waarde als psychisch
verschijnsel.

1912

De Gids, I 198: Herckenrath, De
economische voorwaarden van het
maatschappelijk leven.

1914

De Gids, III 398: Heringa, Economische
beschouwingen over telegrafie en
telefonie.

1914

De Gids, IV 591: Frijda, De theorie van
het geld en het nederlandsche
geldwezen.

1915

Economist, 354: Brailsford, De oorlog
van staal en goud...
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1915

De Gids, III 386: Verslag der
Staatscommissie inzake de voorziening
van electrische kracht.

1917

De Gids, I 195: Eisfeld, Das
niederländische Bankwesen.

1917

De Gids, IV 193: Vissering, Het vraagstuk
van de geldruimte in Nederland.

1918

Rechtsg. Mag. 115: C.A. Verrijn Stuart,
De toekomst van het goud.

1919

Rechtsg. Mag. 195: F. de Vries, De
ontwikkeling der theoretische economie.

1920

De Gids, I 182: Harthoorn,
Staatscredietorganisatie.

1920

Het Museum, 87: Page, Commerce and
Industry.

1920

De Gids, III 512: De Vooys, Duurte en
duurtebestrijding.

1921

De Gids, II 521: C.A. Verrijn Stuart, De
grondslagen der volkshuishouding.

1921

De Gids, III 153: Bölger, Productie en
maatschappelijk leven...

1921

De Gids, III 322: Van Ginneken en Roels,
Zielkundige verwikkelingen.

1921

Ec. Stat. Ber. 1088: Nederbragt, Proeve
eener theorie der economie naar
christelijke belijdenis.

1922

De Gids, I 149: Van Malsen, Frédéric
Bastiat en zijn Nederlandsche
beoordeelaars.

1922

De Gids, II 343: N.J. Polak, Eenige
grondslagen voor de financiering der
onderneming.

1922

De Gids, III 157: Smid, Landbouw en
Democratie.

1922

Economist, 563: W.C. Mees,
Overproductie en overkapitalisatie.

1923

De Gids, I 521: M.W.F. Treub,
Ondernemersraad voor Ned. Indië.

1924

Tijdschr. Ec. Geogr. 149: Monod de
Froideville, De oeconomische beteekenis
der luchtvaart in het moderne
snelverkeer.

1924

Tijdschr. Ec. Geogr. 152: Het
betalingsvermogen van Duitschland.
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1925

Ec. Stat. Ber. 263: Singer, Staat und
Wirtschaft seit dem Waffenstilstand.

1925

Ec. Stat. Ber. 410; 1937 Economist, 676;
Koenen-Bordewijk, Landhuishoudkunde.
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1926

Ec. Stat. Ber. 525: Bordewijk, Welvaart,
duurte en economisch herstel.

1927

De Gids, I 299: Schaff, La question
agraire en Russie...

1927

Economist, 632: Sobral, Principios de
económica (Mexico)...

1928

De Gids, I 433: V.d. Tempel, Macht en
economische wet.

1928

De Gids, II 136: Van Genechten, De
ontwikkeling der waardeleer sinds 1870.

1929

De Gids, I 450: Irving Fisher,
Muntillusie...

1929

Rechtsg. Mag. 113: Van Genechten, De
wet der verminderende
meeropbrengsten.

1930

De Gids, I 299: Gestions des entreprises
publiques et privées aux Pays-Bas...

1931

Economist, 676: Bordewijk, De theorie
der belastingen...

1931

De Gids, IV 147: Verwey, Hoe moet de
algemeene welvaart komen?

1931

De Gids, IV 149: Het afbetalingsstelsel...

1932

De Gids, III 413: Bordewijk, Les finances
aux Pays-Bas à la fin de la guerre
(1918-1922).

1932

De Gids, III 413, ibid. 1935, 119:
Bordewijk, Theor. hist. inleiding en
Grondbeginselen economie.

1932

De Gids, III 415: F. Schaepman,
Bijdragen tot verfrissching van de
volkshuishouding.

1932

De Gids, III 415: Gunning, Goud, een
sprookje voor volwassenen.

1932

De Gids, III 419: Verslag Commissie
Goederentarieven Ned. Spoorwegen.

1933

Economist, 173: Verslag Commissie
wettelijke regeling
afbetalingsovereenkomst.

1933

Naaml. Vennootsch. Mei: Smeets,
Inkomen en vermogen en hun beteekenis
voor de welvaart.
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1933

De Gids, IV 130: Muller, Constructieve
welvaartspolitiek. mie in verleden en
heden.

1937

De Gids, IV 129: Wolterbeek, Nationale
economie.

1937

De Gids, IV 130: Muller, Constructieve
welvaartspolitiek.

1938

De Gids, II 119: F. Schaepman;
Rationalisatie of ordening?

1938

De Gids, II 242: Valk, De beheersching
der wereldeconomie...

Economische geschiedenis.
1915

De Gids, I 434: Van Dillen, Het
economisch karakter der
middeleeuwsche stad.

1915

De Gids, III 560: Nieuwe uitgave van
Bontekoe's Journael...

1917

De Gids, I 391: Eberstadt, Der Ursprung
des Zunftwesens.

1917

De Gids, IV 194: M.G. de Boer, Van
waagdragersveem tot modern
grootbedrijf.

1918

De Gids, III 347 en Weltwirtsch. Archiv,
Oct. 234: Rotterdams welvaren.

1918

De Gids, III 348: Memorieboek van
Pakhuismeesteren van de thee...

1919

Ec. Stat. Ber. 37: Van Manen,
Bedrijfsleven en de strijd tegen de
armoede in Nederland.

1926

De Gids, II 306: I.J. Brugmans, De
arbeidende klasse in Nederland in de
19de eeuw.

1927

De Gids, I 150: V.d. Velde, Het vijftigjarig
bestaan van het Noordzee-Kanaal.

1927

Tijdsch. v. Rechtsgesch. T. VIII, 110:
Sée, Les origines du capitalisme
moderne.

1928

De Gids, II 138: Westendorp Boerma,
Joh. van den Bosch als sociaal
hervormer.
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1928

De Gids, II 421: Gonggrijp, Schets eener
economische geschiedenis van Ned.
Indië.

1928

De Gids, III 425: Hasebroek, Staat und
Handel im alten Griechenland.

1928

Ec. Stat. Ber. 776: Wisselink, De
vestigingsfactoren der katoenindustrie in
de Ver. Staten van N. Amerika.

1930

De Gids, I 298; ibid. 1935, IV, 358: Van
Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van
bedrijfsleven en gildewezen van
Amsterdam.
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Ethnografie en Sociografie.
1914

De Gids, III 401: De voorziening der
bevolking van Amsterdam met versche
levensmiddelen.

1916

De Gids, IV 384: Uilkema, Het friesche
boerenhuis.

1916

De Gids, IV 557: Schrijnen,
Nederlandsche Volkskunde.

1918

De Gids, I 581: Cohen, Ons mooi en
nijver Nederland.

1918

Zwolle, Tijl: voorbericht bij De Graaf, Uit
het archief der Marken van Holten.

1920

De Gids, III 509: V.d. Kl. Meyburg. De
economische ontwikkeling van een
Zuid-Hollandsch dorp.

1920

De Gids, III 510: Serton, Rotterdam als
haven voor massale goederen.

1920

Int. Arch. f. Ethn. B. 25, 77: Koppers, Die
ethnologische Wirtschaftsforschung.

1922

Economist, 565: Levy, Die englische
Wirtschaft.

1925

Ec. Stat. Ber. 392: Nemry, Les Pays-Bas
après la guerre.

1925

Economist, 383: Bousquet, L'évolution
sociale aux Pays-Bas (1914-1922).

1925

De Gids III, 148: Roegholts, Het
stadsgewest...

1925

Ec. Stat. Ber. 763, ibid. 1926, 187, 525:
Kohlbrugge, Practische sociologie.

1926

Economist, 619: Levenbach, Arbeid in
Amerika. De sociale beweging in de V.S.

1927

De Gids, I 294: Wumkes, Bodders yn de
fryske striid.

1928

De Gids, III 423: Lübbing, Friesische
Sagen von Texel bis Sylt.

1928

De Gids, III 424: ibid. 1929, 433: Heuvel,
Achterhoek.

1930

Ec. Stat. Ber. 130: Het toekomstig
landschap der Zuiderzeepolders.

1931

De Gids, IV 149: Steinmetz, Inleiding tot
de Sociologie, en Endt, Sociologie.
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1931

De Gids, IV 150: vier boeken in het
friesch of over Friesland.

1932

De Gids, III 417: M. de Jong, Friesche
cultuurproblemen.

1933

Economist, 450: De Vooys, De trek van
de plattelandsbevolking in Nederland.

1933

Mensch en Maatsch. 540: Kuin, Het
eiland Marken.

1935

De Gids, IV 356: Boot, De Twentsche
katoennijverheid 1830-1873.

1935

De Gids, IV 357: Anson en De Booy, De
visscherman en zijn werk.

1936

Economist, 73: V.d. Zee, De friesche
boerencoöperaties in haar
maatschappelijk verband...

1937

De Gids, III 244 en Economist, 755:
Brouwer, Ameland een soc. geogr.
studie.

1937

De Gids, III 371: De Vries e.a.,
Groot-Nederlandsch Boerenboek...

1937

De Gids, III 371: Frysk jierboek 1937.

1937

Texelsche Crt. 2 Oct.: Kamp,
Zuiderzeeland.

Statistiek.
1910

De Gids, IV 361; ibid. 1914, I 203; 1916,
III 386; 1918, I 392: C.A. Verrijn Stuart,
Inleiding tot de beoefening der Statistiek.

1913

Grünberg's Archiv, B. IV, H. 1, 149:
Centr. Bur. Stat. no. 175, Bijdragen tot
de Statistiek van Nederland.

1918

De Gids, I 392: Gedenkboek 25 j. Centr.
Comm. Statistiek, en Stat.
Mededeelingen van Amsterdam no. 50.

1924

De Gids, III 143: Escher, De methodes
der grafische voorstelling.
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Vrijhandel.
1910

De Gids, IV 362: Stoop v. Strijen,
Opmerkingen over Verbruik en
Volkswelvaart.

1913

Weltwirtsch. Archiv, B. II, H. 1, 262: The
Burden of Protection.

1927

Economist, 478: Beaujon, Handel en
Handelspolitiek.

1928

Ec. Stat. Ber. 735: Vleeschhouwer, Prof.
dr. P.A. Diepenhorst over handelspolitiek.

1931

Economist, 682: George, Protectie of
Vrijhandel?
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Socialisme.
1911

De Gids, III 194, 620; ibid. 1912, I 196,
576, IV 569: Quack, De Socialisten.

1912

Grünberg's Archiv, II 487: V.d. Tempel,
De Nederlandsche vakbeweging en haar
toekomst. Ibid. 489: Van Ravesteyn, De
stand der sociaal-democratie in
verschillende landen.

1912

De Gids, II 574: De Vooys, De
noodzakelijkheid der arbeidersbeweging.

1914

Grünberg's Archiv, VI H. 3, 498: Wibaut,
De nieuwste ontwikkeling van het
kapitalisme.

1915

Grünberg's Archiv, VI, H. 2, 314; ibid.
1919, VIII 429; 1921, IX 413: Schriften
niederländischer Sozialisten über den
Krieg.

1917

De Gids, I 570: Steinmetz, De
vrouwenbeweging en vrouwenarbeid.

1920

De Gids, III 511: V.d. Helm, Socialisatie
of Individualisatie?

1921

Ec. Stat. Ber. 519: Mautner, Der
Bolschewismus...

1921

Economist, 419: R. Kuyper, Van
burgerlijke staathuishoudkunde tot
proletarische maatschappijleer.

1921

De Gids, III 323: V.d. Tempel, Kapitaal
en Volksinkomen.

1922

De Gids, II 341: Henr. R. Holst, Uit
Sowjet-Rusland, Beelden en
Beschouwingen.

1922

De Gids, III 333: Sternheim, Het
socialisme in zijn nieuwste
schakeeringen.

1923

De Gids, I 522: H. Polak, De
Vakvereeniging.

1923

Ec. Stat. Ber. 487: V.d. Tempel,
Problemen der Socialisatie.

1924

De Gids, II 278: Horreüs de Haas,
Godsdienst en socialisme.

1924

De Stroom, 27 Sept.: Skelton-Van
Embden, Socialisme.
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1925

Groene 21 Mrt.: Sidney-Webb, Het verval
der kapitalistische beschaving.

1925

De Gids, II 138: Cl. Meijer, Bevrijding.

1927

Tijdschr. Ec. Geogr. 290: Rapport
Staatscommissie voor Socialisatie.

1928

De Gids, I 435: 1931 Economist, 827:
IJzerman, Het moderne kapitalisme.

1928

De Gids, III 424: De Gruyter, Levend
Geloof.

1928

Economist, 795: Ten years of Soviet
Power in Figures, 1917-1927.

1931

De Gids, II 266: Van V. Trip, Mientje
Watsinga in den heilstaat.

1932

De Gids, III 417: Vliegen, Oorsprong,
geschiedenis...... der socialistische
beweging.

1933

Economist, 78: Henr. R. Holst, Kapitaal
en Arbeid in Nederland.

1933

De Gids, II 248: Banning, Marx... en
verder.

1936

De Gids, I 138: Vele boeken het
socialisme rakend.

1937

De Gids, II 317: Rüter, De
spoorwegstakingen van 1903...

Sociale wetgeving en vraagstukken.
1911

De Gids, II 187: W.J. Meijers, De
rechtstoestand van
gemeenteambtenaren en -werklieden.

1911

De Gids, III 193: Smissaert, Overheid en
Volkswelvaart.

1914

De Gids, I 402: Tien jaren praktijk der
Ongevallenwet 1901.

1917

De Gids, I 197: Wentinck, De
Bouwverordening en het
woningvraagstuk.

1919

Ec. Stat. Ber. 626: I.B. Cohen, De
Landarbeiderswet en hare toepassing.

1920

De Gids, I 179: Wegerif, Bouw van
middenstandswoningen.

1921

De Gids, III 152: Hintzen, Armwezen en
Sociale voorzorg.
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1921

De Gids, IV 184: Barnich, Essai de
politique positive.

1922

Ec. Stat.Ber. 317: Veraart, Beginselen
der economische bedrijfsorganisatie.

1922

Economist, 568: voordrachtenreeks over
Bedrijfsorganisatie.

1923

De Gids, I 343: Scelle, Le droit ouvrier.

1925

De Gids, I 464: De Vereeniging van Ned.
Werkgevers bij haar 25-j. bestaan,
Gedenkboek 1899-1924.
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1925

Tijdschr. Ec. Geogr. 156: Sevenster, De
nood van dezen tijd en het middel tot
verbetering.

1926

Economist, 304: Keppler en Wibaut, De
gemeente en de volkshuisvesting.

1927

Economist, 89: Austin en Lloyd; Het
geheim van een hoogen loonstandaard.

1927

De Gids, I 300: Levenbach, Arbeidsrecht
als deel van het recht...

1928

Economist, 231; 1932 De Gids, III 416:
Van Meurs, Medezeggenschap bij de
overheidsbedrijven...

1929

Economist, 455: V.d. Waerden, Over
rationalisatie en werkeloosheid.

1930

De Gids, I 303: Jos. Jitta, De praktijk van
de arbeidsgeschillenwet.

1930

De Gids, IV 137: V.d. Waerden,
Verbindendverklaring van collectieve
arbeidsovereenkomsten.

1931

De Gids, IV 148: Jos. Jitta en Bisschop
Boele, Sociale wetgeving.

1932

De Gids, III 418: Hacke, De
sociaal-economische beteekenis der
arbeidswet.

1933

De Gids, II 247: Werkloosheid; werktijd
40 uur?

1933

De Gids, II 249: Schlingemann, Het
voorkomen en beslechten van
arbeidsgeschillen.

1937

De Gids, IV 131: Van Schilfgaarde,
Arbeid.

1937

Economist, 754: Levenbach,
Maatschappelijke verhoudingen, de
achtergrond van sociale politiek en
maatschappelijk werk.

Staats- en administratief recht, politiek.
1908

Tijdspiegel, 197: Elout, De Eerste Kamer.
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1909

Rechtsg. Mag. 199: J. Cort v.d. Linden,
Referendum en Volksinitiatief in
Zwitserland.

1912

Rechtsg. Mag. 330: R.H. de V.v.
Steenwijk, Stemplicht.

1913

N. Rott. Crt. 4 Febr. en 10 Sept.: J.
Oppenheim, Het Nederlandsche
Gemeenterecht.

1913

De Gids, II 552: Kleintjes, Verband en
verschil tusschen rijks- en koloniaal
staatsrecht.

1915

De Gids, III 191: Kiewiet de Jonge,
Bouwschappen...

1916

De Gids, IV 559: Emonds,
Gemeentebedrijven en Concessies in
Nederland.

1919

De Gids, II 373: R. Kuyper, Leiddraad
voor de studie der staatsinrichting...

1926

Ec. Stat. Ber. 418: Folmer e.a., Het
Departement van Handel, Nijverheid en
Arbeid onder minister Aalberse.

1927

Economist, 474: Wibaut,
Gemeentebeheer.

1928

Ec. Stat.Ber. 196: Leppink, De
Gemeentefinanciën.

1930

Naaml. Vennootschp. Febr.: Van
Konijnenburg, Het beheer onzer
waterschappen...

1937

De Gids, IV 128: Jos. Jitta, De
corporatieve staatsgedachte in
Nederland.

Mijnrecht en Mijnwezen:
1913

Rechtsg. Mag. 466: Boekhold, Mijnrecht.

1918

De Gids, I 393: Onze koloniale mijnbouw,
I, II en III.

1928

De Gids, I 434: Gedenkboek Billiton
1852-1927.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

Varia.
1907

Rechtsg. Mag. 134: Ferguson, De wetten
der maatschappelijke ontwikkeling.

1907

Rechtsg. Mag. 321: Bertens, Hugo de
Groot en zijn rechtsphilosophie.

1909

Rechtsg. Mag. 183: ibid. 1914, 400: Del
Vecchio, Il concetto del diritto.

1911

Rechtsg. Mag. 625: Gerretson,
Prolegomena der Sociologie.

1912

De Gids, II 575: Vauthier, Essais de
philosophie sociale.

1912

Rechtsg. Mag. 581: Jung, Das Problem
des natürlichen Rechts.
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1913

De Gids, I 393: Joly, Questions de
sociologie. La Hollande sociale.

1913

Rechtsg. Mag. 498: Kuhlmann, Der
Gesetzesbegriff beim H. Thomas......

1916

De Gids, III 387: Isr. de Haan,
Rechtskundige Significa...

1918

De Gids, III 350: Fabius, Zes maanden
in Albanië.

1919

De Gids, IV 350: R. Mees, De moraal in
het handelsleven.

1919

De Gids, IV 352: R. Steiner, De kern van
het sociale vraagstuk...

1920

De Gids, I 180: Leopold, De spiegel van
het verleden...

1924

De Gids, II 422: Plemp v. Duiveland,
Journalistiek in Nederland.

1925

De Gids, II 440: Prak, De psychotechniek
der beroepskeuze, en Stroomberg, De
beteekenis der psychotechniek voor het
bedrijf.

1926

Ec. Stat. Ber. 187: Feiler,
Amerika-Europa...

1930

De Gids, I 297: Zuid-Limburgsche
problemen...

1930

De Gids, I 302: Knappert, Geschiedenis
van de Nederlandsche Bovenwindsche
eilanden in de 18e eeuw.

1930

De Gids, III 424: Andréadès, Philippe
Snowden...

1935

De Gids, IV 335: De Kom, Wij slaven van
Suriname.

1937

De Gids, IV 127: Priester, Das deutsche
Wirtschaftswunder.
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Andreas Adriaan Ganderheyden
(Groningen 17 Nov. 1859-Hilversum 20 Dec. 1935)
‘Ein äusserlich stilles, durch keine gewaltsamen Ereignisse bewegtes Leben’: deze
woorden zijn wel ten volle toepasselijk op het leven van Andreas Adriaan
Ganderheyden, die gedurende vele jaren gefungeerd heeft als ambtenaar aan de
Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam.
Het is voor de tweede maal, dat de naam Ganderheyden voorkomt in de annalen
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, immers achter de Handelingen
van 1851, b1z. 62, komt voor de levensschets van Mr Jan Frederik Mauritz
Ganderheyden, in zijn leven advocaat te 's-Hertogenbosch.
Dit was een oudoom van den thans ontslapene en een broeder van diens
grootvader Mr. Andreas Adriaan Ganderheyden, die op 27 Juli 1853 overleed als
griffier van het Provinciaal Gerechtshof te Groningen. Een zoon van laatstgenoemde,
Mr. Jasper Ganderheyden, was eerst burgemeester van Grootegast (1855-62),
daarna van Winsum en Baflo (tot 1868) en werd ten slotte benoemd tot kantonrechter
te Zuidhorn, waar hij op 5 Mei 1906 overleed. Deze was gehuwd met een dochter
van Dr. theol. Gerhard Heinrich van Senden, een der bekendste kanselredenaars
van zijn tijd, wiens biografie men vindt achter de Handelingen der Maatschappij van
1852, blz. 20.
Uit het huwelijk van genoemd echtpaar werd onze Andreas Adriaan op 17 Nov.
1859 ten huize van zijn grootouders te Groningen geboren. Zijn jeugd bracht hij
door te Grootegast, Winsum en Zuidhorn, in welke laatste plaats hij lager en
uitgebreid lager onderwijs genoot. Na reeds vroeg het ouderlijk huis verlaten te
hebben, bezocht hij vervolgens te Groningen de Rijks Hoogere Burgerschool en liet
zich daarna aldaar aan de Universiteit op 28 Jan. 1881 als student in de wis- en
natuurkunde inschrijven. Eenige jaren volgde hij vooral de colleges in de scheikunde.
Als student sloot hij in die jaren vriendschap met zijn tijdgenooten P.J. Troelstra,
den lateren socialistischen leider, D. Bos, het latere Kamerlid en J.E. Heeres, den
lateren hoogleeraar, met welke personen hij zijn leven lang relaties bleef
onderhouden. Ook was hij in zijn studententijd ab-actis der redactie van den
Groningschen studenten-almanak voor 1886, verder penningmeester (1885), later
secretaris (1885/86) van het studentengezelschap ‘Dicendo discimus’. Het pleit voor
zijn belangstelling in maatschappelijke kwesties, dat hij van 1884-87 fungeerde als
secretaris
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van de Groningsche afdeeling van den ‘Volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik’.
Inmiddels bleek meer en meer, dat zijn gezondheidstoestand (hij was asthmalijder)
op den duur een beletsel zou zijn om de studie in de chemie tot een goed einde te
brengen, vooral nadat een herhaald verblijf in Duitschland voor rust en herstel van
gezondheid geen afdoende uitkomst bracht. Hierdoor was Ganderheyden gedwongen
aan zijn leven een andere richting te geven. Onder leiding van Dr. van Haarst,
toenmaals Bibliothecaris der Groningsche Universiteits-Bibliotheek, bekwaamde hij
zich, eerst als volontair, daarna als assistent buiten bezwaar van 's Rijks schatkist,
in het bibliotheekvak aan genoemde Bibliotheek, tot hij op 1 Dec. 1893 benoemd
werd tot beambte en later tot assistent aan de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam.
Hij vervulde aldaar een functie aan het Uitleenbureau. In verband met zijn
gezondheidstoestand verkreeg hij 1 Sept. 1903 eervol ontslag, maar werd hij
gelijktijdig wederom als conservator voor halve dagen tijdelijk werkzaam gesteld
aan genoemde Bibliotheek, waar hij zich tot het bereiken van den 65-jarigen leeftijd
onledig hield met het schrijven der verwijzingen voor den tijdschriftencatalogus. Met
ingang van 1 Jan. 1925 werd hij op verzoek eervol uit den Amsterdamschen
gemeentedienst ontslagen. Bij verschillende ouderen onder de ambtenaren der
Bibliotheek is de herinnering aan Ganderheyden nog onverflauwd gebleven.
Sinds zijn benoeming tot conservator woonde hij te Hilversum, waar hij op 20
Dec. 1935 overleed, na in Juli en Aug. van genoemd jaar te Utrecht een ernstige
oogoperatie ondergaan te hebben.
Den 25sten Nov. 1897 was hij te Arnhem in het huwelijk getreden met Petronella
Jacoba Elisabeth Bregettha La Bree, die hem overleefde. Zijn eenige zoon Mr.
Jasper Ganderheyden woont thans nog te Hilversum.
Kenmerkend voor zijn persoonlijkheid was zijn blijvende belangstelling voor zijn
geboortestreek, de provincie Groningen in het algemeen en de dorpen Grootegast,
Winsum en Zuidhorn in het bijzonder. Typeerend in dit opzicht was zijn medeleven
met de nabestaanden van de slachtoffers van den geruchtmakenden moord op de
vier veldwachters aldaar, welk drama voor eenige jaren veel opzien in het geheele
land verwekte. De studie van het Groningsch dialect, die hem zoozeer heeft
beziggehouden, getuigt mede van deze belangstelling. Ook zijn verblijf in Duitschland,
waar hij het Rijnland met bijzondere voorliefde bereisde, heeft blijvenden invloed
op hem gehad; hier, zooals elders, had vooral het historische zijn belangstelling.
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Groot was ook zijn voorliefde voor zijn nieuwe woonplaats Amsterdam, welke hij
ook nà 1904, toen hij zich te Hilversum vestigde, steeds als zoodanig is blijven
beschouwen.
Van zijn veelzijdige belangstelling getuigen, naast zijn talrijke artikelen, zijn
lidmaatschappen van vele genootschappen op historisch en letterkundig gebied,
zooals de Maatschappij van Nederlandsche letterkunde (sinds 1904), het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap (sinds 1894), de Vereeniging Rembrandt (sinds 1894),
het Genootschap Amstelodamum (sinds 1914), het Historisch Genootschap (sinds
1913) e.a. In 1898 werd hij benoemd tot Correspondent van het ‘Centraalbureau
voor de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken’.
H.F. WIJNMAN.

Lijst der geschriften
1882

Aan hen, die gisteren avond de lezing
van Mr. Goeman Borgesius bijwoonden:
Provinciale Groninger Courant 27 Febr.
(Aansporing om lid te worden van de pas
opgerichte afdeeling van den ‘Volksbond.
Vereeniging tegen drankmisbruik’).

1882

Een menschenleven: Vrije arbeid. Geïll.
studenten-tijdschrift, II (1882/83), blz. 21.

1882

Een nacht op den Drachenfels: Vrije
arbeid, II (1882/83), blz 244 en 251.

1883

Nieuwe bijzonderheden uit het leven van
Heinrich Heine: De Nederl. Spectator,
blz 103.

1883

Moderne philosophie: Nederland II, blz
73. (De Soerabaya-Courant van 6 Juni
1883 maakte hiervan een hoofdartikel,
zonder de herkomst te vermelden).

1883

Johann Jakob Wilhelm Heinse: De
Nederl. Spectator, blz 197.

1883

Getrouw tot in den dood. Eene
kerstvertelling naar 't Engelsch van Ouida
(Louise de La Ramée): Nieuwe
Groninger Courant, 9, 16, 23, 30 Dec.
1883, 6 Jan. 1884.

1885

Dichterlijk: Gron. Studenten-Almanak
voor 1885, Mengelwerk, blz 27.

1885

Twee neven: alsvoren 1885,
Mengelwerk, blz 33.

1885

Laatste wensch. Naar Julius Sturm:
alsvoren 1885, Mengelwerk, blz 85.
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1885

Scheiden. Naar Felix Dahn: alsvoren
1885, Mengelwerk, blz 93.

1885

Een dapper ridder. Naar een Fransch
rondeau uit de 16e eeuw: Gentsche
Studenten-Almanak 1885, Mengelwerk,
blz 102.

1886

Korte geschiedenis van de Hoogeschool
en het Studentencorps, 1 Oct. 1884-1
Oct. 1885: Gron. Studenten-Almanak
1886.

1886

Doornen zonder rozen. Naar
Mirza-Schaffy: alsvoren 1886.
Mengelwerk, blz 36.

1886

Het meer. Naar Mosen: alsvoren 1886.
Mengelwerk, blz 39.

1886

Weduwentrouw. Naar Chamisso:
alsvoren 1886. Mengelwerk, blz 51.

1886

Uw aangezicht, naar Löwe: alsvoren
1886. Mengelwerk, blz 59

1886

Albumblad. Naar Feuchtersleben:
alsvoren 1886. Mengelwerk, blz 69.

1886

Verstandig. Naar Mirza-Schaffy: alsvoren
1886. Mengelwerk, blz 73.

1886

Een nieuwe bundel studentenliederen:
Vox studiosorum van 4 en 11 Maart
1886.

1886

De oorsprong der melodie van de
Marseillaise: Alg. Ned.
Studenten-Weekblad Minerva van 1 April
1886.
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1887

Avond. Naar Lenau: Gentsche
Studentenalmanak 1887. Mengelwerk,
blz 148.

1887

Bibliotheek, nagelaten door Prof. Dr. H.R.
Ranke. Niet-medisch gedeelte.
Groningen [1887]. (Inventaris, opgemaakt
op verzoek der familie, die dit gedeelte
in zijn geheel te koop wilde aanbieden.
Het medische gedeelte was aan de
Bibliotheek der Groningsche Universiteit
gelegateerd).

1888

Krankzinnigengestichten: Nieuwe
Groninger Courant voor 29 April, Prov.
Gron. Courant voor 30 April.

1893

De geschiedenis van een grafmonument:
Prov. Gron. Courant voor 17 Juni.

1894

Tentoonstelling van oude schilderkunst
te Utrecht: Nieuwe Gron. Courant voor
17 Sept.

1895

Amerikaansch idealisme: Prov. Gron.
Courant voor 27 Febr.

1897

Ter gedachtenis (van H. Molema): Prov.
Gron. Courant van 31 Maart.

1897

Groningana. Supplement op H. Molema's
Woordenboek der Groningsche volkstaal.
Winsum 1897.

1898

H. Molema: Groningsche volksalmanak
voor 1898, blz 25.

1898

Levensbericht van H. Molema:
Levensberichten der afgestorven
medeleden van de Maatschappij der
Nederlandsche letterkunde (1897/98),
blz 332.

1899

Un assassin de treize ans: Archives
d'anthropologie criminelle, XIV (1899),
blz. 546.

1901

Nalezing ‘Groningana’: Bijdragen tot de
kennis van de provincie Groningen, I
(1901), blz 157.

1904

Un cas de récidive remarquable:
Archives d'anthropologie criminelle, XIX
(1904), blz 269.

1908

Onthouding (onder pseudoniem E.H.):
De Hollandsche lelie, XXII (1908), no.
21, blz 331.
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1910

Writserooms Gasterij. Onuitgegeven
Groningsch gedicht van wijlen Ds. G.
Bakker (met aanteekeningen):
Driemaandelijksche bladen, uitgegeven
door de Vereeniging tot onderzoek van
taal en volksleven, vooral in het Oosten
van Nederland, X (1910), no. 3, blz 67.

1911

Apollo en Daphne of de blauwe scheen.
Onuitgegeven Groningsch gedicht van
wijlen Ds. G. Bakker (met
aanteekeningen): Driemaandelijksche
bladen uitgegeven door de Vereeniging
tot onderzoek van taal en volksleven,
vooral in het Oosten van Nederland, XI
(1911), blz 79.

1911

Alberti-Sichterman-Venema-Nauta-Muntinghe:
Maandblad van het
genaelogisch-heraldisch Genootschap
‘De Nederlandsche Leeuw’, XXIX (1911),
no. 12, blz 391.
(De in dit artikel aangekondigde
‘Genealogische aanteekeningen
betreffende het geslacht Muntinghe en
andere Groningsche familiën’ zijn nimmer
verschenen).

1915

Een brief van Rudolph de Mepsche:
Groningsche volksalmanak voor het jaar
1915, blz 108.

1915

Middeleeuwsche raadgevingen: Vrije
arbeid. Maandblad voor kunst,
wetenschap en handel, I, no. 12 (Oct.
1915) blz 293; II, no. 3 (Jan. 1916), blz
380.
(Van de voorgenomen uitgave met prof.
de Vreese van het in dit artikel besproken
handschriftje is nimmer iets gekomen).

1916

Stille kracht: Eigen haard (1916), blz 851.
(Naar aanleiding van: Het spook van
Resau, 's-Gravenhage 1889).

1917

Register van persoonsnamen in het
Gedenkboek Academia Groningana,
1614-1914 (Groningen 1917).

1918

Beschrijving van een uitstapje naar
Gaasterland, in het jaar 1842, door een
16-jarigen Groningschen gymnasiast
(met aanteekeningen): Vrije arbeid, IV,
no. 6 (April), blz 132.
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1919

Beschrijving van een reis naar Utrecht
door een Groninger in het jaar 1774. I-V
(met aanteekeningen): Vrije arbeid, V
(1919), blz 188, 224, 273, VI (1920), blz
113, 145. (Niet voortgezet. In 1921
compleet te Groningen verschenen; niet
in den handel).

1919

De benoeming van Dr. De Vreese: Het
Nieuws van den dag, van 14 Aug.,
Ochtendblad, 1e blad, blz 4.

1923

Van een volkslied: Vrije arbeid, IX (1923),
blz 167.

1923

Een vergeten boek. I, II: Vrije arbeid, IX
(1923), b1z 188; X (1924), blz 9.

1925

Natuurrampen geen straf des hemels:
Provinciale Groninger Courant van 2
Sept., 2e blad, blz 3.

1926

Een pseudoniem en een drukfout: Het
Boek, XV (1926), blz 216.

1926

Oude herinneringen: I-VII: Democratie
en vrije arbeid (Weekblad, voortzetting
van het Maandblad Vrije arbeid), 3 April
1926-21 Dec. 1929.

1926

Aphorismen: Democratie en vrije arbeid,
9 Oct.

1927

English as she is spoke: Democratie en
vrije arbeid, 6 Aug.

1928

Bijdrage huldiging prof. Heeres:
Democratie en vrije arbeid, 2 Juni.

1928

Taalgevoel (onder pseudoniem E.H.):
Democratie en vrije arbeid, 27 Oct.

1935

Multatuli: Nieuwe Rotterdamsche
Courant, Ochtendblad van Zondag 12
Juni.
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O.C. van Hemessen
(Amsterdam 27 Juli 1854-Woubrugge 18 Juli 1937)
Otto Cornelis van Hemessen werd geboren te Amsterdam, den 27sten Juli 1854,
uit het huwelijk van Otto Cornelis van Hemessen en Maria Theodora Post. Zijn vader
vervulde in het paleis op den Dam, de betrekking van concierge.
Van Hemessen heeft zijn jeugdjaren in Amsterdam doorgebracht en de liefde tot
zijn geboortestad was ook later nog groot.
In Amsterdam heeft hij gewoon lager onderwijs genoten, maar òf hij veel verzuimd
heeft, òf dat het peil van het onderwijs laag was, zeker is, dat de invloed van
onvoldoende scholing hem heeft parten gespeeld tot het laatst van zijn leven, wat
o.m. hierin uitkwam, dat hij nog steeds moeite had met zijn ‘taal’.
De begeerte van zijn hart was soldaat worden. Hij is dan ook geruimen tijd in
militairen dienst geweest en heeft dezen verlaten als wachtmeester in 1884. In
datzelfde jaar, den 1sten Augustus, werd hij te Woubrugge aangesteld als
gemeente-veldwachter. Deze betrekking verschilde in dien tijd nogal aanmerkelijk
van de tegenwoordige. Het was toen meer een ‘Jantje van alles spelen’ dan wel
politie-dienaar zijn.
Weinig vermoeden bestond er dat het leven van den 30-jarigen
gemeente-veldwachter, zich in de komende 50 jaar, in zulk een geheel andere
richting zou ontwikkelen.
De positie van ‘dorpsveldwachter’ vulde het leven van Van Hemessen allerminst.
Hij was te veel een ‘natuurlijk’ begaafd mensch, dan dat hij daarin voldoening kon
vinden. Trouwens, hoe hij die taak vervulde, dat blijkt wel hieruit, dat de jeugdige
appeldieven en de volwassen vischdieven door hem meer met een opvoedende
vermaning werden aangesproken dan dat hij hen behandelde naar de wet.
Op zijn onderzoekingstochten maakte hij van zijn ‘opsporingsbevoegdheid’ dan
ook meer gebruik in verband met het verleden dan met het heden. En, éénmaal
gegrepen door de liefde tot de plaatselijke historie heeft hij al zijn energie aangewend
om dat verleden voor zichzelf en voor anderen te doen herleven.
Wanneer wij dan ook terugdenken aan den arbeid, door hem, den eenvoudigen
en ongeschoolden veldwachter verricht, dan kunnen wij daarvoor niet anders dan
groote bewondering gevoelen.
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Wat de resultaten van dien arbeid betreft, valt op het volgende te letten:
A. Schriftelijke arbeid.
Van de hand van Van Hemessen zijn enkele beteekenisvolle boeken verschenen.
Misschien valt er op de ‘compositie’ dier boeken en ook op de feiten daarin verwerkt,
hier en daar wel wat af te dingen, maar voor de plaatselijke historie zijn en blijven
het waardevolle bronnen. Voor de titels mag ik wel verwijzen naar het lijstje, aan
het einde van dit artikel gegeven.
B. Tentoonstellingen.
Verschillende tentoonstellingen werden door hem georganiseerd. In de eerste
plaats moeten genoemd, die welke van belang waren voor het dorpsverleden, verder
kan gewezen worden op een bijbel-tentoonstelling, maar de meest belangrijke, die
tevens meer algemeene strekking bezat, is die, welke hij in 1919 organiseerde in
betrekking tot het leven en werken van Dr Alexander Comrie, den bekenden
godgeleerde uit de 18e eeuw, die 40 jaren te Woubrugge heeft gearbeid en grooten
invloed heeft uitgeoefend op het Calvinistische denken in ons vaderland.
Deze tentoonstelling genoot in de kerkelijke wereld groote belangstelling.
C. Gedenksteenen.
Krachtig medegewerkt heeft Van Hemessen aan de stichting van een eenvoudig
monument aan den Heerenweg (tusschen Alphen aan den Rijn en Rijnsaterswoude),
dat de herinnering zou bewaren aan het ‘verdronken’ dorp Jacobswoude. Dit
monument werd onthuld tijdens de Onafhankelijkheidsfeesten van 1913. Een
teekening van deze onthullingsplechtigheid bevindt zich in het bezit van de familie
Van Hemessen. In 1925, bij de herdenking van den dood van ‘Jan den Bakker’,
eerst pastoor te Jacobswoude, later te Woerden, was het ook mede door Van
Hemessen's actie, dat een gedenkplaat werd aangebracht in den voorgevel van het
kerkgebouw der Nederl. Herv. Gemeente te Woubrugge.
D. Museum en archief.
Van Hemessen heeft niet gerust alvorens hij een ‘dorpsmuseum’ en een archief
had gesticht. Beiden zijn van bescheiden omvang, maar voor een plaatsje als
Woubrugge, dat slechts ± 2500 inwoners telt, kunnen zij op waardeering aanspraak
maken. Het musum is grootendeels ondergebracht in de hal en de raadzaal van het
gemeentehuis, het archief en een deel van het museum in een brandvrij lokaal van
de gemeenteschool.
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Zijn wensch, dat alles nog eens zou bewaard blijven in een afzonderlijk gebouw, is
niet in vervulling gegaan en de pogingen om de resultaten van dezen
veelomvattenden arbeid in zijn woonhuis ‘Huize Ter Aar’, na zijn dood een waardige
plaats te bezorgen, hebben eveneens gefaald. Het geld, daartoe benoodigd, ontbrak.
Het kerkelijke archief van de in 1895 tot openbaring gekomen Gereformeerde
Kerk werd eveneens door hem verzameld en geordend.
Hoe gaarne zoo hij ook het zooveel ‘rijkere’ archief der Nederl. Hervormde
Gemeente zich hebben zien toevertrouwd. Dit werd hem evenwel geweigerd, zoodat
dit nog steeds ongeordend is.
Zelf zag hij daarin altijd een bewijs van wantrouwen, omdat hij behoorde tot een
andere kerkformatie. Ook hier vormde de kerkelijke gescheidenheid zoo gemakkelijk
de grondslag van tegenstand op buitenkerkelijk terrein.
Niet alleen echter op het gebied van de plaatselijke historie, doch op allerlei terreinen
die met de gemeenschap van zijn dorp samenhingen, bewoog zich Van Hemessen;
kerk, school, politiek, kortom veel had zijn actieve aandacht. Heftig van temperament
als hij was, moesten er onvermijdelijk botsingen ontstaan en die botsingen hebben
er meerdere malen toe geleid, dat hij ook persoonlijk werd tegengewerkt. Daardoor
zag hij wel eens dat begeerde documenten hem werden onthouden, in vertrouwen
ter inzage gegeven documenten verloren gingen.
Dat neemt evenwel niet weg, dat, toen eenmaal de kerkelijke tegenstellingen
geconsolideerd waren, hij ruim genoeg was in zijn opvattingen om ook op
buiten-kerkelijk terrein te streven naar eenheid en samenwerking. Zijn vriendelijk
woord en minzame hulpvaardigheid heeft menig hart weer voor hem geopend en
in zijn ouderdom mocht hij zich verheugen in de algemeene waardeering en
hoogachting van zijn dorp, dat hij lief gekregen had.
Die waardeering was buiten zijn dorpsgemeenschap reeds eerder tot uitdrukking
gekomen.
In 1905 werd hij benoemd tot lid van de vereeniging ‘Oud-Leiden’; in 1921 volgde
zijn benoeming tot lid van de ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’ en van
‘Het historisch Genootschap’; in 1934 behaagde het H.M. de Koningin hem te
benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau.
Maar ook zijn dorp heeft hem geëerd. Op de algemeene begraafplaats
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te Woubrugge staat een eenvoudig grafmonument met als bijschrift de woorden:
‘In dankbare herinnering van Gemeentebestuur en burgerij van Woubrugge’ en op
den grafsteen zelf had Van Hemessen verlangd dat zou worden ingebeiteld: ‘Alle
roem is uitgelaten... Gez. 25’.
Dat was de slotsom van zijn eigen levenswaardeering, tevens het geestelijke
testament dat hij naliet aan zijn medemenschen, onder welke hij geleefd heeft, met
welke hij vaak heftig streed, maar voor welke hij ook dikwijls bad.
Want de grondslag van zijn levensactiviteit was voor hem de levensovergave aan
God.
De grondslag van zijn levens- en stervensrust was zijn geloof in Jezus Christus
als de Verlosser van zondaren.
In dat geloof ontsliep Van Hemessen op Zondagmorgen 18 Juli 1937.
Woubrugge, Augustus 1939.
K. DRONKERT.

Lijst der geschriften
‘Een wandeling door Woubrugge en Hoogmade’ 1904.
‘De Gereformeerde kerk van Esselyckerwoude’ 1912.
‘Jacobswoude en Woubrugge’ 1932.
‘Catalogus’ van voorwerpen, welke betrekking hebben op het verleden van
Woubrugge en Hoogmade 1928.
‘Supplement catalogus’ met historische toelichting 1935.
Verschillende artikelen in de ‘Rijnlandsche Courant’.
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Willem Eduard Keuning
(Spijk 2 Sept. 1887-Eerbeek 22 Mei 1939)
Men kent Keuning bijna alleen onder schuilnamen. Dat is geen toeval, het lag in
zijn wezen om zich te vermommen. Al zijn werk is onder het een of ander pseudoniem
verschenen: als dichter heette hij Willem de Mérode, als mystiek mediteerder Joost
van Keppel, als anekdotisch dialektschrijver Jan Bos. Het is moeilijk een leven te
beschrijven dat zich zozeer verborgen heeft gehouden, dat zich alleen door beelden
en gelijkenissen kon uitspreken.
Hij werd geboren in Spijk, op 't Hogeland van Groningen, maar was geen
Groninger. Zijn vader, Jan Keuning, was een jongen van de friese noordklei, die als
onderwijzer zijn geboorteplaats Ee in Oostdongeradeel had verlaten en, misschien
na nog enige omzwervingen, in Nijverdal was terechtgekomen. Daar had hij het
gezin leren kennen van Hendrik Wormser, een jongeren broer van den
amsterdamsen deurwaarder Johan Adam Wormser, die in Réveil en Afscheiding
een zo vooraanstaande plaats heeft ingenomen. Hendrik Wormser was in 1834 als
beambte van de Ned. Handelmaatschappij uit Amsterdam naar Nijverdal verhuisd
en was daar ook een der voormannen van de Chr. Afgescheiden gemeente
geworden, die zelf dikwijls voorging in de godsdienstoefeningen. Hij had er met
Magdalena Arends, afkomstig uit Stad Ommen, een gezin gesticht. Met een van de
dochters uit dit gezin, Elisabeth Wormser, is Jan Keuning in 1875, toen hij als
hoofdonderwijzer in Nieuwe Pekela benoemd was, getrouwd. In Nieuwe Pekela
werden zijn vier oudste kinderen, allen zonen, geboren. Omstreeks 1883 verhuisde
het gezin naar Langerak, waar de enige dochter geboren werd, en vervolgens in
1885 naar Spijk, waar de twee jongsten, Willem Eduard en nog een jongere broer,
ter wereld kwamen. In 1902 verliet Jan Keuning Spijk weer en vestigde zich in de
stad Groningen, nu niet meer als hoofd ener school, maar levende van zijn pen (hij
redigeerde een destijds veelgelezen blad De Keuvelaar). De twee oudste kinderen
waren, kort na elkaar, nog in Spijk overleden, toen Willem tien jaar oud was, de
anderen hebben hem overleefd.
Als in zoveel onderwijzersgezinnen werden alle zoons opgeleid voor het onderwijs.
Willem en zijn jongste broer bezochten samen de in 1905 opgerichte Chr.
Kweekschool in Groningen, Willem overigens maar één jaar, want hij deed in 1906
zijn onderwijzersexamen. Als onderwijzer
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keerde hij terug naar het Hogeland, niet ver van zijn geboorteplaats. Uithuizermeden
bleef zijn enige standplaats, waarvan hij omstreeks 1923 onvrijwillig afscheid nam.
Hij vestigde zich daarna ambteloos, gebroken van lichaam maar niet van geest, in
Eerbeek. Een in zichzelf gekeerd leven heeft hij daar geleid, in herfstelijke glorie
rijpend tot de dood. Hij had zoveel over zijn ziekten geklaagd, dat niemand er meer
aandacht aan schonk. Op 22 Mei van dit jaar is hij overleden, onverwacht en
eenzaam.
In deze verborgenheid heeft Keunings leven gebloeid met een verbijsterende
rijkdom en veelzijdigheid, maar ook deze veelzijdigheid verborg hem evenzeer als
zij hem onthulde. Overziet men wat er tijdens zijn leven door ernstige beschouwers
over hem is geschreven, dan springt in het oog hoe zijn portret op de meest
verschillende wijze getekend heeft kunnen worden zonder dat men het bepaald
mistekend kan noemen, maar ook dat er niet een is dat hem ten volle in al zijn
nuances geeft. Dat geldt trouwens niet alleen van literaire, maar ook van zuiver
picturale portretten. ‘Er zijn portretten, waarop men hem niet zou herkennen,’ is van
1
hem getuigd . Zelf heb ik mijn indrukken na een bezoek eens als volgt neergelegd:
‘Ik heb zelden in zo korte tijd zoveel verschillende expressies over een en hetzelfde
gezicht zien trekken. Soms voor 't uiterlijk nuchter en afwerend als een oude
boerenbijbel, maar innerlijk verschroeid door opgekropte hartstocht, soms ook rijp
2
en vervloeiend en eindeloos van kleurschakering als een herfstblad’ . Hij was geen
scherp omlijnde persoonlijkheid, geen systematische geest. Daardoor was hij voor
anderen niet samen te vatten, maar kon hij zichzelf evenmin samenvatten. Wanneer
hij één kant van zijn wezen uitte, verzweeg hij onbewust andere kanten. Het is geen
kunst hem met zichzelf in tegenspraak te brengen, het is integendeel een kunst dat
niet te doen. Men kan hem in de meest uiteenlopende geestelijke stromingen inlijsten,
men kan hem een kalvinistisch en een mystiek, een katholiserend en een
renaissancistisch dichter noemen (en dat is natuurlijk ook allemaal gedaan), moeilijker
is het echter hem in zijn eigen lijst te laten staan. Hij heeft zijn hele leven met
hartstocht verzen gelezen, niet als een ordenend criticus, maar als een verzamelend
liefhebber (van de talrijke bloemlezingen die hij voor eigen gebruik samenstelde zijn
er maar enkele uitgegeven), het ligt dus voor de hand om in zijn eigen werk naar
invloeden van anderen te gaan zoeken. Het vereist niet veel scherpzinnigheid, vooral
niet als men zijn lektuur

1
2

Opw. Wegen 17, 305 (= Willem de Mérode herdacht 69).
Reünie 28.
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kent, invloeden van Ten Kate, Kloos, Boutens, Rilke, Gossaert, ja tot van Vestdijk
toe aan te wijzen. Men kan hem ontleden tot hij niets dan een conglomeraat van
invloeden schijnt. Maar dan blijft een probleem, dat meer scherpzinnigheid eist: hoe
iemand tegelijkertijd zo duidelijk navolger en zo uitgesproken oorspronkelijk kan
zijn, zo ontvankelijk voor invloeden en tegelijk zo zelfstandig in het verwerken
daarvan, dat de ‘navolgingen’ de ‘originelen’ in poëtische intensiteit bijwijlen schijnen
te overtreffen. Keuning zelf erkende dergelijke invloeden maar zeer ten dele, een
bewijs hoe onbewust en hoe volkomen hij ze verwerkte. Zijn poëtisch instrument
was stellig een van de rijkst bewerktuigde te midden van het orkest zijner tijdgenoten.
Hij droeg ze allen, van Ten Kate tot Vestdijk, in zijn bloed mee. Maar men blijft de
vraag herhalen: wie was deze Keuning dan zelf, die in zoveel dichters zichzelf kon
vinden? Wat is het wezenlijke van zijn persoonlijkheid geweest?
Men kan deze verborgenheid zo min als enige andere langs dialektische weg
benaderen. De enige weg tot begrijpen is eenwording in liefde. Dan gaan we minder
letten op de vele ogenschijnlijke tegenstrijdigheden, meer op datgene waarin Keuning
zijn hele leven door gelijk is gebleven. Ook hierbij moeten we wel weer onderscheid
maken tussen uiterlijk en innerlijk, maar uiterlijkheden die zichzelf een heel leven
lang gelijk konden blijven, wijzen op sterke jeugdinvloeden en krijgen bijna evenveel
belang als de innerlijke aanleg. Uiterlijk is Keuning zijn hele leven een Groninger
gebleven, het groningse accent heeft hij bijvoorbeeld nooit verloren. Hij beheerste
het groninger dialekt ook nog voortreffelijk toen hij de provincie al lang verlaten had,
zoals uit de schetsen van Jan Bos blijkt. De jeugdjaren in Spijk en de jaren dat hij
onderwijzer was in Uithuizermeden hebben in dit opzicht voorgoed een stempel op
hem gedrukt. Maar het bleef een uiterlijke milieu-invloed, zijn innerlijke aanleg was
niet gronings. Dat blijkt uit zijn gedichten: een Groninger komt niet gauw tot een
dergelijke gemakkelijke, overvloedige uiting van zijn gevoelsleven. Hij had trouwens,
zoals wij hebben gezien, geen druppel gronings bloed in zich: zijn grootouders waren
Friezen, Amsterdammers, Overijselaars.
Ook ten opzichte van de blijvende invloeden van zijn geestelijke afstamming en
omgeving kan men een soortgelijk onderscheid maken tussen innerlijk en uiterlijk,
maar de verhouding tussen beide is hier ingewikkelder. Uiterlijk heeft Keuning zijn
heele leven tot het ‘kristelijk deel der natie’ behoord, d.w.z. tot diè groep Nederlanders
van protestantse
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traditie, die in de loop der 19e eeuw door de religieuze geestdrift van het Réveil en
het theologisch en organisatorisch talent van de daarop volgende generatie tot een
invloedrijke ‘partij’ in het nationale leven is uitgebouwd. Keuning heeft, stellig niet
geheel onbewust, zijn aandeel gehad in de kulturele zelfverwerkelijking van deze
‘partij’. Benamingen als ‘kristelijk’ of zelfs ‘kalvinistisch’ dichter wees hij geenszins
van de hand en als hij misschien iets te nadrukkelijk ingelijst is geworden in de
kristelijk-letterkundige beweging, die in Ons Tijdschrift, Opwaartsche Wegen en
dergelijke bladen haar organen heeft of heeft gehad, dan heeft hij daar zelf alle
aanleiding toe gegeven. Zijn eerste verzen verschenen in 1911 in Ons Tijdschrift
en hij heeft verder aan alle bestaande en verdwenen groepstijdschriften meegewerkt.
Dat hij daarnaast ook in vrijwel alle andere nederlandse tijdschriften heeft
gepubliceerd, merkwaardig genoeg ook in rooms-katholieke, bewijst alleen dat hij
naast de invloed van zijn oorspronkelijk geestelijk milieu ook die van andere milieu's
heeft ondergaan, niet dat de eerste invloed ooit opgehouden heeft zijn geestesmerk
te bepalen. Hij nam niet op opvallende wijze aan bewegingen of organisaties deel,
hij is altijd geneigd geweest tot een teruggetrokken leven en was geen leider. Maar
hij heeft zijn geestelijke afkomst van Réveil en Afscheiding, zijn moederlijk erfdeel,
nooit verloochend. Er is een onmiskenbare, zij het ietwat retorisch aangeblazen,
partijtrots in een vers als Afgescheidenen uit een van zijn laatste levensjaren, met
regels als:
Niemand spreekt meer van koksianen;
Van fijnen en motregen weet men wèl...
Men vormde een ring om ze neer te beuken...
Men stal hun brood en dwong hen te luieren,
Ze werden gevangen en uitgezet...

en dit triomfantelijke slot:
Maar 't volk dat toevlucht zocht in het gebed
1
Heeft Hij als vorsten in het land gezet .

