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J.H. van den Bosch
Zwolle, 26 Jan. 1862 - Wageningen, 18 Nov. 1941
Een buitengewone persoonlijkheid als Van den Bosch moet men van nabij gekend
hebben om hem ten volle te waarderen. Gelukkig is dat het voorrecht van velen
geweest. In breder kring zal hij bekend blijven door zijn geschriften. De kunst van
schrijven verstond hij als weinigen, maar in de eerste plaats was hij de man van het
levende, bezielende woord, dat hij meesterlijk wist te gebruiken. In zijn lange leven
vergaarde hij een schat van kennis en wijsheid, die voor een groot deel met hem
ten grave gegaan is. Hoeveel plannen onuitgevoerd bleven, hoeveel materiaal
daarvoor in losse aantekeningen bijeengebracht werd, weten alleen zijn vrienden.
Dat hun aansporingen al te vaak vergeefs bleken, moge teleurstellend zijn, nu dit
veelbewogen leven afgesloten is, en dus als geheel te overzien, stemt het tot
dankbaarheid dat het zo rijke vruchten gedragen heeft.
Jan Hendrik van den Bosch werd 26 Januari 1862 te Zwolle geboren. Zijn vader
was daar procuratiehouder op een effectenkantoor, een man met talent voor
wiskunde, maar ook met gevoel voor poëzie, met streng gereformeerde
levensbeschouwing. Hij koos dus voor de opleiding van zijn zoon de school met de
bijbel, gevolgd door de burgeravondschool; later ook door de H.B.S., waar de ijverige
leerling vooral de lessen van W.A. Elberts, leraar in het Nederlands en de
Geschiedenis waardeerde. Met het oog op mogelijke theologische studie ging hij
over naar het gymnasium. Men zou verwachten dat een zo begaafde jongen, met
een levendige belangstelling en een goed geheugen, gemakkelijk de eindpaal bereikt
zou hebben, maar tot het eindexamen is hij niet gekomen. Als geboren individualist
geneigd tot vrije studie, zal hij zich in het schoolgareel misplaatst gevoeld hebben.
Een eigenaardig getuigenis, tevens een bewijs van zijn liefde voor zijn vaderstad,
vond ik in een veel latere aantekening: ‘Mijn geboortestad is Zwolle en ik ben er ook
geheel opgegroeid. Stad en wijde omgeving zijn mij als een persoonlijk eigendom.
Die rijke omgeving met die machtige IJseldijken met hun machtige flanken en reuzige
voet, waar ik (tot in de zesde klas van het Gymnasium spijbelend) hele morgens en
middagen te studeren lag met het wijde verre uitzicht op de Gelderse heuvelen, op
de woudrijke Triezelenberg, waarnaar mijn overgrootvader die daar woonde, in het
naburige Hattem z'n naam kreeg, op het stadje zelf dat ik zo goed kende, het stadje,
de rivier, de
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uiterwaarden en hoge oevers, allemaal door de schilder Voerman ver eeuwigd.’
Overeenkomstig de wens van zijn ouders bracht hij een jaar door aan de
theologische school te Kampen. Vermoedelijk was dit een periode van innerlijke
strijd. Volgens een mededeling van zijn jeugdvriend, de latere hoogleraar Hugo
Visscher, was hij een vroegrijpe jongen, die zich gaarne verdiepte in bespiegelingen
over geloofsvragen, waarin zijn vrienden hem niet konden volgen. Een dogmatisch
gefundeerd geloof heeft hem op den duur onbevredigd gelaten, en hem verhinderd
een predikantsambt te aanvaarden, al heeft hij zijn diep-religieuse aard nooit
verloochend. Het pleit voor de ruime opvatting van zijn vader, voor wie hij grote
verering koesterde, dat hem de gelegenheid geschonken werd om thuis zich aan
vrije studie te wijden: in het biezonder trok de studie van de letterkunde en de
wijsbegeerte hem aan. Toen hij echter begreep, dat hij zonder diploma moeielijk
een werkkring zou kunnen vinden, besloot hij zich voor te bereiden voor het examen
M.O. Nederlands. Na een grondige voorbereiding, zonder privaatlessen, deed hij
in 1887 een schitterend examen. De examinatoren, de hoogleraren Verdam en
Moltzer, hoorden met verbazing dat de begaafde 25-jarige jongeman geheel
zelfstandig zijn kennis en inzicht verworven had, en zeiden hem gaarne verdere
steun toe, maar aanvankelijk was hij niet voornemens een leraarsbetrekking te
zoeken. Liever wilde hij zich wijden aan letterkundig werk: op de brieven die hij in
deze tijd te Zwolle ontving, wordt hij betiteld als ‘letterkundige’. Hij had de voldoening
dat zijn eerste proeve, een studie over de ‘Nightthoughts’, van Young, in De Gids
van 1888 opgenomen werd, terwijl hij gelijktijdig in de Gids voor den Onderwijzer
en in het onderwijs-tijdschrift Noord en Zuid opstellen over Van der Palm en over
Van Lennep's Roos van Dekama geplaatst kreeg, getuigend van degelijke studie
en zelfstandig inzicht.
Van biezonder belang was in deze jaren de kennismaking met F. Buitenrust
Hettema, leraar aan het Zwolse gymnasium, die in de veelbelovende autodidakt
een welkome bondgenoot zag voor zijn ver strekkende plannen. Hij moedigde hem
aan om mee te werken aan de Zwolse Herdrukken, en met sukses: als tweede
deeltje verscheen in 1890 de bekende uitgave van Hooft's Granida, voortreffelijk
evenzeer door de diepgaande letterkundige inleiding over de renaissance als door
de nauwgezette en kundige tekstverklaring. In dit zelfde jaar was Hettema vervuld
van zijn voornemen om het onderwijzerstijdschrift Noord en
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Zuid te verdringen door een nieuw tijdschrift, vrij van dilettantische medewerkers,
in modern-taalkundige geest, en van hoger wetenschappelijk gehalte. Daarvoor
wilde hij Van den Bosch winnen. Zonder veel moeite gelukte dit, omdat hij Hettema's
inzichten omtrent noodzakelijke hervorming van het taalonderwijs deelde. Vergeefs
trachtte de redakteur van Noord en Zuid, C.H. den Hertog, de gewaardeerde
medewerker te behouden. In een brief van 22 Oktober 1890 schreef hij: ‘Zoo geloof
ik ook niet, dat er een geheele omkeering in het taalonderwijs noodig is. Zoo twijfel
ik, of het goed voor u is, dat uw hoofd zoo vol hervormingsplannen zit’, terwijl hij
hem de raad geeft ‘populair te zijn, als dit betere resultaten geeft dan het offeren
aan de wetenschap’.
Intusschen was er in het leven van de jonge geleerde een grote verandering
gekomen, namelijk door zijn huwelijk in 1889 met Hendrika Bokkers, waardoor hij
genoodzaakt was, naar vaste inkomsten uit te zien. Een tijdelijke werkkring aan het
Zwolse Rijksarchief had niet geleid tot een vaste aanstelling, al was de archivaris
Mr Telting hem zeer goed gezind. Hij besloot dus naar een betrekking bij het
onderwijs te solliciteren. Na een mislukte sollicitatie te Winschoten werd hij nog in
1890 benoemd tot leraar aan de H.B.S. te Zierikzee. In dit afgelegen stadje begon
voor hem een tijd van ingespannen studie en enthousiaste werkzaamheid. Hij bezat
nu een eigen orgaan in het tijdschrift Taal en Letteren, waarvan hij, naast Buitenrust
Hettema, in 1891 als redakteur optrad. De beide eerste jaargangen werden geopend
met bijdragen van zijn hand, terwijl hij vol strijdlust te velde trekt tegen de verouderde
taalstudie van de onderwijzers, blijkende uit hun studieboeken voor de hoofdakte.
Met woord en daad wijst hij aan, hoe de letterkunde kan en moet bestudeerd worden,
betoogt hij dat aan het ‘onkundig en gewetenloos geknoei’ bij tekstuitgaven een
einde gemaakt moet worden. Als voorbeeld geeft hij uitstekende aantekeningen en
parafrasen, o.a. bij gedichten van Staring, van Da Costa, van De Genestet.
Terwijl het nieuwe tijdschrift slechts een beperkte lezerskring bereikte, trok het
streven van Van den Bosch in de gehele onderwijswereld de aandacht door zijn
gerucht makend Pleidooi voor de Moedertaal, de Jeugd en de Onderwijzers
(Groningen - 1893). In een geharnast betoog, getuigend van veel belezenheid,
formuleerde hij zijn felle aanklacht aldus: ‘Ons Taalonderwijs is in alle opzichten
bedorven; is een en al abstractie; zit vol oncritisch dogmatisme; is miskenning van
den aard van alle taal; vol misplaatste geleerdheid; negeert de Levende Taal: is in
zijn
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geheel een uitvloeisel van wanbegrippen omtrent taal in 't algemeen en de
moedertaal in 't bijzonder. - Resultaat: Wij vervreemden den knaap van zijn eigen
taal.’
Dit geschrift, nog altijd lezenswaard, is van historisch belang, als het eigenlijke
manifest van de nieuwe richting in taalbeschouwing en taalonderwijs: het heeft in
vele richtingen bevruchtend gewerkt.
Opmerkelijk is de snelle ontplooiing van zijn stijl, als afspiegeling van zijn
geestesgesteldheid, in deze jaren. Wie zijn Gids-essay van 1888 leest, in de gedegen
stijl van de voorafgaande periode, aan Busken Huet herinnerend, zou daarin de
latere Van den Bosch niet herkennen. In dezelfde toon is nog het Staring-opstel in
de eerste jaargang van Taal en Letteren. Maar weldra klinkt zijn eigen stem in de
opstellen over De Genestet (T. en L. III) en vooral over Da Costa (T. en L. IV). Stellig
zal hier ook de vrijmakende invloed van de Nieuwe-Gids-beweging gewerkt hebben.
Ondertussen zag hij uit naar verbetering van positie. Nadat een sollicitatie te
Dordrecht in 1892, en naar een leraarsbetrekking aan de R.H.B.S. te Assen, ondanks
de steun van Prof. Sijmons, mislukt was, werd hij in 1894 benoemd tot leraar aan
R.H.B.S. en het Gymnasium te Gouda. Daar heeft hij zijn levenstaak gevonden: hij
is er volledig ingeburgerd. ‘Na Zwolle - zei hij later - is Gouda mijn stad, de tweede
stad van mijn leven, er gaat niets af. Ik had nooit gedacht dat het dat zó zeer worden
zou. 't Is natuurlijk iets van gevoel en verbeelding.’ Ook het Hollandse landschap
had veel bekoring voor hem. Levendig herinner ik mij nog onze wandelingen langs
de IJseldijken en de Reeuwijkse plassen, waar hij zo volop kon genieten.
De behoefte aan gemeenschap, waarnaar zijn expansieve geest snakte, en die
hij na de afzondering te Zierikzee dubbel gevoelde, werd gedurende zijn eerste
jaren te Gouda bevredigd door tweeërlei vriendschap. In zijn medeleraar Dr. B.J.H.
Ovink bewonderde hij de artistieke en wijsgerige begaafdheid: aan menig uur van
vruchtbare gedachtenwisseling en wederzijdse sympathie bewaarde hij dankbare
herinnering. Maar van groter betekenis in zijn leven werd de omgang met J.
Koopmans, destijds schoolhoofd te Dubbeldam. Aanleiding tot de kennismaking
1
was een uitvoerige korrespondentie, die grotendeels bewaard gebleven is . Koop-

1

Daaruit putte ik reeds gegevens voor mijn Levensbericht van J. Koopmans (1928). De mij
toegestane ruimte laat niet toe, uit de zeer belangrijke brieven van Van den Bosch aanhalingen
te geven. Deze uitvoerige brieven, waarin hij zich geheel laat gaan, bevatten kostbare
gegevens voor een uitvoerige karakteristiek.
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mans, bekoord door de geestdrift van Van den Bosch voor een verbeterd
moedertaalonderwijs, kwam tot hem met lof en verering. Van den Bosch begreep
dat hij in hem een geestverwant en bondgenoot vond, met wie hij op voet van
gelijkheid om wilde gaan. Hij moedigde hem aan, verschafte hem boeken en raad,
en won hem als medewerker van Taal en Letteren. De grote verwachting werd
bevestigd door de originele Hooft-en Vondelstudies van Koopmans, door Van den
Bosch zeer op prijs gesteld. Weldra ontwikkelde zich een innige vriendschap. Telkens
lezen wij in de brieven een uitnodiging om vrije dagen samen huiselijk of op
wandelingen door te brengen, en allerlei belangen te bespreken. Dat zullen voor
beiden genotvolle uren geweest zijn. Van den Bosch nam dan gewoonlijk de leiding:
hij had een sterke behoefte om al sprekend zijn gedachten te ordenen en tot
helderheid te komen. Bij zijn Friese vriend, met meer gesloten karakter, maar tevens
grote fijngevoeligheid, vond hij weerklank en opbouwende aanvulling. Naarmate
Van den Bosch z'n vriendschap voor Buitenrust Hettema verkoelde, nam die voor
Koopmans toe. Zonder afgunst is hij er getuige van geweest, dat de werkkracht van
Koopmans onverzwakt bleef, terwijl de zijne niet meer tot zichtbare uitkomsten
voerde. Tot de dood van Koopmans is deze vriendschap in stand gebleven.
In Gouda had hij gelegenheid aan de beide scholen met velerlei klassen zijn
taalonderwijs uit te bouwen, met hartstochtelijke overgave en inspanning van zijn
beste krachten. ‘Er was ‘hoogspanning’ bij Van den Bosch in die dagen’, schrijft Dr
H.J. de Vos terecht; ‘hij drijft en drijft door, beleeft een radicale verandering in zijn
denkwijze omtrent vele dingen’. Hij voert strijd voor zijn ideeën over taal en
taalonderwijs: ‘Als een kruistochter voor de goede zaak reisde hij gansch Nederland
door om lezingen te houden, meestal op uitnoodiging van onderwijzersvereenigingen
en studentenbonden’. Een diep teleurstellende ervaring deed hij op, toen hij,
uitgenodigd door de Maatschappij der Ned. Letterkunde, in 1897 te Leiden een
voordracht hield over zijn geliefd thema: ‘Ontwikkeling van de Individualiteit het
innigst bedoelen van het Moedertaalonderwijs’. De koele ontvangst - alleen Dr
Byvanck gaf blijken van waardering - werkte ontgoochelend, te meer toen de Leidse
Maatschappij niet lang daarna een rede van zijn tegenstander C.H. den Hertog
(Onvrede in taal- en letterwereld) liet drukken, terwijl zijn eigen rede niet in de
Handelingen verscheen. Nog vele jaren later sprak hij telkens met ergernis over de
destijds gebleken ‘Leidse geborneerdheid’.
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Al wat in deze jaren van zijn hand verscheen, getuigde van ernstige studie en
toewijding. De toeneming van zijn gezin en de daarmee gepaard gaande geldelijke
zorgen maakten bijverdiensten onmisbaar, doch steeds heeft hij de verleiding
weerstaan om ter wille van het geld minderwaardig werk te leveren: voor
boekjesfabrikanten toonde hij een onoverwinnelijke afkeer. De latere voortreffelijke
Zwolse Herdrukken: Da Costa's gedichten, Potgieter's proza (Jan Jannetje) staan
op een hoog peil, dat sindsdien nog niet overtroffen is. Elke herdruk van zijn Staringuitgaven werd met pijnlijke nauwkeurigheid verzorgd.
Zijn leesboeken, die in 1896 begonnen te verschijnen, berusten op langdurige
studie en ervaring. In zijn Prozastukken voor de hoogste klassen van het Gymnasium,
zijn Oud-Nederlandsch Leesboek is de keuze zowel letterkundig als paedagogisch
ten volle verantwoord. Vooral het te weinig gewaardeerde Lees- en Taalboek, in
samenwerking met J.L.C.A. Meyer uitgegeven, was een belangrijk stuk werk,
‘gegroeid uit de dagelijksche praktijk van een beginselvast onderwijs’ (De Vos). Elke
bladzijde was met zorg bewerkt, met het oog op de ‘leeskunst, als grondslag van
taalkennis’. Daarbij diende het ritme beluisterd te worden en de interpunktie
overwogen. Ook aan dit boek werd bij elke herdruk opnieuw gewerkt. Dat het
desondanks later heeft moeten wijken voor veel minder verzorgde ‘bloemlezingen’
en ten slotte geen herdruk meer verkreeg, was een teleurstelling in zijn ouderdom.
De grote inspanning in deze jaren en drukkende zorgen gingen soms boven zijn
krachten: tijden van inzinking waren het gevolg, maar zijn veerkrachtige aard kwam
ze te boven. De medewerking aan Taal en Letteren verslapte; daarentegen had de
toenemende strijd voor spellingvereenvoudiging zijn volle belangstelling. Dat bleek
o.a. door de beide lezingen over Taal en Spelling in 1900 te Gouda gehouden, in
Taal en Letteren afgedrukt, en daarna in brochure-vorm verspreid. Ze behoren tot
het beste wat over dit onderwerp gezegd is, voornamelijk door de diepgaande
beschouwing. Ondertussen werkte hij onvermoeid experimenterend door aan zijn
onderwijs. Daarover hield hij op het Groninger Filologenkongres van 1902 een rede,
die in 1903 in druk verscheen.
In 1904 trad Van den Bosch uit de redaktie van Taal en Letteren, dat aan verval
van krachten leed. Toen Buitenrust Hettema niet tot reorganisatie geneigd bleek,
en door J. Koopmans en mij de stichting van een nieuw, verjongd tijdschrift
overwogen werd, lag het voor de hand, hulp en raad te zoeken bij Van den Bosch,
die daartoe onmiddellijk bereid was.
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Als derde redakteur van De Nieuwe Taalgids wilde hij niet openlijk optreden, omdat
hij, vaak oververmoeid en soms overwerkt, een voorgevoel had dat van medewerking
niet veel zou komen. Aan de redaktievergaderingen, meestal te Gouda, aan
korrespondentie over ingekomen bijdragen nam hij trouw deel, en tot het einde had
ons tijdschrift zijn volle belangstelling. Schaars en vaak onvoltooid bleven zijn eigen
bijdragen, ondanks herhaalde aandrang mijnerzijds; enkele malen bewerkte ik oude
aantekeningen van zijn hand tot een artikel, onder het pseudoniem K. Veenenbos.
Dat hij tot zelfstandig werk van groter omvang de volharding miste is dus begrijpelijk.
Een ontworpen breed opgezette geschiedenis van de letterkunde in de negentiende
eeuw, waarvoor hij een kontrakt getekend had, bleef onvoltooid, nadat reeds vijf
vellen afgedrukt waren. Een bijna afgewerkte uitgave van Langendijk's Spiegel der
Vaderlandsche Kooplieden bleef in handschrift bewaard. Tussen zijn drukke
schooldagen hield hij alleen tijd over om de vele herdrukken te verzorgen. Daartoe
behoorde niet het door mij zeer gewaardeerde Oud-Nederlandsch Leesboek. Toen
ik in 1917 door de firma J.B. Wolters uitgenodigd werd, een Letterkundig Leesboek
samen te stellen, besloot ik mijn vriend Van den Bosch voor te stellen, gezamenlijk
zijn vroeger boek om te werken en uit te breiden. Met grote toewijding heeft hij zich
van die taak gekweten: ieder deskundige zal zijn voortreffelijke aantekeningen weten
te waarderen.
In 1923 hertrouwde hij met zijn oud-leerlinge S. Schouten, die in Den Haag aan
de Koninklijke Bibliotheek werkzaam was. In verband daarmee vestigde hij zich te
Voorburg. Na zijn pensionering, in 1927, genoot hij daar een welverdiende rust, en
kon hij zich aan vrije studie wijden, o.a. van Deense taal- en letterkunde. Toen ook
zijn vrouw haar ambt neerlegde, verhuisden ze naar Wageningen, waar Van den
Bosch zijn laatste levensjaren gelukkig en onbezorgd doorbracht. Lichamelijk gezond,
betreurde hij alleen de verzwakking van zijn geheugen. Een langdurige ziekte bleef
hem gespaard: nog onverwacht is hij, vóór zijn tachtigste verjaardag, heengegaan.
De betekenis van Van den Bosch als geleerde zou beter ten volle gebleken zijn,
als hem rust en tijd geschonken waren om zijn krachten te concentreren en zijn vele
plannen tot uitvoering te brengen. Al vroeg beschikte hij over een uitgebreide
belezenheid, verworven met echt wetenschappelijke belangstelling, en beheerst
met kritische zin en juist inzicht. Als hartstochtelijk verzamelaar en liefhebber van
boeken, ver-
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meerderde hij zijn rijke bibliotheek met de nieuwste uitgaven. Aan privaatleerlingen
voor de acte-studie M.O. verschafte hij voortreffelijke leiding, waarbij hij tijd noch
moeite spaarde. Toen ik als Leids candidaat in 1896 te Gouda kennis met hem
maakte, op aansporing van mijn vroegere leraar Dr B.J.H. Ovink, en menig uur op
zijn studeerkamer doorbracht, kreeg ik onmiddellijk bewondering voor zijn grote
gaven en zijn uitgebreide kennis. Ik ben mij bewust dat ik voor mijn vorming meer
aan hem te danken heb dan aan mijn Leidse leermeesters. In de kracht van zijn
leven zou hij een voortreffelijk hoogleraar geweest zijn, en grote invloed op zijn
studenten verworven hebben. De wetenschap zou er ongetwijfeld mee gebaat
geweest zijn, en zijn wetenschappelijk werk verdiept en uitgebreid. Toch is het niet
te betreuren dat dit lot hem niet ten deel gevallen is. Immers, zijn eigenlijke roeping
lag elders: als onderwijshervormer, als opvoeder van een jong geslacht op H.B.S.
en Gymnasium is hij volkomen geslaagd.
Een aantrekkelijke taak zou het zijn, dit in den brede uiteen te zetten. Voorzover
het ons moedertaalonderwijs betreft, is dit reeds geschied door Dr Hendrik J. de
Vos, in zijn bekroonde stude over Moedertaalonderwijs in de Nederlanden (Turnhout
- 1939). Vol bewondering wijdde deze Vlaming een uitvoerig hoofdstuk (deel I blz.
205-265; vlg. deel II, blz. 436-506), toegelicht met uitgebreide aanhalingen, aan het
werk en de denkbeelden van Van den Bosch.
Samenvattend getuigt deze schrijver: ‘Hij trad op als Zuiveraar en Ziener in een
tijd waarin het zuivere begrip was verloren gegaan. We noemden hem al om de
onstuimigheid van zijn critiek, den Van Deyssel van de taalpedagogiek. Om de
vooropstelling van zijn onderwijsprincipe kon hij ook de Nederlandsche Sokrates
heeten, die aan den niet-wetende wil leeren dat werkelijk te weten, waarvan hij niet
wist, dat hij het weet. Als Sokrates beoefende hij de ‘maïeutiek’: het kind in zijn
Individualiteit los te maken, te ‘verlossen’. Dan: de Individualiteit van het kind aan
zijn taal, zijn Moedertaal ontwikkelen, het kind rijp maken. En rijp zal de leerling zijn,
aldus Van den Bosch, als hij vatbaar is voor, vanzelf luistert naar, behoefte heeft
aan critisch onderwijs. In de synthese van het algemeen leven, het Leven der dingen
blijvende, waaruit het menschelijk leven in laatsten aanleg resulteert, kwam hij tot
een analyse, waarbij het eene het andere belicht. Dat onderwijs was een
levenwekkend bezig zijn met de dingen, een voortbouwen op 't geen er is. Eerst
feiten juist waarnemen, dan die naar den aard van de feiten zelf, zonder be-
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vooroordeeldheid, samenvatten en zuivere conclusies daaruit trekken, waarbij
telkens de proef op de som kan gemaakt. Een propedeusis ook voor verdere studie,
van welk soort wetenschap ook’ (blz. 257-258).
Een van de lievelingsplannen van Van den Bosch in zijn latere levensjaren was,
een boek samen te stellen met opstellen van zijn leerlingen, om aan te tonen hoe
men schrijven kan leren. Daarvoor had hij een rijk materiaal verzameld. Dat dit boek,
met de nodige toelichting niet tot stand gekomen is, valt voor ons onderwijs te
betreuren. Een gedeeltelijke vergoeding gaf Dr De Vos, door in een Bijlage een
aantal van deze opstellen af te drukken. Van dit onderwijs in het schrijven zegt hij:
‘Altijd gaf Van den Bosch leiding aan de rijke verscheidenheid van in vrijheid rijpende
jonge geesten. En deze zijn leiding was vooral stilistisch en pedagogisch, den
opvoedeling geleidelijk brengend tot een nauwkeuriger uiting van de waargenomen
en aanschouwde dingen om zich heen en in zich zelf’ (blz. 253). Hoeveel tijd en
zorg Van den Bosch aan zulk werk besteedde, blijkt uit de vaak uitvoerige,
menskundige kanttekeningen. Geen wonder dat zulke werkstukken, meestal van
intieme aard, op prijs gesteld en dus niet vernietigd werden. Twee van mijn
ambtgenoten, oud-leerlingen van Van den Bosch, gaven mij hun met zorg en piëteit
bewaarde schoolopstellen ter inzage. Een van hen, bij wie Van den Bosch artistieke
aanleg ontdekte, kreeg o.a. onder een geslaagd opstel het bijschrift: ‘Suprema lex:
doe niet na, word altijd meer je zelf. Ik zal er niet voor geven 't gewone schoolcijfer.
Hou je bij de kunst. Word wat je wilt, 't zij ‘dominee’, 't zij ‘predikant’, 't zij
evangeliedienaar, 't zij vredebode, 't zij Knecht des Allerhoogsten en der Menschen
- maar wees het door kunstenaar en poëet te zijn.’
De beste beloning die Van den Bosch voor zijn grote toewijding bij het onderwijs,
voor de levendige belangstelling in lot en leven van zijn leerlingen kon verkrijgen,
was de bewondering en de aanhankelijkheid, die hem bij twee gelegenheden zeer
duidelijk gebleken is: bij zijn vijfen twintig-jarig jubileum in 1919, en bij zijn afscheid
als leraar in 1927, toen grote scharen van oud-leerlingen hem dankbaar kwamen
huldigen. Onder zijn nagelaten papieren vond ik daarvan een treffend getuigenis.
Na het jubileum schreef een oud-leerling hem: Wat de kracht van uw onderwijs was?
Uw persoonlijkheid, die aan al uw woorden kracht en leven gaf, en door deze
bezieling liefde wekte in het jonge gemoed voor al wat waar, schoon en goed is. U
leerde ons daarbij zien, voelen en denken van uit ons zèlf! - Uw onderwijs is voor
mij de eerste wegwijzer geweest op de weg naar zelfkennis; het heeft mij ontvankelijk
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gemaakt voor zoveel andere dingen die een mensenleven kunnen veraangenamen
en verheffen boven de sleur.’
Zelf dacht hij, nog veel later, met aandoening terug aan dit jaar 1919: ‘Ik wist niet,
dat ik voor zóvele jonge mensen zóveel geweest was. Ik had enkel maar mijn werk
met liefde gedaan, zonder daar ooit verder over na te denken. Het kwàm dat
gedenkjaar, als een koesterende Junimaand in mijn leven. En op eens was het mij
duidelijk: ik kreeg terug wat ik gegeven had, het straalde terug. 't Is ontzaglijk veel
voor me geweest, want ik had het zo nodig eens te weten, eens het te aanschouwen
als buiten mij, dat ik goede dingen had gedaan, dat ik niet voor niets mij aan de
school gegeven had. Want al werd mijn werk op en voor school gedragen door een
geloof in de Mens, al werd het gestuwd door een altijd werkende kracht van Liefde
en Geloof, ik ben meer en meer zelve gaan weten hoe onvolkomen dit werk was
(ik had trouwens ook zoveel te doen daarbuiten). Nee, aan iets als 1919 had ik nooit
kunnen denken, en ik ben ook geen mens die aan zo iets behoefte heeft, ik heb niet
veel eerzucht. Maar toen in October 1919 die gezegende Junidagen op eens over
mij daalden, toen wist ik op eens, dat dit 'n Hemels Geschenk en een Teken was,
iets van Hoger Orde, dat ik mocht aannemen, moest aannemen, 'n Teken waarin
1
ik te geloven had.’ .
Deze voor hem zo karakteristieke woorden heeft hij gesproken bij zijn afscheid
in 1927. Opnieuw ontving hij toen treffende bewijzen van dankbaarheid, van een
jongere generatie. Alle oud-leerlingen waren uitgenodigd om op een kaart òf hun
naam òf hun herinneringen aan het onderwijs van Van den Bosch op te schrijven.
Velen hadden daaraan gevolg gegeven. Wegens de beperkte omvang van dit
Levensbericht, moet ik de verleiding weerstaan om daaruit tal van aardige
biezonderheden te putten: duidelijk blijkt er uit, dat hij in de herinnering van zeer
velen een blijvende plaats verworven heeft, niet alleen als leraar, maar ook als
opvoeder, leidsman en vriend. Hij heeft, na veel inspanning en zorg, op hoge leeftijd
de voldoening genoten, terug te kunnen zien op een rijk en welbesteed leven.
De gebruikelijke bibliografie laten wij achterwege, omdat men die, met zorg opgesteld,
reeds kan vinden in het boven genoemde boek van Dr. H.J. de Vos, deel 2, blz.
436-442.
C.G.N. DE VOOYS

1

Onder de verse indruk van deze huldiging gaf hij daarvan een zeer uitvoerige en enthousiaste
beschrijving in een brief aan zijn vriend Koopmans, die bewaard gebleven is.
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Renward Brandstetter
Beromünster, 29 Juni 1860 - Lugano, 17 April 1942
In het ‘herinneringswoord’ van Dr. S.J. Esser, in het Tijdschrift v.d. Taal-, Land- en
Volkenkunde van Ned. Indië, uitg. door het Batav. Gen. v.K. en Wet., deel 70, blz.
147-156, geschreven naar aanleiding van den 75en verjaardag van ons overleden
buitenlandsch lid, en in mijn In Memoriam, in deel 101, bl. 133-140 (met bibliographie)
in de Bijdragen tot de T., L. en V.K.v.N.I. uitg. door het Kon. Instituut v.d.T., L. en
V.K.v.N.I., alsmede in de herdenking in Cultureel Indië IV. Juli/Aug. 1942 van zijn
landgenoot door A. Steinmann (waar nog enkele titels meer der bibliographie worden
vermeld) kan men vele bijzonderheden over R. Brandstetter, doctor honoris causa
van Genève, lezen.
Hij werd geboren te Bero-Münster (kanton Luzern), waar zijn vader geneesheer
was. Te Luzern bezocht hij het gymnasium, te Bazel en te Leipzig de Universiteit,
waar hij Duitsch, Sanskrit en Indogermanistiek studeerde. Na afloop zijner studie
werd hij leeraar in het Duitsch aan de Luzerner Kantonsschule, welk ambt hij tot
1926, wegens leeftijd gepensionneerd, behouden heeft. Zijne vrouw, geboren Roos,
was hooger op van Hollandsche afkomst. Men zoude vermoeden dat dit feit
aanleiding was tot zijn voorkeur voor bestudeering van het Nederlandsch en de
talen van Ned. Indië, doch dit is geenszins het geval. In Essers en mijne
herdenkingen kan men lezen hoe hij (in zijn jonge jaren beoefenaar van dialectstudie,
en in het Reallexicon der Deutschen Literaturgeschichte ‘einer der besten Meister
in der kurzen Schwank- und Dorfgeschichte’ genoemd, en steeds bedacht op
uitbreiding zijner talenkennis en taalvergelijking) op een boottochtje over het
Vierwaldstättermeer kennis maakte met den Delftschen hoogleeraar in de
Volkenkunde, en groot kenner van Indonesische talen, G.K. Niemann, en door hem
gebracht werd tot bestudeering van het Maleisch en later van vele zustertalen, wat
leidde tot een jarenlange samenwerking. Om de in het Hollandsch vervaardigde
spraakkunsten en woordenboeken der Indonesische talen te kunnen begrijpen, ging
hij zich toeleggen op onze taal, die hij door-en-door heeft leeren kennen, doch niet
sprak, uit louter bescheidenheid, niet uit vrees om fouten te maken. Eigenaardig is
het dat hij een reeks van jaren geabonneerd was op het Leidsch Dagblad om bekend
te worden met de gewone taal der courant.
De taalvergelijking werd het voornaamste doel zijner studie. Hij
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schreef eene groote reeks van kleine geschriften van taalbeschrijvenden en
taalvergelijkenden aard, alle aangenaam en onderhoudend van stijl, bracht niet de
studie van eene bepaalde taal verder, maar behandelde de voornaamste fenomenen,
worteltheorieën, vocalenwet, e.d. methodisch en ‘übersichtlich’.
Zijne theorieën zijn niet alle door vakgenooten aanvaard, maar hij heeft ordening
en systhematiek gebracht in eene massa feiten; terecht getuigde de vertaler van
vier zijner verhandelingen in het Engelsch: O.O. Blagden van hem: ‘his grasp of the
subject is equalled by the soundness of his method and the perspicacity of his
exposition. Though strictly scientific his work is cast into a form that renders it
intelligible to the average reader as well as to the specalist, and while the advanced
student will find much to learn from it, a beginner of ordinary intelligence and
education can read it with profit and understanding.’ Zijne vergelijkingen waren
leerzaam, maar niet altijd overtuigend; trouwens soms schijnen zijne voorbeelden,
b.v. uit de Skandinavische talen, niet geheel juist te zijn.
Na eene reeks korte verhandelingen is Brandstetter eene serie begonnen: Wir
Menschen der Indonesischen Erde, onderhoudend gestelde monographieën, waarin
hij de door hem zoo bewonderde Indonesische menschheid aan het woord laat. In
aandoenlijke, ja verheven bewoordingen, betoogt hij hare gelijkwaardigheid met
(zgn. ‘hoogere’) Europeesche rassen, prijst haar fijn taal- en literatuurgevoel, hare
kunst in de talen geuit, haar zin voor goede en sierlijke uitdrukking. Enkele titels
mogen dit staven: Die indonesische und die indogermanische Volksseele, Eine
Parallele auf Grund sprachlicher Forschung; der Intellect der indonesischen Rasse
mit indogermanischen Parallellen aus Philosophie und Sprachwissenschaft; die
primitiven Schöpfungen und die Höchstleistung des indonesischen Sprachgeistes;
Grundsteine zur alt-indonesischen Literaturwissenschaft für Sprachforschung und
Völkerpsychologie en, als laatste, té korte en daardoor niet geheel bevredigende,
die Verwandtschaft des Indonesischen mit dem Indogermanischen (1937).
In de Encyclopedia Italiana komen verscheidene artikelen van Br. over
Indonesische talen voor: meesterlijk is zijne bijdrage in deel XXII, 1934, van dat
voortreffelijke werk: Lingue Maleo-Polynesiache, kolom 6-10.
Hij heeft steeds publiceerend doorgewerkt, nooit in Nederland of Indië geweest
zijnde, en altijd de bewoners van het moederland en ‘het rijk overzee’ liefgehad.
Twee maal gewerd hem van Fransche zijde eene
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uitnoodiging tot het samenstellen van een vergelijkend-etymologisch Indonesisch
woordenboek, niet van Nederlandsche zijde, wat hij, de impressionabele en voor
lof en blaam zeer gevoelige, man zich wel aangetrokken heeft.
Op eene wandeling van Lugano naar Gandria (waarheen hij evenals in de
omstreken van Luzern, zoo velen Hollandschen vakgenooten tot gids gestrekt heeft,
altijd onderhoudend en kinderlijk enthousiast, zij 't ook overgevoelig voor afkeurende
critiek, niet zonder ijdelheid als geleerde en te zeer gesteld op erkenning, zich eerlijk
uitende en zich oprechtelijk gevende, als goed vriend en getrouwe kameraad) is hij,
door eene beroerte getroffen, plotseling aan zijne vrienden ontrukt.
Steinmann deelde in zijnen Nachruf mede dat Brandstetter tot in zijn laatste
levensjaren is bezig geweest met de voltooiing van eene groote studie, als besluit
van de reeks Malaio-Polynesische Forschungen, welke hij eerst dán wilde laten
verschijnen (onder den titel Ein Muster für all-indonesische Sprachvergleichung)
wanneer de wereld weder tot rust zou gekomen zijn. Hij, die als laatste woorden
der inleiding tot de serie Wir Menschen der indonesischen Erde den volzin schreef:
‘Dieses unser Wort reden wir zu euch durch den Mund eines Mannes, dessen
heissester Wunsch es ist, auch etwas beizutragen und wär's nur ein Sandkorn, zur
Erbauung des hehren Weihtums der Rassen- und Völkerverständigung’ leed zwaar
onder den oorlog van 1914-1918 en dien welken wij nu beleven; hij hoopte op het
aanbreken van eenen beteren dageraad, en hij uitte zijne nobele gevoelens op eene
wijze die menigeen kinderlijk, bijna onpractisch, té sentimenteel, maar altijd
goedgemeend en idealistisch-eerlijk voorkwam, en heeft helaas het in vervulling
gaan van zijn ideaal niet mogen beleven.
Een optimistisch, geheel onbaatzuchtig, in-goed menschenvriend als Brandstetter
had dat wel verdiend!
PH. S. VAN RONKEL
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John Irwin Brown, M.A.; D.D.
Limavady, 3 October 1858 - Rotterdam, 2 Februari 1937
John Irwin Brown, geboren den 3en October 1858 te Limavady, graafschap
Londonderry in Ierland, was de oudste zoon van Revd. Nathaniël Macaulay Brown,
predikant bij de Iersche Presbyteriaansche gemeente aldaar, en Isabella Irwin, de
dochter van een welbekend graanhandelaar te Ballyarten, graafschap Derry.
Een gewoonte volgend die bij de Britten en ook in de Kaapkolonie, veelvuldig
voorkomt, ontving de jonggeborene van zijn moeders vader niet enkel den voor-,
ook den familienaam.
Bij zijn opgroeien oefende de vroomheid zijner ouders grooten invloed op hem
uit, maar grooter nog was die welke hij onderging in het gezin van Revd. Peter Finan,
die naast zijn ouderlijk huis woonde. De Finans afkomstig uit Quebec (Canada),
waar Dr Finan langen tijd predikant was geweest, waren menschen die in
ontwikkeling en beschaving ver stonden boven hun omgeving. Aan den omgang
met deze familie, inzonderheid met de zuster van den bejaarden predikant, dankte
Irwin Brown, naar zijn eigen getuigenis, dat zijn liefde ontwaakte voor muziek,
litteratuur en kunst; bij haar werd de grondslag gelegd voor het in waarde houden
van die aangename levensvormen, die Irwin Brown kenmerkten en den omgang
met hem gemakkelijk en tot een genot maakten.
Wellicht is van nog meer belang, dat in dit gezin, waarin een vroom godsdienstige
sfeer heerschte, hij kwam tot die breedheid van blik en waardeering, die zijn
dienstwerk in Rotterdam heeft gekenmerkt en hem deed samenwerken met leiders
van zeer onderscheiden godsdienstige groepen, naast wier bijzondere opvattingen
hij steeds zocht naar datgene wat hen met elkander en met hem verbond.
Na het eerste voorbereidend onderwijs werd John, met zijn jongeren broeder
William, toevertrouwd aan de leiding van een leeraar, Mr. Speers, die zijn leerlingen
groote liefde inboezemde voor natuurlijke historie en natuurkundige wetenschappen,
in het bijzonder voor de chemie. Bij een wedstrijd, uitgeschreven door South
Kensington, waarin schoolleerlingen blijk moesten geven van hun kennis op het
gebied der natuurkunde, ontving John, 11 1/2 jaar oud, een zilveren medaille; William,
10 jaar oud,