Maar niet alleen zijn religieuze, ook zijn literaire aandriften hebben hun eerste
vorming ontvangen in het milieu van zijn ouderlijk huis. Zijn vader heeft behalve
journalistiek werk ook een hele reeks romantische volksverhalen, late nazaten van
de historische roman à la Van Lennep en Bosboom-Toussaint, geschreven. Meer
betekenis zou ik nog willen toe-

1

Kaleidoscoop 7.
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kennen aan de invloed van de moeder: Keuning was als kind veel ziek en hing sterk
aan zijn moeder. Zij, die immers een Wormser was, droeg ook een stuk van de
literaire begaafdheid van het Réveil in zich mee. Tekenend is dat in haar ouderlijk
huis te Nijverdal de, toen pas verschenen, romans van Bosboom-Toussaint 's avonds
1
in de familiekring werden voorgelezen . Keunings vroegste poëtische voorbeeld
was Ten Kate. Op zijn 16e jaar las hij voor het eerst een vers van Kloos, dat
weliswaar een overweldigende indruk op hem maakte en hem in één slag won voor
de ‘moderne’ poëzie, maar waardoor de vroeger opgedane 19e-eeuwse invloeden
toch niet geheel konden worden weggewist. In het bizonder bij traditioneel-kristelijke
gedichten zien we hem later nog telkens, onbewust waarschijnlijk, aansluiten bij de
voor-tachtigse dichttrant.
Al zien we echter op deze wijze Keunings hele leven doordrongen van de
geestelijke invloed van het milieu zijner jeugdjaren, toch moeten wij ons wel bewust
blijven, dat dit alles, hoe vast ook in de ziel verworteld, in laatste instantie alleen
uiterlijkheden betreft, dat het een produkt is van het automatisme van zijn opvoeding
in stand gehouden door het automatisme van het sociale verkeer. Keunings
traditioneel-kristelijke verzen zijn volstrekt niet zijn treffendste. Hij was geen poëtische
vernieuwer van de dogmatische uitdrukkingswijze. Het dogma had voor hem naar
het mij voorkomt (ik betwijfel echter of hij dat ooit zou hebben toegegeven) geen
essentiële religieuze betekenis. Zijn religieuze aanleg was in wezen mystiek, een
aanleg die ik, als al het wezenlijke in hem, ook geneigd ben als een erfenis van zijn
moeder te zien. Niet dat Keuning daarom een zuivere mysticus zou zijn, want
daarvoor heeft hij zijn aanleg stellig niet konsekwent genoeg ontwikkeld. Hij is zich
zijn mystieke aanleg waarschijnlijk omstreeks zijn 26e jaar tengevolge van lektuur
bewust geworden, maar hij voelde dit toen blijkbaar zozeer als iets dat in strijd was
met de traditie van zijn milieu, dat hij naast zijn dichterpseudoniem Willem de Mérode
een nieuwe vermomming, Joost van Keppel, aannam om de vruchten van zijn
mystieke overpeinzingen te publiceren, een vermomming, die hij veel langer en
strenger heeft gehandhaafd dan zijn eerste schuilnaam. Door zijn vriendschap met
den dominicaner mysticus Jos. van Wely kwam hij vooral tot lezing van
rooms-katholieke mystieken, met name van Suso. Het is duidelijk dat de ietwat
katholiserende

1

Kuitert, Willem de Mérode 13 vgg. Een neef van Keunings moeder, J.A. Wormser Jr., was
een vruchtbaar schrijver. Zie over hem de Levensber. 1917, 24 vgg.
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tendentie die hiermee in zijn werk kwam, iets volkomen bijkomstigs was. Zijn
medewerking aan katholieke tijdschriften is wellicht mede hieruit te verklaren dat
hij, omdat de mystiek buiten het automatisme van zijn opvoeding lag, ten dele
misschien zelfs òmdat hij er de bevrediging van zijn diepste geestelijke behoeften
in vond, neiging had om een zo groot mogelijke afstand te scheppen tussen zichzelf
en het (protestantse) publiek. Het Réveil echter, dat personen van zeer verschillende
aard bezielde, heeft ook ontwijfelbaar mystieke trekken vertoond en de stelling lijkt
mij te verdedigen dat Keuning juist door de bewustwording van zijn mystieke aanleg
zijn meest eigenaardige bijdrage heeft geleverd tot de uitbouw van de erfenis van
het Réveil. In ieder geval komt hij, wanneer men zijn geestelijke persoonlijkheid als
protestants mysticus bepaald ziet door een, grotendeels onbewust doorleefd, conflict
tussen de invloeden van aanleg en vroegste milieu, wel geheel ‘in een eigen lijst’
te staan en krijgt hij zijn geheel eigen plaats in onze literatuur.
Dat krijgt hij trouwens niet minder als dichter van de liefde. Keuning is zichzelf
zijn hele leven door wel het meest gelijk gebleven in wat hij heeft aangeduid als
‘mijn ongebroken drift’. Wanneer ‘Jan Bos’ in Keuning het met humor aanvaarde
toeval van zijn groninger geboorte vertegenwoordigt en ‘Joost van Keppel’ de
aarzelende erkenning van zijn mystieke aanleg, moeten we in ‘Willem de Mérode’
de telkens opnieuw uitbrekende, onweerstaanbare bloei van zijn zinnenleven zien.
Men behoeft de talrijke op die naam staande dichtbundels maar door te bladeren
om te bemerken, dat de eerste en de laatste aandrift van dit dichterschap de liefde
is geweest. Het heeft geen zin al deze bundels, die op ongelijk peil staan, hier met
name te noemen en afzonderlijk te karakteriseren. Voor één wil ik echter een
uitzondering maken nl. voor De Lichtstreep, omdat deze, vooral in de cyclus De
Gedroomde Zoon, een te weinig bekend hoogtepunt in Keunings dichterlijk werk
vertegenwoordigt. In het algemeen is Keuning, naarmate hij ouder werd, hoe langer
hoe beter gaan schrijven. Zijn talent om de van alle kanten ontvangen invloeden
zelfstandig te verwerken heeft zich steeds meer ontwikkeld. De poëzie heeft tenslotte
zijn zwak lichaam opgebrand. Als een dichtvlaag hem had aangegrepen, moest hij
dat in de latere jaren altijd boeten met een periode van ziekte. In meer dan een
opzicht kan men van hem zeggen dat hij zijn gedichten met zijn bloed heeft
geschreven. Maar meer dan iets anders heeft deze aangeboren drift der zinnen
hem in conflict gebracht met zijn milieu, eenmaal zelfs zeer pijnlijk. Want zijn liefde
moest een vergeefse
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liefde blijven, omdat het een liefde was die haar naam niet mocht noemen. Het is
hier de plaats niet om daar verder op in te gaan, maar wie zijn eenzaamheid van
jongsaf aan, wie zijn behoefte om zich in steeds nieuwe vermommingen te verhullen,
verstaan wil, zal dit nooit mogen vergeten. Keuning was, om met bijbelse woorden
te spreken, een mens die opgetrokken is geweest in het paradijs en onuitsprekelijke
woorden heeft gehoord, maar wien God een doorn in het vlees had gegeven. Met
deze bijbelwoorden heeft de pastor van Eerbeek degenen die hem naar zijn graf
hebben gedragen aan hem herinnerd en zo zij het ons gegeven hem in herinnering
te houden.
K. HEEROMA.

Lijst der geschriften
a. Onder het pseudoniem Willem de Mérode:
1915

Gestalten en Stemmingen.

1919

De Overgave.

1922

Het kostbaar Bloed.

1923

Kwattrijnen.

1923

Het heilig Licht.

1924

Ganymedes.

1925

De Rozenhof.

1926

De donkere Bloei.

1928

De verloren Zoon.

1929

De Lichtstreep.

1930

Esther.

1930

De steile Tocht.

1931

Laudate Dominum (bloeml. uit eigen
werk).

1931

Omar Khayyam.

1932

Langs den Heirweg.

1933

De stille Tuin.

1933

Chineesche Gedichten.

1934

Kruissonnetten.

1934

XXX Psalmen.

1934

Doodenboek.

1935

Eenvoudige Gedichten.

1935

Geestelijke Liederen (bloeml.).
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1936

Kringloop.

1936

Tusschen Ploeg en Sikkel (bloeml. uit
eigen werk).

1937

Ruischende Bamboe.

1938

Kaleidoscoop.

1938

De Levensgift.

1939

Hunkering en Heimwee (bloeml.).

b. Onder het pseudoniem Joost van Keppel:
1917

Aanroepingen.

1927

Claghen.

c. Onder het pseudoniem Jan Bos:
1929

Mooi Volk.

1937

'n Poar Dörpsgenooten.
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Gerard Jan Ligthart
(Amsterdam 11 Januari 1859-Laag-Soeren 16 Februari 1916)
Men heeft in ons land menigeen, die als lager onderwijzer begon, zien stijgen tot
een hooge positie: minister, hoogleeraar, rector, leider van een groot bedrijf. Met
het schoolmeesterschap gaat het als met het journalisme: het leidt tot alles, ‘pourvu
qu'on en sorte’. Men heeft ook enkele onderwijzers, schoolhoofden tot algemeener
bekendheid zien komen, door war zij náást hun schoolwerk hebben gedaan als
lexicoloog (van Dale) als natuurkenner (Jac. P. Thijsse) of als kunstenaar.
Maar een der Nederlandsche cultuurdragers te worden met een voortlevenden
buitenlandschen naam, als schoolhoofd en onderwijsman, en dóór het werk in en
voor de school, is een zeldzaam verschijnsel. Daardoor bekleedt Jan Ligthart - want
als zoodanig leeft hij - een eenige plaats.
Afkomst en jeugd deden dit niet geheel vermoeden. De Ligtharts, oorspronkelijk
van Friesche afkomst, leefden al in het laatst der achttiende eeuw in Amsterdam;
zij bekleedden fatsoenlijke, weinig opvallende posities, waren verwant aan eenige
meer gegoede families. Ligtharts vader had een winkel, die een burgerbestaan zou
opgeleverd hebben, als de vader - een man, eerlijk als goud, en die alles, wat hij
deed, zoo stipt en goed deed als hij kon, met de brave deugdzaamheid, eenvoud
en ernst der oude doopsgezinden in het bloed - méér zakenman was geweest en
niet gekweld was geworden door toevallen, die pas na zijn vijftigste jaar wegbleven.
Ligtharts moeder was een domineesdochter, haar vader, van Spall, was predikant
te Klundert, haar moeder was een Hubert. Zij was knap van uiterlijk, levendig en
blijmoedig van aard, redzaam, sterk in tegenspoed, trouw en vroom.
Uit dit ouderpaar werd Jan Ligthart 11 Jan. 1859 te Amsterdam geboren, als
jongste en zwakste kind uit een groot gezin. Hij heeft het leven geleid van een
Amsterdamschen jongen uit dien tijd, en alles wat een gevoelig, intelligent en
weetgierig kind en een echte straatjongen in huis, op straat en gracht, in
bewaarschool, lagere school, zondagsschool en kerk kan gevoelen en meemaken,
heeft hij in zijn ‘Jeugdherinneringen’ beschreven. De sfeer van de Amsterdamsche
gracht, van het leven van dien tijd is voortreffelijk weergegeven. Albert Verwey
verzekerde mij, dat het door Ligthart ontworpen beeld hem volkomen juist scheen.
Ook de gebeurtenissen en de karakteristiek der personen schijnen objectief te zijn:
er zijn vele brieven van lezers, die getuigen, dat zij een in de ‘Jeugd-
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herinnering’ beschreven school, of mensch, net zoo gekend hebben, ja zelfs het
hondje van den meester. Toch zijn deze herinneringen zonder gebruikmaking van
documenten opgesteld: zuiver ‘hartememorie’, leverde de stof.
Toch zijn ze méér dan herinneringen. Zij geven ons een inzicht in de kinderziel.
Men kan een groot aantal verschijnselen, die de kinderpsychologie behandelt,
illustreeren met een voorbeeld uit de Jeugdherinneringen. Het is, alsof de
toekomstige paedagoog uit zijn jeugd dat heeft vastgehouden, wat wezenlijk is voor
de jeugd. Zoo wordt zijn boek - goed geschreven maar zonder eenige aanspraak
van de zijde van den auteur op litteraire waarde, al bezit het die in hooge mate - als
een beeld van de psyche van een jongen van drie tot dertien: van kleuterleeftijd tot
schoolleeftijd. Maar ook de grondslagen van Ligtharts opvoedkunde zijn hier te
vinden: uit wat hij in de jeugd heeft ervaren, leert hij het kind, zijn behoeften kennen;
weet hij, wat nadeelig is en wat verbittert. De beteekenis der moeder, de sfeer in
huis, de behoefte aan spel, kinderverliefdheid en bendewezen, de afkeer van een
doodsche schoolorde, de zin van vergeving en belooning, de onwaarde van straf
als zij affectontlading is, de behoefte aan arbeid, stilte en natuur, de belangstelling
voor eenvoudige technieken, de wetenslust, de zwerflust, de ondernemingslust en
de bravoure, hij zal dit alles later behandelen in zijn werken, maar reeds in de jeugd
leert hij dit zelf kennen. Zijn persoonlijke geaardheid en zijn jeugdleven zijn van
overwegende beteekenis voor zijn opvoedkunde.
Gelijk in dien tijd te doen gebruikelijk was werd hij, de jongen, die ‘goed kon leeren’
en wiens ouders weinig middelen voor de opleiding hadden, bestemd voor 't
onderwijs. Een theoretische en een practische opleiding werd zijn deel. Op de
stadslessen ontving hij de eerste. Een mager onderwijs. Moderne talen stonden
niet op het programma, en het onderricht was voor een groot deel opgeven en
overhooren van lessen: woordenkraam. Breeder ontwikkeling en dieper inzicht
werden niet verkregen. Beter was misschien de practische vorming: hij stond voor
de klas, hij deelde leermiddelen uit; maakte de kachel aan; voor den meester deed
hij boodschappen van allerlei aard. Hij leerde het schoolleven kennen in al zijn
vormen en werk. In de beste beteekenis is Ligthart steeds een voortreffelijk
schoolmeester, een ‘doorgewinterde practicus’ gebleven, die, als zoon van zijn
vader, ook aan nauwkeurigheid in kleine zaken waarde hechtte.
De geestelijke rijpwording greep diep in. De toestand van het gezin -
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de winkel was aan kant gedaan, en de vader had een kleine betrekking in een
venduhuis - was veranderd, maar was niet rooskleurig: men leefde in ‘netter’ buurt
waar ieder bewoner zijn fatsoenlijke bekrompenheid en groote zorgen in stilte droeg.
De jongen van zestien maakte hier een innerlijke ontwikkeling door: de
metaphysische ik-ontdekking greep hem geweldig aan; op een avond ziet hij zichzelf
tegen de oneindigheid van den sterrenhemel. ‘Ik sidderde. Een machtige ontzetting
greep me aan. Ik stond midden in het heelal’. Later zal hij dichten:
Ik ‘sta, een peinzend wezen, op deze Aard,
Dat siddrend naar het grootsch mysterie staart.’ (Uitzicht).

Altijd is Ligthart het gevoel voor het mysterie bijgebleven.
Altijd rijst voor hem de vraag naar de plaats van den mensch in het Heelal, naar
zijn verhouding tot God.
Niet te verwonderen, dat de jongeman in dezen tijd, toen het materialisme in
Nederland zijn aanhangers begon te vinden, en de strijd om den godsdienst begon
op te laaien, begon te twijfelen. Maar ‘een slip van den mantel’ hield hij toch beet.
Hij doet examen als onderwijzer, vindt spoedig een plaats aan een O.L.S. te
Amsterdam, bij een merkwaardig, energiek hoofd, die een grooten indruk op hem
maakte, den heer Mitze. Hoewel zijn zwak gestel en de nog niet geweken zorgen
van 't ouderlijk huis hem bezwaren, komt nu een rijke tijd. Zijn studie richt zich op
het behalen der hoofdakte, die hij, na eenmaal afgewezen te zijn, verder zonder
moeite behaalt. Maar tegelijkertijd breidt zich zijn gezichtskring uit: hij wordt bevriend
met een dichterlijken redacteur van het Nieuws van den Dag, Jan Baarslag, en
onder diens invloed komt hij in aanraking met de wereldletterkunde: Schiller, Goethe,
Reuter, Shaekespeare. Hij legt er zich op toe vreemde talen te leeren. En - aan de
school, waar hij werkt, leert hij zijn toekomstige vrouw kennen. Rachel Maria Lion
Cachet. Zij is de dochter van een streng Gereformeerd man, die later met de
doleantie mee zal gaan, en wiens familie tot den kring van da Costa had behoord.
Haar moeder is een energieke vrouw, eene van Doorn. Zij zelve is van groote
karaktersterkte, diep menschelijk inzicht, groote belezenheid, principieele
levensopvatting, onvermoeide en onverzwakte activiteit, staat van nu aan zijn zijde,
hem koesterend en verzorgend, hem steunend door vele zorgen voor hem weg te
nemen, door mede-arbeid aan zijn werken. Zijn huwelijk is, naast aanleg en jeugd,
de derde fundamenteele factor in Ligtharts leven en voor zijn paedagogiek.
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Dat huwelijk behoeft niet al te lang uitgesteld te worden. Want reeds in 1885, 26
jaar oud, wordt Ligthart hoofd eener openbare lagere school te 's-Gravenhage. Bij
een vergelijkend examen te Amsterdam stond hij no. 2; (no. 1 was Zernicke, die
later in ons onderwijs een groote plaats zou innemen en wiens kinderen den naam
verder zouden dragen op verschillend gebied), nu was hij in Den Haag no. 1
geworden.
Aan deze school is Ligthart tot aan zijn dood verbonden gebleven en van uit zijn
arbeid aan en voor deze school heeft hij zijn werk uitgebreid: maar hij ‘begon bij
Jeruzalem’.
Gemakkelijk was de taak van een schoolhoofd in die dagen niet, als hij zijn werk
goed wilde doen. Onder de onderwijzers was een beweging ontstaan voor meer
rechten: voor de erkenning van hun positie als zelfstandige, bevoegde leerkracht,
die geen ‘hulpje’ was van den bovenmeester. Hunne organisatie vonden zij in den
Bond van Nederlandsche Onderwijzers, die in het latere Kamerlid Ketelaar al vroeg
de bewegende kracht vond. Hun eisch: grooter zelfstandigheid, vond weerklank bij
Ligthart, maar hij moest een aanvankelijk wantrouwen overwinnen bij zijn
medewerkers. Dat week echter. En men begon te arbeiden. Geregeld werden er
later besprekingen, schoolvergaderingen gehouden, die het eerst in de gemeente
Sappemeer bij gemeenteverordening werden voorgeschreven. (Een overigens
weinig bekend feit, zeker aan Ligthart onbekend). Er zijn bijna 60 verslagen van
deze vergaderingen bewaard (4-X-90/28-IV-1900). Maar op de plaats, in het
schoollokaal vonden talrijke bevruchtende gesprekken plaats.
Daarnaast stood een geschreven blad: ‘Onder hetzelfde dak’, waarin allerlei
onderwerpen werden behandeld; op deze wijze legde men een band om 't personeel.
Een tweede moeilijkheid baarden het leerplan en de leerstof. Ook toen was het
een tijd van vernieuwing. Het verzet ging vooral tegen het ‘aanschouwingsonderwijs’
van Pestalozzi, dat afgezakt was tot een leeg gebazel en napraten, schrik voor
onderwijzeres en kinderen beiden, over een blaadje papier, een pijp, een plaat e.d.
Men wilde het vervangen door zaakonderwijs, kennis van dingen uit de omgeving.
In dien tijd ook was het Herbartianisme, in den vorm dien Ziller er aan gegeven
had, bekend geworden door den arbeid van J. Geluk, hoofd der school te Dinteloord;
later ook door het werk van H. de Raaf. Deze school stelde de concentratie op den
voorgrond: de groepeering van alle leerstof om één middelpunt.
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Daarnaast stond de nieuwe beweging voor Handenarbeid, in Nederland door Stam,
Groeneveld, Swart,. van der Meulen en Kl. de Vries gepropageerd.
Het ontbrak niet aan pogingen, de nieuwe gedachten te verwezenlijken. Ligthart
schrijft reeds enkele artikelen in de Schoolwereld en in Oud en Nieuw, men beproeft
wat men van het bestaande en nieuw opgekomene kan toepassen. Maar
langzamerhand dringt zich één gedachte op: men moet een zaakonderwijs opbouwen
dat ligt binnen de omgeving en de belangstelling van het kind, en dat, levensnabij
en levensnuttig, ook voor de adaptatie aan de practijk den leerling later zal dienen,
en dat aanleiding kon geven tot activiteit van en onderzoek door den leerling en
verbonden kon worden met andere vakken.
Alle moderne strevingen, die in de leuzen productiviteit, motorische activiteit,
totaliteit, interesse centrum, zelfstandigheid, individueel werk, paedagogiek ‘vom
Kinde heraus’, kunnen worden samengevat, vinden hier reeds een practische,
stelselmatig doordachte en uit de practijk opgebouwde toepassing. Zoo studeerend,
beproevend, verbeterend, bouwt Ligthart zijn leerplan: Het Volle Leven op. Het is
hier niet de plaats om dit te schetsen. Genoeg zij te vermelden, dat het uitgaat van
de omgeving, het schoollokaal, dat het aldus het kind brengt bij bosch en timmerman,
bij de steenen en den metselaar, dat het kind ziet en doet en het voornaamste
nabootst, van wat gebeurt, dat het hieraan lied, spel, rekenen en taal verbindt.
Men heeft dit leerplan slecht begrepen. Sommigen meenden, dat het de techniek
in de school wou brengen, anderen, dat het materialistisch was, en den geest
ontkende. Ligthart heeft zaken voor woorden willen geven, en het verband van
mensch en natuur aantoonen, hetzelfde beginsel in verschillende vormen doen
ontdekken, en samenhang in het denken.
In een reeks platen, in een handleiding, in verschillende deeltjes verschenen,
heeft Ligthart een hulpmiddel geschapen: het wezenlijke bleef de schooltuin, het
werk, de handenarbeid. Dat men ook bij hem vaak, als bij Fröbel, het hulpmiddel
nam zonder geest en beginsel, dat behoeft niet gezegd. Hij zelf heeft er over
geklaagd, dat somtijds in de bewaar- school Fröbels geest aan het kruis werd
geslagen.
Het algemeene onderwijs verloor niet zijn belangstelling. Hij was van 1894-1897 lid
van 't hoofdbestuur van het Nederlandsch Onderwijzers-genootschap, maar op den
duur kon een geest als de zijne - verzoenend,
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innerlijk, gevoelig, gehecht aan huiselijkheid - geen bevrediging in organisatorisch
werk vinden. Tegen het eind der eeuw legt hij ook zijn ambt als leeraar in het
Nederlandsch aan de normaallessen te 's-Gravenhage neer. Hoe hij les gaf, wat hij
voor zijn leerlingen beteekende, dat heeft de schrijfster Nannie van Wehl, (S.
Lugten-Reys) treffend beschreven. Zij zegt: ‘dat hij ons ten zegen is geweest, dat
zijn invloed op ons is geweest een der machtigste factoren bij de vorming van onzen
geest en ons gemoed’. En van zijn lessen in de letterkunde die hij aan een groep
Haagsche dames gaf, getuigt mej. Ir. A.G. van Manen, dat hij boeide door zijn mooie
voordracht, tactvol analyseerde en dan tot den geest doordrong. ‘Hij leefde zich zoo
in den dichter in, dat voor ons werkelijk hij en de dichter één werden.’ In Jan Ligthart
stak iets - hoe beslist hij voor zichzelf ook dien naam geweigerd heeft - van den
kunstenaar. Dit artistieke, schouwende, begrijpende en synthetische element, bracht
hem er toe, zijn series leesboekjes in samenwerking met H. Scheepstra en op diens
initiatief te schrijven: De Wereld in, gevolgd door Dicht bij Huis, Nog bij Moeder,
Buurkinderen, Blond en Bruin, waarin het leven van een gezin wordt beschreven.
Zij kwamen met oorspronkelijke, gekleurde plaatjes (van de Bruyn en Jetses) en
weerspiegelden den geest van het leerplan. Vooral Ot en Sien zijn de bekende
lievelingen der Nederlandsche jeugd geworden. Deze leesboeken hebben ook, in
gepaste omwerking, hun weg naar Indië gevonden. Daarnaast kwamen eenige,
eveneens van den geest van het leerplan doortrokken leerleesboekjes, in
samenwerking met Cremer (Op de fiets door Nederland) en met Scheepstra (Van
Planten en Dieren) benevens een taalcursus: Zonder fouten.
Ligtharts en Scheepstra's schoolboekjes waren niet een zooveelste methode,
variatie van een bekende, zij waren een nieuwe creatie door vorm, inhoud en
beginsel, vrucht van veel ervaring, veel nadenken en studie, veel overleg.
Voor het groote publiek wordt Ligthart bekend door zijn weekblad voor opvoeding
in School en Gezin, dat onder den titel School en Leven van 1899 tot 1921 bij Wolters
verscheen, sedert 1902 onder mederedactie van R. Casimir, die het na Ligtharts
dood nog eenige jaren voortzette. Uit de artikelen in dit blad werden later de bundels
Over Opvoeding I en II, de Jeugdherinneringen samengelezen. Daarnaast verscheen
een studie over de Kleine Johannes.
De herdenking van Nederlands onafhankelijkheid gaf aanleiding tot eenige
artikelen, waarin de ethicus en de psycholoog de beperktheid en de
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leugenachtigheid van leuzen als vrijheid, gelijkheid en broederschap volgde. Een
cantante volgde, waarin de Nederlandsche herstelling bezongen werd na den
Franschen tijd waarvan het benauwende was, ‘van het leven elke lust te moeten
derven.’
Ook aan een reeks letterkundige uitgaven: Van alle Tijden, werkte hij als
mederedacteur mee. In een boeiende inleiding tot den Reinaert geeft hij een
psychologisch-ethische analyse: ieder valt in zijn eigen zwaard, door zijn eigen
zonde. Hij maakt den Reinaert tot een symbool van menschelijk samenleven en
falen, van verleiden en verleid worden.
Al deze arbeid verhinderde hem niet, zich aan de school te geven. Ten einde voor
de wezenlijke dingen tijd te hebben, liet hij, onder zijn toezicht en op zijn kosten, de
administratie door een ander verrichten; hij ging zelden uit, regelde zooveel mogelijk
de talrijke bezoeken dergenen, die hem om raad kwamen vragen (en voor hoevelen
was hij niet een toevlucht in allerlei nood) en schreef een deel van zijn werken, te
bed liggende, met potlood.
Maar deze zorg en omzichtigheid kan toch niet verhinderen dat een paar malen
de ziekte hem besloop in 1902, in 1914 na de uitbarsting van den oorlog. Maar ook
in de gewone tijden plaagden hartkloppingen, achterhoofdspijnen, oorsuizingen en
benauwdheden hem vaak. Van jongsaf zwak, teer, gevoelig; immer geestelijk actief
en sterk bewogen door lot en leed van anderen; met groote en grootsche visies
voor zich en toch met practischen zin en verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn
eerste plichten, had hij geen gemakkelijk leven.
Klagen lag niet in zijn natuur, arbeidsvlucht evenmin. Zoo was hij ook werkzaam
bij schoolstichting. Hij was commissaris van de Haagsche Schoolvereeniging,
gesticht door den leider van het bankiershuis Lissa en Kann, den heer J.H. Kann
die Ligtharts trouwste en zorgende vriend werd. Hij beteekende veel voor die school,
waar zijn kinderen ook gingen. Uit deze school kwam het Nederlandsche Lyceum,
het eerste der 55 Lycea voort, en op zijn aanraden werd R. Casimir de leider.
Aan congressen onthield hij zijn medewerking niet: zoo sprak hij in 1912 op het
Internationale Congres voor Zedelijke opvoeding zijn rede uit. De opvoeding der
kinderen moet bij de volwassenen beginnen.
In 1905 was Ligtharts eenig zoontje Jan overleden. Diep getroffen heeft hij het
leed onder de oogen gezien, den slag aanvaard. Heeft dit verlies meegewerkt tot
verdieping, tot omwending van zijn godsdienstig leven? Maakte het hem ontvankelijk
voor de prediking van Dr. J.A.
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Cramer, bij wien hij 27 Sept. 1909 voor het eerst onder het gehoor zit? Hij ziet wel
de drie groote problemen van het leven: het ontologische, het kennistheoretische,
het ethische:
‘Gij schiept de Schepping - naar ons menschelijk mishagen,
Gij schiept het Brein - een bron van onoplosbre vragen,
Gij schiept de zonde!’
Maar, ‘Mij blijft niets, dan in Uw wijsheid te vertrouwen,’ en
‘Maar leven zonder U is een voortdurend sterven.’
Zoo aanvaardt hij en wordt de lofzanger van Christus' liefde. Sprak hij daarover,
dan werden zijn oogen goud, zijn stem goud, aldus Dr. Gerritsen.
In deze liefde zag hij grondslag en voorbeeld van alle opvoeding.
En in zijn laatste ziekte, doorgebracht in het badhuis Laag-Soeren, beschreef hij
in een soort paedagogischen roman ‘In de Lente des Levens’, de bekeering van
een zieke, een jongen gymnasiast door schoolwerk overspannen, door het geloof,
hem verkondigd door een eenvoudigen tuinman, genezen.
Ligtharts roem bleef niet beperkt tot Nederland. Ellen Key bezocht hem, maakte
hem in Zweden bekend en daar hield hij in 1910 voordrachten, in Stockholm en
Gotheborg, op uitnoodiging van Sven Loriborg en Amalia Fahlstedt. Hij doet verslag
van deze reis in zijn werk in Zweden.
In 1914 doet hij nog eens een reis naar Noorwegen, maar dan zijn zijn krachten
verzwakt. Toch was er, zoo verzekerde men mij later te Lofthus, in Christiana ‘eine
ganze Ligthart-Gemeinde’ ontstaan.
Eervoller nog was voor Ligthart het feit, dat hij door H.M. de Koningin geraadpleegd
werd over het onderwijs der Prinses. Zij bezocht daartoe zijn school. Een klas werd
gevormd, waar eerst mej. Cohen Stuart, en dan mevr. van der Reyden, een van
Ligtharts onderwijzeressen, het onderwijs in zijn geest leidde, ook toen hij reeds
gestorven was.
Het einde liet niet lang wachten. In het najaar van 1914 gaat hij naar Laag-Soeren.
Hij schrijft er nog veel, maar hij wordt zwakker, en ondanks tijdelijke verbeteringen
verrast de dood hem 16 Februari 1916. Hij was 57 jaar oud.
Hij is begraven op het kerkhof te Laag-Soeren, waar een steen van Zweedsch
graniet zijn graf aanwijst met de woorden: ‘De heele opvoeding is een kwestie van
liefde, geduld en wijsheid, en de laatste twee groeien, waar de eerste heerscht. En
geheel onder: ‘God's weg is volmaakt.’
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Aan de school in de Tullinghstraat is een door Althorf gebeeldhouwde gedenksteen
aangebracht; in het Zuiderpark te 's-Gravenhage staat het Ot en Sien-monument
ten nagedachtenis van Ligthart en Scheepstra opgericht en onthuld door de Prinses.
In het Nederlandsche Lyceum staat een monumentale bronzen buste van Althorf,
niet zoo zinnelijk gelijkend, maar den wijzen, goeden denkenden en visionnairen
mensch goed beeldend. In de Jan Ligthart School te Amsterdam is een bas-relief
van Schulze.
Het Ligthart-Comité heeft zijn werk in goedkoope uitgave toegankelijk gemaakt
in zes bundels, en die gratis aan de openbare leeszalen en kweekschoolbibliotheken
gezonden.
Van sommige zijner werken of artikelen zijn vertalingen in het Zweedsch, in het
Deensch, in het Duitsch verschenen. Ferrière's L'école active geeft hem een plaats,
Gunnings dissertatie bracht zijn leven en werk nader tot een Fransch publiek.
In de Nederlandsche onderwijswereld leeft hij voort als een ideale gestalte, en
de nieuwe generatie, ruim twintig jaar na zijn dood opkomend, schijnt hem, die zijn
tijd vooruit was, beter te begrijpen dan die van zijn eigen tijd. Zoo wordt het woord
bewaarheid, dat prof Michotte sprak bij zijn overlijden: ‘Naarmate wij verder van
hem afkomen, zullen zijn werken voor ons dieper inhoud krijgen.’
Misschien karakteriseeren wij hem toch het best met de woorden van 's Lands
hoogste Moeder, die hem noemde: ‘De Vriend en de Beschermer van het Kinderhart’.
R. CASIMIR.

Lijst der geschriften
School en Leven 1899-1916. Groningen, J.B. Wolters.
Volksuitgaven van het Ligthart-Comité Jeugdherinneringen, Over opvoeding I en
II, Verspreide Opstellen I en II. In Zweden. Alle met Voorbericht en Inleiding van R.
Casimir Id. In de Lente des Levens. Id. (Uitverkocht, niet herdrukt).
Letterkundige Studies I De Kleine Johannes. Id.
Holland Herleefd, Cantate getoonzet door Lysen. Id.
Artikelen in De Schoolwereld, Oud en Nieuw, Vragen van den dag, Het Nieuws
van den Dag (pseudoniem: Meester Jan).
Toch Timmerhout (Tooneelstukje voor kinderen).
Een Zomervacantie bij de Grenzen (Kinderboek).
Over Jan Ligthart:
Jan Ligthart Herdacht. Verzamelbundel onder leiding van R. Casimir (Ploegsma,
Zeist, Zwolle 1917).
R. Casimir, Jan Ligthart, in Paed. Voordrachten, J.B. Wolters, Uitverkocht.
J.W.L. Gunning, Jan Ligthart, sa vie et son oeuvre. Dissertatie van Lausanne.
Later uitgegeven bij J.B. Wolters, 1923.
Fr. S. Rombouts, Historische Pedagogiek Deel IV, Tilburg 1928. Pag. 14-20.
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Dr Maurits Sabbe
(Brugge 8 Februari 1873-Antwerpen 12 Februari 1938)
Op 8 Februari 1873 werd Maurits Sabbe te Brugge geboren als zoon van Julius
Sabbe, leeraar aan het Athenaeum. Hij stierf te Antwerpen op 12 Februari 1938.
Vader Sabbe stond bij de Vlamingen in hoog aanzien. Vooreerst als dichter, en
onder meer als auteur van een paar cantates, waarop Peter Benoit muziek had
geschreven; en ook als invloedrijk leider van de Vlaamsch-liberale partij en
bevorderaar van het Vlaamsche cultuurleven. Brugge hield hem bizonder in eere
omdat hij telkens en telkens optrad voor de sociale en economische belangen van
de stad, namelijk in de kwestie van Brugge-Zeehaven. In den strijd voor een
Vlaamsche opera te Antwerpen - die onder de leiding van Peter Benoit tot stand
zou komen - stond Vader Sabbe eveneens vooraan op de bres. Op een aantal
gebieden maakte zich Vader Sabbe op die wijze bizonder verdienstelijk, en door
die verdiensten won hij de algemeene waardeering en sympathie. Hij verkreeg in
ruime mate wat hem toekwam. Ook op velerlei gebied heeft zich Maurits Sabbe
bewogen, juist als zijn vader en nagenoeg op dezelfde: kunst en literatuur, liberale
politiek, Vlaamsche cultuur. Op dit laatste gebied bestreek hij nochtans een ruimer
veld dan zijn vader. De omstandigheden brachten inderdaad mee dat Maurits Sabbe,
onverwachts conservator van het Museum-Plantijn te Antwerpen geworden, daardoor
de beschikking kreeg over een onuitputtelijk historisch archief - en van die
gelegenheid ruimschoots gebruik maakte. Want ook voor den praktischen kant van
het leven had de zoon oog, meer wellicht dan de vader. Aan Plantijn, zijn vrienden
en zijn medewerkers, aan het Plantijnsche huis, aan Antwerpen in den tijd van
Plantin en van zijn opvolger Moretus, aan Brabant in de XVIIIe eeuw wijdde Dr.
Maurits Sabbe uitvoerige studies, gesteund op een rijke documentatie. Op dat terrein
overtrof de zoon zeker den vader. Niettemin kan worden gezegd dat de carrière van
den zoon een - breeder ontwikkelde - voortzetting is geweest van de carrière van
den vader. En even succesvol. Want ook Maurits Sabbe genoot algemeene
waardeering en sympathie. Vader en zoon waren trouwens voortreffelijke redenaars;
om hun eerlijke meeningsuiting, hun warm woord, de ontegensprekelijke
belangeloosheid van hun optreden, overal en door allen waren zij gewaardeerd en
geëerd.
Reeds op de schoolbanken ondervond de zoon Sabbe de weldaad van
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de sympathie, die zijn vader omringde. Gelijk vanzelf zou spreken trad hij onmiddellijk
op als leider van leerlingen- en studentenvereenigingen en speelde dus al van jongs
of een rol van beteekenis in den Vlaamschen strijd, waar de studenten steeds
bizonder actief aan deel hebben genomen. En reeds ook droeg de zoon Sabbe
gedichten en vertellingen bij aan studententijdschriften en studentenalmanakken.
Daarna stonden als vanzelf de Vlaamsche tijdschriften ruim voor hem open. Eenigen
strijd had hij niet te voeren, noch geduld te oefenen. Kort nadat hij aan de Gentsche
Universiteit het diploma van doctor in de letteren en de wijsbegeerte had behaald
- na enkele maanden aan een private instelling te Brussel verbonden te zijn geweest,
- werd Dr. Sabbe bij het officieele middelbare onderwijs benoemd, en wel in Wallonië
te Hoei. En meteen verschenen Sabbe's eerste pennevruchten, n.l. de novellenbundel
‘Aan 't Minnewater’, verhalen over zeden en gebruiken die nog zoo eigenaardig
onder de Brugsche bevolking heerschen. En die eersteling genoot algemeenen
bijval. Brugge is trouwens de stad waar Sabbe zijn verhalen meestal situeert. Niet
het leven te Brugge, ik bedoel het Brugge dat met den tijd toch, al zij het
schoorvoetend, heeft geëvolueerd en waar toch ook nieuwe belangen en, in verband
daarmede, nieuwe zeden verwekt zijn geworden. Niet dat nieuwe Brugge kende
dus Sabbe als verteller, maar het iet of wat gestabiliseerde Brugge, met een tikje
ouderwetschheid, een eigen gemoedelijkheid, met zijn reitjes, zijn trapgeveltjes en
zijn ‘huzetjes’, zijn begijnhof en zijn ongestoorde rust. In die atmosfeer leven de
kleine menschjes die hij ten tooneele voerde. En dit deed Sabbe met een hem eigen
gemoedsrust, zonder stemverheffing, in een taal die af en toe iets weg heeft - heel
lichtjes zeker, maar tòch! - van boekentaal, maar die doorgaans egaal vloeit, zuiver
klinkt en prettig aandoet. En zoo ook zijn zijn verhalen: geen scherpe tegenstellingen,
geen diepe motieven, geen schokkende zielsconflicten, maar aldoor de rustige
beschrijving en ontwikkeling van gemoedsverwikkelingen, waaronder het leven van
kleine luyden gebukt kan gaan en die de, niet altijd pregnante, tragiek van hun leven
kunnen uitmaken. ‘Aan 't Minnewater’ had een goede pers: de zoon Sabbe bleek
een waardige zoon van Julius Sabbe te zijn. Doch de jonge Sabbe bevestigde aldra
zijn naam als zelfstandig auteur met ‘Een Mei van Vroomheid’ en kort daarop ‘De
Filosoof van 't Sashuis’ twee uitvoerige verhalen vol sap en kleur-in-gemoedelijkheid,
waaruit een, al dan niet vermeend, echt beeld van Brugge tot ons gemoed sprak.
Beide werken zijn klassiek geworden. ‘De Nood der Bariseele's’, een uitge-
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sponnen roman, die daarop volgde, leek nochtans als geheel heel wat zwakker.
Sabbe's gebrek aan constructieve scherpte van verbeelding, aan stijl-nervositeit
was oorzaak dat het verhaal, ondanks heel mooie passages, in, laat staan superieure,
kletspraat dood ging loopen. Van veel betere kwaliteit zijn echter weer de romans
‘Het Pastoorke van Schaerdijke’ en vooral ‘Het Kwartet der Jacobijnen’, - Sabbe's
meesterwerk, meen ik, - die later van de pers kwamen. De wijn die ons daar wordt
geschonken heeft een aroma en een sappigheid, die uit diepere bronnen tot onzen
smaak stijgen, een degelijkheid en bekoorlijkheid die wij helaas in ‘De Nood der
Bariseele's’ niet konden vinden. Van betere kwaliteit zijn eveneens enkele novellen,
die in den bundel ‘Vlaamsche Menschen’ bij elkaar gebracht zijn. Al bereikt Sabbe
niettemin slechts sporadisch een peil van vertelkunst dat wij superieur kunnen
noemen, - gebrek aan dieptepeiling, aan innerlijke spankracht - overal in zijn werk
ontmoeten wij een zelfden, rustigen Sabbe, vol interesse voor aardige toestanden
en gemoedsbewegingen, en die daarvan weet te vertellen, zonder scherpe trekken,
in een onderonsje van vriendelijke buren, die soms nieuwsgierig mond-open
toekijken, en met af en toe wat galgenhumor. Dat hartige proza, die gevoelig warme
toon nemen den lezer altijd in, en boeien hem telkens geruimen tijd.
Intusschen was Dr. Sabbe als athenaeumleeraar van het Waalsche Hoei naar
het Vlaamsche Mechelen overgeplaatst geworden. Ongeveer tegelijkertijd werd hij
als leerkracht aan de tooneelschool te Antwerpen verbonden. Dit was aanleiding
dat hij zich meer dan vroeger voor het tooneel ging interesseeren. De vrucht van
die verhoogde belangstelling zijn o.m. enkele wel is waar korte, tooneelstukjes die
- en vooral ‘Bietje’ - in de kringen van belangstellenden in het Vlaamsche tooneel
steeds grooten bijval hebben genoten. Geen tooneelmaatschappij, of zij heeft een
van Sabbe's tooneelwerken op haar repertorium staan. Bij de opvoering juicht het
goedjongstige publiek steeds toe. Niets nieuws, geen experiment in welke richting
ook bracht ons Sabbe. Sabbe voorzag in een leemte; wat hij heeft geschreven
overtrof in smaak en taal den rommel die in de bedoelde kringen sedert onheuglijke
tijden den gewonen kost uitmaakte. Het steekt daar consequent bovenuit. In
gelouterde lezing schonk hij het Vlaamsche publiek datgene wat het verdragen kon
en dus logischer wijze hebben moest. Hij diende zijn volk.
Het was al sedert de universiteitsjaren gebleken dat Maurits Sabbe niet uitsluitend
als scheppend kunstenaar naam zou maken, maar ook als
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wetenschapsman carrière zou maken. Aanvankelijk overwoog de belangstelling in
de literaire schepping, later in de literatuur- en cultuurhistorie. Doch zijn leven lang
ging Sabbe's belangstelling o.m. naar muziek, folklore, literatuurgeschiedenis uit.
Het eerst misschien stelde hij, nog op de schoolbanken, bijzonder belang in het
werk van Michiel de Swaen. Hij wijdde aan den Duinkerkschen dichter een uitvoerige
studie, die als antwoord op een prijsvraag van de Académie de Belgique ingezonden,
met goud werd bekroond en door de Academie werd uitgegeven. En de
eigenaardigheid van deze studie, zooals van de heel vele werken op folkloristisch,
cultuurhistorisch en literairgeschiedkundig gebied, die Sabbe onder door zijn
scheppenden arbeid, en in de laatste jaren van zijn leven haast uitsluitend, zou
uitgeven, is dat men in die werken denzelfden rustigen schrijftrant, diezelfde
gemoedelijkheid, diezelfde wellevendheid ontmoet, als in het literaire werk te vinden
zijn. Het is dezelfde Sabbe die uit de romans en de vertellingen en uit dit
wetenschappelijk betoogend proza tot ons komt. En in dat wetenschappelijke werk
heerschen dezelfde kwaliteiten van degelijkheid en logische bezadigdheid als in
den scheppenden arbeid. Maar ook dezelfde principieele bezwaren kan men doen
gelden: eenig gebrek aan concentratie, aan synthetischen zin.
Want met de jaren was nu allengerhand de scheppende kunstenaar gaan zwijgen
en bleef nog alleen de kunstzinnige geleerde aan het woord. Intusschen had evenwel
Sabbe het onderwijs verlaten - even na den oorlog - en was hij benoemd geworden
tot conservator van het Museum Plantijn Moretus te Antwerpen. In het oude
Antwerpsche patriciërshuis nam hij dan ook zijn intrek. En haast tegelijkertijd werd
hij benoemd tot lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie en tot hoogleeraar in
de Nederlandsche letterkunde aan de Universiteit te Brussel. Al de genoemde
betrekkingen cumuleerde hij later met de functie van lid van den raad van beheer
van het Belgisch instituut voor radio-omroep en met die van leeraar aan de
Antwerpsche Academie voor Schoone Kunsten, aan het Koloniaal Instituut en aan
de Hoogeschool voor Vrouwen eveneens te Antwerpen. Die uitgebreide werkkring
belette Dr. Sabbe niet voortdurend wetenschappelijk werk op de markt te brengen.
Zijn vroegere literair-kritische bijdragen had hij gebundeld tot een lijvig boekdeel
‘Mozaïek’. Zijn studies op het gebied van folklore, cultuurgeschiedenis,
volksgeschiedenis had hij in een tiental bundels verzameld. Doch van een grootere
werkkracht nog gaf hij blijk toen hij het huis van Plantin had betrokken. Het museum,
dat aan zijn zorg was toevertrouwd, werd

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

96
eigenlijk het haast uitsluitende voorwerp van zijn toegewijde studie. Het museum,
maar ook de stad waar het gevestigd is: Antwerpen. Van dat museum en van de
stichters van het huis, de Plantin's en de Moretussen, hun vrienden en magen, hun
personeel, hun uitgebreide relaties, hun rekeningen, hun uitgaven, hun reizen en
hun twisten, hun gezindheden en hun avonturen - en hoe Antwerpen er in al die
periodes, politiek, economisch en cultureel uitzag, wie er kwam, en pleisterde en
vertrok, van dat alles - en van nog wat meer - wist voortaan Sabbe uitvoerig te
vertellen; en vertelde hij ook in boek op boek. En elk nieuw werk van zijn hand,
resultaat van vele vernuftige opzoekingen, tekstvergelijkingen en vondsten, verrijkte
de Vlaamsche wetenschap. Evenzeer de exacte, als de volksgemeene. Want Sabbe's
historisch of beter philologisch historisch werk bezit de hooge kwaliteiten, waardoor
niet alleen vakkundigen en medegeleerden, doch ook de belangstellende profaan
worden geboeid; want de geuzenliederen, de strijdliederen, de berijmde of onberijmde
pamfletten, waarin het voorgeslacht lucht gaf aan zijn haat en zijn liefde, aan zijn
nood en zijn hoop - wanneer Sabbe er ons over onderhoudt in korte of uitvoerige
bijdragen of boekdeelen, het wordt vanzelfsprekend boeiende lectuur. Want geen
in Vlaanderen wist zooals hij ‘miscere utile dulci’.
Zeker, op geen van de vele gebieden, waarop hij zich heeft bewogen, heeft Maurits
Sabbe blijk gegeven van uitzonderlijke talenten. Op geen er van heeft hij aan de
leiding gestaan. Maar, literair en wetenschappelijk heeft hij steeds en overal getoond
te zijn een man met eerlijke bedoelingen, met een ruim inzicht, met een diepe liefde.
Ook liggen zijn beteekenis en zijn grootheid in de verscheidenheid van zijn steeds
opmerkelijk, en ook vaak voortreffelijk, werk. En toch ook in die zeldzame sympathie,
die hij bij groot en klein verwekte en die trouwens ook den toon gaf aan zijn werk.
Een ‘clerc’ naar de formule van Benda zou men Maurits Sabbe dan ook kunnen
noemen. Maar misschien zou hij nog het best kunnen worden vergeleken bij die
groote humanisten - zoo schreef ik bij zijn dood - die in vroegeren tijd, het schoone
huis van Plantin hebben bezocht en wier namen, na vele eeuwen, in het oog der
elite, niets van hun schittering hebben ingeboet. Ik houd mij overtuigd dat ook Dr.
Maurits Sabbe, hun opvolger in het huis van Plantin, zulk lot zal zijn beschoren.
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

97

Lijst der geschriften
1898

Aan 't Minnewater - Amsterdam, E.L.E.
van Dantzig; 2e druk Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.

1903

Een Mei van Vroomheid - Maldeghem.
V. Delille; 2e druk Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.

1905

Het leven en de werken van Michiel de
Swaen. Brussel, Hayez.

1907

De Filosoof van 't Sashuis - Bussum,
C.A.J. van Dishoeck.

1907

Vlaamsche Menschen - Maldeghem, V.
Delille.

1912

De Nood der Bariseele's - Bussum,
C.A.J. van Dishoeck.

1912

Mozaïek - Antwerpen, L. Opdebeek.

1914

Caritate (drama) - Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.

1915

In 't Gedrang - Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.

1917

Dierkennis en diersage bij Vondel Antwerpen, Gust Janssens.

1919

't Pastoorken van Schaerdijcke - Bussum,
C.A.J. van Dishoeck.

1920

't Kwartet der Jacobijnen - Bussum,
C.A.J. van Dishoeck.

1924

Redevoeringen en studies - Antwerpen,
De Nederlandsche Boekhandel.

1924

Het Plantijnsche Huis - Antwerpen, V.
Resseler.

1926

Het Museum Plantin-Moretus - Brussel,
L.J. Krijn.

1926

Antwerpsche drukkerijen - Brussel,
Standaardboekhandel.

1927

Het Geestesleven te Antwerpen in
Rubens' tijd - Brussel, L.J. Krijn.

1928

Letterkundige verscheidenheden Antwerpen, S.V. Lectura.

1928

De Moretussen en hun kring Antwerpen, V. Resseler.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

1931

Brabant in 't verweer - Antwerpen, V.
Resseler.

1937

Peilingen - Antwerpen, V. Resseler.

1939

Uit den taalstrijd - Antwerpen,
Lectura-uitgaven.
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Johan Bernard Schepers
(Heerenveen 15 Augustus 1865-Haarlem 10 Juli 1937)
Voor het eerst trof ik hem op den 1en Augustus 1929 in de Kanselarij te Leeuwarden
op den tweeden door den Provincialen Onderwijsraad van Friesland op touw gezetten
vakantie-kursus; hij was de eerste spreker van den dag. Behalve den twee-taligen
schrijver-dichter leerde ik hier den spelling-vereenvoudiger kennen. Voor de tweede
maal zag ik hem weer op den 13en Januari 1933 in onze oude vergaderzaal aan
de Steenschuur; hij hield weer een redevoering. Kort daarna op 20 April 1933 waren
wij weer samen, nu te Stiens op de Piter-Jelles-dei. En toen waren wij elkaar zoo
nagekomen, dat hij zich in een van zijn latere brieven aan mij ‘Jins frjeon’ noemde,
waartoe een Fries nu juist niet zoo gauw overgaat.
Want een Fries was hij; maar over wiens Friesch stambesef heen zich een even
eerlijk Nederlandsch stambesef welfde. Dat is, geloof ik, met alle Friesche
nationalisten zoo; moeilijker evenwel stijgen ze ook dáár nog boven uit tot het
Grootnederlanderschap, waarvan Schepers eveneens een geestdriftig belijder was.
Bij een belijdenis van zijn uit dit alles opbloeiende idealen heeft hij het overigens
nooit gelaten, integendeel te allen tijde heeft hij ze omgezet in levensenergieën,
met mond en pen en met de daad werkende aan hunne verwezenlijking. Zoo werd
hij in de stad zijner inwoning alras wat men noemt een publiek persoon, een even
oprechte Haarlemmer als hij een ‘oprjuchte Fries’ bleef. Dat kan allemaal best
tegelijk, maar allen kunnen het niet.
Dat hij ook een Haarlemmer was, is hier en daar aan zijn oeuvre duidelijk te zien.
En hiermee hangen twee andere persoonlijke ontmoetingen samen, waarvan ik de
eerste in dit levensbericht moet gedenken. Toen ik in zijn woning kwam, was hij al
van daar heengegaan. Maar ik moet dit anders zeggen. Bij het betreden van de
huiskamer heette mij zijn geschilderd portret aan den tegenoverliggenden wand
welkom; in de voorkamer daarnaast hing de door den Hongaarschen zeeschilder
O. Mendlik gekonterfeite karakterkop van zijn Vader, kantiger en scherper dan die
van den dichter, die als vele dichters meer útskaeide - daar is geen Nederlandsch
woord voor - naar zijn Moeder. Ontvangen werd ik door Vrouw en dochter, met wie
ik na twee of drie woorden al in het vertrouwelijke Friesch verviel. En wanneer zij
dan in liefdevol gedenken vertellen van
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haar Man en Vader, dan komt er persoonlijk kontakt ook met dezen. Dit moest ik
hier even meedeelen, want de Man en Vader staat telkens weer achter het werk
van den lyricus Schepers.
Het geslacht Schepers is afkomstig uit den Gelderschen Achterhoek. Maar reeds
de overgrootvader van Schepers verhuisde naar het Bilt. Diens zoon Jan Dirk
Schepers was een tijdlang dokter in Tolbert en Ulrum, maar vestigde zich tenslotte
in Woudsend. Hij maakte Friesche gedichten, schreef overigens tweetalig: er staan
ook Nederlandsche gedichten van hem in Friesche volksalmanakken. Zijn zoon,
ook geneesheer, aanvankelijk te Heerenveen, een wat verstadschte Friesche vlek,
waar Johan Bernard als zijn oudste zoon uit zijn huwelijk met Anna Schuier uit Zwolle
geboren werd, nam in 1869 de praktijk over van Dr. Hidde Eeltsjes Halbertsma te
Grouw, die in 1854 zijn beroemden vader, den dichter Eeltsje Halbertsma, aldaar
als dokter was opgevolgd. Hier, te Grouw, was de vierjarige Johan Bernard in zijn
eigenlijke Heimat aangekomen.
Een van zijn onderwijzers op de lagere school werd Meester Cornelis Wielsma.
Den niet-Fries zegt dat niets, maar voor den Fries stijgt bij dien naam op het beeld
van den populairen plattelandsschoolmeester, den gangmaker bij de jaarlijksche
hoogtijden als daar zijn: hardzeilpartijen, schoolfeesten, harddraverijen, uitvoeringen
van het Zanggezelschap, den luimigen Frieschen voordrager bij prijsuitdeelingen
en boerenbruiloften. Het Grouw van Cees Wielsma staat op den achtergrond van
geen gering deel van Schepers' Friesche zangen. - Hoe de verhouding tot zijn Vader
was?
Wij loopen saam in druk gesprek - ik zie het
En voel de geestdrift die er uit u stroomde
Over mijn ziel, die al te gaarne droomde;
Al wat er hoog en mooi is, ik geniet het
Ook nu en 'k denk aan 't wandlen door de weiden
En alles wat wij keuvelden, wij beiden.
(Nieuwe Gids 1901, bl. 373).

En de verhouding tot zijn Moeder, die hij betrekkelijk vroeg verloor? Als een zoon
tot een Moeder; waarbij nog kwam, dat zij, gelijk hij, de Muzen minde. Daarover
heeft zijn weduwe mij ingelicht en mij tegelijk onder zijn nagelaten papieren een
gebonden schrift laten zien, waarin zijn Moeder verzen van haar lievelingsdichters
keurig, zooals onze grootouders dat konden, heeft overgeschreven. Was misschien
Schepers' verhouding
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tot het Friesch meer als die tot een Moeder en tot het Nederlandsch als die tot een
Vader? Er kan iets van aan zijn. Dat zijn Moeder geen Friezinne was, heeft hier
natuurlijk niets mee te maken. Ook een kleineering van zijn verhouding tot het
Nederlandsch zit hier niet in: je kunt toch ook van je Vader zoo ontzettend veel
houden. Als aankomende jonge man vertrok hij na zijn lagere school-jaren naar
Groningen, waar hij het gymnasium bezocht en woonde bij zijn inmiddels daarheen
verhuisde Grootmoeder en Tante Schepers. In 1885 werd hij aldaar als student
ingeschreven. Als leermeesters kreeg hij o.a. de hoogleeraren Blok, v. Helten,
Sijmons. Verder kwam hij onder den invloed van den vijf jaren ouderen, sinds 1882
aldaar in de rechten studeerenden Piter Jelles Troelstra. Deze had toen als Friesch
dichter al naam gemaakt. In 1888 verscheen voor het eerst het nieuwe, door dezen
bestuurde, Friesche tijdschrift ‘For hûs en hiem’ en daarin staan op bl. 261-265
Friesche gedichten van Schepers, vier in getal; ‘Jonge Lieafde fen J.B.S.’ staat er
boven en het eerste heet ‘Foarjierssang’:
Ho strielet de sinne!
Hoe grien is it wâld!
Ho ljochtsje de weachjes
Sa tûzenfâld!
Hwet floitsje de finkjes!
Lûd klinkt it en swiet.
For 't wyfke yn 'e klaver
Sjongt 't ljurkje syn liet.
Hwet sjonge de fûgels,
Sa binne se op 't skik;
Mar binn' hja sa bliid en
Sa fleurich as ik?
En ik ha myn lieafste
Myn famke wer foun;
Fier klinkt oer 'e greiden
Myn wille yn it roun.
Yn 't fjild en op 't wetter,
O, 't is my sa rom,
't Is lieafde yn myn herte,
't Is lieafde rounom!

Dat zijn onmiskenbaar Sesenheimer tonen. En dat is geen wonder: voor den jongen
liefdezanger was de idylle begonnen. Het vorige jaar had Schepers zich verloofd
met Tryntsje Lykles uit een oud-Grouwsch geslacht van graankooplui en de belofte
van ‘nea forbritsen trou’, die hij in het tweede van het bovenstaande viertal liederen
aflegt, heeft hij in een vijfjarigen verlovingstijd en een vijfenveertigjarig huwelijksleven
gehouden. Zij is zijn ‘lieawe keninginne’ gebleven, zooals hij haar in het laatste van
bovengenoemde zangen noemt. Ik zeg dat niet, omdat dat
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zoo moeilijk is - het is heelemaal niet moeilijk; maar allen kunnen het niet, ook niet,
als ze gedichten op hun geliefde maken; Goethe kon het b.v. niet. In 1891 sloot
Schepers zijn Groninger studiën af met een proefschrift Groningen als Hanzestad
(Gron. 1891). In de dertiende van zijn zeventien stellingen biedt hij aan een lans te
breken voor de Nieuwe-Gidsbeweging. De jonge doctor vertrekt dan naar Tilburg,
waar hij benoemd is als leeraar Nederlandsch en Aardrijkskunde aan de H.B.S.
Willem II. In 1892 haalt hij zijn bruid daarheen, nu zijn Vrouw. In de tien jaren
tusschen 1893 en 1903 werden zijn vijf kinderen geboren, vier jongens en een
meisje: een gelukkig huiselijk leven was begonnen. Aan de dochter werden bijzonder
teere moederlijke en, inzonderheid in de schooljaren, ook vaderlijke zorgen besteed
vanwege hare zwakke oogen (vgl. ‘Op Kraantjelek’, gedicht Eigen Haard 1907, bl.
368). ‘It boask út ljeafde fen ús fjouwer jonges makke in hopen yn ús wekker’, getuigt
de gelukkige huisvader veel later. Maar wij zijn nog in de jaren, dat er niets wakker
gemaakt behoefde te worden, alles was wakker. De jonge echtgenoot, sinds 1895
in Haarlem woonachtig, legde zijn geluk neer in tal van nu ook Nederlandsche
verzen:
Ik noemde mijn liefste mijn zonne
En blozende schudde zij 't hoofd;
‘Je stelt mij te hoog, beste jongen,
Die waan wordt je zeker ontroofd.’
Nog blozende hief zij haar hoofd nu;
Zag lachend tot mij omhoog,
En - warm gleed een blik in mijn oogen:
Een zonnestraal vloog uit haar oog.
(Eigen Haard 1893, bl. 600).

Ik heb dit gedichtje gelijk het vorige Friesche in zijn geheel geciteerd, omdat m.i.
den lyricus Schepers het eenvoudige stemmingsbeeld, het eenvoudige liefde- en
natuurliedje het best gelukt. Verschillende van die liedjes zijn op muziek gezet:
Simmerjounsbyld door L. Dokkum (Ljouwert 1897), Een liedje voor Hendrik den
Geus door Willem Andriessen (Eigen Haard 1907, bl. 335), It wetter door J. Kleefstra
(Ljouwert 1914). In 1897 verzamelt hij verschillende van zijn Friesche ‘Gedichten’
(Ljouwert 1897) tot een bundeltje, waarvan hij in Friesland niet veel plezier beleefde;
o.a. vanwege de spelling werd het nogal afgekamd. Hij had toen een tijdlang het
gevoel, dat hij in het Heitelân niet terecht kon. Wel komen er dan van Schepers nog
enkele bijdragen in Sljucht en Rjucht en in Forjit my net, maar na 1900 verneemt
men zijn stem ge-
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durende enkele jaren niet. Eerst in 1906 verschijnt te Leiden Toemar, In âlde
middelieuske klucht, waarna hij in het volgende jaar ook in Friesche tijdschriften zijn
stem weer laat hooren. Daarna zijn geregeld dichterlijke bijdragen van hem
verschenen in Friesche periodieken. Apart signaleeren wil ik hier een gedicht ‘Oan
Piter Jelles Troelstra’ (1908) naar aanleiding van diens uitingen in de Kamer over
de blijde gebeurtenis in het Koninklijk gezin, waardoor deze, wiens muze negentien
jaar gezwegen had, uit zijn tent werd gelokt en door een reeks nieuwe gedichten
bewees, dat in den Nederlandschen politikus Troelstra de Friesche dichter Piter
Jelles niet was ondergegaan. Reeds in 1897 had Schepers te Haarlem de Friesche
vereeniging ‘Gysbert Japiks’ opgericht. In zijn langjarig voorzitterschap en ook
daarna heeft zijn gastvrij studeervertrek steeds voor Friezen in en om Haarlem
opengestaan. Met een bundeltje sonnetten Pier Panders kinst ta eare (Smits 1925),
heb ik dan zoowat al het Friesch genoemd, dat van hem in druk is verschenen. Wat
hij verder over Friesland en over het Friesch publiceerde in krant (Het onderwijs in
't Fries buiten de schooltijden: Leeuw. Courant, 20 Mrt. 1905) of in tijdschrift (Het
Nederlandse Fries: Tijdschr. v.h. Willems Fonds, Okt. 1897; het Stiefkind onder de
Levende talen: Berichten en Mededel. v.d. Veren. v. leraren in lev. talen, Sept. 1927)
of ook in boekvorm, was Nederlandsch. Kenmerkend voor den man waren zijn
protesten tegen de stichting van het Kristlik Selskip for fryske tael en skriftekennisse
(b.v. Ned. Spectator 1907, bl. 395), waarvan hij verdeeldheid vreesde; gewichtig
voor de Friesche filologie: Chronologie der werken van Eeltje Halbertsma (Vrije
Fries 1900, bl. 300). Troelstra als Fries dichter (Amsterdam 1925) is een poging om
een verklaring van den Nederlandschen staatsman te geven door hem als dichter
aan het Nederlandsche volk voor te stellen; daartoe heeft hij verscheidene van diens
Friesche zangen in het Nederlandsch nagedicht en, waar ze er waren, de zangwijzen
met pianobegeleiding er bij gedrukt.
Ik keer nog eenmaal tot de jaren omstreeks 1900 terug, toen zijn Friesche muze
zweeg. Stil waren die jaren overigens in het geheel niet. Op grond van zijn proefschrift
zou men in de eerste plaats publikaties op historisch gebied van hem verwachten.
Inderdaad zijn enkele dergelijke artikelen van zijn hand verschenen: Koningin Louise
van Pruisen (Tijdschr. v. Gesch ‘Land- en Volkenkunde 1893, bl. 1), Een Hollandsche
stad in een roerig tijdperk (Tijdspiegel 1899, bl. 90), De oude
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aardrijkskunde van Friesland (Tijdschr. v. Gesch., L. en V. 1907, bl. 113). Maar
blijkbaar gunde de strenge Kleio niet genoeg ruimte aan zijn fantasie en koos hij
Kalliope, die over Kleio's stof meer naar welgevallen beschikt, tot zijn leidster,
wandelende nu en dan ook aan de hand van de nog wat toeschietelijkere Erato. De
Germaansche godenwereld steeg op voor de oogen zijner verbeelding. Reeds in
zijn Tilburger tijd liet hij in Elseviers Maandschrift (1892, bl. 431, 536; 1893, bl. 331)
zijn Bernlefzangen verschijnen, later nog eens weer (1901, bl. 246). Het verlangen
was ontwaakt naar een nationalen Olympus, een nationalen Apollo bovenal. En zoo
mooi beide, als hij het in zijn macht had ze te maken, ondanks eventueele ‘ernstige
bedenkingen over de wetenschappelike waarde’. Dit is een citaat uit de inleiding
van het werk, dat hij beschouwd heeft als zijn voornaamste, zijn levenswerk en dat
den naam draagt van dien Germaanschen Apollo: Bragi (Amsterdam, I 1900; II, III
1901). Aan het motto op het titelblad ‘Zonder liefde leefde nooit een lied’, is al te
merken, dat ook Erato in het epos de hand gehad heeft; van Kleio's medewerking
is weinig meer te bespeuren. De waarlijk niet zoo bijster zachtzinnige
literaire-kroniekschrijver in den Nieuwe Gids (1901, bl. 250) vergelijkt het met Gorters
Mei - dat is al geen kleinigheid - en noemt Schepers' Bragi ‘een reeks zalen, in
elkander uitloopend, met, aan-de-wanden, zachtgetinte fresco's en die men tenslotte
weer zal verlaten, opgeruimder en hooger-van-geest, dan men, misschien wel, was
gekomen, omdat men een zuivere, eenvoudig-gehoudene schoonheid met oogen
en ziel heeft geproefd...’ Dat is niet mis. Een van zijn twee bezwaren is, dat het werk
hier en daar rhythmisch-verzorgder had kunnen zijn. En dat zal dan ook wel de
oorzaak zijn, dat, althans in zijn Friesche poëzie, de rhythmisch zoo ontzettend
nauw luisterende versvormen als terzinen en strofenvormen als het sonnet den
dichter minder gelukken. Na zijn pensionneering vond de dichter tijd om zijn epos
in het Friesch te herscheppen, maar tot de uitgave van de Friesche bewerking is
het (nog?) niet gekomen. De plaats ontbreekt mij om hier eenige partijen in beide
talen naast elkaar af te drukken. De scenerie van het epos is den dichter opgegaan
bij de Oisterwijksche vennen. Aan wie hij het epos heeft opgedragen? Natuurlijk
aan zijn Vrouw.
Het is jammer, dat Schepers op dit succes Alwin, een woudspel in vijf bedrijven
(Haarlem z.j. [1905]), liet volgen: de handeling is gewrongen-bizar en de stafrijmen
scheppen geen sfeer. ‘Wodan en Loke’
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daarentegen werd in drie gedeelten in den Nieuwe Gids (1907, bl. 291; 1911, bl.
845; 1913, bl. 72) opgenomen. Bijna aan het eind van zijn dichterloopbaan gekomen,
trad hij nog eenmaal vóór het publiek met een gelijksoortige stof of liever zijn Vrouw
verraste hem met de uitgave van één nummer uit een Radboud-trilogie, die hij in
handschrift bezat. Had de dichter zelf kunnen kiezen, dan had hij daarvoor het eerste
derde deel gekozen, getiteld ‘Bronne en Riksta’, nu werd het het laatste: Radbout,
drama in vijf bedrijven (Haarlem 1932).
Wij verlaten het nevelland van den Germaanschen vóórtijd, waar de Bragi-zanger
zoo gaarne vertoefde, en zien een anderen Schepers, den filoloog, op een ander
veld aan den arbeid. In het Maandelijksch tijdschrift voor Tooneel, dat slechts zeer
kort heeft bestaan, verscheen van zijn hand een studie over Het Middeleeuws
Tooneel (1904, bl. 44, 92, 128, 165), waarbij aansloot een over het Friese Tooneel
(ibid., bl. 197). Zijn liefde hadden verder behalve de Tachtigers (vgl. De vriendschap
van Jacques Perk en Willem Kloos en de wijziging van de Mathildecyclus:
Groot-Nederland 1916, bl. 386), onder de Zeventiende-eeuwers vooral Vondel en
Breero. Van den eerste bezorgde hij voor de Zwolsche herdrukken (1924) de
Leeuwendalers in de bewerking van zijn vriend Foeke Buitenrust Hettema, die 5
Oktober 1922 was overleden. Hij had toen diens Levensbericht al voor onze
Maatschappij (Jaarboek 1922-23) geschreven. Over G.A. Breero liet hij twee studiën
verschijnen, resp. in den Nieuwe Gids (1913, bl. 574) en in Levende talen (1917).
Verder verzorgde hij de uitgave van zesennegentig liederen en klinkdichten in den
druk van den tijd, ten deele met de wijzen: G.A. Bredero's Liefde en Lied (Amsterdam
MDCCCCXVIII). Wat wonder dat deze minnaar der Nederlandsche letteren werd
aangezocht om de feestrede uit te spreken bij de onthulling van de De Genestet-bank
te Bloemendaal in het verrukkelijke oord bij het Meertje van Caprera (vgl.
Bloemendaal en P.A. de Genestet, Haarlem 1911).
Nog moet ik kort den leeraar Schepers gedenken. En geef daartoe het woord aan
een van zijn oud-leerlingen, die met eerbied terugdenkt ‘aan den leeraar, die zooveel
voor zuiverheid van beeld, voor klank, voor rhythme, voor je moedertaal in den
volledigsten zin, wist te doen ontluiken in onze zich vormende geesten...... Wat nu
zoo mooi was in dezen leeraar: hij leeraarde nooit; hij dompte nimmer...... Dikke
woorden als aesthetica e.d. hoorden wij niet, maar hij bracht ons inzicht in Berlage's
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kunst en wist ons iets te doen begrijpen van den Vlaming, die het drama van
Golgotha in sneeuwlandschap schilderde......’. Een andere oudleerling prijst zijn
‘bonhomie en mildheid’ en vervolgt: ‘zijn gelaat deed mij altijd denken aan dat van
Coornhert, wiens beeltenis in 't Frans Halsmuseum hangt’. Naast den practischen
schoolman de theoretische, die overweegt in hoeverre op gymnasium en H.B.S. de
kunst (Ned. Spectator 1907, bl. 121), in hoever het dialekt (Vragen van den Dag
1926) mag worden toegelaten, leesboeken samenstelt b.v. Oudere dichters. Schilders
met de pen (Amsterdam 1908), Literatuur, gekozen uit het werk van hedendaagse
schrijvers (Bussum 1910) en voordrachten houdt over zaken het onderwijs rakende,
b.v. Zelfwerkzaamheid bij het Nederlandse onderwijs (Paedagogische Studiën 1920,
bl. 65).
Eenigszins vreemd doet het aan, dat hij in de jaren 1906-08 wel eens schrijft
onder het overigens doorzichtige pseudonym Johan de Vries: Jan en Marie of de
Kabouterbrug (Utrecht 1906), zoo ook in eenige artikelen in den Nederlandsche
Spectator (1907, bl. 44, 77) en Eigen Haard (1908, bl. 648). Hij is anders ook in die
dagen volop de twintigsteeeuwer, die duidelijk kleur bekent in de aktueelste
vraagstukken, die ingrijpt in het spellingvraagstuk in Pro en Contra (Baarn 1905) en
een lans breekt voor Kollewijn, in Verkeerde Raadgevers (Haarlem 1910) een open
brief richt tot de letterkundigen, die een adres tegen de vereenvoudigde spelling
teekenden; die zich verheugde over de opbloeiende Vlaamsche letterkunde en een
Friesch gedicht richtte tot Stijn Streuvels (Vlaamsche Arbeid 1922, bl. 6); die
besprekingen leverde van Zuidafrikaansch literatuurwerk (Nieuwe Gids 1909, 1910,
1914; Dietsche stemmen 1916) en met zijn rektor Dr. Garrer een afdeeling Haarlem
en Omstreken stichtte van het Algemeen Nederlandsch verbond, den eersten stoot
gaf tot de oprichting van een Hildebrand-monument - en die een lezing hield op de
Kanselarij te Leeuwarden over Friesche schrijvers buiten Friesland.
Ik ben tot mijn eerste persoonlijke herinnering teruggekeerd. Ik zit op de Kanselarij
in de leeszaal van de Provinciale Bibliotheek van Friesland. Vóór mij liggen groote
portefeuilles met papieren, dikke ingebonden schriften: de handschriftelijke
nalatenschap van Dr. Johan Bernard Schepers. Twee zware schriften dragen den
titel Wij. In ljeafde yn fersen, boask- en houliksboek fen J.B. Schepers en Tr. Lykles
1887-1937: het begin is bijna geheel Nederlandsch, later wordt haast alles Friesch.
Dan
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twee dikke deelen: Tinzen en Bylden (1886-1937), alles Friesch - het eerste Friesche
gedicht van Schepers is van 1886, - dan Gedachten en Beelden, alles Nederlandsch
met de toevoeging: ‘bij deze twee deelen hooren de Nederl. verzen uit Wij. De twee
deelen Tinzen en Bylden vormen hiervan de Friesche aanvulling met de Friesche
verzen uit Wij’. Vele mij bekende, wijl reeds gedrukte, verzen heb ik gelezen, ook
vele mij onbekende, vooral uit de ‘liefde in verzen’, alles in het mij vertrouwde
handschrift van den dichter. Onder de brieven in de portefeuilles herlees ik ook een
van mijzelf, waarvan ik weet, dat hij hem met belangstelling heeft in handen gehad.
Het was de laatste persoonlijke aanraking, waarvan ik in dit levensbericht moet
1
gewagen .
Den Haag.
G. GOSSES.

1

Van het geven van een lijst der geschriften is hier uit gebrek aan ruimte afgezien.
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Karel Szalay
(Sárospatak 16 December 1859-Lajosmizse 23 Juni 1938)
Karel Szalay - Szalay Károly, zooals zijn naam in Hongarije luidt waar de familienaam
altijd aan den doopnaam voorafgaat, - werd 16 December 1859 te Sárospatak in
Hongarije geboren. Hij was het eenig kind van zeer godsdienstige ouders en bereidde
zich op verlangen zijner moeder tot de theologische loopbaan voor. Wegens zijn
uitblinken als theologisch student viel hem in 1883 het voorrecht te beurt als alumnus
1
van het Stipendium Bernardinum eenige jaren zijn studies te mogen voortzetten te
Utrecht en te Leiden, waar hij de colleges heeft gevolgd van Beets, Kuenen en
Rauwenhoff. Het onderricht van deze mannen genoten was van grooten invloed op
de verdere vorming van den jeugdigen Hongaar. Vol dankbaarheid gedenkt hij in
zijn Ode aan Nederland:
De woorden wijs en waar van mannen groot van geest,
Van meesters, die mijn ziel met vleug'len opwaarts dreven,
Wier wijsheid t' allen tijd mijn leidster is geweest.

En, na hen alle drie achtereenvolgens in enkele regelen te hebben gekarakteriseerd,
verklaart hij:
O 'k zie ze allen weer zoo heerlijk mij verschijnen
Apost'len van den geest, zoo sterk, zoo trouw, zoo klaar,
Die griften in 't gemoed met onuitwisch'bre lijnen,
2
Wat blijvend 't hart vervult als eeuwig juist en waar .

Deze universiteitsjaren in Nederland hebben onvergetelijke indrukken in zijn ziel
nagelaten, en van dien tijd dateert zijn vurige liefde voor ons land, ons volk, onze
cultuur, en nog in 't bijzonder onze letterkunde.
In 1884 vond hij te Leiden op de universiteitsbibliotheek het ontbrekende gedeelte
terug van het handschrift van den Hongaarschen kerkgeleerde Péter Bod, getiteld:
Historia Hungarorum Ecclesiastica. Dit handschrift, in 1756 door Péter Bod aan prof.
van den Honert te Leiden toegestuurd om te worden uitgegeven, was na diens dood
in de universiteitsbibliotheek geraakt en daar vergeten blijven liggen. Op de door
Szalay gedane ontdekking volgde de uitgave. Het gereedmaken van den tekst voor
den druk werd toevertrouwd aan mijn Vader, Ds B.R. Damsté,

1
2

Zie: S.D. van Veen. Het Stipendium Bernardinum, Geschiedenis eener Utrechtsche
Academie-beurs, Utrecht. G.J.A. Ruys, 1911.
De Nederlandsche vertaling dezer Ode, door J. Vreede, onzen vice-consul te Budapest, is
opgenomen in den bundel Holland Költőkből, blz. V-VIII.
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‘die - om Szalay's woorden te gebruiken - voor eeuwig mijn vaderland aan zich heeft
verplicht door aan deze uitgave het welhaast zwaarste en moeilijkste werk te
verrichten’. Ook Szalay zelf heeft in de voorbereiding van den druk en in het mogelijk
maken der uitgave een belangrijk aandeel gehad.
Hoewel Szalay zich bijzonder tot philosophie en natuurwetenschappen
aangetrokken voelde, was het toch de klassieke philologie, die hem de theologie
deed verlaten. Na hierin voltooide studie werd hij in 1886 ‘gymnasii professor’ aan
't protestantsch hoofdgymnasium te Budapest. Gedurende de 35 jaren dat hij deze
betrekking heeft bekleed, deed hij zich ook naar buiten kennen en gelden als
uitnemend paedagoog, geleerde en polyhistor. Zijn Paedagogische
1
Hervormingsideeën gaven den stoot tot groote hervormingen in het schoolonderwijs
in Hongarije.
Zijn eerste, in 1896 in boekvorm verschenen werk was Csanád, een historisch
tooneelspel. In 1900 zag Komoly Tréfa - Ernstige Scherts - een dichterlijke vertelling,
't licht; in 1901 A magam utján - Mijn eigen weg - een bundel gedichten, die van den
dichter en zijn ideeën, welke zich bewegen in den kring van God, vaderland,
menschdom en de innigste roerselen van 't hart, een volmaakt getrouw en edel
beeld geven.
2
In 1906 publiceerde hij zijn philosophisch gedicht A Sivatagban - In de woestijn
- als eerste deel van een trilogie, welker vervolgen: A Léthe partjáról - Van de oevers
der Lethe - en: Hangok a Végtelenségből - Stemmen uit de Oneindigheid - nog
ongedrukt zijn. In 1912 volgde een tweede dichtbundel: Őszi Verőfény - Herfstglans
-; in hetzelfde jaar: A szabadkőművesség titkai - De geheimen der vrijmetselarij -,
welk werk binnen het jaar twee drukken beleefde, en in 1923 de roman: Éltető halál
- Levenverwekkende dood -.
Na den wereldoorlog, toen de reeds eeuwen bestaande vriendschapsbetrekkingen
3
tusschen Nederland en Hongarije buitengewoon levendig werden door de komst
der duizenden Hongaarsche kinderen, aan wie hier te lande een tehuis werd
verschaft, riep prof. van der Vlugt de hulp van mijn Man en mij in voor zijn vriend
Karel Szalay, niet ten behoeve van een ondervoed kind, maar ter wille van zijn
geesteskind, voor welks

1
2
3

Tanügyi Reformeszmék. 1905.
In Duitsche vertaling door L. Szemere: In der Wüste, in Ungarische Dichtungen, Budapest,
1935.
Zie uitvoerig hierover: Prof. Dr A. Eekhof's artikel ‘Hongarije’ in het Gedenkboek v.h. Algem.
Nederl. Verbond, blz. 151-171.
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verdere ontwikkeling hulp en steun uit Nederland onontbeerlijk was.
Sedert Szalay in zijn Nederlandsche studiejaren onze letterkunde had leeren
kennen, was het zijn streven geweest voortbrengselen daaruit aan zijn natie te
vertolken. Deze vertaalde gedichten, reeds ten deele in tijdschriften en dagbladen
gepubliceerd, tot ééne bloemlezing verzameld, te doen verschijnen, was zijn
hartewensch. Door gemis aan letterkundig contact in de laatste jaren was echter in
deze verzameling de moderne poëzie nog niet vertegenwoordigd, en thans riep hij
onze hulp in om dit hiaat in zijn geesteskind aan te vullen, hulp, die hem - nadat wij
hadden kennis gemaakt met zijn bewonderenswaardig talent èn als dichter èn als
vertaler - grif werd toegezegd. Van dat oogenblik af zijn hem dichtbundels,
hulpbronnen voor de biografieën, copieën van moderne lyriek, enz. toegestuurd.
Verrassend was de vlugheid waarmee die Nederlandsche verzen in zijn kloek
handschrift in vloeiend Hongaarsche vertaling terugkeerden, en bewonderenswaardig
hoe de dichter, zelfs in de moeilijkste en oogenschijnlijk onvertaalbare verzen, steeds
aan tekst en rhythme wist trouw te blijven, in weerwil van de in bouw zóó
1
verschillende talen . Door den steun van eenige genootschappen en particulieren
in ons land zag de dichter-vertaler ‘de oudste en schoonste droom zijns levens’
werkelijkheid worden, en kon reeds in 1925 zijn rijke bundel lyriek ‘Uit Hollandsche
2
Dichters’ verschijnen, waarvan hijzelf met voldoening getuigde: ‘Ik geloof niet, dat
er in Europa één andere natie is te vinden, die een dergelijke achtenswaardige
Hollandsche anthologie in haar literatuur kan aantoonen. Al had ik nooit iets anders
geschreven, dan zou ik toch op grond van dezen enkelen bundel met Horatius
durven verklaren: ‘Non omnis moriar, multaque pars mei vitabit Libitinam’’.
Naar aanleiding van dezen bundel benoemde onze Maatschappij hem in 1925
tot haar buitenlandsch lid. Szalay, die zich steeds beslist onttrokken had aan ieder
eerbewijs, aanvaardde deze benoeming, die uit zijn geestelijk vaderland tot hem
kwam, met warme en oprechte vreugde.
In 1926 ontvouwde hij tijdens een verblijf te Leiden en Katwijk, de

1

2

De Vlaamsche dichteres Alice Nahon uitte haar bewondering aldus: ‘Ik zie, dat Gij een echte
dichter zijt en niet alleen de taal, maar ook het gedicht en zijne diepten vertaald hebt. Het is
mij als een wonder hoe Gij rhythme en rijm hebt volgehouden waar de taal toch anders is! U
zijt een groot artiest!’
Holland Költőkből, Műfordítások. Budapest, 1925. In Hongarije met groote waardeering
ontvangen, en in 1927 door den Hong. minister v. eeredienst en onderwijs bij 't onderricht op
de scholen aanbevolen.
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vele plannen door hem gekoesterd om de geesteswereld onzer beide naties nader
tot elkaar te brengen. Dat van Neerland's rijke letterkunde in zijn land weinig anders
1
bekend was dan Vondel's Lucifer in de vertaling van Dr Zsigmond Nagy , achtte hij
een gebrek in zijn vaderlandsche letterkunde, dat hij hoopte te verhelpen door het
schrijven van een literatuurgeschiedenis over Nederland in 't Hongaarsch. Allereerst
echter wilde hij voor het Nederlandsche publiek de Hongaarsche poëzie toegankelijk
maken en wel door gedichten van de voornaamste Hongaarsche klassieken:
Berzsenyi, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Tompa en een dertigtal anderen, in getrouw
proza te vertalen en daarbij de juiste prosodie aan te geven ten behoeve van de
Nederlandsche dichters, die waren bereid gevonden er de dichterlijke vertalingen
van te geven. Een grootsch plan waarvoor hij veel instemming vond. Bij zijn bezoeken
te Noordwijk besprak hij het uitvoerig met Albert Verwey, die hem zijn medewerking
had toegezegd.
Na terugkeer in Hongarije ging Szalay met geestdrift aan het werk en zijn zeldzame
werklust en werkkracht brachten spoedig een aanmerkelijk deel van zijn
voorbereidende taak tot stand. Toen trad helaas een onverwacht, pijnlijk en langdurig
ooglijden op, dat hem meer en meer belemmerde en na een operatie zag hij zich
zoodanig beperkt in het gebruik zijner oogen, dat hij geheel moest afzien van dezen
met vuur begonnen arbeid. Een ontzettende teleurstelling in zijn aan teleurstellingen
rijke leven!
In zijn villa te Mátyásföld, met uitgestrekt terrein en eigen sterrewacht, waar hij
zijn gelukkigste uren doorbracht, waren de ellenden van den oorlog en de
verschrikkingen van revolutie en communisme ook zijn deel geweest: berooving
van al wat zijn woning aan kostbaarheden bevatte, bedreiging met den rooden haan
op het dak als binnen enkele uren niet een bedrag aan contanten gereed lag, en
dergelijke. De zwaarste slag werd hem daarna toegebracht door de reactionnaire
regeering, die hem in 1921 wegens zijn lidmaatschap der vrijmetselarij uit zijn
leeraarsambt ontsloeg. Door de brandschatting en de oorlogsleeningen waren zijn
spaargelden reeds danig geslonken: daardoor beteekende dit ontslag een ramp,
die grooter werd naarmate het pensioen onder den druk der tijden bij herhaling werd
ingekort. Szalay trok zich steeds meer terug en verzweeg heldhaftig voor zijn naaste
vrienden welke zorgen hem drukten;

1

Zie Dr A. Beets, Dr Zsigmond Nagy, in Hand. en Levensber. v.d. Mij. der Ned. Lett. 1922-'23,
en Neerlandia 1922, blz. 74.
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slechts de verre vrienden in zijn geestelijk vaderland wisten van zijn strijd.
Te midden van donkere, dreigende wolken was en bleef Nederland en de
briefwisseling met letterkundigen voor hem het lichtpunt: ‘Brieven uit Holland zijn
een waar levenselixer voor mij’, verklaarde hij. 't Schrijven van omvangrijke studies
was hem niet meer gegeven, maar hij bleef werkzaam voor het nauwer contact
tusschen onze naties. Van al hetgeen hier in ons land over Hongarije het licht zag,
deed zijn vlugge, vaardige pen onmiddellijk getrouw verslag in tijdschriften en
couranten, en menig Nederlander zal dankbaar blijven gedenken, hoe Szalay's
kennis en hulpvaardigheid hem in 't bezit deed geraken van begeerde inlichtingen,
boeken, manuscripten, welke onbereikbaar zouden zijn gebleven zonder Szalay's
klemmende voorspraak.
De levensavond van Szalay is allerdroevigst geweest. De liefde voor zijn
geboortegrond en zijn gevoel voor recht en rechtvaardigheid deden hem opstandig
blijven tegen de rampen, door den vrede van Trianon over zijn land en zijn volk
gebracht. Hij voelde zich in het verarmde, beknotte en verminkte vaderland als een
gevangene. Toch werd hij gedwongen daar te blijven: immers, de Hongaarsche
staat verbiedt haar onderdanen elders van hun pensioen te leven. Zoo zag hij in
den waren zin van het woord op zich toegepast de slotwoorden der Hongaarsche
1
hymne: ‘Hier moet je leven, en... sterven!’ .
In 1937 moest hij huis en hof verlaten en naar Lajosmizse verhuizen. Dáár, op
de poeszta, ver van alle menschelijke beschaving en comfort, heeft hij de laatste
moeilijke maanden van zijn leven doorgebracht, berustend, zwijgend en in zichzelf
gekeerd, slechts levend in zijn gedachtenwereld.
Vele jaren geleden had hij Nederland toegezongen:
Als tweede vaderland mijn liefde U omving.
Uw toover bleef mij bij, door heel mijn verder leven
En 't smart mij heden nog, dat ééns ik van U ging ....
Mijn dag spoedt reeds ten eind, de droomen zijn vervlogen,
Schipbreuk'ling sta ik hier aan 't zwaar geteisterd strand,
En zuchtend roep ik uit, met tranen in de oogen:
‘Verloren Paradijs, mijn heerlijk Nederland!’

1

Itt élned, halnod kell!
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Hoe zelfs op zijn laatste ziekbed zijn gedachten nòg in zijn geestelijk vaderland
bleven toeven, getuigde mij een ontroerend gedicht, dat ik enkele weken voor zijn
dood van hem ontving.
1
Overeenkomstig zijn verlangen, uitgesproken in een kort gedicht ‘Testament’ ,
heeft zijn begrafenis zonder eenig openbaar vertoon plaats gehad. Geen
indrukmakend monument mag zijn graf sieren. Slechts een bescheiden steen met
naam en jaartallen zal op het landelijk kerkhof van Lajosmizse de plaats aanduiden,
waar deze edele en oprechte vriend van ons land en onze vaderlandsche letteren
is ter ruste gelegd.
H.A.C. BEETS-DAMSTÉ.
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Pieter Visser
(Nieuw-Amsterdam 9 October 1881-'sGravenhage 3 Mei 1939)
De eerste twintig levensjaren van Visser vertoonen naar het uiterlijk groote
overeenkomst met die van veel zonen uit groote onderwijzersgezinnen, die in de
tweede helft van de 19e eeuw tot een eervolle positie zich wisten omhoog te werken.
Geboren te Nieuw-Amsterdam op 9 October 1881 als zoon van het hoofd der
openbare lagere school A. Visser Pzn. en A.S. Schijfsma, slaagde hij prompt op
14-jarigen leeftijd voor het toelatingsexamen van de Rijkskweekschool voor
Onderwijzers te Deventer. Op den juisten tijd, voorjaar 1900, behaalde hij de akte
als onderwijzer. Een kleine kronkel kwam in den rechten weg, doordat hij reeds in
1899 zich had verbonden als vrijwilliger bij het Reservekader der Vesting-Artillerie.
Deze verbintenis is blijkbaar niet het gevolg geweest van de voorbijgaande
aantrekkingskracht, die het nieuw ingestelde reservekader op een aantal jonge
menschen uitoefende. Visser was in sommige opzichten een merkwaardige gespleten
natuur. Terwijl zijn persoonlijke werkwijze zich door een haast volkomen gemis aan
orde en systeem kenmerkte, terwijl hij tegenover gelijken tot het uiterste aan eigen
oordeel en inzicht vasthield, had hij tegelijk in zich een sterk besef der
noodzakelijkheid van orde, tucht en gehoorzaamheid. Deze gevoelens moeten al
in den 18-jarigen jongen man gesluimerd hebben; zij hebben mee de lijn van zijn
leven bepaald.
In Mei 1900 trad hij in actieven dienst en werd vervolgens, geheel regelmatig,
reserve-korporaal, reserve-sergeant en vaandrig. Intusschen solliciteerde hij naar
een onderwijzersbetrekking. In 1901 werd hij tijdelijk benoemd te Deyl, daarna in
vasten dienst te Schiedam. Het ging hem als menig ander, die in die dagen de
opleiding tot onderwijzer moest ondergaan, omdat den onderwijzerszoon geen
anderen weg tot hoogere ontwikkeling en tot een intellectueel beroep open stond.
Het onderwijzerswerk bevredigde hem niet en hij zocht dus naar de mogelijkheid
om den weg van zijn subjectief begeeren te volgen. Hij begon lessen te nemen in
Latijn en Grieksch met de bedoeling om in één jaar tijd gereed te komen voor het
Staatsexamen ter toelating tot de Universiteit en dan medicijnen te gaan studeeren.
Terwijl hij overdag een zware taak had, besteedde hij al zijn verderen tijd aan de
studie met het gevolg, dat hij zich zoo grondig overwerkte, dat hij geen anderen
weg zag
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dan zijn betrekking op te geven. Wat geld, hem door een oud-oom geleend, stelde
hem daartoe in staat; hij ging in Den Haag samenwonen met zijn broer, die er
onderwijzer was, en nam verder lessen. Zijn lot was als dat van vele anderen, die
trachten de deur der Universiteit te forceeren: hij slaagde niet. En hij heeft ook geen
tweede poging gedaan. Vergeefs is het werken voor het Staatsexamen daarom niet
geweest. Het werken, dat hem voor langen tijd zijn gezondheid kostte, bracht toch
de winst van een zoodanige verbreeding en verdieping van de smalle, door de
onderwijzersopleiding gelegde grondslagen voor verdere geestelijke vorming, dat
Visser zich daarna geleidelijk kon ontwikkelen tot den man van groote en zuivere
eruditie, dien wij in hem hebben gekend en gewaardeerd. Intusschen leed hij ernstig
aan de gevolgen van het overwerken. Een verblijf bij zijn familie, eerst te
Nieuw-Amsterdam en daarna te Sneek, gevolgd door medische behandeling in Den
Haag, bracht naar het uiterlijk verbetering. Wie zal echter zeggen, of niet reeds toen
aan het organisme schade was toegebracht, die in den loop van lange jaren van
zwaren arbeid, waarbij aan eigen gezondheid en rust nooit werd gedacht, tot een
al te vroege volledige uitputting voeren moest?
In Augustus 1905 werd Visser voor herhalingsoefeningen onder de wapenen
geroepen, daarna in November deed hij examen voor klerk aan het Departement
van Binnenlandsche Zaken. Hij werd aangenomen en begon, zooals toenmaals
gebruikelijk was, zijn ambtelijke loopbaan op de secretarie van het Departement:
Januari 1907.
De tweede Vredes-conferentie (Juni-October 1907) bracht hem de eerste
gelegenheid om iets van zijn bijzonderen ijver en bijzondere werkkracht te toonen.
Hij werd aangewezen voor het maken van vertaalwerk in de avonduren. Allicht heeft
verband bestaan tusschen de wijze, waarop hij dit werk verrichtte, en zijn
overplaatsing naar de afdeeling Kunsten en Wetenschappen onder Mr. Duparc.
Niets deed toen evenwel vermoeden, dat de loopbaan van Visser een andere zou
zijn, dan die van den gemiddelden ijverigen ambtenaar, die met grootere of kleinere
tusschenpoozen van rang tot rang opklimt, uiteindelijk ook een vrij belangrijke
feitelijke verantwoordelijkheid te dragen krijgt, maar van wiens bestaan men buiten
zijn gezin en buiten het Departement weinig of niets bemerkt.
De gelegenheid van zijn leven kwam voor Visser met de instelling bij K.B. van 5
Februari 1919, no. 62 van de ‘Rijkscommissie van advies inzake reorganisatie van
het Museumwezen hier te lande’. Zelden is in
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ons land een zoo illuster gezelschap voor een zoo belangrijke taak bijeen gebracht.
Lid en Voorzitter der Commissie werd Mr. M.I. Duparc, administrateur, chef der
afdeeling Kunsten en Wetenschappen van het Departement van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen te 's-Gravenhage;
Lid en Onder-voorzitter: F. Schmidt Degener, Directeur van het Museum Boymans
te Rotterdam;
Lid en Secretaris: Dr. C. Hofstede de Groot, oud-Directeur van 's Rijks
Prentenkabinet en lid van de Commissie van Toezicht op het Frans Hals Museum
te Haarlem, te 's-Gravenhage, en
Prof. Dr. W. Martin, Buitengewoon Hoogleeraar in de Kunstgeschiedenis aan de
Rijks Universiteit te Leiden en Directeur van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen
(Mauritshuis) te 's-Gravenhage;
Leden werden dr. Bredius, de architect De Clercq, dr. H.E. van Gelder, dr. J.H.
Holwerda, C.G. 't Hooft, dr. H.H. Juynboll, Willy Martens, A.W.M. Mensing, dr. S.
Muller Fzn., M. van Notten, Jhr. B.W.F. van Riemsdijk, T.B. Roorda, Prof. dr. J. Six,
Prof. dr. Jan Veth, Prof. dr. W. Vogelsang.
De taak van de Commissie werd in het benoemingsbesluit aldus omschreven:
‘na te gaan, wat in het algemeen ontbreekt aan de organisatie van het
Museumwezen hier te lande, en in het bijzonder wat verbetering behoeft ten aanzien
van: samenstel, de werking, inrichting en leiding der Musea van Geschiedenis en
Kunst, voornamelijk der Rijks-Musea, de onderlinge verhouding dier instellingen en
de opleiding der aanstaande museumambtenaren.’
Van deze Commissie werd Visser, die intusschen met ingang van 2 Februari 1918
tot Commies was bevorderd, adjunct-secretaris. De Commissie heeft van 5 Februari
1919 tot het voorjaar van 1921, met een onderbreking alleen in de zomermaanden,
regelmatig eenmaal in de veertien dagen vergaderd. De adjunct-secretaris, die geen
enkele vermindering van zijn gewone taak had gewenscht, heeft in deze twee jaren
gewerkt als een paard. Hij ‘versloeg’ de langdurige en moeilijke beraadslagingen,
waarbij de meeningen dikwijls fel botsten, en zorgde, dat tijdig voor iedere volgende
vergadering de notulen in proef in het bezit van de leden waren. Deze notulen, voor
inwendig gebruik gedrukt, beslaan vier deelen van te zamen ruim elfhonderd
bladzijden. Maar daarnaast moet hij in de Commissie geweest zijn de altijd parate
hulp bij alle moeilijk-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

117
heden, die zich bij mogelijkheid maar konden voordoen. En dat die moeilijkheden
groot en menigvuldig waren, moet zonder meer duidelijk zijn voor een ieder, die het
voorrecht had van de corifeeën der Commissie er ook maar eenigen van meer nabij
te kennen.
Van dit alles blijkt uit de notulen zoo goed als niets. Zij zijn het glad gepolijste
verhaal van de beraadslagingen van hoog intelligente en deskundige lieden, die
redeneerden, al maar door redeneerden, over de aan de Commissie vertstrekte
opdracht, die hoffelijk en in keurigen vorm meeningsverschillen tot oplossing brachten
of effaceerden, en die een reeks van wijze besluiten namen tot opbouw van een
ideaal museum-systeem.
Van den adjunct-secretaris bemerkt men bij dit alles niets, men komt zijn naam
nergens tegen, tot men in de notulen van de 18e vergadering van 27 Januari 1920
op de volgende passus stuit:
‘De adjunct-secretaris verlaat de vergadering.
Met toestemming van den Voorzitter brengt de heer Veth een punt ter sprake,
dat buiten de orde van den dag staat en stelt voor, den Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen in overweging te geven den heer P. Visser,
adjunct-secretaris alsnog tot lid der Commissie aan H.M. de Koningin ter benoeming
voor te dragen en wel op grond van het uitstekende werk, door hem in het belang
der Commissie verricht en van het uitmuntende inzicht in hare taak, hierbij betoond.
Dit voorstel wordt met algemeene instemming begroet en zonder hoofdelijke
stemming aangenomen. Het Bureau zal een schriftelijk voorstel bij den Minister
indienen. De Voorzitter, de heer Hofstede de Groot en de heer Veth zullen het
mondeling toelichten.
De adjunct-secretaris komt wederom binnen en betuigt met enkele woorden aan
de Commissie zijn dank voor het hem door den Voorzitter medegedeelde besluit.’
Men stelle zich een oogenblik dit driemanschap voor, naar den Minister trekkende
om te betoogen, dat de onbekende adjunct-secretaris lid van de Commissie diende
te worden: Duparc, de gentleman-jurist, Jan Veth, de kunstenaar van hooge en
schoone eruditie, en de Groot, kunstgeleerde en Groninger, in wiens denken voor
de mogelijkheid, dat hij ongelijk zou kunnen hebben, nauwelijks ruimte was.
Visser is lid van de Commissie geworden. Maar men bemerkt daarvan in de
notulen niets. Terwijl in de registers kolommen noodig zijn om de onderwerpen te
vermelden, waarover door ieder van de andere leden het woord werd gevoerd, vindt
men er den naam van Visser maar zeer
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enkele malen in. En de notulen wekken den schijn, of hij altijd door gezwegen heeft,
behalve de paar malen, dat hij wel verplicht was een zakelijke inlichting met zoo
weinig woorden als maar mogelijk was te verstrekken.
Zóó was Visser, en zóó is hij tot het einde toe gebleven: de stille leider, de in het
verborgene werkende kracht, levend, met alle inspanning van een verwonderlijk
sterken geest, voor het werk en voor het werk alléén.
Intusschen heeft hij zich met het werk in de Museumcommissie den maarschalkstaf
veroverd, want toen Duparc in 1925 plotseling aan zijn werk ontviel, stond het voor
de ingewijden vast, dat er maar één man was, aan wien in verband met zijn opvolging
met ernst viel te denken: Visser.
Minister de Visser heeft hem de leiding van de afdeeling toevertrouwd. Hiermede
ving de periode aan, waarin hij met nooit falende werkkracht en met een
belangstelling, die zich met gelijke warmte gaf aan alles, wat maar onder de ruime
omschrijving ‘Kunsten en Wetenschappen’ te brengen viel, zijn taak heeft vervuld.
Natuurlijk had hij ook persoonlijke voorkeur voor het één boven het ander; de muziek
b.v. had zijn zeer groote liefde. Maar in zijn werk, in zijn tallooze besprekingen, in
het niet te tellen aantal der door hem opgestelde nota's en brieven, is van een
verschil in waardeering niets te bemerken. Met volkomen dezelfde toewijding
behandelde hij de kwestie van de Monumentenbescherming als die van den steun
aan noodlijdende kunstenaars, de belangen van het Museumwezen en die van de
leeszalen, het Bibliotheekwezen als het Toegepast Natuurwetenschappelijk
onderzoek. Wanneer een bepaald belang, ik denk hierbij b.v. aan het archiefwezen,
in de latere jaren wat extra in het gedrang kwam, was dat zeker niet doordat Visser
voor dit onderdeel van zijn taak minder belangstelling had, maar door
omstandigheden buiten hem.
Binnen en buiten het departement won hij in weinig jaren een positie, zooals geen
van zijn voorgangers had bezeten. Met zijn ongelooflijke geest- en werkkracht stond
hij klaar voor alles en allen. Niemand kwam hem raad vragen, die niet met de grootste
welwillendheid werd aangehoord en voor wien niet de alles zelf doende man, zoo
daartoe maar even aanleiding was, aan het werk ging, vaak aan een klein belang
meer tijd en geestkracht bestedend, dan het in objectivo verdiende. Altijd open voor
nieuwe denkbeelden, trouw in zijn vriendschap, zachtmoedig en
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hartelijk, maar plots ook van groote felheid, daarbij tot het laatst toe dezelfde
eenvoudige stille man blijvend, werd hij in den meest volstrekten zin de centrale
figuur voor alles, wat met de cultureele taak van de overheid verband hield. Een
poging zelfs tot beschrijving van dit wonderlijk gevarieerde arbeidsveld zou ver de
beschikbare ruimte overschrijden. Ik vermeld alleen een paar gevallen, waarin hij
ook naar buiten op waardige wijze naar voren trad; zijn voorzitterschap van de
commissie voor de Ned. tentoonstelling in Burlington House (1929); zijn optreden
als vertegenwoordiger der Regeering bij de opening van het Nederlandsche Huis
voor Kunsten en Wetenschappen te Rome.
Met dergelijk werk hielden ook verband verschillende van de hem verleende
buitenlandsche onderscheidingen: o.a. Commandeur der Orde van het Britsche Rijk
en Officier van het Legioen van Eer.
Van het vele, waartoe Visser in feite het initiatief nam, noem ik hier alleen nog de
invoering van de rijksopdrachten aan beeldende kunstenaars: dit beteekende een
principieele wijziging van de houding der Regeering ten opzichte van de kunst van
eigen tijd.
Te midden van dit alles bleef Visser militair. Hoewel hij toen vrij van allen dienst
was, had hij in 1914 met toestemming van den Minister aanstonds weer vrijwillig
dienst genomen. Tot zijn dood is hij reserve-officier gebleven; zóózeer hing hij aan
deze taak, dat hij als 50-jarig reserve-kapitein nog paardrijden is gaan leeren,
ondanks de bezwaren, die hij wel moest ondervinden van een vroegere
heupbeen-breuk. Een ongelukkige val in den militairen dienst had die breuk
veroorzaakt: van December 1916 tot Juni 1917 heeft hij ervoor in het ziekenhuis
gelegen onder groot, vooral ook psychisch lijden, een lijden, dat alleen verzacht
werd door de toewijding van zijn vrouw, zijn nicht Henriette, Christina, Antonia
Schijfsma, met wie hij op 20 December 1916 was gehuwd.
Twee zoons zijn uit dit huwelijk geboren.
De persoon van Visser heeft Kalf beschreven in een In Memoriam in het
Oudheidkundig Jaarboek. Aan deze van leven tintelende beschrijving van de hand
van iemand, die Visser langer en intiemer kende dan ik, heb ik weinig toe te voegen.
Alleen op één punt behoeft zij, naar ik geloof, een kleine correctie. Kalf zegt, hij was
in zijn hart een Paus. Een stuk waarheid zit daar natuurlijk in, omdat wij allen, die
een eenigszins groote verantwoordelijkheid dragen, iets van den autocraat in ons
hebben, en in ons moeten hebben. En Visser droeg in feite een groote
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verantwoordelijkheid, en hij bepaalde zijn standpunt niet, dan nadat hij met zijn
groote intelligentie een zaak volledig had getoetst.
Maar men zou uit de woorden van Kalf den indruk kunnen krijgen, dat Visser een
sterke, zij het onderdrukte neiging had om zijn wil zonder meer aan anderen op te
leggen. Dit was, geloof ik, niet het geval. Visser had de ongeremde behoefte om,
als hij een bepaalde noodzakelijkheid zag, anderen, en natuurlijk in de eerste plaats
zijn naaste medewerkers en hen, die de gewenschte maatregelen moesten nemen,
te overtuigen. Hij had een sterke neiging tot discussieeren, argumenteeren, altijd
maar weer aansjouwen van nieuwe overwegingen, die vermoeiend kon zijn. Zijn
mondeling betoog was aarzelend, voorzichtig en langzaam, er was tot het laatst iets
in hem van wat den adjunct-secretaris der Museum-commissie gesierd moet hebben:
een groote mate van bescheidenheid, aarzeling tot spreken, als het niet van hem
gevraagd werd, groote behoedzaamheid in de formuleering van zijn gedachten.
Als hij echter met de pen in de hand in zijn kamer zat, vielen alle beletselen weg.
Met groote snelheid, in een altijd gelijkmatig handschrift, in voortreffelijken stijl wierp
hij dan zijn gedachten op papier: zijn brieven en nota's zijn modellen naar den vorm
en naar den inhoud, alleen, zij werden dikwijls uitermate lang. En zijn psychische
geremdheid bracht mee, dat geschreven en gecorrespondeerd werd over dingen,
die beter in een open gesprek van weinig woorden waren afgedaan.
Zoo, sprekend en schrijvend, vooral veel schrijvend, heeft hij in den loop der jaren,
zonder ooit zich zelven te zoeken, zonder ooit aan eigen materieel belang te denken,
de positie van Chef der Afdeeling Kunsten en Wetenschappen opgebouwd. Er is in
de latere jaren op het gebied van ‘Kunsten en Wetenschappen’ zoo goed als niets
van nationale beteekenis tot stand gekomen, waarover hij niet tenminste vooruit
geraadpleegd was. In de meerderheid van de gevallen ging zijn invloed verder dan
raadgeving, werkte hij actief, zij het liefst in de schaduw mede. Zoo heeft hij het
werk van de Stuers, Royer en Duparc op voortreffelijke wijze voortgezet, aldus, dat
het werd het werk van de Afdeeling Kunsten en Wetenschappen van het Departement
en niet van den heer Visser, zij het dan, dat toch die afdeeling weer in de persoon
van Visser vorm en gestalte ontving en dat hij, die geweldig werkte, maar niet kon
laten werken, altijd weer de man was, op wien de last terug viel van wat hij zelf
begonnen was. Zorg voor het behoud van deze positie der ‘afdeeling’,
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dat is van de landsregeering, maar objectiveering van den arbeid zal de taak van
zijn opvolger moeten zijn.
In het voorjaar van 1939 moest eindelijk deze sterke geest, die na iedere inzinking
het lichaam weer opzweepte tot nieuwe, verwonderlijke activiteit, den strijd opgeven.
Het ziekbed werd sterfbed. Op 3 Mei 1939 ging hij heen, en er was niemand, wien
de belangen van Kunst en Wetenschap in ons vaderland waarlijk ter harte gaan,
die niet een oogenblik stil werd bij het vernemen van zijn doodsbericht.
In moeiten en zorgen, temidden van ellende en verwarring ontwikkelt zich de
formeele rechtstaat der 19e eeuw tot cultuurstaat in hoogeren zin. In deze
ontwikkeling heeft de zichzelf effaceerende ambtenaar Visser een rol gespeeld van
groote beteekenis en edele waarde. Ieder, wien onze nationale cultuur ter harte
gaat, is hem groote dank verschuldigd.
VAN POELJE.
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Jo Zwartendijk
(Rotterdam 21 Mei 1889-Rotterdam 27 April 1938)
‘...Denn durch den Tod geschieht nicht bloss ein Unsichtbarwerden, sondern auch
ein neues Insichtbarkeittreten; nicht nur wird hinweggeraubt, es wird auch auf eine
nie erfahrene Weise hinzugetan.’
Met deze woorden opende Lou Andreas-Salomé haar boek, gewijd aan de
nagedachtenis van Rainer Maria Rilke, en zij komen mij voor ook verantwoord te
zijn na het overlijden van Jo Zwartendijk ten opzichte van de gevoelens die, min of
meer als een openbaring, kwamen over haar vrienden en allen die haar van ver of
nabij hadden gekend. Het was, of haar algemeen beminde persoonlijkheid, maar
die in het kunstleven van haar tijd toch niet zulk een groote plaats had ingenomen,
plotseling en wonderbaarlijk uitgroeide, en of de leegte welke zij onverwachts liet,
zich van lieverlee vulde met erkenningen, waardoor de herinnering haar ging stellen
in een ander, ruimer en dieper licht. Dit houdt waarschijnlijk almede verband met
het feit, dat menschen zoo zuiver op de graat als zij was, zeldzaam zijn, niet het
minst op de glibberige paden van de kunstcritiek, in den dagelijkschen strijd zelfs
om vriendschapswil niet te transigeeren. En dat wij dit eerst recht gewaar worden
wanneer zulk een open, door alles heen betrouwbaar leven zich afgesloten heeft.
Maar ook was het, of aan haar eigenschappen als mensch, nadat zij was
heengegaan, nog gaven en bekwaamheden werden toegevoegd, zoodat de som
van een en ander wel buitengewoon groot leek, toen deze eenvoudige jonge vrouw,
middenuit het slavenwerk van een groot krantenbedrijf gerukt, op het mooie kerkhofje
van Hillegersberg werd begraven als een vorstin. Uitgeleid door honderden, van
wie wij durven schrijven, dat er niet één gekomen was uit mindere gevoelens dan
die van warme genegenheid voor haar persoon - soms over misverstand en kleine
rancunes heen - en van hoogachting voor de ‘lastige’, maar onkreukbare critica, die
zij was geweest. Een zoo waardig en schoon besluit aan haar werkzaam leven, dat
het op dien bloeienden lente-namiddag, terwijl een prachtige mannenstem ‘Komm
süsser Tod’ ... zong, met het smartelijk afscheid verzoende.
Alida Josina Zwartendijk werd op 21 Mei 1889 te Rotterdam geboren, de stad waar
zij nagenoeg haar geheele leven heeft gewoond. Vooral in haar kinderjaren door
een zwakke gezondheid belemmerd, wist haar geestkracht vele weerstanden te
overwinnen. Zij liep de H.B.S. voor
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meisjes af - in weerwil van de vriendschap die haar aan de directrice mej. de Goeye
verbond, met den onbestemden tegenzin, eigen aan den vrijen en vurigen geest en studeerde daarop gedurende drie jaar aan l'Ecole du Louvre te Parijs in de
kunstgeschiedenis, waar zij in 1913 het diploma verwierf; met unaniem den lof harer
professoren zoowel om de wijze waarop zij de leerstof, als de Fransche taal
beheerschte.
Sterk Fransch-gezind is zij sindsdien gebleven, haar geheele persoon droeg den
stempel van die voorliefde, en de Rotterdamsche afdeeling van ‘l'Alliance Française’
zoowel als het Genootschap ‘Nederland-Frankrijk’ vonden in haar een wakkere en
toegewijde vriendin.
Van 1916-1920 was ze assistente aan het Museum Boymans, onder de toenmalige
leiding van Dr. Schmidt-Degener, werk dat haar voldoening gaf en waarvan zij veel
leerde. Hetgeen haar te pas kwam toen zij in 1920 als vaste medewerkster werd
aangesteld aan de Kunstrubriek van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, afdeeling
Beeldende Kunst. Ook in verschillende tijdschriften (Maandblad voor Beeldende
Kunst, Elsevier's Geïll Maandschrift e.a.) verschenen essays van haar hand, en
gaarne haal ik hier enkele woorden aan, door een meer bevoegde dan ik op dit
1
gebied, Jos. de Gruyter, in dit laatste tijdschrift aan haar nagedachtenis gewijd:
...... ‘Wij hebben in haar een criticus van eenige beteekenis verloren, een van de
ten onzent niet talrijke figuren, die kennis van oude en nieuwe kunst paarde aan
een levendige, zelfs felle belangstelling ervoor en die haar persoonlijk gekleurde,
evenwel door studiezin gerugsteunde reacties op altijd onderhoudende wijze in
krant of tijdschrift in woord wist te brengen. Zij had een veelzijdige, beweeglijke
geest.’
Inderdaad dat had zij, als kwikzilver vormden zich haar gedachten. Men kon haar,
in geval van nood, naast de verslagen over tentoonstellingen, een tooneelvoorstelling,
een boek of lezing toevertrouwen; zij deed het, door een sterk instinct en goeden
smaak geleid, beter dan menig ander wiens dagelijksch werk dit was, zij deed het
met hart en verstand En eigenlijk was dit het meest kenmerkende aan haar - waar
men niet van een scheppend talent in engeren zin kan spreken: dit zich thuisvoelen
op elk gebied der schoone kunsten, waarbij zij nooit het onderling verband uit het
oog verloor, de eene uiting toetste aan de andere, dit allround kunstgevoel, de
gretigheid waarmee zij op de dingen, ook de modernste, in de plastische kunst, de
muziek en de letteren aanviel, en