1

Tal van hier vermelde bijzonderheden zijn ontleend aan het niet gedrukte, wel vermenigvuldigde
‘In Memoriam’, dat de heer A.L. Schenk schreef na het overlijden van Dr Irwin Brown.
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ontving er ook een met het opschrift: ‘The youngest first class student in the United
Kingdom’. Aan deze opleiding dankte Brown zijn liefde voor en kennis van de natuur
en bovenal de gave om scherp en nauwkeurig op te merken.
Veertien jaar oud werd John gezonden naar de zeer goed bekende ‘High School’
te Coleraine (N. Ierland). Daar verwierf hij de bul, die hem toelating gaf tot Queen's
College te Galway, vanwaar hij overging naar het ‘Assembly's Theological College’
te Belfast. Tot den overgang naar de theologische studie besloot de jonge student
eerst nadat hij een jaar lang rechten had gestudeerd. De uitslagen van zijn studie
werden aangeduid met de praedicaten ‘eervol’ en ‘zeer eervol’. Bijzonder
onderscheidde hij zich in de kennis der Grieksche en Latijnsche classieken en in
moderne litteratuur. De M.A. achter zijn naam was geen ijdel toevoegsel.
In 1886 werd Brown toegelaten tot het predikambt. In dat jaar was een vacature
ontstaan bij de Schotsche gemeente te Rotterdam; de candidaat solliciteerde, met
twee anderen, en werd gekozen tot predikant bij de ‘Scots Church of Rotterdam’,
zooals Brown haar het liefst noemde, een ambt, dat hij vervulde tot aan zijn eervol
emeritaat in 1934. Gedurende 48 jaren had hij zijn gemeente gediend en op zulk
een wijze, dat zij het gemis aan dezen man pijnlijk is blijven gevoelen.
Waardoor was zulk een sterke band ontstaan?
Brown wist, ondanks verschil van opvatting, dat bij zijn komst onder zijne
gemeenteleden heerschte, met allen om te gaan en hun vertrouwen te winnen. Het
meest gaf hij zich aan de jongeren en dat niet enkel bij het godsdienstonderwijs. Hij
vormde om zich een kring van jongeren, met wie hij de groote Engelsche dichters
las. Shakespeare werd bestudeerd; de meest gevorderden werden aangespoord
om in het Engelsch met elkaar te debatteeren, waarbij b.v. de een Brutus' houding
verdedigde, de ander den moord op Caesar als bedenkelijk in politieken en zedelijken
zin afkeurde. Klassen werden gevormd, die zich in verbinding stelden met de ‘Scottish
classes for study and examination’. Gedurende enkele jaren ontving de
Rotterdamsche klasse de hoogste prijzen in den onderlingen litterairen wedstrijd.
Geen wonder, dat tal van jonge menschen, die zich in het Engelsch wenschten te
bekwamen, het op hoogen prijs stelden aan deze klassen te mogen deelnemen.
Ter bevordering van de gemeenschap onder de jongelieden werd een maandschrift
uitgegeven, sinds 1895 ‘Our Magazine’ dat zij zelf vulden, maar waarin Dr Brown,
als hoofd-
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redacteur zeer lezenswaarde artikelen plaatste. Het blad was ook bestemd voor de
Engelsch-Presbyteriaansche gemeenten van Amsterdam, Brussel, Middelburg en
Vlissingen.
Zijn vele arbeid verhinderde Brown niet de aan de academie aangevangen studie
voort te zetten. In 1892 werd hij Bachelor of Divinity en in 1915 vereerde zijn Alma
Mater hem met den titel van Divinity Doctor.
Dr Brown had eerbied voor het verleden. Hij toonde dien niet alleen in de ernstige
studie door hem gemaakt van de historie zijner kerk, ook hierin, dat hij het 250 jaar
lang bestaan van de Schotsche Kerk te Rotterdam in 1893 herdacht in de toen reeds
zeer vervallen St. Sebastiaanskapel, toen het oudste kerkje van Rotterdam,
waarbinnen zijn gemeente van 1658 tot 1697 had vergaderd.
Tot het breede werk van Dr Brown moeten gerekend worden de door hem
geïnstitueerde samenkomsten, waarin voorgangers van alle Christelijke Kerken in
Rotterdam werden uitgenoodigd een taak te vervullen. Bijna alle kerken namen de
uitnoodiging aan en dus werden, sinds 1925, in de Schotsche kerk jaarlijks diensten
gehouden om gestalte te geven aan de in Stockholm geboren gedachte, dat de
kerken de taak hadden om den vrede te bevorderen. In deze diensten werd, door
een groot aantal voorgangers, in zes talen getuigd van de saamverbondenheid en
den vredeswil der Christelijke kerken, hoezeer zij mogen verschillen in
geloofsformuleering, vorm of gewoonte.
Was Dr Brown buiten zijn gemeente bekend geworden door zijn ‘English Classes’,
nog meer geschiedde dit door zijn voordrachten. Vrij wat uit die voordrachten is
opgenomen in de boekjes, die hij onder den schuilnaam Cuey-na-Gael (soms ook
onder eigen naam, maar dan plaatste de uitgever op den omslag het zoo gunstig
bekende Iersche pseudoniem) uitgaf; maar deze werken geven, a1 blijven zij kostbaar
materiaal voor vreugdewekkend onderricht, op verre na niet weer wat de levende
voordracht bood. Niet alleen is er niet alles in opgenomen, wat hij voordroeg, maar
de rustige wijze - de oogen alleen lachten - waarop hij onweerstaanbare
geestigheden lanceerde, is onvergetelijk. Hoe voortreffelijk werden de
karakterverschillen van Engelschman, Ier, Welshman en Schot geteekend.
Begrijpelijk werd gemaakt, dat een Engelschman kon beweren: ‘er is een trepanatie
noodig om een grap in het hoofd van een Schot te brengen’, waar toch Schotsche
geestigheid de Engelsche verre overtreft. Het verschil werd duidelijk als Brown ons
liet hooren dat woordspelingen en welke! het hoofdbestanddeel zijn van Engelsche
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geestigheid. Een Schot waardeert een woordspeling slechts als die bijzonder geestig
is en een doel raakt. Met moeite weerhoud ik mij hier voorbeelden in te lassen.
In 1934 vroeg en verkreeg Dr Brown eervol emeritaat. Hij bleef wonen in
Rotterdam, waar hij den 2en Februari 1937 overleed.
Dr Irwin Brown's verdiensten werden erkend door Koningin Wilhelmina, die hem
met het officierskruis van Oranje-Nassau eerde en door Koning George V van
Groot-Brittannië die hem ‘The order of the British Empire’ verleende.
J.R. CALLENBACH

Lijst der geschriften
Onder eigen naam:
± 1890

Questions on the Lord's Supper. Our
Christian Passover. (Published by the
Publication Committee of the Scotch
Church z.j.).

± 1892

Jesus, Carpenter, Teacher, Physician.
(Rotterdam z.j.).

1898

The vastness of the Universe.
(Publication Committee).

1903

The Scotch Church Rotterdam.
Supplement to our Magazine (Publication
Committee. Omstreeks 1914 verscheen
dit supplement in boekvorm).

1910

Ireland, its humour and pathos.
(Rotterdam).

1912

Scotch Church Rotterdam (een verkorte
uitgave van The Scotch Church
Rotterdam). (Publication Committee).

1925

Life's Sanctities. (Publication Committee).

1925

Peace and Good Will among the Nations
through the coöperation of the Churches.
(Rotterdam).

1928

Christianity and Commerce. (Rotterdam).
Onder den schuilnaam Cuey-na-Gael:

1897

An Irishman's difficulties with the Dutch
language. (Rotterdam. Van dit werkje
verschenen acht herdrukken).

± 1918

Jack O'Neil's further adventures in
Holland. (Rotterdam, 2 herdrukken).

1922

Scots humour and heroïsm. (Rotterdam).
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Tijdschrift:
Van 1895 tot 1936 verschenen vele artikelen van Brown in het maandschrift ‘Our
Magazine’ (Publ. Committee).
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CYRIEL BUYSSE
naar een teekening van I. Opsomer, 1915
(met toestemming van de firma P. Noordhoff te Groningen overgenomen uit Kuypers en De
Ronde, Onze litteratuur in beeld)

Cyriel Buysse
Nevele, 20 September 1859 - Afsnee, 25 Juli 1932
Er zijn schrijvers, wier werk slechts langzaam erkenning vindt. Zij moeten met geduld
en zelfvertrouwen gewapend zijn. Zoo iemand was Cyriel Buysse, die in Vlaanderen
nog zeer lang meer afwijzing dan waardeering ondervond, toen hij integendeel reeds
lang in Holland onder de gevierde auteurs werd gerekend. Bij het aanbreken van
zijn levensavond, toen zijn zeventigste verjaardag gevierd werd, was hij verzoend
met al de Vlamingen, werd zijn werk gelezen en zijn schrijversfiguur met eerbied
begroet.
Buysse, die zijn volk en zijn land hartstochtelijk liefhad, was een waarheidlievend
mensch, die enkel de werkelijkheid wou en kon uitbeelden. De spiegel, dien hij
voorhield, weerkaatste figuren en toestanden die velen tijdgenooten tegenstonden,
maar vooral ontstemming verwekten bij die critici en lezers die het ruwe opzettelijk
en beleedigend vonden. De schrijver debuteerde in 1887 en schreef tot aan zijn
dood. Wat afstand en welke gebeurtenissen scheiden aanvang en slot van zijn
leven! De wereld kon van uitzicht veranderen en het Vlaamsche publiek en de kritiek
andere smaak en inzicht vertoonen.
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Het werk van Buysse, door Prof. Aug. Vermeylen een openluchtmuseum van
levende beelden genoemd, omspant het leven van een halve eeuw, vol afwisseling
en groei, is een eenig document van de sociale ontwikkeling en het veelzijdige
Vlaamsche leven.
De buitenman, zooals hij zichzelf noemde, verklaarde aan E. d'Oliveira in een
1
gesprek : ‘Een bedoeling heb ik met mijn werken nooit gehad. Ik geloof werkelijk,
dat er bij mij heel weinig achter zit. U moet mijn werk nemen zooals het is, zonder
bijbedoeling. Wel getrokken uit dingen die om mij heen gebeurd zijn - ik zit hier
midden in mijn onderwerpen - maar zonder de bedoeling om met het schrijven iets
te bereiken. Ik geloof dat op mij wel toepasselijk is de formule van ‘l'art pour l'art’.
De menschen hebben er wel eens politieke bedoelingen in gezien. Eén ding is waar,
ik ben heelemaal niet een vriend van de clericalen. Die hebben telkens veel aan
mijn werk af te keuren gehad en van hen heb ik een geweldige tegenkanting
ondervonden.’
Verder in hetzelfde gesprek onderlijnde hij nogmaals zijn afzijdigheid
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van de politiek, overtuigd dat de Gentsche socialisten meer ontwikkeld waren dan
de burgerij: ‘Maar denkt U er om dat ik heelemaal buiten de politiek sta en dat ik
geen actief deel neem in geen enkele partij. Ik ben zelfs geen kiezer, ik ga nooit
naar de verkiezingen.’
Bij het huldebetoon te Antwerpen op Zondag 9 April 1911 ter gelegenheid van
het verschijnen van zijn 25e werk, onthielden de katholieken zich. In 1929 was er
een groote kentering te bespeuren. W. Meyboom in ‘Vlaamsche Arbeid’ had naar
aanleiding van het verschijnen van ‘Zooals het was’ (1921) er op gewezen dat dit
werk een illustratie was van een algemeen geprezen beschouwing van Pater Stracke
‘Arm Vlaanderen’, waarin wordt aangeklaagd de afzondering van de verfransching
van de burgerij en de verwildering van de arbeiders.
1
G. Walschap in het katholieke weekblad ‘Hooger Leven’ aarzelt nog, maar toont
reeds zin voor waardeering: ‘Maar voor ons dan is zonde zondiger, onze slechtheid
slechter dan voor u. Gij kunt ze koel beschrijven, ons bevangt een huiver. Indien
wij ons dwingen tot objectiviteit, staan wij voor een zonde, gij voor een natuurdaad
en wederom zijn wij niet met u te vereenigen. Gij ontmaskert een schijnheilige onder
de onzen, gij beschuldigt een priester. Wij zeggen niet dat gij liegt. Maar denk aan
uw pijn, indien wij een schande in uw familie bloot legden. Welnu gij spreekt over
onze familie. En indien wij, ruim en eerlijk, bewust dat Waarheid Waarheid blijft al
wordt ze honderdduizendmaal verloochend, de droeve feiten toegeven en naspreken,
dan nog doet uw manier ons pijn.’
Ook met het strijdende Vlaanderen heeft Buysse dan vrede gesloten. In een brief
aan A. Mussche, 2 Juli 1929, erkent hij ‘ongelijk te hebben gehad, verbitterd als hij
was door de houding van sommige flaminganten, een goede en waardige zaak te
verwarren met personen’, verklaart nogmaals zich nooit met politiek te hebben
bemoeid, verheugt zich in den vooruitgang van het Nederlandsch in Vlaanderen,
van het Vlaamsche boek en de Vlaamsche pers...
't Is een lange weg geweest, vóór Buysse en zijn volk elkaar mochten vinden.
Wat stond er al niet in den weg!
Dank aan de Nederlandsche belangstelling heeft de schrijver kunnen wachten.
En thans, jaren na zijn afsterven, werd ‘Het Ezelken’ in een oplage van 50.000
exemplaren verspreid en erkent de kritiek zonder beperking zijn groote beteekenis.
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Het literair misverstand is vergeten. Buysse was een naturalist en het naturalisme
werd niet aanvaard. In het reeds aangehaalde gesprek werd hem de vraag gesteld
welke voorgangers op zijn eerste werk invloed hadden uitgeoefend. Kenschetsend
is zijn antwoord: ‘Ze hebben mij dikwijls vergeleken met De Maupassant, en ik zie
zelf ook wel, dat ik op hem lijk in sommige dingen, doch dat is een toevallige
gelijkenis. Vroeger heb ik bepaaldelijk onder den invloed van Zola gestaan. Hij heeft
invloed op mij gehad, gelijk op alle jongeren van dien tijd. Wie heeft niet onder zijn
invloed gestaan, twintig of vijf en twintig jaar geleden? ‘Het Recht van den Sterkste’
is bepaaldelijk onder den invloed van Zola geschapen. Ik bedoel natuurlijk niet, dat
ik geïmiteerd heb, maar wel dat het procédé, de visie van Zola, is toegepast op deze
lui en deze toestanden. Ik voelde daar veel voor in dien tijd (rond 1890), nu minder...
Maar aan de wetenschappelijke tendenz, bijv. aan de kwestie van de herediteit, die
bij Zola zoo op den voorgrond treedt, hecht ik heelemaal niet. Dat is mij veel te
gewild.’ Wanneer hij, in 1921, in zijn inleiding tot ‘Jan Bron’, objectief tooneelspel in
vier tafereelen, in Groot-Nederland verschenen, nogmaals een bekentenis aflegt,
is zijn behoefte om de werkelijkheid weer te geven, niet geweken: De feiten gebeuren,
de menschen handelen, ik zie, ik hoor, ik teeken op... Het is een schilderij.
‘Wanneer kort voor den eersten wereldoorlog de moderne tijd over Vlaanderen
gaat, getuigt Herman van Puymbrouck, was Buysse, als sympathiseerend
waarnemer, getuige geweest, zoowat twintig jaar lang, van een sociale
ontwikkelingsperiode, die nu haar hoogtepunt bereikte. Hij was uitnemend geplaatst
1
om de geestelijke en stoffelijke nooden van zijn volk te begrijpen...’ .
Geboren te Nevele op 20 September 1859, is Buysse langs moederszijde verwant
aan de gezusters Loveling en de bekende families Fredericq en Mac Leod. Zijn
vader was eigenaar van een fabriek, een nauwgezet en positief man, die opging in
zaken en gehecht was aan zijn familieleven. Zijn moeder, zuster van Virginie en
Rosalie Loveling, was kunstzinnig en zacht van aard. In zijn schooljaren bestond
nog het beschamend stelsel, dat den kinderen verbood tijdens speeltijd de eigen
taal te spreken. Jeugdherinneringen door den schrijver opgeteekend, kenmerken
hem als rijk aan gevoel en geest. Het dorpsleven wordt ver-
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ruimd als hij het Gentsche Atheneum bezoekt. Vader Buysse wenschte zijn zoon
voorbereid om in zijn zaak te werken, en op het kantoor sleet de jonge man
eindelooze, dorre dagen. Het dorpsmilieu beviel hem evenmin. Zijn spotlust vierde
hij bot in een satirisch, gehectografeerd vlugschriftje. Had hij wel getracht in het
Fransch te schrijven, ditmaal was het voor eigen kring bestemd. Aanvang 1885
verscheen een nummer gewijd aan een zitting van den Gemeenteraad van Nevele,
waarvan een exemplaar in handen van Virginie Loveling kwam. Tante heeft hem
toen aangemoedigd en gezegd in de volkstaal te schrijven, want zou het Fransch
de taal van het verstand zijn, de eigen taal is de uitdrukking van het hart. Voortaan
is tante zijn gids, schrijven zit hem nu eenmaal in het bloed en dankbaar is hij haar
steeds gebleven. Tot zijn 34e jaar, tot ‘Het Recht van den Sterkste’ klaar komt, leest
zij alles wat in druk gegeven wordt.
In 1887 verscheen in het ‘Nederlandsch Museum’ een novelle, ‘Guustje en
Zieneken’. Dit realistisch verhaal steekt af tegen het Vlaamsche proza in dien
kleurloozen tijd geschreven en waarin slechts eenzaam Reimond Stijns te verkennen
is.
Intusschen is Cyriel Buysse door zijn vader voor de zaak naar Amerika, naar
Detroit gezonden. In een schrijversloopbaan had vader Buysse geen vertrouwen
en hij wou zijn zoon tot andere inzichten brengen. Ver van huis voelt de jonge
kunstenaar hoe innig hij verknocht is aan land en volk. Door heimwee geplaagd
keert hij terug. Nog driemaal, in 1891, in 1892 en in 1893 verblijft hij te New-York,
moet telkens naar huis omdat het zalige land hem niet loslaat. In ‘Twee
Herinneringen’ en in ‘De roman van een schaatsenrijder’ werden zijn Amerikaansche
indrukken en ervaringen verwerkt. Waarschijnlijk dankt de schrijver aan deze reizen
zijn liefde voor toerisme, die hem ‘De vroolijke Tocht’, ‘Per Auto’, ‘De laatste Ronde’,
‘Wat wij in Spanje en Marokko zagen’ inspireerden.
Zijn werklust wordt niet gedoofd ondanks de mislukte uitwijking. Tal van vertellingen
verschijnen in het ‘Nederlandsch Museum’, in ‘Elsevier's Maandschrift’, ‘Nederland’,
‘De Gids’. In Juli 1890 wordt Buysse in ‘De Nieuwe Gids’ met volgende nota ingeleid:
‘Ofschoon deze studie in het Vlaamsch taaleigen is gesteld, meenden wij haar toch
onzen lezers niet te mogen onthouden’. De ruige vertelling ‘De Biezenstekker’ was
de voorbode van ‘Het Recht van den Sterkste’, dat drie jaar later in Nederland wordt
uitgegeven en zoowel aanstoot als belang-
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stelling verwekte. De warmste waardeering in de Vlaamsche pers schreef de
1
bescheiden geleerde folklorist Alfons de Cock . Hij noemt hem een volgeling van
Zola, een rijkbegaafden, jongen schrijver van wien onze letterkunde zeer veel goeds
mag verwachten en besluit met den wensch dat ‘de heer Buysse zijn naturalisme
wat matige’. Het was een eerlijk en voor den tijd moedig oordeel.
In hetzelfde jaar sticht hij met Aug. Vermeylen, Prosper van Langendonck, Emm.
de Bom en Henry van de Velde ‘Van Nu en Straks’. In de tweede reeks van hetzelfde
tijdschrift is Buysse niet meer te vinden. Hij is zijn eigen weg gegaan, werkt mee
aan Hollandsche tijdschriften, geeft in 1894 een burgerroman uit ‘Sursum Corda’,
gevolgd door ‘Wroeging’, een bundel vertellingen.
Op 1 October 1896 trouwt Buysse te Haarlem met Nelly Dyserinck. Uit dit huwelijk
wordt te 's-Gravenhage op 28 October 1897 een zoon geboren, René Cyriel.
Voortaan leeft de schrijver tijdens de wintermaanden in Den Haag en 's zomers
in de Leiestreek.
Zoo leerde hij Holland liefhebben en als zijn tweede vaderland beschouwen.
In Vlaanderen is Pol de Mont een der eersten om den verteller naar waarde te
schatten en hem als medewerker voor ‘Zingende Vogels’ te winnen (1896) en onder
de Van Nu en Straksers zullen het wel Emm. de Bom en zeker Victor de Meyere
geweest zijn, die hem in eere hielden. Deze laatste schreef een Fransche brochure
‘Un romancier flamand Cyriel Buysse’. De jongere Karel van de Woestijne hield veel
van het krachtig temperament en Maurits Sabbe en G. d'Hondt niet minder.
In Nederland komen waardeering en vriendschap van alle kanten: Van Nouhuys,
De Meester, Coenen, Couperus, Van Deyssel, Verwey, Robbers, Van Eckeren,
Reddingius, Erens, Prinsen, Netscher, e.a.
Met W.G. van Nouhuys en L. Couperus sticht hij het maandschrift
‘Groot-Nederland’ (1903), dat hij tot aan zijn dood zal helpen redigeeren en dienen.
Voor dit tijdschrift heeft hij immers jaar aan jaar geschreven, haast een boek per
jaar, want hij was een vruchtbaar auteur, bijna even vruchtbaar als de vettige grond
van zijn streek.
Een roman, heeft De Goncourt eens aangeteekend, c'est l'histoire des gens qui
n'ont pas d'histoire. Menschen die niet in de geschiedenis ver-
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meld worden en die hij met gaven en gebreken kende, heeft Buysse voor ons
geteekend naar het leven, soms op groote schilderijen met rijken achtergrond van
het schoone land tusschen Leie en Schelde, andermaal geëtst tot kleine paneeltjes.
Een heele wereld heeft hij geschapen, droomer en vechter, snoever en galgenaas,
nobel van inborst of boos door hartstocht, de lijdzame vrouw en den levensbronstigen
man, warm van bloed en argeloos verloren in de Vlaamsche natuur.
In dit werk kan men het wisselend uitzicht volgen, hoe sociale toestanden,
economische verhoudingen en stijgende bewustwording het Vlaamsche land en het
Vlaamsche volk in een nieuw licht hebben geplaatst.
Arm, verachterd en verdrukt, slaaf van kasteelheer, landeigenaar, fabrieksbaas
en politieken pastoor, is het volk de ellendejaren van cholera en hongersnood nog
niet te boven gekomen. Vlaanderen, arm Vlaanderen, zooals Aug. Dewinne het
noemde als titel van zijn sociaal enkwest waarin hij de lage loonen en de lange
werkuren aan de kaak stelde en den kinderarbeid veroordeelde, Vlaanderen, waar
de menschen in welstand slecht Fransch spreken, Vlaanderen dat een geweldig
procent ongeletterden telde, Vlaanderen, met zijn groeiende bevolking waar bijgeloof
het geloof vaak in den weg stond, Vlaanderen, met zijn onzaligen schoolstrijd,
Vlaanderen, met zijn heerlijk bloed en zijn gezonden, geweldigen levenslust, wierp
zooals het in een cantate gezongen werd, eindelijk het doodenhulsel af!
Heel de bonte wereld van het platteland heeft Buysse voor ons opgeroepen.
Kasteelheeren, geestelijken, renteniers en dorpsnotabelen, de burgerij, boeren en
arbeiders, het uitschot: bedelaars en stroopers, de bewakers van het gezag: velden boschwachters, gendarmen. De sociale toestanden en de overheersching van
de eigenaars, politiek en bestuur, kerk en bijgeloof, het ruwe zinnelijke leven, werden
zonder blikken of blozen tentoongesteld. En de grofste kinkels, de oersterke
zelfkantmenschen waren niet steeds de minst aantrekkelijke helden in dit epos.
Buysse schreef eenvoudig en kernachtig, objectief. Zijn materiaal was ontleend
aan het dagelijksch leven, stevig en stoer, soms wonderteer, maar altijd kleurig en
boeiend. Schilder en verteller om beurt, maar verteller vooral, de eerste groote
verteller van Vlaanderen. Hoe hij de werkelijkheid eerbiedigt, kan men in zijn dialoog
proeven. De hoogere standen spreken Fransch en de kleine man dialect.
Wat den menschen aan cultuur ontbreekt wordt men bij rijken en
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armen gewaar, maar eveneens beseft men welke onuitputtelijk reserve het verwilderd
en klein gehouden volk bewaart aan kracht en schoonheid, aan durf en nuchter
verstand, aan eenvoud en kieschheid. Dronkenschap, baldadigheid en vechtroes
gaan gepaard met teederheid, fijngevoeligheid en diepen godsdienstzin. De
menschen kunnen spotten en grollen, maar ook fijntjes lachen en monkelen.
En de eeuwige schoone natuur brengt de seizoenen over het land.
Wat een strijd om de banden te slaken die geld en verknechting gesmeed hebben!
Nog in 1921 bij het beschrijven in een vertelling ‘De lieve Wereld’ laat Buysse een
molenaar over een dorpsverkiezing, waar de partijen stemmen ronselen met jenever
1
te schenken, bedenken: Z'hebben dreupels gewonnen, geweldig veel dreupels... .
In ‘'n Leeuw van Vlaanderen’ (1900) schildert hij den strijd, den hopeloozen strijd
van de Christen-democraten, de Daensisten tegen de oude clericale partij, maar
zes en twintig jaar later, in ‘Uleken’, een verhaal van oud en jong, ziet men het
vermolmd gezag bezwijken en een minder arm, een meer ontwikkeld volk vrijheid
en recht bevechten.
Het donker Vlaanderen dat Buysse in zijn jeugd gekend had en instinctmatig
verafschuwd, heeft hij in ‘Zooals het was...’ dat in 1921 verscheen, voor het
nageslacht beschreven.
Den geestelijken nood treft men niet enkel aan bij het klootjesvolk, maar ook bij
de burgers. Schrijnende voorbeelden bieden de menschen in ‘Het Bolleken’ en ‘Het
volle Leven’, net zoo goed als in ‘Het Recht van den Sterkste’ en ‘Schoppenboer’.
De geestelijkheid en de landadel danken er hun zin voor despotisme aan.
De stedelingen leveren Buysse maar een schraal materiaal. Ook zij zijn arm aan
cultuur. Zwaar drukt de atmosfeer van het provincieleven. Benepen zijn opvatting
en visie. Gent dient als decor voor ‘Daarna’, maar ook toch voor den middenstand,
zooals in ‘Mea Culpa’ en ‘Sursum Corda’, al is hier een landelijke achtergrond
aanwezig.
Een levendige reeks tafereelen van de Gentsche kleinburgers werd opgesteld in
‘Levensleer’, in samenwerking met Virginie Loveling geschreven onder pseudoniem
Louis Bonheyden. Duffe kleinzieligheid, onschuldige bonhomie is er gepaard aan
laffe naäperij van den franschsprekenden burgerstand. Wat de Fransch-Belgische
schrijver Louis Courouble in zijn ‘Famille Kaekebroeck’ verzamelde, de taal die ook
Fonson
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en Wicheler ‘Fientje Beulemans’ in den mond legden, krijgt bij de Franschsprekende
Gentenaars een nieuwe kleur. Het toegeeflijk goedlachsche van de Fransche
schrijvers wordt in het werk van de Vlamingen schamper en schrijnend, want zij
beseffen de minderwaardigheid der verbastering.
De taal is een groote factor in het werk van Buysse. Zijn menschen spreken hun
Oost-Vlaamsch dialect en welke levensechtheid hiervan uitgaat, trof op uitzonderlijke
wijze Hollander en Vlaming, die het geluk hadden een vertooning van ‘Het Gezin
van Paemel’ bij te wonen, gespeeld door de Gentsche liefhebbers van den
‘Multatulikring’. Zijn tooneelwerk, zijn romans en zijn korte vertellingen bieden geen
andere dialoog. Maar wanneer de hoogere standen spreken, dan is het
koeterwaalsch of Fransch. Een beeld van de klasseverhouding. In het verloop van
zijn schrijversloopbaan valt daarbij nog aan te stippen dat de schrijver van ‘De
Biezenstekker’ steeds beter Nederlandsch is gaan schrijven en dat zijn taal rijker
werd en leniger.
In de Nederlandsche letterkunde zal Buysse blijven uitmunten door zijn korte
verhalen, het genre dat nog niet genoeg naar waarde wordt geschat. Een vleet
pittige vertellingen heeft hij ons geschonken, waarin gebeurtenissen treffen door
echtheid en eenvoud. Een schitterende galerij portretten van typen en karakteristieke
menschenkinderen. De schrijver heeft nooit opgehouden telkens opnieuw met warm
hart en oolijken zin ruige en milde naturen te ontdekken. De menschelijke fauna is
onuitputtelijk. Wat een rijkdom in ‘Van arme Menschen’, ‘Uit Vlaanderen’, ‘Te Lande’,
‘Tusschen Leie en Schelde’, ‘In de Natuur’, ‘Lente’, ‘'k Herinner mij’, ‘Het Ezelken’,
‘Stemmingen’, ‘Uit de Bron’, ‘Typen’, ‘Kerels’ en ‘Uit het Leven’.
Ook in het Fransch heeft het korte verhaal dat den roem van Guy de Maupassant
heeft verzekerd, Buysse aangetrokken. Hij heeft meegewerkt aan ‘Le Réveil’ (1895),
aan ‘La Revue Blanche’ (1896), ‘Les mille Nouvelles nouvelles’ (1909), ‘La Revue
de Hollande’ (1916) en in boekvorm als bibliofieluitgave ‘Contes des Pays-Bas’,
geïllustreerd door Henri Cassiers, te Parijs in l'Edition d'Art (1910) laten verschijnen.
Het tooneel lokt hem zeer vroeg. In 1890 schrijft hij ‘De plaatsvervangende
Vrederechter’, een bedrijf, met succes te Antwerpen en te Gent opgevoerd. In 1899
verschijnt in ‘Het Tweemaandelijksch Tijdschrift’, ‘Driekoningenavond’, 3 bedrijven
ontleend aan ‘De Biezen-
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stekker’, door den Multatulikring opgevoerd; verder in ‘De XXe Eeuw’ (1902) ‘Het
Gezin van Paemel’, eerste opvoering door den Multatuli-kring, later keer op keer
door Vlaamsche gezelschappen vertoond. In 1900 ook in ‘Het Tweemaandelijksch
Tijdschrift’, ‘Maria’, een tooneelbewerking van ‘Het Recht van den Sterkste’, in 1904
in ‘De XXe Eeuw’ ‘Een sociale Misdaad’, 3 bedrijven, ontleend aan de vertelling ‘De
Wraak van Permentier’. In 1903 was in ‘Groot-Nederland’ opgenomen ‘De
Landverhuizers’ door den Multatulikring te Gent opgevoerd. In 1921, oude liefde
roest niet, brengt ‘Groot-Nederland’ ‘Jan Bron’, objectief tooneelspel in vier tafereelen
met een voorwoord dat ons leert dat het stuk ter opvoering geweigerd werd omdat
de oorlogsgebeurtenissen er in verwerkt waren, en hetzelfde jaar een eenakter
‘Sususususut’, een schilderij van het hypocritische, saaie dorpsleven dat nog onlangs
te Antwerpen met bijval voor het voetlicht werd gebracht. Het naturalistische sociale
drama bleek in het algemeen spoedig verouderd. Waar de menschelijke stem niet
uitklonk boven het sociale betoog ging het werk verloren. ‘Het Gezin van Paemel’
pakt nog, waar b.v.O. Mirbeau met ‘Les mauvais Bergers’ ons vaak ijdele declamatie
lijkt.
Wat een wondere wereld heeft Buysse ons geschapen. Niet elk boek is even
gaaf, maar het heele oeuvre is soms duister en beknellend, soms week en gevoelig,
altijd vol levenswarmte en schakeering, aandoenlijk door de liefde tot mensch en
dier.
Binnen een spanne tijds van tien jaar, van 1905 tot 1915 verschijnen niet minder
dan dertien boeken die zeker niet alle op dezelfde hoogte staan, oordeelt A.
1
Mussche , doch waaronder onbetwistbaar een aantal meesterwerken uitsteken en
die bovendien, samen overschouwd, een monumentaal geheel vormen van
werkkracht en scheppend vermogen in een prachtige verscheidenheid van kleur en
geest. Na deze bloeiperiode heeft het talent van Buysse geen nieuwe kentering
meer doorgemaakt. Hij werkt, onverzettelijk-rustig, voort, met een soort lichamelijk
genot: ‘Ik schrijf maar altijd voort’, verontschuldigde hij zich eens bij Emm. de Bom,
‘Ik kan het niet laten. Men zal me op de vingers moeten kloppen, want ik voel het
als een zonde’. Ieder jaar brengt zijn nieuw boek met de kalme zekerheid van een
natuurgebeurtenis...
Met zijn klare oogen heeft hij mensch en leven in het verleden gezien, met dezelfde
trouwhartige objectiviteit beschrijft hij de na-oorlog-
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sche toestanden en den nieuwen mensch. De ommekeer in de stoffelijke
levensvoorwaarden, teekent terecht Mussche aan, maar ook van de sociale en
zedelijke waarden heeft sedert den oorlog zijn volle aandacht gespannen. De
menschen van den nieuwen tijd, in hun nieuwmodische kleeren en met hun
nieuwerwetsche opvattingen, ge vindt ze b.v. in ‘Uleken’ (1926) en in ‘De Schandpaal’
(1928); ge vindt er echter ook de smartelijke figuren van zulk een overgangstijd, zij
die niets dan het leed en den tweestrijd van de kentering kennen, zij die, opgegroeid
in den ouden tijd, er zich niet van kunnen losmaken en in den nieuwen niet thuis
zijn. Op dat plan heeft Buysse in zijn na-oorlogsch werk nog enkele van zijn
schoonste menschen geschapen, vol stille tragiek verloren in 't gejaag en 't rumoer
van hun onherkennelijke omgeving.
Wanneer te Brussel de zeventigste verjaardag van Buysse gevierd wordt, zijn de
bakens verzet. Waren het in 1911 G. d' Hondt, Victor de Meyere, A. Delen en Lode
Baekelmans die het verschijnen van schrijvers 25e werk als voorwendsel van de
manifestatie kozen, thans, wij schrijven 1929, is de erkenning algemeen.
De groote eenzame...
Met ongeschokt zelfvertrouwen, ononderbroken werklust, heeft hij zijn leven
gevuld en zijn oeuvre opgebouwd.
De viering wordt te Antwerpen ingezet door een ontvangst in de aloude
Stadsbibliotheek waar Emm. de Bom zijn tijdgenoot als ‘Meester Cyriel Buysse’
toespreekt en getuigt ‘eindelijk is onze geletterde wereld tot het bewustzijn genaderd
van de intense beteekenis uwer geschriften... Uit de veel-bewogen, druk-bevolkte
literaire provincie, die uw werk vormt, rijst een forsche adem op en glanst een
intens-innig begrijpen, een diep-grondig meedoogend begrijpen’...
Ook de meest gezagvolle katholieke criticus Dr J. Persijn heeft zijn oordeel
1
herzien . Hij bekent dat zijn vrienden ‘achterwege waren gebleven om principieele
redenen, ons dierbaar boven de kunst’, en dat hij nog niet dwepen kan met het
heele oeuvre. Persijn is overtuigd dat er nog andere gezonde en nobele menschen
te vinden zijn in Vlaanderen naast de verwilderden en vernederden door Buysse
gekonterfeit. Maar, verklaart de criticus, Cyriel Buysse is voor zijn Vlaamsche volk
veel milder geworden. De humor, die telkens naar de karikatuur oversloeg, werd
veel minder satirisch. De levenswijsheid die groeide met de jaren,

1

De Boekenkast, 15 October 1929, Feestgroet aan Cyriel Buysse bij zijn 70en verjaardag.
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bracht beter begrijpen, en, meteen, gemoed, warmte, toewijding, wijding zelfs. Nog
steeds dezelfde atmosfeer, weliswaar. Maar het hooghartig misprijzen verdween;
en de menschelijke ontferming sprak mee, sprak luide soms mee: Hogarth werd
Frans Hals! Cyriel Buysse, de sterke, die zoolang gevangen zat in naturalistische
praktijken wond zich daaruit los, zoo kordaat als hij kon. En meer en meer kwam
hij in zijn echtheid te voorschijn.’... Persijn geeft ook toe dat de ‘virkens’ zooals
Buysse ze leverde bestaan, doch met de evolutie van leven en menschen sedert
den aanvang van onze eeuw scheen hij geen rekening te houden, wel met de
evolutie van den schrijver van ‘Twee Werelden’.
In hetzelfde nummer van ‘De Boekenkast’ schreef ik: Van ‘Schoppenboer’ tot ‘De
Schandpaal’ wat een afstand! Elke roman werd als een heerlijke ontplooiing van
zijn rijpend leven, een wonder van groei en dieper menschelijkheid. Niemand heeft
als Buysse in het raam van een korte vertelling een macht van trillende
levensepisodes vastgelegd. Onder de levende Vlaamsche schrijvers hangt mijn hart
het meest Cyriel Buysse aan...’
Het hoogtepunt der openbare hulde werd de academische vergadering ten
Stadhuize te Brussel door Prof. Aug. Vermeylen voorgezeten en ingericht door de
Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen (27 October 1929). Voerden er het
woord: Herman van Puymbrouck, G. d'Hondt, Dr J. Grauls, Herman Teirlinck en
Lode Baekelmans. Op het feestmaal overhandigde Minister Lippens den schrijver
namens de Belgische regeering het kruis van Commandeur in de Leopoldsorde,
sprak Fr. Coenen namens het Nederlandsch kunstleven, Prof. Dereul namens de
Fransch-Belgische schrijvers en tal van jongeren en ouderen kwamen van hun
1
bewondering getuigen .
Moest hij in 1910 nog gekscherend zijn plaats opeischen onder de ‘Twintig
2
Vlaamsche Koppen’ van Hugo Verriest , in 1929 is Buysse onthutst onder de hulde,
3
dankt zijn broeders uit Vlaanderen en uit het Noorden, zijn tweede vaderland . Het
eenige, dat ik doen kan, zeide hij, om uwe dankbaarheid te verdienen, is verder met
de pen voort te werken, en daar ben ik reeds mee bezig.
Was Buysse reeds in 1899 tot lid van de Maatschappij der Neder-

1
2
3

Zie Verslag o.m. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 October 1929.
De Week. 2e j. 1910, nr. 1.
Hij was officier in de orde van Oranje Nassau.
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landsche Letterkunde te Leiden verkozen, pas op 19 November 1930 wordt hij
opgenomen in de Koninklijke Vlaamsche Academie.
In de schaduw van den dood wordt de vruchtbare schrijver in den adelstand
verheven.
1
Frans Coenen heeft in een necrologisch artikel zeer snedig de ommekeer van
de Vlaamsche beoordeeling weergegeven: ‘Allengs, toen zijn oeuvre tot een levende
kroniek van Vlaanderen gegroeid was, hebben zij (de Vlamingen) begrepen, hoeveel
deze kunstenaar voor de propaganda der Vlaamsche zaak, ongeweten en ongewild,
gedaan had en is Buysse toen, in zijn zeventigste jaar, tot een soort nationalen held
geproclameerd, die zonderling genoeg in beide kampen gewaardeerd werd. Hij
heeft dien roem aanvaard, gelijk hij alle sociale aangelegenheden aanvaardde,
vriendelijk en welwillend, maar zonder dat er ook maar iets in zijn leven, in gedachte,
in gevoel of in daad, door veranderd werd. Vóór en na bleef hij in de hooge
eenzaamheid van zijn Deurlesch verblijf, bezig met die vele kleine menschen van
zijn volk, die hem nastonden in hun doen en nooden, om hun stem te geven, dat
het blijken zoude, hoe zij leefden en dachten.’
De dood kwam toch nog onverwachts. Reeds heel den zomer was Buysse moe,
maar klaagde niet. Hij worstelde tegen zijn kwaal, teekende de bekende feuilletonist
2
A. Hans op , en verlangde naar het werk. Op 11 Juli 1932 ging hij liggen en toen
begreep men dat het einde naderde. Zou dit sterven zijn?, heeft hij nog eens aan
zijn vrouw gevraagd. Maar dan zat hij toch weer dikwijls op voor een der groote
ramen, die uitzien op het park, op de natuur, die hij doorziels liefhad. Het werd
sterven! Maandagavond zei hij tot zijn trouwe dienstbode Netse Wagenaer, die al
dertig jaar in de familie diende: ‘De Vlaamsche schrijver is er morgen niet meer.’
Woensdagmorgen murmelde hij nog: ‘Ik ga sterven’ en 's avonds, 25 Juli 1932, te
halfnegen, toen de schemer over het park daalde, ging hij kalm heen.
Het was een ontroerende uitvaart.
De lijkstoet kwam van Afsnee te Gent waar een groote menigte te wachten stond.
Stortregen verdreef niet eens het ingetogen volk dat langs den weg naar de
begraafplaats Brugsche Poort was samengestroomd. De Vlaamsche letterkundigen
waren talrijk opgekomen om een laatste eerbiedige getuigenis af te leggen. De tocht
duurde een uur.