1

Mei-aflevering 1938.
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niet rustte vóór zij met zichzelf tot eenige klaarheid was gekomen. Een liefde, die
niet afliet en haar over de lasten en hindernissen op haar weg heendroeg. Geen
wonder dat zij in Joh. de Meester een groot vriend mocht vinden naar haar aard en
den tintelenden geest hun beiden eigen; hij was haar mentor aan ‘de krant’ en een
steun in de tallooze strubbelingen van den dag; verkwikkend wanneer die twee
elkander pour l'amour de l'art in de haren vlogen!
Het beste wat zij geschreven heeft, een diep-gaand en scherp geformuleerd
essay: ‘Het zien van mensch en masker’ (no. 4 van De Vrije Bladen, 12en jaargang)
dat een ruimer verspreiden herdruk zou verdienen, verscheen, jammer genoeg, na
het overlijden van Joh. de Meester; in April 1935.
Acht jaren tevoren had zij zelfs haar allernaaste omgeving verrast met een roman
‘De overlaat’, waarvoor wij met overtuiging hetzelfde zouden wenschen, want ook
dit frissche, warm-geschreven boek, met te stillen trom verschenen bij Leopold's
Uitgevers-Mij, den Haag, 1927, heeft slechts weinig bekendheid verworven, terwijl
het al om de gulle en wijze verpleegsterfiguur waarachter de schrijfster schuil gaat,
(de roman is in den eersten persoon geschreven), ongetwijfeld in ruimen kring de
harten zou winnen. Hoe een goed styliste Jo Zwartendijk was, kan voor het overige
nog blijken uit verschillende voortreffelijke vertalingen (Shaw, Jules Renard) en in
het bijzonder uit die van het bekoorlijk boekje van James Hilton: ‘Good-bye, Mr.
Ships’, waarvan de fijne Engelsche humor in het Nederlandsch zijn gezelligst
equivalent mocht vinden. Het boekje verscheen in 1938 en het afscheid van Mr.
Ships ging maar korten tijd vooraf aan het hare.
Nadat zij aldus op velerlei gebied onvermoeid, toegewijd, en met taaie volharding
heeft gewerkt, kunnen wij de gedachte moeilijk onderdrukken, dat het voor haar
teer gestel te veel is geweest en ongemerkt ook geleid heeft tot een versnippering
van gaven en krachten, ten koste wellicht van werk dat, gelijk bijv. ‘Mensch en
Masker’, had kunnen uitgaan boven het critisch vliegwerk van den dag, het ontelbaar
aantal lange en korte artikelen in de N.R. Crt. Daarbij heeft zij zich ook aan het
kunstleven van haar stad gegeven met dezelfde altijd-bereide opgewektheid. Van
1914 tot haar dood was zij bestuurslid van den Rotterdamschen Kunstkring en wie
de treffende afscheidswoorden van den tegenwoordigen voorzitter, Mr. J.R. Goddard
heeft mogen hooren, weet op hoe hooge waarde haar arbeid ook voor dit
Genootschap, van meer
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dan locale beteekenis, werd geschat. Zij was daarnaast nog lid van den Algemeenen
Raad van de Rotterdamsche Volks-Universiteit, mede-oprichtster, en een tijdlang
bestuurslid van de ‘Soroptimisten’, Adviseuse van het Ned. Kunstverbond, enz.
Evenwel, aan den anderen kant, leek dit veelzijdige leven, van den hak op den
tak, hoe veeleischend ook, een leven dat strookte met haar beweeglijken aard en
tegemoet kwam aan haar liefste eigenschappen: tusschen de bedrijven door gauw
iets voor een ander doen, een hartelijk woord, een kwinkslag in het voorbijgaan. In
Rotterdam, en zelfs in Parijs, was er geen gelijke tred met haar te houden, zooveel
schepen praaide zij, zoovelen hielden haar met een uitroep van blijde herkenning
even staande. Uit alle rangen en standen, want een officiëele buiging ging haar, zij
het met een tikje ironie, even gemakkelijk af als een handdruk over toonbank of
tapkast, en haar gulle lach klonk lang in de ooren na; in het bijzonder wanneer
daarmee een klein geschil vereffend was en voor altijd van de baan.
Een niet opgelegde, een ingeschapen menschenmin straalde van haar uit, trok
menschen en kinderen tot haar, ver over de grenzen gingen haar vriendschappen,
en wat in de laatste jaren van haar leven velen van haar buitenlandsche vrienden
werd aangedaan, heeft haar aan den lijve doen lijden, zij kon noch de
verontwaardiging noch de machtelooze deernis aan.
In het voorjaar van 1939, bijna een jaar na haar dood, zijn een groot aantal
vrienden en vriendinnen van Jo Zwartendijk - de zaal van den Rotterdamschen
Kunstkring was geheel gevuld - nog eenmaal samen gekomen om, haar lieve
gedachtenis ter eere, een fraai bronzen beeld (‘Karyatide’ van Aug. Rodin) aan te
bieden aan het bestuur van het Museum Boymans. Een ontroerende, maar niet
minder hartverheffende plechtigheid in deze dagen van ook haar geest vaak zoo
diep beklemmende cultureele inzinking. Middenin de woelige handelsstad een uur
van stilte en bezinning om een kunstzinnige jonge vrouw, die aan haar woonstad
haar liefde en haar werkkracht rijkelijk schonk.
TOP NAEFF.
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Verslag van de jaarlijksche vergadering te Leiden 21 juni 1939
De beschrijvingsbrief luidde:
Mei 1939.
M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde noodigt U uit tot
het bijwonen van de jaarlijksche vergadering op
Woensdag den 21sten Juni 1939 klokke elf in ‘'t Schuttershof’, Stationsweg 55 te
Leiden.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I. Opening der vergadering met een toespraak door den voorzitter, den heer dr Jan
de Vries.
II. Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het jaar 1938/'39.
III. Verslag van den staat der bibliotheek gedurende hetzelfde tijdsverloop.
IV. Verslag omtrent de rekening en verantwoording van den penningmeester.
V. Verslag van de commissie voor taal- en letterkunde.
VI. Verslag van de commissie voor geschied- en oudheidkunde.
VII. Verslag van de commissie voor schoone letteren.
VIII. Verslag van de commissie voor het Folkloristisch Archief.
IX. Verslag van de commissie voor de uitgaaf van geschriften.
X. Mededeeling van de voordracht door de commissie voor taal- en letterkunde,
naar aanleiding van art. 58 der wet, tot toekenning van een prijs van meesterschap
groot ƒ 1000.- en voorstel van het bestuur om dien prijs toe te kennen.
XI. Stemming over de toekenning van den jaarlijks uitgeloofden prijs van
aanmoediging, geheeten ‘C.W. Van Der Hoogtprijs’.
XII. Bekendmaking van het werk, dat het bestuur, op advies van de commissie voor
de rubriek biographie en cultuurgeschiedenis met den ‘Dr Wynaendts Francken-prijs’
groot ƒ 500.-, bekroond heeft.
XIII. Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone
en buitengewone leden (zie 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
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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 (wetsart. 8).
Zie blz. 246 van het laatste Jaarboek over de invulling der stembiljetten.
XIV. Voorstel om een bedrag van ten hoogste ƒ 200.- uit het Vaste Fonds gedurende
5 jaren beschikbaar te stellen ten behoeve van de commissie voor de uitgaaf van
geschriften.
XV. Voorstel om ƒ 150.- uit het Vaste Fonds beschikbaar te stellen ten behoeve van
den Leidschen Taalatlas.
XVI. Voorstel om een subsidie van ƒ 100.- te verleenen voor het verwerven van de
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van prof. de Vreese.
XVII. Voorstel om een jaarlijksch pensioen van ƒ 25.- toe te kennen aan den bode
J.H. Looman.
Pauze Koffiedrinken.
XVIII. Voordracht van Mr J. Linthorst Homan, ‘Eenige beschouwingen over de waarde
van het provinciaal besef in de drie noordelijke provinciën’.
XIX. Wijziging van verschillende artikelen der wet:
Het opschrift van hoofdstuk II komt te luiden: ‘Over de leden en de begunstigers’.
Nieuw art. 5a: 1. Het bestuur is bevoegd tot de benoeming van begunstigers. 2.
De begunstigers, die hun benoeming hebben aangenomen, ontvangen van het
bestuur het bewijs hunner benoeming benevens een exemplaar der wet. 3. De
begunstigers hebben de rechten der gewone leden. In het eerste lid van art. 9
vervallen de woorden: mits niet minder dan een vierde van het aantal der ingekomen
stembriefjes.
Art. 12. Aan het eerste lid wordt het volgende toegevoegd: Indien van een gezin
beide echtgenooten gewoon lid zijn, betaalt een hunner de halve contributie.
Aan dit artikel wordt een derde lid toegevoegd, luidende: De begunstigers betalen
hetzij een jaarlijksche bijdrage, welke zij zelf bepalen, echter met een minimum van
ƒ 100.-, hetzij een bijdrage van ten minste ƒ 1000.- ineens.
Art. 41. Hierin te lezen: alle leden en begunstigers.
Art. 46 lid 1: Hierin te lezen: roept de secretaris de leden en begunstigers, die te
Leiden of in de nabijheid wonen, ten minste een week te voren schriftelijk op met
opgave van de punten ter behandeling. De overige leden en begunstigers worden
alleen enz.; idem lid 2. Hierin te lezen: dan worden tot het bijwonen daarvan, behalve
de leden en begunstigers, die krachtens het eerste lid schriftelijk worden opgeroepen,
tevens die leden en begunstigers opgeroepen enz.
Art. 47 lid 1. Hierin te lezen: hetzij te Leiden of elders binnen het Nederlandsch
taalgebied.
Art. 50 lid 2. Hierin te lezen: worden alle leden en begunstigers.
Art. 59 lid 1. Hierin te lezen: Fonds voor den Lucie B. en C.W. Van der Hoogt-prijs.
Art. 67 lid 2. Hierin te lezen: bevat de lijst van leden en begunstigers.
Art. 71 lid 1. Hierin te lezen: Elk lid en elke begunstiger.
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Idem lid 2. Hierin te lezen: zijn voor de eereleden en de begunstigers om niet en
voor de leden tegen een enz.
Idem lid 3. Hierin te lezen: hebben de leden en begunstigers.
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Toelichting: Begunstigers. De verhoogde activiteit, welke de Maatschappij op
verschillend gebied ontplooit, maakt het gewenscht dat nieuwe inkomsten worden
gevonden, wil de Maatschappij behoorlijk aan haar doel blijven beantwoorden. Het
bestuur meent die nieuwe inkomsten te moeten vinden door het instituut van
‘begunstigers’, gelijk ook andere lichamen in ons land dat kennen.
Het bestuur vertrouwt, dat een aantal vooraanstaande personen op het gebied
van handel, nijverheid, scheepvaart, bankwezen, enz. met belangstelling voor de
taak der Maatschappij zal worden gevonden, bereid als begunstigers toe te treden.
Daar bij de benoeming van deze begunstigers andere factoren dan zuiver
letterkundige den doorslag moeten geven, meent het bestuur, de benoeming dezer
begunstigers aan zich te moeten houden, terwijl het bestuur tevens van meening
is, dat deze begunstigers, evenals de eereleden, de rechten van gewone leden
behooren te hebben.
Daar de Wet hierin niet voorziet zijn de noodige wijzigingen in de Wet ontworpen
ten einde de benoeming van begunstigers mogelijk te maken en de desbetreffende
artikelen aan dit nieuwe instituut aan te passen. Van deze gelegenheid is tevens
gebruik gemaakt om een kleine fout te herstellen in de artt. 46, 1e en 2e lid, 50, 2e
lid en 71, 1e lid. Daarin moet n.l. niet worden gsproken van ‘gewone leden’ maar
van ‘leden’; immers, de buitengewone leden en de eereleden hebben evenzeer het
recht tot bijwoning van de vergaderingen (zie artt. 5, 1e lid en 13, 2e lid) en ontvangen
ook steeds het Jaarboek. In verband met het bovenstaande wordt invoeging van
een nieuw art. 5a voorgesteld benevens wijziging van de artt. 12, 41, 46, 50, 67 en
71.
Benoeming der leden. Art. 9, 1e lid bepaalt, dat van de voorgedragen leden tot
het bepaalde getal (dat dus een maximum is) benoemd worden zij, die de meeste
stemmen, mits niet minder dan een vierde van het aantal der ingekomen stembriefjes
op zich vereenigd hebben.
De restrictie, welke de gecursiveerde woorden bevatten, leidt er toe, dat
herhaaldelijk het ‘bepaalde getal’ niet wordt bereikt en dat er dus vaak een
wanverhouding ontstaat tusschen het aantal nieuwe leden en dat van hen, die in
hetzelfde jaar door overlijden, bedanken, enz. aan de Maatschappij zijn ontvallen.
Niet alleen is het noodig, dat het tekort aan leden steeds wordt aangevuld, ten einde
de Maatschappij levenskrachtig te houden, maar ook dient een natuurlijk gevolg
van den bevolkingsaanwas te zijn, dat ook het ledental der Maatschappij gestadig
grooter wordt. Om deze reden wordt voorgesteld bovengenoemde restrictie te
schrappen. Het bestuur stelt voldoende vertrouwen in de leden, dat zij slechts die
personen zullen voordragen als lid, die daarvoor de noodige verdiensten bezitten;
of de voorgedragenen dan al of niet minder dan een vierde der stemmen behalen,
acht het bestuur van te gering belang om deze restrictie te handhaven. De bepaling
blijft echter, dat tot het bepaalde getal zij, die de meeste stemmen verkregen,
benoemd worden.
Contributie. Reeds lang werd het ongewenschte gevoeld, dat echtgenooten,
beiden lid, de volle contributie moeten betalen. Vaak beteekent dit een zwaren last.
Het bestuur meende hieraan tegemoet te moeten komen door voor te stellen, dat
in zulk een geval een der echtgenooten de halve contributie betaalt; vandaar de
voorgestelde aanvulling van art. 12.
Plaats der maandelijksche vergaderingen. Zooals art. 37 lid 1 thans luidt, moeten
de maandelijksche vergaderingen in Leiden of elders in Nederland worden gehouden.
De voorgestelde wijziging dient om het mogelijk te maken, dat ook elders in het
Nederlandsch taalgebied deze vergaderingen kunnen worden gehouden; daarbij is
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in de eerste plaats gedacht aan Vlaanderen, waar zoovele leden der Maatschappij
wonen.
De naam van het Van der Hoogt-fonds. De heer Dirk Coster wees het bestuur er
op dat het fonds den naam behoorde te dragen van mevrouw Van der Hoogt,
overeenkom-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

132
stig den uitgesproken wensch van den stichter; maar ook, dat diens echtgenoote
er bezwaar tegen zou hebben gehad den naam van haar man geheel weg te laten.
XX. Vaststelling van de jaarlijksche bijdrage (wetsart. 12). Het bestuur stelt voor
deze te handhaven op ƒ 10.-.
XXI. Verkiezing van twee bestuursleden (wetsart. 23; zie het bijgevoegde stembiljet).
XXII. Verkiezing van leden in vaste commissiën (wetsartt. 56 en 63; zie het
bijgevoegde stembiljet).
XXIII. Verkiezing van een voorzitter.
XXIV. Rondvraag.
Tegenwoordig zijn de volgende 115 leden: De Backer, Baur, Bax, Beets-Damsté,
Bense, Bezemer, De Bie, Bierens de Haan, Blancquaert, Van Blankenstein, De
Blécourt, Bloem, De Bock, Boeke, Boldingh-Goemans, Bothenius Brouwer,
Bottenheim, Brouwer, Brummel, Burgersdijk, Bijvanck, Cannegieter, Colenbrander,
Damsté, Dekker, Dominicus, Drion, Van Dullemen-de Wit, Duyvendak, Van Eck,
Eerdbeek-Claasen, Van der Feen, Fockema Andreae, Folkers, De Gelder, Geyl,
De Graaff, 's Gravesande Pannekoek, De Groot, Grootaers, Ter Haar, Van
Haeringen, Van Ham, Heeroma, Van Hille, Van Hille-Gaerthé, Hugenholtz-Van
Lokhorst, Hulsman, Hunger, J. Kalff, Kessen, De Keyser, Klautz, L. Knappert,
Korevaar-Hesseling, Korff, Kossmann, Kroes, Kroes-Ligtenberg, Krom, Kronenberg,
Kroon, Laman Trip-de Beaufort, Van Lessen, Lieftinck, Margadant, Meertens,
Mees-Verwey, De Meyere, De Meyier, Van Mierlo, Mollema, Muller, Muusses, M.
Nyhoff, Oudschans Dentz, Van der Pot, Van Prooye-Salomons, Reddingius, Van
Rhijn-Naeff, Riemens, Robbers, Romein, Romein-Verschoor, Van Ronkel, Roukens,
Van Rijnbach, Van Schaik-Willingh, Serrurier, Sevensma, Sevenster, Slagter, W.A.P.
Smit, Sneller, Van Son, Stapel, Stokvis, Stuiveling, Szekely-Lulofs, Tielrooy,
Timmermans, H. Valkhoff, Verburgt, Verdenius, Verdoes, De Vooys, J. de Vries,
De Vries-Vogel, Van Wageningen-Salomons, Warnsinck, Wynaendts Francken,
Van Wijngaerden, Van Zeggelen, Zijderveld.

[I.] Openingsrede van den voorzitter
I. De voorzitter, dr Jan de Vries, opent de vergadering met een toespraak:
De beschrijvingsbrief voor de Jaarlijksche Vergadering moge nog zooveel punten
bevatten, het ware ondenkbaar dat er in de traditioneele samenstelling van het U
telkenjare voorgezette menu verandering ge-
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bracht werd. Bovendien legt de wet nadrukkelijk den voorzitter de verplichting op
deze vergadering met een toespraak te openen, zeker niet uit bezorgdheid dat
anders den leden het bezoeken der vergadering te gemakkelijk zou worden gemaakt,
maar veeleer tot inzetting en handhaving van een goed gebruik. Dit is, zelfs ondanks
het ongemak van twee voordrachten gedurende een enkele vergadering, een wijs
besluit geweest; het Bestuur heeft slechts dezen eenen dag in het jaar om met de
leden, voorzoover deze opgekomen zijn, te overleggen hoe de Maatschappij haar
taak zal uitvoeren en het beschouwt daarom deze vergadering als het hoogtepunt
van het vereenigingsjaar; de wetgever heeft begrepen dat het voor een voorzitter
een behoefte kon zijn de besprekingen met een toespraak te openen.
Ditmaal althans zou Uw Voorzitter zich gedrongen gevoeld hebben tot het houden
van enkele beschouwingen, ook wanneer er geen artikel was dat hem hiertoe
verplichtte. De vreemde omgeving, waarin wij samengekomen zijn, zal de geregelde
bezoekers der jaarvergadering wellicht een gevoel van onwennigheid bezorgd
hebben; zij zien elkander niet terug in de pijpela van het Nut, met haar sober
meubilair, haar gedurfde wandbeschildering en haar nieuwsgierig binnenglurende
straatjongens; zij hervinden vooral niet de bekende schikking der stoelen, die scheen
uit te noodigen om dezelfde plaats van verleden jaar weer in te nemen. Erger nog,
zij zijn nu verstoken van de morgenwandeling langs het Rapenburg, voor velen
reeds een begeerd genot om de herinnering aan gelukkige jeugdjaren en hadden
daarvoor in de plaats een aantal verkeerstechnische vraagstukken op te lossen om
den korten afstand tusschen Station en Schuttershof te overwinnen. De keuze van
deze zaal is een proef die samenhangt met de wijziging van het domicilie onzer
Maatschappij; het Nutsgebouw, dat slechts onze zetel blijven kon zoolang de
gehechtheid aan de overlevering sterker was dan het verlangen naar een
doeltreffende en vooral waardige huisvesting, heeft op het Bestuur zijn
aantrekkingskracht verloren; de verplaatsing naar het Snouck-Hurgronje-huis is
voor hen, die op zijn minst in maandelijksche aanraking met de Maatschappij komen,
een bron van groote voldoening en vreugde. Het is begrijpelijk, dat er enkelen zijn
die met eenig misprijzen zullen oordeelen over deze onbestendigheid, het beklagende
dat de zucht tot verandering ook in onze eerbiedwaardige Maatschappij de hoofden
ontsteld heeft. Maar wanneer zij straks, milder gestemd door een wan-
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deling, die hen toch langs het geliefde Rapenburg voeren zal, de inrichting van ons
nieuwe tehuis zullen gezien hebben, dan twijfel ik er niet aan of zij zullen deze
verandering een vooruitgang achten en het althans den vasten bezoekers der
maandvergaderingen niet misgunnen, dat zij zich in de nieuwe omgeving reeds
geheel thuisvoelen. Geen wonder dan ook, dat het Bestuur ook voor de Jaarlijksche
Vergadering een passender verblijf kiezen wilde en daarom het Nut voor het
Schuttershof verwisselde.
Er is nog iets dat aan deze bijeenkomst iets feestelijks geeft. Ofschoon de
vooruitgang der techniek de afstanden steeds kleiner maakt en Leiden door haar
ligging even gemakkelijk uit Vlaanderen als uit Groningen te bereiken is, heeft het
algemeen-Nederlandsche karakter der Maatschappij zelden zich in de samenstelling
der jaarlijksche vergadering weerspiegeld. Een weinig aanmoediging hier, wat
organisatie ginds, en het bleek dat daarin wel verbetering te brengen is. Ik maak
mij zeker tot tolk der aanwezige Noordnederlandsche leden, wanneer ik mijn groote
vreugde uitspreek over de aanwezigheid van een aantal Vlamingen in ons midden.
Zij geven het bewijs van een belangstelling, die wij op hoogen prijs stellen. Te lang
bleef de Maatschappij, ondanks het ernstige streven Zuid-Nederland en Zuid-Afrika
aan ons te binden, al te sterk het stempel van haar Hollandschen oorsprong dragen;
reeds het feit dat de zetel te Leiden gevestigd is, verlegt het zwaartepunt naar deze
provincie. Maar wij voelen dit steeds als een beperking, die moet worden overwonnen
en dit kan slechts gebeuren, indien de overige deelen van ons taalgebied zich niet
langer tevreden stellen met de rol van welwillende lijdelijkheid, die zij tot nu toe
betamelijk schenen te achten.
De Maatschappij dient een hooger doel te hebben dan het uitgeven van een jaarboek;
zij moet beseffen dat haar plaats in de voorhoede is, waar het gaat om de verdediging
der Nederlandsche kultuur; zij moet alle krachten in Noord en Zuid in dezen strijd
vereenigen; zij mag niet langer zich hooghartig terugtrekken van het dagelijksch
krakeel om de vele vraagstukken, die om oplossing vragen; zij heeft bovenal de
plicht bij de behandeling van kultureele problemen de eenheid van den
Nederlandschen stam op den voorgrond te plaatsen. Uw aanwezigheid in ons
midden, Vlaamsche leden der Maatschappij, geeft ons het bewijs, dat gij bereid zijt
ons werk te steunen; de voorstellen tot wetswijziging zullen u
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getoond hebben dat wij onzerzijds gaarne uw bezoek willen beantwoorden; moge
het aantal uwer dat in de toekomst ter jaarvergadering komen zal, steeds stijgen.
Wij danken u voor dit bewijs van vriendschappelijke genegenheid.
Wanneer wij onze gedachten laten gaan over het achter ons liggende jaar, dan
verwijlen wij allereerst bij de droeve herinnering aan hen, die ons door den dood
ontvallen zijn. Het is wederom een lange lijst van namen, die ik in uw herinnering
moet terugroepen; in volgorde van den datum van overlijden: Alie van Wijhe-Smeding
te Vught, dr A. Smit te Amersfoort, dr Frans Engelenburg te Pretoria, dr M.B. Mendes
da Costa te Amsterdam, mr Leonard Willems te Gent, dr P. Doppler te Maastricht,
mr D. van Blom te Leiden, dr K. Szalay te Matyafold, Victor de Meyere te Antwerpen,
J.W. Lovendaal te Grave, J. Funke, P. Visser en dr W. Nolen te 's-Gravenhage. Bij
den aanvang der maandelijksche vergaderingen heb ik hun verdiensten op het
gebied van Nederlandsche letterkunde en wetenschap in herinnering gebracht; laat
mij daarom volstaan met een enkel woord te wijden aan een drietal hunner, wier
verlies ons bijzonder smartelijk geweest is.
Allereerst betreuren wij het heengaan van een scheppend kunstenaar in Alie
Smeding; zij heeft den moed gehad zich in haar werk zonder voorbehoud uit te
spreken, ook al kon zij verwachten daarvoor bij velen afkeuring en miskenning te
oogsten. In warm en levend proza heeft zij een bezielde uitbeelding gegeven van
het haar omringende menschenleven. Wij eeren in haar bovenal de eerlijkheid en
kloekheid van haar geest en haar innige liefde voor den medemensch.
Door het heengaan van Van Blom lijdt de Maatschappij zelf een gevoelig verlies.
Hij behoorde tot den kleinen kring van getrouwen, die niet dan uit noodzaak een
maandvergadering verzuimden; hij was steeds vol warme belangstelling voor het
wel en wee onzer Maatschappij; hoe vaak heeft hij niet in de besprekingen der
jaarvergaderingen ingegrepen en door zijn helder betoog aan de verwarring, waarin
de discussies verstrikt dreigden te raken, een einde gemaakt. Ook als voorzitter
heeft hij zijn tijd en werkkracht aan de Maatschappij gegeven; wij zijn hem dankbaar
voor de genegenheid die hij ‘Letterkunde’ geschonken heeft.
Als derden noem ik Victor de Meyere; ik wil niet alles vermelden wat hij in een
lang leven verricht heeft ten bate van de Vlaamsche kultuur en daardoor ook voor
het geheele Nederlandsche volk. Een jonger
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geslacht is haast vergeten, dat hij een der leidende figuren in de beweging van Nu
en Straks geweest is; het kent hem nauwelijks anders dan als den bescheiden en
teruggetrokken, maar hartstochtelijken beoefenaar der Volkskunde. Als leider van
het Antwerpsche folklore-museum, als redacteur van het Nederlandsche Tijdschrift
voor Volkskunde, werkte hij onvermoeid aan zijn levenstaak. Wie hem gezien hebben
te midden van zijn boeken en verzamelingen, namen den indruk mee aan een man,
die slechts leefde voor zijn wetenschap.
Gelijk dezen hebben allen, die van ons zijn heengegaan, ieder op eigen wijze en
op eigen gebied, hun levenstaak vervuld; wij gedenken hen in eerbied en
dankbaarheid.
De toespraak van den voorzitter pleegt gewijd te zijn aan een onderwerp, dat hem
lief is en de vergadering passend openen kan; welk zou daartoe meer in aanmerking
komen dan onze Maatschappij zelf. Het is goed van tijd tot tijd te overwegen of zij
haar taak naar behooren vervult, opdat wij niet berusten bij het feit zelf van haar
bestaan en daarin reeds een aanleiding tot tevredenheid vinden. Het kan immers
zijn dat de tijden veranderen en daardoor de Maatschappij haar werkplan moet
herzien. Van alle zijden klinkt het waarschuwende roepen van hen, die de
Westeuropeesche kultuur door ernstige gevaren bedreigd achten; het geestelijk
niveau van het openbare zoowel als van het particuliere leven zou bedenkelijk
gedaald zijn; kinderlijkheid van geest, die het ontspannende vermaak najaagt en
den inspannenden arbeid schuwt, trad in de plaats van het ernstige streven der
vroegere geslachten. De tijdgenoot gaat gewoonlijk het zwaarst gebukt onder de
tekortkomingen van de periode, waarin hij leeft; het verleden, dat wij slechts kennen
uit datgene, wat waardevol genoeg was om niet in vergetelheid te vervallen, schijnt
daartegenover vol krachtigen wil en ernstig streven. Wellicht oordeelt de toekomst,
dat de vermaningen der huidige boetpredikers te somber geklonken hebben en dat
zij wel het oude zagen, dat te loor ging, maar geen oog hadden voor het nieuwe,
dat tegelijkertijd opbloeide; het blijft daarom niet minder raadzaam naar hen te
luisteren. Meer dan ooit is het de plicht van allen, die zich hun verantwoordelijkheid
tegenover hun volk bewust zijn, om de nationale kultuur te beschermen en te
versterken en zich te bezinnen op datgene wat ons volk in het verleden beteekend
heeft en in de toekomst nog beteekenen kan.
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In dezen arbeid aan een sterk nationaal kultuurleven zou ik de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde als een der middelpunten willen zien. Niemand zal wel
haar recht op die plaats betwisten; wel kunnen wij onszelf met bezorgdheid afvragen
of wij daartoe de kracht hebben. De Maatschappij heeft steeds gewerkt als een van
die stillen in den lande, die hun taak onopgemerkt vervullen en vergeten worden,
omdat zij de luidruchtige openbaarheid niet zoeken. Terwijl aan de oppervlakte van
het kultuurleven de vernuften elkander verdringen om een plaats in de gunst van
het publiek, werkte zij in stilte en vaak aan een ondankbare taak. Het is gevaarlijk
in een tijd van reclame dit propagandamiddel te versmaden; wie zich verschuilt zal
door geen ander naar voren gehaald worden. Tegelijk met den beschrijvingsbrief
hebt gij een korte schets van de werkzaamheden onzer Maatschappij ontvangen;
wanneer wij voor ons zien wat er in den loop der jaren tot stand gebracht is, dan
kan dat ons een aansporing zijn om het werk onzer voorgangers voort te zetten.
Wij bewonderen het wijs beleid, dat er in slaagde om met zoo weinig geldmiddelen
zoo te woekeren. Maar onze taak is nog lang niet afgeloopen; het is onze plicht om
het tempo der werkzaamheid aanmerkelijk op te voeren. Het Bestuur hoopt dan
ook, dat de verzuchtingen en wenschen, die aan het eind van het korte overzicht
uitgesproken zijn, niet onopgemerkt zullen blijven; het boekje is allerminst bedoeld
om een behagelijk gevoel van zelfvoldaanheid te wekken, veeleer om tot verhoogde
krachtsinspanning aan te sporen.
Het is nu eenmaal zoo dat men op deze onvolmaakte aarde geestelijke idealen met
zeer wereldlijke middelen moet trachten te verwezenlijken. Het Bestuur ondervindt
dit elken dag. Geen initiatief uit eigen willen geboren, geen verzoek om steun of
medewerking van buiten af tot ons gericht, of wij hooren het vermanende woord
van onzen penningmeester, die ons dwingt de helaas maar al te enge grenzen der
werkelijkheid in het oog te houden. Het is beschamend hoe weinig de Maatschappij
gedurende haar lange bestaan geslaagd is in het scheppen van een stevigen
financieelen grondslag voor haar werkzaamheid; nog geen volle ƒ 30.000.- in een
tijdsverloop van bijna 175 jaar; men kan niet beweren, dat wij onbescheiden uit de
nationale rijkdommen geput hebben. Wie naar een verklaring zoekt, zal licht de
schuld werpen op de bezittenden, die verzuimden te geven en zich gerechtigd voelen
tot een philippica tegen den klein-burgerlijken zin van het Nederlandsche volk, dat
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zoo weinig belangstelling voor geestelijke waarden pleegt te toonen. Wie dit doet,
kan zeker zijn van den bijval uit de kringen van kunst en wetenschap. Maar is dit
billijk? Mag men niet evenzeer tot de Maatschappij het verwijt richten, dat zij zich
te bescheiden op den achtergrond gehouden heeft en er niet in geslaagd is in
breederen kring belangstelling voor haar werk te wekken? Het Bestuur is van oordeel
dat er meer had kunnen zijn gedaan en dat er in de toekomst verbetering moet
komen; een middel daartoe legt het aan deze vergadering voor in den vorm van
een wetswijziging, die de benoeming van begunstigers mogelijk zal maken. Het
Bestuur is er van overtuigd, dat niet te vergeefs een beroep gedaan zal worden op
kapitaalkrachtige Nederlanders, vooral niet in den tegenwoordigen tijd, nu het een
ieder duidelijk geworden moet zijn, hoe noodzakelijk de versterking van een krachtige
nationale kultuur is.
Daartegenover staat dat een verzoek om steun alleen weerklank kan vinden, als
wij onzerzijds kunnen toonen, dat de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
inderdaad het middelpunt vormt van een doelbewuste werkzaamheid ten bate van
onze vaderlandsche beschaving. Dit is de reden waarom het Bestuur van meening
is meer dan tot nog toe het geval was zelfstandig te moeten handelen, telkens
wanneer belangen van taal of letteren verdedigd moesten worden. Ik herinner aan
de brochure, die in het najaar verspreid werd om de aandacht te vestigen op de
onwaardige plaats, die het Nederlandsch in het leerplan van de Gymnasia en
Middelbare Scholen inneemt. Dat hiermee eenig onmiddellijk resultaat bereikt zou
kunnen worden, kan alleen hij verwachten, die niet had leeren inzien hoe treiterend
langzaam verbeteringen op het gebied van het onderwijs tot stand plegen te komen.
Wel was het een teleurstelling dat de pers zoo weinig belangstelling aan deze poging
geschonken heeft en dat er zelfs leidende dagbladen geweest zijn, die het niet de
moeite waard geacht hebben aan deze brochure aandacht te wijden, vóórdat de
onderwijsbegrooting in de Staten-Generaal behandeld werd.
Het vervult mij met blijdschap dat de Bibliotheek der Nederlandsche Letteren,
waarvan in den loop van dit vereenigingsjaar de eerste twee deelen verschenen
zijn, door het publiek met groote geestdrift ontvangen is. In Vlaanderen zoowel als
in Nederland is deze onderneming toegejuicht, omdat nu eindelijk de beste
voortbrengselen van onze literatuur voor een geringen prijs en in een waardigen
uiterlijken vorm binnen het
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bereik van ons volk gebracht worden. Het Bestuur brengt hulde aan de uitgeversfirma
‘Elsevier’, die deze op het eerste gezicht zoo weinig belovende onderneming
aangedurfd heeft, zonder daarvoor van wien ook eenigen financieelen steun te
ontvangen. Uit alle maatschappelijke klassen is er op deze reeks ingeteekend en
op een wijze die de stoutste verwachtingen overtreft. De klacht over de lauwheid
van het Nederlandsche publiek, over het geringe debiet van literaire werken, over
de onverschilligheid van den gewonen burgerman voor onze dichters, schijnt op
zijn minst overdreven, wanneer men nu kan vaststellen, dat een goed geleide en
doelbewust ondernomen uitgave onzer gezamenlijke Nederlandsche letterkunde
zoo snel een lezerspubliek vinden kan. Dit aanvankelijk succes verzoet voor het
Bestuur de teleurstelling dat onder de leden onzer Maatschappij geen volle 10%,
zelfs ondanks den ongerijmd lagen inteekenprijs, aan dit nationale streven zijn steun
gegeven heeft; een opwekking om de kleine opstelling der reeks tijdens de
rustpoozen dezer vergadering te bezien, schijnt mij daarom niet overbodig; tegelijk
een onderneming van onze Maatschappij steunen en in het bezit komen van deze
standaarduitgave kan moeilijk billijker geschieden dan tegen den inteekenprijs van
nog geen gulden per maand.
Het spreekt ten slotte vanzelf dat de gebeurtenissen in het letterkundige leven van
ons vaderland de Maatschappij niet onverschillig mogen laten. Men kan het
wassende aantal herdenkingen en huldigingen misprijzen als een uiting van
toenemende reclamezucht; men mag toch ook niet onderschatten hoeveel nut de
openlijke waardeering aan den persoon van den kunstenaar ook voor de letterkunde
zelf heeft. Het is goed in den tredmolen van het dagelijksch bedrijf een oogenblik
tot bezinning te komen voor de scheppingen van den geest, die aan het leven glans
en zin geven; het gerucht om een huldiging bewerkt toch tevens aandacht voor het
werk, dat gehuldigd wordt. De wensch van het Bestuur om bij de herdenking van
belangrijke figuren in het heden zoowel als uit het verleden ook aan de Maatschappij
de haar toekomende plaats te verzekeren, wordt ernstig belemmerd door den
geringen geldelijken steun die daaraan gegeven kan worden; het stemt ons tot
voldoening dat het initiatief tot herdenking van Marnix van St. Aldegonde geleid
heeft tot de oprichting van een comité, dat dezer dagen met een vast omlijnd plan
voor den dag gekomen is.
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Niet altijd bestaat er de gelegenheid om een merkwaardig letterkundig feit op
passende wijze te herdenken. De jaarvergadering onzer Maatschappij die gehouden
wordt in het jaar juist een eeuw na het verschijnen van de ‘Camera Obscura’ mag
deze gebeurtenis niet met stilzwijgen voorbijgaan. Een grootsch-opgezette en
openbare herdenking zou wellicht niet strooken met het intieme karakter van dit
klassieke Nederlandsche boek, maar in dezen kleinen kring mogen wij een oogenblik
aandacht vragen voor dezen honderdjarige. Wij hebben daardoor tevens de
gelegenheid te toonen welke schatten onze bibliotheek bevat en wij noodigen u uit
de tentoonstelling te bezoeken, die u een indruk geven zal van de groote populariteit,
die het boek van Hildebrand genoten heeft. (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 1938/'39:
In het verstreken maatschappelijk jaar werd het ‘Nut’, die sobere oude behuizing,
waar de maatschappij 88 jaren van haar innerlijk zoo rijk bestaan heeft doorgebracht,
verlaten. Zij heeft zich dan nu gevestigd in een gebouw van voornamer allure, het
huis van wijlen professor Snouck Hurgronje op het Rapenburg (nr 61), waarheen
gedurende de laatste weken van December archief en meubelen zijn gebracht om
te worden geplaatst in de bestuurskamer, die er voor haar door de beheerders van
het gebouw en ten deele door haar zelve is ingericht.
Vond zij nieuw aanzien in deze omgeving, zij won het ook daarbuiten - krachtens
haar initiatief, dat onder leiding van haar voorzitter in velerlei richting bezig is
geweest. Behalve hetgeen deze zelf hierover heeft medegedeeld, moet nog worden
gewag gemaakt van het geschrift, waarvoor het bestuur hem dank verschuldigd is,
dat U allen is toegezonden en een opgewekt relaas bevat van de geschiedenis en
de werkzaamheid onzer maatschappij.
Bedoeld als propagandaschrift eindigt het met toekomstverschieten, die ons
misschien onvervulbaar toeschijnen. En toch - waarom niet?
De eerste maandvergadering in het huis op het Rapenburg, den dertienden
Januari, was een feestelijke gebeurtenis. Zelden wordt in die vergaderingen de stem
der poëzie vernomen. Zij kwam dien avond door
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de schoone voorlezing van mejuffrouw Waldie van Eck uit werk van Nederlandsche
dichters - op één na allen tijdgenooten en allen lid onzer Maatschappij - tot de harten
van de vele bezoekers, die haar gehoor vormden. Aan mejuffrouw Van Eck onze
dank en hulde!
De vertegenwoordiging der Maatschappij bij de opening der Friesche Academie,
bij het derde eeuwfeest van den Amsterdamschen Schouwburg en bij de opening
der Boekenweek '39 nam de voorzitter op zich. Bij de opening der tentoonstelling
en bij de ontvangst ter eere van jhr dr Nico van Suchtelen was de bibliothecaris
namens de Maatschappij aanwezig, terwijl prof. dr J.H. Scholte als haar
vertegenwoordiger de feesten te Frankfort aan den Main van de Goethegesellschaft,
de Deutsche Shakespearegesellschaft en de Freie Hochstift bijwoonde.
De heer Duyvendak was zoo vriendelijk gedurende de afwezigheid van den
secretaris in October en een deel van November zich met diens werkzaamheden
te belasten, waarvoor hem hier nog eens dank zij betuigd.
In het nieuwe verblijf worden de diensten van onzen bode onnoodig, weshalve
met ingang van het nieuwe kalenderjaar hem ontslag is verleend.
De gewone maandelijksche vergaderingen zijn gehouden op 7 October, 11
November, 9 December 1938, op 13 Januari, 3 Februari, 3 Maart en 5 Mei van dit
jaar.
Daarin hielden voordrachten:
mr Leo Polak over: Zin en luister van het onvervalste boek Job;
dr P. Valkhoff over: Lamartine in Nederland;
dr E. Blancquaert over: Het Nederlandsch woordenboek in de twintigste eeuw;
dr C.H. van den Heever, in het Zuidafrikaansch, een causerie, aangekondigd als
handelend over het Zuidafrikaansche boek, maar voornamelijk gewijd aan de
ontwikkeling van de Zuidafrikaansche taal en den geest van de jeugd in Zuid-Afrika;
dr J.H. Kernkamp over: Een verijdelde aanslag op het leven van Prins Maurits bij
het huwelijk van Amelie van Marnix van Sint Aldegonde;
dr T.P. Sevensma: Iets over de bibliotheek van den Volkenbond, opgeluisterd
met lichtbeelden;
dr Jos. J. Gielen hield Genologische beschouwingen over de Nederlansche
balladen.
Aan alle genoemde sprekers zij ook hier dank gebracht voor hun mede-
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werking. De belangstelling voor deze lezingen was steeds geanimeerd.
Het bestuur benoemde tot leden:
te Amsterdam: Chr. de Graaff en dr A. Welcker;
te 's-Gravenhage: jhr mr G.W. van der Does, dr W. van den Ent, W. baron
Snouckaert van Schauburg;
te Leiden: dr T.P. Sevensma;
te Maastricht: A.A.M. Stols;
te Nijmegen: dr W. Roukens;
te Utrecht: ir dr J. Goudriaan, jhr dr H.R. Radermacher Schorer;
te Warmond: prof. J.J. Henneman;
te Westeremden: ds M. ten Broek.
Onze verzameling portretten van leden werd uitgebreid. Aan dr J.W. Muller, ons
eerelid, danken wij een gelithografeerd portret van Matthijs Siegenbeek, aan den
heer W.J.J.C. Bijleveld de portretpenningen van Petrus de Raadt en dr Pieter
Johannes Blok.
Het Jaarboek verscheen in November, ondanks alle goede voornemens meer
uitgedijd, dan met de begrooting te rijmen viel.
De Maatschappij telt aan het eind van dit haar oude jaar 641 leden en 51
buitengewone leden. De aanwas in de eerste groep, welke de verkiezingen van
heden opleveren, zal U aanstonds worden meegedeeld; het verlies in de tweede
groep sedert de vorige opgaaf, die 70 buitengewone leden noemde, is het gevolg
van nasporingen en berichten van verschillende zijden, waarbij bleek dat velen der
oudsten niet meer onder de levenden waren.

[III.] Verslag van den bibliothecaris
III. De bibliothecaris leest vervolgens zijn verslag omtrent de Bibliotheek voor:
Bestaat de taak van den bibliothecaris bij het uitbrengen van zijn verslag gewoonlijk
in het vermelden van de aanwinsten der Bibliotheek, ditmaal wensch ik te beginnen
met de vermelding van een verlies, doch ik voeg er onmiddellijk bij: een verlies, dat
door een aanwinst goedgemaakt is. In 1836 is onze Bibliotheek verrijkt met ‘een
band met diverse liedekens’, afkomstig uit de verzameling van Jacobus Scheltema.
In den gedrukten Catalogus van 1847 wordt deze zgn. Verzameling Scheltema
beschreven als ‘eene verzameling van 4 à 500 deels volks-, deels straatliedjens
(doorgaans zonder plaats of jaar van druk, doch uit geheel de
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loop der XVIIIde eeuw, omstreeks van 1650-1750 gedrukt)’. In den Catalogus van
1884 wordt dan nauwkeuriger vermeld, dat de verzameling op 172 vellen gedrukt
is, hoogst waarschijnlijk dateerende uit de laatste helft der 17de en de eerste helft
1
der 18de eeuw . In 1856 heeft Hoffmann von Fallersleben in den 2den druk van het
2de deel der Horae Belgicae: Niederländische Volkslieder, den bundel vermeld en
er liederen uit overgenomen. Een uitvoerige beschrijving gaf Kalff in zijn proefschrift:
2
Het lied in de middeleeuwen , waarvoor wij hem wel zeer dankbaar moeten zijn,
daar na hem niemand meer van dezen bundel gebruik heeft kunnen maken. Toen
Van Duyse zijn werk over Het Oude Nederlandsche lied samenstelde en ook onzen
bundel wilde raadplegen, bleek deze onvindbaar (ca. 1900). De feiten die ik hier
vermeld, zijn mij eerst in Augustus 1938 bekend geworden uit een artikel van den
heer Dr E.F. Kossmann in het tijdschrift Het Boek, getiteld: De liedjesdrukken van
3
Klein Jan . De man die in het begin der 18de eeuw te Amsterdam deze liedjes, op
losse vellen gedrukt, aan den man bracht, stond aldus bekend en noemde zichzelf
ook aldus; zijn eigennaam was Pieter de Vos. Blijkbaar heeft geen mijner
voorgangers het noodig gevonden de vermissing van dit uiterst zeldzame werk,
waarvan tot voor kort geen tweede exemplaar bekend was, te vermelden. In het
reeds genoemde artikel van den heer Kossmann komt een tweede interessante
mededeeling voor, en wel deze, dat ongeveer 40 jaar na het verdwijnen van de
verzameling Scheltema een soortgelijke bundel aan den Hollandschen
bibliophilen-hemel verschenen is. Immers de firma M. Nijhoff had onlangs de hand
gelegd op een bundel volks- en straatliederen, die naar vorm en inboud geheel
overeenstemt met wat van Scheltema's verzameling bekend is. Telde deze 1341
bladzijden op 172 vellen, hier zijn 900 bladzijden op 116 vellen bijeengebonden en
wat merkwaardig is, de volgorde waarin de vellen in beide bundels voorkomen, is,
voor zoover dit nog nagegaan kan worden, dezelfde, wat bij twee uit losse vellen
bestaande verzamelbundels wel opvallend is. De beschrijving van dezen bundel in
het artikel van Kossmann is uiterst nauwkeurig, met opzet, zooals de auteur schrijft,
om het herwonnen bezit zoo veilig mogelijk te stellen. Hier sprak de heer Kossmann
in zeker opzicht een profetisch woord, want de bundel is inderdaad voor onze
Bibliotheek een herwonnen bezit geworden. Toen de firma Nijhoff dit zoo zeldzame
boek te koop aanbood en ik den waarnemenden Bibliothecaris der Universiteits-

1
2
3

Catalogus Dl. I, 295.
Blz. 724 vlgg.
Dl. XXV, afl. 2.
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bibliotheek op de mogelijkheid wees, daardoor het door ons geleden verlies te
vergoeden, heeft deze Klein Jans liederenbundel doen aankoopen en mij dien voor
de Bibliotheek der Maatschappij ter hand gesteld. Ik meen dat wij hem hiervoor
grooten dank verschuldigd zijn en ons moeten verheugen, dat dit werk niet alleen
voor ons land bewaard is gebleven - het gevaar was immers groot, dat het naar
Amerika zou verhuizen - maar dat hiermede het door ons geleden verlies voor een
aanzienlijk deel is vergoed.
Van Mevrouw H.A.C. Beets-Damsté ontvingen wij ter aanvulliug van de door ons
betreurd eerelid Dr A. Beets aan de Bibliotheek gelegateerde en in het vorig
jaarverslag reeds vermelde aanwinsten, nog een tweetal doozen met allerlei
aanteekeningen en curiosa, die op de Camera Obscura betrekking hebben, zoomede
verschillende boekjes en papieren afkomstig van Nicolaas Beets, waarvoor ik haar
gaarne hier nogmaals dank betuig. Uit de ten vorigen jare reeds vermelde schenking
van Mej. Aleida Nijland werden nog in de Bibliotheek opgenomen een handschrift
van Catharina van Rennes, nl. Guido Gezelle's Zielepijn, op muziek gezet. De
eveneens reeds vermelde verzameling brieven aan Frederik Muller, ons door ons
eerelid Dr J.W. Muller geschonken, werd dit jaar geïnventariseerd; een nauwkeurige
opsomming der adressanten vindt men in de Lijst der aanwinsten vermeld en geeft
een denkbeeld van de beteekenis dezer collectie.
Sir Herbert J.C. Grierson toonde op zeer bijzondere wijze het hem aangeboden
lidmaatschap onzer Maatschappij te willen aanvaarden, door toezending van zijn
vertaling van een gedicht van P.C. Boutens: The Christ-child, op fraaie wijze gedrukt
en geïllustreerd.
Dr G.I. Lieftinck gaf eveneens blijk van waardeering van het lidmaatschap door
aan de Bibliotheek toe te vertrouwen het door zijn grootvader, den dichter Soera
Rana (I. Esser), voor den druk gereed gemaakte exemplaar zijner gedichten,
zoomede van diens vertaling van Tennysons Idyllen van den Koning, eveneens
voorzien van eigenhandige verbeteringen en van een register.
Van den dichter Jan H. de Groot ontvingen wij enkele zijner gedichten in bibliophile
uitgaven, een navolgingswaardig voorbeeld; ons medelid B. van den Sigtenhorst
Meijer stond een exemplaar af van zijn muzikale begeleiding bij Vier geestelijke
liederen van Jan Luyken; de heer H.E. Knappert een exemplaar van de autobiografie
van J.W. te Water, een reeks van jaren voorzitter der Maatschappij, merkwaardig
om den
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daarbij gevoegden brief van diens broeder W. te Water, gericht aan H.W. Tijdeman;
van wijlen den heer W.M.C. Regt ontving de Bibliotheek reeds eerder de Gedichten
van den merkwaardigen Waddingsveenschen turfschipper W. Kraan, vermeerderd
met eenige niet te voren gedrukte gedichten in handschrift en nog andere stukken.
De Openb. Leeszalen en Bibliotheken te Delft, Dordrecht, 's-Gravenhage en
Leiden hebben reeds bij verschillende gelegenheden boeken, die door geringe
actualiteit voor die instellingen van minder belang waren, maar juist om andere
redenen voor onze Bibliotheek een zekere waarde hadden, zooals eerste drukken
van bekende letterkundige werden uit een vroeger tijdperk, afgestaan. Ik stel deze
relaties op hoogen prijs.
Van den nieuwen Bibliothecaris der Rijksuniversiteitsbibliotheek, Dr T.P.
Sevensma, mocht ik dadelijk groote belangstelling voor de Bibliotheek der
Maatschappij ondervinden, wat een goede samenwerking tusschen beide instellingen
zeer ten goede zal komen.
Aan de Curatoren der Rijksuniversiteit richtte het Bestuur een brief om hun
aandacht te vestigen, zoowel op het groote gebrek aan plaatsruimte in het ter
beschikking der Maatschappij staande deel der Universiteitsbibliotheek als op het
gebrekkige der inrichting, inzonderheid wat brandgevaar en aanvallen van vliegtuigen
betreft.
Het aantal boekwerken, waarmede de bibliotheek werd vermeerderd, bedraagt
513, waarbij 68 van uitgevers ten geschenke ontvangen werden; de van deze zijde
ondervonden belangstelling stellen wij als immer zeer op prijs. Verder werd de
verzameling overdrukken uitgebreid met 106 exemplaren; van circa 330 tijdschriften
en vervolgwerken werden deels door ruil, deels door abonnement of aankoop
afleveringen en deelen ontvangen (zie bijlage I, blz 157). Ik besluit dit verslag met
een woord van hartelijken dank aan de vele genoemde en ongenoemde gevers van
boeken, zonder wier zeer gewaardeerden steun de Bibliotheek het moeilijk zou
kunnen stellen.

[IV.]
IV. Voor de Commissie van art. 34 der Wet geeft mejuffrouw Van Lessen verslag
van het door den penningmeester gevoerde beheer. Diens rekening en
verantwoording (zie bijlage II blz 186) worden onder dankzegging goedgekeurd.

[V.] Verslag van de commissie voor taal- en letterkunde
V. Hierna volgt voorlezing door mejuffrouw Van Lessen van het verslag der
Commissie voor Taal- en Letterkunde.
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De Commissie vergaderde negen maal, onder voorzitterschap van den heer Van
Rijnbach. Secretaris was de heer Van Haeringen. Te beginnen met de
Januari-vergadering vonden de bijeenkomsten plaats in de nieuwe bestuurskamer
Rapenburg 61. De verhuizing van de oude lokaliteit in het Nutsgebouw naar deze
nieuwe is algemeen als een vooruitgang gewaardeerd.
Van het door de Commissie geredigeerde Tijdschrift voor Nederlandsche Taalen Letterkunde verschenen: Afl. 4 van Deel 57, Deel 58 geheel en van Deel 59,
aflevering 1.
In de vergaderingen hebben de volgende leden wetenschappelijke mededelingen
gedaan:
Van Rijnbach: over een zeldzame verzameling volksliederen (de zgn verzameling
Scheltema) en over een Berlijns handschrift der Historie van die VII wise mannen
van Rome;
Zijderveld: over Vondels treurspel Faëton;
Van Haeringen: over congruerende voegwoorden;
Van Eijck: over de proloog bij de Eerste Bliscap van Maria;
Mej. Van Lessen: over substantivering bij possessieve samenstellingen met af-,
aan-, ge- en on-;
Knuttel: over enkele aanwijzingen voor een middeleeuws-Vlaamse schrijftrant.
Buitendien kwamen naar aanleiding van de redactionele werkzaamheden of bij
rondvraag verschillende onderwerpen op het gebied van Nederlandse taal- en
letterkunde ter sprake. Voorts heeft de Commissie het Bestuur van advies gediend
inzake medewerking van Nederland bij de vernederlandsing van technische termen
in Zuid-Afrika, en inzake de toekenning van de Meesterschapsprijs.

[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 acht maal onder voorzitterschap van den heer Barge
ten huize van de leden.
Zij verloor een getrouwen medewerker door het overlijden van prof. mr D. van
Blom.
Tot raadgevend lid benoemde zij den heer J.C.M. Warnsinck.
Secretaris was de heer De Gelder en bij diens afwezigheid de heer Bakhuizen
van den Brink.
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De volgende leden deden mededeelingen over de achter hun naam vermelde
onderwerpen:
de heer Bakhuizen van den Brink: de wapenborden der Marnixen in de Sint
Pieterskerk te Leiden;
de heer De Blécourt: het recht van stemhebbende Ommelander heeren om
grietman te zijn; de haarlok in de kerk van Loppersum;
de heer Bijleveld: het bericht van S.J. Brugmans over een nevelverschijnsel in
1783; de alchemist Thesbaldus van Hoogelanden en het album amicorum van
admiraal Van Wassenaar Van Duivenbode; onderzoek naar de Nederlandsche
archivalia in de barrièresteden; een werk over het geslacht van Euwsum; een XVIIIde
eeuwsch italiaansch schilder hier te lande; een schijndoode te Leiden in 1831; een
acte van 1674 over twee jonge graven Van der Nat;
de heer Bijvanck: de jongste stand der opgravingen op het Utrechtsche Domplein;
de zonderlinge vorm van een schip dat achteruit schijnt te zeilen; de interpretatie
van twee romeinsche opschriften uit de Overbetuwe; de illustraties van een latijnsch
handschrift te Leiden uit de boekerij van Vossius;
de heer Colenbrander: een reis door Java en Bali;
de heer De Gelder: het rapport over Bescherming van Kunstwerken in oorlogstijd;
de heer Van Gils: een XVIIIde eeuwsche liedbundel; de nabuurschap van oude
sterkten met aan Sint Pancratius gewijde kerken;
de heer De Groot: de plaatsnamen Cuyk, Kokanje en Kokenge; de herkomst van
het geslacht Loon;
de heer Krom: berichten van een strengen winter uit een kroniek van 1434; de
gouverneur van Malakka Timmerman Thyssen;
de heer Meijers: de procedure van Jacoba van Beijeren tot nietig verklaring van
haar huwelijk met Jan van Brabant;
de heer Warnsinck: een plaats hij Jan Huygen Linschooten;
een allegorische portretgroep uit het jaar 1666 naar aanleiding van den
vierdaagschen zeeslag.
In de avondvergadering van 20 Juni hield dr R.R. Post een lezing over ‘Scholen
in de Nederlandsche Middeleeuwen’.

[VII.] Verslag der commissie voor schoone letteren
VII. Hierna volgt voorlezing van het verslag der Commissie voor Schoone Letteren
door den heer W.A.P. Smit:
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Aan het begin van het afgelopen jaar had een contactvergadering met het Bestuur
der Maatschappij plaats, om te trachten door een uitvoerige gedachtenwisseling tot
een vollediger begrip der wederzijdse opvattingen en op grond daarvan tot betere
samenwerking te geraken. Het stemt de Commissie tot dankbaarheid te mogen
constateren, dat dit doel inderdaad werd bereikt. Bij haar werkzaamheden heeft zij
zich geheel naar de resultaten dezer bespreking gericht; werd haar arbeid hierdoor
enerzijds eerder moeilijker, aan de andere kant kon deze tevens een ietwat vlotter
en rustiger verloop hebben. Door het Bestuur werd toegezegd, dat aan de
bekendmaking der voordracht in de jaarvergadering een verklaring van den Voorzitter
zal voorafgaan, waarin het nieuwe van de getroffen regeling wordt toegelicht.
In een vijftal vergaderingen ter voorbereiding van haar voorstel omtrent de
toekenning van de C.W. van der Hoogtprijs bleek de Commissie, dat ook ditmaal
haar taak verre van gemakkelijk was. Het is nu eenmaal eenvoudiger tot volkomen
overeenstemming te geraken over een prijs voor meesterschap dan over een
aanmoedigingsprijs, welke uiteraard toegekend moet worden aan een auteur, wiens
werk ondanks al zijn verdiensten nog geenszins vlekkeloos behoeft te zijn. De
waardering ener belofte blijft altijd hachelijker en vaak ook persoonlijker dan die van
een onaantastbaar hoogtepunt. Eerst na herhaalde en ernstige besprekingen kon
de Commissie dan ook komen tot de vaststelling van haar advies aan het Bestuur.
De Commissie herhaalt haar opmerking uit het vorige jaarverslag, waarbij zij de
hoop uitsprak, dat werken, waarvan men redelijkerwijze vermoeden kan, dat zij voor
de C.W. van der Hoogtprijs in aanmerking komen, door de uitgevers of de auteurs
aan haar Secretaris zullen worden toegezonden. In het afgelopen jaar mocht zij
deze medewerking nog slechts van één enkelen uitgever ondervinden, terwijl de
toegezonden werken haar eerst bereikten nà het verstrijken van de datum, waarop
het advies aan het Bestuur moest worden overgelegd.
In verband met zijn werkzaamheden en met de tijdrovende reizen, welke de ligging
zijner woonplaats voor hem noodzakelijk maakten, zag de Secretaris der Commissie
zich genoodzaakt met ingang van het nieuwe verenigingsjaar als lid uit te treden.
Zijn functie zal worden overgenomen door Mevrouw J. van Dullemen-de Wit te
Amsterdam.
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[VIII.] Verslag der commissie voor het folkloristisch archief
VIII. Een verslag van de Commissie voor het Folkloristisch Archief wordt daarna
voorgelezen door den heer Van Rijnbach:
Met groot leedwezen wordt ook te dezer plaatse melding gemaakt van het
overlijden van Mr D. van Blom, die sedert de oprichting in 1929 deel uitmaakte van
de Commissie.
In het archief worden thans bewaard de zeer uitgebreide aanteekeningen van
wijlen dr A. Borgeld, betreffende in de wereldliteratuur en in sagen en sprookjes
voorkomende personen en onderwerpen, vrucht van een veeljarige lectuur.
Van belang zijn voorts de op velerlei onderwerpen betrekking hebbende fiches
van wijlen Dr G.J. Boekenoogen, voornamelijk op het gebied van taalkunde,
namenkunde, folklore, kinderspelen, het lied enz.
Door aankoop werden verworen verzamelingen van afschriften van
sprookjesvarianten, vermenigvuldigd door Lunds Universitets Folkminnesarkiv,
waarvan dit jaar de derde zending ontvangen werd.
Opneming van dit verslag in het Jaarboek moge tevens dienen om nog eens de
aandacht te vestigen op het Folkloristisch Archief der Maatschappij, dat meer
aandacht verdient dan het tot heden is ten deel gevallen.

[IX.] Verslag van de commissie voor de uitgave van geschriften
IX. Vervolgens leest de heer De Vries het verslag van de Commissie voor de
Uitgaven voor:
De vorige jaarvergadering heeft haar goedkeuring gehecht aan het door de
Commissie ontworpen werkplan, dat een reeks omvatte van meer omvangrijke en
een van kleinere publicaties.
De Commissie heeft thans het genoegen te kunnen mededeelen dat als eerste
deel van eerstgemelde reeks is verschenen ‘Van den Vos Reinaerde’ critisch
uitgegeven door ons eerelid prof. dr J.W. Muller, tweede, herziene en vermeerderde
druk.
In dezelfde reeks zal, gelijk in het vorige jaarverslag is vermeld, een uitgave
verschijnen van de werken van Coornhert te verzorgen door Prof. B. Becker. Voor
deze taak kan de bewerker op het oogenblik niet zooveel tijd beschikbaar stellen
als hijzelf en de Commissie zouden wenschen. De geldmiddelen zijn niet toereikend
om een versnelling van het tempo mogelijk te maken; de Commissie heeft daarom
ernaar gestreefd zich ook van andere zijde financieelen steun te verschaffen. Er
bestaat
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gegronde hoop dat de omstandigheden binnenkort dan ook zoodanig gewijzigd
zullen zijn, dat het werk geregeld voortgang kan hebben en dat het eerste deel in
het voorjaar van 1941 zal kunnen verschijnen.
Inmiddels is ter perse een tweede deel van de ‘kleine’ reeks der ‘Leidsche Drukken
en Herdrukken’, nl. ‘Refreynen int sot amoreus wijs’ uitgegeven door dr C.A.H.
Kruyskamp.
De spreker overhandigt daarna met een korte toespraak het eerste exemplaar
van de nieuwe Reinaert-uitgave aan prof. Muller.

[X.] De meesterschapsprijs
X. De heer Van Rijnbach deelt vervolgens het verslag van de Commissie voor Taalen Letterkunde mede betreffende de toekenning van den prijs van meesterschap
en haar voorstel om dezen toe te kennen aan dr Wobbe de Vries.
De Commissie voor Taal- en Letterkunde draagt aan het Bestuur voor
ter bekroning met de prijs van meesterschap:
Dr Wobbe de Vries, te Groningen.
Deze geleerde kan bogen op een reeks van belangrijke publicaties, die
betrekking hebben op vele, ja bijna alle onderdelen van de Nederlandse
taalkunde. Na zijn academisch proefschrift van 1895 over het dialect van
zijn geboorteplaats Noordhorn, heeft hij verscheidene dialectologische
studiën in het licht gegeven, die zich vooral bezighouden met het
noordoosten van het Nederlandse taalgebied, dat hem zo bijzonder
vertrouwd is. Hij heeft verder de toponymie met vrucht beoefend: vele
aardrijkskundige namen zijn door hem verklaard of historisch belicht. Ook
op het gebied der etymologie heeft hij zich verdienste verworven. In zijn
toponymische en etymologische publicaties is, evenals in zijn
dialectologische geschriften, een bijzondere belangstelling op te merken
voor het noordoostelijk deel van de Nederlanden. Intussen is het oeuvre
van De Vries geenszins regionaal beperkt. Hij heeft ook werken van
blijvende betekenis geschreven over uiteenlopende onderwerpen uit
heden en verleden van het Nederlands in het algemeen, als: klank- en
vormleer, syntaxis, woordvorming, invloed van vreemde talen.
Wanneer De Vries tot nog toe niet de erkenning gevonden heeft waarop
zijn even veelzijdig als belangrijk werk hem aanspraak geeft, dan is dit
voor een deel te verklaren uit zijn bescheidenheid, voor een ander deel
uit de minder aantrekkelijke vorm van vele zijner geschriften. De
Commissie erkent dit tekort van De Vries, maar acht het gering tegenover
zijn vele voortreffelijke hoedanigheden. De Vries is nooit oppervlakkig,
hij verwaarloost geen enkel détail, zijn betoog is streng en zijn oordeel
scherp.
Het werk van W. de Vries getuigt van grondigheid, degelijkheid,
nauwkeurigheid, omvangrijke kennis en grote belezenheid, en wat meer
is dan dit alles: oorspronkelijkheid van gedachte en zelfstandigheid van
methode. Vooral om deze laatste eigenschappen, en om het brede
studieveld waarop hij deze eigenschappen heeft ontplooid, beschouwt
de Commissie De Vries als een eminent geleerde, die zich verheft boven
het peil van den knappen specialist, en recht heeft op een bekroning die
hem erkent als een meester in de wetenschap der Nederlandse taal.
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Het voorstel van het bestuur, hieraan gevolg te geven, wordt goedgekeurd.
Alvorens punt XI der agenda aan de orde te stellen verklaart de voorzitter dat
Bestuur en Commissie voor Schoone Letteren tot volledige overeenstemming zijn
gekomen en het bestuur hoopt, dat nu niet meer een rumoer om den prijs zal
ontstaan.

[XI.] De C.W. van der Hoogt-prijs
XI. De voorstellen voor de toekenning van den prijs voor het jaar 1939 zijn als
vertrouwelijke mededeeling afgedrukt in den beschrijvingsbrief:
Voorstel van de Commissie voor Schoone Letteren
De Commissie voor Schoone Letteren deelt het Bestuur mede, dat de
zeer ernstige bespreking van een tweetal auteurs, die haars inziens boven
anderen voor toekenning van den C.W. van der Hoogt-prijs in aanmerking
kwamen, niet zonder meer heeft mogen leiden tot het vinden van een
meerderheid voor één van deze beiden. Bij voortduring bleven de
uitgebrachte stemmen gelijkelijk tusschen hen verdeeld, zoodat een
definitieve beslissing tenslotte door loting verkregen moest worden. Op
grond hiervan adviseert de Commissie het Bestuur, als candidaat voor
den C.W. van der Hoogt-prijs aan de jaarvergadering voor te dragen den
dichter Eduard Hoornik, voor zijn episch gedicht ‘Mattheus’.
De bij loting afgevallen candidaat was Clara Eggink, voor haar
verzenbundel ‘Het Schiereiland’.
De jonge dichter Eduard Hoornik heeft zich reeds doen kennen als een
niet alleen zeer begaafd, maar ook zeer vruchtbaar auteur. Behalve het
epische gedicht ‘Mattheus’, dat in het bijzonder de aandacht der
Commissie getrokken heeft, verschenen van hem reeds de bundels ‘Het
Keerpunt’, ‘Dichterlijke Diagnose’ en ‘Geboorte’, terwijl door hem in
samenwerking met een tweetal anderen nog de bundel ‘Drie op één
perron’ in het licht werd gegeven.
De verzen uit dezen bundel wettigen de verwachting, dat deze auteur
zich zal ontwikkelen tot een dichter van beteekenis. Hoewel zijn
grootendeels verhalende (of aan het verhaal verwante) poëzie zelden de
hooge lyrische verheffing bereikt, waardoor het werk van de beste
vertegenwoordigers der Nederlandsche dichtkunst zich sedert '80
kenmerkt - brengen zijn gevoelige, meestal objectiveerende dichttrant,
zijn scherpe, soms verrassende waarneming en zijn groot vermogen om
het zielsleven van anderen in de vormen der dichtkunst uit te drukken,
een traditioneel element der Nederlandsche poëzie, dat geruimen tijd
weinig belangstelling genoot, op frissche wijze weder naar voren. Door
zijn voorkeur voor het epische is hij eensdeels wellicht eerder verwant
aan sommige meesters der negentiende eeuw dan aan onze groote
dichters van den nieuweren tijd; anderzijds echter sluit hij ook bij deze
laatsten aan, doordat hij zich bij de behandeling der gekozen motieven
met talent en élan in de stijlmiddelen der moderne lyriek weet te uiten.
Deze gelukkige samenvoeging van het modern-lyrische met het (meer)
traditioneel-epische stelt hem in staat een vers te schrijven, dat bij een
breeden kring van lezers aandacht verdient, zonder dat het zich
populariteit zoekt te verwerven door veronachtzaming van artistieke
eischen.
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De Commissie meent, dat Hoornik met zijn gedicht ‘Mattheus’ voorloopig
zijn beste werk heeft geleverd, ook al vallen daarin enkele niet geheel
geslaagde passages aan te wijzen. Het geheel is echter zoowel in de
weergave van het verwarde zielsleven van een
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ontvluchten geesteszieke als in de evocatie van het moderne Amsterdam,
groot van opzet en zeer suggestief van toon en sfeer.
Het is op grond van deze overwegingen, dat de Commissie dezen auteur
alleszins den aanmoedigingsprijs der Maatschappij waardig acht en hem
aan U ter bekroning voordraagt.
Voorstel van het Bestuur
Het Bestuur beveelt de vergadering aan het door de Commissie
uitgebrachte advies te volgen en aan den dichter Hoornik den prijs toe te
kennen.
De vergadering keurt de toekenning van den prijs goed.

[XII.] Dr Wynaendts Francken-prijs
XII. De heer Bijvanck deelt de voordracht voor den Wynaendts Francken-prijs mede,
welke door het Bestuur is aanvaard.
De taak der Commissie was aan te wijzen het, naar haar oordeel, beste
werk op het gebied van biographie en cultuurgeschiedenis in Nederlandsch
proza geschreven en in de jaren 1935/'38 in druk verschenen.
De Commissie bracht ruim twintig werken bijeen, die in dit kader schenen
te passen, doch zij moest vele en belangrijke daaronder weer ter zijde
leggen, die hetzij niet voltooid, hetzij door de samenwerking van
verschillende auteurs waren ontstaan; want te dien aanzien volgde ook
deze Commissie de regels, waardoor de eerste Commissie zich heeft
laten leiden.
Een dozijn werken bleef toen over. Bij nadere schifting viel de helft daarvan
af. Na een schriftelijke en mondelinge waardeering van dit zestal, werd
wederom de helft ter zijde gelegd en bleven de volgende drie werken
over:
M.D. Ozinga, Daniel Marot, de schepper van den Hollandschen Lodewijk
XIV stijl (1938);
Ferd. Sassen, Geschiedenis van de Wijsbegeerte in vijf deelen met
verschillende titels, eindigend met Wijsbegeerte van onzen Tijd (1938);
C.W. Lunsingh Scheurleer, Grieksche Ceramiek (1936).
De beide laatste vatten, elk op zijn bijzonder gebied, een rijk
feitenmateriaal samen, nieuw gegroepeerd naar eigen inzicht en met
meesterschap beschreven.
Het werk van prof. Sassen verrijkt onze litteratuur met een modern
overzicht der Europeesche Wijsbegeerte, dat Nederland te lang moest
ontberen. Dit werk, waarvan vooral het laatste deel bewondering afdwingt,
heeft echter overeenkomstig den opzet meer het karakter van een
handboek en niet zoo zeer van een zelfstandig werk van
cultuurgeschiedenis.
Ook het boek van prof. Lunsingh Scheurleer brengt iets nieuws en niet
alleen voor Nederland; een zoo uitvoerige beschrijving van de Grieksche
ceramiek bestond nog niet. Een der beste kenners heeft die tot stand
gebracht in deze van indrukwekkende kennis en fijnen aesthetischen zin
getuigende groepeering en beschrijving. Maar, zooals zulk een werk
krachtens zijn wezen moet zijn, blijft het voor een groot deel althans, een
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min of meer uitvoerige opsomming. Een samenvattend stuk
cultuurgeschiedenis wordt hier niet geboden.
De Commissie heeft gemeend, dat een bekroning van een dezer beide
werken niet ten volle zou beantwoorden aan de bedoeling van de
prijsvraag.
Het werk van dr Ozinga is te beschouwen als een der belangrijkste
prestatiën uit de Nederlandsche historische litteratuur der laatste vier
jaren.
Het beantwoordt aan het dubbele doel, waarmede de tweede reeks van
den Wynaendts
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Francken-prijs is ingesteld: het is een biografie van een kunstenaar, die
in de Nederlandsche architectuur in ruimen zin een belangrijke rol heeft
gespeeld, en het is tevens een stuk cultuurgeschiedenis van groote
beteekenis. De schrijver is er niet alleen in geslaagd een omvangrijk
materiaal over Marot bijeen te brengen, het is hem ook gelukt Marot's
werkwijze en Marot's scheppingen te definieeren. De invloed, dien deze
Fransche kunstenaar op de Nederlandsche kunst van zijn tijd heeft
uitgeoefend is op zeer oorspronkelijke en overtuigende wijze aangegeven.
Er is veel méér oorspronkelijks in dit werk, onder anderen de ontsluiering
van de wijze, waarop het bouwplan van het Loo is ontstaan. Zeer
aangenaam doet het aan, dat dr Ozinga nergens de grootheid van Marot
heeft trachten te overdrijven.
Het mag niet verzwegen worden, dat het boek eenige slordigheden bevat,
die ten deele mogen gesteld worden op rekening van den omvangrijken
pioniersarbeid, dien de schrijver heeft moeten verrichten, maar ten deele
ook (zooals het niet vermelden van de vindplaats der opgenomen
archivalia) moeten geweten worden aan de werkmethode van dr Ozinga.
Deze kleine tekortkomingen behooren, naar het ook hierin eenstemmig
oordeel der Commissie, de bekroning van dit boek in zijne
overheerschende voortreffelijke kwaliteiten niet in den weg te staan.
De Commissie heeft dan ook eenstemmig besloten U voor te stellen den
Dr Wynaendts Francken-prijs 1939 toe te kennen aan M.D. Ozinga. Daniel
Marot, de schepper van den Hollandschen Lodewijk XIV stijl. Amsterdam
1938.

[XIII.]
XIII. Namens de Commissie voor stemopneming, bestaande uit de leden mejuffrouw
Van Lessen, de heeren Heeroma, Mollema, Van Ronkel, J. de Vries en De Gelder,
deelt de heer Heeroma den uitslag mede van de stemming voor 40 gewone leden.
Ingekomen zijn 268 stembiljetten, waarvan 27 van onwaarde (7 ongeteekend, 1
verkeerd ingevuld en 19 met meer dan 40 namen). Wettelijk minimum was 60 (een
vierde van het aantal geldige stembiljetten). Dit getal stemmen hadden 63 candidaten
bereikt; vier daarvan behaalden 74 stemmen. Door deze alle 4 verkozen te verklaren
zouden 42 leden benoemd zijn. De Commissie heeft door loting 2 uit deze 4
aangewezen. De voorzitter stelt echter voor artikel 9 sub 2 van de Wet toe te passen
en ook de beide anderen met hetzelfde stemmental tot lid te benoemen; dit wordt
bij acclamatie goedgekeurd.
Tot gewoon lid zijn gekozen:
mr dr J.J. Boasson, dr F.C.L. Bosman, Jochem van Bruggen, dr F.C. Bursch, H.
van der Bijll, A. van Cauwelaert, mej. dr E.J.M. Conradie, dr F. Daels, dr C.F.A. van
Dam, dr L.M. van Dis, dr W. van Eeghem, mevr. C. Eggink, dr B.H. Erné, dr F.M.G.
de Feyfer, mevr. M. de Gelder-Jansen, mr J.J. van Geuns, dr J.A. Goris, H.G. van
Grol, mr H.C. Hazewinkel, O.L. Helfrich, A. den Hertog, E. Hoornik, dr D.J.H. ter
Horst, mr Joh. Huyts, mr W. van Iterson, mr H.F.W. Jeltes, J. Kikkert, G. Knop, dr
C. Louis Leipoldt, dr D. Loenen, dr R. Mengel-
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berg, J.M. Meulenhoff, S. Moulijn, dr W. Pée, dr E. Rombauts, dr R. van Roosbroeck,
mr R. van Royen, dr B.C. de Savornin Lohman, dr Joh. W. Schotman, dr H.W. van
Tricht, W. Voorbeytel Cannenburg, dr G. Wijdeveld.

[XIV-XVII.]
XIV-XVII. De voorstellen van het bestuur worden aangenomen waarbij aan de
commissie voor de uitgaven gedurende vijf jaar de beschikking over een bedrag
van ten hoogste ƒ 200.- uit het Vaste Fonds. en aan den Leidschen Taalatlas uit
hetzelfde fonds een subsidie van ƒ 150.- wordt gegeven; als bijdrage tot de aankoop
van De Vreese's Bibliotheca Neerlandica Manuscripta een som van ƒ 100.- wordt
geschonken en den gewezen bode J.H. Looman een jaarlijksch pensioen van ƒ 25.wordt toegekend.
Nadat een commissie is gevormd om de stemming voor bestuur en commissies
op te nemen, wordt tegen een uur de vergadering onderbroken voor het koffiedrinken;
de besprekingen worden om half drie heropend.

[XVIII.]
XVIII. De heer Linthorst Homan krijgt het woord voor zijn voordracht: ‘Eenige
beschouwingen over de waarde van het provinciaal besef in de drie Noordelijke
provinciën’ (zie blz 12).

[XIX.]
XIX. De voorstellen tot wijziging der Wet zijn vervolgens aan de orde; tegen sommige
wordt bezwaar gemaakt.
De heer Van Vriesland verzet zich tegen opheffing van het in art. 9 bepaalde
minimum van stemmen; de candidatenlijst bevat toch reeds namen waartegen
spreker bezwaar heeft; van de voorgestelde nieuwigheid ducht hij ongewenschte
gevolgen.
De voorzitter verklaart dat de onvoldoende invulling der stembiljetten bij de vorige
verkiezing het bestuur tot dit voorstel heeft gebracht; nu de vrees voor een herhaling
ongegrond is gebleken, is deze wijziging overbodig; de oude bepaling blijft dus.
De heer Stuiveling verzet zich tegen het derde lid van het nieuwe artikel 5a; er
moet een weg te vinden zijn om begunstigers voor de Maatschappij te winnen zonder
dezen dezelfde rechten als de gewone leden toe te kennen.
De voorzitter verklaart dat het bestuur hun aantal wil beperken tot 25; om de wet
niet nog meer met bijzondere bepalingen te bezwaren is hierover geen voorstel
opgenomen; de toekenning dezer rechten is een hoffelijk gebaar.
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De voorzitter stelt aan de vergadering twee vragen:
ten eerste, of de vergadering tegen de instelling van begunstigers is;
bij opstaan verklaren slechts weinigen zich hiertegen, zoodat het beginsel is
aanvaard;
ten tweede, of aan de begunstigers volledig stemrecht of alleen een raadgevende
stem zal worden toegekend.
Het antwoord van de meerderheid was ten gunste van dit laatste, zoodat het
nieuwe artikel 5a in dezen zin wordt gewijzigd.
Mejuffrouw Kronenberg bestrijdt de voorgestelde wijziging van art. 12, maar krijgt
daarbij weinig steun, zoodat dit voorstel, evenals de overige voorstellen, met
uitzondering van de hier voorgenoemde, door de vergadering zijn goedgekeurd.

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

[XXI-XII.]
XXI-XXII. De uitslag van de verkiezing van 2 bestuursleden en 10 leden in vaste
commissiën wordt namens de commissie voor stemopneming, gevormd door de
leden Heeroma, de Keyser, Kroon, Smit, Van Wijngaarden en De Gelder, door
laatstgenoemde bekend gemaakt. Uit de stembus kwamen 80 geldige stembiljetten.
Gekozen zijn alle a-candidaten:
in het bestuur: dr J. van Ham en J.C. Mollema;
in de commissie voor taal- en letterkunde: dr E. Kossmann en dr K.H. Heeroma;
in de commissie voor geschied- en oudheidkunde: dr A.W. Byvanck, dr P.J.M.
van Gils en dr J.N. Bakhuizen van den Brink;
in de commissie voor het folkloristisch archief: P.J. Meertens;
in de commissie voor schoone letteren: dr K.H. Heeroma;
in de commissie voor het jaarboek: dr J. van Ham, dr K.H. Heeroma;
in de commissie voor de uitgaaf van geschriften: dr A. Zijderveld.

[XXIII.]
XXIII. De heer Bijvanck stelt voor, de gelegenheid die zich nu aanbiedt om een
vertegenwoordiger der schoone letteren te verkiezen, aan te grijpen en den heer
Nijhoff tot voorzitter te benoemen, welk voorstel met langdurig applaus wordt
ontvangen. De heer Nijhoff aanvaardt de benoeming.

[XXIV.]
XXIV. Bij de rondvraag neemt de heer Knappert het woord om den voorzitter voor
diens leiding te danken en zijn ingenomenheid te betuigen
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met de vernieuwingen, door het bestuur tot stand gebracht en in het bizonder met
de plaats van samenkomst voor de maandelijksche vergaderingen.
Te kwart over vieren sluit de voorzitter de vergadering.
Vele leden begeven zich dan naar de Universiteitsbibliotheek, waar de zaal voor
tentoonstellingen tot een feestelijke ontvangst is ingericht. Er klinkt piano- en
vedelspel; de buste van Nicolaas Beets staat er tusschen palmen achter vijf groote
tafels, die overvuld zijn met drukken van de Camera Obscura, van 1839 tot 1935,
bijdragen daarover of daarop betrekking hebbend, vertalingen en handschriften,
levensbeschrijvingen en portretten; onder de laatste ook de teekening door
Haverman, voor de gelegenheid afgestaan door de Erven F. Bohn te Haarlem. De
bezoekers vonden hier ook het antwoord op Hildebrands vraag (in de inleiding van
den zesden druk der Camera), welk denkbeeld het tegenwoordig geslacht zich van
dameshoeden met luifels vormt. De dames-studenten Suze Barge, Nettie Bisschop,
Marianne Duinker, Fiet van Gils, Lous van Gijn, Suze Kramers, Hanne de Leeuw
en Machteld de Vries, die musiceerden of thee en gebakjes ronddienden, hadden
zich getooid in het costuum uit Hildebrands dagen. Voor hare fleurige en melodieuze
medewerking dankte de voorzitter hen in een toespraak, terwijl zij als een aandenken
ieder een exemplaar van het boekje over de Geschiedenis en Werkzaamheid der
Maatschappij ten geschenke ontvingen.
Aan den maaltijd in het Schuttershof namen 48 leden deel. De dronk op H.M. de
Koningin, door den voorzitter voorgesteld, werd gevolgd door het Wilhelmus. Na
een toespraak van dr Bierens de Haan tot de Vlamingen weerklonk de Vlaamsche
Leeuw. Toen dr Baur het woord had gevoerd namens zijn landgenooten spoedden
zich de meesten dezer om de lange, late terugreis te beginnen.
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Bijlage I: Aanwinsten der bibliotheek
(Behoort bij het verslag van den Bibliothecaris, afgedrukt op blz. 142).

Lijst van personen en instellingen die de bibliotheek van de Maatschappij
in het genootschapsjaar 1938-1939 met geschenken hebben vereerd
1.

Mr J. Belonje, Alkmaar.

2.

Dr H.L. Bezoen, Buitenzorg.

3.

Eug. de Bock, Antwerpen.

4.

P.C. Brederode, 's-Gravenhage.

5.

Dr J. Brouwer, 's-Gravenhage.

6.

Dr A.H. Cornette, Antwerpen.

7.

Dr L.M. Fr. Daniëls O.P., Nijmegen.

8.

Dr P.J.J. Diermanse, 's-Gravenhage.

9.

Mr A.J. Enschedé, Haarlem.

10.

Mr E.M.C.B. Franquinet, Utrecht.

11.

Gemeentebestuur van Bloemendaal.

12.

Genootschap Willem Bilderdijk,
's-Gravenhage.

13.

Dr A.E. van Giffen, Groningen.

14.

A. Greebe Jr., Voorburg.

15.

Sir Herbert J.C. Grierson, Edinburg.

16.

Jan H. de Groot, Amsterdam.

17.

Dr J.C. de Haan, Oegstgeest.

18.

Dr C.B. van Haeringen, 's-Gravenhage.

19.

Dr J. van Ham, Leiden.

20.

Dr W. Hellinga, Zuoz (Zwitserl.).

21.

Mej. H.B.A. Heijse, Leiden.

22.

Dr G. Kalff Jr., Bussum.

23.

P. Kemp, Maastricht.

24.

Mevr. C.A. Kluyver, 's-Gravenhage.

25.

H.E. Knappert, Bussum.

26.

Dr L.M.G. Kooperberg, 's-Gravenhage.

27.

Dr N.J. Krom, Leiden.

28.

J. Langohr, Tongeren.
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29.

Dr G.I. Lieftinck, 's-Gravenhage.

30.

Mr J. Linthorst Homan, Groningen.

31.

Jean Meijhoffer, La Rosiaz (Lausanne).

32.

Dr B.H. Molkenboer, Nijmegen.

33.

Dr J.W. Muller, Leiden.

34.

Museum Meermanno-Westreenianum,
's-Gravenhage.

35.

Jef Notermans, Maastricht.

36.

Wouter Nijhoff, 's-Gravenhage.

37.

Mej. Dr J.A. Nijland, Alkmaar.

38.

Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Delft.

39.

Idem, Dordrecht.

40.

Idem, 's-Gravenhage.

41.

Idem, Leiden.

42.

F. Oudschans Dentz, 's-Gravenhage.

43.

Allard Pierson-Stichting, Amsterdam.

44.

Regenten van Het Arme Weeshuys der
Kercken ende der Stadt van Breda.

45.

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

46.

André de Ridder, Antwerpen.

47.

Dr R. Roemans, Vorst (Brussel).

48.

Dr J. van Rossem, Leiden.

49.

Dr T.P. Sevensma, Leiden.

50.

W.C. Sickesz, Amsterdam.

51.

B. van den Sigtenhorst Meijer,
's-Gravenhage.

52.

Dr H. Sparnaay, Amersfoort.

53.

Stadsbibliotheek en Leeszaal, Haarlem.

54.

Dr W.H. Staverman, Deventer.

55.

Dr G. Stuiveling, Hilversum.

56.

Tentoonstellings-Commissie
Concertgebouw, Amsterdam.

57.

Universiteits-Bibliotheek, Amsterdam.

58.

Idem, Groningen.

59.

Idem, Kiel.

60.

Idem, Leiden.

61.

Idem, Lund.

62.

Idem, Nijmegen.
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63.

Idem, Tübingen.

64.

Idem, Utrecht.

65.

Amsterdamsch Vondel-Comité,
Amsterdam.

66.

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

67.

Dr J. de Vries, Leiden.

68.

Dr J. Waterink, Amsterdam.

69.

Jhr Dr P.J. van Winter, Amsterdam.

70.

Mr E.B.F.F. Baron Wittert van Hoogland,
Scheveningen.

71.

D. Wouters, Zeist.

72.

Dr W.D. van Wijngaarden, Leiden.
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Uitgevers die bij hen uitgegeven werken aan de bibliotheek ten
geschenke gaven
73.

Drukkerij Henri Bergmans, Tilburg.

74.

Andries Blitz, Amsterdam.

75.

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

76.

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

77.

G.F. Callenbach, Nijkerk.

78.

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

79.

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

80.

Uitg. Mij ‘Elsevier’, Amsterdam.

81.

Uitgeverij De Gemeenschap, Bilthoven.

82.

Van Holkema en Warendorf, Amsterdam.

83.

Hollandia-Drukkerij, Baarn.

84.

P.N. van Kampen en Zoon, Amsterdam.

85.

Amsterdamsche Keurkamer, Amsterdam.

86.

J.H. Kok, Kampen.

87.

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

88.

Van Loghum Slaterus' Uitg. Mij, Arnhem.

89.

J.M. Meulenhoff, Amsterdam.

90.

Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam.

91.

A.J. Osinga, Bolsward.

92.

H.J. Paris, Amsterdam.

93.

Het Poirtersfonds, Eindhoven.

94.

Nederl. Rotogravure Mij, Leiden.

95.

W.L. Salm en Co, Amsterdam.

96.

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

97.

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

98.

Swets en Zeitlinger, Amsterdam.

99.

Teulings' Uitg. Mij, 's-Hertogenbosch.

100.

Uitg. Mij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.

101.

De Tijdstroom, Lochem.

102.

Leidsche Uitg. Mij, Leiden.

103.

Nederlandsche Uitgeverij, Baarn.

104.

Wereldbibliotheek, Amsterdam.
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105.

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

Lijst der handschriften en boeken, waarmede de bibliotheek is
vermeerderd
I. Handschriften
a. G u i d o G e z e l l e . Zielepijn, op muziek gezet door C a t h . v a n R e n n e s .
Met eigenhandige opdracht van C a t h . v a n R e n n e s aan Dr J. A l e i d a
Nijland.
Geschenk van Mej. Dr J.A. N i j l a n d te Alkmaar.
b. Verzameling brieven gericht aan F r e d e r i k M u l l e r , door:
Van der Aa (1; 1866) - J.A. Alberdingk Thijm (25; 1843-'79); hierbij 1 brief van P.
Muller aan Fred. Muller (1862); 1 brief van F. Muller aan J.A. Alberdingk Thijm; 2
van Is. Nijhoff en Zoon aan J.A. Alb. Thijm en 1 van dezen aan Is. A. Nijhoff en Zoon
- Th. J.I. Arnold (1; 1878) - Wed. C.I. van Assen-Van Royen(?) (2; 1860, '63) - W.H.
de Beaufort (1; 1878) - Nic. Beets (2; 1841, '65) - L.R. Koolemans Beijnen (1; 1879)
- L.R. Beijnen (1; 1879) - J.T. Bodel Nijenhuis (3; 1844-'61) - R.C. Bakhuizen van
den Brink (9; 1853-'63); hierbij 2 brieven van F. Muller aan idem (1859, '63) - J.
Kappeyne van de Copello (1; 1865) - Ch. Bonaparte (1; 1850) - Van Bosse (1; 1877)
- P. van Limburg Brouwer (3; z.j. en 1845, 1846) - P.A.S. van Limburg Brouwer (5;
z.j.) - W. de Clercq (1; 1842) - C.G. Cobet (1; 1840) - Is. da Costa (2; z.j. en 1846);
hierbij 1 brief van F. Muller aan idem (1850) - J. van Dijk Mz. (1; 1864?) - J.I. Doedes
(3; 1870-'76) - A.H.A. Ekker (1; 1865) - S.A. de Flines (2; 1878) - R. Fruin (17; z.j.
en 1858-'79); hierbij 3 brieven van F. Muller aan idem (1879) - J. Geel (5; 1839-'57);
hierbij een aanbevelingsbrief van J. Geel
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voor F. Muller (1842) - S. Gorter (1; 1876) - J. Hartog (2; 1874, '77) - J. Heemskerk
(4; z.j. en 1852-'55) - F. von Hellwald (1; z.j.) - J.H. Hessels (7; 1864-'67) - J.P. Heije
(1: 1866) - S. Hoekstra Bz. (2; 1868-'69) - F. van Hogendorp (1; 1857) - W.J.A.
Jonckbloet (1; 1843) - J.K.J. de Jonge (5; 1869-'78) - C.W.H. van Kaathoven (1;
1878) - A. Kuyper (2; 1863) - Th. Jorissen (1; 1877); hierbij 1 brief van F. Muller aan
idem (1869) - D.J. van Lennep (2; 1850) - Jac. van Lennep (30; 1849-'67); hierbij 1
brief van G. van de Linde Monteunis aan idem (1849); 3 brieven van F. Muller aan
J.v.L. (1860-'62); 1 brief van J.W. Brouwers aan J.v.L. (1861) en 1 brief van W.P.
van Stockum, S.J.v.d. Bergh en J.J.L. ten Kate aan J.v.L. (1836), benevens 1 brief
van M.F. van Lennep aan J.W. Muller (1907) - J.H. van Lennep (1; 1850) - M.P.
Lindo (1; 1859) - S.P. Lipman (3; 1861-'71) - L.C. Luzac (4; 1858-'60); hierbij 1
gericht aan Gebr. Aikema - S.A. Naber (1; 1879) - Jhr. Nahuys (1; 1862) - P. Hofman
Peerlkamp (6; 1861-'63) - N.G. Pierson (1; 1874) - W.G. Pluygers (1; 1860) - E.J.
Potgieter (2; 1861-'71) - P. Muller (1; 1875); hierbij Grafreden bij Potgieters begrafenis
van Carl Lemcke en J.C. Zimmerman - J.G. de Hoop Scheffer (1; 1866) - O.W. Hora
Siccama (1; 1878) - C.A.X.G.F. Sicherer (1; 1863) - Ph. F. von Siebold (1; 1863) J.A. van Sillem (1; 1879) - A.J. van Tetroode (1; 1874) - J.R. Thorbecke (1; 1854)
- C.P. Tiele (1; 1871); hierbij een dialoog: Gids en Letteroefeningen - H. de Veer (1;
1863) - A. Ver Huell (6; 1876-'79); hierbij 1 teekening van idem - P.J. Veth (1; 1864)
- S. Vissering (14; 1843-'76) - Abr. de Vries (2; 1837, '50) - A.D. de Vries (2; 1877,
'78) - W.H.J. van Westreenen van Tiellandt (1; 1848).
1 brief van J. van der Hoeven aan B. de Jonge (1836).
Toelichting bij dit epistolarium door J.W. Muller.
Geschenk van Dr J.W. M u l l e r te Leiden (Zie: Jaarboek 1938, blz. 235).
c. Brief van J a c q u e s P e r k aan T.C. v a n d e r K u l k d.d. 26 Aug. 1881,
eigendom van Dr A. G r e e b e . Fotocopie.
Geschenk van den heer A. G r e e b e J r . te Voorburg.
d. Verzameling spotverzen in 17de- en 18de-eeuwsch handschrift. Folio.
Geschenk van den heer W o u t e r N i j h o f f te 's-Gravenhage.
e. A. B e e t s . Aanteekeningen op H i l d e b r a n d s Camera Obscura, alfabetisch
gerangschikt in kaartsysteem. In eiken lade.
Legaat van wijlen Dr. A. B e e t s te Leiden (Zie: Jaarboek 1938, blz. 235).
f. Aanteekeningen, uitknipsels, foto's enz. behoorende bij de onder e. genoemde
aanteekeningen, verzameld door A. B e e t s . In twee kartonnen doozen.
Legaat als voren.
g. Uit de nagelaten papieren van N i c o l a a s B e e t s :
I. Oude liedekens, kinderliedjes - Zeldzame woorden en spreekwoorden - Varia
(Taal en dialect) - Teekeningen van Noordhollandsche Palmpaasch.
II. Diverse enveloppen Varia, vnl. de Camera Obscura betreffende.
III. Kinkeriana enz.
Legaat als voren.
h. Brief van L. S c h a r p é aan J. V e r d a m , d.d. 9 Jan. 1903.
Geschenk van Dr. H.L. B e z o e n te Buitenzorg.
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II. Boeken
Het cijfer achter den titel verwijst naar den met hetzelfde cijfer aangeduiden naam
van den schenker in de hiervoor geplaatste lijst van schenkers.
A b b i n g , J u s t i n e [ps. van C a r r y v a n B r u g g e n ]. Een kunstenaar. Rotterd.,
o

1921. 8 .
o

A b b i n g - V a n H o u w e n i n g e , N. Bruiloft. Voorburg, z.j. 8 . (40)
Hollandsche novellen. Afl. XVII.
o

Ä i m ä , F r a n s . Yleisen fonetükan oppikirja. Helsinki, 1930. 8 .
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 208. aso.
A l b a c h , B e n . 300 jaar Stadsschouwburg, uitg. ter herdenking van het Derde
o

Eeuwfeest, onder redactie van -. Met illustr. Amsterd., 1938. 8 . (82)
o

A l b u m p h i l o l o g u m voor prof. Dr. Th. Baader. Z. pl. [1939]. 8 .
o

A l e t r i n o , A. Stille uren. I-II. Amsterd., z.j. 8 .
A l p h e n , G r . v a n . De stemming van de Engelschen tegen de Hollanders in
Engeland tijdens de regeering van den koning-stadhouder Willem III 1688-1702.
o

Proefschr. Leiden. Assen, 1938. 8 .
A m m e r s - K ü l l e r , J o v a n . De Sans-Culotten. 1792-1795. 4de dr. Amsterd.,
o

1937. 8 . (89)
Heeren, Knechten en Vrouwen. II.
A m m e r s - K ü l l e r , J o v a n , e n A. D e f r e s n e . De opstandigen. Tooneelspel.
o

Amsterd., 1929. 8 .
o

o

A m u n d s e n , R., e.a. Gjennem luften til 88 nord. Oslo, 1925. Geïll. 8 .
Amundsen-Ellsworths polflyvning 1925.
o

A m u n d s e n , R., Mitt liv som polarforsker. Oslo, 1927. Geïll. 8 .
A n d e r s e n , H.A. Cassius Dio und die Begründung des Principates. Inaug.-Diss.
o

Kiel. Berlin, 1938. 8 . (59)
o

A n d r e j e v , N.P. Die Legende vom Räuber Madej. Helsinki, 1927. 8 .
F.F. Communications No. 69.
A n n a [pseud. van A.A.E.H. S t e e n s Z i j n e n - A m p t ], Schaduwbeelden uit
o

Suriname. Nieuwe uitg. Dordrecht, 1862. 8 . (40)
A n t i p h o n ' s Eerste Rede, met vertaling en commentaar door S. Wijnberg.
o

Proefschr. Groningen. Amsterd., 1938. 8 . (58)
A r c h i e f , U i t h e t , der Pellicanisten. 4 zestiende-eeuwse esbatementen,
o

bewerkt door N. van der Laan. Leiden, 1938. 8 .
Leidsche drukken en herdrukken. Kleine Reeks 1.
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o

A r i a [ps. van A. v a n d e r S p r a n g ]. Proza en poezy. Batavia, 1872, 8 .
A s s c h e r - P i n k h o f , C l a r a . Roep deze Shoenammietische. 's-Gravenh.,
o

1938. 8 . (87)
o

A u g u s t i n , E l i s . Mirjam. Rotterd., 1938. 8 . (76)
A v e r m a e t e , R o g e r . Een voorbeeldige vrouw. Met 9 houtsn. van Joris Minne.
o

's-Gravenh., Antwerpen, 1924. 8 .
B a i e r , C l . Der Bauer in der Dichtung des Strickers. Eine literar-historische
o

Untersuchung. Inaug.-Diss. Tübingen. Tübingen, 1938. 8 . (63)
B a l e n , W.J. v a n . Ons gebiedsdeel Curaçao. Met een voorrede door Ch. J.I.M.
o

Welter. Haarlem, 1938. Met afb. en krtn. 8 .
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o

B a l y s , J o n . Motif-Index of Lithuanian narrative folk-lore. Kaunas, 1936. 8 .
Folklore Studies Vol. II.
Publication of the Lithuanian Folk-lore archives.
B a r e n d r e c h t , G. e n G. K r u s e m a n J r . De glorie van ons polderland. Met
o

109 afb. Voorburg, [1938]. 8 .
B a r t l i n g , D. Aantekeningen over stijl, persoonlijkheid en kunstwerk. Assen,
o

1938. 8 .
‘Theoria’ No. 4.
B a r t s t r a , S. Quaede Foelck, de gebiedende vrouwe op Oldenborch. Hist. roman
o

uit Oost-Friesland, ± 1400. Zutphen, 1934. 8 .
B e e k m a n , A. Influence de Du Bartas sur la littérature néerlandaise. Thèse de
o

doctorat Poitiers. Poitiers, 1912, 8 .
o

B e e r s , J a n v a n . Jongelingsdroomen. 4de dr. Amsterd., z.j. 8 . (40)
B e e t s , N i c o l a a s . [Uit de nagelaten papieren van -, vnl. drukwerken. Met
inventaris].
Legaat Dr. A. Beets.
o

B e e t s , N i c o l a a s . Dichtwerken. Deel I-V. Amsterd., 1876-Leiden, z.j. Gr. 8 .
Standaardexemplaar om bij eventueele uitgave dienst te doen.
Legaat Dr. A. Beets.
o

B e e t s , N i c o l a a s . Gedichten I-IV. Leiden, [1889]. 8 .
Door den dichter eigenhandig gecorrigeerd.
Legaat Dr. A. Beets.
o

B e e t s , N i c o l a a s . Dichtwerken. 1874-1884. Leiden, 1885. 8 .
Gecorrigeerd exemplaar.
Legaat Dr. A. Beets.
o

B e e t s , N i c o l a a s . Dichtwerken. Deel I-III. 1830-1873. Amsterd., 1876. 8 .
B e e t s , N i c o l a a s . Dennenaalden. Laatste dichtbundel, 1892-1900. Leiden,
o

z.j. 8 .
B e e t s , N i c o l a a s . Winterloof. Late gedichten 1884-1887. Nog eens winterloof.
Late gedichten 1887-1892. Dennenaalden. Laatste dichtbundel 1892-1900. Leiden,
o

z.j. 8 .
B e i t r ä g e , O b e r l a u s i t z e r . Festschrift für Rich. Jecht. Görlitz, 1938. Geïll.
o

8 .
o

B e l c a m p o . De zwerftocht van -. 2de dr. Amsterd., [1939]. 8 .
o

B e l o n j e , J. Cranenbroek. Alkmaar, 1939. 4 . (1)
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B e m o l t v a n L o g h u m S l a t e r u s , A.J. Het klooster Frenswegen. Proefschr.
o

Amsterd. Arnhem, 1938. 8 . (88)
B e v e r s l u i s , M a r t i e n . De brug die Noord en Zuid vereent. Epischlyrisch
o

declamatorium. Baarn, z.j. 8 .
Libellen-serie No. 262.
B e w y s - s c h r i f t e n toonende dat de Kerk van Utrecht, met deszelfs
Aertsbisschoppelyk kapittel en geestelyke rechten, nog hedendaegs in weezen zijn.
o

Dl. I-II. Antwerpen, 1723. Kl. 8 .
B e y e r h a u s , G i s b . Graf Götzen und die deutsche Erhebung. Breslau, 1938.
o

8 .
110. Jahresbericht der Schles. Ges. für vaterl. Cultur. Geisteswiss. Reihe
No. 4.
B e z o e n , H.L. Klank- en vormleer van het dialect der gemeente Enschede.
o

Proefschr. Amsterd. Leiden, 1938. 8 . (18)
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B i e r e n s d e H a a n , J.D. In gewesten van kunst en schoonheid. Arnhem, 1937.
o

Met portr. 8 .
o

B i e r e n s d e H a a n , J.D. Het rijk van den geest. Zeist, 1938. Met portr. 8 .
B i e r e n s d e H a a n , J.D. Vaderlandsch lied. Ter gelegenheid van het 40-jarig
jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. Houtsnede van André van der Vossen.
[Haarlem, 1938]. Plano. (11)
B i l d e r d i j k h e r d e n k i n g te Leiden door het Genootschap Willem Bilderdijk
o

op 26 Maart 1938. [Z. pl., 1938]. Geïll. 8 . (12)
B l o c k m a n s , F r . Het Gentsche stadspatriciaat tot omstreeks 1302. Antwerpen,
o

's-Gravenh., 1938. 8 .
Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgeg. door de Fac. van de wijsbegeerte
en letteren. 85e afl.
o

B l o m , J.R. v a n . Tjandi Sadjiwan. Proefschr. Leiden. Leiden, 1935. 8 .
B o c k , E u g . d e . Het Nederlandse boek. Overzicht van zijn geschiedenis.
o