1
2

Groot-Nederland, October 1932.
Het Laatste Nieuws. 27, 28-30 Juli 1932.
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Overheid, pers en volk beseften eindelijk ten volle de beteekenis van Cyriel Buysse
voor het land.
De schrijver werd te ruste gelegd naast zijn tante Virginie Loveling. Bij de open
groeve sprak Herman Teirlinck namens de Koninklijke Vlaamsche Academie en
besloot met: ‘Moge het u zacht zijn geweest in uw leven, naar waarde geschat en
geprezen te worden, dat gij een liefderijke beeldenaar waart der schamelen en der
nederigen. Een gansch volk schonk u wederliefde en zal u dankbaar herdenken.’
Zelf mocht ik, waar Prof. A. Vermeylen door ziekte belet was, namens de
Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen nogmaals mijn zeer oude bewondering
1
uiten. Van wat ik toen gezegd heb, mag o.m. als slot herhaald worden :
‘Zelden gaat het werk van een schrijver in zoo'n stijgende vaart. Het werk van de
naoorlogsche jaren sluit volkomen aan bij het vroegere en biedt een gaaf beeld van
het leven in de stad en op het platteland in Vlaanderen gedurende de jongste halve
eeuw... Tot het einde heeft hij zijn volk gediend in schoonheid en wijsheid. Niet
alleen roemen wij, naast zooveel anderen, de groote gaven van den edelen schrijver,
maar wij hebben als eersten plicht, den mensch te huldigen. Fen groot schrijver is
tevens een nobel mensch, eenvoudig en rein van hart. Zoo was Buysse. Waar het
hem mogelijk was, heeft hij jongere en oudere collega's geholpen om hun werk te
plaatsen, in tijdschriften te doen opnemen, te doen vertalen... Weinigen hebben zóó
het werk, om het werk, liefgehad. Het werk was hem een zegen en een
noodzakelijkheid... Natuur en menschen, de menschen van het Vlaamsche land,
de natuur van Vlaanderen heeft hij doorproefd en in tallooze vertellingen voor latere
geslachten vereeuwigd... Moge het edel voorbeeld ons werk leiden en ons sterken
in oogenblikken van weifeling...
Meester, aan U blijft ons hart verpand, nu en straks.’
LODE BAEKELMANS

Lijst der geschriften
1887

Guustje en Zieneken. Gent, A. Hoste.

1888

Twee herinneringen uit Amerika. Gent,
A. Hoste.

1891

Beter laat dan nooit. Gent, A. Hoste.

1893

Het huwelijk van neef Perseyn.
Amsterdam, Van Holkema en Warendorf.

1893

Het recht van den sterkste. Amsterdam,
W. Versluys.

1

Lode Baekelmans. Lof van Zee, Mensch en Tabak. Antwerpen, 1939, blz. 145 en vlg.
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1894

De biezenstekker. Gent, A. Hoste.

1894

Sursum corda! Amsterdam, P.N. van
Kampen en Zoon.

1895

Wroeging. 's Gravenhage, Loman en
Funke.

1896

Mea culpa. Amsterdam, H.J.W. Becht.

1897

Op 't Blauwhuis. 's Gravenhage, Loman
en Funke.

1898

De zwarte kost. Amsterdam, Warendorf.

1898

Schoppenboer. Amsterdam, H.J.W.
Becht.

1899

Uit Vlaanderen. Amsterdam, H.J.W.
Becht.

1900

Te lande. Amsterdam, H.J.W. Becht.

1900

'n Leeuw van Vlaanderen. Amsterdam,
P.N. van Kampen en Zoon.

1901

Van arme menschen. Amsterdam, P.N.
van Kampen en Zoon.

1903

Daarna. Amsterdam, Van Holkema en
Warendorf.

1903

Aan 't strand. Gent, ‘Plantijn’.

1904

Tusschen Leie en Schelde. Amsterdam,
Vennootschap ‘Letteren en kunst’.

1905

In de natuur. Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.

1906

Het leven van Rozeke van Dalen,
Bussum. C.A.J. van Dishoeck.

1906

't Bolleken. Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.

1906

't Verdriet van Meneer Ongena. Brugge,
C. Moeyaert.

1907

Lente. Bussum, C.A.J. van Dishoeck.

1908

Het volle leven. Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.

1909

'k Herinner mij... Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.

1909

De eenzame. Gent, ‘Plantijn’.

1910

Het ‘Ezelken’. Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.
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1911

De vroolijke tocht. Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.

1911

Stemmingen. Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.

1911

Levensleer. Gent, A. Herckenrath.

1912

De nachtelijke aanranding. Bussum,
C.A.J. van Dishoeck.

1913

Per auto. Bussum, C.A.J. van Dishoeck.

1913

Van hoog en laag. Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.

1915

Oorlogsvizioenen. Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.

1915

Zomerleven. Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.

1916

Een vroolijk drietal. Londen, Leopold B.
Hill.

1917

Van een verloren zomer. Bussum, C.A.J.
van Dishoeck.

1918

De roman van den schaatsenrijder.
Amsterdam, Maatschappij voor goede
en goedkoope lectuur.

1918

De strijd. Rotterdam, Nijgh en Van
Ditmar.

1919

De twee pony's. Antwerpen-Amsterdam,
J.M. Meulenhoff.

1920

Plus-que-parfait. Antwerpen, ‘Lectura’.

1921

Zooals het was... Rotterdam, Nijgh en
Van Ditmar.

1922

Uit de bron. Gent, Van Rysselberghe en
Rombaut.

1923

De laatste ronde. Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.

1924

Tantes. Gent, Van Rysselberghe en
Rombaut.

1925

Typen. Gent, Van Rysselberghe en
Rombaut.

1925

Emile Claus. Gent, Van Rysselberghe
en Rombaut.

1926

Uleken. Gent, Van Rysselberghe en
Rombaut.

1927

Kerels. Gent, Van Rysselberghe en
Rombaut.

1928

Dierenliefde. Antwerpen ‘Lectura’.
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1928

De schandpaal. Gent, Van Rysselberghe
en Rombaut.

1929

Wat wij in Spanje en Marokko zagen.
Bussum, C.A.J. van Dishoeck.

1930

Uit het leven. Gent, Van Rysselberghe
en Rombaut.

1931

Twee werelden. Gent, Van Rysselberghe
en Rombaut.
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1910

Contes des Pays-Bas. Paris, l'édition
d'art, H. Piazza et Cie.

Tooneelwerk.
1890

De plaatsvervangende Vrederechter.

1899

Driekoningenavond. Tweemaandelijksch
Tijdschrift.

1900

Maria. Tweemaandelijksch Tijdschrift.

1902

Het gezin van Paemel. XXe eeuw.

1904

De landverhuizers. Groot Nederland.

1905

Se non è vero. Haarlem, Erven F. Bohn.

1921

Jan Bron. Groot Nederland.

1921

Sususususut. Groot Nederland.

1930

Het gezin van Paemel,
Driekoningenavond, Sususususut, De
plaatsvervangende Vrederechter. Gent,
Van Rysselberghe en Rombaut.

Over Cyriel Buysse te raadplegen:
1911

Herman van Puymbrouck. Cyriel Buysse
en zijn land. Antwerpen, V. Resseler.

1911

D.B. Steyns. De Vlaamsche schrijver
Cyriel Buysse. Gent, A. Hoste.

1929

Achilles Mussche. Cyriel Buysse. Gent,
Van Rysselberghe en Rombaut.

1929

Herman van Puymbrouck. Cyriel Buysse
en zijn land. 2e herw. uitg. Antwerpen,
V. Resseler.

1931

Dr Rob. Roemans. Kritische bibliographie
van Cyriel Buysse, gevolgd door een
bibliographie over Cyriel Buysse. Kortrijk,
Steenlandt.
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Felix Hendrik August Driessen
Leiden, 22 September 1855 - Leiden, 18 October 1936
22 September 1855 werd Felix Driessen te Leiden, als oudste van 13 kinderen,
geboren. Zijn vader was Peter Ludwig Carl Driessen, directeur en mede-eigenaar
van de Leidsche Katoenmaatschappij, v/h De Heyder & Co., toentertijd het grootste
1
fabrieksbedrijf hier ter stede; zijn moeder was Emma von Forchenbeck . Op
zesjarigen leeftijd ging hij naar de school van meester Van der Togt, op de
Heerengracht, daarna naar de bekende school van den heer Japikse aan de
Aalmarkt, om tenslotte, na de H.B.S. bezocht te hebben, op nog geen 17-jarigen
leeftijd met goed gevolg het eindexamen af te leggen.
Na de schooljaren heeft Felix Driessen eerst een jaar practisch op de fabriek
gewerkt om zich te bekwamen in de verschillende bewerkingen als weven, bleeken,
verven en drukken. In dien tijd was dat zeer nuttig, want van de fabrieksbazen viel
veel te leeren: deze beschouwden nl. de voor het drukken benoodigde recepten als
hun privé-eigendom. Toen volgden twee jaren theorie aan de Chemie-Schule te
Mülhausen in de Elzas, een geruime tijd van volontairschap in Engelsche drukkerijen
en daarna keerde de jonge Driessen definitief naar Leiden terug. In het bedrijf der
katoenmaatschappij kwam zijn theoretische kennis hem zeer goed te pas. In die
jaren viel nl. de opkomst van de synthetische kleurstoffen, die eerst de meekrap,
later de natuur-indigo vervangen hebben.
In 1887 begon zijn vader zich langzamerhand uit de directe leiding der zaken
terug te trekken. Zijn beide zoons Felix en Carl werden de leidende krachten der
inmiddels in een Naamlooze Vennootschap omgezette firma. De fabriek werkte
hoofdzakelijk voor de overzeesche gewesten, voor Engelsch- zoowel als voor
Nederl.-Indië, waarheen Felix in 1878 en 1884 reizen ondernam. Bij zijn terugkeer
in 1897 uit Amerika, dat hij tweemaal bezocht, vond bij het geheele fabriekscomplex
der drukkerij en ververij aan de Heerengracht door brand vernield. Na deze ramp
werd het bedrijf, met de meest moderne machines uitgerust, voortgezet. Al spoedig
braken echter zeer moeilijke jaren voor de fabriek aan, wat den beiden directeuren
veel zorgen moet hebben gebaard. In 1902 was er een enorme prijsdaling van de
katoen, hetgeen groote verliezen

1

Zie Leidsch Jaarboekje 1906, Peter Ludwig Carl Driessen door Fel. Driessen. Idem 1927/28,
Mevr. E.A.M. Driessen-von Forchenbeck door Rosalie Driessen.
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veroorzaakte. Hetzelfde deed zich voor in 1911, en in de oorlogsjaren 1914-1918
stond de export, waarvoor toch grootendeels werd gewerkt, bijna geheel stil.
Na den oorlog is het niettegenstaande onverflauwde pogingen niet mogen gelukken
de zaken op de hoogte van voorheen te brengen. De omstandigheden waren in den
loop der jaren ook veranderd: tegen de toenemende Japansche concurrentie viel
moeilijk op te werken. Daarbij werd door de stijging der arbeidsloonen het
handdrukartikel haast tot een onmogelijkheid gemaakt. Het aantal werklieden, dat
nog in 1914 dikwijls 1000 bedroeg, is daarna nooit meer dan 4 à 500 geweest.
Enkele betere jaren volgden nog wel, maar het verlaten van den gouden standaard
door Engeland in 1931 bracht het bedrijf een zoo grooten slag toe, dat het in 1932
moest worden stopgezet en dat in 1936 tot liquidatie moest worden overgegaan.
Welk een groot leed moet dat vooral voor de beide broedersdirecteuren, die zoo
hard voor de zaak gewerkt hadden, geweest zijn!
Als men bovenstaand relaas leest, kan men den indruk krijgen, dat Felix Driessen
met het werk voor en in het bedrijf alleen al een geheel bezet leven moet hebben
gehad. Maar niets is minder waar, want het is haast ongelooflijk hoeveel ander en
belangrijk werk hij bovendien heeft kunnen verzetten. Het zeer goed geoutilleerde
fabriekslaboratorium bood hem de gelegenheid tot studies op het gebied der chemie.
Van zijne experimenten en vondsten deelde hij gaarne de resultaten aan anderen
mede. Zoo hield hij voor de Maatschappij voor Nijverheid, het Natuurkundig
Gezelschap en den Leidschen Chemischen Kring voordrachten, zoowel op chemisch
gebied als op dat der textiel. In 1902 zag hij zijn publicatie in het ‘Bulletin de la
Société Industrielle de Mulhouse’: ‘Etude sur le Rouge Turc’ met de gouden
eeremedaille bekroond. Dit genootschap benoemde hem in 1922 tot Membre
Correspondant.
Over de geschiedenis van zijn vak, de katoendrukkerij, heeft hij in 1883 een
voordracht gehouden voor het Natuurkundig Gezelschap, maar over dit onderwerp
heeft hij niets gepubliceerd. Anderen daarentegen heeft hij wel van zijn groote kennis
op dit gebied doen profiteeren. Dit blijkt o.a. uit het werk van Rouffaer en Juynboll:
‘De Batikkunst in Nederl. Indië’, waar wij in de inleiding lezen: ‘Zoo iemand werkelijk
aandeel heeft aan het tot stand komen van dezen onzen arbeid, dan is het zeker
de heer F. Driessen’. En verder: ‘De erkentelijkheid gebiedt dan ook aan den heer
F. Driessen onzen meest warmen dank te brengen als den man, die naast zijn kunde
op practisch fabrieksgebied een zeld-
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zame belangstelling heeft voor de wetenschap en de historie van zijn vak,
merkwaardiglijk te huis is in diens oudere litteratuur en op de meest hartelijke wijze
gereed stond om ons te gerieven met zijn vakkennis, zijn handelsrelaties, zijn
boekenschat. Reeds dadelijk in ons eerste hoofdstuk zal blijken, hoe velerlei en
hoeveel waardevols wij aan hem te danken hebben.’
In 1903 begaf Felix Driessen zich op het gebied der economie en publiceerde
een brochure, genaamd ‘Theorie en Praktijk, Beschouwingen omtrent den
tegenwoordigen toestand der Nijverheid’, waarin hij o.a. de volgende vraag stelt:
‘Hoe komt het dat alleen de theoretici en bespiegelende menschen hun ideeën
verkondigen en door ieder aangehoord worden, terwijl de menschen die ondervinding
hebben, gewoonlijk worden doodgezwegen of wel beoordeeld worden op weinig
zakelijke wijze?’ Hij, de man van de praktijk, kon de menschen der wetenschap niet
altijd naar waarde schatten. Bij het doorlezen van dat geschrift wordt men wel zeer
getroffen door de groote belezenheid, die de schrijver moet hebben gehad op velerlei
gebied.
In de Voorrede van zijn ‘Theorie en Praktijk’ vertelt Driessen hoe zijn
geschiedkundige studiën hem op het spoor hadden gebracht van het werk: ‘Proeve
van een onuitgegeven staathuishoudkundig geschrift ‘Het Welvaren der stad Leiden’
opgesteld in den jare 1659 door Mr. Pieter de la Court’ door B.W. Wttewael, Leiden
1845. De overeenkomst tusschen de beschouwingen in dat werk en de zijne, noemt
hij werkelijk frappant. Het hoeft dan ook geen verwondering te baren dat hij uitvoerige
studiën heeft gemaakt van Pieter de la Court, die tijdgenoot en geestverwant was
van Johan de Witt. Deze Leidsche industrieel, voorstander van den vrijen handel,
die in de toen bestaande hallen en gilden een hinderpaal zag voor de ontwikkeling
van industrie en handel, trok zeer begrijpelijk zijn volle aandacht. Driessen meende
dat Wttewael's uitgaaf niet voldoende was en besloot daarom het werk nogmaals
in zijn geheel uit te geven. Zoo verscheen dan in 1911: ‘Het Welvaren van Leiden.
Handschrift uit het jaar 1659, uitgegeven met Duitsche vertaling, aanteekeningen
en bibliographische bijzonderheden’. Waarom hij er een Duitsche vertaling aan
toevoegde heeft hij niet vermeld. Het resultaat van onderzoekingen in het Leidsche
archief en van verschillende in veilingen opgekochte boeken wordt samengesteld
in wat hij noemt Bibliographie. Deze bevat een schat van gegevens, maar wat men
doorgaans een bibliographie pleegt te noemen, is het eigenlijk niet. De schrijver
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trekt in twijfel of Pieter de la Court de auteur van ‘Het Welvaren’ is geweest. 't Is wel
jammer dat hij, die over zoo talrijke gegevens beschikte, dat vraagstuk niet tot een
oplossing heeft kunnen brengen.
In 1915 werd Felix Driessen lid van onze Maatschappij. In 1918 hield hij een
voordracht over Chitsen papieren. Hij was nl. tot de ontdekking gekomen, dat er
nauw verband moet hebben bestaan tusschen het drukken van katoen en de zg.
Chitsen papieren. Hij had daarvan een groote verzameling aangelegd, en naar
aanleiding van zijn lezing had hij een fraaie tentoonstelling ingericht. Later deed hij
er op maandvergaderingen der maatschappij herhaaldelijk mededeelingen van, als
hij op 't gemeente-archief of elders een naar zijn meening belangrijke vondst had
gedaan; zoo over een na 280 jaar teruggevonden brief, vermoedelijk van den
bekenden Pieter de la Court. Dit schrijven was hem ter hand gesteld door een
directen afstammeling van den bekenden Leidschen rechtsgeleerde en industrieel.
Van de Vereeniging Oud-Leiden werd Felix Driessen in 1913 bestuurslid, welke
functie hij tot zijn dood toe bekleedde. Veel heeft hij ook gedaan voor de Drie
October-vereeniging, waarvan hij mede-oprichter was. Hoe kon 't ook anders: hij
met zijn groote belangstelling in de geschiedenis van zijn geboortestad! Vele jaren
is hij secretaris geweest van deze vereeniging, waarvan hij later tot eerelid werd
benoemd.
Zijn levensbeschrijving zou niet volledig zijn als ook zijn liefde voor de muziek
niet werd herdacht. Bij de vele beslommeringen van het zakelijke leven en de plichten
van de openbare betrekkingen werd in de familie Driessen zeer veel aan de kunst
gedaan en ‘de muziek werd’, zoo vertelt hij zelf in het levensbericht over zijn vader,
‘den kinderen als het ware met den paplepel ingegeven’. Doordat zijn vader secretaris
was van de Leidsche Schouwburg, logeerden dikwijls groote kunstenaars onder het
steeds gastvrije dak Breestraat 125, onder wie de groote Nederlandsche componist
Joh. J.H. Verhulst. Felix Driessen had een bijzonder mooie basstem; op vele
concerten van de Zangvereeniging van de Maatschappij tot bevordering der
Toonkunst afd. Leiden, waarvan hij oprichter, secretaris en voorzitter is geweest, is
hij als solist opgetreden. In 1888 werd hem het eerelidmaatschap van de vereeniging
aangeboden. Van het kerkkoor der Hartebrugkerk was hij een trouw zanger, later
werd hij tot dirigent hiervan benoemd. Omdat hij voelde voor deze functie kennis
van het Latijn noodig te hebben, is hij, toen bijna vijftig jaar oud, nog met de studie
van die taal begonnen.
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De laatste jaren van zijn leven heeft hij veel leed ondervonden; zoowel door den
achteruitgang van de fabriek, als in zijn gezin. Een volwassen zoon heeft hij door
den dood verloren. Ook is een langdurig lichamelijk lijden hem niet gespaard
gebleven, maar hij heeft dat alles moedig en geduldig gedragen. Den 18den October
1936 kwam een eind aan dit zoo welbestede leven.
Felix Driessen had door zijn groote bereidwilligheid anderen te helpen een ruimen
kring van vrienden gekregen, die met zijn nagelaten betrekkingen, zijn nagedachtenis
dankbaar zullen blijven gedenken.
F.A. LE POOLE
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Jacobus Funke
Amsterdam, 25 Mei 1868 - 's-Gravenhage, 26 Januari 1939
De positie van directeur van een dagbladbedrijf in het tijdperk waarin Funke directeur
van het Nieuws van den Dag was, is niet gemakkelijk geweest. Hij is de leider der
op commercieelen grondslag gebaseerde onderneming, welker economisch doel
bestaat in het behalen van winst, de jegens aandeelhouders voor den bloei van het
bedrijf verantwoordelijke man, en als zoodanig dient zijn belangstelling sterk gericht
te zijn op de voornaamste bron van inkomsten: de advertenties. Hij moet zorg dragen,
dat de uitgaven met de inkomsten in evenwicht zijn, ten einde de winstmarge te
bewaren. Die uitgaven echter zijn voor een groot deel juist niet van economischen
commercieelen, maar van ideëelen, intellectueelen aard; t.w. de uitgaven voor het
geestelijk organisme dat een dagblad vormt. De leider van het dagbladbedrijf moet
bij de beslissing over deze uitgaven haar vermoedelijk economisch nut in het oog
houden, d.i. de kansen, dat zij zullen leiden tot het op peil houden of de vergrooting
der oplage, die de hoegrootheid der inkomsten bepaalt: direct door de
abonnementsgelden, indirect door de advertenties, die op den duur de fluctuaties
der oplage zullen volgen. Hij moet dus beschikken over commercieele kwaliteiten,
en voor de aankweeking daarvan opgeleid zijn, maar tevens over intellectueele,
ideëele, artistieke, literaire, ethische hoedanigheden, zonder welke hij de
noodzakelijkheid of gewenschtheid der uitgaven voor het redactioneele deel van
het dagblad niet zou kunnen beoordeelen. Hij dient daarbij te beschikken over een
ruimen, verrezienden blik, omdat hij moet beslissen over uitgaven die eerst na
verloop van vrij langen tijd en zonder eenige zekerheid haar economisch rendement
opbrengen.
Dit alles is zuiver economisch, materialistisch gezien, maar daarnaast staat een
ander gezichtspunt: het dagblad als geestelijk organisme - ik spreek nog steeds
over de periode waarin Funke directeur van het Nieuws was - wil niet enkel nieuws
bekend maken, maar ook voorlichten, ontwikkelen en het is dus niet voldoende, dat
de inhoud aantrekkelijk gemaakt wordt, vele lezers trekt en zoo tot den
commercieelen bloei der onderneming leidt, maar de inhoud moet dienstbaar zijn
aan het geestelijk doel van het dagblad. Het kan voorkomen en komt inderdaad
onophoudelijk voor, dat beide doeleinden, het commercieele en het ideëele, met
elkander in strijd komen en de leider van het bedrijf is de man die uiteindelijk te
beslissen heeft, welke strooming zal praevaleeren, ook al
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rust de verantwoordelijkheid voor het redactioneele deel niet op hem, maar op den
hoofdredacteur.
Funke heeft deze moeilijkheden ten volle beseft, met groote eerlijkheid ernaar
gestreefd ze te vermeesteren en zijn blad in beide opzichten bloeiend te maken.
Naar aard en neiging lag hem het commercieele ongetwijfeld veel minder dan het
intellectueele, en - al was hij een tijd lang vice-president en penningmeester van
den Ned. Journalistenkring en vertegenwoordigde dezen op vier internationale
congressen - toch heb ik hem vaak hooren betreuren, dat hij geen ‘echte journalist’
was. Een goede traditie der dagbladpers in ons land maakte immers een scherpe
scheiding tusschen de redactioneele en de commercieele zijde van het dagbladbedrijf
en Funke heeft deze scheiding angstvallig geëerbiedigd, zich scrupuleus onthouden
van elke poging om invloed uit te oefenen op het redactioneele deel van zijn blad,
dit ten volle overlatend aan den verantwoordelijken hoofdredacteur. Zijn belangstelling
in het werk van redactie en medewerkers was onbegrensd en hij voerde dagelijks
lange gesprekken met ons, redactieleden - hield ons kostelijk van ons werk - maar
hij deed dit immer als ‘belangstellend en gemiddeld lezer’ zooals hij het uitdrukte,
en er is veel in zijn krant geschreven, dat zijn instemming allerminst had. Zeker,
redactie en medewerkers kenden zijn opvattingen en stelden zijn oordeel zeer op
prijs, maar er was er geen die anders schreef dan hij meende te moeten schrijven,
omdat het hem aangenaam zou kunnen zijn. Integendeel, ik heb Funke wel eens
in een booze bui 'n medewerker hooren verdenken van met opzet zoo te schrijven,
dat het den directeur ergerde. Zelfs waar naar zijn oordeel het commercieel belang
door den inhoud van een rubriek, een artikel of een bericht werd geschaad, daar
liet hij niettemin aan den hoofdredacteur de beslissing omtrent de opneming over.
Aldus werkten de schrijvers aan het Nieuws in het rustig bewustzijn van vrij te kunnen
schrijven, zich slechts verantwoordelijk voelend jegens hun geweten en den
hoofdredacteur. Deze voornaamste en welverdiende hulde behoort Funke aan het
hoofd van zijn levensbericht te worden gebracht.
Dat hij dit standpunt zoo scrupuleus heeft ingenomen, vond, dunkt mij, zijn oorzaak
niet alleen in zijn eerbied voor de goede traditie en zijn overtuiging, dat deze heilzaam
en noodzakelijk was, maar ook in het bewustzijn, dat zijn aard en neiging niet
voldoende in overeenstemming waren met het karakter van het blad welks directie
hij voerde. Het Nieuws immers was in 1870 opgericht als ‘kleine courant’, het had
grooten
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opgang gemaakt en was in waarheid in velerlei opzicht een groote krant geworden,
maar dan toch een die nauwelijks tot de groote pers behoorde. Hoewel politiek
neutraal in den goeden zin, had het geestelijk zijn eigen stempel, sprak het niet tot
een intellectueele élite, werd door deze weinig gelezen, maar was het blad van een
gegoeden, gematigd godsdienstigen, gezeten burgerstand, en dit was nu niet bepaald
de sfeer, waarin Funke zich het best thuis voelde. Hij was immers... maar om dit
duidelijk te maken, moet ik datgene doen, waarnaar men in een levensbericht het
eerst pleegt te vragen, het curriculum vitae van den overledene relateeren.
Jacobus Funke werd 25 Mei 1868 geboren te Amsterdam in een huis aan den
Blauwburgwal, dat thans niet meer bestaat, als zoon van George Lodewijk Funke
en Maria Christiana de Koning. Hij was de oudste van zes kinderen. De vader was
uitgever, die belangrijke werken heeft gepubliceerd, een groot deel van het oeuvre
van Multatuli b.v., en een correspondentie met die groote figuur was nog in het bezit
van den zoon. Na eenige jaren gymnasiaal onderwijs werd hij voor het uitgeversvak
en den boekhandel opgeleid, achtereenvolgens in Amsterdam - jaren waaruit zijn
vriendschap met Herman Robbers dateert, - den Haag, Leipzig, Berlijn en ten slotte
in Parijs bij den bekenden Paul Ollendorff. In deze leeren reisjaren is zijn groote
liefde voor den Franschen geest en de Fransche hoofdstad steeds gegroeid: het
literaire, artistieke leven daar heeft hem diep gegrepen, hij heeft er warme
vriendschap gevonden bij literatoren - zoo Pierre Valdagne en Pierre Soulaine - hij
is daar geworden tot een der velen in ons land die naast dit, Frankrijk als hun
vaderland beschouwen, ja heel zijn leven heeft hem een innig verlangen naar
Frankrijk en Parijs beheerscht.
Intusschen was er in het ouderlijk huis in Amsterdam veel veranderd. In 1870 had
de vader mede het Nieuws opgericht, dit tot grooten bloei gebracht, en in 1885 was
hij nog in de kracht van zijn leven gestorven. De zoon volgde, toen zijn opleiding
voltooid was, den vader niet terstond op, maar vestigde zich als uitgever in Den
Haag, samen met J.C. Loman. De firma Loman en Funke heeft werk uitgegeven
van vele jonge Nederlandsche en Vlaamsche auteurs en in dezen werkkring heeft
de jonge Funke groote bevrediging gevonden. Nog lange jaren is hij de uitgever
gebleven van het letterkundig maandblad Nederland. In den Haag ook vond hij zijn
levensgezellin, Henriette Maria Nijhoff, dochter van Martinus Nijhoff en Emma
Johanna Henrietta Cool (1894), die den
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echtgenoot in al de moeilijkheden zijns levens moedig ter zijde heeft gestaan. Met
haar en twee kinderen, een zoon en een dochter, heeft hij een gezin gevormd, in
welks warme sfeer hun talrijke gasten zich zoo goed hebben thuis gevoeld.
Na Parijs is Den Haag Funke's liefste woonstad geweest, maar het lot had hem
voor Amsterdam bestemd. In 1897 nam hij zijns vaders plaats als directeur van het
Nieuws van den Dag in, tot 1900 samen met J.L. Beijers, sinds dien tot het einde
van het Nieuws, alleen. Het gezin vestigde zich in Amsterdam, woonde in een mooi
en zeer smaakvol ingericht huis aan de Van Eeghenstraat tegenover het groote hek
van 't Vondelpark.
Dat nu de aldus gevormde en geneigde Funke een man was van geheel anderen
stempel dan het lezerspubliek van zijn blad, behoeft geen betoog. Die groote, ietwat
gebogen, keurig gekleede figuur van mondain voorkomen, met de sigaret in den
hoek van z'n mond, in een tijd waarin een Nederlandsche mijnheer nog alleen maar
sigaren rookte, had uiterlijk en innerlijk wel zeer weinig gemeen met den deftigen,
ernstigen, 'n beetje stijven Amsterdammer van 't eind der 19e eeuw, dien men zich
in zijn positie zou voorstellen. Neen, gewichtig was Funke allerminst. Wel kende hij
het gewicht zijner positie ten volle, maar in zijn optreden kwam dit niet tot uiting. In
zijn omgang volgde hij een Franschen stijl van hoffelijke beminnelijkheid en van een
frivool grapje was hij niet afkeerig. Een bohémien was hij zeker niet, maar toch had
het vie de Bohème groote bekoring voor hem. Ook waardeerde hij het sociale leven,
dat zijn belangrijke positie meebracht en de intieme dinertjes in den huize Funke
waren met recht vermaard, maar toch geheel bevredigd heeft hij zich nooit gevoeld
in zijn geboorte- en woonstad. Over het geheel was zijn genegenheid voor haar van
die eigenaardige soort, die men vaak vindt - of vond - bij geboren Amsterdammers:
zij bewonderen onze wonderschoone hoofdstad, houden van haar, maar hun affectie
uit zich vaak in zeer scherpe kritiek. Ik geloof eigenlijk dit: zij voelen, dat Amsterdam
als eenige stad in ons land van grootsteedsche allure, daarin juist bij vele
buitenlandsche hoofdsteden ten achter staat en vergelijken haar onwillekeurig met...
Parijs, een vergelijking, die natuurlijk weinig zin heeft, omdat de kwaliteiten om welke
men Parijs lief heeft van gansch anderen aard zijn dan die waarom Amsterdam ons
zoo dierbaar is.
Hoe dit zij, al deze factoren werkten samen om te maken dat Funke eigen smaak,
opvattingen en meeningen geenszins gaarne in zijn blad
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op den voorgrond gesteld zag, maar hij zich bij het systeem van den voor de redactie
alleen verantwoordelijken hoofdredacteur zonder bezwaar neerlegde. Als zoodanig
vond hij bij zijn optreden Dr. P.H. Ritter, den oud-predikant in wien de geest van het
Nieuws zich zeer zuiver weerspiegelde. Nadat Ritter was heengegaan, geroepen
om den zetel voor Wijsbegeerte in Utrecht te gaan bezetten, heeft Funke en hebben
zijn commissarissen geweifeld omtrent de verder te volgen richting: eerst werd Dr
L. Knappert, de Leidsche hoogleeraar in de Godgeleerdheid aangezocht, maar na
diens weigering de journalist-geleerde Dr C. Easton gekozen en daarmee stond
vast, dat het Nieuws zich meer dan tot dusver in modern-journalistieke richting zou
gaan bewegen. 't Is in het eerste decennium van Eastons redactoraat geweest, dat
schrijver dezes als redacteur-buitenland zoowel met Funke als met Easton in
dagelijksche, vriendschappelijke aanraking is geweest. Dat zijn de jaren 1906-1917,
moeilijke en spannende jaren, maar juist voor den verzorger der rubriek Buitenland
zoo uiterst belangwekkend en vruchtbaar, de periode vóór en de eerste jaren van
den wereldoorlog. Gezamenlijk hebben wij in dien tijd gepoogd naar beste krachten
het Nieuws op de hoogte van den tijd te brengen en Funke heb ik, toen die moeilijke
periode aanbrak, ten zeerste leeren waardeeren.
Het besluit om aan het eenmaal daags verschijnende Nieuws een ochtendblad
toe te voegen, een uitgave die de winst te eenen male moest verslinden, werd in
een uur tijds na overleg met den president-commissaris genomen. De technische
en administratieve maatregelen die dit meebracht in een tijd toen het leven in ons
land volslagen ontwricht was, waren buitengewoon veeleischend en de taak van
den directeur werd meer dan dubbel zoo zwaar als voorheen. Funke heeft dien last
kunnen dragen en aan de moeilijkheden het hoofd geboden. Hij deed dit, terwijl hij
persoonlijk diep leed: zijn liefde voor Frankrijk deed hem de gebeurtenissen op het
oorlogsterrein medeleven als geen ander, maakte ook, dat de eischen welke de
neutraliteit aan de houding van onze pers stelde, hem pijnlijk waren.
De beste herinneringen gaan nu - in een nog zoo veel somberder tijd - uit naar
die bewogen dagen. Ik hoor het Funke nog zeggen in Juli 1914: ‘Wat er nu gebeurt
zal uw en mijn leven, ons aller leven, blijven beheerschen, wat ook de afloop aal
zijn.’ Ik was jong en geloofde 't maar half......
De oorlogsjaren zijn goed doorstaan, maar daarna, in 1923, is het
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einde gekomen van het Nieuws en van Funke's carrière: het blad werd verkocht en
thans leeft slechts de naam nog voort. De oorzaken hiervan, de omstandigheden
waaronder het geschiedde, kan ik niet beoordeelen of beschrijven. Men heeft het
Funke zwaar aangerekend en ook de schrijver van dit levensbericht is er diep door
getroffen geweest en heeft zich in zijn oud-directeur bedrogen gevoeld. Hij heeft
later dieper gezien en beter begrepen en is van één ding zeker: Funke is oprecht
overtuigd geweest, verplicht te zijn te handelen zooals hij gehandeld heeft; het heeft
hem zelf het diepst gegriefd zoo te moeten handelen en hij heeft al het mogelijke
gedaan om het lot van zijn medewerkers zoo gunstig te maken als mogelijk was.
Hij zelf heeft toen Amsterdam verlaten, heeft gereisd in Frankrijk en Italië, en zich
daarna in den Haag gevestigd. Zijn gezondheid had zwaar geleden en in de laatste
jaren was hij door een pijnlijke ziekte zeer in zijn vrijheid van beweging belemmerd.
De tragedie van zijn vaderland en het land zijner liefde heeft hij niet meer behoeven
te beleven: op 26 Januari 1939 is hij overleden.
In dit levensbericht behoorde Funke's directoraat van het Nieuws op den voorgrond
te staan, maar het zou onvolledig zijn, als daarnaast niet werd melding gemaakt
van twee andere levensfuncties, welke hem zeker niet minder na aan het hart
gelegen hebben: zijn bemoeiingen met het tooneel en zijn werk voor de verspreiding
der Fransche cultuur in ons land. Meer dan 22 jaar lang is hij lid geweest van den
Raad van Beheer van de Kon. Ver. het Nederlandsch Tooneel, dat den
Amsterdamschen stadsschouwburg bespeelde, vele jaren ook bestuurslid van het
Tooneelverbond. Hoe zeer hij als lid van den Raad van Beheer van den kant der
tooneelisten werd gewaardeerd, blijkt ons uit een schrijven van de bekende actrice
mevrouw Rika Hopper: hoe hij er voor werkte, dat talentvolle jonge tooneelspelers
hun kans kregen om te bewijzen wat zij vermochten; welk een goeden invloed hij
uitoefende op de keuze van het repertoire, en met welk een praktischen, zorgenden
en vooruitzienden blik hij waakte voor de materieele belangen der tooneelisten, zich
uitend in de oprichting van het pensioenfonds. En wat het werk voor de Fransche
cultuur betreft: de steun aan Fransche tooneeluitvoeringen in Amsterdam, het
lidmaatschap van 't bestuur der Alliance française en van het Comité
Nederland-Frankrijk getuigen daarvan. Medewerking aan den wederopbouw van
Frankrijk na 1918 in verschillende functies sprak bij hem van zelf. De Fransche
regeering heeft zijn verdiensten voor
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Frankrijk en in het bijzonder voor de Fransche tooneelkunst en haar verbreiding in
ons land erkend door zijn benoeming tot officier de l'Instruction Publique eerst, tot
Ridder in het Legioen van Eer later.
Zoo heeft Funke zijn taak in dit leven met eere vervuld, veel moeilijkheden en
bitterheid gekend, maar ook groote voldoening en waardeering ondervonden. Met
genegenheid en eerbied blijven wij aan hem denken.
Leiden, Juli 1942.
J.C. VAN OVEN
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Jan Carel de Haan
Soemedang, 16 Januari 1884 - Oegstgeest, 4 Juli 1942
Jan Carel de Haan werd 16 Januari 1884 te Soemedang op Jaya geboren, waar
zijn vader, Adriaan de Haan, zendeling was.
Zijn moeder Tannetje Danens verloor hij, toen hij drie jaar was. Zijn vader gaf
hem het huisonderwijs, dat nog doorging in den Haag, toen de familie met verlof
eenigen tijd in Holland doorbracht. Eerst toen zijn familie naar Indië terugging, kwam
hij op het Haagsche gymnasium en kwam voor het eerst ook buiten den streng
orthodoxen kring, waartoe de familie De Haan behoorde.
Toen het duidelijk werd, welk een bijzonder begaafde leerling de jonge De Haan
was, ontstond in de leidende Christelijke kringen de gedachte, dat hij wellicht een
belangrijke rol in de Christelijk politieke richting zou kunnen spelen, zoodat hij
herhaaldelijk in aanraking werd gebracht met Dr Kuyper. Het bleek echter, dat de
actieve politiek hem in het geheel niet aantrok. Ze paste niet bij zijn bescheiden
aard en eenigszins verlegen natuur.
Hij werd daarom bestemd voor het Bijbelgenootschap en zou als taalkundig
ambtenaar in Indië tewerk worden gesteld en moest daartoe de studie van
Oostersche Taal en Letterkunde in Leiden volgen, die hij in 1904 aanving. Hoewel
de studie daarvan hem ongetwijfeld aantrok, kwam echter meer en meer uit, dat hij
zich in het orthodoxe geloof niet kon terecht vinden. Nadat hij drie jaar in deze
richting gewerkt had, begon de toekomstige verbintenis hem zoodanig te bezwaren,
dat hij zich genoodzaakt voelde, deze banden te verbreken.
Na een reis naar Indië om met zijn vader deze moeilijkheden te bespreken, ging
hij over tot de studie der Nederlandsche Letteren en Geschiedenis, en begon deze
studie in Groningen. Het is moeilijk te zeggen, welke studie voor hem de hoofdzaak
was. Officieel, voor het examen, waren het de Nederlandsche Letteren, maar uit
het verdere verloop van zijn wetenschappelijke ontwikkeling blijkt wel dat de
geschiedenis in meerdere mate zijn belangstelling trok.
In Leiden had hij een levendig aandeel genomen aan het studentenleven en vooral
met de werkzaamheden van het dispuut ‘Litteris’ en van de Wijsgeerige Vereeniging
meegeleefd.
In Groningen trok hij zich meer terug en concentreerde zich geheel op de studie
en het geven van lessen in de klassieke letteren die hem even dierbaar waren als
de moderne. Dit zien wij weer in het onderwerp van zijn proefschrift uitgedrukt.
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Na afloop van zijn studie was hij in 1913 leeraar in Warffum en Groningen, maar
werd spoedig in 1914 door de mobilisatie opgeroepen voor den militairen dienst.
Omdat hij zich verbond naar Indië te gaan, kom hij in 1916 het leeraarschap weer
opnemen en ging naar Soerabaja.
In 1920 kreeg hij de functie, waarvoor hij bij uitstek geschikt was. Er was in
Bandoeng een Algemeen Middelbare School opgericht van een bijzonder type, waar
de inheemsche jeugd de gelegenheid zou hebben een klassieke opleiding te krijgen
om langs dien weg voorbereid te worden voor litteraire en juridische studie. Hoofddoel
van deze school was, een band te leggen tusschen Oostersche en Westersche
kultuur en gedachtenwereld. Men had moeilijk iemand kunnen vinden die voor deze
taak beter voorbereid was. De vergelijkende kultuurstudie was juist, wat hem het
meeste belang inboezemde. Als leeraar was hij op deze school zeer op zijn plaats,
want de leerlingen voelden al spoedig, hoezeer hij met hen meeleefde. Ze zagen
op tegen zijn veelzijdige en immer parate kennis en hij werd ook om zijn
karaktereigenschappen door hen op de handen gedragen.
Gedurende zijn eerste verlof in 1923 promoveerde hij in Groningen op een
proefschrift ‘Studiën over de Romeinsche elementen in Hooft's niet-dramatische
poëzie’. Dit boekje was voor een groot gedeelte gereed gemaakt in Indië en als men
dan bedenkt, dat in dat land eigenlijk geen bibliotheken aanwezig zijn, dan bewijst
dit wel zijn bijzondere gave van veel parate kennis. Want in veel gevallen moest De
Haan zich daarbij baseeren op wat hij nog in zijn geheugen had bewaard bij de
lezing van de Romeinsche dichters gedurende zijn studietijd in Groningen. Dit
wonderbaarlijk goed en nauwkeurig geheugen was een bezit, opvallend voor ieder,
die met hem in geestelijke betrekking stond, hetzij in het dagelijksch gesprek of in
de wetenschappelijke discussie.
Uit dit proefschrift blijkt hetzelfde streven om uitingen van verschillende
kultuurperioden met elkaar te vergelijken, de poëzie van Hooft met die van de
Romeinen, de Italianen, de Franschen, de figuur van Hooft met die van de
Romeinsche dichters en met de daartusschen liggende figuren van Petrarca en
Ronsard.
Na zijn verlof in Bandoeng teruggekeerd, nam hij een taak op zich, die in bijzondere
mate aan zijn kennis en aan zijn neigingen aangepast was, een privaatdocentschap
in de vergelijkende kultuurgeschiedenis aan de nieuwe Technische Hoogeschool,
die ten doel had, de Indische jeugd in het land zelf het hooger onderwijs te brengen.
Hij ving zijn colleges
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aan met een rede over: ‘Oost en West in Voor-Azië’, waarin hij een door hem
geliefkoosd thema uitwerkte, nl. de Helleensche kultuur als gemeenschappelijke
oorsprong van de Islamietische en de Westersche kultuur.
Hij schetst, hoe de Arabieren, na de wereld rondom de Middellandsche Zee te
hebben veroverd, zich geleidelijk meer aan de hooger ontwikkelde Byzantijnsche
en Perzische volken, die ze hadden onderworpen, moesten aanpassen en daarmee
de Grieksche gedachtenwereld moesten overnemen. Wat er aan hoogere vormen
van kultuur in beiden leefde, heeft zijn oorsprong in de Grieksche gedachtenwereld.
Deze gedachtengang bracht hij vooral daarom op den voorgrond om de
Islamietische inheemsche intellectueelen erop te wijzen, dat de Westersche kultuur,
waarin zij moesten worden ingewijd om met de moderne structuur van de wereld
vertrouwd te raken, in wezen na aan de grondslagen van hun eigen kultuur verwant
was, ja dat zij hun eigen kultureele ontwikkeling niet kunnen verstaan zonder in de
klassieke Helleensche kultuur te zijn ingeleid.
Het was ook deze gedachtengang die in een serie van een vijfjarig college werd
uitgewerkt, colleges, die door het meerendeel van de hoogleeraren werd bijgewoond
en bijzonder gewaardeerd.
Achtereenvolgens werden de oudste beschavingen van Soemerië, Egypte, Perzië,
Hellas en Palestina behandeld. Het tweede jaar het Hellenisme en Christendom.
Het derde jaar ging over de Islam. In dit college vooral kwam uit, hoe in vele
opzichten de Islamietische en de Christelijke ontwikkeling parallelen vertoonen en
het was bijzonder leerrijk, zoowel voor Christenen als Mohamedanen om elkanders
godsdienstige beschouwing te leeren kennen en vergelijken. Het vierde jaar
behandelde hij het Ancien Régime en het vijfde jaar het Liberalisme.
Herhaaldelijk werd er bij hem op aangedrongen, deze colleges uit te geven, want
zij zouden zeker groote belangstelling hebben gevonden, ook buiten den kring der
Hoogeschool, omdat ze van een diep inzicht getuigen. Doordat de voordrachten
geheel geschreven waren en door de Hoogeschool werden gestenceld, heb ik later
dikwijls lezers gevonden, die dankbaar waren van den inhoud te kunnen kennis
nemen. De Haan was echter te bescheiden en voor zich zelf te veeleischend om
met dit werk voor den dag te treden.
In het Indisch milieu in den bloeitijd van onze bemoeiing, na den wereldoorlog
was De Haan ook overigens een figuur van beteekenis. Series voordrachten, over
de Edda's, over Homerus, over Goethe, over Dante -