Brussel, 1939. Gr. 8 . (3)
o

B o e r , J.W. d e . Vrouwen en vrienden. Roman. Rotterd., 1938. 8 . (76)
B o e r e n , P.C. De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige
o

heerschappijen. Maastricht-Vroenhoven, 1938. 8 .
B o i s s e v a i n , C h . Leven en streven van L.R. Koolemans Beynen. Met portr.
o

door P.J. Arendsen. Haarlem, 1880. 8 . (39)
o

B o l h u i s , E.G. v a n . De overbodigen. Amsterd., [1938]. 8 . (85)
o

B o n a p a r t e en de algemeene vrede. Met plaaten. Amsterd., 1802. 8 . (39)
B o n g a e r t s , M.C.E. De scheiding van Maas en Waal, onder verlenging van de
o

uitmonding der Maas naar den Amer. 's-Gravenh., 1909. Geïll. 4 . (39)
o

B o o r s m a , P. Over Zaansche windmolens. Koog a/d Zaan, 1939. Geïll. 8 .
o

B o r d e w i j k , F. Karakter. Roman van zoon en vader. Rotterd., 1938. 8 .
B o s c h , F.D.K. Het ontwaken van het aesthetisch gevoel voor de
o

Hindoe-Javaansche oudheid. Rede. Santpoort, 1938, 8 .
B o s c h , A.E.R. v a n d e n , en D.P.M. G r a s w i n c k e l . Het oudarchief van ‘Het
arme weeshuys der kercken ende der stadt van Breda’. 1606-1887. ['s-Gravenh.],
o

1938. 8 . (44)
B o s m a n , D a n . B r i n k . Afrikaans en Maleis-Portugees. Proefschr. Groningen.
o

Groningen, 1916. 8 .
B o s z d o r f , H e r m . Hamborg de Baas! Plattdeutsche Dramenfragmente.
o

Hamborg, [1938]. 12 .
Quickborn-Bücher, 52. Band.
o

B o u d i e r - B a k k e r , I n a . Ester. Tooneelspel. Amsterd., [1938]. 8 .
o

B o u m a n , H.L. Neutraliteit. Doesburg, [1914]. 8 . (39)
o

B o u r b o n , L o u i s d e . Reisverhalen. Nijmegen, [1931]. 8 .
B o u t e n s , P.C. The Christ-child. A poem: translated from the Dutch by H.J.C.
o

Grierson, with wood-engravings by Tom Chadwick. Oxford, 1938. 8 . (15)
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o

B r a a k , M. t e r . Dr. Dumay verliest... Rotterd., 1933. 8 .
o

B r e d e r o d e , P.C. Aphorismen. 2de verm. dr. Den Haag, [1938]. Kl. 8 . (4)
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B r o u w e r , J. De onoverwinnelijke vloot, naar berichten van opvarenden en
o

tijdgenooten. Amsterd., 1938. Geïll. Kl. 8 . (5)
Patria XIII.
o

B r o u w e r , J. Spaansche aspecten en perspectieven. Rotterd., 1939. Geïll. 8 . (5)
o

B r u g g e n , C a r r y v a n . Het Joodje. Amsterd., z.j. Kl. 8 .
o

B r u g m a n s , H. De waarde der Fransche revolutie. Rede. Amsterd., 1938. 8 .
(57)
B r u g m a n s , H. Bibliographie der geschriften van H. Brugmans [door H. van der
o

Bijll]. Arnhem, 1938. 8 . (57)
B r u g m a n s , I.J. Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië.
o

Groningen, 1938. Geïll. 8 . (105)
o

B r u n i n g , H e n r i . De sirkel. Verzen. Nijmegen, 1924. 8 .
B r u i j n e , F.H. d e . De ronde venen. Een sociaal-geographische studie. Proefschr.
o

Utrecht. Rotterd., Utr., 1939. Geïll. 8 . (64)
B u i t e n h o f , G.J. Bijdrage tot de kennis van Constantijn Huygens' letterkundige
o

opvattingen. Proefschr. Groningen. Gouda, 1923. 8 .
B u l l , A.J. d e . Velerlei. Novellen en schetsen. Kompl. uitg. Dl. I-II. Schiedam,
o

1876. 8 . (39)
o

B u l t e n , H.J. Uit Blokzijl's verleden. Steenwijk, [1939]. Geïll. 8 .
o

B u y s s e , C y r i e l . Stemmingen. 2de dr. Bussum, 1929. 8 .
o

B u y s s e , C y r i e l . Tusschen Leie en Schelde. 2de dr. Bussum, 1930. 8 .
B u y s s e , C y r i e l . Van hoog en laag. Het eerste levensboek, 2de dr. Bussum,
o

1930. 8 .
B u y s s e , C y r i e l , en M.L.A. B a r n a r d i s t o n . Wat wij in Spanje en Marokko
o

zagen. Bussum, 1929. 8 .
o

B u y s s e , E m i l e . Spokenhof. Nijkerk, [1938]. 8 . (77)
B i j d r a g e n , W e t e n s c h a p p e l i j k e . Aangeboden door hoogleeraren der
o

Vrije Univesiteit. Amsterd., 1930. 8 .
C a r b i n , L o u i s . ‘Van Berkel’ wegend waterdrager. Een parapsychologisch
o

verslag. Rotterd., 1938. 8 . (76)
o

C a r d i n a a l -L e d e b o e r , A. Veldbloemen. Delft, 1909. 8 . (39)
C a r t u l a i r e d u C h a p i t r e de la Cathédrale d'Amiens. Tome I-II. Amiens,
o

Paris, 1897-1912. 4 .
Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie. Documents inédits
concernant la province. Tome XIV, 1/2; XVIII.
C a t a l o g u s van de Bibliotheca Danica en van de overige Deensche en IJslandsche
werken aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Amsterd., 1939.
o

8 . (57)
C a t a l o g u s van boeken en andere geschriften over Haarlem en omstreken,
o

aanwezig in de Stads-Bibliotheek en Leeszaal van Haarlem. [Haarlem], 1939. 8 .
(53)

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

C a t u l l u s , C. V a l . Nagevolgd door A. Rutgers van der Loeff. Den Haag, 1937.
o

8 .
C h o t i n , A.G. Études étymologiques sur les noms des villes, bourgs, villages,
o

hameaux, rivières et ruisseaux de la province du Brabant. Paris, Bruxelles, z.j. 8 .
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C h o t i n , A.G. Études étymologiques et archéologiques sur les noms des villes,
bourgs, villages, hameaux, forèts, lacs, rivières et ruisseaux de la province du
o

Hainaut. Paris, Leipzig, Tournai, [1868]. 8 .
C h o t i n , A.G. Études étymologiques sur les noms de lieu de la
o

Flandre-occidentale. Ypres, 1877. 8 .
C o h e n , A l e x . Van anarchist tot monarchist. Verluchtingen door Leo Gestel.
o

Amsterd., 1936. 8 .
C o l e n b r a n d e r , H.T. Willem II, koning der Nederlanden. Geïll. onder toezicht
o

van N. Beets. Amsterd., 1938. 8 .
Nederl. hist. bibliotheek XXII.
C o l i j n v a n R i j s s e l e . De spiegel der minnen. Met inleiding, aant. en woordenlijst
o

uitgeg. door M.W. Immink. Utrecht, 1913. 8 .
Utrechtsche bijdragen voor letterk. en geschiedenis. VIII.
o

C o o l e n , A n t . Herberg In 't Misverstand. Rotterd., 1938. 8 . (90)
[C o o l e n , A n t ., A u g . d e W i t e n J o h . v a n d e r W o u d e ]. Drie novellen.
o

[Amsterd.], 1939. 8 .
C o o p s , W. Nostrorum sanitas. Oorspr. roman uit het Leidsche studentenleven.
o

Z. pl. en j. 8 .
C o r n e t t e , A.H. Een Antwerpsch maeceen, Ridder Florent van Ertborn.
o

1784-1840. [Z. pl., 1938]. Met afb. 8 . (6)
[C o s t e r , S a m u e l ]. De schets van Duc d'Alva, Die de Hollanders balhoorigh
o

maackt. Z. pl., 1630. 4 .
Zie: Van der Haeghen, Bibliotheca Belgica Tome VII. C. 690.
o

C o u p e r u s , L o u i s . Oostwaarts. 's-Gravenh., 1924. Geïll. 8 .
o

C o u p e r u s , L o u i s . De zwaluwen neêr gestreken... Amsterd., z.j. Kl. 8 .
C r e m e r s , E. Mijne verdediging tegen den aanval van J.P.A. Graaf van Zuylen
o

van Nijevelt. 's-Gravenh., 1867. 8 . (39)
o

D a a l e n , J a n v a n . Klucht van de ialoursze Jonker. Amsterd., 1660. 4 .
D a m a s [ps. van F. v a n H o g e n d o r p ]. Haagsche omtrekken. Met eene
penteekening van V. de Stuers en eene ets van Ch. Storm van 's-Gravesande.
o

Haarlem, z.j. 8 . (41)
D e k k e r , F. Voortrekkers van Oud Nederland. Uit Nederland's geschiedenis
o

buiten de grenzen, Den Haag, 1938. Geïll. 8 .
D e k k e r , M a u r i t s . Oranje en Alva's tyranniek bewind. Hist. roman. 2de dr.
o

Amsterd., 1936. 8 .
D e k k e r , M a u r i t s . Oranje en de geboorte der Nederlanden. Hist. roman.
o

Amsterd., 1935. 8 .
o

D e k k i n g , H e n r i . Winterkoninkje. Haarlem, 1906. 8 .
o

D e m e d t s , A n d r é . Afrekening. Roman. Rotterd., 1938. 8 . (90)
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D e m o s t h e n e s . Rede tegen Zenothemis (Oratie XXXII) met inleiding en
o

commentaar door A.C. Cosman. Proefschr. Leiden. Leiden, 1939. 8 .
D i c h t e r e n M a a t s c h a p p i j . Uit de jongste Nederlandsche poëzie
o

bijeengebracht door J.W. van Dijk. Amsterd., 1938. 8 .
D i c h t e r s , 2 5 j o n g e F r a n s c h e , vertaald en ingeleid door Ab Visser.
o

's-Gravenh., 1938. 8 . (78)
D i c h t e r s c h a p e n w e r k e l i j k h e i d . Geïll. literatuurgeschiedenis van Noorden Zuid-Nederland en Zuid-Afrika. Onder redactie van W.L.M.E. van Leeuwen.
o

Utrecht, 1938. Gr. 8 .
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D i e r m a n s e , P.J.J. Renout van Montalbaen. De Middelnederlandsche fragmenten
en het Middelnederduitsche fragment. I. Inleiding en teksten. Proefschr. Leiden.
o

Leiden, 1939. 8 . (8)
D i n g e m a n s , H.H. Alghazali's boek der liefde. Proefschr. Leiden. Leiden, 1938.
o

8 .
D i r c v a n D e l f , M e e s t e r . Tafel van den Kersten Ghelove, naar de handschr.
uitgeg., ingeleid en van aant. voorzien door L.M. Fr. Daniëls. 4 dln. Antwerpen,
o

Nijmegen, 1937-'39. 8 . (7)
I. Inleiding en registers. II Winterstuc. III A en B. Somerstuc.
Tekstuitgaven van Ons geestelijk erf. Deel IV-VII.
D o c u m e n t s on the League of Nations, compiled by C.A. Kluyver, with a preface
o

by C. van Vollenhoven. Leiden, 1920. 8 . (24)
D o c u m e n t s i n é d i t s concernant la ville et le siège du bailliage d'Amiens.
Extraits des registres du Parlement de Paris et du Trésor des chartes. Par Ed.
o

Maugis. Tome I-III. Amiens, Paris, 1908-'21. 4 .
Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie. Documents inédits
concernant la province. Tome XVII, XIX, XX.
D o n k e r , A n t h o n i e [ps. van N.A. D o n k e r s l o o t ]. Onvoltooide symphonie.
o

Arnhem, 1938. 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 .]. Wampie. De roman van een
o

zorgeloze zomer. Amsterd., 1938. 8 .
De Salamander.
D o o p s b e d i e n i n g van H.K.H. Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard. [Nijkerk,
o

1938]. 8 . (77)
D o o r n e , J.H. v a n . Achter den Waaldijk. Humor van het platteland. Met een
o

woord ten geleide van Jan Feith. Tiel, 1938. 8 .
D o r h o u t , U.G. Jelle Heerema. Oorspr. roman uit het Friesche merengebied.
o

Amsterd., 1938. 8 . (82)
D o u m a , S j . Johannes Stephanus Bernard, medicus en philoloog 1718-1793.
o

Proefschr. Groningen. Assen, 1939. Met portr. 8 . (58)
D r o s t , A a r n . Hermingard van de Eikenterpen. Een oud vaderlandsch verhaal.
o

[Met inleiding van P.N. van Eyck]. Amsterd., 1939. Met portr. 8 .
Bibliotheek der Nederlandse Letteren.
o

D u m e z i l , G e o r g e s . Mythes et dieux des Germains. Paris, 1939. 8 .
D u P e r r o n , E. Bij gebrek aan ernst. Verhalen. 3de dr. Maastricht, Brussel,
o

1938. 8 .
Serie ‘Kaleidoscoop’ No. 32/33.
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D u P e r r o n , E. Multatuli. Tweede pleidooi. Beschouwingen en nieuwe dokumenten.
o

Bandoeng, Leiden, 1938. 8 .
D u P l e s s i s S c h o l t z , J o h . Die Afrikaner en sy taal. 1806-1875. Proefschr.
o

Utrecht. Kaapstad, 1939. 8 . (64)
D u P u y , I s . Lof-rede op J.D. van der Capellen. Zwolle, Amsterd., [1784]. Met
o

rouwklagt en grafschrift. 8 . (39)
(Blz. 3-14 ontbr.).
o

D u Q u e s n e - V a n G o g h , E.H. ‘Tijloozen’ herfst 1932. Bussum, z.j. 8 .
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D i j k h u i s , P. Vondel's Faëton. Wat heeft dit treurspel ons heden ten dage te
o

zeggen? Haarlem, 1938. 8 .
E c k e r e n , G e r . v a n [ps. van M. E s s e r ]. Het troostend verleden. 2de dr.
o

Amsterd., [1921]. 8 .
De Van Beemsters I.
E d d a . Vertaald en van inleidingen voorzien door Jan de Vries. Afb. verzorgd door
o

Macht. de Vries. Amsterd., 1938. 8 .
o

E e k h o u t , J a n H. Hafische strofen. Amsterd., [1938]. 8 .
E e r b e e k , J.K. van [ps. v a n M e i n . B o s s ]. Asuncion. Het Spaansche sprotje.
o

Kampen, [1938]. 8 . (86)
o

E e r b e e k , J.K. van De Doeve. 's-Gravenh., [1938]. 8 . (78)
o

E g g i n k , C l a r a . Het schiereiland [Gedichten]. Den Haag, 1938. 8 . (75)
o

E k k e r , A n n a . Afgoden. 's-Gravenh., 1897. 8 . (39).
E l i a s , E. Van den Hagenaar en zijn stad. Met tekeningen van P. van der Hem.
o

Amsterd., [1938]. 8 . (74)
E l l e n [ps. van D. M o l l i n g e r - H o o y e r ]. De pop van Elisabeth Gehrke.
o

Amsterd., 1922. 12 .
o

E l l i o t B o s w e l , G.H.J. In één bandje. Gedichten. 's-Gravenh., 1864. 8 . (40)
E l s s c h o t , W i l l e m [ps. van A l p h . d e R i d d e r ]. Het been, met een inleiding
o

van Menno ter Braak. Amsterd., 1938. 8 . (84)
E m a n t s , M a r c . Een nieuwe leus. Haags kluchtspel. Amsterd., [1903]. Met
o

illustr. Gr. 8 .
E n g e l m a n , J a n . Om de dooje dood niet, of Jan Klaassen komt naar huis.
o

Lustrumspel. Bilthoven, 1938. 8 . (81)
E n g e l s , G e r . Over het gebruik van den conjunctief en de casus bij Maerlant,
een bijdrage tot de Middelnederlandsche syntaxis. Proefschr. Groningen. Groningen,
o

1895. 8 .
E n s c h e d é , A.J. et D.P.M. G r a s w i n c k e l . Des Villates en France et aux
Pays-Bas. Supplément aux Notes généalogiques recueillies par deux arrière-neveux.
o

Haarlem, 1939. Geïll. 4 . (9)
E p i e k d e r M i d d e l e e u w e n , G e e s t e l i j k e . [Verzorgd door J. van Mierlo].
o

Amsterd., 1939. 8 .
Bibliotheek der Nederlandse letteren.
E p i p h a n i u s E p i s c o p u s , S a n c t u s . Interpretatio evangeliorum, edidit Alvar
o

Erikson. Lund, 1939. 8 .
Skrifter utg. av Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. XXVII.
o

E p i t a p h i e r de Picardie, publié par R. Bodière. Amiens, Paris, 1925. 4 .
Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie.
Documents inédits concernant la province. Tome XXI.
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E r b , H a n s . Der Rüden. Gesellschaftshaus der Constaffel in Zürich. Mit 11 Tafeln.
o

Zürich, 1939. 4 .
Mitteilungen der Antiquarischen Gesellsch. in Zürich. Bd. XXXIII, Heft 1.
E r f u r t h , F r i t z . Die ‘Deutschen Sagen’ der Brüder Grimm. Ein Beitrag zu ihrer
o

Entstehungsgeschichte. Inaug.-Diss. Münster. Düsseldorf, 1938. 8 .
E s , G.A. v a n . De attributieve genitief in het Middelnederlandsch. Proefschr.
o

Groningen. Assen, 1938. 8 . (58)
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E y s s e l s t e i n , B e n v a n . Tusschen zuiderkruis en poolster. 2de dr. Den Haag,
o

1938. 8 . (87)
o

F a b r i c i u s , J o h . De koning gaat voor. Tooneelspel. Den Haag, 1938. 8 . (87)
o

F a b r i c i u s , J o h . Kasteel in Karinthië. 's-Gravenh., 1938, 8 . (87)
F a l k l a n d , S a m u e l [ps. van H e r m . H e y e r m a n s J r .]. Schetsen. 2e-6e
o

bundel. 2de dr. Amsterd., 1904-1906. 8 .
F a l k l a n d , S a m u e l Gevleugelde daden. Avonturen der eerste Hollandsche
o

luchtschippers. 3de dr. Bussum, 1911. 8 .
o

F o l k e t r u . Utgiven av Nils Lid. Stockholm, [1935]. 8 .
Nordisk Kultur XIX.
o

F o l k - l o r e from Lithuania minor. Kaunas, 1937. Geïll. 8 .
Tautosakos darbai III. Folk-lore studies Vol. III.
Publication of the Lithuanian folk-lore archives.
F o l k - l o r e , L i t h u a n i a n , from the territory of Vilnius. Spaudai paruo[s]e J. Balys.
o

Kaunas, 1938. 8 .
Tautosakos darbai IV. Folk-lore studies Vol. IV.
Publication of the Lithuanian folk-lore archives.
F o l k - l o r e s t u d i e s . Vol II-IV. Publication of the Lithuanian Folk-lore archives.
o

Kanaus, 1936-1938. Gr. 8 .
F o r t e g n e l s e over stednavne paa Lolland, Falster, Fyn og Bornholm udg. af
o

Stednavneudvalget. København, 1938. 8 .
o

F o u r e a u , F. D'Alger au Congo par le Tchad. Avec 170 figures. Paris, 1902. 8 .
Mission Saharienne Foureau-Lamy.
o

F r a n q u i n e t , E. [M.C.B.]. Misdaad en straf. Utrecht, [1938]. 8 . (10)
Schijnwerpers 23.
F r i e d e r i c y , H e r m . J a n . De standen bij de Boegineezen en Makassaren.
o

Proefschr. Leiden. 's-Gravenh., 1935. Met krt. en afb. 8 .
F r i e d m a n n , D.L. Sthiramati. Madhyāntavibhāgaṭīkī. Analysis of the middle
o

path and the extremes, Proefschr. Leiden. Utrecht, 1937. 8 .
o

F r i n g s , T h . Europäische Heldendichtung. Groningen, [1938]. 8 . (43)
Allard Pierson Stichting No. 16.
F u c h s , J.M. Jan Pieterszoon Coen in uitspraken van hemzelf en anderen. Met 2
o

portr. Baarn, z.j. 8 .
Libellen-serie No. 239.
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F u n k , E m m a . Die Rolle der künstlichen Bearbeitung in der Textgeschichte der
o

alten deutschen Volksballaden. Inaug.-Diss. Tübingen. Neustadt, z.j. 8 . (63)
G a l e s t i n , T h . P. Houtbouw op Oost-Javaansche tempelreliefs. Proefschr.
o

Leiden. 's-Gravenh., 1936. Met afb. 8 .
G e d e n c k - C l a n c k . Muziektentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig
o

bestaan van her Concertgebouw. Amsterd., 1938. 8 . (56)
G e d e n k b o e k 1 9 3 8 , O f f i c i e e l . Uitgegeven ter gelegenheid van het
veertigjarig regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden,
o

onder redactie van W.G. de Bas. Amsterd., [1938]. Geïll. 4 .
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G e d i c h t j e s voor de Nederlandsche jeugd. Met platen. 4de dr. Utrecht, 1840.
o

12 . (38)
o

G e e s t , K. v a n d e r . Thuisreis. 's-Gravenh., 1938. 8 . (87)
G e i s s l e r , J o h . E d . C h r . Het karakter van Johann Heinrich Pestalozzi.
o

Proefschr. Leiden. Groningen, 1938. 8 .
o

G e n d e r e n S t o r t , R. v a n . Het goede leven. Roman. Amsterd., 1938. 8 .
G e s c h i e d e n i s , E e n e n a n d e r u i t d e , der Doopsgezinde gemeente te
o

Leiden, 1638-1938. Leiden, [1938]. Geïll. 8 .
o

G e u s , W i l l e m d e . Piet Heyn. Roman. 's-Gravenh., 1938. 8 .
G e y l , P. Het nationalisme als factor in de moderne Europese geschiedenis.
o

Rede. Santpoort, 1938. 8 .
G e z e l l e , G u i d o . Kleengedichtjes. Muziek van Cath. van Rennes. [Utrecht,
o

1904]. 4 . (37)
G h i s l a i n , C o r n . Beschouwingen over de Athenefiguur by Homerus. Proefschr.
o

Leiden. Leiden, 1929. 8 .
G i f f e n , A.E. v a n . Vóór- en vroeghistorische verschijnselen in Nederland. Z.
o

pl. en j. Kl. 8 . (13)
G i n n e k e n , J a c . v a n . De voornaamwoordelijke aanwijzing en het geslacht.
o

Maastricht, 1938. 8 .
G i n n e k e n , J a c . v a n . La reconstruction typologique des langues archaïques
o

de l'humanité. Amsterd., 1939. 8 .
Verhandelingen der Kon. Ned. Akad. van Wetensch. Afd. Letterk. N.R.
XLIV.
G i n n e k e n , J a c . v a n , e n z i j n N i j m e e g s c h e l e e r l i n g e n . De taalschat
o

van het Limburgsche Leven van Jesus. Maastricht-Vroenhoven, 1938. Gr. 8 .
[G l a s e r , O t t o ]. Prinz Johann Moritz von Nassau-Siegen und die
o

Niederländischen Kolonien in Brasilien. Berlin, 1938. Geïll. 4 .
G l a z e n , D e G o u d s c h e , 1555-1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint
Janskerk en de gebrandschilderde glazen, samengest. onder leiding van J.Q. van
o

Regteren Altena... 's-Gravenh., 1938. Geïll. 8 .
G o e d h e e r , A l b . J o h . Irish and Norse traditions about the battle of Clontarf.
o

Proefschr. Utrecht. Haarlem, 1938. 8 . (64)
o

G o e s , F r a n k v a n d e r . Uit het werk van -. Amsterd., 1939. Met portr. 8 .
o

G o r t e r , H e r m . Verzen. Deel I-II. Bussum, 1928. 8 .
o

G o r t e r , H e r m . De arbeidersraad. Bussum, 1931. 8 .
o

G r a f t , C. C a t h . v a n d e . Palmzondag. Utrecht, 1938. Geïll. 8 .
Folkloristische studies.
' s - G r a v e s a n d e , G.H. Greshoff's Ikaros bekeerd. Een proeve van exegese.
o

Maastricht, Brussel, 1938. 8 . (97)
o

G r e s h o f f , J. Ikaros bekeerd, Een leerdicht. Maastricht, Brussel, 1938. 8 . (97)
o

G r e s h o f f , J. In alle ernst. Overpeinzingen op reis. Amsterd., 1938. 8 .
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G r o m , W.S.G. l e , en P. B e e l a e r t s v a n B l o k l a n d . Catalogus der
o

Tentoonstelling Goudsche glazen 1938. Gouda, [1938]. Geïll. 8 .
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o

G r o o t , J a n H. d e . Botsing. Verzen. [Neerbosch, 1937]. Met portr. 8 . (16)
o

G r o o t , J a n H. d e . Fir. Nijkerk, [1938]. 8 . (77)
G r o o t , J a n H. d e . Polonaise. Verzen. Houtgravures van St. Mrozewski. Nijkerk,
o

z.j. 8 . (16)
o

H a a n , J.C. d e . Theorie der geschiedschrijving. Utrecht, 1938. Geïll. 8 . (17)
Overdruk uit: Scientia. Dl. II.
H a a r , B e r n . t e r . Joannes en Theagenes. Eene legende uit de apostolische
o

eeuw. 4de dr. Arnhem, 1858. 8 . (40)
H a a r , B e r n . t e r . Huibert en Klaartje. Eene vertelling. Met 50 houtgravuren.
o

5de dr. Amsterd., z.j. 12 . (38)
H a d e n , E r n . F a b e r . The physiology of french consonant changes. A study
o

in experimental phonetics. Univ. of Chicago dissertation. Baltimore, 1938. 8 .
Language dissertation No. 26.
H a d e w y c h . Uit de verzen en het proza van -. Met inleiding en aant. door H.G. 't
o

Hooft. Zutphen, [1938]. Kl. 8 .
Klassiek letterk. Panthéon 173.
H ä f n e r , K. T h . Die Geschichte des Katholizismus in Schleswig-Holstein von
o

1592-1863. Inaug.-Diss. Kiel, Osnabrück, 1938. 8 . (59)
H a g n e l l , E v a . Are frode och hans författarskap. Akad. avhandling Lund. Lund,
o

1938. 8 . (61)
o

H a j e , C h . F. Taalschut. Schrijf weer Nederlandsch. Leiden, 1932. 8 .
H a l l J r ., R o b . A. An analytical grammar of the Hungarian language. Baltimore,
o

1938. 8 .
Language monograph No. 18.
H a r t g e r i n k - K o o m a n s , M a r i a . Het geslacht Ewsum. Geschiedenis van een
jonkers-familie uit de Ommelanden in de 15e en 16e eeuw. Proefschr. Groningen.
o

Groningen, 1938. 8 . (58)
H a r v a , U n o . Die religiösen Vorstellungen der altaïschen Völker, Helsinki,
o

[1938]. 8 .
F.F. communications No. 125.
H a s h a g e n , E l f r i d e . Der Beruf des Dichters in den Anschauungen der
o

Biedermeierzeit. Inaug.-Diss. Tübingen. Düsseldorf, 1938. 8 . (63)
o

H a t t u m , J a c . v a n . Frisia non cantat. Santpoort, 1938. 8 .
o

H a v r á n e k , B o h . Genera verbi v Slovansk[y]ch jazycéch II. Praze, 1937. 4 .
Travaux de la Société royale des sciences de Bohême, Cl. des Lettres.
Nouv. série (VIII) No. IV.
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o

H e c k e r , E m i l . Störm öwer't Watt un anner Geschichten. Hamborg, 1939. Kl. 8 .
Quickborn-Bücher, 53. Band.
o

H e e r k e n s , P i e t . Den örgel. Tilburg, [1938]. 8 . (73)
H e g e n s c h e i d t , A l f r . Starkadd. Drama. [Met inleiding van M. Rutten].
o

Amsterd., 1939. 8 .
Bibliotheek der Nederlandse Letteren.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

170
H e l b e r , F r i t z . Der Stil Gellerts in den Fabeln und Gedichten. Inaug.-Diss.
o

Tübingen. Würzburg, 1937. 8 . (63)
H e l l i n g a , W y t z e . De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van
o

het Nederlands. Proefschr. Amsterd. Amsterd., 1938. 8 . (20)
H e n n i n g s , H e l . Studien zur Bedeutungsbildung im Bantu. Inaug.-Diss. Kiel.
o

Leipzig, 1938. 8 . (59)
H e r d e n k i n g van het derde eeuwfeest van den Amsterdamschen
o

Stadsschouwburg. [Amsterd., 1938]. 4 .
Programma.
o

H e y t i n g , A u g . Willem Kloos in de lijst van zijn tijd. ['s-Gravenh.], 1938. 8
H i s t o r i e van de weerdige moeder S. Anna... Overgeset uyt het Latyn... door
o

Walterus Born. t' Antwerpen, By Joannes Norbertus Vinck. 12 .
H i s t o r i e , D e , van de deerlyke Destructie ende Ondergank der stad Jerusalem.
Door den Keyser Vespasiaan, met veele en verscheyde Geschiedenissen der Joden.
o

Te Amsterdam, By de Erve Vander Putte, 1793. 4 .
H i s t o r i e van Jan Faustus, grooten tooveraer en swarten konstenaer. t'
o

Amsterdam, by Joan de Nivel, 1728. 12 .
Ontbr. blz. 59-62.
H i s t o r i e , E e n S c h o o n e e n W o n d e r l y k e , van Valentyn en Oursson...
o

Te Amsterdam. By B. Koene, 1818. 4 .
o

H o f d i j k , W.J. Historische landschappen. 2de dr. Amsterd., 1874. 8 . (39)
H o l l i d e e , H. [ps. van E.A. Rovers]. Etsen naar het leven. Met inleidend woord
o

door A.C. Loffelt. 2de dr. Leiden, 1883. 8 (39).
H o u t e , I z . C h a r l e s v a n . Leren doen. Een psychologisch-paedagogische
o

bewegingsstudie. Proefschr. Amsterd. Groningen, 1936. 8 .
Met foto's en grafieken.
H u g e n h o l t z J r ., P.H. Bloemlezing uit de toespraken en artikelen. Amsterd.,
o

1912. Met portr. 8 . (39)
H u i s , O n s K o n i n k l i j k , van 1880 tot 1938. Gelegenheidsgedichten uitgekozen
o

door M.S. Juynboll-van IJsselsteyn. Leiden, 1937. Geïll. 8 . (102)
o

H u i s v a n R e m b r a n d t , I n 't. [Leiden, 1938]. Geïll. 4 . (94)
H u l l u , J. d e . De hofsteden van Schoondijke en hunne bewoners in vroeger en
o

later tijd. Oostburg, 1939. 8 .
H u l z e n , J o h . v a n . Witte de With, van Jacatra tot Duins. Historische roman.
o

Amsterd., 1938. 8 . (82)
o

I e p e n d a a l , W i l l e m v a n . Kluivenduikers doedeldans. Antwerpen, 1937. 8 .
J a a r b o e k e n , V a d e r l a n d s c h e . 1937. Onder redactie van F.J.W. Drion.
o

Zeist, 1938. 8 .
J a h r e s b e r i c h t des Archivs für Polarforschung im Naturhistorischen Museum
o

in Wien. I- . Wien, 1938- . 8 .
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J o h a n n i s s o n , T u r e . Verbal och postverbal partikelkomposition i de
o

Germanska språken. Akad. avhandling. Lund, 1939. 8 . (61)
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J o n e s , F r . P i e r c e . The ab urbe condita construction in Greek. Univ. of Wisconsin
o

dissertation. Baltimore, 1939. 8 .
Language dissertation No. 28.
o

J o n g , A.M. d e . Een knaap wordt man. 5de dr. Amsterd., 1938. 8 .
Merijntje Gijzen's jonge jaren.
o

J o n g , A.M. d e . De erfgenaam. Amsterd., 1938. 8 .
De Salamander.
J o n g v a n B e e k en D o n k - K l u y v e r , C.A. d e . Het ontwerp-Volkerenbond
o

van de Vredesconferentie te Parijs. 's-Gravenh., 1919. 8 . (24)
o

J o n g h , G.T.J. d e . Herinneringen van een kinderrechter. Baarn, [1939]. 8 . (83)
J o n k e r , G.D. Le protestantisme et le théâtre de langue française au XVI siècle.
o

Proefschr. Groningen. Groningen, 1939. 8 . (58)
K a e t s p e l g h e m o r a l i z e e r t , D a t . Uitgeg. door Jac. A. Roetert Frederikse.
o

Leiden, z.j. 8 .
Bibliotheek van Mnl. letterk.
K a l e v a l a . Het Finsche volksepos. Bewerkt door Maya Tamminen. Met een
o

inleiding van Jan de Vries. Zutphen, 1938. Geïll. 8 .
K a l f f , G. Beethoven en Schopenhauer als Dietsers in de verstrooiing. Paradox
o

in Duitse trant. Amsterd., 1938. 8 . (22)
K a n t e l e - j a j o u h i k k o s ä v e l m i ä . Johdannon kirjoittanut ja sävelmät
o

julkaissut A.O. Väisänen. Helsinki, 1928. 8 .
Suomen kansan sävelmiä VII des jakso.
Suomalaisen kirjallisuuden seuran Toimituksia. 68 osa.
K a n t e l e t a r elikkä Suomen Kansan vanhoja Lauluja ja Virsiä. Seitsemäs painos.
o

Helsinki, 1919. 8 .
Suomalaisen kirjallisuuden seuran Toimituksia. 3 osa.
K a t s , J.C.P. Het phonologisch en morphonologisch systeem van het Roermondsch
o

dialect. Proefschr. Nijmegen. Roermond-Maaseik, 1939. 8 . (62)
K e l k , C.J. Rondom tien gestalten. Kritisch overzicht van de Nederlandsche
o

romanlitteratuur der laatste vijf jaren. Met 10 portr. Utrecht, 1938. 8 .
o

K e m p , P i e r r e . Fugitieven en constanten. Maastricht, 1938. 8 . (23)
K e r m i s p a r n a s , D e o u d - H o l l a n d s c h e , of de Kermisdichttafereelen van
L. Rotgans, J. Bartelink, F. Greenwood en J. van Hoven. Nieuwe dr. Amsterd., 1823.
o

Kl. 8 . (38)
K i e f t , A.P. Homonymie en haar invloed op de taalontwikkeling. Proefschr. Leiden.
o

Groningen, 1938. 8 .
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K i e r s , J. De bevelen des Konings. De verhouding van Koning, minister en
o

landvoogd historisch verklaard. Proefschr. Utrecht. Utrecht, 1938. 8 . (64)
K l o o s , W i l l e m . Bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door
o

M. Beversluis. Baarn, z.j. Met portr. 8 .
Libellen-serie No. 312/313.
o

K l u c h t e n e s b a t e m e n t . [Bloemlezing] door J. van Ham. Bussum, [1938]. 8 .
(19)
Dishoeckje No. 10.
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o

K l u y v e r , C.A. Arbitrage- en conciliatie-verdragen. 's-Gravenh., 1928. 8 . (24)
K n u d s e n , G u n n a r . Stednavneudvalget gennem 25 aar. 1910-1935. Med
o

forord af Fr. Dahl. København, 1935. 8 .
o

K o e n e n , M a r i e . De Moeder. 5de dr. 's-Hertogenbosch, [1939]. 8 . (99)
K o e t s , D e g o u d e n . Huldeblijk aan H.M. Koningin Wilhelmina van het
o

Amsterdamsche volk. Beschrijving van J.H. Rössing. Amsterd., 1898. 8 . (39)
[K o e t s v e l d , C.E. v a n ]. De begrafenis. Twee laatste schetsen uit De pastorij
o

te Mastland. Schoonhoven, 1849. 8 . (41)
K o o p e r b e r g , L.M.G. Bijdragen tot de Erasmusherdenking. I. De verhouding
o

van Erasmus tot het Oostenrijksche huis. Bruxelles, 1937. 8 . (26)
Extrait de la Revue belge de Philologie et d'Histoire.
o

K o o p e r b e r g , L.M.G. Erasmus als vredeskampioen. Den Haag, [1936]. 8 .
Bijdragen tot de Erasmus-herdenking. II.
o

K r a a n , W. Gedichten. Brielle, 1841. 8 . (45)
Hierbij 3 gedichten in hs.: In den Vriendenrol van Mej. A. Weijers - De
Meimaand - Wereldbeschouwing, iets meer dan Phantazij.
K r a a n , W. Welkomstgroet aan de dappere verdedigers der Antwerpsche citadel.
o

Amsterd., 1833. 8 . (45)
o

[K r a a n , W.] Mijne zilveren bruiloft. Z. pl., [1839]. 8 . (45)
K r a a n , W. Harptoonen van weemoed en troost; ter gedachtenis aan mijne
o

geliefde dochter Petronella. Gouda, 1847. 8 . (45)
o

K r a m e r , J o s i n e . Vasti en twee andere gedichten. Den Haag, 1939. 8 .
K r o g , H e l g e . Afrekening. Toneelspel, uit het Noors vertaald door N.
o

Boelen-Ranneft. Arnhem, 1938. 8 .
o

K r u i s i n g a , E. Het Nederlands van nu. Amsterd., 1938. 8 .
o

L a m p e n , W. Willibrord en Bonifatius. Amsterd., 1939. Geïll. Kl. 8 .
Patria XVI.
L a n g e n d o n c k , P r o s p e r v a n . Gedichten [met inleiding van Maurice Gilliams].
o

Amsterd., 1939. Met portr. 8 .
Bibliotheek der Nederlandse Letteren.
L a n g e n d i j k , P. De wiskunstenaars of 't gevlugte juffertje. Kluchtspel. Toegelicht
o

door G.W. Wolthuis. Geïll. Amsterd., [1938]. 8 .
Meulenhoff's Bibl. van Nederl. schrijvers. 26.
L a n g o h r , J. Het Land van Overmaas en de Karolingische of Wachtendonksche
o

psalmvertaling. Met 2 krtn en 2 schema's. Maestricht, 1938. 8 . (28)
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Overdruk uit: Publications de la Soc. hist. et arch. dans le Limbourg.
o

L a s t , J e f . Branding. Arnhem, 1930. 8 .
o

L a s t , J e f . Liefde in de portieken. Den Haag, 1932. 8 .
o

L a s t , J e f . De laatste waarheid. Rotterd., 1938. 8 . (76)
L e g e n d a r i e t , F o r n s v e n s k a , utgivet av Valter Jansson. Häft. 1- . Stockholm,
o

1938- . 8 .
Samlingar utg. av Svenska Fornskrift-Sällskapet. Häft. 181- .
L e g o u v é , J.B. De verdienste der vrouwen. Gevolgd naar het Fransch door B.
o

Nieuwenhuizen. In Den Hage, 1804. 8 . (39)
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L e R o u x , T h . H. Beschrijvende klankleer van het Afrikaans. Proefschr. Leiden.
o

Leiden, 1910. 8 .
L i e d v a n N e d e r l a n d , H e t l e v e n d e . Uit den volksmond opgeteekend
en bewerkt voor zang (blokfluit) en piano, door Jaap Kunst. Illustr. van Henr.
o

Baukema. Amsterd., 1938. Langw. 8 .
L i e d e r e n , X I I o u d e . Met V prentjes versierd door P.H. van Moerkerken Jr.
o

Amsterd., 1900. 8 .
L i n d e n b u r g , C.W.H. Het leven en de werken van Johannes Regis. Proefschr.
o

Utrecht. Amsterd., 1938. 8 . (64)
L i n t h o r s t H o m a n , J. Van kerspel tot gemeente. Schets van de geschiedenis
van de Drentsche gemeente Vledder en haar landbouwleven. Assen, [1938]. Geïll.
o

8 . (30)
L i o n d e F l a n d r e , L e . Revue mensuelle. XIme- Année. [Warhem par
o

Bergues], 1939- . 8 .
L i p p e n s , L é o n . Momentopnamen bij de dieren in de wildernis. Gent, 1938.
o

Geïll. 8 .
Uitgave van het Willems-Fonds Nr. 174.
o

L o d e w i j k X I V . Lettres de Louis XIV au comte De Briord. La Haye, 1728. 12 .
(27)
o

L o k h o r s t , E m m y v a n . Bart Jorgen. Rotterd., 1922. 8 .
L o n g i n u s . ‘Over het verhevene’. Vertaling met inleiding en opmerkingen door
o

J. Ph. Hoogland. Proefschr. Groningen. Groningen, 1936. 8 .
L o o n , L.G. v a n . Crumbs from an old Dutch closet. The Dutch dialect of old New
o

York. The Hague, 1938. 8 .
L o o t s m a , S. Historische studiën over de Zaanstreek. Eerste bundel. Koog a/d
o

Zaan, 1939. Geïll. 8 .
L o o y , J a c . v a n . Tot het lezen in Jacobus van Looy door zijn vrouw. II. De
o

wonderlijke avonturen van Zebedeus. Leiden, [1938]. 8 .
o

L o u w , W.E.G. De nieuwere Afrikaanse poëzie. 's-Gravenh., 1939. 8 . (78)
L u c h t v a a r t w o o r d e n . Lijst van 250 Nederlandsche luchtvaarttermen. Onder
o

redactie van G.H.J.J. Schuurmans Stekhoven. Gorinchem, 1939. 8 .
Commissie voor luchtvaart-terminologie.
L u c i a n u s . De sacrificiis [edidit] Kl. J. Popma. Spec. litt. inaug. Leid. Amstelod.,
o

1931. 8 .
L u y k e n , J a n . Vier geestelijke liederen uit Jesus en de ziel. [Muziek van] B.
o

van den Sigtenhorst Meyer. Amsterd., [1938]. 4 . (51)
L y r i e k , V l a a m s c h e . 1830-1890. [Bloemlezing met inleiding door] Maurice
o

Gilliams. Den Haag, 1937. 8 .
M.S.F. Verzameling van vreemde woorden in de Nederlandse taal gebruikelijk
o

en aan het Grieks ontleend. Zwolle, 1938. Kl. 8 . (100)
Selecta - pars VII.
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M a c q u e r o n , H. Bibliographie du Département de la Somme. Tome I- . Amiens,
o

1904- . 4 .
Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie. Documents inédits
concernant la province. Tome XV.
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o

M a d e , J.A. v a n d e r . Sakota. Amsterd., 1938. 8 . (82)
M a e y e r , R. d e . De Romeinsche villa's in België. Een archeologische studie.
o

Antwerpen, 's-Gravenh., 1937. Met afb. en kaarten. 8 .
Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgeg. door de Fac. van de wijsbegeerte
en letteren. 82e afl.
o

M a l h e r b e , D.F. Hans-die-skipper. Agste dr. Bloemfontein, 1936. 8 .
M a n , H e r m . d e [ps. van S.H. Hamburger]. Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
o

2de dr. Baarn, 1937. 8 .
o

M a n , H e r m . d e Aart Luteyn de andere. Rijnvaart. 2de dr. Baarn, 1938. 8 .
M a r e , A.J. d e . Museum Meermanno-Westreenianum. Catalogus der gedrukte
o

werken. II. 's-Gravenh., 1938, 4 . (34)
M a r n i x v a n S t . A l d e g o n d e , P h i l . v a n . Bloemlezing uit zijn werken.
o

Samengest. en ingeleid door J.F. van Haselen. Baarn, z.j. Met portr. 8 .
Libellen-serie No. 309.
M a s s o n , P. Les galères de France (1481-1781). Marseille, port de guerre.
o

Aix-en-Provence, 1938. 8 .
Annales de la Fac. des Lettres d'Aix. Tome XX (1937).
M a y e r - R o s a , N o r b . Studien zum deutschen Tagelied. Untersuchungen zur
Gruppe ‘Tagelieder’ in Uhlands Sammlung ‘Alte hoch- und niederdeutsche
o

Volkslieder’. Inaug.-Diss. Tübingen. Tübingen, 1938. 8 . (63)
o

M e e r k e r k , J.B. De Starrenborg. Rotterd., 1906. 8 .
o

M e e s t e r s , W o l f . Hielko van Oaltje. Kampen, [1938]. Geïll. 8 . (86).
M e i r , G e o r g e . Dood en doodssymboliek in Ibsens werken. Antwerpen,
o

's-Gravenh., 1938. 8 .
Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgeg. door de Fac. van de wijsbegeerte
en letteren. 84e afl.
M e m o r i e , B e k n o p t e , wegens den staet der Katholyke Aertsbisschoplijke Kerke
o

van Utrecht door de Kapitulairen des jaers 1722. t'Amsterdam, 1724. Kl. 8 .
M e n s c h e n i n d e s c h a d u w . [Levensbeschrijvingen van L.W.C. Keuchenius,
J. van den Bosch, G.F. Haspels e.a.]. Door C. Gerretson, K. Heeroma e.a. Inleiding:
o

Roel Houwink. 's-Gravenh., [1938]. Met portr. en afb. 4 . (78)
M e n s i n g , J.P. Het moderne Arabisch en de Koninklijke Academie der Arabische
o

taal. Openb. les. Leiden, 1938. 8 .
M é r o d e , W i l l e m d e [ps. van W.E. K e u n i n g ]. De verloren Zoon. Amsterd.,
o

1928. Met houtsn. van Dirk Boode. 8 .
M é r o d e , W i l l e m d e De pauw. Gedicht. [Nijkerk, 1938]. Plano. (77)
o

M é r o d e , W i l l e m d e Kaleidoscoop [Gedichten]. Baarn, z.j. 8 .
Libellen-serie No. 316/317.
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o

M e y h o f f e r , J e a n . Les origines du protestantisme belge. Bruxelles, z.j. 12 . (31)
M e y h o f f e r , J e a n . Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde. Conférence.
o

Bruxelles, 1938. 8 . (31)
o

M i d d e l k o o p , D i o n . Simson. Dram. dichtstuk. Utrecht, 1836. 8 . (39)
M o e n s , W i e s . De dooden leven. René de Clercq, Lod. Dosfel, Oscar de
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o

Gruyter en K. van den Oever herdacht. Brussel-Amsterd., [1938]. Met portr. 8 . (85)
o

M o e r k e r k e n , P.H. v a n . De verwildering. 2de dr. Amsterd., z.j. 8 .
De gedachte der tijden [II].
o

M o e r k e r k e n , P.H. v a n . In den Lusthof Arkadië. 2de dr. Amsterd., z.j. 8 .
De gedachte der tijden [III].
o

M o k , M. Kaas- en broodspel. Lochem, 1938. 8 . (101)
o

M o k , M. Exodus [Gedicht]. Santpoort, 1938. 8 .
o

M o l k e n b o e r , B.H. Vondel-schetsen. 2de dr. Hilversum, 1938. Geïll. 8 . (32)
M o l k e n b o e r , W. De Genestet-Album. Teekeningen. Leeuwarden, 1872. Langw.
fol. (42)
M o l t , M a r g . Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon librum primum
o

commentarius exegeticus. Proefschr. Groningen. Groningen, 1938. 8 . (58)
o

M u l d e r , H e n d r . De stille bouw. Een bundel verzen. Bussum, 1920. 8 . (41)
M u l l e r , J.W. De uitbreiding van het Nederlandsch taalgebied vooral in de 17de
o

eeuw. 's-Gravenh., 1939. 8 . (33)
M u l t a t u l i [ps. van Ed. Douwes Dekker]. Millionen-Studien. Übertragen aus
o

dem Holländischen von Wilh. Sophr. Minden i.W., 1900. 8 .
M u l t a t u l i Die Abenteuer des kleinen Walther. Übertr. von Wilh. Spohr. Mit Voro

und Nachwort des Übersetzers. Bd. I-II. Minden i.W., 1901-'02. 8 .
M u z e v a n J a n C o m p a n j i e , D e . Overzichtelijke verzameling van
Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Compagniestijd (1600-1780), samengest.
o

door E. du Perron. Geïll. Bandoeng, Leiden, 1939. 4 .
N a a r d i n g , J.W. Het conflict Snouck Hurgronje-Van Heutz-Van Daalen. Een
o

onderzoek naar de verantwoordelijkheid. Proefschr. Utrecht. Utrecht, 1938. 8 . (64)
N a c h t e g a a l , D e Z e e u w s c h e . Uitgezochte verzameling van aangename
o

gezelschaps-liederen. Middelburg, z.j. 12 .
N e d e r l a n d e r , E e n . (J.P.W.S.). Nederland en Duitschland (Keur van
o

documenten). 's-Gravenh., [1916]. 12 . (39)
o

N i c o l a s , J o e p . Wij glazeniers... Met 36 illustr. Utrecht, [1938]. Kl. 8 .
Schijnwerpers 18.
N i e l s e n , W. Der Lebens- und Gestaltbegriff bei H. St. Chamberlain. Inaug.-Diss.
o

Kiel. Kiel, 1938. 8 . (59)
o

N i e n a b e r , P.J. Die Afrikaanse roman-tematologie. Amsterd., 1938. 8 . (98)
N i e r s t r a s z , B. Nederland en België. Souvereiniteits- en andere vragen.
o

Rotterd., 1926. 8 . (39)
N o l e t , W. Middeleeuwsche kerkelijke instellingen [Dictaat]. 's-Gravenh., 1939.
fol.
N o m i n a G e o g r a p h i c a N e e r l a n d i c a . Register op Dl I-X door Ida
o

Habermehl. Leiden, 1938. 8 .
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o

N o r e l , K. Aan dood water. De laatste dagen van een eiland. Nijkerk, [1938]. 8 .
(77)
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N o t e r m a n s , J e f . Uit het leven van St. Lambertus. Met een voorwoord van G.
o

Simenon. Helmond, 1938. 12 . (35)
o

N o t e r m a n s , J e f . Publicaties. Maastricht, 1938. Met portr. 8 . (35)
N o t e r m a n s , J e f . Kultuur en literatuur in de Maasgouw vóór 1200. Leuven,
o

1938. 8 . (35)
o

N i j l e n , J a n v a n . Gedichten. 1904-1938. Maastricht-Brussel, 1938. 8 .
O l d e h o v e , R o n d o m d e . Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland, door
o

de Leeuwarder Geschiedeniscommissie. Leeuwarden, 1938. Geïll. 8 .
O n d e r r e c h t i n g e , K o r t e , voor de Katholycken der Vereenigde Nederlanden,
wegens de Kerck van Utrecht en des zelfs recht tot een eigen Bisschop. Amsterd.,
o

1724. Kl. 8 .
O p p o s i t i e , D e , in de Tweede Kamer der Staten-Generaal tegen den Minister
o

van Buitenlandsche Zaken. 's-Gravenh., 1867. 8 . (39)
o

O t t e n , J o . Kidnapping in Colorado. Maastricht en Brussel, [1938]. 8 .
O u d s c h a n s D e n t z , F r e d . Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck.
o

Amsterd., 1938. Geïll. Kl. 8 . (42)
Patria XIV.
P a l a e p h a t u s . De incredibilibus historiis Graece e recensione S.F. Dresigii cum
eiusdem notulis quibus suas animadversiones adiecit I.F. Fischerus. Groningae,
o

1768. 8 .
P a r t a l o p a S a g a för första gången utgifven. Akad. Afhandling af Oskar
o

Klockhoff. Upsala, 1877. 8 .
P a s c h a l l , D o r . M a y . The vocabulary of mental aberration in Roman comedy
o

and Petronius. Univ. of Chicago dissertation. Baltimore, 1939. 8 .
Language dissertation No. 27.
P e é , W. Dialectgeographie der Nederlandsche diminutiva. Dl. II. Materiaal.
o

Tongeren, 1938. 8 .
2

Kon. Vlaamsche Acad. voor Taal- en Letterk. Reeks VI, No. 58 .
P l u t a r c h u s . Vitam Arati ed., prolegomenis, commentarioque instruxit A.J. Koster.
o

Proefschr. Leiden. Leiden, 1937. 8 .
o

P o l l m a n n , J o p . Calvijn's aesthetica. 's-Hertogenbosch, [1939]. 8 .
Studiën-reeks No. 4.
P o t g i e t e r , E.J. Bloemlezing uit zijn gedichten en prozawerk, uitgezocht en van
een inl. voorzien door J.B. Schepers. Deel I. 2de dr., bezorgd door W.H. Staverman.
o

Amsterd., 1938. Kl. 8 . (54).
Meulenhoff's Bibl. van Nederl. schrijvers. 1.
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P r e n t e n b o e k , H e t n i e u w s t e . Verzameling van meer dan 400 houtgravuren
o

van allerlei aard; met opschriften, bijschriften en rijmen. Leyden, z.j. 4 . (39)
o

P r e z , F r a n s d e . Sonnetten. 's-Gravenh., 1938. 8 . (96)
P y s a n , B e p . Jan Utenham. Historische roman uit de tijd van David van
o

Bourgondië. Rotterd., 1923. 8 .
Q u e r i d o , I s . Melvina en de legende van den vuurtoren. 2de dr. Amsterd., z.j.
o

Kl. 8 .
o

R a a l t e , F r i t s v a n . Een wilde lente. Amsterd., z.j. 8 .
R a d e m e y e r , J.H. Kleurling-Afrikaans. Die taal van die Griekwas en
o

Rehoboth-Basters. Amsterd., 1938. 8 . (98).
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o

R a n d w i j k , H.M. v a n . Een zoon begraaft zijn vader. Nijkerk, [1938]. 8 . (77)
R a p h a e l , N i c . P. Introduction à la correspondance de Marcel Proust. Répertoire
o

de la correspondance de Proust. Proefschr. Leiden. Leiden, 1938. 8 .
[R e g t , J.W.]. [Biografie van Willem Kraan]. z. pl. en j. (45)
Overdruk uit: De Navorscher, 1872.
R e i n a a r t d e V o s . Aanpassing op heden ten dage van de aloude handschriften
o

door Hub. Melis. Utrecht, 1926. 8 .
R e i n a e r t s H i s t o r i e . (HS. Koninklijke Bibliotheek 14601) met een inleiding
o

van P. de Keyser. Antwerpen, 1938. 8 .
Rijksuniv. te Gent. Werken uitgeg. door de Fac. van de wijsbeg. en
letteren. Extra serie: Facsimiles.
R e y n a e r t d e n V o s ofte het Oordeel der dieren,... t' Antwerpen, By J.H. Heyliger,
o

z.j. 4 .
R e k e n i n g e n , D e , van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland 1394/1395,
o

uitgeg. door J.C. Westermann. Arnhem, 1939. 8 .
Werken uitgeg. door Gelre. No. 21.
R e p o r t s a n d r e s o l u t i o n s of the First peace study conference, organised
by the Intern. Committee for peace and the League of nations, held at Amsterdam,
o

1927. Amsterd., 1927. 8 . (24)
The Intern. Alliance of women for suffrage and equal citizenship.
R e u l i n g , J o s i n e . Siempie. Roman van een kind met sprietharen. 2de dr. Baarn,
o

1928. 8 .
R e u l i n g , J o s i n e . Senta Meloni, Lerares solozang. Roman. Amsterd., 1938.
o

8 .
o

R e y n e k e v a n S t u w e , J e a n n e . Comedie-spel. Voorburg, z.j. 8 . (40)
Hollandsche novellen. Afl. I.
R i d d e r z o n d e r v r e e s o f b l a a m , een groote verjaarspartij met genoodigde
en ongenoodigde gasten ter eere van den 70-jarigen Hendrikus Colijn, aangeboden
o

door Benj. Cooper en opgeluisterd door Co-op 2. 's-Gravenh., 1939. 8 . (78)
R i d d e r , A n d r é d e . Een kunstpolitiek voor den Belgischen staat, Antwerpen,
o

1938. 8 . (46)
Overdruk uit: De Vlaamsche Gids.
R i e s e n , W o u t e r v a n . Een Oud-Hollandsche burgemeestersdochter. Een
o

liefdestragedie uit de 17de eeuw. Arnhem, 1937. 8 . (88)
R i s p e n s , J.A. Richtingen en figuren in de Nederlandsche letterkunde na 1880.
o

Kampen, [1938]. 8 .
o

R o b b e r s , H e r m . Sint-Elmsvuur. 2de dr. Amsterd., 1924. 8 .
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Een mannenleven I.
o

R o e l a n t s , M a u r i c e . Alles komt terecht. Rotterd., 1937. 8 . (90)
o

R o e m a n s , R o b . Gaston Martens. Antwerpen, [1928]. Met portr. 8 . (47)
R o e m a n s , R o b . Jozef Horemans. Een waarnemer van naoorlogsche zeden.
o

Antwerpen, 1930. Met illustr. 8 . (47)
R o e m a n s , R o b . Het werk van Lodewijk Scheltjens. Aanvulling bij het
o

Scheltjens-album. Lebbeke, 1933. Met portr. Kl. 8 . (47)
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R o e m a n s , R o b . Analytische bibliographie van en over Aug. Vermeylen. Gent,
o

1934. 8 . (47)
Anal. bibliographieën van Vlaamsche schrijvers Nr. 3.
R o e m a n s , R o b . Analytische bibliographie van en over F.V. Toussaint van
o

Boelaere. Ledeberg/Gent, 1936. Met portr. 8 . (47)
Overdruk uit: Versl. en Meded. der Kon. Vlaamsche Academie 1936.
R o e m a n s , R o b . Maurits Sabbe, de kunstenaar en de geleerde. Z. pl. en j. Met
o

portr. Kl. 8 . (47)
o

R o l a n d H o l s t , A. Uit zelfbehoud, 2de dr. Maastricht, [1938]. 8 .
o

R o l a n d H o l s t , A. Voorteekens. 2de dr. Maastricht, [1938]. 12 .
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 . Keur uit de gedichten. Verz. en
van een inleid. voorz. door S.A. Jansen-Baelde, 2de dr. met 3 portr. Rotterd., 1938.
o

Kl. 8 . (76)
R o l d a n u s , C o r n . W. Zeventiende-eeuwsche geestesbloei. Amsterd., 1938.
o

Geïll. Kl. 8 .
Patria XV.
o

R o o t h a e r t , A. Doctor Vlimmen. 11de dr. Amsterd., 1938. 8 . (95)
R o s s e m , J. v a n . De staatsrechtelijke, politieke en sociale denkbeelden van
o

de Girondijnen. Leiden, 1938. 8 . (48)
o

R u t t e n , F e l i x . De tocht naar morgenland. Eindhoven, [1938]. 8 . (93)
S a m m l u n g , D i e v o r g e s c h i c h t l i c h e , des Kurzemer (Kurländischen)
o

Provinzial-Museums zu Jelgava (Mitau). 1818-1938. Riga, 1939. Geïll. 4 .
o

S a x o - F r i s i a . Tweemaandelijksch tijdschrift. Jaarg. I- . Assen, 1939- . 4 .
S c e l l i n c k v a n T h i e n e n , M e e s t e r T h o m a s . Het ‘Boeck van Surgien’.
o

Naar de handschr. uitgeg. door E.C. van Leersum. Amsterd., 1928. 8 .
Opuscula selecta neerlandicorum de arte medica. Fasc. septimus.
S c h a a f , N i n e v a n d e r . Leven van Karel de Stoute. Roman. Amsterd., 1938.
o

8 .
De Salamander.
S c h a a p , F r . I g n . Historische aanmerkingen wegens den staat en het gedrag
der Roomsche geestelijkheyt in de VII Vereenigde Provintien, zoo voor, als nu na
o

de reformatie. Loven, 1723. Kl. 8 .
o

S c h a d e w a l d t , W o l f g . Iliasstudien. Leipzig, 1938. 4 .
Abhandl. der Philol.-Hist. Klasse der Sächsischen Akad. der Wissensch.
Bd. XLIII, No. VI.
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S c h e n d e l , A r t h u r v a n . De wereld een dansfeest. Roman. 3de dr. Amsterd.,
o

[1938]. 8 . (89)
o

S c h e n d e l , A r t h u r v a n . De zomerreis. Den Haag, 1938, 8 . (75)
S c h e n k , M.G. en J.B. T h . S p a a n . Amsterdamsche getijden, met een
o

voorwoord van H. Brugmans. Amsterd., 1938. Met afb. 8 . (82)
o

S c h e p e n s , J a n . J. Greshoff. Een studie. Maastricht en Brussel, 1938. 8 .
S c h m i d , C. Het lammetje en de glimworm. Twee belangrijke verhalen voor de
o

jeugd. Met platen. 3de dr. Amsterd., 1841. 12 . (38)
o

S c h m i t z , M a r i e . Een mensch vindt het geluk. Amsterd., 1938. Kl. 8 . (104)
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o

S c h o o n h e i d v a n o n s l a n d , D e . Deel V-VI. Amsterd., 1938, 4 .
V. De Residentie. VI. Rotterdam.
o

S c h o u t e , D. Boerhaave-herdenkingsrede. Z. pl., 1938. 8 .
S c h r ö d e r , J o h . Der syntaktische Gebrauch des Genitivs im
o

Mittelniederdeutschen. Inaug.-Diss. Kiel. Würzburg, 1937. 8 . (59)
S c h u r i n g a , F.G. Het dialect van de veenkoloniën in verband met de overige
o

tongvallen in de provincie Groningen. Proefschr. Amsterd. Groningen, 1923. 8 .
o

S c h w e n c k e , J o h . Van stille dalen. 's-Gravenh., 1913. Kl. 8 .
o

S e r v a e s , A n k e . Kinderen die over zijn. Roman. 4de dr. Baarn, [1938]. 8 .
(83)
o

S e r v a e s , A n k e . Moeder Liesbeth. Roman. Baarn, [1938]. 8 . (83)
S i c k e s z , W.C. Quo vadis? Of de weg naar ‘ongekende welvaart’. Dl. I-II.
o

Amsterd., 1938. 8 . (50)
S i m o n i d e s , D i n a . Die Hunsigoer Küren vom Jahre 1252 und das Ommelander
o

Landrecht vom Jahre 1448. Proefschrift Groningen. Assen, 1938. 8 . (58)
S i x t i n u s , S u f f r i d u s . Geeraerdt van Velsen, Lyende. Treurspel. t' Amsterdam,
o

1681. 12 .
S m e l i k , K l a a s . En altijd roept de zee... Roman uit het land van Dorus Rijkers.
o

Baarn, 1938. 8 . (103)
o

S m i t , W.A.P. Feesten van 't jaar. Amsterd., 1927. 8 .
S m o u t , H e r m . Het Antwerpsch dialect met eene schets van de geschiedenis
o

van dit dialect in de 17e en 18e eeuw. Gand, 1905. 8 .
Univ. de Gand. Recueil de travaux publ. par la Fac. de philos. et lettres.
30e fasc.
S o e r a - R a n a [pseud. van I. Esser]. De gedichten. Dl. I-II. Baarn, 1905 [-1906].
o

8 . (29)
Met de door den dichter noodig geoordeelde veranderingen in handschrift,
dd. 12 Febr. 1913.
o

S o l , E. De stad Zwolle. [Zwolle, 1938]. Met afb. 8 .
S p a r n a a y , H. Hartmann von Aue. Studien zu einer Biographie. 2ter Bd. Halle,
o

1938. 8 . (52)
S p i e g e l , H.L. Hertspiegel. I. Uitgeg. en taalkundig toegelicht door A.C. de Jong.
o

Proefschr. Amsterd. Amsterd., 1930. 8 .
S p o e l s t r a , H.A.C., P.H. B r e i t e n s t e i n , A. K o k , H. v a n d e r L e e k .
o

Litteratuurgeschiedenis van West-Europa. Zwolle, 1938. 8 . (100)
S p o e l s t r a , J a n . De vogelvrijen in de IJslandse letterkunde. Proefschr. Utrecht.
o

Haarlem, 1938. 8 . (64)
S r i T a ñ j u n g . Een oud javaansch verhaal. [Vertaald, van inleid. en aanteek.
o

voorzien door] Prijono. Proefschr. Leiden. 's-Gravenh., 1938. Met afb. 8 .
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S t a r r e n b u r g , C.J. L'ordonnance de la phrase chez Villehardouin. Proefschr.
o

Leiden. Roosendaal, 1939. 8 .
o

S t a v e r m a n , W.H. Geschiedenis van Nederland. Deel I-II. Zutphen, 1938. 8 .
(54).
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o

S t e e n , P e t e r v a n . Revue der dagen. Rotterd., 1938. 8 . (90)
o

S t e e n , E r i c v a n d e r . Controversen. Santpoort, 1938. 8 .
o

S t e i n h a r t , W.L. Niassche priesterlitanieën. Bandoeng, 1938. 8 .
Verh. van het Kon. Bataviaasch Gen. van K. en W. Dl. LXXIV, 1e stuk.
S t i b b e , M a x . Gezonde kindervoeding: sprookjes. Een boek voor ouders en
o

opvoeders. Den Haag, 1937. 8 .
S t o k v i s c h o r d e r s , D e , in der tijd toegelicht door Lod. Mulder, en thans in
o

beeld vertoond door W. Staring Jr. Haarlem, 1884. 4 .
o

S t r a t e n u s , L o u i s e . Begoocheling. Voorburg, z.j. 8 . (40)
Hollandsche novellen. Afl. XXI.
S t r e u v e l s , S t i j n [ps. van P.F.M. Lateur]. Een beroerde Maandag. 2de dr.
o

Amsterd., z.j. Kl. 8 .
S t r i j d e n s k r a c h t d o o r w e t e n s m a c h t . Opstellen aangeboden aan S.
o

de Wolff. Amsterd., 1938. Met portr. 8 . (57)
o

S t u i v e l i n g , G. Het boek als vraagstuk. Openbare les. Groningen, 1939. 8 .
(55)
S t u w e , E l i n e v a n (Jacq. Reyneke van Stuwe). Storm. Roman. 's-Gravenh.,
o

z.j. 8 .
S t u y v e r , W i l h . Deutsche expressionistische Dichtung im Lichte der Philosophie
o

der Gegenwart. Proefschr. Amsterd. Amsterd., 1939. 8 .
S u c h t e l e n , N i c o v a n . Uit zijn werk. Bloemlezing, samengest. door C.E. van
o

Suchtelen-van der Werff. Amsterd., 1938. Met portr. 8 .
S u c h t e l e n , N i c o v a n . Interview. Voordracht. Amsterd., 1938. Met door den
o

auteur gesign. portr. 8 .
S u s o , H e n r i c u s . Oerloy der ewigher wijsheit (Horologium sapientiae), uitgeg.
o

door Hild. van de Wijnpersse. Groningen, 1938. 8 .
T a n s , J.G.H. Isoglossen rond Maastricht in de dialecten van Belgisch en
o

Nederlandsch Zuid-Limburg. Proefschr. Nijmegen. Maastricht, 1938. 8 . (62)
T a z e l a a r , C. De cultuurwaarde van Hildebrands Camera Obscura. Amsterd.,
o

[1939]. 8 .
o

T e i r l i n c k , H e r m . Het stille gesternte. Bussum, z.j. 8 .
T e n n y s o n , A. Idyllen van den koning. Eerste volledige Nederlandsche uitgave
met inleiding en aanteekeningen door Soera Rana [ps. van I. Esser]. Dl. I-II. Amsterd.,
o

1896. 8 . (29)
Met veranderingen en een register in handschrift van I. Esser.
o

T h e u n i s z , J o h . Johan de Witt. Den Haag, 1938. Met portr. Kl. 8 . (87)
T h e u n i s z , J o h . Carolus Clusius. Het merkwaardige leven van een pionier der
o

wetenschap. Amsterd., 1939. 8 .
Patria. XVII.
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T h e w i s s e n , M.A.F. C h . Twee Byzantijnsche H. Kruisrelieken uit den schat der
voorm. Kapittelkerk van O.L.V. te Maastricht. Proefschr. Nijmegen. Maastricht, 1939.
o

Geïll. 8 . (62)
T h i j s s e n - S c h o u t e , C a r . L. Nicolaas Jarichides Wieringa, een 17-eeuws
vertaler van Boccalini, Rabelais, Barclai, Leti e.a. Proefschr. Groningen. Assen,
o

1939. 8 . (58)
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o

T i d e r ä k n i n g e n utgiven av Mart. P.N. Nilsson. Stockholm, [1934]. Geïll. 8 .
Nordisk Kultur XXI.
T i e l r o o y , J o h . B. Panorama de la littérature hollandaise contemporaine. Paris,
o

[1938]. 8 .
o

T i è r e , N e s t o r d e . Gedichten. Antwerpen, 1923. Met portr. 8 .
o

T i m m e r m a n , A e g . W. Tim's herinneringen. Amsterd., 1938. Met portr. 8 .
(92)
o

T i m m e r m a n s , F e l i x . Ik zag Cecilia komen. Amsterd., [1938]. 8 . (84)
T i m m e r m a n s , F e l i x . Ich sah Cäcilie kommen [Übertragung von P. Mertens].
o

Leipzig, 1938. 8 . (21)
o

T r i e r u n d d a s R e i c h . Trierer Jahrbuch. Bd. I- . Köln, 1939- . Kl. 8 .
o

U l f e r s , S. Oostloorn. Dorpsschetsen. 13de dr. Rotterd., z.j. 8 .
U n g e r , W.S. De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen. 1321-1572.
o

's-Gravenh., 1939. 8 .
Rijks geschiedk. publicatiën. Kleine serie 29.
o

V a l k e n i e r , F r a n k . Blazoen. Tilburg, [1938]. 8 . (73)
V a l m i n , M. N a t a n . The Swedish Messenia expedition. With plans, coloured
o

plates etc. Lund, 1938. 4 .
Skrifter utg. av Kungl. humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. XXVI.
V a n a K a n n e l III. Kuusalu vanad rahvalaulud I. Toimetanud Herb. Tampere. Mit
einer Zusammenfassung. Alte Estnische Volkslieder aus dem Kirchspiel Kuusalu I.
o

Tallinn, 1938. 8 .
Eesti rahvaluule arhiiv. Archivum traditionum popularium Estoniae.
V e e n , E b e r t . v a n . Interpolaties in Aeschylus' Zeven tegen Thebe. Proefschr.
o

Groningen. Groningen, 1938. 8 . (58)
o

V e e n , P i e t v a n . Het einde. Bussum, 1929. 8 .
V e g a , J o s s e p h d e l a . Confusion de confusiones. Herdruk van den
Spaanschen tekst met Nederl. vertaling. Inl. en toelichtingen door M.F.J. Smith,
o

vert. door G.J. Geers. 's-Gravenh., 1939. 8 .
Werken uitg. door Het Nederl. Economisch-Historisch Archief 10.
V e l t h e m , L o d e w i j k v a n . Voortzetting van den Spiegel Historiael (Derde deel),
o

uitg. door H. vander Linden, P. de Keyser en A. van Loey. Brussel, 1938. 4 .
Kon. Belg. Academie. Kon. Commissie voor geschiedenis.
V e n , A.J. v a n d e . Het oud-archief van de gemeente Culemborg. Utrecht, 1938.
o

8 .
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V e n , D.J. v a n d e r . Van scheepje-zeilen en schuitje-varen. Baarn, z.j. Geïll.
o

8 .
Libellen-serie No. 267.
V e n d e l i fynd och forskning. Utg. av Upplands Fornminnesförening under
medverkan av H. Arbman, M. Eriksson, S. Lindquist genom O. Lundberg. Uppsala,
o

1938. Geïll. 8 .
V e r d r a g , H e t , met België in strijd met 's lands belang. [Baarn, 1925]. Met krt.
o

8 . (39)
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V e r m e u l e n , A l f . De ingang der hel. Episode uit het Afrikaansche pioniersleven.
o

Amsterd., 1938. Kl. 8 . (104)
V e r m e u l e n , F.A.J. Bouwmeesters der klassicistische barok in Nederland.
o

Proefschr. Utrecht. 's-Gravenh., 1938. Met afb. 8 . (64)
V e r m e y l e n , A u g . De Vlaamsche letteren van Gezelle tot heden. 3de dr. van
o

‘Van Gezelle tot Timmermans’. Amsterd., 1938. 8 . (80)
V e r s c h a e v e , C y r . Verzameld werk. Dl. I-VIII. [Brugge], 1934-1938. Met portr.
o

8 .
Hulde-uitgave. 1874-1934.
I Lyrisch werk - II Jacob van Artevelde, Philips van Artevelde, Ferd.
Verbiest - III Judas, Maria-Magdalena - IV-V Uren bewondering voor
groote kunstwerken - VI Studies over kunst - VII Dichtkunst - VIII
Schoonheid en Christendom.
V e r s c h a e v e , C y r . Voortrekkerspad. Met voorwoord van Eliz. J.M. Conradie en
o

een biogr. nota van P.J. Nienaber. Brugge, 1938. Geïll. 8 .
V e r w e y , A l b e r t . Oorspronkelijk dichtwerk. Deel I-II. Amsterd., Santpoort,
o

1938. 8 .
o

V e s t d i j k , S. Fabels met kleurkrijt. [Maastricht], 1938. 8 .
Ursa minor.
o

V e s t d i j k , S. Narcissus op vrijersvoeten. Rotterd., 1938. 8 . (90)
o

V e s t d i j k , S. De nadagen van Pilatus. Rotterd., 1938. 8 . (90)
o

V e t e r m a n , E d . De blauwe sirene. Roman. Amsterd., [1938]. 8 . (89)
V i l l i e r s P i s t o r i u s , P h . Indices Antinoopolitani. Proefschr. Leiden. Leiden,
o

1939. 8 .
V i v e l e G e u s ! Een bloemlezing geuzenliederen. Samengest. en ingeleid
o

door M. Beversluis. Baarn, z.j. 8 .
Libellen-serie No. 300.
o

V l a a n d e r e n het colonisatiegebied. Brussel, z.j. 8 . (35)
o

V l e m m i n x , P a u l . Den hof der jonkheid. Nijmegen, 1931. 8 .
o

V o g t , J. Unsere Stellung zur Antike. Breslau, 1937. 8 .
110. Jahresbericht der Schles. Ges. für vaterl. Cultur. Geisteswiss. Reihe
No. 3.
V o l k s - e n S t r a a t l i e d j e s . [Liedjesdrukken van Klein-Jan e.a.]. 116 vellen (900
o

bladz.). Z. pl. en j. (c. 1700). Kl. 8 . (60)
Zie: Het Boek Dl. XXV, blz. 119 vlgg. Zgn. Verzameling ‘Nijhoff’.
V o l l e n h o v e , J o h . Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengest. en ingeleid door
o

Martien Beversluis. Baarn, z.j. 8 .
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Libellen-serie No. 354.
V o n d e l , J. v a n d e n . Op het kunstboek van Herman Sachtleven, vermaard
schilder en tekenaar. [Amsterd.], 1937. fol. plano. (40)
V o n d e l , J. v a n d e n . Die Löwendaler. Land-Spiel. Deutsch von Erna
o

Sander-Rindtorff. Bonn, 1938. Kl. 8 .
V o n d e l h e r d e n k i n g 1 9 3 7 , D e . Gedenkboek van de viering van den 350sten
geboortedag van Joost van den Vondel, uitg. in opdracht van het Amsterd.
o

Vondelcomité. Amsterd., 1938. Geïll. 8 . (65)
V o o y s , C.G.N. d e . Inleiding tot de studie van de woordbeteekenis. Groningen,
o

1938. 8 .
V o o y s , C.G.N. d e . Prof. Van Ginneken's rapporten over een nieuwe
o

geslachtsregeling weerlegd. Groningen, 1938. 8 . (66)
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o

V o s , B e n n o H. Idool. Voorburg, z.j. 8 . (40)
Hollandsche novellen. Afl. II.
V o s m a e r , C. en J a c q . P e r k . De briefwisseling Vosmaer-Perk, uitg., ingeleid
o

en geannoteerd door G. Stuiveling. Amsterd., 1938. 8 .
V r a n k r i j k e r , A.C.J. de. Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven. Voorburg,
o

[1939]. 4 .
V r i e s , J. d e , P h . J. I d e n b u r g , J. M o o r m a n n , J o s . J. G i e l e n . Het
o

onderwijs in het Nederlandsch. Leiden, 1938. 8 .
Overdruk uit: Jaarboek van de Maatsch. d. Nederl. Letterk. 1937-'38.
o

V r i e s , M a u r i t s d e . Verzengend vuur. Rotterd., 1926. 8 .
o

V r i e s , T h e u n d e . De bijen zingen. Arnhem, 1938. 8 . (88)
o

V r i e s , T h e u n d e . Het rad der fortuin. Roman. Arnhem, 1938. 8 .
V r o u w e n , B i j b e l s c h e . Dichterlijk album. Vrouwen des ouden verbonds. 2de
o

dr. Haarlem, 1859. 8 . (40)
V r o u w e n - P e i r l e , D e , ofte Dryvoudige historie van Helena de verduldige,
Griseldis de zagtmoedige en Florentina de getrouwe... Tot Gend, bij J. Begyn, [c.
o

1840]. 4

Zie: E. van Heurck. Voyage autour de ma bibliothèque No. 146.
W a a l s , J a c q u e l i n e v a n d e r . Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten
o

van -. Ingeleid en tezamengesteld door Roel Houwink. Nijkerk, [1939]. 8 .
o

W a l s c h a p , G e r . Sibylle. Rotterd., 1938. 8 . (90)
W a l t h e r B o e r , C.L. Chansonvormen op het einde van de XVde eeuw. Een
studie naar aanleiding van Petrucci's ‘Harmonice musices odhecaton’. Proefschr.
o

Utrecht. Amsterd., 1938. 8 . (64)
W a t e r , J.W. t e . Levens-berigt door hem zelven vervaardigd. [Leiden, 1823].
o

8 . (25)
Hierbij: Brief van W. te Water aan H.W. Tijdeman.
W a t e r i n k , J. De ‘opvoedbaarheid’ der kinderlijke intelligentie. Wageningen, [1939].
o

8 . (68)
W e i s , E r i c h . Der Elsässer im französischen Roman des 19. und 20.
o

Jahrhunderts. (Teil I). Inaug.-Diss. Tübingen. Tübingen, 1938. 8 . (63)
W e i s e , G e o r g , und G e r t r . O t t o . Die religiösen Ausdrucksgebärden des
Barock und ihre Vorbereitung durch die italienische Kunst der Renaissance. Stuttgart,
o

1938. Geïll. 8 .
Schriften und Vorträge der Württemb. Gesellsch. der Wissensch.
Geisteswiss. Abt. Heft 5.
o

W e n n e r d a h l , W.A. Lexicon mythico-historicum. Linkøping, 1748. 4 .
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o

W e r k . Letterkundig maandschrift. Jrg. I- . Brussel-Den Haag, 1939- . 8 .
W e r u m é u s B u n i n g , A. Verschillende ouwe heeren. Schetsen. 3de dr.
o

Rotterd., z.j. 8 .
W e r u m e u s B u n i n g , J.W.F. Een ontmoeting met vreemde gevolgen. (Hoe
o

Maria Lécina geschreven werd). 2de dr. Amsterd., [1938]. 8 .
W e r u m e u s B u n i n g , J.W.F. Ik zie, ik zie wat gy niet ziet. III. Derde zwerftocht
o

door ons land. Amsterd., 1939. Geïll. Gr. 8 .
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W e y e , C h r i s v a n d e r [ps. van A. P e r d e c k ]. De groene deur. Verzen. Leiden,
o

1938. 8 .
W e i j l , R o s a E.L. Syntactical studies in Bishop Fisher's English. Proefschr.
o

Amsterdam. Middelburg, 1937. 8 .
W i e r s m a , J.P. Friesche mythen en sagen. Met houtsneden van N.J.B. Bulder.
o

Zutphen, 1937. 8 .
Friesche mythen II.
W i l l e , J. De literator R.M. van Goens en zijn kring. Studiën over de achttiende
o

eeuw. Dl. I- . Zutphen, 1937- . Met portr. 8 .
W i l l e m I I I . Uit de correspondentie van prins Willem III, den stadhouder-koning,
uitgezocht door H.H.P. Rijperman. Met vertalingen van C. Serrurier. Amsterd., 1938.
o

Met afb. 8 .
Brieven van groote Nederlanders.
o

W i n k l e r , J o h . Jan. Amsterd., 1937. 8 .
W i n t e r , P.J. v a n . Onder Krugers Hollanders. Geschiedenis van de
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche spoorweg-maatschappij Dl. II. Amsterd., 1938.
o

Met portr. en krtn. 8 . (69)
W i n t e r b o e k . D e r d e , van de Wereldbibliotheek. 1924-1925. Amsterd., 1924.
o

4 . (49)
W i r ā ṭ a p a r w a . Opnieuw uitgeg., vertaald en toegelicht door A.A. Fokker.
o

's-Gravenh., 1938. 8 .
W i t t e r t v a n H o o g l a n d , E.B.F.F. Admiraal François Wittert 1571-1610. Een
bijdrage tot de geschiedenis van de vestiging van het Nederlandsch gezag in
o

Oost-Indië. ['s-Gravenh.], 1938. Geïll. 4 . (70)
o

W o e s t i j n e , K a r e l v a n d e . Wat is poëzie? Den Haag, [1938]. 12 . (40)
Tentoonstelling van de Werken van Karel van de Woestijne.
W o e s t i j n e , P a u l v a n d e . Les cynégétiques de Némésien. Édition critique.
o

Antwerpen, 's-Gravenh., 1937. 8 .
Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgeg. door de Fac. van de wijsbegeerte
en letteren. 83e afl.
W o u d e , J o h a n n a v a n [ps. van S.M.C. van Wermeskerken-Junius]. Hollandsch
o

binnenhuisje. Geïll. door Jan Sluijters. 9de dr. Alkmaar, z.j. 8 .
o

W o u d e , J o h . v a n d e r . Howison's metamorphose. Den Haag, 1938. 8 . (87)
De Vrije Bladen. Jrg. 15, schrift XI.
W o u t e r s , D. Het Nederlandsche straatlied. Met een aantal liederen. Baarn, [1939].
o

Kl. 4 . (71)
Libellen-serie Nrs. 365/366.
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W u m k e s , G.A. It Fryske réveil yn portretten. Twadde printinge. Boalsert, 1938.
o

Met portr. 8 . (91)
o

W i j h e - S m e d i n g , A l i e v a n . Bruggenbouwers. Rotterd., 1938. 8 . (90)
W i j n g a a r d e n , W.D. v a n . Meesterwerken der Egyptische kunst te Leiden.
o

Leiden, 1938. Geïll. 8 . (72)
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o

W i j n s t r o o m , J.J. Dietsch verleden. Gedichten. I-X. Bussum, [1938]. 8 . (79)
o

W i j n s t r o o m , J.J. René de Clercq. Bussum, [1938]. Met afb. 8 . (79)
Y e a r b o o k [of] The American Philosophical Society. 1937- . Philadelphia, 1938o

.8 .
Z a a k , D e , der verdrukte Hollandsche Patriotten voor de vierschaar der
o

menschlijkheid gebracht. Uit het Fransch. [Dl. I en] II. Duinkerken, 1790-'91. 8 . (39)
Z a p a t a , L u i s . Varia historia (Miscelánea) I. Proefschr. Utrecht door G.C.
o

Horsman. Amsterd., 1935. Met facs. 8 .
Z e e , D a a n v a n d e r . De man die zich zelf behield. Koloniale roman. Bussum,
o

1938. 8 .
o

Z e r n i k e , E l i s . Morgen weer licht. Roman. Amsterd., 1938. 8 .
o

Z i e l e n s , L o d e . De dag van morgen. Amsterd., 1938. 8 . (80)

Overdrukken
J. Belonje - H. Bolkestein - A. Burgun - B.A.P. van Dam (3) - J.J.L. Duyvendak A.E. van Giffen (3) - C.B. van Haeringen (10) - Jac. Honig Jansz. Jr. - E.J.H. Jeanné
(3) - H.F.W. Jeltes - A.C. Kluyver (10) - L.M.G. Kooperberg - R. Koopmans van
Boekeren (9) - F. Kossmann - N.J. Krom - J.H. van Lessen (5) - H.J. Lulofs (2) Jean Meyhoffer (4) - L.C. Michels - Lode Monteyne - Jef Notermans (3) - Fr. Petri
- R. Roemans (13) - Cl. Ruhnke - Edw. Sapir (12) - D. Schoute - J.J. Soons - H.
Sparnaay - J.F.M. Sterck - Z. Stokvis - G. Stuiveling (2) - W.F. Stutterheim - C.C.
Uhlenbeck - P. van Valkenhoff (2) - M. Valkhoff - E. Wadstein - L. Willems - N. van
Wijk - A. Zijderveld.
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Bijlage II. Rekening en verantwoording van den penningmeester
over het jaar 1938
A. Algemeene rekening
ONTVANGSTEN

I

Saldo der rekening
over 1937

ƒ 3813.72

II

Ontvangsten
behoorende tot
vorige dienstjaren

ƒ 243.15

III

Opbrengst van
ƒ 54.91
bezittingen en rente
van kasgelden (na
aftrek van belasting
en kosten)
17 Februari
verwisseling van ƒ
3300 4% Ned. in
idem 3% 1938

5

6 Maart 1/2 jaar
rente ƒ 9100 3%
Grootboek

ƒ 132.02

9 Maart rente
effecten

ƒ 14.60

5 April rente
effecten

ƒ 50.60

6 Mei rente effecten ƒ 26.85
2 Juli rente effecten ƒ 11.66
6 September rente ƒ 68.07
effecten
8 September 1/2
jaar rente ƒ 9100
3% Grootboek

ƒ 132.02

5 October rente
effecten

ƒ 50.60

3 November rente
effecten

ƒ 26.85

12 Januari 1939
rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 63.09

ƒ 631.27

______
IV

Contributiën

ƒ 5601.91
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V

Restitutie
aandeelen vaste
Fonds en C.W. van
der Hoogtfonds in
belasting Doode
Hand

ƒ 97.92

______
Totaal der
ontvangsten

5

ƒ 10387.97

UITGAVEN

I

Uitgaven
behoorende tot
vorige dienstjaren

ƒ 15.-

II

Kosten van bestuur, ƒ 250.lokaalhuur enz.
1 salaris secretaris
2 bureau secretaris ƒ 125.19
3 telefoon
secretaris

ƒ 30.-

4 binden en verdere ƒ 12.48
materieele
verzorging van het
archief der
Maatschappij

transporteeren

______

______

ƒ 417.67

ƒ 15.-
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transport

ƒ 417.67

5 aanschaffen
meubilair

ƒ 97.70

6 bureau
penningmeester

ƒ 52.25

7 kosten inning
contributies

ƒ 3.93

8 lokaalhuur

ƒ 350.-

9 verwarming,
verlichting,
schoonhouden

ƒ 55.30

ƒ 15.-

10 kosten
ƒ 7.bestuursvergaderingen
11 drukwerk,
tikwerk

ƒ 250.15

12 salaris bode

ƒ 100.20

13 safehuur

ƒ 10.-

14 representdatie

ƒ 32.-

15 diversen,
onvoorzien

ƒ 63.84

ƒ 1440.04

______
III

Kosten van
ƒ 59.48
algemeene en
maandelijksche
vergaderingen
1 vergoeding aan
sprekers, projectie
2 koffie
jaarvergadering

ƒ 96.45

3 div. uitgaven idem ƒ 36.15

ƒ 192.08

______
IV

Kosten van de
ƒ 8.50
vaste commissies
1 commissie voor
taal- en letterkunde
2 commissie
geschied- en
oudheidkunde

ƒ 25.57

3 commissie voor
schoone letteren

ƒ 96.72

ƒ 130.79

______
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V

Kosten van het
jaarboek
1 drukken, foto's,
cliché's

ƒ 2077.83

2 kosten verzending ƒ 275.72

ƒ 2353.55

______
VI

Kosten van de
bibliotheek
1 salaris
bibliothecaris

ƒ 400.-

2 bureau en
telefoon idem

ƒ 83.15

3 aankoopen,
lidmaatschappen

ƒ 1278.46

4 kosten inbinden

ƒ 153.25

5 assurantie

ƒ 86.85

6 kosten ruilbureau ƒ 26.Kon. Bibl.

ƒ 2027.71

______
VII

Kosten van eigen
uitgaven der
Maatschappij
gereserveerd 10%
der inkomsten (art.
63)

VIII

Belastingen
1 Personeele
belasting

ƒ 978.-

ƒ 35.-

2 Belasting Doode ƒ 144.Hand

ƒ 179.-

______
IX

Bijdragen. (afd.
Boekenverspreiding
Alg. Ned. Verb.;
Vondelmuseum;
Openluchtmuseum;
Ned. commissie
voor Geschiedk.
Wetenschappen)

ƒ 121.27

______
transporteeren

ƒ 7437.44
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transport

ƒ 7437.44

X

Belegging 1/5 deel van ƒ ƒ 200.1000.- wegens uitkeering
Prijs Meesterschap 1939
(art. 58)

XI

Eerste jaarlijksche bijdrage ƒ 50.der 5 jaarl. bijdragen
(1938-1942) aan het
Bibliotheekfonds

XII

Onvoorziene uitgaven

ƒ 166.55
______

Totaal der uitgaven

ƒ 7853.99

RECAPITULATIE

Totaal ontvangsten

ƒ 10387.97

Totaal uitgaven

ƒ 7853.99

5

______
Batig saldo 1938 derhalve ƒ 2533.985
tweeduizend vijfhonderd
drie en dertig gulden acht
en negentig en een halve
cent
Aldus opgemaakt door den Penningmeester,
24 April 1939
(w.g.) J. Slagter

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden,
2 Mei 1939
(w.g.) J.H. van Lessen
(w.g.) M.L.H. Eerdbeek-Claasen

B. Rekening van het vaste fonds
Kapitalisatie
Saldo der rekening ƒ 26.60
over 1937

Vlottend
ƒ 665.08

Rente van het
ƒ 89.78
Fonds
1/2 jaar rente van ƒ
29650.- Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2.5% na aftrek

ƒ 269.37

ONTVANGSTEN

I
II
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couponbelasting en
kosten

III

1/2 jaar rente van ƒ ƒ 90.09
29750.- idem

ƒ 270.27

Rente belegd
kasgeld Leidsche
Spaarbank

ƒ 21.48

Totaal der
ontvangsten

______

______

ƒ 206.47

ƒ 1226.20

UITGAVEN

I

Belegging van
gelden

II

Subsidiën
Leidsche taalatlas

ƒ 350.-

10 abonnementen
Vondelkroniek 1938

ƒ 50.-

Belasting Doode
Hand 1938

ƒ 57.60

III

ƒ 169.92

______
Totaal der uitgaven ƒ 169.92

______
ƒ 457.60
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Ontvangsten

Kapitalisatie
ƒ 206.47

Vlottend
ƒ 1226.20

Uitgaven

ƒ 169.92

ƒ 457.60

______

______

ƒ 36.55

ƒ 768.60

RECAPITULATIE

Batig saldo

Aldus opgemaakt door den Penningmeester,
24 April 1939
(w.g.) J. Slagter

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden,
2 Mei 1939
(w.g.) J.H. van Lessen
(w.g.) M.L.H. Eerdbeek-Claasen

C. Rekening van het bibliotheekfonds
ONTVANGSTEN

I

Saldo der rekening over
1937

ƒ 68.49

II

Eerste der 5 jaarl.
ƒ 50.uitkeeringen ad ƒ 50.- over
1938-1942, besluit algem.
vergad. 16 Juni 1937

II

Rente belegd kasgeld
Leidsche Spaarbank

ƒ 3.11
______

Totaal der ontvangsten

ƒ 121.60

UITGAVEN

Nihil
Batig saldo 1938

ƒ 121.60

Aldus opgemaakt door den Penningmeester,
24 April 1939
(w.g.) J. Slagter

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden,
2 Mei 1939
(w.g.) J.H. van Lessen
(w.g.) M.L.H. Eerdbeek-Claasen
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D. Rekening van het c.w. van der hoogtfonds
ONTVANGSTEN

I

Saldo der rekening over
1937

ƒ 275.05

II

Rente van kapitaal na
ƒ 684.99
aftrek van couponbelasting
en kosten
______
transporteeren

ƒ 960.04
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transport

ƒ 960.04

III

Voorschot op legaat Mevr. ƒ 4950.van der Hoogt-Marks

IV

Rente belegd kasgeld
Leidsche Spaarbank

ƒ 8.70

V

Restitutie na reclame
tegen Doode Hand
belasting

ƒ 6.-

______
Totaal der ontvangsten

ƒ 5924.74

UITGAVEN

I

Kosten verwisseling
effecten, zegel,
bankkosten

ƒ 26.36

II

Uitkeering prijs 1938 aan
S. Vestdijk

ƒ 685.-

III

Aankoop ƒ 5000 3%
ƒ 4949.25
Grootboek Nat. Schuld met
rente, provisie en kosten

IV

Belasting Doode Hand
1938

ƒ 40.32
______

Totaal der uitgaven

ƒ 5700.93

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 5924.74

Totaal der uitgaven

ƒ 5700.93
______

Batig saldo 1938

ƒ 223.81

Aldus opgemaakt door den Penningmeester,
24 April 1939
(w.g.) J. Slagter

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden,
2 Mei 1939
(w.g.) J.H. van Lessen
(w.g.) M.L.H. Eerdbeek-Claasen
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E. Rekening van de eigen uitgaven der maatschappij
ONTVANGSTEN

I

Bijdrage uit de Algemeene ƒ 994.Kas (art. 63)

II

Rente belegd kasgeld
Leidsche Spaarbank

ƒ 20.15
______

Totaal der ontvangsten

ƒ 1014.15
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UITGAVEN

Aan N.V.E.J. Brill. Subsidie voor
ƒ 297.50
Leidsche drukken en herdrukken. Kleine
Reeks I. Uit het Archief der Pellicanisten,
bewerkt door Dr. N.v. der Laan
Dr. N.v.d. Laan, honorarium (zie boven) ƒ 100.Mej. Th. Slibbe, tikwerk 1e deel
Coornhert

ƒ 120.-

Dr. C.B.v. Haeringen, porti

ƒ 2.69

Gust. van de Woestijne, reis- en
verblijfkosten

ƒ 22.15

J. van Krimpen 1/2 aandeel in ontwerp
boekvignet

ƒ 25.______

Totaal der uitgaven

ƒ 567.34

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 1014.15

Totaal der uitgaven

ƒ 567.34
______

Batig saldo 1938

ƒ 446.81

Aldus opgemaakt door den Penningmeester,
24 April 1939
(w.g.) J. Slagter

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommiteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden,
2 Mei 1939
(w.g.) J.H. van Lessen
(w.g.) M.L.H. Eerdbeek-Claasen

F. Rekening van de dr. c.j. wijnaendts francken stichting
ONTVANGSTEN

Saldo rekening kasvereeniging

ƒ 144.56

1/2 jaar rente 2 1/2% Grootboek Nat.
ƒ 139.17
Schuld ƒ 11500 met aftrek van belasting
en kosten
Rente belegd kasgeld Leidsche
Spaarbank

ƒ 2.46
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______
Totaal der ontvangsten

ƒ 286.19

UITGAVEN

Mevr. Romein-Verschoor, aanvulling prijs ƒ 50.1937
Notaris A. Vijgh, legalisatie voor innen
rente grootboek

ƒ 3.-

Notaris A. Vijgh, opmaken acte
renteprocuratie grootboek

ƒ 7.80
______

Totaal der uitgaven

ƒ 60.80
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RECAPITULATIE

Ontvangsten

ƒ 286.19

Uitgaven

ƒ 60.80
______

Batig saldo

ƒ 225.39

Aldus opgemaakt door den Penningmeester,
24 April 1939
(w.g.) J. Slagter

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd hestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden,
2 Mei 1939
(w.g.) J.H. van Lessen
(w.g.) M.L.H. Eerdbeek-Claasen
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Bestuur en commissies
Bestuur
Voorzitter:

mr M. Nijhoff 1938, inmiddels afgetreden
dr J. de Vries 1937, door de
maandvergadering aangewezen

Secretaris:

dr J.J. de Gelder 1936

Penningmeester:

mr J. Slagter 1936

Bibliothecaris:

dr A.A. van Rijnbach 1938

dr J.H. van Lessen 1937
dr J.J.L. Duyvendak 1937
dr J. van Ham 1939
J.C. Mollema 1939

Commissie voor taal- en letterkunde
Secretaris: dr F.K.H. Kossmann 1939,
dr J.H. van Lessen 1936,
dr J.A.N. Knuttel 1937,
mr P.N. van Eyck 1938,
dr C.B. van Haeringen 1938,
dr A.A. van Rijnbach 1938,
dr J. Heinsius 1938,
dr K.H. Heeroma 1939

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Secretaris: dr J.J. de Gelder,
W.J.J.C. Bijleveld 1935,
dr H.T. Colenbrander 1935,
dr L. Knappert 1937,
mr E.M. Meijers 1937,
dr J. Huizinga 1938,
dr A.W. Byvanck 1939,
dr P.J.M. van Gils 1939,
dr J.N. Bakhuizen van den Brink 1939,
Raadgevende leden: mr A.S. de Blécourt,
dr N.J. Krom,
dr J.A.J. Barge,
dr J.J. de Gelder,
J. de Groot,
J.C.M. Warnsinck
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Commissie voor de bibliotheek
dr G.G. Kloeke 1935,
dr L. Knappert 1937,
mr P.N. van Eyck 1937

Commissie voor het folkloristisch archief
dr A.A. van Rijnbach 1929,
dr J. de Vries 1937,
P.J. Meertens 1939

Commissie voor schoone letteren
Secretaresse: mevrouw J. van Dullemen-de Wit 1937,
Jan Engelman 1937,
dr W.J.M.A. Asselbergs 1937,
mr J.C. Bloem 1937,
Victor E. van Vriesland 1938,
dr K.H. Heeroma 1939

Commissie voor het jaarboek
dr J.J. de Gelder 1936,
dr G. Sevenster 1937,
dr J. van Ham 1939,
dr K.H. Heeroma 1939,
Raadgevend lid: dr A.W. Byvanck

Commissie voor de uitgaaf van geschriften
Secretaris: dr C.B. van Haeringen 1936,
dr P.J.M. van Gils 1936,
mr P.N. van Eyck 1937,
dr J. de Vries 1938,
mr M. Nijhoff 1938,
dr A. Zijderveld 1939,

Commissie voor den dr wynaendts franckenprijs
A. Prijs 1941 (Essays en Literaire Kritiek)
dr G. Brom,
dr J.A.N. Knuttel,
mr M. Nijhoff,
dr W.A.P. Smit,
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Victor E. van Vriesland,
B. Prijs 1943 (Biographie en Kultuurgeschiedenis),
dr L. Brummel,
dr J.J. de Gelder,
dr M.D. Ozinga,
dr J.C.H. de Pater,
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Naamlijst der leden
Opgemaakt October 1939

Eereleden
Knappert, Dr L.

(1937)

1893

Koninginnelaan 8,
Oegstgeest

Muller, Dr J.W.

(1937)

1888

Rapenburg 53,
Leiden
(Huize Calluna, 't
Joppe, Gorssel)

Wynaendts
Francken, Dr C.J.

(1938)

1899

Plantage 6, Leiden

Leden en buitengewone leden
[De namen der buitengewone leden zijn met een * gemerkt]
Aalberse, Mr P.J.M.
1917
J.v. Oldenbarneveldtl. 82, 'sGravenhage
Aalders, Dr W.J.
Waterloolaan 2, Groningen

1918

Aalst, Dr C.J.K. van
† 25-10-'39

1925

Alberdingk Thym, Dr K.J.L.
Dreef 4, Haarlem

1895

*Allen, Mrs H.M.
22 Manor Place, Oxford (Eng.)

1936

*Altamira y Crevea, Rafael
Permanent Hof van Arbitrage,
Vredespaleis, 'sGravenhage

1935

Andel, Dr M.A. van
Groote Markt 11, Gorinchem

1930

André de la Porte, Mr G.
1923
J.v. Oldenbarneveldtl. 34, 'sGravenhage
Anema, Seerp
Brederoweg 8, Bloemendaal

1915

Antoniadis, Dr Sophie
Nachtegaallaan 13, Leiden

1933
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Arendonk, Dr C. van
Nieuwstraat 36, Leiden

1924

Asbeck, Mr F.M. bar. van
C. Jolstraat 62, Scheveningen

1934

Asselbergs, Dr W.J.M.A.
Lomanstraat 73 hs, Amsterdam Z.

1932

Baader, Dr Th. L.J.Q.M.
Groesbeeksche weg 181, Nijmegen

1927

Baart de la Faille, Dr S.
Mesdagstraat 62, 'sGravenhage

1930

Baart de la Faille-Wichers Hoeth, H.
Mesdagstraat 62, 'sGravenhage

1930

Backer, Franz de
1932
Sterrenwachtl. 30, Ukkel-Brussel (Bel.)
Baekelmans, Lode
Beeldhouwerstr. 50, Antwerpen (Bel.)

1920

Bakhuizen van den Brink, Dr J.N.
Rapenburg 40, Leiden

1928

Barge, Dr J.A.J.
Boerhaavelaan 6, Leiden

1924

Barnouw, Dr A.J.
1909
Columbia University, New York (U.S.A.)
Bartstra, Dr J.S.
Zonnelaan 49, Haarlem

1922

Baur, Dr Frank
Leopoldlaan 22, Gent (België)

1929

Bax, W.
H. Kanaaldijk 14, Maastricht

1937

Beeck, A.L. van
Rijnsburgerweg 86, Leiden

1924

Beeck Calkoen, Mr A.J.L. van
Van den Boschstraat 3, 'sGravenhage

1935

Beekman, Dr A.A.
L.v. Nieuw O. Indië 271, 'sGravenhage

1884

Beelaerts van Blokland, Jhr Mr F.
Bazarstraat 13, 'sGravenhage

1901

Beets, Dr Henry
737 Madison Avenue S.E., Grands
Rapids-Mich. (U.S.A.)

1931

Beets, Mr N.
De Lairessestraat 6, Amsterdam Z.

1908

Beets-Damsté, H.A.C.
Witte Singel 79, Leiden

1936

Belinfante, mej. Emmy J.

1934
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2de Schuytstraat 172, 'sGravenhage
Bellefroid, Mr P.
Nijhoffstraat 9, Nijmegen

1913
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Bellon, Dr K.L.
Nijhoffstraat 3, Nijmegen

1935

Belonje, Mr Dr J.
Oude Gracht 178, Alkmaar

1937

Belpaire, Mej. M.E.
Markgravenlei 174, Antwerpen (Bel.)

1914

Bense, Dr J.F.
1929
Van Lawick van Pabststraat 25, Arnhem
Beresteyn, Jhr Mr Dr E.A. van
Van Stolkweg 31, 'sGravenhage

1919

Berg, Dr J.
Vondelstraat 79, Amsterdam W

1937

Berkelbach van der Sprenkel, Dr J.W.
Jacob van Lenneplaan 10, Haarlem

1935

Berkelbach van der Sprenkel, Dr S.F.H.J. 1937
Maliebaan 16, Utrecht
Bernet Kempers, Dr A.J.
Koningsplein West 12, Batavia

1938

Besselaar, Dr G.
Fasantplein 4, 'sGravenhage

1915

Beuken, Dr W.H.
Waardstraat 73, Helmond

1935

Bezemer, T.J.
Rijksstraatweg 100, Wageningen

1936

Bie, Dr. J.P. de
Daendelsstraat 48, 'sGravenhage

1930

Bierens de Haan, Dr J.D.
Slingerweg, Aerdenhout

1897

Blancquaert, Dr E.
1927
Nevelschestr. 54, Mariakerke-Gent (Bel.)
Blankenstein, Dr M. van
Konijnenlaan 3, Wassenaar

1913

Blécourt, Mr A.S. de
1915
Flatgebouw Boschrande,
Benoordenhoutscheweg, 'sGravenhage
Bloem, Mr J.C.
Hoek van Hollandlaan 4, Loosduinen

1922

Boas, Dr M.
Den Texstraat 35, Amsterdam C

1918

Boasson, Mr Dr J.J.
Agnesstraat 11, 'sGravenhage

1939
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Bock, E. de
Kruishofstraat 223, Antwerpen (Bel.)

1934

Boeke, Dr J.H.
Warmonderweg 18, Oegstgeest

1930

Boeles, Mr P.C.J.A.
Harlingerstraatweg 75, Leeuwarden

1906

Boer, Dr Tj. de
1900
Zuidwerflaan 19 (Marlot), 'sGravenhage
Boersema, Dr K.H.
Van den Brandelerkade 6, Leiden

1926

Bokhorst, Dr M.
Postbus 988, Pretoria (Z. Af.)

1931

Boldingh-Goemans, W.L.
Bankastraat 112, 'sGravenhage

1920

Bolhuis, Mr. J.J. van
Statenlaan 121, 'sGravenhage

1922

Bom, Emm. de
Huis ten Heuvel, Calmpthout (Bel.)

1903

Bonger, bsse Van der Borch van
Verwolde, F.W.H.
Gabriel Metsustraat 13, Amsterdam Z

1936

Bonthuis Tonkes, Ir Dirk
Appingedam

1933

*Borchling, Dr C.
1912
Beckmannstr. 1, Hamburg. Gr. Flottbeck
(Dui.)
Bordewijk, Mr F.
2de Van den Boschstraat 36,
'sGravenhage

1937

Bosch, Dr F.D.K.
Rubenslaan 54, Bilthoven

1917

Bosch, J.H. van den
Ericalaan 7, Wageningen

1892

Boshoff, Dr S.P.E.
Postbus 640, Pretoria (Z. Af.)

1922

Bosman, Dr D.B.
Dennekamp, Hoofdweg Wijnberg,
Kaapprov. (Z. Af.)

1923

Bosman, Dr F.C.L.
1939
‘Vorentoe’, Grottoweg, Rondebosch (Z.
Afr.)
Bosselaar, Dr D.E.
Lorentzkade 30, Leiden

1929

Botermans, Dr A.J.
Diezerstraat 82 A, Zwolle

1904
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Botha, C. Graham
Postbus 6, Kaapstad (Z. Afr.)

1924

Bothenius Brouwer, A.J.
Wavopark 21, Wassenaar

1921

Bottenheim, S.
Schubertstraat 18, Amsterdam Z

1934

Boudier-Bakker, Ina
Oude Gracht 333, Utrecht

1905

Bouman, Dr A.C.
‘'t Meulhuis’, Stellenbosch (Z. Af.)

1925
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*Boxer, Captain C.R.
1936
The Lincolnshire Regiment 5, Abesmor
Court, May Road, Hongkong (China)
Braak, Dr S.
Lange Kerkdam 26, Wassenaar

1924

Braat, Dr W.C.
Emmalaan 67, Oegstgeest

1937

Brandsma O. Carm., Dr A. Sj.
‘Carmel’, Doddendaal 8, Nijmegen

1931

*Brandstetter, Dr R.
‘Waldstätterhof’, Luzern (Zwi.)

1911

Bredius, Dr A.
‘Eveline’, Rue Bosio, Monte Carlo
(Prinsengracht 6, 'sGravenhage)

1884

Briët, Mr P.E.
Rapenburg 36, Leiden

1932

Brinkerink, D.A.
Prümelaan 38, Arnhem

1905

Broek, M. ten
Westeremden

1939

Broekhuizen, Dr H.D. van
Alex Gogelweg 4, 'sGravenhage

1911

Broersma, Dr R.
Suezkade 136, 'sGravenhage

1932

Brom, Dr Gerard B.
St. Annastraat 185, Nijmegen

1912

Brouwer, Dr A.M.
Aristoleslaan 20, Zeist

1934

Brouwer, Dr J.
Tomatenstraat 176, 'sGravenhage

1934

Bruggen, Jochem van
P.K. Magaliesburg, Transvaal (Z. Af.)

1939

Brugmans, Dr H.
Botticellistraat 9, Amsterdam Z

1937

Brugmans, Dr H.
C. Schuytstraat 56, Amsterdam Z

1896

Brugmans, Dr I.J.
Haviklaan 6, 'sGravenhage

1933

Bruin, Dr C.C. de
Smeetlandschedijk 175, IJsselmonde

1938

Brummel, Dr L.
Van Montfoortlaan 28, 'sGravenhage

1928
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Brünner, Dr E. Ch. G.
Koningslaan 39, Utrecht

1929

Buck, Dr A. de
1935
De Mey van Streefkerkstraat 1a, Leiden
Buck, Dr H. de
Heide- en Watersteeg, Haren (Gr.)

1931

Buiskool, Dr H.E.
Hooigracht 69, Leiden

1937

Burger, Dr H.