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1943

49
zijn lievelingsauteur - werden voor het Kunstkringpubliek door hem gegeven.
Zijn onderwijstaak bepaalde zich verder tot enkele jaren leider van een afdeeling
van de H.B.S. in Bandoeng, de A.M.S. in Solo en het leeraarschap in Malang.
Voor het gebruik van het onderwijs in Indië schreef hij in 1932 het ‘Leerboek der
Wereldgeschiedenis’ in twee deelen, waarin de kultuurgeschiedenis veel meer dan
in andere boeken van dien aard op den voorgrond kwam en waarin ook aan de
geschiedenis van China, Indië, Japan en Arabië de noodige aandacht werd besteed.
Dit was natuurlijk voor het onderwijs in Ned.-Indië noodig. Maar er was zeker een
veelomvattende geest als van De Haan voor noodig om in deze materie een goed
evenwicht te vinden bij de behandeling van een zoo uitgebreide stof.
Een pendant van dit boek was de ‘Schets van de West-Europeesche Letterkunde’,
waarin, zooals de titel aangeeft, eveneens een groot gebied voor compacte
behandeling voor het jongere geslacht werd mogelijk gemaakt.
In 1936 ging hij met pensioen naar Holland en vestigde zich in Oegstgeest en nu
kon hij zich geheel aan zijn historische studie wijden. De meeste belangstelling had
hij voor het ontstaan en de beginperiode van de Renaissance. Zijn ideaal was,
daarover een groot werk te schrijven, hetwelk helaas niet meer tot stand kwam.
Verschillende voorbereidende stukken kwamen uit in den Gids en in het Tijdschrift
voor Geschiedenis, zoo het stuk over Jacoponi da Todi in 1930 en over de Secte
der Apostolici en haar Leiders in 1927, over de Italiaansche Stadscommune van
Consulaat tot Signorie in 1939.
In dezen tijd begint zich nu ook de mogelijkheid te ontwikkelen om in
verzamelwerken de door hem in langen tijd vergaarde gegevens ten nutte te maken.
In het handboek voor wetenschap, kunst en godsdienst, Scientia, schreef hij twee
belangrijke en omvangrijke artikelen. In het eerste deel: ‘De Beginselen der
Aesthetica en der Poëtiek’ en: ‘De Hoofdtijdperken der Westeuropeesche
Letterkunde’. In het tweede deel: ‘De Theorie der Geschiedschrijving’.
Hij definieert in het eerste stuk zoo scherp mogelijk de aesthetische begrippen
en het typische karakter der verschillende perioden om er daarna meer den nadruk
op te leggen dat de begrippen vloeiend en veranderlijk en de perioden kunstmatig
zijn en het classificeeren een onbegonnen werk is.
Zoo is het ook in de Theorie der Geschiedschrijving. Het betrekkelijke
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en onhoudbare van de verschillende uitgesproken theorieën en dogma's komt daarin
sterk tot uiting. Een belangrijke rol speelt daarbij het wijsgeerig inzicht. De Haan
had een voortreffelijke wijsgeerige leerschool doorloopen. Eerst door eigen studie
aan de hand van geschriften van Bierens de Haan, vervolgens als student in Leiden
door eenige jaren college bij Bolland en vervolgens tijdens zijn studentenjaren in
Groningen bij Heymans, maar daarna door voortdurende studie op dit gebied, vooral
van de Italianen Gentile en Croce. Den laatsten noemt hij zelf herhaaldelijk als
dengene van wien hij het meeste heeft geleerd, zoowel op het gebied van de
aesthetica als van de historiographie. Reeds van te voren stond hij Croce na als
iemand die eveneens Hegel doorwerkt en kritisch opgenomen had. Voor De Haan
waren ten slotte historiographie en wijsgeerig denken één.
Nadat De Haan eenmaal op deze wijze goed in de uitgeverswereld geintroduceerd
was en zijn natuurlijke bescheidenheid en schroom in het publiek te treden, waren
overwonnen, kreeg hij van alle kanten verzoeken tot schrijven. Met prof. Van Winter
gaf hij uit: ‘Nederlanders over de Zeeën’ 1940. Het groote werk over de cultureele
ontwikkeling in Italië in de 14e eeuw, dat zijn geliefkoosde aandacht had, bleef
echter liggen. Op 4 Juli 1942 ontrukte de dood hem te vroeg aan zijn familie en
vrienden, vooral ook te vroeg aan de historische wetenschap waarvoor juist zulk
een rijke oogst van vergaarde en bezonken kennis te rijpen stond.
J. CLAY
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Louis Herman Jean Lamberts Hurrelbrinck
Pasoeroean, 1 Juni 1856 - Maastricht, 29 October 1941
Tusschen den geboortedatum van Lamberts Hurrelbrinck: 1 Juni 1856 en dien van
zijn sterven: 29 October 1941 ligt een lange periode van bijna drie generaties;
tusschen het aan de Oostkust van Java gelegen Pasoeroean, waar hij in de
zwaar-warme periode van den drogen moesson het levenslicht aanschouwde en
Maastricht, de plaats, waar hij gestorven is en op een huiverig-kouden Novemberdag
onder striemend, natte sneeuwbuien begraven werd, liggen een halve wereld en
een bar klimaatverschil.
Louis Herman Jean Lamberts Hurrelbrinck werd geboren uit het huwelijk van
Johannes Samuel Lamberts Hurrelbrinck, ontvanger van in- en uitgaande rechten
en van Rosalie, Petronella, Cornelia van Sirtema. Zijn moeder behoorde tot een
oud, patricisch geslacht van Limburg en was afstammelinge van een uitgeweken
Hugenotenfamilie, Pain et Vin, die na het herroepen van het Edict van Nantes in
1685 Frankrijk verliet en zich in Maastricht vestigde.
De Pain et Vin's, die aan de legers van de stadhouders verschillende officieren
geschonken hebben, waren aan voorname families in Limburg geparenteerd en
komen in de geschiedenis van Maastricht meermalen voor.
Het is daarom dan ook niet onwaarschijnlijk, dat de jonge Lamberts Hurrelbrinck
zijn warme belangstelling voor Limburg, waarvan hij zoo duidelijk in zijn omvangrijk
oeuvre blijk geeft, grootendeels van moederszijde heeft gekregen. Hij heeft reeds
als kind van vier jaar Indië verlaten om zich met zijn ouders te Maastricht te vestigen.
Zijn vader keerde spoedig weer naar Indië terug om nog enkele jaren in 's lands
dienst door te brengen, terwijl zijn moeder om gezondsheidsredenen in het vaderland
bleef en met haar zoontje Valkenburg als woonplaats koos.
Het is in deze plaats, welke in zijn later werk, al of niet onder den naam Roosdaal
een belangrijke rol zou spelen en waar vele zijner dramatis personae zouden lijden
en strijden, dat de jonge Louis zijn eerste schoolopvoeding kreeg bij meester Smeets,
die tevens directeur van het zanggezelschap Walram was.
Wegens het vrij gebrekkige schoolonderwijs in deze plaats verhuisde de moeder
met haar zoontje spoedig naar Meerssen, waar hij de lessen ging volgen van een
zekeren meester Mathieu Nivel, een uitstekend
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onderwijzer en buitengewoon man, dien de schrijver in verschillende zijner latere
novellen in dankbare hulde heeft herdacht.
Nadat hij het gemeentelijk gymnasium te Maastricht gevolgd had, liet Lamberts
Hurrelbrinck zich in 1875 inschrijven als student in de rechten aan de Leidsche
Universiteit. Hij is een opgewekte, vroolijke student geweest, die van het
studentenleven ten volle heeft genoten zonder daarbij zijn studies te verwaarloozen.
Na zijne promotie in 1880 op een proefschrift, getiteld: ‘Iets over de schending van
geheimen’, bleef hij in Leiden, waar hij zich als advocaat vestigde.
Zijn praktijk als jeugdig rechtsgeleerde liet hem echter genoeg tijd over om de
redactie van de Leidsche Courant waar te nemen. Hier te Leiden maakte hij kennis
met zijn ouderen gewestgenoot Emile Seipgens, den toenmaals bekenden schrijver
van Limburgsche novellen, die in dien tijd leeraar in het Duitsch was aan de H.B.S.
ter plaatse.
Seipgens wees den jongen Hurrelbrinck op zijn bijzonderen aanleg om zijn
gedachten helder en duidelijk weer te geven en op den vlotten, levendigen stijl van
zijne pennevruchten in het door hem geredigeerde blad. De aansporing van Seipgens
is zeker van invloed geweest op de richting, die Lamberts Hurrelbrinck spoedig
daarop zou inslaan.
Intusschen had de Leidsche Courant door de concurrentie van het veel jongere
Leidsche Dagblad opgehouden te bestaan en had dit laatste zijn kolommen voor
hem opengesteld als tooneelrecensent. Tien jaar lang heeft hij in dit blad zijn
tooneelverslagen gegeven, die door de lezers zeer op prijs werden gesteld.
Inmiddels had de Leidsche Maatschappij voor Letterkunde hem in 1890 het
lidmaatschap verleend, kort nadat zijn eerste werk ‘Limburgsche Novellen’
verschenen was. Deze novellen, die reeds typeerend zijn voor den aard en de
letterkundige waarde van zijn latere werken, werden in De Gids, grootendeels terecht,
slechts met matig enthousiasme ontvangen.
In 1893 vertrok hij uit Leiden naar Amsterdam, waar hij zich spoedig in een
uitgebreide strafpraktijk mocht verheugen. In zijn in 1907 verschenen boek
‘Misdadigerswereld’ heeft hij verschillende herinneringen aan zijn advocatenloopbaan
vastgelegd. Zoowel te Leiden als te Amsterdam besteedde hij zijn vrijen tijd geheel
aan het schrijven van schetsen, novellen, romans en een drietal tooneelspelen of
kluchten. Tenslotte vestigde hij zich in 1909 voor goed in Limburg, eerst nog te
Valkenburg, waar hij ook reeds vroeger zijn vacanties had doorgebracht. Hier zocht
hij
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vooral omgang met de eenvoudige kameraden uit zijn jeugd, die thans hardwerkende
boeren, mijnwerkers of arbeiders waren geworden. Hij verdiepte zich in de kennis
van hun gewoonten, zeden, gebruiken en feesten, welke hij later nauwkeurig in zijn
werken zou beschrijven en uitbeelden.
Twee jaar later, in 1911 verhuisde hij naar Maastricht, waar hij sedertdien is blijven
wonen. Na eenigen tijd legde hij zijn praktijk, waarbij hij zich vooral had toegelegd
op het pleiten in strafzaken, neer, om zich geheel aan zijn letterkundig werk te wijden.
Toen in 1910 het 31e Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres te Maastricht
werd gehouden, werd Mr. Lamberts Hurrelbrinck tot algemeen voorzitter gekozen.
Hij heeft zich van deze taak op even hoffelijke als loffelijke wijze gekweten en zich
een hartelijk, vlot en joviaal man betoond.
De hartelijke en gevoelige mensch, die reeds als advocaat zeer met het lot van
zijn medemenschen was begaan, bleek hij ook te zijn, toen de eerste Wereldoorlog
al zijn ellenden over het menschdom uitstortte. Hurrelbrinck heeft toen heel veel
verdienstelijken arbeid verricht als secretaris van het Internationaal Liefdewerk voor
gewonden en krijgsgevangenen te Maastricht. In het door hem over dit werk
geschreven boekje wordt terloops vermeld, hoe dit Liefdewerk in de vier jaar van
zijn bestaan niet minder dan 2 1/2 millioen pakketten uit Maastricht verzonden heeft
naar de vele gevangenkampen in Europa, Afrika en Azië. Door koning Albert van
België werd hem voor zijn groote verdiensten in dezen de Albert-medaille met lint
geschonken.
Tal van schetsen in verschillende bladen en tijdschriften en ook een roman
‘Vaderland’ heeft hij aan den Wereldoorlog gewijd, waarvan hij de verschrikkingen
door zijn bezoeken aan de vele treinen met gewonden, die zijn woonplaats
passeerden, van nabij heeft leeren kennen.
Hurrelbrinck heeft na 1918 geen bepaalde functie meer uitgeoefend, doch zich
nog slechts uitsluitend aan zijn letterkundigen arbeid gegeven. Dat wil niet zeggen,
dat hij daarom voor niets anders belangstelling had, integendeel! Hij stond midden
in het maatschappelijk leven en vooral in het Maastrichtsche vereenigings- en
societeitsleven was hij, geestig causeur, een figuur, die op den voorgrond trad en
wiens interesse in het bijzonder naar de tooneelwereld bleef uitgaan. Deze was hij
steeds trouw gebleven vanaf den tijd, dat hij nog zijn tooneelrecensies schreef in
de Leidsche Courant, via de Amsterdamsche periode, waarin hij enkele blij-
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spelen en kluchten maakte, tot het tijdperk, waarop hij als eere-voorzitter der
Maastrichtsche tooneelvereeniging ‘Kunst en Vermaak’ zijn vasten zetel in den
Stadsschouwburg had.
Het is Lamberts Hurrelbrinck beschoren geweest een hoogen ouderdom te
bereiken. Nog een jaar voor zijn dood heeft hij op zijn 84ste jaar zijn diamanten
promotiefeest gevierd. Doch ook deze man kon de schaduwzijden van een hoogen
leeftijd niet ontgaan. Hoewel hij tot op zijn 80ste jaar nog heel kras was, kon hij
reeds geruimen tijd voor zijn dood zijn woning bijna niet meer verlaten. Ook hij stierf
een beetje vereenzaamd, zooals zoovelen, die, oud geworden, zich hun laatste
vrienden zien ontvallen.
Doch zelfs wie hem in deze laatste periode heeft bezocht, moest den indruk
krijgen, dat hij nog iets bezat van zijn vroegere geestelijke vitaliteit door de
belangstelling, die hij toonde voor alles wat met de schoone kunsten verband hield.
Zijn geest bleef trouwens ook helder tot bijna op het laatste oogenblik.
Met Lamberts Hurrelbrinck is heengegaan een man, die weliswaar in de
Nederlandsche letterkundige wereld geen prominente plaats heeft ingenomen, maar
die in zijn vele romans en novellen op zijn minst heeft blijk gegeven van een groote
liefde voor en een uitstekende waarneming van het Limburgsche boerenvolk, zooals
dat in de dorpen, voordat de groote industrialiseering begon, leefde, feestte en
zwoegde.
Met het Zuiden heeft hij gemeen gehad de hoofsche, vlotte omgangsvormen, de
opgewektheid en eenvoud, de jovialiteit en de hartelijkheid, die hij als groot
menschenvriend steeds in hooge mate heeft gecultiveerd en met de daad beleden.
Niet het minst heeft hij deze menschenliefde met de daad beleden in en door zijn
vele werken.
Hoewel een levensbericht een uitvoerige bespreking en beoordeeling van het
letterkundige werk van den beschrevene meestal uitsluit, moge een dergelijke
bespreking, zij het dan in zeer beknopten vorm, hier toch niet achterwege blijven,
daar zij bijdraagt tot een betere kennis en waardeering van de figuur van Lamberts
Hurrelbrinck.
Reeds uit de titels van de meeste zijner werken blijkt duidelijk, dat zijn
belangstelling bijna uitsluitend uitging naar de mooie Limburgsche natuur en naar
de kleine dorpjes en de eenvoudige boeren met hun deugden en ondeugden.
Hurrelbrinck is de uitbeelder bij uitstek van het Limburgsche land en volk, zooals
dat nog was in het midden der vorige eeuw. Hij is vooral de beschrijver van het
romantische Limburg met
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zijn vermetele, dappere smokkelaars en stroopers, met zijn listige, niemand ontziende
veldwachters en kommiezen en met op den achtergrond typen als de kasteelheer,
de dorpspastoor of de burgemeester. Vooral heeft hij oog voor den somberen, ruwen
en forschen kant van het dorpsleven, zoodat in zijn romans en novellen vaak ook
krachtige en ruwe figuren de hoofdrol spelen. Daarom ook kiest hij meermalen tot
onderwerp van zijn romans de lotgevallen van de beruchte benden, die Limburg in
de 18de eeuw onveilig hebben gemaakt, de bokkenrijders. Hij maakte daarvoor aan
de hand van archieven en processtukken een nauwkeurige studie van de
omstandigheden, waaronder deze menschen geleefd hadden, opdat alles zooveel
mogelijk historisch verantwoord zou zijn. Het zijn dan ook vooral deze werken van
avontuur, geweld en spanning geweest, die hem in de breede kringen van het
romanlezend publiek hebben bekend gemaakt.
Hurrelbrinck beschrijft, zooals reeds boven gezegd, de boeren, met hun goede
en slechte hoedanigheden zonder echter het accent bij één en dezelfde persoon
eenzijdig naar zijn slechte hoedanigheden te verleggen. Zoodoende geeft hij ons
gelukkig weinig menschelijke monsters, zooals met den wonderdokter in zijn roman
‘Madonna’ wel het geval is, die zijn onteerende daad dan ook met een zware
gevangenisstraf moet boeten.
In dit laatste, hyper-romantische, melodramatische werk is hij overigens in de
keuze van zijn onderwerp minder gelukkig geweest. Zijn psychologie gaat hier en
elders niet diep, evenmin als in zijn werk ‘Misdadigerswereld’, dat niet een scherpe
uitbeelding geeft van de donkere, psychologische roerselen van crimineel aangelegde
personen, doch dat meer een vlot geschreven kroniek is over crimineele typen en
toestanden, welke hij in zijn Amsterdamsche advocatenpraktijk had leeren kennen
en observeeren.
Bijzonder sympathiek in laatstgenoemd werk is zijn humaan voelen voor en zijn
menschelijk oordeelen over dit soort onmaatschappelijken, voor wie hij veelal om
clementie pleit en een gevoel van medelijden en begrijpen bij zijn lezers tracht op
te wekken.
Om bij ‘Misdadigerswereld’ nog even stil te staan, dit werk is onpretentieus, hoewel
goed-tendentieus geschreven en heeft evenals de meeste zijner werken niet veel
of geen bijzondere literaire waarde.
De verdiensten van Hurrelbrinck liggen in dit soort werken echter op een ander
gebied. Hij heeft namelijk door deze en dergelijke romans
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en novellen in Nederland ongetwijfeld ertoe bijgedragen om het groote lezerspubliek
zoo noodig tot een mildere beoordeeling te brengen van vele onmaatschappelijken.
Het behoort echter tot de imponderabilia om zijn socialen invloed in dezen naar de
juiste waarde te schatten en te waardeeren.
Vertoont Hurrelbrinck in het zoeken naar motieven voor zijn werken vaak een trek
naar het sombere, dramatische en zelfs avontuurlijke, zooals o.a. in ‘Paria's’, soms
kan dit sombere het tragische dicht benaderen, zooals in zijn roman ‘De Eerste Mei’,
die in het onder den schuilnaam Roosdaal bekende Valkenburg speelt of in ‘Trots’,
waar een sterke, hard werkende boerenfamilie tenondergaat door de hoovaardij
van de ouders en hun kinderen, omdat zij op verkeerde wijze hooger op willen. Deze
beide romans zijn echter zoo zuiver menschelijk beschreven en de fouten der
hoofdpersonen worden door hun goede hoedanigheden zoo zacht schrijnend
getemperd, dat deze romans psychologisch tot zijn beste werken behooren.
Ondanks zijn voorliefde voor de beschrijving van het sombere en het menschelijk
lijden met zijn wanhoop, haat, wraak- en moordgevoelens, waarvan ook zijn
oorlogsroman ‘Vaderland’ getuigt, komt er in verschillende novellen en schetsen
ook een neiging tot het humoristische en gemoedelijke naar voren, dat soms afwisselt
met het sombere en tragische in een en hetzelfde verhaal. Zulks vinden wij evenzeer
in zijn ‘Misdadigerswereld’ als in zijn verhalen en schetsen, gebundeld in ‘Van een
Limburgsch Dorp’ of in het zestal kortere en langere verhalen, die verschenen zijn
onder den weinig gelukkigen naam ‘Vergelding’, zoo genoemd naar een der
voornaamste novellen van dezen bundel.
Wanneer wij thans komen tot het uitspreken van een oordeel over de wijze, waarop
Lamberts Hurrelbrinck milieu en typen heeft geschilderd en het gamma der
menschelijke gevoelens beschreven, dan meenen wij te mogen vaststellen, dat hij
het Limburgsche boerenvolk en vooral bepaalde typen psychologisch zuiver en
aannemelijk heeft uitgebeeld en zeer verdienstelijk heeft weergegeven. In de goede
typeering van zijn hard zwoegende en eenvoudige boeren ligt zijn groote verdienste
als schrijver en zijn bijzondere kracht als novellist. Als zoodanig behoort hij tegelijk
met Seipgens voor het Limburgsche, met Cremer voor het Betuwsche, met Van
Koetsveld voor zijn Zuid-Hollandsch dorp Westmaas en verschillende andere tot
de vrij uitgebreide groep van Nederlandsche schrijvers, die in de 19de eeuw zich
uitsluitend op de be-
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schrijving en uitbeelding van het volk op het platteland hebben toegelegd. En onder
hen is Lamberts Hurrelbrinck een van de meest vruchtbare en verdienstelijke.
Dat hij niet tot de beste stylisten van deze groep behoort en in de letterkundige
wereld nooit bijzonder aanzien heeft genoten, komt o.a. door het feit, dat hij zijn
romans en novellen stylistisch nooit heeft weten te componeeren met een fijn artistiek
sentiment.
Vaak geeft hij een goed stukje natuurimpressie en enkele gevoelige, poëtische
passages, doch deze worden dan gevolgd door gedeelten van ongelijk gehalte. De
fouten, die reeds zijn eerste werken aankleefden, vinden wij steeds in zijn latere
boeken terug. Hij mist de noodige zorg en het noodige stijlgevoel om zijn werk een
zekere volmaaktheid te geven en het van de eerste tot de laatste bladzijde tot een
kunstwerk te maken. Dit komt mede, doordat hij met al te groote vlotheid en
gemakkelijkheid geschreven heeft. Wie zijn schetsen en novellen leest, kan niet
aan den indruk ontkomen, dat zijn taal niet voldoende verzorgd is en bij mindere
overijling ook vaak slordigheden hadden kunnen vermeden worden. In dit opzicht
staat hij lijnrecht tegenover den fijnen en voornamen geest van een ander Limburger,
namelijk Frans Erens. Weliswaar is ook in diens werken weinig groei te bespeuren
en staan b.v. zijn ‘Literaire Wandelingen’ bijna op één lijn met zijn ‘Literaire
Meeningen’, maar Erens is tenslotte van het begin tot het einde ‘een letterkundige
geweest, geheel en geen halve’, zooals hij zelf van Flaubert getuigt. Overal toont
hij dezelfde volgroeidheid en het vermogen om diep in zijn stof door te dringen,
terwijl zijn stijl een precieze en fijne verzorging verraadt.
Ook Lamberts Hurrelbrinck is zich nagenoeg gelijk gebleven, zoowel in de
motieven zijner werken als in stijl en beschrijving. Doch hij heeft een beetje tè
vaardige pen gehad en met te veel journalistieke vlotheid geschreven; hem heeft
een beetje te veel het fijne, artistieke gevoel en temperament ontbroken om juist
die hoogte te bereiken, die een Erens met zijn oeuvre bereiken zou.
Terwijl hij zijn personen uit hetzelfde milieu kiest als Emile Seipgens, heeft het
werk van Lamberts Hurrelbrinck toch qua stijl en beschrijving niet die literaire
verdiensten als dat van Seipgens.
Wie van dezen een boek ter hand neemt, zooals zijn laatste, helaas onvoltooid
gebleven roman ‘Daniel’, wordt getroffen door de zuiverheid van inhoud en stijl,
door de harmonie tusschen inhoud en beschrijving, door de gaafheid van vorm en
inhoud, door het adaequate tusschen den beschreven persoon en de woorden,
waarin deze zich uit.
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Deze literaire hoedanigheden vinden we bij Lamberts Hurrelbrinck zeker niet in
dezelfde mate als bij Seipgens, die daardoor ook tot de beste novellisten behoort
van de vorige eeuw.
Een disharmonie tusschen vorm en inhoud vinden wij bij Lamberts Hurrelbrinck
even goed in zijn eerste als laatste werk. Soms zijn het moderne, ietwat geleerde
woorden, die misplaatst zijn in den mond van een eenvoudigen boer of boerin,
zooals het vaker gebruikte woord ‘intens’ of een samenstelling als het woord
‘dorpsaristocraten’ (‘Vergelding’). Soms is het een heele passage, die uit den toon
valt, doordat een sobere, eenvoudige dorpsvertelling onderbroken wordt door een
natuurbeschrijving van moderne allure, waarbij lid- en werkwoorden worden
weggelaten, werkwoorden onnoodig worden gesubstantiveerd en ongewone
samenstellingen en woordkoppelingen worden gemaakt. Voorbeelden hiervan vinden
wij zoowel in zijn ‘Vergelding’ of in het begin van ‘Trots’, als in andere werken.
Onmiskenbaar werken hier stijlinvloeden van bepaalde Tachtigers en een streven
van den schrijver om ‘modern’ te zijn.
Van anderen aard zijn feilen als het gebruik van pleonasmen en onaangename
herhalingen, die een zekere langdradigheid veroorzaken en het tusschentijds
optreden van den auteur, die zijn eigen gevoel of gedachten niet steeds voldoende
weet te abstraheeren van het verhaal zelf.
Wanneer Lamberts Hurrelbrinck in de letterkundige wereld van zijn tijd niet dat
aanzien en die waardeering genoten heeft, waarop hij aanspraak kan maken, dan
komt dat naar onze meening niet alleen door de zoo juist genoemde, stylistische
feilen, waardoor de inhoud van zijn overigens heel verdienstelijke romans en novellen
gedeprecieerd wordt, maar ook doordat hij, als romanticus en novellist van
dorpsverhalen, qua inhoud en vorm eigenlijk een generatie achter was bij het geslacht
der Tachtigers, dat bovendien op verschillende zeer groote talenten kon bogen.
Meer zou hij tot zijn recht zijn gekomen bij de tusschen 1840 en 1850 geboren
generatie, waartoe Emants, Penning en Schaepman behooren en die niet over zulke
zeldzaam begaafde krachten met intense levensdrift en schoonheidsdrang beschikte
als het geslacht der latere Tachtigers.
Thans echter schuil gaand tusschen de verschillende groote talenten van een
bewogen, merkwaardig en belangrijk tijdvak van onze Nederlandsche letterkunde,
heeft Lamberts Hurrelbrinck minstens drie generaties van kunstenaars aan zich
zien voorbijgaan, zonder dat hij zijn eenmaal met gelukkige begrenzing gekozen
uitgangspunt, wat de keuze van
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zijn stof betreft, heeft verlaten, doch ook zonder dat hij bij de literaire goden van zijn
tijd is opgevallen.
Waar wij in een levensbericht niet alleen of in de eerste plaats de werken aan
aesthetische normen hebben te toetsen, maar ook hebben te letten op de plaats,
die een schrijver literair- en cultuurhistorisch inneemt, meenen wij tot een ander en
beter oordeel over Lamberts Hurrelbrinck te kunnen komen dan vele zijner
letterminnende, streng-aesthetiseerende tijdgenooten, die hem òf hebben
doodgezwegen òf in hun eenzijdig oordeel gedeeltelijk hebben miskend.
Literair- en cultuurhistorisch heeft Lamberts Hurrelbrinck op breede lagen van het
romanlezend publiek een gunstigen invloed uitgeoefend, niet alleen door de keuze
van zijn onderwerpen, die hij psychologisch goed heeft behandeld, maar ook door
de tendens, die hij bewust of onbewust in vele zijner werken gelegd heeft.
Hij heeft den lof bezongen van den Limburgschen boer en daardoor hulde gebracht
aan den eerlijken, eenvoudigen arbeid in het algemeen. Hij heeft de betrekkelijke
schuld beschreven van de maatschappelijk mislukten en daardoor bij allen gepleit
voor een gevoel van humaniteit. Hij heeft tenslotte in en door zijn werk aandacht
gevraagd voor een mooi brokje Nederlandschen grond en daardoor belangstelling
en misschien ook meer liefde gekweekt voor het zeker niet onaanzienlijkste gedeelte
van ons mooie vaderland.
Daarom verdient Lamberts Hurrelbrinck, die zonder een groot kunstzinnig talent
te zijn, toch een begaafd en zeer vruchtbaar schrijver was en die zich in en door
zijn vele werken steeds een humaan en sociaal voelend mensch heeft betoond,
een eervolle plaats onder de Nederlandsche novellisten van een eigenlijk
midden-19de eeuwsche schrijversgeneratie.
A. KESSEN

Lijst der geschriften
1880

Iets over schending van geheimen.
Proefschrift Leiden (J.C. Drabbe, Leiden).

1890

Limburgsche novellen (Brill en Co.,
Leiden).

1890

Beknopt overzicht van de geschiedenis
van het Leidsch tooneel (Ed. IJdo,
Leiden).

1891

Erme Nele (novelle). (Van Crevels en
Co., Amsterdam).

1891

Van Limburgs Bodem (novellen).
(Doesburg, Leiden).

1892

Het beleg en ontzet van Leiden (ten
tooneele gebracht). (E.J. Brill, Leiden).

1892

Van Limburgs grenzen (novellen).
(Elsevier's Mij, Amsterdam).

1894

In Limburg en daarbuiten (novellen)
(Elsevier's Mij, Amsterdam).
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1895

De Bokkenrijders (roman). (Elseviers Mij,
Amsterdam).
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1896

Wanhoop en Misdaad (novelle). (Gebr.
Schröder, Amsterdam).

1898

De Remplaçant en Een herinnering
(novellen). (Warendorff en Co.,
Amsterdam).

1898

Uit de Limburgsche Ardennen (novellen).
(Elsevier's Mij, Amsterdam).

1900

De Vrouw van den Bokkenrijder
(novellen). (Elsevier's Mij, Amsterdam).

1902

Verloren stukjes (schetsen) (A. Kusters,
Alkmaar).

1902

De broodjeskoning van Eckeldonck
(novellen). (Elsevier's Mij, Amsterdam).

1903

Repliek (brochure). (A. Kusters,
Alkmaar).

1904

De Heks van Heinsbroek (roman).
(Elsevier's Mij, Amsterdam).

1906

Vergelding (novellen). (Valkhoff en Co.,
Amersfoort).

1907

Herdruk ‘De Carnavalsbeelden’.
(Flandria's novellenbibliotheek).

1907

Misdadigerswereld (schetsen). (Valkhoff
en Co., Amersfoort).

1907

Uit de kleine Republiek (blijspel). (Van
Hust, Kampen).

1908

In naam der Koningin (blijspel). (Van
Hulst, Kampen).

1911

Een moordenaar (klucht). (Van Hulst,
Kampen).

1912

Madonna (roman). (Valkhoff en Co.,
Amersfoort).

1913

Een offer (roman). (Valkhoff en Co.,
Amersfoort).

1914

Limburgiana (schetsen). (Valkhoff en Co.,
Amersfoort).

1915

Van een Limburgsch dorp (schetsen).
(Valkhoff en Co., Amersfoort).

1916

De eerste Mei (roman). (Valkhoff en Co.,
Amersfoort).

1917

Vaderland (roman). (Querido,
Amsterdam).
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1919

Het internationaal liefdewerk voor
gewonden en krijgsgevangenen te
Maastricht. (Goffin, Maastricht).

1919

Trots (roman). (Valkhoff en Co.,
Amersfoort).

1920

De kinderen hunner ouders (roman).
(Valkhoff en Co., Amersfoort).

1923

Paria's (roman). (J.W. Bruna en Zoon,
Utrecht).

1925

Het beulsjong (roman). (A.W. Bruna en
Zoon, Utrecht).

1927

Jozef Kerkhoffs hoofdman der
Bokkenrijders. (roman). (A.W. Bruna en
Zoon, Utrecht).

1929

Ruzies in het dorp (roman). (Boosten en
Stols, Maastricht).

1935

Bokken Tinus, verschenen in: Twee
bloemen van Limburg's bodem. (Het
Poirtersfonds, Eindhoven).

Verder verschenen van hem twee levensberichten in het Jaarboek der Leidsche
Maatschappij (1931 en 1938), verder tooneelkritieken in: De Leidsche Courant en
Het Leidsch Dagblad (1884-1893), een biografie van Prof. Kern in Het Leeskabinet
(1890), artikelen over tooneel in: Haagsche Stemmen (1891), Schetsen uit de
Gerechtszaal in: de Amsterdammer (1896), Schetsen en artikelen in: Limburgs
Jaarboek (1895, 1901, 1920, 1923), in: De Wereldkroniek (1896), Woord en Beeld
(1896 en 1901), de Venlosche Courant (1896, 1897, 1902, 1903 en 1906), de
Rijwielkalender (1898), Tijdspiegel (1899), het Weekblad voor het Geuldal (1899),
Kunstkronijk (1901), Elsevier's Maandblad (1902-1903), de Telegraaf (1902), Kosmos
(1905), Boon's geïllustreerd Magazijn (1905, 1908 en 1909), de Prins (1907), de
Limburger Koerier (1911-1913, 1921, 1922, 1924 en 1925), Mork's Magazijn (1911),
Holland Express (1911), Het Leven (1914, 1916, 1918, 1919), Buiten (1914),
Panorama (1920), terwijl tenslotte ook nog van zijn hand verscheen een: Beknopt
overzicht der geschiedenis der Holl. Maatschappij van fraaie Kunsten en
Wetenschappen. (J. Klinkenberg, Haarlem, 1900).
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LAURENTIUS KNAPPERT
naar een teekening in potlood door H. Kamerlingh Onnes, 1935

Laurentius Knappert
Harlingen, 7 Juli 1863 - Leiden, 4 Juni 1943
Ware het niet de wensch van den overledene geweest, ik zou waarschijnlijk gevraagd
hebben de uitnoodiging tot het schrijven van dit levensbericht te richten tot iemand,
die meer van nabij tot hem in betrekking had gestaan of door nauwer
vriendschapsbanden aan hem verbonden was geweest. Hoewel leerling en
geestverwant acht ik mij onvoldoende in staat den mensch Knappert te beschrijven
zooals hij was, niet alleen naar den omvang van zijn kennis en de grootte zijner
veelzijdige toewijding, maar ook naar de warmte van zijn gemoed, de hartelijkheid
van zijn vriendschap, de straling van zijn geest. Mijn eerbied voor den
oud-leermeester is echter groot genoeg om desniettegenstaande de taak te
aanvaarden, waartoe hij mij waardig keurde; dat wij met het hoofddeel van onzen
wetenschappelijken arbeid ons bewogen op het gemeenschappelijke gebied der
kerkgeschiedenis, zal mij haar eenigszins kunnen vergemakkelijken. Dit laatste
moge ook verklaren, waarom bepaalde punten van dit levensbericht wat uitvoeriger
behandeling vinden in vergelijking met andere. Ik mag echter niet verzwijgen, dat
ik door de vriendelijkheid van de dochter van den overledene, Mevrouw A.C.
Engelhard-Knappert, in staat werd gesteld kennis te nemen van een soort dagboek,
door hem over de jaren 1896-1938 van dag tot dag met zeer korte, zakelijke notities
bijgehouden: codex temporis expensi, zooals hij zelf het betitelde. Zoodat het toch

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1943

wel een blik van zeer nabij is, dien ik op zijn leven heb mogen werpen, en mogelijke
tekorten in de beschrijving maar beperkte verontschuldiging kunnen vinden.
Laurentius Knappert werd 7 Juli 1863 te Harlingen geboren, waar zijn vader Jan
Knappert predikant was in de hervormde kerk. De familie Knappert was afkomstig
uit Schiedam; zijn moeder heette Emilie C. van Gogh. De vader, die
achtereenvolgens de gemeenten Grosthuizen, Harlingen, Deventer en Leiden
gediend heeft, was een uitnemend predikant en ook een bekwaam theoloog, als
zoodanig de toen opkomende moderne richting van harte toegedaan; de Leidsche
universiteit verleende hem in 1875 het doctoraat honoris causa in de theologie. De
zoon bracht zijn jeugdjaren grootendeels in Leiden door; hij was de oudste van vier
kinderen, drie zoons en een dochter (de jongste, H.E.K., werd eveneens predikant
maar verliet het ambt en is vele jaren gemeente-archivaris van Haarlem geweest).
In Leiden bezocht hij het gymnasium, waar o.a. Voll-
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graff Sr., Blok en Frantzen zijn leermeesters waren; in 1881 deed hij eindexamen
en werd hij aan de Leidsche academie als theologisch student ingeschreven. Niet
lang heeft hij in Leiden gestudeerd; zijn vader werd in 1882 geroepen een der twee
aan de Amsterdamsche universiteit vanwege de Ned. Hervormde Kerk opgerichte
leerstoelen te bezetten. Deze heeft dit ambt vervuld tot zijn dood in 1893; dit
overlijden is in genoemd jaar voor den Amsterdamschen gemeenteraad aanleiding
geweest de hervormd-kerkelijke professoraten op te heffen, waardoor voortaan de
universiteit voor a.s. hervormde predikanten praktisch gesloten was. Knappert Jr.
heeft zijn studie te Amsterdam voortgezet, rustig en regelmatig studeerend. Hij was
er, evenals in Leiden, lid van het corps, dat hem in 1885 het praesideaat van de
almanak-redactie toevertrouwde - aanwijzing, dat toen reeds zekere litteraire of, wil
men, journalistieke kwaliteiten niet verborgen bleven; overigens schijnt hij in het
studentenleven niet op bijzondere wijze op den voorgrond te zijn getreden. In 1886
deed hij doctoraal examen en den 25sten Mei 1887 promoveerde hij cum laude op
een proefschrift ‘De beteekenis van de wetenschap van het Folklore voor de
godsdienstgeschiedenis onderzocht en aan de Holdamythen getoetst’. Promotor
was P.D. Chantepie de la Saussaye, wiens vak, de geschiedenis der godsdiensten,
zijn voorliefde had, voornamelijk van het zuiver historische en folkloristische
gezichtspunt uit. Daarnaast had de vaderlandsche kerkgeschiedenis hem
aangetrokken, vooral onder invloed van den kerkhistoricus Chr. Sepp, toen
doopsgezind predikant in Amsterdam, met wien hij veel in aanraking kwam. In
datzelfde jaar trouwde hij Mary Mac Gillavry, dochter van een vroeg overleden
resident in Ned. Oost-Indië. Kort daarna, den 17 Juli 1887, verbond hij zich als
predikant aan de ned. hervormde gemeente Kwadijk, waar hij door zijn vader in het
ambt werd bevestigd.
Niet lang heeft hij in zijn eerste gemeente gestaan. Wij mogen vertrouwen, dat
hij daar reeds zijn herderlijke, catechetische en homiletische plichten met die
nauwgezetheid heeft vervuld, die hem als predikant altijd heeft gekenmerkt; ook
later in zijn Asser jaren placht hij minstens één heelen dag aan de voorbereiding
van zijn preek te besteden. De gemeente liet hem genoeg gelegenheid voor studie;
wat men omgang pleegt te noemen legde maar weinig beslag op zijn tijd, maar
gaarne ging hij naar de Beemster pastorie, waar de predikant J.W. Ph. Feith hem
een oudere vriend was, met wien hij ook later de banden heeft aangehouden. Met
den zachten weemoed der herinnering kon hij later spre-
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ken van de late wandelingen 's zomers terug door de lange lanen van den Beemster,
wanneer de avonddamp over de weiden lag en alleen het loeien van een koe in de
verte de groote stilte verstoorde. - Reeds in 1889 ontving hij een beroep naar
Dockum, en het teekent zijn spontanen aard, dat hij, zonder lang beraad, bij het
bezoek aan de gemeente in een kerkeraadsvergadering meteen het beroep aannam.
In Dockum heeft hij een goeden tijd doorgebracht. Ik heb wel eens den indruk
gekregen, dat de vier jaren dáár zijn mooiste pastorale jaren zijn geweest; zelf mocht
hij graag over Dockum spreken, hij had er trouwe vrienden, die hem hoog
waardeerden en die hij later nog geregeld bezocht. Dockum was altijd een
belangstellende gemeente met een bewust vrijzinnig-religieus leven; daarbij was
daar in zijn dagen de aanvurende concurrentie - als ik dit woord hier gebruiken mag
- met de eveneens jonge en bekwame predikanten der kleine
remonstrantsch-doopgezinde gemeente, achtereenvolgens H.Y. Groenewegen,
eenmaal zijn jaargenoot in Leiden en later ambtgenoot in het professoraat, en de
latere Utrechter predikant H.L. Oort. Twee dochtertjes werden er geboren, nadat
reeds in Kwadijk de oudste, een zoon, het gezin had vergroot; een vierde kind is
jong overleden. In deze jaren begon de voortgezette studie vruchten te dragen; in
1892 verscheen zijn eerste bijdrage in het ‘Theologisch Tijdschrift’.
In 1893 verwisselde hij de Dockumsche gemeente met die van Assen, waar hij
negen jaren gebleven is. Het is een naar alle zijden drukke, maar vruchtbare tijd
geweest. Assen was en is een uitgestrekte kerkelijke gemeente, zich uitbreidend
ver buiten de grenzen van de eigenlijke plaats; voor twee predikanten was er volop
werk, onder een bevolking, waarin alle lagen en standen vertegenwoordigd waren.
Van den beginne af aan is Knappert er vooral de predikant der beter gesitueerden
en intellectueelen, der ‘gezeten bourgeoisie’ geweest. Ik bedoel hier geenszins
mede, dat hij de andere bevolkingsgroepen verwaarloosde of dat hij ‘de deftigheid’
zocht; dit lag niet in zijn humanen, in geenen deele hooghartigen aard en het
tegendeel bleek o.a. duidelijk genoeg bij zijn afscheid. Hij had overal zijn vrienden,
maar zijn beschaving van huis uit, zijn eruditie en zijn eerlijk verlangen naar verrijking
van zijn geestesleven dreven hem vanzelf tot den omgang met menschen van
ontwikkeling en studie, die, omgekeerd, zich tot den wetenschappelijken,
cultureel-ontwikkelden predikant voelden aangetrokken. Zoo kreeg hij een kring van
vrienden met wie hij de banden steeds heeft aangehouden: den medicus Dr De
Boer, den gymnasii rector Dr P.B. Suringar, den rijks-archivaris
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Mr S. Gratama, diens opvolger Mr J.G.C. Joosting. Met laatstgenoemde was hij in
later jaren lid van het Historisch Genootschap te Groningen, en de afstand noch de
voor een predikant kostbare Zaterdagavond waren hem ooit een beletsel de
maandelijksche vergaderingen 's winters bij te wonen. Hij genoot er van de
wetenschappelijke uitwisseling, niet minder van den vriendschappelijken omgang
en toon ‘van een vermaard geworden genoegelijkheid’, zooals hij het later zelf
uitdrukte. Ik kon hem in later jaren nooit ontmoeten zonder dat hij omstandig
informeerde naar het Historisch Genootschap, zijn vergaderingen en excursies,
daarbij dankbaar de namen noemend van die er zijn tijdgenooten waren: Reitsma,
J.A. Feith, Bussemaker e.a. Dit lidmaatschap stond in verband met, en heeft ook
wel invloed geoefend op de verandering in zijn wetenschappelijke belangstelling.
Aanvankelijk godsdiensthistoricus, vooral zich bewegend op het gebied der
Germaansche oudheid en godsdienstgeschiedenis, was hij steeds meer in aanraking
gekomen met de betrekkingen der Germaansche voorvaderen tot het Christendom,
straks met de geschiedenis van dat Christendom zelf in de periode van zijn
missionnaire werkzaamheid in de Germaansche wereld. De H. Gallus, Beda
Venerabilis, straks de cultuur der gekerstende Longobarden trokken zijn
belangstelling en leverden onderwerpen voor wetenschappelijke artikelen. Had eerst
het Christendom hem gediend om Germaansch Heidendom te leeren kennen, nu
werd dat Heidendom hem tot illustratie van een Christendom, waarvan hij, toen en
later, nooit heeft opgehouden de verbindingen met de cultuur, oudere en jongere,
in het licht te stellen. Zijn studie over S. Gallus van 1894 markeert in zekeren zin
de omschakeling van zijn studierichting, al werd hij voorloopig de
godsdienstgeschiedenis nog niet ontrouw; nog in 1899 hielden Jastrow's ‘The
Religion of Babylonia and Assyria’ en Tiele's Gifford-lezingen hem zeer bezig. Heeft
hij eenige illusie gekoesterd dat hij, als leerling van De la Saussaye, diens opvolger
had kunnen worden? Toen deze in 1900 naar Leiden ging heeft Knappert in
Amsterdam op de voordracht gestaan. De ontwikkeling der godsdiensthistorische
wetenschap vroeg echter een breeder, met name philologisch fundament, dan
waarover hij beschikte; De la Saussaye begreep het toen hij zelf, mèt Amsterdam,
de godsdienstgeschiedenis voor goed vaarwel zei, en Knappert toonde het in te
zien, toen hij in 1933 in zijn afscheidsrede gewaagde van ‘een gelukkig kortstondige
afdwaling naar een terrein, waar alleen geschoolde germanisten den voet mogen
zetten’.
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Ik ben met deze dingen wat vooruitgeloopen, sprekende over Knappert als man van
wetenschappelijke studie; voorloopig was hij nog in de eerste plaats predikant,
keeren wij dus tot den Asser pastor loci terug. Ik zeide reeds dat zijn arbeidsveld bediend in voortdurend uitnemende samenwerking met zijn ambtgenoot - groot was;
bovendien breidde hij in allerlei richtingen zijn werkzaamheid uit. Als leeraar in het
Hebreeuwsch gaf hij les aan het gymnasium. In het Classicaal Bestuur trad hij als
voorzitter op, ook was hij later lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Drente. De
in de nabijheid van Assen gelegen afdeelingen van den Ned. Protestantenbond
deden vaak een beroep op zijn medewerking; in het hoofdbestuur van den Bond
werd hij verkozen. Daarnaast vroeg de studie haar tijd, en de omgang in den
vriendenkring. Op de grens van deze beide stond het lidmaatschap van de
plaatselijke vereeniging ‘Minerva’, een dier vele locale gezelschappen, die zoo vaak
op gelukkige wijze het intellectueele leven in provinciesteden stimuleeren. Veel was
hij op reis; de vrije Zondagen waren dikwijls bezet door preekbeurten in
remonstrantsche gemeenten en Protestantenbond-afdeelingen elders in den lande,
want Knappert was langzamerhand een bekend prediker geworden, die veel gehoor
trok; ook als spreker in bijeenkomsten van het Nut of van den Protestantenbond,
een enkele maal in het Haagsche ‘Oefening kweekt kennis’, was hij in de
wintermaanden veel onderweg. Zoo mogelijk werd daar een vluchtig familiebezoek
aan verbonden, want Knappert is er altijd zeer op gesteld geweest den band met
zijn verwanten aan te houden. Een reis naar Amsterdam en Leiden ging steeds
gepaard met een bezoek aan enkele hoogleeraren, met wie hij betrekkingen
onderhield. In 1899 vertegenwoordigde hij den Ned. Protestantenbond op een
jaarvergadering van den Schweizerischen Protestantenverein te Arbon a.d.
Bodensee; natuurlijk bezocht hij den Hohentwiel en mijmerde er over Von Scheffel's
figuren, hem door zijn historische studiën zoo vertrouwd geworden. Hij deed er
uitvoerig verslag van in het weekblad ‘De Hervorming’, waarin voortdurend stukken
van zijn hand verschenen, evenals in het (vrijzinnige) tijdschrift ‘Teekenen des Tijds’.
Van dezen tijd dagteekent ook zijn geregelde medewerking aan het Nieuws van
den Dag en aan het daaraan verbonden Zondagsblad, welke hij ruim 30 jaren heeft
voortgezet. Het waren artikelen van moraliseerenden, min of meer stichtelijken aard,
half essay, half preek, opmerkingen over gebeurtenissen van den dag,
karakteristieken van tijdsverschijnselen, uitingen van levenswijsheid, herinneringen
aan historische gebeurtenissen,
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gedachten naar aanleiding van christelijke feestdagen; in 1899 heeft Knappert een
aantal gebundeld onder den titel ‘Spectatoriale Vertoogen’, welke het algemeene
karakter dier opstellen wel het zuiverst weergeeft. Met dezen bundel trad hij voor
het Nederlandsche publiek als de fijne, zorgvuldige stylist, die op uiterst gelukkige
wijze humor en luchtigen betoogtrant aan levensernst en -wijsheid wist te paren.
De uitgave beleefde een tweeden druk; het ware winst geweest voor taal en
volkskracht wanneer er nog meer van waren verschenen.
Een druk leven alzoo, eigenlijk wat al te druk en overladen, en op den duur zou
deze spreiding zijner belangstelling ambt en studie hebben geschaad, zooals voor
Knappert trouwens altijd het gevaar heeft bestaan, dat de multa het multum gingen
verdringen. In zijn gezondheid had hij geen rem; hij was in die jaren nooit ernstig
ziek; zoo nu en dan een hoofdpijndag, maar dan werkte hij eens in den tuin; een
tuinierende dominee is hij overigens nooit geweest, hoe lief hij de natuur ook had.
Maar in 1902 kwam het groote keerpunt in zijn leven: de benoeming tot kerkelijk
hoogleeraar te Leiden. Bijna tegelijker tijd kwamen twee kerkelijke professoraten
vacant, in Groningen waar Reitsma stierf en in Leiden waar J. Offerhaus emeritus
zou worden. Modernen en Evangelischen, die in commissie van voordracht en
synode toen nog over een meerderheid beschikten, verdeelden de rollen, zoodat
in Groningen laatstgenoemden - die ternauwernood over een professorabele figuur
beschikten - zich een leerstoel zagen toebedeeld en Leiden een modern kerkelijk
hoogleeraar kreeg. Ongetwijfeld was Knappert een der aangewezen figuren, en zijn
benoeming werd alom in den lande door de geestverwanten met instemming, door
de anderen met waardeering begroet. Den 24sten September hield hij zijn
inaugureele oratie over ‘De geschiedenis der Ned. Herv. Kerk en hare beteekenis
voor den Evangeliedienaar’.
Was het professoraat voor iemand van Knapperts aanleg en aspiraties
begrijpelijkerwijs begeerlijk, aan dit waren schaduwzijden, die, hoezeer ook hem
niet onbekend, deels onmiddellijk, deels op den duur hem menige teleurstelling
moeten hebben bereid. De kerkelijke hoogleeraren zijn geroepen om vakken te
doceeren van zeer uiteenloopenden aard en van verschillend gehalte. Voor Knappert
waren zij: de bijbelsche godgeleerdheid, de geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk
en haar leerstellingen, en de theologia practica: homiletiek, catechetiek, liturgiek,
pastoraal. Wat het eerstgenoemde vak inhoudt, en of het bij den tegenwoor-
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digen stand der theologische wetenschap voldoende reden van bestaan heeft, is
velen, waaronder schrijver dezes, nooit voldoende duidelijk geworden. Het heeft
zin, wanneer men op het standpunt staat, dat de Bijbel is één geheel, openbarend
één doorloopende theologie; voor hen, die dit standpunt niet deelen, kan alleen
sprake zijn van de theologie van bepaalde Bijbelboeken, ‘la religion dans la Bible’.
Op dit laatste, historisch-kritische, hetwelk ook dat van Knappert was, dient men
echter te beschikken over een volledige exegetische bedrevenheid, een complete
kennis van oud- en nieuwtestamentische wetenschap voor ieder Bijbelboek
afzonderlijk, zoodat men de waarde van elk woord, elken gedachtengang zoo dicht
mogelijk kan benaderen; de Biblica kan dan worden tot een waardevolle aanvulling
der bijbelsche vakken, maar kan bij een breede, ‘theologische’ opvatting dezer
laatste er ook overbodig door worden gemaakt. M.a.w. de docent der theologia
biblica moet een zeer goed beslagen oud- én nieuwtestamenticus zijn, en Knappert
was dit niet. Hij heeft ijverig voor de biblica gewerkt, maar hij moet, dunkt mij, altijd
het teleurstellende gevoel hebben gehad, dat hij de stof onvoldoende beheerschte,
en zijn leerlingen is dit niet ontgaan. Anders was het, wanneer het een Bijbelboek
gold, waarvan de algemeen-menschelijke inhoud, de ethische strekking binnen zijn
bereik lagen; daaraan danken wij zijn fijne boekje over den Prediker. Wat de
praktische vakken betreft, zij lagen Knappert uitnemend zoolang hij zich tot de
praktijk bepaalde, maar tot een diepere behandeling, bijv. der liturgiek, is hij nooit
gekomen; wel strekt het hem tot groote verdienste, dat hij, door den eerbied dien
hij voor liturgie in het algemeen vroeg, den weg heeft gebaand voor die dieper
gaande, ook wetenschappelijke belangstelling met theologischen achtergrond, die
men thans allerwege ziet opbloeien. En, als gezegd, als practicus was hij uitstekend,
met volle aandacht voor die kleinigheden en bijkomstigheden, welke juist in de
praktijk van het ambt zooveel gewicht in de schaal kunnen leggen; daarbij kwamen
hem zijn rijke ervaring en zijn humor uitnemend te stade, al schaadde wel eens het moet gezegd - de gewichtigheid, waarmee hij overigens noodzakelijke
kleinigheden voordroeg. Maar hoe goed was zijn leiding bij de catechetische
oefeningen! Nog zie ik de ongezellige, ouderwetsche leskamer in het Weeshuis: in
de banken een twaalftal, helder geboende en gesteven weeskindertjes, met
kortgeknipte hoofden en glundere, lichtelijk kritische gezichtjes, daarvóór een vaak
innerlijk worstelend, zweetend student, achterin ter eene zijde een groep studenten,
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nog meer kritisch dan de weesjes, ter andere in een fraaien stoel de hoogleeraar,
ook kritisch, maar humaan, opbouwend, wanneer straks, na het verdwijnen van het
jeugdig auditorium, waartoe hij met een armbeweging het teeken had gegeven reddend signaal vaak voor den benauwden catecheet wanneer deze aan het einde
van zijn latijn was - de eindkritiek kwam met haar kostelijke wenken. Het zwaartepunt
van Knapperts onderwijs lag echter bij het historische vak, en dat heeft hij gedoceerd
op voortreffelijke wijze: degelijk was de inhoud, boeiend de voordracht, levendig en
ook hier weer vol humor de voorstellingswijze. Naar de bronnen werd verwezen,
de taal der ouden werd vaak gesproken - hoe verhoogde het de kleurigheid van het
anders licht zoo dorre relaas! - maar de persoonlijke waardeering, het eigen accent
ontbrak niet. Viel het wel eens niet wat té zwaar, sprak het subjectieve oordeel soms
te veel? Ik kom hierop nog terug; ik volsta hier met te zeggen, dat Knapperts colleges
over de vaderlandsche kerkgeschiedenis de studenten boeiden, omdat zij begrepen
dat een man aan het woord was, die zijn stof volkomen beheerschte en daarbij die
stof, bij alle kritisch oordeel, innig liefhad. Hier ook ging hij buiten de oude paden;
reeds in de eerste jaren vroeg hij aandacht voor de buitenlandsche, handels- en
koloniale kerken, en bepaalde hij zijn gehoor niet alleen bij de denkbeelden en den
strijd der theologen, maar ook bij het geloof van den gemeenen man, bij de
hervormde religie in het dagelijksch leven van het verleden, bij de cultuur van ons
voorgeslacht.
Weer ben ik wat vooruitgeloopen op den gang der gebeurtenissen en heb ik over
Knappert geschreven als over den docent der hem opgedragen vakken gelijk hij
zich langzamerhand ontwikkelde maar zich in beginsel ook reeds bij den aanvang
toonde. Ik noemde enkele schaduwzijden van zijn kerkelijk professoraat. Toen
Knappert hoogleeraar werd stonden de kerkelijke hoogleeraren nog geheel buiten
de faculteit en waren zij geen leden van den senaat; de scheiding ging zelfs zoo
ver, dat bij een academische plechtigheid zij in het zweetkamertje hun toga's konden
aantrekken en zich geheel aan het einde van den stoet mochten aansluiten - ‘de
geest van het oude schotje’ heeft hij het zelf later genoemd. Door de wijzigingen in
de wet op het Hooger Onderwijs van 1905 en later door het Academisch Statuut
van 1919 is dit alles veranderd, werden de kerkelijke hoogleeraren als adviseerende
leden in faculteit en senaat opgenomen, als event. examinatoren bij doctorale
examens aanvaard en als promotor toegelaten. Maar voor en zonder dat dit gebeurd
was had
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Knappert zijn plaats in de rij al verdiend, door zijn bekwaamheid en door zijn persoon;
men kan er bijvoegen, dat in zijn dagen het oude, ietwat aggressieve
anti-clericalisme, dat ook in de academische wereld nog wel bestond, begon te
verdwijnen. Ik sprak van schaduwzijden - een schaduw van geheel anderen aard
is in de eerste maanden van Knapperts professoraat over zijn leven gevallen: zijn
vrouw werd kort voor de ambtsaanvaarding ziek tengevolge eener ernstige
zenuwstoornis, die haar maanden lang van huis en gezin verwijderd hield en eerst
langzamerhand beterde. Zij is er volkomen van hersteld, maar ook later is zij vaak
door lichamelijk lijden gekweld.
Niet alleen in den engeren universitairen kring, maar ook in het wetenschappelijk
leven van Leiden, dat zich daar als een corona om de universiteit uitbreidt, werd
Knappert met open armen ontvangen. Hij werd actief lid van Letterkunde - waartoe
hij reeds in 1893 als lid was benoemd, lid van Letterkunde's Historische Commissie,
kwam al spoedig in het bestuur van de vereeniging ‘Oud-Leiden’, in de redactie van
het Leidsche Jaarboekje en, van 1912 af, in de commissie voor de Lakenhal. Hij
werd opgenomen in de redactie van het Theol. Tijdschrift en werd lid van het
Theologisch Gezelschap. Dit laatste was oorspronkelijk een wetenschappelijke
krans van vrijzinnige professoren en predikanten in Leiden; later is het uitgebreid
over theologen van andere richting, maar toen was zijn bloei al voorbij en omstreeks
1930 is het na een ietwat gerekt bestaan bezweken. Knappert is er tot het einde
een der steunpilaren van geweest. Dit alles was niet enkel gevolg van zijn
wetenschappelijke belangstelling, hoe groot die ook was, maar ook van zijn behoefte
aan gezelligen omgang. Hij heeft dezen gezocht, maar ook rijkelijk gevonden. Met
een beperkt getal ambtgenooten vormde hij een soort sociëteit, die geregeld wekelijks
in den Turk samenkwam. Met een breeden kring onderhield hij vriendschappelijk
verkeer. Over en weer ging men bij elkander uit eten, bracht men gezamenlijk den
avond door, deelde men in elkaars vreugde en leed. Ik noem enkele namen van
ambtgenooten, die hetzij doorloopend, hetzij afgebroken door overlijden of vertrek,
tot Knapperts intimi hebben behoord. In de eerste plaats Eerdmans, met wien hij al
die jaren nauw verbonden is geweest; dan verder Verdam, Van der Vlugt, Kalff,
J.W. Muller, S. de Vries, Zeeman, Hesseling, Heeres, Van Itallie, André de la Porte,
Meyers. Een volledige lijst is dit niet; wel staat vast dat deze allen hem ook in
moeilijke omstandigheden tot veel steun zijn geweest.
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Letterkunde en in het bijzonder de Historische Commissie hebben voor hem veel
beteekend; hier vond hij voorlichting en verrijking van kennis, een prikkel tot
wetenschappelijken arbeid, een gehoor waarvoor hij eigen vondsten kon meedeelen.
De maandelijksche vergaderingen en de omgang met vele leden bevredigden zijn
behoefte aan datgene, wat men misschien het best met den naam eruditie kan
aanduiden: meer algemeene, buiten eigen specialen wetenschappelijken arbeid
omgaande kennis van het geestesleven in zijn wijden omvang, in litteraire vormen,
met achtergronden van historie en traditie. In 1905 werd hij voor het eerst in het
bestuur gekozen en niet minder dan vier malen heeft hij het voorzitterschap bekleed
(1908, 1917, 1922, 1932). Dit laatste is allerminst verwonderlijk. De oud-predikant
bezat de gave des woords in bijzondere mate, en daarbij was hij een uitnemend
voorzitter. Of hij elke vergadering, ook een woelige en weerbarstige, zou hebben
kunnen leiden, waag ik te betwijfelen, maar bij Letterkunde's jaarlijksche hoogtijdagen
was dit geen punt van overweging! Maar juist het vriendelijke, humane en toch
waardige, ja, deftige optreden van Knappert maakte hem bij uitstek geschikt voor
het praesideaat eener vergadering van eruditi met veel eensgezindheid; hij bande
de saaiheid en accentueerde het element van geest. Zijn vier openingsreden zijn
juweelen van vinding en van compositie, van stijl en humor, in het bijzonder die,
waarmee hij de vergadering van 1922 toesprak: over taalgebruik. Hier openbaarde
zich, naast zijn innige liefde voor onze taal, zijn voorname afkeer van slordigheden
en ondoordachtheden, die haar in toenemende mate bedreigen. Letterkunde heeft
veel in zijn leven beteekend; toen hij op zijn reis naar Java zuchtte onder de hitte
van den Indischen Oceaan, schreef hij in zijn dagboek: 11 Juni, dag van Letterkunde.
Het eerelidmaatschap, dat de Maatschappij hem in 1937 bij zijn definitief uittreden
uit het bestuur toekende, was een welverdiende hulde.
Ook naar buiten openbaarden zich, evenals vroeger, zijn werkzame aard, zijn zin
voor het vereenigingsleven, en menigvuldig waren de functies, die hij daar vervuld
heeft. Ik noem enkele, zonder op volledigheid aanspraak te maken. Den Ned.
Protestantenbond bleef hij trouw; verscheiden jaren maakte hij deel uit van het
hoofdbestuur, in 1904 en 1916-1918 als voorzitter. In 1913 en in 1927 presideerde
hij de jaarlijksche Vergadering van Moderne Theologen, waarvan hij lang, behalve
in de laatste 10 jaren van zijn leven, een trouw bezoeker was. In 1904 werd hij
aangewezen als voorzitter van de Ned. Gustaaf Adolf-Vereeni-
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ging, een functie, die hij 28 jaren heeft bekleed; in 1932 benoemde de vereeniging
hem tot haar eerelid. Hij heeft zitting gehad in het hoofdbestuur van het Alg.
Nederlandsch Verbond. Vanzelfsprekend legde de Bond Heemschut beslag op
dezen liefhebber van en strijder voor de oude schoonheid in landschap en
stedenbouw; van 1920-1929 heeft hij het voorzitterschap bekleed, en toen de
vereeniging in 1936 vijfentwintig jaren bestond, hield hij de herdenkingsrede. De
Ned. Hervormde Kerk diende hij als lid van het Provinciaal College van Toezicht op
de Kerkelijke Goederen in Z.-Holland en, niet te vergeten, als adviseerend lid der
synode, waartoe hij krachtens zijn ambt van kerkelijk hoogleeraar telkens om de
drie jaren geroepen werd. Deze laatste functie vervulde hij plichtmatig, doch met
matige belangstelling; de kerkelijke wetgevende en besturende arbeid lag hem niet
en een echt synode-man is hij nooit geworden, waartoe ook bijdroeg, dat het
kerkrecht naar leeropdracht noch naar neiging zijn vak was. Eerder mogen wij
aannemen, dat de synodale vergaderingen in de warmte van de zomermaanden
hem vaak een kwelling zijn geweest.
Door al deze dingen kreeg zijn naam steeds meer klank in den lande als kenner
van onze nationale cultuur en vertolker van ons volkskarakter in verleden en heden.
Toen de Wereldbibliotheek in 1905 haar eerste uitgave in het licht zond, koos de
leiding daarvoor de door Knappert van inleiding en aanteekeningen voorziene
‘Historie van Sara Burgerhart’. Op deze lijn lag het ook, dat in 1906 de uitnoodiging
tot hem kwam om P.H. Ritter, die tot hoogleeraar in Utrecht was benoemd, op te
volgen als hoofdredacteur van het Nieuws van den Dag. Het was voor hem een
zware strijd. De verwisseling van den Leidschen katheder met het Amsterdamsche
redactiebureau voelde hij wel als een stap terug en het grootendeels laten varen
van zijn wetenschappelijken arbeid zou hem een blijvend verdriet zijn geweest;
anderzijds wist hij waarheid in Funke's aandrang, dat hij ‘the right man’ voor die
functie zou zijn, waar zijn breede belangstelling veel gelegenheid zou vinden zich
te ontplooien. Maar bovenal: financieel was het aanbod zeer verleidelijk; een
hoogleeraarsinkomen was in die jaren uiterst karig en zijn gezin met drie opgroeiende
kinderen, waarvan een studeerende zoon, legde zware lasten op zijn schouders.
Niet enkel voor zijn genoegen vervulde hij talrijke preek- en spreekbeurten en maakte
hij jaarlijks in de Kerstvacantie een dagenlange sprekerstournée door het geheele
land. Hij is voor de verleiding niet bezweken. ‘Een halven man wil ik u niet geven’,
schreef hij
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aan Funke, ‘noch een, die met ietwat spijtig verlangen zou terugzien naar zijn vorig
ambt’. Over zijn besluit heeft hij zeker nooit spijt gehad, zeker niet, toen hem de
waardeering ervoor van vele kanten bleek.
Veel, misschien veel te veel hebben al deze werkzaamheden beslag op zijn tijd
gelegd. Want, zooals wij zagen, de vriendschap en het gezellig verkeer verzuimde
hij allerminst. Zijn huis (den langsten tijd woonde hij aan den Rijnsburger Weg, dicht
bij het station) stond figuurlijk zoomin als letterlijk in een vergeten hoek; er was veel
aanloop, veel familiebezoek, er waren dikwijls gasten aan koffietafel of middagmaal.
Zijn gezondheid moet in die jaren wel sterk en zijn werkkracht zeer groot zijn geweest,
dat hij naast dit alles den tijd vond voor zijn studie en voor het schrijven van boeken
en artikelen. Toen hij de vaderlandsche kerkgeschiedenis begon te doceeren was
hij daar nog allerminst mee ‘klaar’; hij heeft er hard in gewerkt, vele uren doorgebracht
in het Leidsche gemeentearchief - dat hij zich in den loop der jaren een rijk voorziene
boekerij verzamelde kwam aan zijn studie niet weinig ten goede. Van de vruchten
van dezen arbeid - in de eerste jaren een aantal artikelen in het Theol. Tijdschrift
en in het Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis - moeten vooral genoemd worden zijn
opstel over den Leidschen scholarch Petrus Bloccius en de reeks artikelen over de
Hervorming binnen Leiden, deze laatste ook als boek verschenen. In het
eerstgenoemde vraagt hij aandacht voor een vertegenwoordiger der Nederlandsch
reformatorische richting, een geestesstrooming, die niet alleen zijn belangstelling
maar ook zijn liefde had - geen wonder, want haar verdraagzaam, latitudinair,
humanistisch Christendom beantwoordde (alle verschillen in acht genomen) aan
zijn eigen ondogmatische, vrijzinnige religieusiteit. Dat de getuigenissen dier nationale
reformatoren toen en later overstemd zijn door het zware geluid der strijdbare,
calvinistische theologen, en dat in den toegespitsten strijd tusschen roomsch en
onroomsch steeds minder plaats was voor de mannen dier middenstrooming met
hun breeden, erasmiaanschen, ‘katholieken’ inslag, was voor Knappert een reden
te meer om te werken voor het eerherstel dier vromen, die zoozeer hadden geleden
onder miskenning tengevolge van den fellen dogmatischen strijd. Uitvoeriger was
de studie over de hervorming binnen Leiden: een breede behandeling van de vele
stroomingen van vóór de vestiging van het Calvinisme: sacramentariërs, bijbelsche
humanisten, anabaptisten, zwinglianen, en tenslotte van den zegetocht van het
Calvinisme.
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Deze en andere artikelen waren als studiën en schetsen voor het belangrijke
tweedeelige werk ‘Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk in de 16e en
17e, id. in de 18e en 19e eeuw’ (1911, 1912). Hiermede leverde Knappert een arbeid
waarin een eeuw tevoren IJpey en Dermout, veel later Reitsma hem waren
voorgegaan. Knapperts boek was geheel anders. Hoewel behalve als leesboek voor
den ontwikkelden leek wel degelijk en in de eerste plaats als studieboek voor
aanstaande predikanten bedoeld, miste het volkomen het schoolsche, droog-feitelijke,
dat aan een leer- of handboek tot op zekere hoogte nu eenmaal altijd eigen is.
Knapperts boek geeft de feiten binnen het kader van een smakelijk verhaal,
voorgedragen in een fraaien, boeienden stijl; met enkele kleurige deskundige toetsen
worden figuren, geestelijke stroomingen zoo geschilderd, dat het geheel meer is
dan een kerkgeschiedenis; ook: een schets van onze vaderlandsche cultuur
waargenomen van het kerkelijk-godsdienstig gezichtspunt uit. Dit laatste echter
gekozen met het oog op een groote ruimte: buitenkerkelijken, ketters en
scheurmakers, ook Joden en Roomsch-Katholieken vinden een breede behandeling,
alles gekruid met treffende bijzonderheden, illustratieve trekjes, opmerkingen van
humor en zachte ironie, ook wel eens van nauwbedwongen verontwaardiging. Dat
het subjectieve element, de persoonlijke voorkeur van den schrijver voor een tolerant,
humanistisch Christendom, zijn afkeer van confessionalisme en dogmatisme, van
onverdraagzaamheid en enghartigheid bij dit alles mee aan het woord kwamen, is
voor wie Knappert kenden haast vanzelfsprekend; ook dat het anecdotische, het al
te opzettelijke wel vaak ruimschoots aanwezig was. De kritiek heeft het niet
onvermeld gelaten, ook dat het slotgedeelte, de laatste decenniën, te kort schoten
in breedte en diepte van behandeling. Dit laatste is door Knappert zelf toegegeven;
het kenmerkt den eerlijken mensch van breede waardeering, dat hij zelf het later
meer dan eens uitsprak, dat op dit punt de 3e en 4e druk van Reitsma's handboek
het wonnen van het zijne. Met dat al is het een uitnemend werk, van voorname
allure. Het heeft zijn défauts de qualité; de kwaliteit: schildering van het verleden,
doet aan dat verleden zelf wel eens te kort. Natuurlijk niet in dien zin, dat de feiten
van het verleden zouden zijn verdraaid of gecamoufleerd; het ware bij een man als
Knappert ondenkbaar. Wel, dat de feiten soms te weinig duidelijk spreken; de student,
die op een bepaald punt wil weten ‘wie es eigentlich gewesen’, ontvangt vaak
onvoldoende antwoord. En in een wetenschappelijk werk is evenzeer behoefte aan
fotografische nauwkeurigheid als aan kunstzinnige schildering.
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Knapperts colleges voeren wel bij al deze studie en de professorale activiteit groeide
met de beheersching en uitbreiding der stof. Omstreeks denzelfden tijd begon hij
uit liefhebberij een college te geven voor de indologische studenten, aanstaande
bestuursambtenaren, over de Indische kerkgeschiedenis, die hem, van het oogenblik
af, dat hij haar voor de theologische studenten zeer degelijk behandelde, bijzonder
heeft geboeid. Het is te verklaren: op dat terrein ontmoetten elkaar zijn belangstelling
voor de kerkelijke geschiedenis en zijn bewondering voor de daden van ons
voorgeslacht in verre landen en op wijde zeeën, terwijl wat aan de eerste vaak klein
en bekrompen was door het grootsche van dien nationalen roem werd
gecompenseerd. Deze colleges zijn hem zeer lief geworden en werden bijzonder
gewaardeerd, d.w.z. door de studenten en door de professoren van de vereenigde
faculteiten van rechten en letteren. Heel wat minder groot - het is zacht uitgedrukt
- was de waardeering van regeeringswege; in zijn afscheidscollege over dezen
arbeid sprekende gewaagde hij met den hem eigen humor van wat ‘voor zeker
departement nog altijd een diep geheim’ was. Deze colleges brachten hem weer in
nauwere betrekking tot universitaire kringen buiten de theologische; herhaaldelijk
sprak hij op vacantieleergangen van de Leidsche studentenafdeeling van het Alg.
Ned. Verbond, op de Alg. Ned. Studentencongressen, enz.
De wereldoorlog heeft hem, als zoovelen, diep geschokt, gelijk jaren tevoren de
Boerenoorlog hem had gedaan, niet het minst door de elementen van onrecht en
rechtsverkrachting. Zijn goede burgerzin toonde hij door onmiddellijk op te treden
als voorzitter van een bureau van inlichtingen vanwege het Roode Kruis en door
deel te nemen aan het werk van het plaatselijk steun-comité, o.a. door persoonlijk
huisbezoek. Ook had hij zitting in een comité voor vluchtelingen, en te zijnen huize
werd opgericht een comité voor ontspanning en ontwikkeling van militairen waarvan
hij tot het einde van den oorlog het voorzitterschap waarnam; meermalen is hij voor
de gemobiliseerden opgetreden. De druk dezer jaren werd voor hem nog vergroot
door het vertrek zijner kinderen; zoon en beide dochters huwden en zochten hun
levensweg in Indië. Deze scheiding was voor hem, die met heel zijn hart aan zijn
gezin hing, zeer zwaar, en de last werd hem schier ondragelijk, toen omstreeks
Kerstmis 1917 zijn jongste dochter in het verre land overleed; maanden nog na haar
dood kwamen, tengevolge van het door den oorlog vertraagde postverkeer, de
brieven van de levende binnen. In deze tijden heeft hij het
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werk aangevat dat, wetenschappelijk gesproken, zijn beste is: een derde deel van
zijn vaderlandsche kerkgeschiedenis maar chronologisch aan de beide vorige
voorafgaand: ‘Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de
Nederlanden’. Hij begon er mee in Januari 1918 ‘om aldus mijn geest te dwingen
van dat ééne af te laten. Zal ik het voleindigen?’ Het grootste gedeelte van het boek
werd in enkele maanden geschreven, al is het geheel eerst in 1924 verschenen.
Het is voortreffelijk naar inhoud en vorm en staat als historiewerk van blijvende
waarde boven de beide vorige deelen, waarvan het ook wat den vorm betreft
verschilt: zakelijker, strakker en meer principieel gedocumenteerd, nochtans in den
hem eigen fraaien stijl, boeiend en onderhoudend, en daarbij niet vervallend in het
té anecdotische. De stof was buitengewoon moeilijk, ondanks, en ten deele ook wel
door het vele, dat er over was vergaard en geschreven; het was zaak de
verschillende reformatorische bewegingen in hun gecompliceerd stroomgebied wél
te onderscheiden, zoowel in haar eigen beddingen als in haar onderlinge aanrakingen
en samenvloeiingen, en dit kon alleen geschieden door een, die, als Knappert,
terdege in deze stof thuis was. De objectiviteit is ook grooter dan in de beide vroegere
deelen, al voelt men de bewogenheid van den protestantschen vaderlander, wanneer
hij den vrijheidsstrijd behandelt, en de ontroering van zijn warme hart wanneer hij
schrijft over de martelaren des geloofs of de verdwazing van revolutionnaire
anabaptisten. Van martelaren gesproken: omstreeks denzelfden tijd verscheen van
zijn hand een klein boekje, dat weinig gerucht heeft gemaakt maar de aandacht
dubbel en dwars verdiende: het fijne, met gloed geschreven ‘Protestantsche
heldenvereering’.
Het verlangen zijn kinderen te zien, het graf zijner dochter te bezoeken deed hem
in 1919, samen met zijn vrouw, de bootreis naar Indië ondernemen; wij mogen
aannemen dat de begeerte het land te zien, waar zijn historische belangstelling zoo
zeer naar uitging, mede het besluit heeft bepaald. Van 17 Mei tot 26 Sept. duurde
de reis; niet het minst genoot hij van de herinneringen aan ons nationaal verleden.
Hij werd op Java (daarbuiten is hij niet geweest) met onderscheiding ontvangen,
had enkele officieele aanrakingen, o.a. met den landvoogd (een bezoek van een
hoogleeraar was daar in die dagen nog een gebeurtenis), maar overigens droeg de
reis overwegend een particulier karakter; officieel heeft hij geen kerkelijke belangen
of aangelegenheden zijner richting verzorgd. De terugreis maakte hij alleen, zijn
vrouw bleef nog eenige
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maanden bij de kinderen. Met hartelijkheid werd hij bij terugkeer in den Leidschen
kring binnengehaald; duidelijk moet hem zijn gebleken. hoezeer men hem daar
waardeerde. - Toen begon het drukke leven opnieuw. Zoo heeft hij, die al eerder
gepleit had voor een nauweren band tusschen religie en tooneel, de daad bij het
woord voegend een proeve geleverd van een religieus drama ‘Saul, Koning in Israël’,
dat ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van den Ned. Protestantenbond in
1920 en daarna nog enkele malen door een Utrechtsch dilettantengezelschap is
opgevoerd. Het stuk had kwaliteiten van taal en anderszins, maar was toch als
geheel zwak en behandelde de bijbelsch-oostersche stof te anachronistisch in
modern-humanistischen trant. - Het is waar, dat hij de vele spreekbeurten alom in
den lande sedert voor het overgroote deel heeft laten varen en zich tot enkele
bijzondere gelegenheden beperkte. In 1933 heeft hij zich niet onbetuigd gelaten bij
de herdenking van prins Willem van Oranje - hoe zou hij anders hebben gekund
waar hij over hem nooit kon spreken dan met de als sacrale toevoeging:
‘hoogloffelijker memory’! In 1934 hield hij de herdenkingsrede betreffende Curaçao
in de Haagsche Ridderzaal. Maar er waren weer andere plichten, die beslag op
hem legden. In 1920 het reeds genoemde voorzitterschap van ‘Heemschut’; in 1921
werd hij regent van het H. Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis, wat hij tot 1930
gebleven is; van 1919-1921 maakte hij deel uit van de gemeentelijke
bioscoopcommissie (een functie waarin ik mij hem maar bezwaarlijk kan voorstellen,
maar vermoedelijk zal de begeerte iets tot verbetering en verheffing van dit
volksvermaak bij te dragen hem hebben bewogen); in 1922 werd hij curator van het
gymnasium. In 1924 begon zijn jaarlijksche medewerking, des najaars, aan den
cursus ter opleiding van leeszaalambtenaren in Den Haag. Van 1918-1921 zat hij
in de redactie van het Nieuw Nederl. Biographisch Woordenboek, tot welks eerste
7 deelen hij verscheidene bijdragen heeft geleverd. In 1921 werd hij aangewezen
als archivaris van den academischen senaat, en wij kunnen ons voorstellen dat
deze benoeming hem buitengewoon zal hebben verheugd, zoowel om de
waardeering zijner ambtgenooten, waarvan zij getuigde, als om de nog weer nauwere
betrekking, waarin zij hem bracht tot zijn universiteit en zijn stad. Ook was hij lid van
de commissie voor het academie-gebouw. Het lag op dezelfde lijn, dat hij in 1930
als voorzitter optrad van de in dat jaar opgerichte Historische Commissie der
Universiteit; als zoodanig had hij een aandeel in de ten jare 1931 gehouden
tentoonstelling van
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afbeeldingen van universitaire gebouwen enz., die op den dies door hem werd
geopend. Nog grooter blijk van waardeering was hem geworden, toen de
theologische faculteit in 1925 aan curatoren voorstelde hem te benoemen tot
buitengewoon hoogleeraar in de vaderlandsche kerkgeschiedenis. Het is bij dit
voorstel gebleven; curatoren, geen voordracht in dezen aan de regeering
doorzendende, lieten de gelegenheid voorbijgaan een bekwaam geleerde aan het
corps der staatshoogleeraren te verbinden. Knappert wist uit welken hoek de
oppositie gekomen was; nooit heeft hij in woord of houding iets van rancune laten
blijken.
Ondertusschen was zijn historische belangstelling eenigszins van haar richting
afgebogen, namelijk in die der koloniale geschiedenis. Het was geen scherpe draai,
want de koloniale kerkgeschiedenis vormde den geleidelijken overgang, en ook is
zijn belangstelling voor de vaderlandsche kerkgeschiedenis er niet in het minst door
verminderd, bewijze vele artikelen, die hij hierover nog leverde, en het uitnemende
boek met zijn rijken, oriënteerenden inhoud, dat hij in zeer korten tijd op uitnoodiging
van de redactie van ‘Het Handboek’ schreef (weer was hij het, die de serie opende):
‘Godsdienstig leven in Nederland’ van 1928. Het geeft een schat van bijzonderheden
omtrent oorsprong en tegenwoordigen staat van allerlei kerken en secten in ons
land, een vraagbaak voor allen, die zich met deze materie bezig houden. Maar
daarnaast werd hij bij toeneming geboeid door de historie der overzeesche
gebiedsdeelen. Zoo schreef hij dan over Hollandsche pioniers op Formosa, over
bezoeksreizen in den Oostindischen archipel, een uitgebreide studie: ‘Schets eener
geschiedenis onzer handelskerken’, en verzorgde hij kaart 17 van den
Geschiedkundigen Atlas van Nederland over dit onderwerp. Toen toog zijn
belangstelling naar de West; verscheidene artikelen schreef hij in de Westindische
Gids en in 1932 verscheen zijn belangrijk werk ‘Geschiedenis van de Bovenwindsche
Eilanden’, te voren bij gedeelten in dat tijdschrift gepubliceerd. Met groote volharding
heeft Knappert zich in deze nieuwe stof ingewerkt, archivalia geraadpleegd, zich in
zeer verspreide litteratuur verdiept. Ook met groot enthousiasme, en dit enthousiasme
heeft hij in anderen eveneens vermogen te wekken. Het mag een bijzonderheid
heeten, dat hij, als kerkelijk hoogleeraar, eenige malen leiding heeft gegeven bij
een proefschrift over deze materie en als promotor optrad.
Zoo naderde langzamerhand, onder veel studie, velerlei activiteit, met telkens
uitstapjes binnens- en buitenslands, deels voor ontspanning,
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deels met een wetenschappelijk of vertegenwoordigend doel - ik noem van deze
laatste een spreektournée door Vlaamsch België in 1929, een bezoek aan Oxford
in hetzelfde jaar, waar hij Allen en Clark sprak, een reis naar Augsburg in 1930,
waar hij de synode der Ned. Herv. Kerk vertegenwoordigde bij de plechtigheid ter
herdenking van de Confessio Augustana - het einde van zijn professoraat. Zijn
lichaams- en geestkracht waren nog ternauwernood verminderd, doch eenige
maanden voor den fatalen termijn kwam een eerste aanmaning van in de verte
opdoemend einde; in September 1932, toen hij op het punt stond naar Maastricht
te gaan om te spreken ter gelegenheid van het 300 jarig bestaan der hervormde
gemeente - voor het daarbij uitgegeven Gedenkboek had hij een groote bijdrage
geleverd - overviel hem een aanval van vaatkramp, die hem noopte zich in acht te
nemen - ‘funesta senectus’ teekende hij in zijn journaal aan. Gelukkig herstelde hij,
en aan het einde van den volgenden cursus, waarbinnen hij zijn zeventig jaren vol
zou maken, hield hij den 29sten Mei 1933 zijn afscheidscollege met een rede, die
geheel en al den ouden Knappert weerspiegelde, zooals Leiden hem meer dan
dertig jaren had gekend. Terecht sprak de N. Rotterd. Courant, in een zeer uitvoerig
relaas van de plechtigheid, welke plaats vond in het Groot-Auditorium, van ‘een
grootsche hulde’. Treffend en welsprekend als altijd, vol humor maar niet zonder,
zij 't getemperden weemoed, was Knapperts afscheidswoord. ‘Onnatuurlijk en
ondankbaar’ zou het zijn, ‘zoo ik mij heimelijk uit de voeten maakte zonder terugblik
en afscheidsgroet’; deze woorden kenschetsen zoowel de rede als hem, die haar
uitsprak: de terugblik van een, die bij alles gaarne verwijlde in het verleden, die
nederig stond tegenover het volbrachte werk, boven alles dankbaar was voor veel
genoten vriendschap, waardeering en steun. Na hem voerden verscheidenen het
woord, o.a. de kerkelijke hoogleeraren Van Nes en Korff, die achtereenvolgens met
hem hadden samengewerkt en die getuigden hoe goed die samenwerking was
geweest; omgekeerd had Knappert haar geroemd, alsmede die met hun voorganger
Gooszen. Wat een lichtstraal over dit afscheid wierp was de mededeeling, dat de
vereenigde faculteiten van rechten en letteren een verzoek tot den minister hadden
gericht den scheidenden hoogleeraar toe te laten als privaat-docent in de
geschiedenis van kerk en zending in Ned. Oost- en West-Indië.
Zoo beteekende het afscheid toch nog geen einde van zijn academische
werkzaamheid. Nog vijf jaren heeft Knappert voor de Indologen
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college gegeven; ongeveer denzelfden tijd is hij werkzaam gebleven als archivaris
van den academischen senaat. Zijn functie als curator legati Thysiani,
medebeheerder der aloude Thysius-bibliotheek, waartoe hij in 1929 benoemd was,
had hij toen reeds een jaar tevoren, in 1937, neergelegd. In dit jaar beëindigde hij
ook zijn medewerking aan den Haagschen opleidingscursus voor
leeszaal-ambtenaren, evenals het voorzitterschap van Oud-Leiden (dat hem tot
eerelid benoemde). Voor zijn curatorschap van het gymnasium bedankte hij in 1938.
Tot zoolang heeft hij nog aan wetenschappelijke tijdschriften meegewerkt, maar
toen gevoelde hij, dat zijn krachten begonnen te verminderen; de buitenlandsche
reizen hadden opgehouden, al hield hij het familiebezoek, de reizen naar de vrienden
in Leeuwarden en Assen nog lang vol. 's Zomers was hij meestal met zijn vrouw
eenige weken aan den Eikenboom bij Gorssel. Toen haar krachten de zorgen voor
een huishouding niet meer toelieten te dragen, bracht Knappert het groote offer,
dat hem ontzettend veel moet hebben gekost: zij verlieten hun woning in Oegstgeest
en namen hun intrek in een pension, maar deze verhuizing beteekende, dat hij zijn
prachtige bibliotheek moest verkoopen, jaren lang met zorg verzameld. Het gemis
van zijn geliefde boeken heeft hem misschien nog meer gehinderd, dan de
toenemende ouderdom met zijn zwakheden en kwalen. De laatste jaren waren
moeilijk, mede door de hulpbehoevendheid zijner vrouw; zijn licht doofde langzaam
uit, ouderdomskwalen en verval van krachten sloopten het lichaam, zijn verschijning
wekte deernis. Den 4en Juni 1943 kwam het einde, den 8sten werd hij op de
begraafplaats bij het Groene Kerkje te Oegstgeest ter ruste gelegd. Er was groote
belangstelling; waren de tijdsomstandigheden anders, zij zou veel grooter geweest
zijn. Op verzoek van de familie sprak Prof. Eerdmans, een der zeer weinigen, die
meer dan veertig jaren met hem hadden samengewerkt, een woord van afscheid,
van vriendschap en van hulde. Een kleinzoon dankte voor de belangstelling.
Dat Knappert een man was van vele gaven en krachten, dat hij met beide
gewoekerd heeft, moge uit het bovenstaande gebleken zijn. Hij had, als ieder
mensch, zijn grenzen. Hij had een warm sociaal gevoel, maar hij was in dezen geen
man van de daad; een leidende figuur op sociaal of politiek terrein is hij nooit
geweest. Wel heeft hij van 1917-1919 voor de liberale partij zitting gehad in den
Leidschen gemeenteraad (als zoodanig maakte hij deel uit van de commissie voor
het gesticht Endegeest en ook bemoeide hij zich met de scholen), maar een succes
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was dit niet en men krijgt niet den indruk, dat dit werk zijn hart had. Misschien was
hij voor dergelijke dingen wat te impulsief, wat te ongeduldig, ook iets te onrustig.
Hij las veel en had een wijde belangstelling, maar hij was geen wijsgeer en met echt
wijsgeerige lectuur hield hij zich weinig bezig. Toen hij tot het professoraat werd
geroepen begonnen in de theologische wereld de historische en de
philologisch-bijbelsche belangstelling, eenmaal tijdens den bloeitijd der moderne
richting zoo groot, te luwen en gingen plaats maken voor die in de wijsgeerige en
dogmatische vakken. Het was hem vaak een teleurstelling en ook wel eens een
ergernis - dit laatste vooral, wanneer die veranderde belangstelling zich soms uitte
in bodemloos gepraat en hol gezwets -, maar in den grond begreep hij het niet recht.
Hij was een uitnemend historicus, door zijn groote kennis en door zijn bijzondere
gaven als schrijver. In het gevaar van dorheid, van doode objectiviteit, van een
positivisme zonder kleur of geur is hij nooit vervallen, in dat van het al te persoonlijke,
het al te gewilde sóms; hij liep wel eens te opzettelijk een straatje om teneinde een
aardige bijzonderheid, een bon-mot, een ironische opmerking te kunnen plaatsen.
Maar de historicus zou de mensch Knappert niet zijn geweest, als het anders was:
vol bezieling, man van leven en gevoel, van bewogenheid en ontroering.
Want een bewogen, impressionabele natuur, licht onder indruk der
omstandigheden, van de weersgesteldheid, van troostelooze aspecten in de natuur,
had Knappert zeer zeker; daarbij in zijn impulsiviteit tot spontane daden en woorden
geneigd, waarin hij wel eens meer zeide en zwaarder accenten legde dan hij
inderdaad bedoelde. Onrecht en schijnheiligheid waren hem een ergernis en hij
hield dan zijn afkeuring niet voor zich; aanranding van voor hem goede, heilige
waarden bracht hem in het geweer. Zulke waarden vertegenwoordigden voor hem
de ongereptheid der natuur, de natuurlijke beschaving der omgangsvormen, de
eerbied voor de traditie, het nationale element in ons volksbestaan, de trouw aan
het vorstenhuis, de zuiverheid van onze taal, de verzorgde stijl - al datgene wat het
voorgeslacht ons heeft overgeleverd om te bewaren en verder te dragen. Het lag
nu eenmaal in Knapperts aard, dat hij meer terugzag dan vooruitblikte, dat hij meer
beschouwend, weemoedig bepeinzend was dan onstuimig actief. Conservatief mag
men hem zeker niet noemen; hij was veeleer een liberaal van den ouden stempel
- waarvan hij trouwens de kwade kanten van onpersoonlijke neutraliteit, zelfzuchtige
onthouding, scepticisme en anticlericalisme zeer wel inzag
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-, maar voor zich zelf was hij aan het oude en vertrouwde gehecht. Een gesloopte
buitenplaats met haar verkavelde bosschen, het vellen van een boom - dat die op
den Rijnsburger Weg vóór zijn huis vielen noteerde hij nadrukkelijk - smartten hem
diep. Zijn dagboek bevat maar weinig ontboezemingen, maar als een oase temidden
van vele dorre notities trof mij de volgende: ‘Peter Rosegger's Das ewige Licht
uitgelezen; diep melancholieke geschiedenis van een pastoor in het hooggebergte,
wiens hart breekt omdat de oude wereld ondergaat en een nieuwe komt, waarin hij
niet thuis is’. Iets van dien pastoor heeft Knappert altijd in zich omgedragen en het
heeft zijn leven moeilijker gemaakt dan velen wel begrepen. Ook zijn studenten
begrepen hem vaak niet - de universitaire jeugd is doorgaans anders ingesteld -;
het is mij wel eens opgevallen, dat velen zijner leerlingen eerst later, wanneer zij
de academische jaren voor goed achter zich hadden, de oogen geheel opengingen
voor zijn beteekenis als geleerde en als mensch. Maar dan kon men uit hun mond
ook hooren de warmste woorden van waardeering.
Gemakkelijk is Knapperts leven niet geweest. Behalve de kwetsbaarheid van een
gevoelig hart droeg hij veel leed mee. Twee zijner drie volwassen kinderen stierven;
de oudste en eenige zoon overleed op veertigjarigen leeftijd. Niet zonder reden
staat meermalen op een 31sten December de ontboezeming neergeschreven: heu,
nos miseros; niet zonder aanleiding was in later jaren zijn gang gebogen. Zijn leven,
naar buiten zoo geslaagd, was naar binnen vol zorgen. Hij heeft het alles manmoedig
gedragen, en de vriendelijke glimlach, die zoo volkomen natuurlijk, in geen enkel
opzicht gewrongen was, week niet van zijn gelaat. Zijn rustig, stil geloofsvertrouwen
was hem een steun, ook zijn levenswijsheid, die gerijpt was door veel teleurstellingen
heen. Hij was en bleef een idealist, maar een vage illusionist was hij niet; dáárvoor
had die levenswijsheid hem te veel geleerd van de realiteit, die hij kon gadeslaan
met een weemoedige gedachte, soms met een bruuske uiting van afkeer, maar
altijd zonder bitterheid. Nobel christen-humanist als hij was, bleef hij den mensch
in de menschen waardeeren en liefhebben. ‘Het was steeds een vreugde u waar
dan ook te begroeten’, aldus Huizinga bij zijn afscheid, ‘en waar gij binnenkwaamt
was het alsof een zonnestraal doorbrak; uw stem heeft een verwarmenden klank
en van u gaat een weldadige invloed uit’.
Ik sprak van zijn geloofsvertrouwen. Knappert was een religieuze natuur, een
christenmensch, maar van het echt humanistische stempel. Een
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vlak humanist was hij zeker niet, en het mag goed zijn er hier nog eens op te wijzen,
dat van de beweging tot religieuze verdieping van het modernisme hier te lande
sedert den aanvang der twintigste eeuw Knappert een der pioniers en eerste leiders
is geweest. Hij is zich in dezen altijd gelijk gebleven; kenschetsend is een uiting uit
1895: ‘De hoogste beteekenis van den godsdienst ligt niet alleen in zijn invloed op
het zedelijk leven, want niemand kan langer volhouden, dat hij buiten de religie om
geen zedelijk leven heeft waargenomen; ook niet het feit, alsof hij een nieuwe moraal
scheppen zou; maar hierin, dat hij juist de grenzen van het bloot menschelijke
overschrijdt en ons opheft tot het bovenzinnelijke, daardoor den grondslag leggende
tot een nieuw leven naar alle zijden en in al zijn gevolgtrekkingen. Elk stelsel, dat
gij als godsdienst wilt aanbevelen, maar waarin gij vooraf het woord God hebt
geschrapt, is van zijn merg en pit beroofd’ (Theol. Tijdschr., 29, 244). Dergelijke
klanken waren in zijn dagen allerminst gewoon. En het is Knappert geweest - een
feit, onvoldoende bekend maar waard hier herinnerd te worden -, die in 1903 met
zijn belangrijke, toen met klimmende belangstelling gevolgde artikelen in het
weekblad ‘De Hervorming’ (nrs. 3, 7, 23-25, 37-40) den stoot heeft gegeven tot de
beweging van hen, die spoedig den naam van Malcontenten ontvingen en die
voorloopster is geweest van die rechts georiënteerde vrijzinnigheid, waaraan later
(dan natuurlijk gewijzigd) o.a. de naam van Roessingh verbonden werd. Maar
Knappert is de eerste geweest, die met aandrang en met gezag pleitte voor een
christelijk theïsme en voor de tucht eener dogmatische bezinning. En, merkwaardig,
maar voor wie hem kenden niet verwonderlijk: de blijvende leiding heeft hij aan deze
beweging niet gegeven; veeleer trok hij zich terug, maar zijn invloed en aandrang
moet in deze geestelijke beweging voorondersteld blijven. Misschien speelde in
deze houding op godsdienstig gebied de schroom voor het heilige een groote rol.
Die schroom was bij hem in sterke mate aanwezig, ten opzichte van zichzelf en van
anderen. Hij had een diep besef van wat hij aan zijn geestelijk ambt verplicht was;
toen hem in 1916 het voorzitterschap van den Leidschen schouwburg werd
aangeboden, bedankte hij; ‘theologiae causa’, schreef hij in zijn dagboek, maar hij
voegde er aan toe - het is als met hartebloed geschreven door een, die litteratuur
en tooneel, ook om hun ethische strekking, zoo liefhad -: ‘helaas’. Altijd bleef hij een
trouw kerkganger; wanneer hij niet zelf optrad kerkte hij in Leiden bij voorkeur in de
afdeeling van de Vrijzinnig Hervormden.
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Vele preeken en predikers heeft hij daar gehoord en hij heeft ze trouw vermeld in
zijn journaal, doch op een paar hoogst zeldzame uitzonderingen na nooit met een
woord van kritiek. Zijn eerbied voor een overtuiging, hoe gebrekkig ook voorgedragen,
zal hiervoor te groot zijn geweest.
Maar Knapperts beeld zou, ten slotte, al te gebrekkig geteekend zijn, wanneer
nog niet een oogenblik en met nadruk er op werd gewezen, dat hij zulk een
uitnemend vaderlander was. Hij was, in allerlei trekken, een echte
Nederlander-op-zijn-best, en hoe had hij zijn land en zijn volk lief, de natuur, het
verleden met zijn grootschheid, maar ook met zijn kleine, teekenende bijzonderheden,
de letterkunde, de taal! De laatste niet het minst, die hij zelf zoo bekwaam, zoo
kunstzinnig, zoo waardig hanteerde, soms wat te veel archaïseerend, ietwat te
ouderwetsch, maar het was de liefde, die hem dreef en die hem bezorgd maakte,
dat ook maar één kostelijk woord, één waardevolle of geestige zinswending zou
verloren gaan. En hoe fel was zijn spot, hoe diep zijn verontwaardiging, wanneer
die taal werd veronachtzaamd, verslonsd, verknoeid door ‘een volk, onrein van
lippen’! De secretaris der Maatschappij had mij vrijheid gegeven mijn stuk ‘zoo lang of
zoo kort te maken’ als ik zelf het beste achtte. Een oogenblik heb ik, ziende hoezeer
dit levensbericht was uitgedijd, gevreesd, dat ik die vrijheid had misbruikt. Toch, ik
geloof van niet. Want het gold hier een man, eerelid van Letterkunde, die een
bekwaam litterator en een uitnemend geleerde, maar boven alles een goed mensch
is geweest.
J. LINDEBOOM