1920
1

Emmastraat 32 , Amsterdam Z
Burgersdijk, Dr L.A.J.
Dam 71, Middelburg

1935

Bursch, Dr F.C.
Willinklaan 2, Oegstgeest

1939

Bijleveld, W.J.J.C.
Boerhaavelaan 4, Leiden

1910

Bijll, H. van der
De Lairessestraat 97, Amsterdam Z

1939

Bijlsma, Mr R.
Prinse Vinkenpark 14, 'sGravenhage

1915

Bijvanck, Dr A.W.
Witte Singel 17, Leiden

1919

Callenbach, Dr J.R.
Rubenslaan 50, Bilthoven

1914

Campert, J.R.T.
Borneostraat 25, 'sGravenhage

1937

Cannegieter, H.G.
Kleverparkweg 222, Haarlem

1937

Carp, Dr J.H.
1934
Van Blankenburgstraat 73, 'sGravenhage
*Carpenter, W.H.
1900
Columbia University, New York (U.S.A.)
Casimir, R.
1916
Wassenaarscheweg 28, 'sGravenhage
Cauwelaert, Aug. van
Markgravelei 153, Antwerpen (Bel.)

1939

Celliers, J.F.E.
1911
‘Veredic’ agter Leeuwenhof,
Kloofstraat-Terminus, Kaapstad (Z. Af.)
*Clark, G.N.
Church Green, East Hanney, Wantage
Berks (Eng.)

1936

Clay, Dr J.

1921
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Plantage Franschelaan 13a, Amsterdam
C
Cleerdin, Vincent
Maurickplein 2, Vught

1934

Cleveringa, Mr R.P.
Rijnsburgerweg 29, Leiden

1931

Cock, Dr J.K. de
‘Haus Morosani’, Davos Platz (Zwi.)

1917

Cohen, Dr D.
Van Breestraat 172, Amsterdam Z

1926

*Cohen, Dr Gust.
Rue Gay Lussac 15, Parijs V (Fra.)

1912

Colenbrander, Dr H.T.
Donkersteeg 19, Leiden

1898
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Colijn, Dr H.
Stadhouderslaan 115, 'sGravenhage

1915

Conradie, mej. Dr E.J.M.
† 28-10-'39

1939

Cool, Ir Wouter
Prinsessegracht 23, 'sGravenhage

1933

Coolen, Antoon
‘De Kempen’, Waalre

1931

Cornette, Dr A.H.
Victor Desguinlei 14, Antwerpen (Bel.)

1928

Cosquino de Bussy, Mr A. le
Oranje Nassaulaan 23, Amsterdam Z

1919

Coster, D.
Voorstraat 101, Delft

1915

Coster Dr H.P.
St. Lucasstraat 8a, Groningen

1917

Craigie, Sir William A.
Ridgehurst, Watlington-Oxon (Eng.)

1916

Cramer, Dr J.A.
Prins Bernhardlaan 42, Bilthoven

1925

Crommelin, Dr C.A.
Wasstraat 60, Leiden

1930

*Cuvelier, Dr. J.
Kruisdagenlaan 45, Brussel (Bel.)

1913

Daels, Dr F.
St. Pieter Nieuwstr. 97, Gent (Bel.)

1939

Dam, Dr B.A.P. van
Bezuidenhout 237, 'sGravenhage

1903

Dam, Dr C.F.A. van
Hemonylaan 7, Amsterdam Z

1939

Dam, Mr W.A.C. van
Bierhaven 36, Rotterdam

1932

Dam van Isselt, W.E. van
1909
Van Blankenburgstraat 12, 'sGravenhage
Dambre, Dr O.
Eikeldreef, Sint Martens-Laethem bij
Gent (Bel.)

1932

Damsté, H.T.
Koninginnelaan 11, Oegstgeest

1925

Damsté, Dr Onno
Insulindelaan 9, Hilversum

1935
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Damsté, Dr P.H.
Bleyenburgstraat 5, Utrecht

1904

Decker, Dr J. de
Amstellaan 27 hs, Amsterdam Z

1936

Defresne, M.A.A.A.
P.C. Hooftstraat 18, Amsterdam Z

1935

*Degering, Dr H.
Schützenstr. 14/15,
Berlijn-Charlottenburg (Dui.)

1911

Dekker, Dr G.
1934
Noordbrugweg 3, Potchefstroom (Z. Af.)
*Derudder, Dr G.
1899
Av. de la Tourelle 20, Valenciennes (Fra.)
Dillen, Dr J.G. van
Ruysdaelkade 11, Amsterdam Z

1923

Dis, Dr L.M. van
Ramplaan 82, Overveen

1939

Does, Jhr. Mr G.W. van der
Pompstationsweg 7, 'sGravenhage

1938

Domela Nieuwenhuis Nyegaard, J.D.
Beetsterzwaag

1911

Dominicus, Dr F.C.
Van Boetzelaerlaan 41, 'sGravenhage

1931

Donkersloot, Dr N.A.
Waalstraat 57, Amsterdam Z

1930

Donner, Mr J.
Statenlaan 110, 'sGravenhage

1937

Doorman, Mej. Chr.
Sophialaan 2, 'sGravenhage

1918

Dorp, Mej. Dr E.C. van
Katwijk aan Zee

1921

*Downs M A, Brian W.
Christ's College, Cambridge (Eng.)

1936

Draaijer-de Haas, Mevr. A.
Nassau Odijkstr. 6, 'sGravenhage

1917

Drion, F.J.W.
Emmastraat 34, 'sGravenhage
Dugteren, Mej. I.M. van
Westzeedijk 145, Rotterdam

1926

Dullemen-de Wit, J. van
Oranje Nassaulaan 75, Amsterdam Z.

1923

Duyvendak, Dr J.J.L.
Nassaulaan 32, Oegstgeest
Dijk, Dr J.C. van

1922
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Kerkplein 22, Bloemendaal
Ebbinge Wubben, Dr C.H.
Malakkastraat 107, 'sGravenhage

1911

Eck, Mej. O.J. van
Andrieszkade 6 III, Amsterdam C

1926

*Edmundson, G.
Hans Place 7, London SW 11 (Eng.)

1886
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Eeghen, Mr Chr. P. van
Heerengracht 497, Amsterdam C

1912

Eekhout, Jan H.
Zuiderpark 9, Groningen

1935

Eerdbeek-Claasen, M.L.H.
Zeeweg 50, Katwijk aan den Rijn

1930

Elst, Dr J. van der
Jacob van Lenneplaan 1, Haarlem

1921

Empel, M. van
Molstraat 94 F, Middelburg

1928

Endepols, Dr H.J.E.
St. Hubertuslaan 11, Maastricht

1911

Engelbrecht, Dr S.P.
Postbus 988, Pretoria (Z. Af.)

1936

Engelman, Jan
Van Wijckstraat 29bis A, Utrecht

1934

Enklaar, Dr D. Th.
Baronielaan 120, Breda

1933

Ent, Dr W. van den
Bildersstraat 3, 'sGravenhage

1939

Enthoven, Dr H.E.
Benoordenhout 227, 'sGravenhage

1934

Eringa, Dr S.
Henegouwerlaan 42, Rotterdam

1922

Erné, Dr B.H.
Servaas Bolwerk 8, Utrecht

1939

Erp, Th. van
Albertinestraat 12, 'sGravenhage

1933

Erven Dorens, A.A.G. van
Utrechtscheweg 40, Arnhem

1924

Essen, L. van der
Maria Theresiastraat 36, Leuven (Bel.)

1915

Eyck, Mr P.N. van
Hertelaan 12, Wassenaar

1936

*Eyquem, P.
Impasse Ronsin 4, Parijs XV (Fra.)

1926

Eysinga, Jhr Mr W.J.M. van
Rijnsburgerweg 100, Leiden (Huize
Boschoord, St. Nicolaasga)

1913

Eysselstein, B. van
Nassaukade 55, Rijswijk ZH

1938
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Fabricius, Jan
‘Homestead’, Deurle, O. Vl., (Bel)

1916

Fabricius, Johan
p/a N.V.H.P. Leopold's Uitg. Mij,
'sGravenhage

1932

Feber, Ir L.J.M.
1932
J.v. Oldenbarneveldtl. 115, 'sGravenhage
Feen, A.H. van der
Lomanstraat 23, Amsterdam Z

1919

Feith, Jhr Mr R.
1936
Laan van Meerdervoort 98, 'sGravenhage
Fetter, Dr J.C.A.
Riouwstraat 148, 'sGravenhage

1927

Feyfer, Dr F.M.G. de
Geldermalsen

1939

Fockema Andreae, Mr J.P.
Soestdijkscheweg 28 Noord, Bilthoven

1911

Fockema Andreae, Mr S.J.
Blijmarkt 12, Zwolle

1930

Fokker, Dr T.H.
Via Antonio Allegri 11, Rome (Ita.)

1937

Folkers, Th.
1938
Van Aerssenstraat 29 C, 'sGravenhage
Foncke, Dr Rob
Prudent-Bolslaan 126, Laken-Brussel
(Bel.)

1921

Franquinet, Mr E.
Graaf Gerardstraat 1, Roermond

1933

Frings, Dr Th.
Monthébéstrasse, Leipzig N (Dui.)

1920

Ganshof, Dr F.L.
1935
Jacob Jordaensstraat 12, Brussel (Bel.)
Geelkerken, Dr J.G.
Sophialaan 41, Amsterdam Z

1926

Geers, Dr G.J.
Pauwenlaan 120, 'sGravenhage

1928

Gelder, Dr J.J. de
Wyttenbachweg 43, Oegstgeest

1922

Gelder-Jansen, M. de
Wyttenbachweg 43, Oegstgeest

1939

Gelder, Dr H.A. Enno van
Wildhoeflaan 25, 'sGravenhage

1922

Gelder, Dr H.E. van
Ant. Duyckstraat 155, 'sGravenhage

1906
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Gelder, Dr J.G. van
Maasstraat 7, Rotterdam

1936

Gerretson, Dr F.C.
Janskerkhof 11, Utrecht

1913

Gessler, Dr Jan
1929
Geldenakensche vest 84, Leuven (Bel.)
Geuns, Mr J.J. van
Jac. Obrechtstraat 67, Amsterdam Z

1939

Gewin, E.E.
Soestdijkerstraat 257, Bilthoven

1928
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Geyl, Dr P.C.A.
Willem Barentszstraat 5, Utrecht

1918

Ghijsen, Mej. Dr H.C.M.
Weststraat, Domburg

1921

Gielen, Dr Jos. J.
Brugstraat 73, Roosendaal

1933

Giffen, Dr A.E. van
Poststraat 6, Groningen

1923

Gils, Dr P.J.M. van
Zwartbroekweg 26, Roermond

1908

Gilse, Dr P.H.G. van
Groenhovenstraat 13, Leiden

1937

Ginneken, Dr J.J.A. van
Stijn Buijsstraat 11, Nijmegen

1909

Godée Molsbergen, Dr E.C.
Laan van Meerdervoort 1048,
'sGravenhage

1911

Goemans, Dr L.
Bondgenootenstr. 216, Vorst-Brussel
(Bel.)

1902

*Goeters, Dr W.G.
Niebuhrstrasse 15, Bonn (Dui.)

1915

Gogh-Kaulbach, A. van
Keizersgracht 524, Amsterdam Z

1914

Goossens, Dr Th.
Bosscheweg 95, Tilburg

1924

Goslinga, Dr A.
Sloterweg 782, Sloten NH

1920

Gosses, Dr G
Burnierstraat 5, 'sGravenhage

1932

Gosses, Dr I.H.
Breitnerstraat 59 B, Rotterdam

1907

Goudoever, Mr H. van
U. Emmiussingei 49, Groningen

1918

Goudriaan, Dr Ir J.
Hoofdgebouw II Ned. Spoorw. Utrecht

1938

Graaff, Chr. de
Krammerstraat 32, Amsterdam Z

1938

Graft, Mej. Dr C.C. van de
Parkstraat 15, Utrecht

1906

Graswinckel, Jhr Mr D.P.M.
1932
Waalsdorpscheweg 221, 'sGravenhage
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Gratama, G.D.
Frans Halsmuseum, Haarlem

1919

Gravesande Pannekoek, G.H. 's.
Irisstraat 68, 'sGravenhage

1926

Greve, Dr H.E.
1908
Van Blankenburgstraat 38, 'sGravenhage
*Grierson, Sir Herbert J.C.
Regent Terrace 12, Edinburg (Schotl.)

1937

Groningen, Dr B.A. van
Van Beuningenlaan 20, Leiden

1929

Groot, J. de
Stadhouderslaan 104, 'sGravenhage

1938

Grootaers, Dr L.
1923
Naamsche Steenweg 158, Leuven (Bel.)
Grosheide, Dr F.W.
Amsteldijk 85, Amsterdam Z

1938

Guarnieri, R.
N. Amstellaan 181, Amsterdam Z

1921

Gunning, Dr C.P.
Valeriusplein 13, Amsterdam Z

1927

Gunning, J.Hz., Dr J.H.
1888
Rusthuis Koninginneweg 34, Amsterdam
Z
Gunning Wzn., Dr J.H.
H. Naarderweg 8, Hilversum

1904

Haantjes, Dr J.
‘Ruimzicht’, Doetinchem

1930

Haar, Mej. Dr C.C. ter
Timorstraat 20, Hengelo

1935

*Hackel, Dr A.A.
Riemerstrasse 77, Berlijn-Zehlendorf
(Dui.)

1937

Haeringen, Dr C.B. van
Sportlaan 167, 'sGravenhage

1923

Hallema, A.
Valkenierslaan 232, Ginneken

1935

Ham, Dr J. van
Bilderdijkstraat 3, Leiden

1932

Hamel, Dr A.G. van
Prins Hendriklaan 19, Utrecht

1916

Hammacher, A.M.W.J.
Pieter Twentlaan 1, Wassenaar

1937

*Hammerich, L.L.

1931
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Juul Steens Allee 8,
Kopenhagen-Hellerup. (Den.)
*Hammerich-Flensborg, Clara
Juul Steens Allee 8,
Kopenhagen-Hellerup. (Den.)

1933

Hannema, Dr D.
Javastraat 6, Rotterdam

1936

Hans, D.
Sportlaan 7, 'sGravenhage

1927

Harting, Dr P.N.U.
Euterpestraat 115 B, Amsterdam Z

1926

Hazewinkel, Mr H.C.
Esschenlaan 79, Rotterdam O.

1939
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Heering, Dr G.J.
Koninginnelaan 17, Oegstgeest

1917

Heeroma, Dr K.H.
Torenveltstraat 32, Oegstgeest

1937

Heever, Dr C.M. van den
Postbus 1176, Johannesburg (Z. Af.)

1936

Heinsius, Dr J.
Santhorstlaan 21, Wassenaar

1900

Helfrich, O.L.
Oosteinde 62, Voorburg ZH.

1939

Henneman, J.J.
Seminarie, Theologicum, Warmond

1939

Hertog, A. den
Mauvestraat 42, 'sGravenhage

1939

Hertzog, Dr J.B.M.
‘Groote Schuur’, Kaapprov. (Z. Af.)

1910

Hesseling, Dr D.C.
Koninginneweg 10, Wassenaar

1893

Heijden, Mr E.J.J. van der
Archipelstraat 1, Nijmegen

1934

Hille, Dr G.E.W. van
1916
Van Hogenhoucklaan 20, 'sGravenhage
Hille-Gaerthé, C.M. van
1920
Van Hogenhoucklaan 20, 'sGravenhage
Hintzen, Mej. Dr J.D.
Euterpestraat 177, Amsterdam Z

1924

Hoeve, Dr J. van der
Rijnsburgerweg 14, Leiden

1933

Hof, J.J.
Leeuwarden

1912

Hofker, Mej. Dr S.
Roodenburgerstraat 22, Leiden

1915

Holk, Dr L.J. van
Plantage 26, Leiden

1938

Holkema, A.B. van
Emmastraat 32, Amsterdam Z

1933

*Holmberg, Dr John
Ö. Agatan 29, Uppsala (Zwe.)

1931

Holtrop-Van Gelder, E. Ph.
1920
Koningin Emmakade 161, 'sGravenhage
Honig, G.J.

1904
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Zaandijk
Hooft, Dr B.H. van 't
Nieuweweg 42, Amsterdam O

1934

Hoogewerff, Dr G.J.
Istituto Storico Olandese, Valle Giulia,
Roma (Ita.)
(A. Perklaan 36, Hilversum)

1913

Hoornik, E.
Stadionstraat 25, Amsterdam-Z

1939

Horrëus de Haas, Dr G.
Groot Weezenland 35, Zwolle

1930

Horst, Dr J.H. ter
Emmastraat 34, Rijswijk ZH

1939

Horst, A. van der
Van Baerlestraat 150, Amsterdam Z

1924

Houtsma, Dr M. Th.
Maliestraat 6, Utrecht

1882

Houwink, Roel
Prof. Lorentzlaan 54, Zeist

1937

Hoven, Mevr. Thérèse
Statenlaan 123, 'sGravenhage

1896

Hüffer, Mej. M.
Straatweg U 2, Ubbergen Gl

1923

Hugenholtz-Van Lokhorst, E.
Koninginneweg 144 hs, Amsterdam Z

1926

Huizinga-Onnekes, E.J.
Ten Boer Gr

1930

Huizinga, Dr J.
Van Slingelandtlaan 4, Leiden

1903

Huizinga, Mr L.
Euterpestraat 44, Amsterdam Z

1938

Hullebroek, Em.
Woudlaan 107, Brussel-Boschvoorde
(Bel.)

1913

Hulsman, G.
Drempt Gl

1903

Hunger, Dr F.W.T.
Veurscheweg 54, Voorschoten

1932

Huyben O.S.B., Dom. J.
Adelbertuspriorij, Egmond-Binnen

1935

Huijts, Mr Joh.
Hertekade 3, Rotterdam

1939

Idema, Mr H.A.
Van Slingelandtlaan 1, Leiden

1933
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Idenburg, Mr P.J.
Warmonderweg 3, Leiden

1931

Idenburg-Siegenbeek van Heukelom
Warmonderweg 3, Leiden

1934

Iterson, Mr W. van
Rijnsburgerweg 32, Leiden

1939

*Jaberg, Dr K.
Schänzlistrasse 57, Bern (Zwi.)

1937

Jacob, Dr Anton
Anselmusstraat 53, Antwerpen (Bel.)

1933

Jacobsen, Dr R.
Claes de Vrieselaan 150 B, Rotterdam

1907

Japikse, Dr N.
Vivienstraat 70, 'sGravenhage

1903
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Jaspar, Mr E.J.H.
H. Servaasklooster, Maastricht

1928

Jeltes, Mr H.F.W.
P. de Hoochstr. 38, Amsterdam Z

1939

Jolles, Dr A.
Arminiushof 4, Leipzig (Dui.)

1921

Jong, Dr K.H.E. de
Beeklaan 356, 'sGravenhage

1916

Jong van Beek en Donk, Jhr Mr B. de
Pacific House, Genève (Zwi.)

1914

Joosting, Mr J.G. Ch.
Velp Gl

1895

Josselin de Jong, Mej. K.H.R. de
Nic. Maesstraat 120b, Amsterdam Z

1938

Juten, G.C.A.
Willemstad NB

1926

Juynboll, Dr W.R.
Nieuwsteeg 2, Leiden

1935

Kalff Jr., Dr G.
Willemslaan 38, Bussum

1932

Kalff Jr., Mr J.
Deylerweg 11, Wassenaar

1914

Kalma, Dr D.
Raiffeisenstraat 3, Eindhoven

1936

Kan, Mr A.H.M.J. van
Oranjestraat 14, 'sGravenhage

1918

Kanter, P.J. de
Statenplein 2, 'sGravenhage

1925

Kerkwijk, A.O. van
Nassaulaan 22, 'sGravenhage

1914

Kern, R.A.
Witte Singel 35, Leiden

1930

Kernkamp, Dr J.H.
De Bruynestraat 76, 'sGravenhage

1937

Kessen, Dr. A.
H. Govaertsweg 15 B, Maastricht

1938

Kestell, Ds J.D.
‘Ruimte’, Whitesweg 23, Bloemfontein
(Z. Af.)

1904

Keuls, Mr H.W.J.M.
Vondelstraat 102, Amsterdam W

1932

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

Keyser, Dr Paul de
Egmontstraat 14, Gent (Bel.)

1932

Kielstra, Mr J.C.
Paramaribo (Ned. Guyana)

1924

Kikkert, J.
Zoeterwoudsche Singel 30, Leiden

1939

Klauw, Dr C.J. van der
Kernstraat 11, Leiden

1933

Klautz, J.P.
Boschlaan 5, Blaricum

1938

Klerk, Dr C.R. de
Prinsengracht 549, Amsterdam C

1917

Kleyntjes SJ, J.
1911
Borgo S. Spirito, Roma 113 (Ita.)
(Bibl. Aloysius College, Oostduinlaan 50,
'sGravenhage)
Kloeke, Dr G.G.
Witte Singel 38, Leiden

1919

Kloot Meijburg, H. van der
Oude Scheveningscheweg 108,
'sGravenhage

1913

Kluyver, Mevr. C.A.
‘Boschzicht’, Benoordenhout 37,
'sGravenhage

1917

Knappert, H.E.
Koningslaan 58, Bussum

1916

Knippenberg, Dr H.H.
Mierloscheweg 4, Helmond

1925

Knipscheer, F.S.
Ign. Bispincklaan 13, Bloemendaal

1926

Knop, G.
1939
Reinier Vinkeleskade 40, Amsterdam Z
Knothe, Dr G.
Bloemfontein (Z. Af.)

1912

*Knudsen, Joh.
Kopenhagen (Den.)

1921

Knuttel, Dr J.A.N.
Witte Singel 52, Leiden

1907

Koenen, Mevr. Marie
1920
Casa Nova, H. Landstichting, Nijmegen
Kok, A.A.
Harmoniehof 57, Amsterdam Z

1936

Kollewijn, Dr R.A.
Nassaustraat 2, Helmond

1882
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Kooperberg, Dr L.M.G.
Donckersstraat 5, 'sGravenhage

1919

Korevaar-Hesseling, E.H.
Heemskerkstraat 13, Delft

1917

Korff, Dr F.W.A.
Rijnsburgerweg 43a, Leiden

1933

Kossmann, Dr F.K.H.
Statensingel 95c, Rotterdam C

1923

Kouwenaar, D.
Joh. Verhulststraat 44, Amsterdam Z

1930

Kraemer, Dr H.
Witte Singel 71, Leiden

1933
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Kramer, W.
Ericalaan 4, Wageningen

1931

Kramers, Dr H.A.
Poelgeesterweg 2, Oegstgeest

1938

Kramers, Dr J.H.
Frederik Hendriklaan 7, Oegstgeest

1930

Kroes, Dr H.W.J.
Mesdagstraat 61, 'sGravenhage

1925

Kroes-Ligtenberg, Dr Chr.
Mesdagstraat 61, 'sGravenhage

1910

Krom, Dr N.J.
Witte Singel 18, Leiden.

1912

Kronenberg, Mr H.
‘Het Weterman’, Diepenveen

1925

Kronenberg, Mej. M.E.
Balistraat 102, 'sGravenhage

1913

Kronenburg, J.A.F.
Berg Nebo, Klooster Redemptoristen,
Nijmegen

1918

Kroon, Dr J.E.
Stationsweg 25, Leiden

1916

Krijn, Mej. Dr S.A.
Sarphatistraat 48, Amsterdam C

1930

Kühler, Dr W.J.
Koninginneweg 161, Amsterdam Z

1909

Kunst, Mr J.
1918
Groen van Prinstererlaan 29, Amersfoort
Kuyper, Dr H.H.
Laan Copes van Cattenburgh 21,
'sGravenhage

1915

Laan, K. ter
Nassaulaan 9, Wassenaar

1925

Laan, Dr N. van der
Segbroeklaan 76, 'sGravenhage

1923

Laman Trip-De Beaufort, H.
Boulevard 33h, Katwijk aan Zee

1921

Lamberts Hurrelbrink, Mr L.H.J.
Maastricht

1890

*Lasch, Mej. Dr A.
Caspar Theisstrasse 26,
Berlijn-Schmargendorf (Dui.)

1920

Lasonder, Dr L.W.A.M.

1920
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Laan van Meerdervoort 93, 'sGravenhage
Last, J.C.F.
Bree 87 A, Rotterdam Z

1937

Lateur, Frank
Ingoyghem (Bel.)

1901

Laudy, A.
Laarderweg 170, Hilversum

1921

Lee, R.W.
Westbury Lodge, Norham Rd, Oxford
(Eng.)

1926

Leeuw, Dr G. van der
Kraneweg 107, Groningen

1929

Leipoldt, C. Louis
1939
Medical House, 35 Walestreet, Kaapstad
(Z. Af.)
Lessen, Mej. Dr J.H. van
Zoeterwoudsche Singel 27, Leiden

1929

Leyds, Dr W.J.
Frankenslag 337, 'sGravenhage

1897

Lieftinck, Dr G.I.
Warmonderweg 17, Leiden

1938

Lievegoed, Ant. J.
1933
Jan van Nassaustraat 66, 'sGravenhage
Limburg, Mr J.
Oude Scheveningscheweg 82,
'sGravenhage

1933

Limburg Stirum, P.J. grf van
‘IJsselvliedt’, Wezep

1938

Lindeboom, Dr J.
Praediniussingel 27, Groningen

1910

Linthorst Homan, Mr J.
O. Boteringestraat, Groningen

1935

*Littmann, Dr E.
Waldhäuserstr. 50, Tübingen (Dui.)

1911

Lodewyckx, Dr A.
Huize Eikenbosch, Mont Albert,
Melbourne (Austr.)

1904

Loenen, Dr D.
Michelangelostr. 13, Amsterdam Z

1939

*Long, Mevr. A.
Wassal Court, Rolvenden, Kent (Eng.)

1912

Loos, J.C. van der
Uitgeest

1934

Loosjes, Mr A.

1918
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De Lairessestraat 54, Amsterdam Z
*Looten, C.
1927
Rue Charles de Muyssart 20, Rijsel (Fra.)
Lorentz, Mr H.A.
13 Victoria Avenue Melrose,
Johannesburg (Z. Af.)

1918

Loudon, Jhr Mr J.
Nederlandsche Legatie, Parijs (Fr.)

1917

Lugt, F.
Korte Vijverberg 7, 'sGravenhage

1916

Lugt Melsert, C.D. van der
Marlotlaan 2, 'sGravenhage

1920
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Luns, Huib
Valeriusstraat 49, Amsterdam Z

1934

Malan, F.S.
‘Oranjezicht’, Belmontlaan, Kaapstad,
Mount Pleasant (Z. Af.)

1908

Malherbe, Dr D.F.
1921
King Edwardstraat 76, Bloemfontein (Z.
Af.)
Malherbe, Dr F.E.J.
Stellenbosch (Z. Af.)

1936

Malherbe, Mevr. Mabel
McKenzie Rd. 5, Brooklyn, Pretoria (Z.
Af.)

1934

Malherbe, Dr W.M.R.
Universiteit, Stellenbosch (Z. Af.)

1913

Man, Mej. M.G.A. de
St Pieterstraat F 39, Middelburg

1907.

Mandere, H. Ch. G.J. van der
1914
Laan van Meerdervoort 49, 'sGravenhage
Manen, Mej. Dr C.A. van
Bezuidenhout 53, 'sGravenhage

1936

Manger Jr., Dr J.B.
Zuiderweg 205, Purmerend

1933

Mare, A.J. de
Prinsessegracht 30, 'sGravenhage

1922

Margadant, S.W.F.
Waldeck Pyrmontkade 133,
'sGravenhage

1928

Martens v. Sevenhoven, Jhr Mr A.H.
Eusebius Buitensingel 26, Arnhem

1924

Martin, Dr W.
Wilhelminaplein 4, Wassenaar

1937

Meerkamp van Embden, Mr A.
Rouaansche Kaai 118, Middelburg

1915

Meertens, P.J.
Prinsengracht 1101, Amsterdam C

1933

Meerwaldt, Dr J.D.
Van Breestraat 102, Amsterdam Z

1938

Mees, Jacob
Westzeedijk 140, Rotterdam

1923

Mees, Mr W.C.
Laan van Hoogwolde 1, Wassenaar

1929
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Mees-Verwey, Mevr. Dr Mea
Vinkebaan 1, Santpoort (Station)

1929

Meester Jr., J. de
Heeregracht 13, 'sGravenhage

1926

*Mendenz Bejarano, Dr M.
Luna 34, Pral., Madrid (Spa.)

1925

Mengelberg, Dr R.
Schubertstraat 20, Amsterdam Z

1939

Meulen, Dr J. ter
Borneostraat 24, 'sGravenhage

1924

Meulenhoff, J.M.
† 19-8-'39

1939

Meyer, Maurits de
Lange Kruisstraat 2, Gent (Bel.)

1934

Meijers, Mr E.M.
Rijnsburgerweg 13, Leiden

1914

*Meyhoffer, J.
Chalet Astrid, 4 Bd de la Forêt, La
Rosiaz-Lausanne (Zwi.)

1915

Meyier, Mej. F. de
Dunklerstraat 56, 'sGravenhage

1918

Michels, L.C.
Wilhelminapark 11, Tilburg

1931

Mierlo Jr., J. van
Frankrijklei 91, Antwerpen (Bel.)

1926

Moens, Wies
Brusselsche Steenweg 62, St.
Gillis-Dendermonde (Bel.)

1922

Molkenboer Dr B.H.
1916
Albertinum, Driehuizerweg 145, Nijmegen
Moll, Mr W.
1924
Van Blankenburgstraat 68, 'sGravenhage
Mollema, J.C.
Groenhovenstraat 14, 'sGravenhage

1936

Moojen, P.A.J.
Rue Gutenberg, Boulogne sur Seine
(Fra.)

1931

Moormann, Dr J.G.M.
Mesdagstraat 8, Nijmegen

1934

Moorrees, Adr.
Seepunt, Ontanique, Oldfieldweg,
Kaapprov. (Z. Af.)

1904

Moquette, Mej. Dr H.C.H.
1904
Van Bleiswijckstraat 185, 'sGravenhage

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

Moresco, Dr E.
Ruychrocklaan 24, 'sGravenhage

1936

Moulijn, S.
Wavopark 14, Wassenaar

1939

*Müller, Pastor Heinrich
Emmerich (Dui.)

1914

Mulder, Hendrik
Verbenalaan 10, Aerdenhout

1933

Muller Dr H.P.N.
Bezuidenhout 273, 'sGravenhage

1900
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Muls, Mr Jozef
Kon. Mus. van Schoone Kunsten,
Vleminckveld 27, Antwerpen (Bel.)

1930

Musch, Jan
Raboes 25, Laren NH

1923

Muusses, Dr Martha
Strandvägen 53 II,, Stockholm (Zwe.)

1933

Mijnssen F.
Stadhouderslaan 111, 'sGravenhage

1918

Naber, Mej. J.W.A.
Flat ‘Groenendaal’, Van Alkemadelaan
544, 'sGravenhage

1898

Nederburgh, Mr I.A.
Danckertsstraat 31, 'sGravenhage

1911

Nerée tot Babberich, Mr R.J.K. M. de
Roermond

1926

Nes, Dr H.M. van
Vreewijkstraat 8, Leiden

1908

Nes-Uilkens, G. van
Sophiapark 2, Apeldoorn

1935

Neurdenburg Mej. Dr E.
Prinsesseweg 2bis, Groningen

1917

Nève-Van Eyk, H. de
Koninginneweg 172, Amsterdam Z

1937

Nieuwenhuis, Dr A.W.
Jan van Goyenkade 44, Leiden

1902

Nispen tot Sevenaer, Jhr Dr E. van
Van Alkemadelaan 108, 'sGravenhage

1932

Nolet, W.
NZ Voorburgwal 293, Amsterdam C

1924

Noordenbos, Dr O.
Leede 165, Rotterdam

1937

Nouhuys, J.W. van
Flat ‘Nirwana’, Bezuidenhoutsche weg
227, 'sGravenhage

1933

Nuyens, Dr B.W.T.
1935
Nieuwe Passeerderstraat 2, Amsterdam
C
*Nygård Hj. Sigvard A.
Strandvejen 132 A,
Kopenhagen-Hellerup (Den.)

1934

Nijhoff, Mr M.

1921
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Kersbergenlaan 7c, Zeist
Nijhoff, W.
Lange Voorhout 9, 'sGravenhage

1895

Nyland, Mej. Dr J.A.
Huize Westerlicht, Alkmaar

1896

Odé, Dr A.W.M.
Phoenixstraat 39, Delft

1934

*Olsen, Dr Magnus
Nedre Skogvei 16, Bestun v. Oslo
(Noorw.)

1932

Oppenheim, Mr A.S.
Nieuwe Parklaan 73, 'sGravenhage

1922

Ossenbruggen, Mr F.D.E. van
Frederik Hendrikplein 8, 'sGravenhage

1911

Ottema, Nanne
Prins Hendrikstraat 4/6, Leeuwarden

1931

Oudschans Dentz, Fred.
Van Beveringkstraat 23, 'sGravenhage

1917

Oven Mr J.C. van
Cobetstraat 28, Leiden

1925

Ozinga, Dr M.D.
Noordenburglaan 46, Voorburg ZH

1931

Pater, Dr J.C.H. de
Goudsbloemlaan 194, 'sGravenhage

1931

Pattist, J.N.
Jacob Mosselstraat 4, 'sGravenhage

1920

Peaux, Mej. A.G.
Fransche Straat 12, Nijmegen

1913

*Pedersen, Dr Holger
1914
Gersonsvej 69 II, Kopenhagen-Hellerup
(Den.)
Pée, Dr W.
Tentoonstellingslaan 52, Gent (Bel.)

1939

Pennink, Mej. Dr R.
Schiefbaanstraat 4, 'sGravenhage

1922

*Pernot, Dr H.
Av. de Joinville 31, Nogent s. Marne
(Fra.)

1907

*Peyster, Dr H. de
Rue de l'Hotel de Ville 16, Neuilly s.
Seine (Fra.)

1906

*Petri, Dr Franz
Remigiusstr. 38, Keulen-Sülz (Dui.)

1938

Pinaar, Dr E.J.

1926
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Stellenbosch (Z. Af.)
Poelje, Dr G.A. van
Ieplaan 120, 'sGravenhage

1935

Polak, Mr Dr Leo
Mr. S. van Houtenlaan 52, Groningen

1937

Polak, Dr Leon
Van Weede van Dijkveldstr. 38,
'sGravanhage

1922

Pomes, Dr H.
1909
Weissenbruchstraat 251, 'sGravenhage
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Pont, Dr J.W.
Heuvellaan 16, Bussum

1914

Portengen, Dr A.J.
Dankertsstraat 9, 'sGravenhage

1933

Post, Dr R.R.
Van Oldenbarneveldtstr. 27, Nijmegen

1937

Posthumus, Mr N.W.
Apollolaan 72, Amsterdam Z

1910

Posthumus Meyjes, Dr E.J.W.
1926
Jan van Nassaustraat 63, 'sGravenhage
Pot Bz., Mr Dr C.W. van der
H.W. Mesdagplein 8, Groningen

1911

Pot, J.E. van der
Honingerdijk 65, Rotterdam

1929

*Prampolini, Dr G.
Spello, prov. di Perugia (Ita.)

1923

Prims, Dr Floris
Marnixstraat 26, Antwerpen (Bel.)

1930

Prince, Dr John Dyneley
1913
Columbia University, New York (U.S.A.)
Proost, Dr K.F.
Westzeedijk 128 E, Rotterdam

1923

Prooye-Salomons, Dr H. van
Spoorsingel 13, Rotterdam

1936

*Psilander, Dr H.
Uppsala (Zwe.)

1905

Puyvelde, Dr Leo van
Molièrelaan 184, Brussel (Bel.)

1914

Pijnacker Hordijk, Mr P.A.
Wilhelminapark 13, Oegstgeest

1932

Raaf, Dr K.H. de
Aelbrechtskade 6c, Rotterdam

1905

Raalte, Dr E. van
Frankenstraat 3, 'sGravenhage

1933

Rabie, J.S.M.
Elisabethstr. 58, Bloemfontein (Z. Af.)

1903

*Rackham, B.
Victoria and Albert Mus., London S.W.
(Eng.)

1927

Rademaker, Dr L.A.
Prins Hendriklaan 16, Rijswijk ZH

1915
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Radermacher Schorer, Jhr Dr M.R.
Wilhelminapark 12, Utrecht

1938

Ramondt, Mej. M.
Borneostraat 1, Oegstgeest

1920

Ras, Dr G.
Twijnderslaan 2, Haarlem

1932

Rassers, Dr W.H.
Van Zuylen van Nijeveltstr. 78,
Wassenaar

1934

Ravesteyn, L.J.C.J. van
Oosteinde 225, Voorburg ZH

1932

Ravesteyn, Dr W. van
N. Markt 1, Rotterdam

1937

Reddingius, Joannes
Reynsstraat 25a, 'sGravenhage

1938

Regteren Altena, Dr J.Q. van
Vossiusstraat 25, Amsterdam Z

1937

*Reimers, Dr H.
Spiekeroog, Oostfriesland (Dui.)

1936

Renkema, Dr E.H.
Sijzenlaan 42, 'sGravenhage

1931

*Reutercrona, Hans
Stockholm-Djursholm (Zwe.)

1935

Reypens, Dr L.J.
Frankrijklei 91, Antwerpen (Bel.)

1928

Rheineck Leyssius, Jhr Dr Th. van
Roodelaan 18, Voorburg ZH

1931

Rhijn-Naeff, A. van
Johan de Wittstraat 25, Dordrecht

1902

Rhijn, Dr M. van
Hobbemastraat 6, Utrecht

1918

Ridder, Alfons de
Lemméstraat 21, Antwerpen (Bel.)

1935

Ridder, André de
Preterlaan 166, Antwerpen (Bel.)

1918

Riemens, Dr K.J.
Z. Amstellaan 191, Amsterdam Z

1922

Rinkes, Dr D.A.
Boulevard Carnot 88, Nice (Fra.)

1915

Rispens, J.A.
Sweelinckstr. 2, Deventer

1939

*Ritter, Dr F.
1936
Am Vogelsangzwinger 3, Emden (Dui.)
Ritter Jr., Mr P.H.

1917
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Admiraal van Gentstraat 23, Utrecht
Robbers, J.
Asterlaan 33, Aerdenhout

1938

*Rocheblave, S.
Rue Denfert-Rochereau 87, Parijs XIV
(Fra.)

1924

Roëll, Jhr D.C.
Amstel 256, Amsterdam C

1936

Roels, Dr F.
Vijverlaan 41, Groenekan

1933

Rogge, Mej. E.M.
Koninginneweg 133 hs, Amsterdam Z

1926
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Roggen, Dr D.
Adm. Buyllaan, Brussel (Bel.)

1935

Roland Holst-Van der Schalk, H.
Heemsteedsche weg 39, Heemstede

1919

Roldanus, Mej. Dr C.W.
Praediniussingel 27, Groningen

1927

*Rolland, Romain
Hotel Byron, Villeneuve, Vaud (Zwi.)

1917

Rombauts, Dr E.
Scheurvest 43, Leuven (Bel.)

1939

Rombouts, S.
R.K. Kweekschool, Goirle

1931

Romein, Dr J.M.
Z. Amstellaan 194, Amsterdam Z

1929

Romein-Verschoor, Dr A.H.M.
Z. Amstellaan 194, Amsterdam Z

1936

Rompel, Fred.
Postbus 692, Kaapstad (Z. Af.)

1912

Ronkel, Dr Ph. S. van
Zoeterwoudsche Singel 41, Leiden

1912

Roosbroek, Dr R. van
Vlaamsche Kunstlaan 40, Antwerpen
(Bel.)

1939

Roosegaarde Bisschop, Mr W.
York Terrace, Regents Park, London
NWI (Eng.)

1904

*Rooth, Dr Erik
Högskolan, Lund (Zwe.)

1935

Roukens, Dr W.
Hazenkampsche weg 15, Nijmegen

1939

Roux, Dr T.H. le
Postbus 988, Pretroria (Z. Af.)

1910

Royen O.F.M., Dr N.J.H. Gerlach
‘Elinkwijk’, St. Ludgerusstr. 1, Utrecht

1927

Royen, Mr R. van
Lammenschansweg 1, Leiden

1939

Rutgers van der Loeff, J.D.
De Génestetweg 6, Bloemendaal

1909

Rutten, Dr Felix
1919
p/a Th. van Rossum, Valkenburgerweg,
Heerlen
Ryckevorsel, Jhr Mr Dr A.B.G. M. van

1926
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'sHertogenbosch
Ryckevorsel, Jhr Dr J.L.A.A. M. van
Kerkstraat 20, Hees

1936

Rijnbach, Dr A.A. van
Fruinlaan 14, Leiden

1927

Rijnberk, Dr G. van
‘Casa Sole’, Heideweg 12, Blaricum

1923

Salomonson, Herman
Laan Copes van Cattenburg 129,
'sGravenhage

1932

Salverda de Grave, Dr J.J.
Hilversumscheweg 4, Bussum

1893

Sande Bakhuysen, Mr A. van de
Rijnsburgerweg 90, Leiden

1927

Sassen, Dr Ferd. L.R.
1933
Van Schaeck Mathonsingel 4, Nijmegen
Sauveplanne-Oppenheim, A.L.
Schouwweg 87, Wassenaar

1917

Savornin Lohman, Dr B.C. de
Emmalaan 37, Utrecht

1939

Schaik-Willing, J.G. van
Leidschekade 100, Amsterdame C

1935

Scharten, C.
Via Timoteo Bertelli 10, Florence (Ita.)

1910

Scharten-Antink, M.
Via Timoteo Bertelli 10, Florence (Ita.)

19

Schelven, Dr A.A. van
Grenslaan 9, Bentveld bij Haarlem

1912

Schepman, Dr A.M.H.
Nassaulaan 2, Groningen

1936

Schepp, C.L.
Kortrijkschestraat 37, Scheveningen

1923

Schilfgaarde, Mr A.P. van
Kastanjelaan 20a, Arnhem

1936

Schillings, Dr André
Villa ‘Jeanne d'Arc’, Sonnant
d'Uriage-Isère (Fra.)

1931

Schmid, Jhr L.M.A. von
1916
Louise de Colignyplein 16, 'sGravenhage
Schmidt Degener, Dr F.
Hobbemastraat 21, Amsterdam Z

1909

Schneider, Dr H.
Oostduinlaan 16, 'sGravenhage

1933

Schönfeld, Dr M.

1914
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Jonkerweg 27, Hilversum
Scholte, Dr J.H.
Gabriel Metzustraat 4, Amsterdam Z

1915

Scholte, Mr Henrik
Heerengracht 391, Amsterdam C

1934

Schotman, Dr Joh. W.
Brediusweg 71, Bussum

1939

Schottelius-de Ridder, Tony
Annastraat 23, Oosterbeek

1926
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Schoute, Dr D.
Koninginneweg 4, Wassenaar

1923

Schrieke, Dr B.J.O.
Sophialaan 2, Wassenaar

1937

Schuylenburg, Mr W.C.
F.C. Dondersstraat 7c, Utrecht

1924

*Seelmann, Dr W.
Mainzerstrasse 19, Berlijn-Willemsdorf
(Dui.)

1897

Serrurier, Mej. Dr C.
Oostduinlaan 66, 'sGravenhage

1913

Sevensma, Dr T.P.
Rijnsburgerweg 162, Leiden

1938

Sevenster, Dr G.
Witte Singel 61, Leiden

1934

*Siclen, Dr George W. van
Cornwall-NY (U.S.A.)

1892

*Siebs, Dr Th.
1927
Hohenzollernstr. 53 II, Breslau XIII (Dui.)
Sigtenhorst Meyer, B. van den
Prins Mauritslaan 73, 'sGravenhage

1937

Sipma, P.
Willem Lodewijkstraat 65, Leeuwarden

1924

Sizoo, Dr A.
Raphaëlplein 26, Amsterdam Z

1935

Slagter, Mr J.
Rijnsburgerweg 106, Leiden

1932

Slotemaker de Bruïne, Dr J.R.
Groot Hoefijzerlaan 48, Wassenaar

1917

Slijper, Dr E.
Frederik Hendrikstraat 84, Utrecht

1914

Smit, Dr H.J.
1923
Nassau Dillenburgstr. 35, 'sGravenhage
Smit, J.
Daendelstraat 35a, 'sGravenhage

1930

Smit, Mr J.P.W.A.
Peperstraat 84, 'sHertogenbosch

1923

Smit, Dr W.A.P.
Alexander Hegiusstraat 23, Deventer

1931

Smith BA, J.J.
‘Loretta’ Nuwelands, Palmyraweg
Kaapstad (Z. Af.)

1925
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Smuts, Dr J.C.
Postbus 1081, Pretoria (Z. Af.)

1904

Smijers, Dr A.
Potterlaan 7, Huis ter Heide

1933

Snellen, Mej. Dr J.
1e Van Blankenburgstr. 22,
'sGravenhage

1913

Sneller, Dr Z.W.
Heemraadsingel 327, Rotterdam

1920

Snouckaert van Schauburg, W. bar.
1939
Jan van Nassaustraat 96, 'sGravenhage
Soer, Mej. E.M.A.J.
Haitsma Mulierlaan 13, Lochem

1894

Son, C. van
Aardappelmarkt 19, Dordrecht

1920

Sparnaay, Dr H.
1929
J.v. Oldenbarneveltlaan 31, Amersfoort
Spitzen, G.W.
Julianaplein 1, Soestdijk

1925

Stapel, Dr F.W.
1931
Flatgebouw Fazantplein 7, 'sGravenhage
Staring, Mr A.
‘De Wildenborch’, Vorden

1926

Staverman, Dr W.H.
Noordenbergsingel 5, Deventer

1924

*Stein, Henri
Rue Gay Lussac 38, Parijs (Fra.)

1891

Sterck, Dr J.F.M.
Zandvoorterweg 57, Aerdenhout

1897

Sterck-Proot, J.M.
Zandvoorterweg 57, Aerdenhout

1906

Stockum, Dr Th. C. van
H.W. Mesdagstraat 57a, Groningen

1926

Stokvis, Z.
Gazellelaan 1, Dieren

1928

Stols, A.A.M.
G. Looiersstraat 28, Maastricht

1939

Stracke, Dr D.A.
Frankrijklei 91, Antwerpen (Bel.)

1927

Stuiveling Dr G.
Fabritiuslaan 5, Hilversum

1938

Stutterheim, Dr W.F.
Oudheidkundige Dienst, Batavia C

1938

Suchtelen, Dr N. van

1936
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Adm. de Ruyterweg 547, Amsterdam W
Swaen, Dr A.E.H.
N. Amstellaan 168 III, Amsterdam Z

1899

Székely-Lulofs, M.H.
Pinellaan 15, Santpoort (Station)

1932

Tak, W.G. van der
Leeuweriklaan 6, 'sGravenhage

1927

Talen, J.G.
Baronielaan 7, Breda

1909

Tazelaar, Dr C.
2de C. Huygensstr. 77, Amsterdam Z

1935
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Teirlinck, Herm.
1917
Villa ‘Uwen Berg’", Brussel-Beersel (Bel.)
Telders, Mr B.M.
Rapenburg 45, Leiden

1932

Tenhaeff, Dr N.B.
Helmstraat 12, Scheveningen

1918

Terpstra, Dr H.
Sophialaan 7, Hilversum

1929

Terpstra, Mr J.
Sweelinckstraat 96, 'sGravenhage

1933

Theunisz Dr J.
Sophiastraat 35, Zwolle

1938

Thiel, Dr J.H.
Van Eedenstraat 3, Haarlem

1936

Thiry, A.
Omheiningslei 87, Oude God bij
Antwerpen (Bel.)

1922

Tholen-De Ranitz, Lita
Haringkade 173, 'sGravenhage

1919

Tielrooy, Dr J.
Jan Luykenstraat 86, Amsterdam Z

1922

Timmer, Mej. Dr E.M.A.
Badhuisweg 71, Scheveningen

1928

Timmermans, Fel.
De Heyderstraat 30, Lier (Bel.)

1917

Tjeenk Willink Jr., H.D.
Baan 27, Haarlem

1918

Toit, Dr J.D. du
Potchefstroom (Z. Af.)

1914

Toussaint van Boelaere, F.V.
Koloniënstraat 28, Brussel (Bel.)

1938

Tricht, Dr. W. van
Vondellaan 21, Baarn

1939

Tutein Nolthenius, Ir R.P.J.
‘La Corbassière’, Latour de Peilz-Vaud
(Zwi.)

1898

Tuyll van Serooskerken, Jkvr M. barones 1925
van
‘Balkenschoten’, Nijkerk
Uilkema, K.
‘Thusnelda’, Hoog Soeren 39

1923

Unger, Dr W.S.

1919
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Middelburg
Valck Lucassen, Mr Th. R.
‘Sparrenheide’, Driebergen

1925

Valkhoff, Dr Marius
Courbetstraat 38, Amsterdam Z

1935

Valkhoff, Dr P.
Eikenlaan 38, Hilversum

1910

Ven, D.J. van der
‘De Meihof’, Oosterbeek

1924

Verburgt, Mr J.W.
1924
V. Zuylen v. Nyeveltstr. 142, Wassenaar
Verdenius, Dr A.A.
Palestrinastraat 17, Amsterdam Z

1925

Verdeyen, Dr R.
Rue de Pitteurs 2, Luik (Bel.)

1928

Verdoes, P.
Sam. Mullerstraat 18b, Rotterdam

1929

Verhagen, Balthazar
Marnixstraat 150, Amsterdam C

1932

Verheyden, Prosper
Ramstraat 5, Antwerpen (Bel.)

1932

Verhoeven, B.
Koningsweg 31, Beekbergen Gl

1938

Vermeylen, Dr A.
1906
Vuurkruisstraat 68, Ukkel-Brussel (Bel.)
Verrijn Stuart, Dr C.A.
Prof. Lorentzlaan 70, Zeist

1900

Verrijn Stuart, Mr Dr G.M.
Emmalaan 6, Utrecht

1933

Verschaeve, C.
Alveringhem bij Veurne (Bel.)

1922

Versprille, Mej. A.J.
p/a Legeerstraat 44, Middelburg

1934

Vestdijk, S.
1935
Daal en Bergschelaan 18, 'sGravenhage
Veth, Corn.
Schuytstraat 254, 'sGravenhage

1917

Visscher, Dr H.
Batavierenweg 6, Nijmegen

1908

Visscher, Mej. R.
Harlingersingel 13a, Leeuwarden

1923

Visser, Ph. C.
Légation des Pays Bas, Ankara (Tur.)

1923
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Vissering, Mej. C.M.
1915
Anna Paulownastraat 115, 'sGravenhage
Vogelsang, Dr W.
Admiraal van Gentstraat 35, Utrecht

1906

Voorbeytel Cannenburg, W.
F. van Mierisstraat 86, Amsterdam Z

1939

Vooys, Dr C.G.N. de
Van Hoogendorpstraat 27, Utrecht

1902
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Vooys, Ir. I.P. de
Cordesstraat 2, Arnhem

1920

Vor der Hake, Dr J.A.
Eemnesserweg 81, Baarn

1912

Vos, Mr A.T.
Appingedam

1932

*Vos, Geerh.
1900
Theol. Seminary, Princeton N.Y. (U.S.A.)
Vos, Dr. F.H. de
Galle, Ceylon

1901

Vries, Mr F. de
1931
Van Vollenhovenstraat 11c, Rotterdam
Vries, Dr. J. de
Haagweg 22, Leiden

1922

Vries-Vogel, M.M. de
Haagweg 22, Leiden

1935

Vries, Dr W. de
Korreweg 114, Groningen

1910

Vriesland, Victor E. van
1932
Oranje Nassaulaan 85 III, Amsterdam Z
*Wadstein, Dr Elis.
Alviksvägen 206, Stockholm (Zwe.)

1929

*Wätjen, Dr H.
Piusallee 29, Münster i.W. (Dui.)

1931

Wageningen-Salomons, A. van
1913
J.v. Oldenbarneveldtl. 77, 'sGravenhage
Wagenvoort, Dr H.
Prins Hendriklaan 68, Utrecht

1923

Walch, Dr J.L.
Av. du Parc 12, Vanves-Seine (Fra.)

1912

*Walzel, Dr Oskar
Reuterstr. 114, Bonn a. Rh. (Dui.)

1932

Warnsinck, J.C.M.
Van Alkemadelaan 332, 'sGravenhage

1933

Waterink, Dr J.
Vossiusstraat 21 hs, Amsterdam Z

1938

Weevers, Dr Th.
Old Acre, Wolsey Rd, Moor Park
Northwood, Middlesex (Eng.)

1938

Welcker, Dr A.
1939
Roemer Visscherstr. 21, Amsterdam W

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1939

Welcker, Mej. C.J.
IJsselkade 22, Kampen

1926

*Wellander, Dr Erik
Vestmannagatan 4, Stockholm (Zwe.)

1932

Werveke, Hans van
1935
Steenweg Oost 15, St. Denys-Westrem
(Bel.)
*Westrin, Dr J. Th.
Stockholm (Zwe.)

1903

Wieder, Dr. F.C.
Gooweg 17, Noordwijk-Binnen

1909

Wiersum, Dr E.
'sGravendijkwal 143c, Rotterdam

1904

Wille, Dr J.
Korte Schoolstraat 2, Baarn

1925

Winter, Jhr Dr P.J. van
Roodeweeshuisstraat 21, Groningen

1928

Witlox, Dr J.
Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam

1925

Woltjer, Dr R.H.
Oranje Nassaulaan 62, Amsterdam Z

1922

Wormser, Mr C.W.
Groote Postweg 54/56, Bandoeng

1926

Wouters, D.
Prof. Lorentzlaan 135, Zeist

1927

Wrangel, Dr. E.H.G.
Högskolan, Lund (Zwed.)

1898

Wijdeveld, Dr G.
Saxenburgerweg 3, Bloemendaal

1939

Wyer, Dr H.J. van de
Schreurvest 29, Leuven (Bel.)

1929

Wijk, Dr N. van
Nieuwstraat 36, Leiden

1907

Wijk, Dr W.E. van
Hemsterhuisstraat 2 E, 'sGravenhage

1931

Wijngaarden, Dr W.D. van
Witte Singel 62, Leiden

1936

Wijnman, Mr H.F.
1937
Prinsengracht 554 boven, Amsterdam Z
Zeggelen, Mevr. M.C. van
Batjanstraat 32, 'sGravenhage

1912

*Zenuti, M.
1905
Console dei Paesi Bassi, Florence (Ita.)
Zoetmulder, A.J.

1927
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Parklaan 23, Eindhoven
Zwaan, Dr J. de
Boerhaavelaan 31, Leiden

1931

Zijderveld, Dr A.
1928
Pieter Lastmankade 33 II, Amsterdam Z
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