*

Lijst der geschriften
1885

Saul, koning in Israel (door Willibald), in
Amsterdamsche Studenten-Almanak,
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i.h.G.v.), in Theol. Tijdschr., 23 (1889),
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Het Evangelie, onze beste toevlucht, in
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1892
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1892
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246-261.
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blz. 261-273.
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Picardts Antiquiteiten, in De Navorscher,
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1895
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in den Ballerkuil, Assen 1895.

1895
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1895
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godsdienstprediking, 21 (1895), blz. 3-15.
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Humanität), in Theol. Tijdschr., 29 (1895),
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Pinksterpreek, in Onze
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1896
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1896

Daling, in De Tijdspiegel, 1896, III, blz.
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1897

De sprookjes van Grimm, in De
Tijdspiegel, 1897, I, blz. 288-297.
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Testament, in De Gids, 61 (1897), IV,
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jaar.

1897

In Gods nabijheid, in Onze
godsdienstprediking, 23 (1897), blz.
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1898

Over de elven, in De Tijdspiegel, 1898,
II, blz. 353-370, III, 29-58.
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1898
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1899
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102-106.

1899

Godsdienstonderwijs, in De Gids, 63
(1899), blz. 90-105.
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2de dr. 1901.
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1899

Gemeenteleven, in Teekenen des Tijds,
1 (1899), blz. 205-212.

1899

Geloofsvertrouwen, Oranje-Vrijstaat- en
Transvaal-preek, Assen 1899.

1900

Gebed, in Teekenen des Tijds, 2 (1900),
blz. 97-122.

1900

De Babylonisch-Assyrische godsdienst
(n. aanl. v. Jastrow, The religion of Bab.
and Ass.), in Theol. Tijdschr., 34 (1900),
blz. 399-428, 481-511.

1900
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1900, III, blz. 424-430.

1900
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Tijdspiegel, 1900, II, blz. 441-446.
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Oud-vaderlandsch volksleven uit de Acta
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des Tijds, 4 (1902), blz. 5-30.

1902

De geschiedenis der Ned. Herv. Kerk en
hare beteekenis voor den
Evangeliedienaar (inaug. oratie), Assen
1902.

1903

De Geref. Kerk in haar strijd om het
wettig huwelijk, in Ned. Archief v.
Kerkgesch., 2 (1903), blz. 217-275,
359-396.

1903
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1904
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1904
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Amsterdam 1904.

1904
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1904
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1904
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1904

Het geestelijk leven onzer vaderen in de
romans van Wolff en Deken, in De
Tijdspiegel, 1904, II, blz. 1-21.

1904
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1904
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1905

Anabaptistica in Theol. Tijdschr., 39
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1905

Een rijke brievenschat [brieven van Wolff
en Deken], in De Tijdspiegel, 1905, I, blz.
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1905

Leidsche politie in oude dagen, Leid.
1905.

1905

Uit het Leidsche volksleven in den
aanvang der 16e eeuw. in Mededeel. v.d.
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1905
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1905

Dogma en vroomheid, in Teekenen des
Tijds, 7 (1905), blz. 399-412.

1906

De ramp van Leiden, 12 Januari 1807,
na honderd jaren herdacht, Schoonhoven
1906.

1906

Een eereschuld voldaan, in De Nederl.
Spectator, 1906, blz. 66-68.

1906

De oudste roomsche bestrijders van
Luther, in De Nederl. Spectator, 1906,
blz. 66-68.

1906

Oude Nederlandsche psalm-berijmingen,
in Mededeel. v.d. Mij. d. Nederl. Letterk.,
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1906
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des Tijds, 8 (1906), blz. 433-453.

1906
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verstrooiing, 23), z.p.o.j. [1906]; 2de dr.
[1928].

1906

Uit piëteit, in De Tijdspiegel, 1906, III,
blz. 462-466.

1907

Slatius en zijn libel ‘De
gepredestineerden dief’, in Historische
Avonden, 2de bundel uitgeg. d.h. Hist.
Genootschap te Groningen, Gron. 1907,
blz. 144-154.

1907

De verdraagzaamheid in de Republiek
der Vereenigde Nederlanden, in De
Tijdspiegel, 1907, III, blz. 241-264,
379-396.

1907

Oude reformatorische boekjes herdrukt,
in De Nederl. Spectator, 1907, blz.
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1907

Boekbeoordeeling (J.H. Maronier,
‘Jacobus Arminius’), in Theol. Tijdschr.,
41 (1907), blz. 152-160.

1907

De grond des geloofs, in Teekenen des
Tijds, 9 (1907), blz. 415-434.

1908

De opkomst van het Protestantisme in
een Noordnederlandsche stad,
Geschiedenis van de hervorming binnen
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Leiden 1908. Tevoren verschenen in
Theol. Tijdschr., 40 (1906), blz. 1-38,
113-154, 277-311, 332-377, 511-566, 41
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Les relations entre Voltaire et
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1908
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1908
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vertaling van het Oude Testament, Assen
1908.

1908

Boekbeoordeeling (F.S. Knipscheer, ‘De
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belijdenisschr.’), in Theol. Tijdschr., 42
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Boekbeoordeeling (G. Brom, ‘Vondels
Bekering’), in Theol. Tijdschr., 42 (1908),
blz. 288-295.

1908
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1908.
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43 (1909), blz. 17-50.

1909
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in Ned. Archief v. Kerkgesch., 6 (1909),
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1909
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1909
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onzen bloeitijd’, I, 10), Baarn 1909.

1909

De praktische theologie, in Teekenen des
Tijds, 11 (1909), blz. 419-438.

1910

Het zedelijk leven onzer vaderen in de
18e eeuw, Haarl. 1910.

1910

Kosten van de feestelijke inwijding van
de Leidsche Hoogeschool, in Jaarboekje
v.d. geschied. v. Leiden en Rijnland,
1910, blz. 137-148.
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Een gedenkteeken voor Prof. Jean
Luzac, in Jaarboekje v.d. geschied. v.
Leiden en Rijnland, 1910, blz. 112-122.

1910

Studiën over het godsdienstig en zedelijk
leven onzer vaderen, II, Huwelijksleven,
in Theol. Tijdschr., 44 (1910), blz.
305-328.

1910

Uit de geschiedenis van het
Christendom, in Theol. Tijdschr., 44
(1910), blz. 446-469.

1910
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Teekenen des Tijds, 12 (1910), blz.
379-398.

1911

Over de beoefening der practische
theologie, in Theol. Tijdschr., 45 (1911),
blz. 262-281.
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Uit de geschiedenis van het
Christendom, in Theol. Tijdschr., 45
(1911), blz. 567-593.

1911

De verloren schuldbekentenis van Moded
teruggevonden en uitgegeven, in Ned.
Archief. v. Kerkgesch., 8 (1911), blz.
294-296.

1911

Geschiedenis der Nederlandsche
Hervormde Kerk gedurende de 16e en
17e eeuw, Amsterd. 1911.
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Studeeren en student zijn, in Teekenen
des Tijds, 13 (1911), blz. 411-426.
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Een liedje tegen de Minderbroeders, in
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Een sollicitatie anno 1603, in Jaarboekje
v.d. geschied. v. Leiden en Rijnland,
1911, blz. 28-33.
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(1912), blz. 465-502.
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Tegen Rome's overmacht, in Teekenen
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Christendom, in Theol. Tijdschr., 47
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Uit de geschiedenis van het
Christendom, in Theol. Tijdschr., 47
(1913), blz. 552-574.
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Protestantenbond, 1913, blz. 1-13.

1914

Verloving en huwelijk in vroeger dagen,
Amsterd. 1914.

1914

Het jaar 1813 en zijne glorie. Rede,
Leiden 1914 (ook in Jaarboekje v.d.
geschied. v. Leiden en Rijnland, 1914,
blz. 1-28).

1914

Ons werk voor de toekomst, in Teekenen
des Tijds, 16 (1914), blz. 319-344.

1914

In H. Brugmans, Het huiselijk en
maatschappelijk leven onzer Voorouders:
Het huiselijk leven, in dl 1, Amsterd.
1914, blz. 100-210; Het kerkelijk leven,
in dl 2, Amsterd. 1915, blz. 86-166.

1915

Oostersch Fatalisme (het boek
‘Prediker’), Zaltbommel 1915.

1915

Uit de geschiedenis van het
Christendom, in Theol. Tijdschr., 49
(1915), blz. 234-256.
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1915

Uit de geschiedenis van het
Christendom, in Theol. Tijdschr., 49
(1915), blz. 325-349.

1915

Priester of voorganger, in Teekenen des
Tijds, 17 (1915), blz. 315-339.

1915

Kerk en wetenschap in Vesalius' dagen,
in Nederl. Tijdschr. v. Geneeskunde, 59
(1915), I A, blz. 17-30 (zelfde art. in
Janus, Archives internat. pour l'histoire
de la Médicine et la Géographie
médicale, 19 (1914), p. 420-434).

1915

Verweer tegen Dr Nuyens (over
Vesalius), in Nederl. Tijdschr. v.
Geneeskunde, 59 (1915), blz. 461-463.

1915

Alkmaars doophek, in Neerlandia, 19
(1915), blz. 105-107.

1915

Oude nationale rijkdommen, in
Neerlandia, 19 (1915), blz. 193-194.

1916

[met Mr. J.G.C. Joosting] Schetsen uit
de kerkelijke geschiedenis van Drente,
Leiden 1916.

1916

Over geschiedbeoefening, in Teekenen
des Tijds, 18 (1916), blz. 307-335.

1916

Levensbericht van Jer de Vries, in
Levensberichten v.d. Mij d. Ned. Letterk.,
1915-1916, blz. 255-290.

1916

Legaat-bibliotheek van Is. Vossius, in
Jaarboekje v.d. geschied. v. Leiden en
Rijnland, 1916, blz. 146-147.

1916

Uit het oude Leidsche notarieelarchief,
in Jaarboekje v.d. geschied. v. Leiden en
Rijnland, 1916, blz. 53-58.

1916

Theological Instruction, in A general view
of the Netherlands, XVI: Science, s.l.e.a.
[1916], p. 27-42.

1916

Oud Zuid-Afrika, in. Neerlandia, 20
(1916), blz. 117-120.

1916

Twee pleidooien voor de vervolgde
Anabaptisten, in Doopsgezinde
Bijdragen, 53 (1916), blz. 109-144.

1917

Toespraak ter opening der jaarl. vergad.
v.d. Mij der Ned. Letterk., 13 Juni 1917
(over ons volkskarakter) in Handel. en

o
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Mededeel. v.d. Mij 1916-1917, Leiden
1917.
1917

Studiën over het godsdienstig en zedelijk
leven onzer vaderen, V, Uit de
geschieschiedenis van het Réveil, Theol.
Tijdschr., 51 (1917), blz. 39-70.

1917

Luther en zijn tijdgenooten, in Het
Lutherboek, bezorgd door den Ned. Prot.
Bond, Zaltbommel 1917.

1917

Stadhouder, grietman en predikant (een
conflict tusschen kerk en staat in
Friesland), in De Vrije Fries, 25 (1917)
blz. 1-31.

1917

Onze kerkelijke examens, in Teekenen
des Tijds, 19 (1917), blz. 301-317.

1917

Oud-Vaderlandsch kerkregiment, in Onze
Eeuw, 17 (1917), II, blz. 356-394.

1918

Legende over den doop van Frederik
Hendrik, in Ned. Archief v. Kerkgesch.,
14 (1918), blz. 246-252.

1918

Studien over het godsdienstig en zedelijk
leven onzer vaderen, V, Uit de
geschiedenis van het Réveil, in Theol.
Tijdschr., 52 (1918), blz. 52-91.

1918

Een nieuwe koers, in Teekenen des
Tijds, 20 (1918), blz. 269-288.

1919

Episcopius en de synode, in De
Remonstranten, Gedenkboek bij het
300-jarig bestaan der Rem.
Broederschap, Leiden z.j. blz. 79-108.

1919

De inhoud van ons godsdienstonderwijs,
in Ons Godsdienstonderwijs, 1 (1919),
blz. 9-11.

1919

Vaderlandsche kerkgeschiedenis, in
Theol. Tijdschr., 53 (1919), blz. 266-275.

1919

Zullen wij de Indische kerk gaan dienen?
in Teekenen des Tijds, 21 (1919), blz.
223-237.

1919

Kerkelijk leven in onzen tijd, Pro
ministerio, III, 1, 2, Gron. 1919.

1919

Nederland in Amerika, in Neerlandia, 23
(1919), blz. 162.

1920

Levensbericht van Arn. Corn. Duker, in
Levensberichten v.d. Mij d. Ned. Letterk.,
1919-1920, blz. 23-31.
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1920

Remonstrantsche hagespreek, in
Jaarboekje v.d. geschied. v. Leiden en
Rijnland, 1920, blz. 97-101.

1920

Saul, Koning in Israël (bijbelsch drama),
Utrecht 1920.

1921

Levensbericht van Dion. Joh. Moorrees,
in Levensberichten v.d. Mij d. Ned.
Letterk., 1920-1921, blz. 86-93.

1922

De Nederl. ‘Prognosticon de Antichristo’
1524 teruggevonden, in Ned. Archief v.
Kerkgesch., 17 (1922), blz. 71-73.

1922

Toespraak ter opening van de alg. jaarl.
vergadering v.d. Mij der Ned. Letterk., 14
Juni 1922 (over het taalgebruik in de
wetenschap), in Handel. v.d. Mij,
1921-1922, Leid. 1922.

1922

De Vrije Staat der Vereen. Nederlanden,
in Neerlandia, 26 (1922), blz. 61-64.

1923

Protestantsche Heldenvereering,
Hillegom 1923.

1923

Een rijk vrouwenleven, in Leven en
Werken, 8 (1923), blz. 34-48.

1923

Oud-Engelsche vrijage, in Leven en
Werken, 8 (1923), blz. 466-483.

1923

Gelukkig vaderland [preek], in Vrijzinnige
godsdienstprediking, 18 (1923).

1924

Het ontstaan en de vestiging van het
Protestantisme in de Nederlanden, Utr.
1924.

1924

De gave taal, in Haagsch Maandblad, 1
(1924), blz. 724-734.

1924

Bibliografische inleiding tot de theologie.
Een beredeneerde boekenlijst,
samengesteld ten dienste van
predikanten, theologische studenten,
openbare leeszalen en bibliotheken,
Leiden 1924.

1924

Leiden ontzet, Holland gered, Leid. 1924.

1925

Koning Willem I en de protestantsche
gemeenschap op Curaçao, in De
West-Indische Gids, 8 (1925), blz.
193-206.

1925

Kennis en beschaving, in De Vlaamsche
Gids, 14 (1925-26), blz. 145-162.
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1926

Uit de geschiedenis der Hervorming te
Antwerpen, in ‘Gustaaf Adolf’ (jaarverslag
d. Nederl. G.A.-vereen.), 1926, blz. 1-12.

1926

Hollandsche pioniers op Formosa, in
Ned. Archief v. Kerkgesch., 19 (1926),
blz. 97-121.

1926

De Labadisten in Suriname, in De
West-Indische Gids, 9 (1926), blz.
193-218.

1926

Levensbericht van Mr. Seerp Gratama,
in Levensberichten v.d. Mij d. Ned.
Letterk., 1925-1926, blz. 17-29.

1926

Vaderlandsch Kerkendom, in Haagsch
Maandblad, 3 (1926), blz. 62-72.

1926

Predikantsopleiding en kerkelijk
professoraat, in Haagsch Maandblad 5
(1926), blz. 35-42.

1926

De historische verklaring van de
gehechtheid aan eigen kerkgenootschap,
in Nieuw Theol. Tijdschr., 15 (1926), blz.
181-195.

1927

Twee bezoeksreizen in den Oostelijk
Ned. Ind. Archipel 1821-1825, in Ned.
Archief v. Kerkgesch., 20 (1927), blz.
81-120.

1927

[met Dr A.A. Beekman] De
Gereformeerde Kerk onder de Republiek,
's-Gravenh. 1927; kaart 10 met
toelichting van den Geschiedkundigen
Atlas van Nederland.

1927

Levensbericht van Karel Vos, in
Levensberichten v.d. Mij d. Ned. Letterk.,
1926-1927, blz. 35-62.

1927

Een Nederlandsche zeeoorlog in een
Engelsch dagboek, in Haagsch
Maandblad, 8 (1927), blz. 170-184.

1927

Uit Jan van Riebeeck's Dagverhaal, in
Haagsch Maandblad, 7 (1927), blz.
535-546.

1928

Godsdienstig Nederland, H. ter Heide
1928 [serie ‘Het Handboek’, 1].

1928

Een heksenproces op St. Martin A.D.
1711, in De West-Indische Gids, 11
(1928), blz. 241-264.
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1928

Schets van een geschiedenis onzer
handelskerken, met Register, in Ned.
Archief v. Kerkgesch., 21 (1928), blz.
1-46, 81-148. Ook afzonderlijk versch.
's-Gravenh. 1928.

1928

Precies en rekkelijk in het Nederl.
Protestantisme (radio-toespraak), H. ter
Heide 1928.

1928

Zelfbeoordeeling [preek], in Vrijzinnige
godsdienstprediking, 23 (1928).

1929

Uit en thuis in de dagen van oom
Stastok, in Haagsch Maandblad, 11
(1929), blz. 188-204.

1929

Verzuimd St. Eustatius, in De
West-Indische Gids, 12 (1929), blz.
159-174.

1929

Caspar Wiltens in de Molukken, in
Haagsch Maandblad, 11 (1929), blz.
292-300.

1929

De Hervormde Kerk na 1816
(radio-toespraak), H.t. Heide 1929.

1930

John Wesley in Nederland, in Haagsch
Maandblad, 13 (1930), blz. 204-213.

1930

De Handelskerken der Nederlanders
tijdens de Republiek, 's-Gravenh. 1930;
kaart 17 met toelichting van den
Geschiedkundigen Atlas van Nederland.

1930

Een bladzijde uit de kerkgeschiedenis
van Essequebo, Berbice en Demerary,
in Ned. Archief v. Kerkgesch., 23 (1930),
blz. 29-42.

1930

Levensbericht van Jan Corn. van Slee,
in Levensberichten v.d. Mij d. Ned.
Letterk., 1929-1930, blz. 91-106.

1930

De Ned. Hervormde Synode, 1930, in De
Smidse, 8 (1930), blz. 256-262.

1930

Naamlijst van West-Indische studenten
te Leiden, Utrecht, Groningen,
Harderwijk, 1701-1813, in Bijdragen v.
Vaderl. Geschied- en Oudheidk., 6de
reeks 10 (1930), blz. 291-300.

1931

Matigheid en Dronkenschap, in Haagsch
Maandblad, 15 (1931), blz. 175-186.
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1932

Geschiedenis der Nederlandsche
Bovenwindsche Eilanden in de 18e
eeuw, 's-Gravenh. 1932. Ook verschenen
in De West-Indische Gids, 12 (1929), 13
(1930), 14 (1931), 15 (1932).

1932

Toespraak ter opening van de jaarl.
vergad. v.d. Mij der Ned. Letterk., 8 Juni
1932 (over Bilderdijk), in Handel. v.d. Mij
1931-1932, Leiden 1932.

1932

Prins Willems bezoeken aan Leiden, in
Jaarboekje v.d. geschied. v. Leiden en
Rijnland, 1932, blz. 43-63.

1932

De Nederlandsche Hervormde Gemeente
te Maastricht voornamelijk in de eerste
eeuw van haar bestaan, in Gedenkboek
der Hervormde Gemeente van
Maastricht, Maastricht 1932, blz. 63-124.

1933

Willem I, prins van Oranje, Haarlem
1933.

1933

Afscheidscollege, Leiden-Amsterd. 1933.

1934

De eerste honderd jaren der
protestantsche gemeente op Curaçao,
in Gedenkboek Nederland-Curaçao,
1634-1934, Amsterd. 1934, blz. 34-56.

1936

E.A.J. Tamling, 1819-1842 predikant bij
de Ned. Herv. Gemeente in St.
Petersburg, in Ned. Archief v.
Kerkgesch., 28 (1936), blz. 21-45.

1937

Enkele opmerkingen bij de geschiedenis
der Statenvertaling, in Ned. Archief v.
Kerkgesch., 29 (1937), blz. 197-208.

1937

Huiselijke briefjes van bekende mannen,
in Jaarboekje v.d. geschied. v. Leiden en
Rijnland, 1937, blz. 24-36.

1937

De hoogleeraren Kist en Suringar in de
theologische faculteit te Leiden, in Ned.
Archief v. Kerkgesch., 29 (1937), blz.
137-164.

1938

Naamlijst der Gereformeerde lidmaten
binnen Curaçao, 1730, in De
West-Indische Gids, 21 (1938), blz.
214-224.

1939

Curaçaosche vrouwen, in Ned. Archief
v. Kerkgeschied., 31 (1939), blz. 33-45.
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J.M. Meulenhoff
17 April 1869 - 19 Augustus 1939
‘de boekenwereld is een mooie wereld waarin de zon schijnt’
J.M.M.
Wanneer er ooit iemand met boekhandelaarsbloed geboren is, dan is het voorzeker
J.M. Meulenhoff. Hij stamt uit een oude Zwolsche familie, zijn vader was daar een
bekend apotheker, die door den oudsten broeder van den boekhandelaar is
opgevolgd.
Reeds vroeg toonde hij meer dan gewone belangstelling voor het boek;
waarschijnlijk zal zijn oom, de bekende Haagsche boekverkooper W.J. van
Hoogstraten, daar de hand in gehad hebben, hij wist tenminste reeds op de lagere
school dat hij boekverkooper wilde worden. Na zijn HBS-tijd, toen hij bij den
Zwolschen boekhandelaar P. Molenaar volontairde, werd hij 's morgens vroeg in
de geheimen van het boekbinden ingewijd. Wellicht is het aan de lessen van dien
onbekenden vakman te danken dat hij later ook aan het uiterlijk van het boek zoo
veel aandacht schonk, getuige o.a. de allerwege bekende smaakvolle roode leeren
bandjes waarin hij sedert het eind van de vorige eeuw de door hem geïmporteerde
Fransche romans de wereld in zond.
Na de Zwolsche voorbereiding kwam hij in de leer bij de firma H.A. Kramers &
Zoon te Rotterdam. Bij den toenmaligen eigenaar W.J. Kramers vond hij een goede
maar harde leerschool. Er werd in dien tijd in den boekhandel niet alleen hard, maar
ook lang gewerkt, dagen van 8 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds waren regel, en
vacantie was nog uitzondering. Na Kramers kwam de firma W.P. van Stockum &
Zoon te 's-Gravenhage aan de beurt. Hoofd van die firma was toen de geleerde
boekhandelaar en bibliograaf W.P. van Stockum Jr., zelf een harde werker, die zijn
medewerkers niet spaarde. Zijn opleiding achtte hij zelfs daarmee niet voltooid, en
hij toog naar Leipzig, welk centrum van den boekhandel terecht de reputatie genoot,
de leerschool voor a.s. boekhandelaars te zijn, vooral als finishing touch. Velen,
latere sieraden van het vak, ik noem slechts Wouter Nijhoff en Jan Tadema, hebben
daar een jaar of langer in verschillende functies en branches gewerkt. Een leertijd
in Leipzig had ook dat voordeel dat men met jongelui uit alle oorden van Europa
bevriend raakte, en zoodoende relaties aanknoopte.
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Meulenhoff liet zich in Leipzig als een prettigen kameraad kennen, met een fijnen
geest. Op zijn verblijf aldaar heeft hij zelf steeds met vreugde teruggezien.
In Parijs werkte hij een poos bij den toen vermaarden uitgever Paul Ollendorff,
en na nog eenige reizen vestigde hij zich op 15 September 1895, dus op 26 jarigen
leeftijd, in Amsterdam als importeur, uitsluitend voor den boekhandel, van Duitsche,
Fransche, Italiaansche en Scandinaafsche boeken, waaraan later de import van
Engelsche werd toegevoegd. Hij begon zijn zaak in een kleine parterreruimte in de
Warmoesstraat, met één bediende, een jongen Duitscher, en één pakknecht, als
zijn geheele personeel. Zelf reisde hij de boekhandelaren in geheel Nederland af
om hen als afnemers te winnen. Veel bemoediging gaf men hem in den beginne
niet, de concurrentie was reeds groot, en men hield in dien tijd nog meer dan
tegenwoordg vast aan oude relaties. Toch gelukte het hem, dank zij zijn onverflauwde
energie en zijn vindingrijkheid, vrij spoedig vasten voet te krijgen, zóó zelfs dat hij
na korten tijd reeds naar een ruimere localiteit moest verhuizen, en wel naar de
Heerengracht 86. In 1898, dus na slechts drie jaren gevestigd te zijn, was zijn
personeel reeds tot tien man gestegen. (In 1920 zou dat aantal 25 zijn, en in 1939
zou hij 78 medewerkers hebben).
Spoedig zag hij in dat hij zich niet alleen tot den import behoefde te bepalen.
Sedert 1897 gaf hij een biblografisch maandblaadje uit: Meulenhoff's maandelijksche
bibliografie, een systematische lijst van nieuwe binnen- en buitenlandsche boeken,
dat door vele boekhandelaren als reclame werd verspreid. In 1900 kwam hij op de
gedachte een catalogus samen te stellen van de Nederlandsche uitgaven van dat
jaar: Het Boek in 1900. Deze had veel succes, en verscheen tot het jaar 1922, toen
hij door den Nederlandschen Uitgeversbond werd voortgezet en onder den titel: Het
Nederlandsche Boek in 19... geregeld is blijven verschijnen.
Dat was het begin van zijn loopbaan als uitgever, maar zijn eerste eigenlijke boek
verscheen in 1906. Dat was de vertaling in het Nederlandsch door J. Clant van der
Mijll-Piepers van Ibsen's dramatische werken in vier deelen, voor dien tijd smaakvol
uitgegeven. Hoewel Ibsen toen hier veel werd gespeeld, was de uitgaaf een
waagstuk, maar had succes. In 1912 begon een groote onderneming: de
Meulenhoff-editie, deeltjes in een klein, handig formaat, waarvan Gorki's De
Politiespion het eerste was. Het succes was ook hierbij groot, (het werden 202
deelen!) totdat de smaak van het publiek zich van kleine formaten afwendde. Zonder
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zijn importzaak te verwaarloozen, die hij met hart en ziel bleef toegedaan, wijdde
hij zich met groote liefde aan de uitgeverij. Gewend zeer vroeg op te staan las hij
's morgens, vóór zich naar kantoor te begeven, rustig op zijn balcon of in zijn kamer
gezeten, de manuscripten waarvan men hem de uitgave wilde toevertrouwen, en
hij genoot van de plannen die daar in de vroege morgenuren vasten vorm gingen
aannemen. In 1908 zette hij de Nederlandsche Historische Bibliotheek op, onder
redactie van zijn vriend Prof. Dr. H. Brugmans. Het waren voor dien tijd vrij prijzige
boeken, van flink formaat, goed gedrukt, met verantwoorden tekst, en met zorg
gekozen illustraties. Er zijn 22 deelen in verschenen, waaronder Blok's Willem de
Zwijger, Brugmans' Geschiedenis van Amsterdam, Japikse over Johan de Witt,
Colenbrander's serie over den Franschen tijd tot Koning Willem II.
Een andere vaderlandsche daad was het uitgeven van buitenlandsche klassieke
en moderne schrijvers, in welverzorgde, aantrekkelijke uitgaven voor het onderwijs,
waardoor Nederlandsche leerlingen niet langer op de buitenlandsche uitgaven waren
aangewezen. Zoo verschenen eenige honderden deeltjes, deskundig ingeleid, die
thans op de meeste inrichtingen van M.O. en U.L.O. worden gebruikt.
Van Arthur van Schendel, den Prins van onze prozaschrijvers, heeft hij het werk
grootendeels uitgegeven, tot zijn fonds behooren verder Jo van Ammers-Kuller,
Marie van Zeggelen, Anna van Gogh-Kaulbach, en in het bijzonder ook vertalingen
van de groote buitenlandsche schrijvers, zooals Strindberg, Björnson, Undset,
Oterdahl, Dostojewski, Toergenjew, Wilde, Maeterlinck.
Zijn laatste belangrijke uitgaaf was Prof. Dr. W. Martin's groote tweedeelige werk:
De Nederlandsche Schilderkunst in de 17e eeuw, waarvan onlangs zelfs een tweede
druk is verschenen. Voor den tekst en de keuze van de illustraties staat de naam
van den schrijver borg, de uitvoering is echter het werk van den uitgever, en die is
hier zoo volmaakt mogelijk. Het had reeds dadelijk een groot, welverdiend succes.
Een waardig slot van een waardige uitgeversloopbaan!
Dezelfde man, die zoo'n flair had voor letteren en kunst, en daarbij een goed
koopman was, was tevens een expert in het beoordeelen van kinderboeken. Een
zeldzaamheid! Zijn reeksen zijn allerwege bekend, er zullen in ons land weinig
boekenbezittende kinderen zijn die er niet minstens één van Meulenhoff bij hebben.
En wat niet algemeen bekend is, hij heeft voor zijn kinderen zelf een paar boekjes
samengesteld, en
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ook deze vonden, toen zij gedrukt waren, grooten aftrek. Dat was voor hem na zijn
drukke werk in de zaak een ontspanning. Want die breidde zich steeds uit: na de
Heerengracht verhuisde hij, in 1914, naar het Damrak, in 1921 naar het Rokin, in
1937 splitste hij zijn import en zijn uitgeverij, de eerste verhuisde naar de ruime
lokaliteiten in de Beulingstraat, de tweede bleef aan het Rokin. Bovendien
interesseerde hij zich bij verscheidene bekende boekwinkels, die het onder zijn
bezielende supervisie tot grooten bloei brachten. Ook op deze wijze onderhield hij,
zij het zijdelings, contact met het boekenkoopende publiek.
Het is geen wonder dat zoo iemand door zijn vakgenooten niet ongemoeid gelaten
werd: van 1917 tot 1919 was hij secretaris van den Uitgeversbond en van 1919-1921
bestuurs- en commissielid van de Vereeniging tot Bevordering van de Belangen
des Boekhandels. Voor het vereenigingsleven voelde hij veel, vooral ook voor de
gezelligheid, waartoe hij door zijn opgewektheid en groote levenslust niet weinig
heeft bijgedragen. Zijn tijdgenooten zijn ‘Meul’ niet vergeten!
Hij genoot tot zijn 66e jaar een goede gezondheid, dat komt bij harde werkers
dikwijls voor, maar toen werd hij ernstig ziek. Dat noodzaakte hem in 1938 de directie
van zijn zaak, die in 1923 een Naamlooze Vennootschap was geworden, neer te
leggen. Hij bleef echter als gedelegeerd commissaris zijn wakend oog erover houden.
Bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de firma Meulenhoff werd hij
begiftigd met het Ridderkruis van Oranje-Nassau. Zijn benoeming tot lid van onze
Maatschappij, in 1939, gevoelde hij als een onderscheiding. Zijn verdienste voor
de Vaderlandsche Geschiedenis werd door Prof. Brugmans en de uitgeversfirma
‘Joost van den Vondel’ gememoreerd door de groote Geschiedenis van Nederland
aan hem op te dragen. Maar het meeste heeft hem getroffen het album waarmede
hij op zijn zeventigsten verjaardag verrast werd. Een album met bijdragen van zijn
medewerkers, collega's en de schrijvers, wier uitgever hij was.
Moeilijkheden en teleurstellingen werden hem natuurlijk niet bespaard,
voornamelijk gedurende de inflatie in Duitschland, die den boekhandel in Nederland
ernstig beïnvloedde, ook door de bijna infame concurrentie in dien tijd. Maar wie
ondervindt die niet? Hij heeft in het algemeen veel voldoening geoogst. Ten eerste
als importeur, maar evenzeer als uitgever. Als importeur kwam hij uit den aard der
zaak alleen in aanraking met den boekhandel, een betrekkelijk kleinen en exclusieven
kring dus, als uitgever leerde hem geheel Nederland kennen. Zijn devies:
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Immer met Moed is hij steeds trouw gebleven. Hij kon bogen op een uitgebreiden
vriendenkring.
In 1905, op 36-jarigen leeftijd, gehuwd met Rebecca C. van de Poll, vond hij
behagen in een rustig huwelijksleven. Zij schonk hem een zoon en een dochter, de
laatste vier kleinkinderen.
Hij vergde veel van zijn personeel, maar nog meer van zich zelf. Er is niemand
die hem ooit stil heeft zien zitten. Hij leefde fel, en was een charmeur, op wien
niemand boos kon blijven al meende hij daartoe soms reden te hebben. Den oorlog
en de bezetting van ons land heeft hij gelukkig niet beleefd, ontegenzeggelijk zou
hij ook daarbij het hoofd koel en hart en hand bereid hebben gehouden.
Hij is een voorbeeld van een man die na degelijke voorbereiding een zaak
begonnen is, en die door zijn werkkracht heeft opgebouwd tot een der grootste in
zijn genre, zonder daarbij den steun van familie-traditie te hebben. Hij heeft de
voldoening gehad zijn zoon als opvolger en voortzetter van zijn levenswerk te weten.
HENRI MAYER
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Hendrik Pieter Nicolaas Muller
Rotterdam, 2 April 1859 - 's Gravenhage, 11 Augustus 1941
Hendrik Pieter Nicolaas Muller, geboren op 2 April 1859 te Rotterdam, stam uit 'n
eg Protestantse en aansienlike Hollandse geslag van geleerdes en koopliede. Sy
moeder, Maria Cornelia van Ryckevorsel, kom voort uit 'n bekende handelsfamilie
van Rotterdam, en sy vader, Hendrik Muller Ssn. werk hom op tot een van die
bekwaamste koopliede van die Maasstad. Sy grootvader van vaderskant is die
bekende Prof. Samuel Muller aan die doopgesinde kweekskool te Amsterdam, en
verder kom in die familie nog verskeie hooglerare en predikante voor. Beide sy
vader en sy grootvader Van Ryckevorsel was lid van die Eerste Kamer van die State
Generaal.
Hy word vir 'n handelsloopbaan voorbestemd en geniet 'n opleiding van praktiese
en veelsydige aard. Na enkele jare aan 'n H.B.S. te Rotterdam kom hy op die
handelsafdeling van 'n Realschule te Frankfort a/M tereg waar hy in 1876 sy
eindeksamen met goeie gevolg aflê. Om hom verder in die praktyk te skool, tree hy
by verskeie handelsfirmas in diens, in Rotterdam, Liverpool, Manchester en Marseille.
Behalwe handelsondervinding doen hy so ook 'n uitgebreide talekennis op.
Deur die firma Hendrik Muller en Co. van sy vader wat hoofsaaklik op die Weskus
van Afrika handel dryf, is hy feitlik van huis uit vertroud met die naam Afrika, en 'n
sameloop van omstandighede sou sy lewe onafskeidelik aan hierdie vasteland
verbind. 'n Ander Rotterdamse firma, die ‘Handels Compagnie Mozambique’ wat
op die Afrikaanse Ooskus faktorye gehad het, het teen omstreeks 1882 gedreig om
ten onder te gaan, en toe sy vader deur die direkteure daarvan versoek word om
die saak te rekonstrueer, is ook hy direk daarin betrokke. Ten einde die besondere
handelstoestande ter plaatse goed te ondersoek en self sorg te dra vir die verkoop
van 'n lading proefgoedere, onderneem hy in 1882 op 23 jarige leeftyd sy eerste
groot Afrikareis.
Hierdie reis is van allesins rigtinggewende betekenis in sy lewe. Moeilike
handelsprobleme wat 'n selfstandige optrede eis, heftige en herhaaldelike
malaria-aanvalle, lang eensame reise, ontberinge; dit alles ryp hom tot man. Na hy
al die faktorye langs die Portugese Ooskus en die Zambesi afgereis het en hy vanuit
Durban sy vader kon aanraai tot rekonstruksie, onderneem hy nog 'n uitgebreide
tog deur Suid-Afrika. En
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dit sou op die duur blyk van die grootste betekenis in sy lewe te wees, hierdie
kennismaking met die Boerebevolking van Suid-Afrika.
Teruggekeer in 1883 word hy mededirekteur van die nuutopgerigte Oost
Afrikaansche Compagnie, wat na 'n moeilike begin later aansienlike dividende
uitbetaal. Hoewel hy nou 'n posisie beklee wat vir sy leeftyd inderdaad
benydenswaardig was, stel die vooruitsigte hom nie tevrede nie. 'n Genoegsame
burgerlike bestaan in Rotterdam trek hom nie aan nie. Aan hierdie strewe, hoe
onbillik en ondankbaar dit persone in sy naaste omgewing soms voorgekom het,
het ons die bouwerk van 'n ruimer lewe te danke wat o.a. die skrywe van hierdie
lewensskets regverdig.
Naas sy werk vind hy tyd om sy Afrikaanse reisherinneringe te verwerk, eers in
'n reeks voordragte, o.a. in die aardrykskundige genootskappe te Parys en Antwerpe,
later in tydskrifartikels en in 1889 in 'n omvangryke boekwerk: Zuid-Afrika. Dit is 'n
samevatting van eie ondervinding aangevul deur studie in 'n vlot aangename styl.
So het dit 'n boek met agtergrond en diepte geword, veel meer as 'n reisverhaal;
belangrik veral vir die Hollandse standpunt van waaruit Suid-Afrikaanse toestande
behandel word. Een en ander wen hom in die jare tagtig al 'n naam van Afrikakenner
soos daar weinig in Nederland was, en lei tot benoeminge op wetenskaplike
genootskappe in verskillende lande.
In dié jare word nog enkele reise van kleinere omvang onderneem. In 1885 is hy
vir 'n paar dae onoffisieel teenwoordig by die Congokonferensie te Berlyn. In 1886
besoek hy Lissabon om verlaging van invoertariewe in Portugees Oos-Afrika te
probeer verkry. In 1888 volg 'n reis na Noord-Afrika vir plesier sowel as
handelsondersoek. Die jaar daarop volg hy sy vader op as konsulgeneraal vir Liberia
en kort na sy benoeming onderneem hy 'n reis na hierdie staat om negersoldate te
werf vir die Nederlands-Indiese leër. Die firma Hendrik Muller en Co. het so 'n kontrak
met die Nederlandse regering aangegaan. Belangwekkend soos sy bevindinge in
die negerrepubliek en aan die Goudkus ook is, dit val nie te vergelyk met sy reis na
die Ooskus nie. Dit lui tewens die einde in van sy handelsloopbaan.
Die reis lewer veel moeilikhede op. Daar ontstaan onenigheid tussen hom en lede
van sy familie en ook ander deelgenote. Dit en voortdurende koorsaanvalle, byna
net so erg as indertyd aan die Ooskus, het as gevolg dat hy swaar oorspanne en
met 'n geknakte gestel in Nederland terugkeer. Vir herstel van gesondheid verkeer
hy hierna enkele jare
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in die buiteland. Moeilikhede met sy mededirekteure het as gevolg dat hy in hierdie
jare heeltemal uit die handel tree. Finansieel het hy so gunstig daarvan afgekom
dat hy voortaan oor 'n aansienlike vermoë beskik. Nou gaan sy lewe in 'n ander
rigting wat 'n ander sy van sy belangstelling tot ontwikkeling sou bring. Van die
handel wend hy hom tot die wetenskap. Sy liefde vir Aardrykskunde en Volkekunde
ontkiem op die walle van die Zambesi waar hy in direkte aanraking met die
natuurvolke kom, en vanwaar hy ook 'n aansienlike versameling etnografika
meebring. Dit lei, in samewerking met J.F. Snelleman, op tot sy volgende boek:
Industrie des Cafres du Sudest de L'Afrique in 1892, wat in woord en beeld die
naturelle van die streke behandel.
Die samestelling van hierdie werk het hom sy gebrek aan wetenskaplike vorming
openbaar en dit laat hom op ruim dertigjarige leeftyd besluit om verder te gaan
studeer. Na 'n universitêre studie te Heidelberg, Leipzig en Giessen, promoveer hy
in 1894 aan laasgenoemde universiteit op 'n proefskrif getiteld Land und Volk
zwischen Zambesi und Limpopo, wat in dieselfde jaar in uitvoeriger bewerking in
die handel kom onder die titel Land und Leute zwischen Zambesi und Limpopo. Dit
is 'n historiese, geografiese en etnografiese behandeling van hierdie toe nog so
weinig bekende gebied, wat egter kort hierna in die brandpunt van politieke
belangstelling te staan sou kom. Dit was die tyd van die scramble for Africa en Muller
wat gaandeweg 'n sentiment vir gans Afrika ontwikkel het, het hierdie verwikkelinge
met belangstelling gevolg.
Na sy promosie keer Dr. Hendrik Muller na sy vaderland terug en vestig hom in
Den Haag waar hy al gou 'n bekende figuur word. Wat hom blykbaar van die begin
aangetrek het, is 'n konsulêre en diplomatiek loopbaan en toe hy in 1895 tot konsul
en in 1896, na die afsterwe van Hamelberg, tot konsulgeneraal van die
Oranje-Vrystaat in Nederland benoem word, lyk dit of sy kans eindelik gekomen
het. Met volle toewyding begin hy hom wy aan die Oranje-Vrystaat en aan die
Afrikaanse gemeenskap in die algemeen. Hij neem dit op as 'n roeping. Dit was vir
hom 'n Nederlandse saak - 'n groot Nederlandse dan - die instandhouding van die
Hollands-Afrikaanse element. Dit was onrustige tye. Die dreigende storm het alreeds
bo die Transvaalse horison begin opsteek; die eerste blits, die Jameson-inval, het
alreeds ingeslaan. Twee kleinere boekies uit sy pen vorm waardevolle propaganda
in die tyd: De Zuid-Afrikaansche Republiek en Rhodesia in 1896 en kort daarop 'n
lewens-
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skets van Pres. Kruger onder die naam Oom Paul in die serie ‘Mannen en Vrouwen
van Beteekenis’.
Om hom so goed moontlik uit te rus vir die komende stryd besoek hy Suid-Afrika
in 1898 nogeens om sy kennis van dertien jaar gelede op te fris. Dié besoek is in
sommige opsigte 'n groot teleurstelling weens die verregaande simptome van
verengelsing en Hollanderhaat wat hy by die Afrikaners meen op te merk. Hy vertoef
'n paar maande in Bloemfontein en raak bevriend met president en volksraad.
Ten einde met vrug vir die Vrystaat te werk het Dr. Muller 'n diplomatieke
aanstelling soos die van Dr. Leyds onontbeerlik geag, maar ten spyte van herhaalde
versoeke wou die president en volksraad hom nie hierdie rang verleen nie. Wel is
hy die vernaamste buitelandse verteenwoordiger van die Oranje-Vrystaat ewe as
Hamelberg, en word hom opdragte ook buite sy resort opgedra, soos o.a. 'n verdrag
met Duitsland en die aansluiting van de O.V.S. tot die Internasionale Posunie. 'n
Ongebruikte volmag om 'n uitleweringsverdrag met Duitsland te sluit het hy gebruik
as 'n bewys dat hy Buitengewone gesant was. Toe die oorlog uitbreek het die
staatspresident die buitelandse belange van die staat in sy hande toevertrou, 'n taak
wat hy nougeset en sonder geldelike vergoeding vervul.
Onmoontlik is dit om binee die omvang van hierdie lewensberig 'n oorsig te gee
van die werk van Dr. Muller tydens die Anglo-Boereoorlog. Aanvanklik probeer hy
dit te voorkom deur 'n leidende rol te speel in die organiseer van protesvergaderinge
in Europa en Amerika, en die standpunt van die Boere in die dagblaaie van beide
wêrelddele te bepleit. In die oorlog is sy konsulaat die sentrale punt vir Vrystaatse
belange, tot die koms van die deputasie in Maart 1900. Die werk van die konsulaat
was veel en veelsydig, bestaan hoofsaaklik uit propagandawerk deur middel van
die pers en andersinds, uitsending en ondersteuning van ambulanse, voorthelping
van vrijwilligers en boodskappers na die strydtoneel, versorging van vlugteling,
proteste - meestal vrugteloos - teen kontrabande-handel en ontoelaatbare metodes
van oorlogvoering en dan veral organisasie van liefdadigheidshulp aan die
krygsgevangene- en vroukampe. Sy werk rank wyd uit oor Nederland, Duitsland,
Frankryk, Rusland, Engeland, Amerika en so meer.
Pogings tot verkryging van arbitrasie of tussenbeikoming van een of ander
moondheid of kombinasie van moondhede was veelvuldig. Tweekeer sou Muller
hom op eie inisiatief op hierdie weg begewe. In Maart
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1900 toe die krygskanse teen die Republieke begin keer, besoek hy Bern en Rome
om deur middel van bevriende diplomate iets te probeer, en teen die einde van 1901
gaan hy na Amerika waar hy besprekinge hou met Pres. Roosevelt en 'n reeks
redevoeringe hou tot die Amerikaanse publiek. Soos soveel ander was ook hierdie
poginge tevergeefs. Die Vrede van Vereniging vind hom êrens in die suide van
Kalifornië - nog besig aan die ondankbare taak. Hy voltooi toe sy reis deur Mexico
en Sentraal Amerika om in September 1902 in Nederland terug te keer.
Ook na die oorlog bly sy belangstelling in Suid-Afrika voortduur, en af en toe vind
hy nog geleentheid om die helpende hand toe te steek. Met warme instemming is
hy getuie van die kulturele opbloei van die Afrikaanse volk en die stap-vir-stap
terugwinning van konstitusionele vryhede. Beide oud-Pres. Reitz en Pres. Steyn
geniet sy besondere hulp en ondersteuning toe hulle as siekes na die oorlog in
Europa aankom. Sy bewondering vir Steyn groei in die jare tot 'n verering. Die
oprigting van die standbeeld van Steyn in Deventer is hoofsaaklik aan hom te danke.
Dit was moeilik om na die vrede weer te wen aan 'n normale lewe. Die groot alles
oorheersende strewe het plek gemaak vir 'n groot teleurstelling. As reeds jarelange
lid van die komitee vir die afneem van konsulêre eksamens, is dit nou veral hierdie
sy van die Nederlandse staat wat sy aandag geniet in dagbladartikels en so meer.
Onophoudelik dring hy aan op verbetering en uitbreiding van Nederland se konsulêre
en diplomatieke diens. 'n Sterk patriotiese gevoel oorheers in sy optrede. Hy wou
Nederland weer groot sien soos dit in die verlede groot was - veral in
handelsprestasie.
In 1905 verskyn die verwerking van sy Amerikaanse reis: Door het land van
Columbus, en in 1907 'n suiwer historiese werk: Oude tijden in de Oranje-Vrijstaat.
Hierdie laaste is 'n uitvoerige verwerking van die argief van die Vrystaatse konsulaat
soos hy dit uit die hande van Hamelberg ontvang het. Dit behandel die
ontstaansgeskiedenis van die Oranje-Vrystaat met Hamelberg as sentrale figuur;
'n belangrike werk, terselfdertyd 'n daad van piëteit jeens sy voorganger.
In die jare 1907-1909 onderneem hy 'n uitgebreide reis deur die grootste gedeelte
van Oos-Asië, wat grotendeels beskrywe word in twee lywige boekwerke Azië
Gespiegeld deel I en II (1912 en 1918). Nog meer as in sy ander boeke pas hy hier
die metode toe om eie ervaring met latere studie aan te vul. Oral is hy die
onbedwingbare patriot, orals volg hy op die spoor van die vergange grootheid van
Nederland se kolo-
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niale verlede. Die werk wat in Nederlands-Indië gedoen word wek sy nasionale trots.
'n Bekende gesegde van hom uit die tyd is: as jy Nederland groot wil sien gaan na
Rembrandt en Nederlands-Indië. Sy ondersoek in die rol van die Oos-Indiese
Kompanjie in die teenwoordige Frans Indo-China, lei tot 'n bronnepublikasie De
Oost-Indische Compagnie in Cambodja en Laos, uitgegee deur die
Linschoten-vereniging in 1918.
Tydens die wêreld-oorlog tree Dr. Muller vir 'n tyd op as hoof van 'n kamp vir
Belgiese vlugtelinge te Nunspeet, en in 1919 ontvang hy eindelik die aanstelling
waarna hy altyd gestreef het. Hy word Nederlandse gesant te Boekarest tot 1924.
Hierna beklee hy dieselfde positie te Praag waar hy in 1932 weens ouderdom tot
gesant ter beskikking gestel word. Sterk kom sy patriotisme uit in sy werk as gesant.
Die laaste jare word in Den Haag geslyt, jare waarin hy die erkenning van 'n
werksame lewe kon geniet. Ridderordes en onderskeidinge het hy ryklik geoes
gedurende sy lang lewe. Die trotsste was hy op die Grootkruis van die Orde Oranje
Nassau en Ridder van die Nederlandse Leeu, en dan veral op die verlening van 'n
ere-doktoraat in die regte deur die Universiteit van Suid-Afrika in 1932. In 1938 word
sy borsbeeld onthul in die hoofgebou van die Universiteitskollege van die
Oranje-Vrystaat, en tydens 'n huldiging by sy tagtigste verjaarsdag ook in die
Ryksmuseum vir Volkekunde te Leiden. Sy versameling etnografika het hy aan
genoemde museum geskenk en sy argief by testamentêre beskikking aan die
Vrystaatse Argief te Bloemfontein.
Ten spyte van sy hoë leeftyd geniet hy 'n stewige gesondheid - tot 'n eerste
hartaanval in 1939 wat sy laaste jare sukkelend gemaak het. Die aard van sy siekte
het sy dood genadiglik snel en skielik gebring - in Augustus 1941.
Van karakter was Dr. Muller heftig, emosioneel, besonder gesteld op sy eer, soms
tot die kleingeestige toe. Hy is iemand wat felle vyande gemaak het, maar ook
geswore vriende, 'n karakter wat in die nugtere, sobere Hollandse maatskappy soms
moeilik waardering kon vind. Met sy beweeglike natuur, sy donkere, effe gedronge
uiterlike, het hy dikwels 'n buitelandse indruk gemaak - iets van 'n Latynse tipe. En
tog was juis 'n besondere vaderlandsliefde die alles-oorheersende faktor in sy lang
en veelsydige lewe.
‘Ik heb mij het voorbeeld voor oogen gehouden van ons groote voorgeslacht,’
skryf Dr. Muller by sy aftrede as gesant. Dit was die ideaal wat sy lewenshouding
bepaal het, waarvolgens hy 'n eie lewensstyl ge-
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soek het, homself probeer omring het met 'n persoonlike waardigheid. Dat dit
eienaardighede meegebring het, is lig begryplik. Iemand het hom genoem: 'n
Hollander van die ou stempel. Dis miskien oordrewe. Tog kan sekere trekke van
ooreenkoms nie misken word nie. Ook by hom 'n dinamiese lewensaandrif, 'n
rustelose strewe na die verre onbekende, die voorkeur vir onontgonne terrein, die
gedurfde optrede sonder om vriend of vyand te ontsien. Ook hy soek die groot lyn
in sy lewe. Sy patriotisme is nie van die eng burgerlike soort wat bevrediging binne
sy landsgrense vind nie, maar dit rank uit oor die aardbol. As reisiger kon hy die
indrukke uit drie wêrelddele tuisbring op een stoere grondslag: nasionale trots. En
dis ook hierdie ruimere patriotisme wat hom sy vurige liefde vir Suid-Afrika ingegee
het. Die groot onbaatsugtige hulpvaardigheid tydens die Anglo-Boereoorlog oorheers
alles in sy lewe. Dis as konsulgeneraal van die O.V.S. dat hy onthou sal word.
F.J. DU T. SPIES

Lys van geskrifte
1889

Zuid-Afrika. Reisherinneringen. Leiden.

1892

Industrie des Cafres du Sud-Est de
l'Afrique. Leyde. (In samenwerking met
J.F. Snelleman).

1894

Land und Volk zwischen Zambesi und
Limpopo. Dissertation. Giessen.

1894

Land und Leute zwischen Zambesi und
Limpopo. Giessen. ('n Bygewerkte
heruitgawe van sy proefskrif).

1894

Kaart van het gebied tusschen Zambesi
en Limpopo. Uit den feestbundel van
Taal-, Letter-, Geschied- en
Aardrijkskundige Bijdragen ter
gelegenheid van zijn tachtigsten
geboortedag aan Dr. P.J. Veth
aangeboden.

1896

De Chartered British South African
Company en de Zuid-Afrikaansche
Republiek. Uit: Vragen des Tijds, I Febr.
Haarlem.

1896

De Zuid-Afrikaansche Republiek en
Rhodesia. 's Gravenhage.

1896

Oom Paul (President Kruger). Uit:
Mannen en Vrouwen van beteekenis in
onze dagen. Haarlem,

1899

Afrikaansche Taal-Studie. Uit:
Nederlandsche Spectator, 6 Mei 1899.
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1904

De uitkomsten van den Anglo-Boeren
Oorlog. Uit: Vrede door Recht, Febr.
1904.

1905

Door het land van Columbus - een
reisverhaal. Haarlem.

1907

Oude Tijden in den Oranje-Vrijstaat; naar
Mr. H.A.L. Hamelberg's nagelaten
papieren beschreven. Leiden.

1910

Het Reizen in Britsch-Indië en Ceylon.
Uit: Weekblad voor Indië, 6 Febr. 1910.

1911

Bij de Begrooting van Buitenlandsche
Zaken. Uit: De Economist, 15 Jan. 1911.

1911

Is de Kaapkolonie verkocht? Uit: Die
Brandwag, 15 Jan. 1911.

1912

The European Community of the present
time in Netherlands India. Uit: East and
West, Bombay, Junie 1912.

1912

Azië Gespiegeld. Reisverhaal en studiën.
Deel 1. Utrecht.
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1916

Did Holland sell the Cape? Uit: The
Geographical Journal, London, Vol. XLVII
No. 5. Uitgebreider uit: Tijdschrift van het
Kon. Ned. Aardr. Genootschap. Afl. 5.

1916

Marthinus Theunis Steyn. Uit: De Nieuwe
Courant 2 Dec. 1916. (Ook ietswat
veranderd uit De Gids, 1917 No. 1 en
Stemmen des Tijds, Maart 1917).

1918

Azië Gespiegeld. Studiën en ervaringen.
Deel 2, Leiden.

1918

De Oost-Indische Compagnie in
Cambodja en Laos. Uitgegeven door de
Linschoten Vereeniging. 's Gravenhage.

1919

Nederland's Historische Rechten op
Spitsbergen. Uit: Tijdschrift van het Kon.
Ned. Aard. Genootschap, Afl. 1.
(Dieselfde onderwerp ook behandeld in
Economisch-Statistische Berichten, 9 Juli
1919).

1919

Is de Kaapkolonie verkocht? Amsterdam.
(Heruitgawe: Het die Hollanders die Kaap
verkoop? Amsterdam 1932. Afr. en Eng.
teks).
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Jhr. L.M.A. von Schmid
Maastricht, 6 Juli 1859 - 's-Gravenhage, 19 Februari 1942
Jhr. L.M.A. von Schmid, die den 6 Juli 1859 te Maastricht geboren werd, is gesproten
uit een oud Zwitsersch geslacht. Dit geslacht stamt uit Zürich. Een der voorvaderen
van den thans ontslapen Generaal-Majoor Jhr. von Schmid, de kapitein Hans Heinrich
von Schmid (1685-1739) kwam in de Nederlanden doordien het Zwitsersche regiment
Hirzel, waartoe hij behoorde, in Staatschen dienst trad. En sedert dien hebben de
voorvaderen van den Generaal-Majoor Jhr. von Schmid, gedurende een lang tijdperk
van 2 1/2 eeuw, van vader op zoon de Nederlanden als officier gediend, eerst in de
vroeger hier te lande bestaande Zwitsersche regimenten en na de opheffing daarvan,
in het Nederlandsche Leger. En van deze lange rij van mannen heeft zeer zeker
Jhr. L.M.A. von Schmid niet de minste beteekenis gehad voor onze weermacht; het
tegendeel is het geval.
Reeds den 7 October 1874 trad hij in militairen dienst en wel bij het
Instructie-Bataillon om daarna den 24 November 1882 te worden benoemd tot
tweede-luitenant bij het 8e Regiment Infanterie. Den 11 Augustus 1887 werd hij
bevorderd tot eerste-luitenant, waarna hij den 1 Mei 1889 werd geplaatst op de IIe
Afdeeling der Krijgsschool, de latere Hoogere Krijgsschool. Nadat Von Schmid den
1 October 1892 was overgeplaatst bij het 7e Regiment Infanterie, verkreeg hij den
13 November 1893 eene plaatsing bij het Regiment Grenadiers en Jagers, waar hij
bij de Jagers werd ingedeeld. Den 3 Maart 1900 werd hij bevorderd tot Kapitein bij
het 6e Regiment Infanterie, dat hij 1 Mei op verzoek verwisselde met het 4e
Regiment. Den 29 Augustus 1903 kwam hij bij den Generalen Staf, bij welk dienstvak
hij 11 Juni 1908 Majoor werd en 27 Juni 1911 Luitenant-Kolonel. Den 1 November
1911 werd Von Schmid overgeplaatst bij het Regiment Grenadiers en Jagers, waarbij
hij Commandant van het 4e Bataljon werd. Den 1 April 1913 werd hij bij de
reorganisatie van het leger Commandant van het Regiment Jagers. Den 16 Juni
1915 werd hij bevorderd tot Kolonel, Commandant van de VIIe Infanteriebrigade.
Dit commando heeft hij bijna 2 jaar gevoerd. Den 16 April 1917 heeft hij den militairen
dienst verlaten, waarna hem den 27 Augustus 1921 de titulaire rang van
Generaal-Majoor verleend werd. Van 22 Juni 1912 tot zijn
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ontslag uit den militairen dienst was hij adviseerend lid der Legercommissie. Hij is
den 19 Februari 1942 op 82-jarigen leeftijd ontslapen.
Gerust mag worden gezegd, dat het tijdperk, waarin Von Schmid zijnen dienst bij
den Generalen Staf vervulde, het glorietijdperk van zijn loopbaan is geweest. Bij
den Generalen Staf toch werd aan zijn bekwame hand toevertrouwd het ontwerpen
van tal van regelingen en organisatiën, waarvan het tot stand komen voor onze
weermacht van het grootste belang was. En al wat hij ontwierp, werd meestentijds
ongewijzigd door zijne chefs ingevoerd, en wat meer zegt: deze regelingen hebben
de proef der werkelijkheid kunnen verduren, zoo bij de mobilisatie van het leger in
1914. En bij alle door hem geleverde ontwerpen bleek over welk een scherpzinnigen
geest hij beschikte en in welk een helderen, duidelijken stijl hij zijne denkbeelden
wist neer te leggen. Het is dan ook geen wonder, dat hij bij zijne toenmalige chefs
in hooge eere stond. Dit was in het bijzonder het geval bij den Luitenant-Generaal
A. Kool, die zoovele jaren aan het hoofd van het dienstvak van den Generalen Staf
heeft gestaan en zijn militaire loopbaan gesloten heeft als eerste commandant van
ons veldleger, een chef, aan wien allen, die onder hem mochten dienen, met groote
vereering terugdenken.
Dat aan den toenmaligen Kapitein Jhr. von Schmid bij den Generalen Staf
allerbelangrijkst werk werd opgedragen, wordt door hem zelf op enkele plaatsen in
zijne geschriften vermeld. Zoo lezen wij in het artikel: ‘Legerbevel in tijden van
oorlogsgevaar’ (De Gids 1928): ‘Toen in 1903, voornamelijk als gevolg van den
langeren duur van den dienstplicht, de legersterkte gaande weg meer dan verdubbeld
was, is het mijn taak geweest voor de oproeping en voor de opkomst der militie met
spoed nieuwe voorschriften samen te stellen. Het is een omvangrijke arbeid geweest,
die met een paar groote tusschenpoozen bij mij drie jaren onderhanden was... Nog
altijd is het een voldoening, dat de voorschriften in 1914 de proef zoo goed doorstaan
hebben...’
Voorts leest men in het artikel ‘Opperbevel I’ (De Gids 1929): ‘Zelfs als men langen
tijd ambtshalve met deze materie is belast geweest, wanneer men meer dan tien
jaren achtereen de strategische voorzorgen van de landmacht heeft moeten
ontwerpen en op peil houden...’ En eindelijk vindt men in het artikel: ‘Eischen en
Methoden’ (De Gids 1932): ‘Aan het ontwerpen van de instructie en de regeling, die
in 1914 voor het opperbevel gereed lagen, ben ik persoonlijk niet geheel vreemd
geweest.’
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Maar niet alleen in 's lands dienst werkte Von Schmid in het belang van Nederlands
weermacht, ook in brochures en in de periodieke pers werden door hem onderwerpen
behandeld, die van het hoogste belang waren voor 's lands defensie. Deze artikelen
verschenen niet alleen gedurende zijn actieven diensttijd; vooral na zijne
pensionneering was zijn pen vruchtbaar. Hij besprak en critiseerde in deze artikelen
meestentijds de voorstellen van eenig belang, die door den Minister van Oorlog en
later door dien van Defensie bij de Staten-Generaal werden ingediend. En uit deze
artikelen bleek telkens weder welke oorspronkelijke gedachten uit zijnen geest
opwelden, hoe philosophisch van aard hij was. Zegt men, dat hij daarnaast over
een ‘welversneden pen’ beschikte, dan doet men hem feitelijk onrecht aan. Hij
beschikte over meer dan dat: zijn stijl was, evenals zijne gedachten, oorspronkelijk;
hij gebruikte nu en dan woorden en zinswendingen, die niemand te voren bezigde,
en die toch aan de klaarheid van zijn betoog geen afbreuk deden. Integendeel; zij
gaven relief aan hetgeen hij had te zeggen. Daarbij spaarde hij de persoon of de
zaak, waartegen hij te velde trok, niet zonder nochtans den tegenstander te kwetsen.
Die tegenstander kon na den aanval even goed zijn vriend blijven als dit te voren
het geval was geweest.
Wegens dit alles is hier een woord van groote hulde aan de nagedachtenis van
Generaal-Majoor Jhr. L.M.A. von Schmid op zijn plaats voor al hetgeen hij, zoowel
in als buiten den militairen dienst, voor 's Lands defensie heeft gewrocht. Hij leeft
in onze gedachten voort als een der bekwaamste en scherpzinnigste officieren, die
het Nederlandsche Leger heeft gekend.
Het is niet wel doenlijk in een kort bestek een eenigszins volledig overzicht te
geven van den inhoud der geschriften, die Jhr. Von Schmid het licht heeft doen zien:
de onderwerpen, die hij behandelde, zijn daartoe te veelvuldig; daarenboven zouden
zij den meesten lezers van dit Jaarboek slechts matig belang inboezemen, daar de
inhoud van zuiver krijgskundigen aard is. Slechts een enkele greep willen wij doen
uit den rijken schat, dien zijne in den loop van bijna 50 jaren (1887-1936) verschenen
geschriften opleverden, en wel voornamelijk om te doen zien hoe oorspronkelijk
zijne gedachten waren.
Jhr. von Schmid heeft de gedachte geopperd, dat de forten in eene permanente
verdedigingsstelling niet moeten zijn, als tot dusver steeds het geval was, woonforten,
die eene bezetting hebben, die daar steeds verblijft, maar dat het moeten zijn
wachtforten, waarvan de bezetting
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periodiek, liefst dagelijks moet worden afgelost. In de in 1896 verschenen brochure
‘De permanente inrichting van de Stelling van Amsterdam’ wordt, nadat geschilderd
is, hoe het moreel van de blijvende bezetting van een fort, dat wekenlang aan eene
beschieting en een dreigenden aanval heeft blootgestaan, zal zijn terneer gedrukt,
‘lang voor dat de stoffelijke sterkte van de te verdedigen post is uitgeput, soms zelfs
voor deze noemenswaard heeft geleden’, dan het volgende gezegd: ‘Er is eene
dienstregeling, die waarborgt, dat iederen nacht een frissche, ongeschokte
infanteriebezetting met het handhaven van de stormvrijheid der forten zal belast
zijn. Deze regeling berust op het periodiek, en in een bedreigd front dagelijks, voltallig
aflossen van den bezettingstroep. Het denkbeeld om de bezetting slechts in de
werken te doen verblijven tot het bewaken en bewaren van de post en haar daarin
niet voortdurend te doen wonen, huishouden en rusten, is geenszins nieuw.’
Dat het hier vermelde denkbeeld geenszins nieuw is, wil niet zeggen, dat het van
een ander is dan van den schrijver der brochure. Immers in het in 1898 in de Vragen
des Tijds verschenen artikel ‘Liebrug en Penningsveer’ heft Jhr. von Schmid de
anonimiteit op van een 7 tal artikelen, welke in Augustus 1890 betreffende
wachtforten in de Nieuwe Rotterd. Courant verschenen en zegt hij, dat hij daarvan
de schrijver is. Hij zegt hieromtrent: ‘In deze artikelen ligt de oorsprong van het
fortificatorisch stelsel met wachtforten. Noch in het eigen, noch in het buitenland
was ooit te voren het voorstel gedaan of ook maar het denkbeeld geopperd van een
periodieken en dagelijkschen bezettingsdienst op de steunpunten van permanente
liniën’.
Het denkbeeld wachtforten te bouwen in plaats van woonforten heefdestijds in
de militaire pers een heftigen strijd doen ontbranden en ten slotte vereenigden de
Staten-Generaal zich met het voorstel van den Minister van Oorlog om de forten
van de Stelling van Amsterdam in te richten als woonforten.
In de belangrijke in 1922 verschenen brochure: ‘Van de Defensie. Vestingstelsel
en verdedigingsplan’ komt Jhr. von Schmid, gesteund door de ervaringen van den
wereldoorlog, nogmaals terug op de quaestie der wachtforten. Hij zegt (blz. 12):
‘Van den eisch, dat de forten in een stellingverband gelegen, woonforten behooren
te zijn, is men door de jongste oorlogservaringen algemeen teruggebracht. Men
geeft toe, dat het nuttig kan zijn een fortbezetting te vervangen, dat een aflossing
per half tot anderhalf etmaal, aan de stormvrijheid ten goede komt en
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dat aflossing, als norm, overal aanbevelenswaardig kan zijn. In een krachtig
aangegrepen stellingsfront is zij noodzakelijk, wil men op het behoud der stormvrijheid
met eenige kansen kunnen blijven rekenen.’
De brochure, waaruit het vorenstaande is aangehaald, is in velerlei opzicht
lezenswaard. Eén door den schrijver aangeroerd punt zij hier nog vermeld, en wel
het ontbreken van verdedigingswerken aan het Hollandsch Diep. Hij zegt hiervan:
‘In vroeger jaren kon men zich achter het Hollandsch Diep en achter de Maasmonden
veilig achten, zóó dat de onaantastbaarheid aldaar als een axioma gold. Maar die
ongedekte rivierarmen verschaffen heden ten dage allerminst zekerheid en het
schijnt fantastisch ze, in den kring om Holland, de beteekenis toe te kennen van
een vestingfront......
Wanneer uit het bijgebrachte zou worden afgeleid, dat het oprukken van een
legermacht naar Rotterdam en Dordrecht, over onze breede rivierarmen niet een
kapitale onderneming zou zijn, dan ware dit bepaald onjuist. Moderne legers staan
echter voor weinig... Het scheen geraden bij het zuidfront van het geconcentreerd
verdedigingsgebied wat langer te verwijlen, omdat de hier bestaande fortificatorische
leemte het best historisch kan worden verklaard. De leemte is, van officieele zijde,
meermalen erkend en onder het oog gezien. Maar de toestand is gebleven. Tusschen
het oostelijk en het westelijk frontier is geen fortificatorisch verband. Holland ligt in
het Zuiden nog altijd veelszins open. In plaats van nog altijd, moest ik zeggen bij
toeneming.’
Het is verleidelijk nog in te gaan op de onderwerpen van velerlei aard, waarover
de schrijver zijn licht heeft doen schijnen, zooals dit het geval is met de belangrijke
artikelen over het opperbevel van onze strijdkrachten. Maar de toegestane ruimte
zou dan allicht worden overschreden, omdat eene duidelijke uiteenzetting van
schrijvers meening over dit vraagstuk moeilijk in gedrongen vorm kan worden
gegeven.
Het is wel eene uitzondering te achten, dat in dit jaarboek het levensbericht wordt
gegeven van een officier, die - voorzoover althans bekend is - zich als schrijver
alleen bewogen heeft op het gebied van zuiver krijgskundigen aard. Dat de schrijver
echter geen onbekende was op het gebied der schoone letteren, blijkt - men zou
het niet verwachten - uit menige bladzijde zijner geschriften.
Zoo lezen wij op blz. 19 van de brochure ‘Wachtforten voor de Stelling van
Amsterdam’: ‘De tuinbaas bij Hildebrand heeft het goed gezegd: ‘Als je dwingt, wat
niet gedwongen wil zijn, wat doe je dan?
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Dan plaagt je je zelf.’ ’ En op blz. 58 van dezelfde brochure wordt gesproken over
Frau Buchholz, die het woord Heimlichthuerei bezigt.
Voorts vinden wij op blz. 10 van het geschrift ‘Een betrouwbaar rechter?’ het
gedicht van Huygens:
‘Het is van Mierevelt's penceel niet,
Noch van Ravensteyn's palet,
Maer een copiïst, die scheel ziet
Heeft het er soo op geset.’

En in het stuk ‘Een inleiding tot het Marine-probleem’ wordt gezegd: ‘Met Brederode
zou men kunnen spreken van een stuck vol quaede stuijpen,’ terwijl in het artikel
‘over de preventieve werking van een kleine weermacht’ wordt aangetroffen de zin:
‘Kan het niet treffen als in het vers van Potgieter: ‘wond, val en dood in de eigen
oogenblik,’ ...
Ten slotte mogen de aanhalingen, die blijk geven van belezenheid op letterkundig
gebied, besloten worden met den zin uit het opstel ‘Legerbevel in oorlogstijd’:
‘Multatuli heeft eens de idee gehad, dat een dadelkoopman de bevolking van een
kleine stad kan doen gelooven dat zijn dadels driemaal grooter zijn dan ze zijn.’
In den aanvang van dit levensbericht is gezegd, dat Von Schmid dikwijls woorden
en uitdrukkingen bezigde, die men bij andere schrijvers niet of zelden aantreft. In
dit verband mogen de volgende zinnen uit de brochure ‘Naar aanleiding van een
burgemeestersadres’ worden aangehaald.
‘Voorlang is uit Utrecht...... nog eens een collectief adres aan de regeering
verzonden.’
‘In snege tijden zal men met een achteraankomende wederlegging het boos opzet
niet kunnen stuiten.’
‘Men zou verzwakt zijn met het vooruitzicht dit eerst van langerhand te boven te
zullen komen.’
‘Niet alleen aan ons, maar voorshands ook aan den staat, die het geweld mocht
bekoken.’
‘Wat hij onderstaat, is toch al riskant genoeg.’
Nog vindt men op blz. 220 van ‘De Gids’ van 1932: ‘Dan kan een aangewaaid
vermoeden van onraad in weinige weken honnig opbloeien
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tot een overtuiging, die niet meer wankelen zal en die laat omcirkelen, volgens
afluisteren, speuren en bespieden jaren en jaren achtereen.’
En als slot van dit bericht mogen een paar zinnen uit de brochure ‘Antwoord aan
de critiek’ worden vermeld, die kenteekenend zijn voor den scherpzinnigen schrijver
en aangeven op welke loyale wijze de tegen hem uitgebrachte critiek werd
beantwoord. Bedoeld zijn de zinnen: ‘Herhaaldelijk zag men, bij een zelfden wind,
de zeilen van den eenen schrijver hol en die van den anderen bol staan. Het zou
dan ook geen groote vaardigheid vereischen om, met de drie opstellen in de hand,
een mozaïek samen te stellen van vroolijke contrasten; maar aangezien in de
volgende bladzijden slechts eene nadere motiveering van eigen meeningen het
hoofddoel is en denkbeelden toch niet bevorderd worden door in het licht te stellen,
dat de een er in afkeurt wat de ander als een verdienste aanmerkt, zal ik bij de zaak
blijven en het altijd prikkelend genoegen, om tegenstanders met zich zelf en onderling
in tegenspraak te brengen, mij, zooveel doenlijk ontzeggen.’
MULLER MASSIS

Lijst der geschriften

Brochures.
1896

De permanente inrichting van de Stelling
van Amsterdam.

1897

‘Een betrouwbaar rechter’. Nogmaals de
Stelling van Amsterdam.

1897

Antwoord aan de kritiek op de
permanente inrichting der Stelling van
Amsterdam. Wachtforten voor de Stelling
van Amsterdam. Gevraagde inlichtingen
en schetsen.

1898

Tuschenbatterijen in de Stelling van
Amsterdam. Een woord van verweer.

1920

Van de Defensie. Contingent,
Instructieschalen, Organisatieplan,
Ploegenstelsel en Opleidingen.

1922

Van de Defensie. Vestingstelsel en
Verdedigingsplan.

1936

Naar aanleiding van een
burgemeestersadres.
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Artikelen.
1887

Eene technisch-ballistische beschouwing
over den terugstoot en de rechtsche
grendelsluiting. Militaire Spectator.

1889

De Wapen- en Schietvoorschriften der
Ned. Indische Infanterie. Indisch Mil.
Tijdschrift.

1890

Wachtforten. Nieuwe Rotterd. Courant
van 14, 16, 20, 22, 27, 30 en 31
Augustus.

1896

Schietoefeningen en Schietvaardigheid.
Vragen des Tijds.

1897

De Stelling van Amsterdam. De Nieuwe
Amsterdammer. Dagblad voor
Nederland.

1898

Liebrug en Penningsveer. Vragen des
Tijds.

1899

Nieuwe forten in de Staten-Generaal.
Vragen des Tijds.

1899

Groepsdepots en Sectorparken. Vragen
des Tijds.

1900

Wachtforten, Nog wat anti-kritiek. De
Militaire Gids.
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1900

De mededeelingen van den heer W.F.
Pop. De Militaire Gids.

1900

Nieuwe forten in de Staten-Generaal.
Naschrift. Vragen des Tijds.

1906

De vesting Terneuzen.

1906

Naschrift Neuzen. Vragen des Tijds.

1908

Het dragen van de bajonet. Militaire
Spectator.

1921

Militie, landweer, landstorm. De Gids.

1921

Het water als strijdmiddel. De Gids.

1923

Het Vlootontwerp. De Gids.

1923

Overcompleet legerkader. Vragen des
Tijds.

1923

Beroepskader. Onze Eeuw.

1924

Over verdedigbaarheid, wapening en
encadreering. De Gids.

1925

Over de preventieve werking van een
kleine weermacht. De Gids.

1926

Een inleiding tot het Marineprobleem. De
Gids.

1926

Legercijfers. Vragen des Tijds.

1927

Legerbevel en legerbeheer in Vredestijd.
De Gids.

1928

Legerbestuur in tijden van oorlogsgevaar.
De Gids.

1928

Legerbevel in oorlogstijd. De Gids.

1928

Dienstplichtbestemming. Vragen des
Tijds.

1928

De natuurlijke strategische taak van onze
weermacht. De Gids.

1929

Opperbevel. De Gids.

1931

Oorlogsleiding volgens het Fransche
stelsel. De Gids.

1932

Eischen en Methoden. De Gids.

1932

Over waardeering van strategische
bekwaamheid. De Gids.
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Johanna Snellen
Delft, 30 October 1870 - Utrecht, 18 April 1943
Als kenster en onderzoekster onzer middeleeuwsche literatuur, als verhelderend
vertolkster van kunstwerken en kunstverschijnselen, als paedagoge, die verschillende
generaties van jonge menschen met geestdrift voor de schoonheid in de letteren
heeft aangestoken, bezet Dr. Johanna Snellen een bescheiden, maar eigen plaats
in de Nederlandsche beschavingsgeschiedenis van onzen tijd. Haar ijverig
lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, voor welke zij
twee levensberichten schreef en een uitgave verzorgde, geeft haar een bijzonder
recht op comparitie in haar gedenkschriften.
Johanna Snellen behoort niet tot de plotseling uit een naamlooze menigte
opgerezen talenten. Haar cultuurwerkzaamheid vormt de voortzetting eener
wetenschappelijke familie-traditie. Haar vader, Dr Maurits Snellen, heeft zich
verdienstelijk gemaakt op het gebied der meteorologie. Hij is te Delft leeraar geweest
in natuur- en scheikunde en werd later Directeur van het Meteorologisch Instituut
te Utrecht en Hoofddirecteur te De Bilt. Bekend is de Pool-expeditie van 1882-1883,
waarbij een onderzoek werd ingesteld naar het aard-magnetisme. Dr Maurits Snellen
had er, in opdracht van Buys Ballot, de leiding van. Haar moeder, uit het oude
geslacht Van Doesburgh, was een, vooral voor den tijd waarin zij leefde zeldzaam
ontwikkelde vrouw, met een uitgebreide en grondige kennis o.a. van de werken van
Allard Pierson. Een harer bloedverwanten (een eigen neef van haar vader) was
Prof. H. Snellen, de bekende oogheelkundige, de opvolger van Donders. De familie
schijnt van Deensche afkomst te zijn.
Op 30 October 1870 (in een oorlogsjaar, zij de overtuigde pacifiste!) werd Johanna
Snellen te Delft geboren. Reeds in 1873 verhuisde de familie naar Utrecht, en dat
zou een feit van beteekenis blijken voor haar, die toen nog nauwlijks uit de windselen
was. Johanna Snellen heeft Utrecht altijd als haar eigenlijke vaderstad beschouwd
en is door duizend banden met de bisschopsstad vereenigd geweest. Daar ging zij
als achtjarig meisje naar school, daar deed zij haar eindexamen (op 11 Juli 1888)
van de H.B.S. voor meisjes, die onder leiding stond van de vermaarde Directrice,
Mej. S.J.C. Buddingh, een leermeesteres, voor wie Johanna Snellen niet alleen een
vurige bewondering heeft gehad, maar met wie
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zij na haar schooljaren een vriendschap voor het leven sloot, voor wie zij in haar
ouderdom een steun is geweest en wier sterven zij heeft verlicht.
Daar in Utrecht werd ook de basis gelegd voor haar levendige
cultuurbelangstelling. Zij groeide er op in een van de schitterendste periodes van
geestelijk leven, die Utrecht heeft gekend. Het was het Utrecht van Donders en
Engelmann, van Opzoomer, van Buys Ballot, het Utrecht, waarin wetenschap en
kunst om den voorrang dongen, waar van Riemsdijk het muziekleven bezielde, waar
de dames Fles een centrum vormden van letterkundige en schilderkundige eruditie,
waar o.m. de fijnzinnige en scherpzinnige Waalsche predikant Nolst Trénité, de
vader van Charivarius, de moderne richting in de theologie vertegenwoordigde.
Door de positie van haar vader had Johanna Snellen met verschillende van deze
geesten contact en haar voorliefde tot kunst en wetenschap, - zeldzame voorliefde
bij de vrouwen dier dagen - is ongetwijfeld mede uit de geestelijke sfeer te verklaren,
waarin zij werd opgevoed. Hoe zeer het Utrecht harer jeugd in haar herinnering was
geprent, kan blijken uit de karakterschets dezer glorieuze Utrechtsche periode,
welke wij aantreffen in haar beschrijving van A.S.C. Wallis in de Levensberichten
1
van onze Maatschappij .
Ondanks de wetenschappelijke beademing, die zij in het ouderlijk huis en aan dat
huis verwante kringen onderging, scheen het aanvankelijk, dat de kunst haar meer
aantrok dan de wetenschap. Want na de beëindiging van haar middelbare studie
en haar bevestiging door Dr. P.H. Ritter tot lid van de Remonstrantsche gemeente,
begon zij zich te bekwamen voor het toelatingsexamen van de Rijksacademie van
Beeldende Kunsten te Amsterdam. Zij slaagde, maar geheel bevredigd heeft het
vertoef aldaar haar blijkbaar niet. Was het een opzien tegen de breuk met de
conventie, die in universitaire studie van meisjes iets bizars zag, dan wel waren het
bezwaren tegen de ontzaglijke onderneming nog aan een staatsexamen te beginnen,
dat haar alleen den toegang tot de studie der letteren aan de Universiteit kon
waarborgen, waardoor zij aarzelde den weg in te slaan, die haar levensweg zou
worden? In de aanteekeningen, die hare zusters mij welwillend afstonden, trof ik de
zinsnede aan: ‘In

1

Zij was huisvriendin van de fam. van Hugo Nolthenius, haar leeraar in de oude talen, bij wien
zij met veel toonkunstenaars in aanraking kwam en in de ouderlijke woning van den schrijver
van dit levensbericht.
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September 1890 is ze besloten tot de studie der Nederlandsche letteren over te
gaan’. Er klinkt iets moeizaams in deze formuleering, dat wijst op een aanvankelijken
1
strijd . Zij zette door, slaagde in 1894 voor het Staatsexamen en begon daarna
terstond met de studie in de Nederlandsche letteren aan de Utrechtsche Universiteit,
waar Prof. Kalff haar vereerde en bezielende leermeester werd. Het
leermeesterschap is hier meer dan een woord. Want ik werd getroffen door de
hardnekkigheid, waarmee zij in haar geschriften voortdurend opnieuw de inzichten
van Prof. Kalff tegenover daarmee strijdige opvattingen heeft verdedigd.
Op 7 Juli 1898 werd Johanna Snellen candidate in de Nederlandsche letteren. Het
diploma verleende bevoegdheid tot het doceeren aan een middelbare school en
van die bevoegdheid heeft zij gebruik gemaakt. Haar voorland was het onderwijs,
en ze begeerde over onderwijs-praktijk te beschikken, alvorens ze duurzaam aan
eene school zou worden verbonden, en begeleidde haar studie voor het
doctoraal-examen met het vervullen eener tijdelijke functie als leerares in de
Kunstgeschiedenis aan dezelfde meisjes-H.B.S., waar zij haar eerste opleiding had
genoten. Het uitzicht der samenwerking met haar geliefde leermeesteres en mentrix
Mej. Buddingh, moet haar te sterker naar dit intermitteerend docentschap hebben
gedreven. Zij liet de studie er niet bij varen. Zeer spoedig na hare aanstelling, op 8
Juli 1901 legde zij het doctoraal examen in de Nederlandsche letteren af. En na dat
doctoraal examen zat zij niet stil. De humanitaire gezindheid, zoo kenmerkend voor
haar persoonlijkheid, - zij had een groot mededoogen met al wat leed, en is heel
haar leven principieel vegetariër geweest - drong haar een tijdlang naar
humanitair-maatschappelijk werk, en deed haar secretaresse worden van de ijverige
dierenbeschermster Mevrouw C. van der Hucht, die Dr. Snellen waarschijnlijk door
2
haar oudere vriendin, Mevrouw M.A. Gelderman-Boddaert heeft leeren kennen.
Dit secretariaat moet in de jaren vallen, waarvan thans sprake is.
Reeds op 5 September 1901, dus zeer kort na haar doctoraal examen, zien wij
Johanna Snellen weer terugkeeren op het onderwijspad. Zij aan-

1
2

Waarschijnlijk heeft het haar vooral moeite gekost, een gedroomde toekomst in de beeldende
kunst op te geven. Nog op lateren leeftijd kwamen veel geestige teekeningen uit haar pen.
In de Levensberichten der Maatschappij wijdde zij een opstel aan deze schrijfster.
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vaardde toen een benoeming als leerares aan een meisjesschool te Amsterdam,
waar zij tot 1907 gewerkt heeft. Intusschen was zij aangestoken door de groote
liefde van haar leven: de figuur en de geschriften van de waarschijnlijk 13de
eeuwsche mystica Hadewijch, aan wie zij haar academisch proefschrift heeft gewijd
en met wie zij zich zoolang zij adem had is blijven bezig houden. Het onderwerp
1
van haar promotie op 7 Juli 1907 bij Prof. Kalff , ‘Liederen van Hadewijch’, vindt
slechts ten deele in de aanwijzingen van Prof. Kalff zijn oorzaak. Ongetwijfeld heeft
Prof. Kalff haar voorliefde tot Hadewijch door zijn bezielende colleges en zijn
geschriften over deze middeleeuwsche auteur aangeblazen, maar uit de voorrede
tot haar proefschrift en ook uit persoonlijke mededeelingen weten wij dat Hadewijch,
ook afgezonderd van Prof. Kalffs adviezen, een onbedwingbare aantrekkingskracht
op haar oefende, en dat de keuze van deze dissertatie dus zeker als een persoonlijke
keuze kan worden aangemerkt.
Op 1 September 1909 ving Johanna Snellen haar definitieve onderwijs-carrière aan.
Zij werd leerares in de Nederlandsche taal en letterkunde aan de vormschool voor
bewaarschoolonderwijzeressen te Amsterdam, om in Februari 1910 benoemd te
worden tot leerares in dezelfde vakken aan de H.B.S. voor meisjes te Arnhem. Hier
vond zij een arbeidsveld, dat zij niet zou verlaten aleer haar zwakke gezondheid
haar tot heengaan dwong, in 1934, na een bijna vijf en twintigjarige ambtsvervulling,
op de handen gedragen door haar collega's en leerlingen en een pijnlijk gemis latend
in de stad harer inwoning, waar zij een bezielende kracht was, die initiatief nam ten
aanzien van veel wat de kunstbeoefening en het humanitair leven kon doen gedijen.
Als drie en zestigjarige ging zij de rust, die zij zoo noodig had met haar wankel
gestel, in den Haag nemen, waar zij omringd was door haar zusters. Maar haar hart
trok naar Utrecht, - het was of zij onbewust voelde, dat het einde nabij was, en of
een innerlijke drang haar noopte het hoofd te gaan nederleggen, daar, waar haar
dierbaarste levensherinneringen lagen. Op 18 April 1943 is zij daar, overmand door
de vermoeienis, waarmee een kwaal meer en meer haar eens zoo pittigen geest
en opgewekte natuur verlammen ging, de eeuwige rust ingegaan. Het ‘Vrede op
Aarde’, volgens haar wensch aan haar graf gezongen, ver-

1

Te Leiden, omdat Prof. Kalff intusschen naar de Leidsche Universiteit was overgegaan.
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klankte de belijdenis van deze reine ziel en dit verdraagzaam, tegen elken haat en
elke tweedracht zich verzettend gemoed. De grootste verdienste van Johanna Snellen voor onze letterkunde ligt in haar
studies over de middeleeuwsche literatuur en in haar welverzorgde uitgaven van
middeleeuwsche handschriften. En de kernen van haar belangstelling zijn twee
mystieke vrouwefiguren, Hadewijch, waarschijnlijk uit de 13e en Suster Bertken, uit
de 15e en 16e eeuw. Deze belangstelling is niet toevallig. Ik wees er reeds op, dat
weliswaar de colleges en de geschriften van Prof. Kalff en haar persoonlijke omgang
met dezen geleerde haar aanleiding gaven, Hadewijchs Liederen als onderwerp
van haar proefschrift te kiezen, maar de eigenlijke oorzaak van Joh. Snellens
belangstelling voor Hadewijch, die ik bijna een Hadewijch-cultus zou willen noemen
(het proefschrift was slechts een inleiding tot haar veelsoortige bemoeienis met
deze figuur), - de eigenlijke oorzaak lag dieper, zij lag in een gevoel van affiniteit,
die tusschen haar en de middeleeuwsche mystica bestond. Wie Johanna Snellens
verzen leest, ontwaart, zij moge veel minder hartstochtelijk zijn, dezelfde
gemoedsbewogenheid, rijzende en dalende gemoedsbewogenheid, welke de latere
dichteres in Hadewijchs poëzie heeft aangetroffen. Het is hier de plaats, om recht
te doen aan de beteekenis van de figuur onzer belangstelling als exponente der
vrouwenbeweging. Niet dat zij in die beweging een groote rol heeft vervuld, maar
de geaardheid van haar wetenschappelijk werk geeft een duidelijk voorbeeld van
de onontbeerlijke schakeering, die door de academisch-gevormde vrouw aan het
studeeren is toegevoegd. Er is een evenwicht tusschen de intelligentie, de
nauwkeurigheid en de naarstigheid, die wij in de wetenschappelijke geschriften van
Johanna Snellen vinden, en den gevoelsstroom, die haar exacte studie telkens even
onderbreekt, de gevoelswaardeering, waarvan zij niet nalaten kan getuigenis af te
leggen, ook wanneer zij zich met tekst-kritische en historische notities bezig houdt.
Maar vooral wordt dit oeuvre gekenmerkt door een bepaalde voorkeur voor een
aesthetisch standpunt van beoordeeling. Johanna Snellen gaat geen enkel
tekst-kritisch noch historisch Hadewijch-probleem uit den weg. Zij weegt de
betrouwbaarheid der handschriften, zij houdt zich bezig met de identificatie der
Hadewijch-figuur, welke, ondanks de rijke literatuur die erover bestaat, nog zeer in
nevelen is gehuld. Zij kiest positie in het vraagstuk of Hadewijch dezelfde is als de
Kettersche Bloemaerdinne, of haar persoonseenheid met Hawidis, abdis van het
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Cisterciënser-klooster te Aywières is te bewijzen en met de vraag, door Prof. Brom
opgeworpen, in hoeverre Hadewijch beïnvloed is geweest door de H. Hildegardis.
Ondanks het feit echter, dat zij zich van deze problemen tot in onderdeelen van
détails rekenschap geeft, moet men vaststellen, dat al dat historisch en philologisch
werk in laatsten aanleg slechts dienstbaar is om de zelfstandigheid van de gestalte
harer vereering te demonstreeren en dat zij de motieven voor hare stellingen dikwijls
ontleent aan een zuiver aesthetisch-zielkundige stijlanalyse van Hadewijchs
geschriften. Ook in ander opzicht overweegt de aesthetische boven de historische
methode in het wetenschappelijk werk van Johanna Snellen. Zij heeft een voorkeur,
die literatuur te beschouwen als algemeene zielsopenbaring, buiten het plan van
den tijd. Zoo laat zij ons Hadewijch zien als verwant aan Mevrouw Roland-Holst-van
der Schalk, de dichteres van onze dagen, terwijl zij tegelijk de tegenstelling tot
Maerlant, Hadewijchs tijdgenoot, op haar scherpst belicht. Zoo fel is haar verholen
antipathie jegens Maerlant, dat zij haar pen een wijle niet kan inhouden en Hadewijch,
de dichteres, tegenover Maerlant ... den schoolmeester stelt. Deze
aesthetisch-psychologische geneigdheid brengt tevens mede, dat de verdienste
harer Hadewijch-verklaring eerder ligt in een aesthetisch dan in een mystiek of
wijsgeerig doorgronden. In haar Hadewijch-mystica heeft zij op voortreffelijke wijze
Hadewijch geteekend in haar positie ten aanzien van de groote mystieke stroomingen
der middeleeuwen en heeft zij een zeer bevredigend overzicht gegeven van wat
onder Hadewijchs begrip van ‘minne’ moet worden verstaan, maar haar beschouwing
dringt toch eigenwillig, zelfs in deze studie, waar zij zich voorgenomen heeft het zoo
belangrijk mystiek facet van Hadewijch afzonderlijk te laten schitteren, naar de
waardeering, vooral voor de onstuimig bewogen dichteres. Haar
psychologisch-aesthetische dispositie spreekt zich tenslotte uit in den hartstocht,
waarmee zij voor Hadewijch in de bres springt. Deze hartstocht blijkt niet uit den
stijl, hij blijkt uit houding en standpunt van de referente. Dat Hadewijch niet met
Bloemaerdinne kan vereenzelvigd worden, het staat voor haar vast; dat zij een
geheel zelfstandige positie inneemt tegenover de H. Hildegardis, zij betoogt het
uitvoerig. Maar niet alleen de zelfstandigheid, ook de gaafheid van haar heldin gaat
haar ter harte. De quaestie van Hadewijchs ‘superbia’, haar hooghartigheid, brengt
haar tot militantie. Zij beijvert zich om deze superbia te verklaren, eenerzijds als
attribuut van haar mystieke beleving, die het gemoed zoozeer in opschudding brengt,
dat
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het begrip van verhoudingen moet falen, anderzijds door Hadewijchs ‘superbia’, die
bij Johanna Snellen ‘fierheid’ wordt, in verband te brengen met haar karakterkracht
en met de intensiteit van haar zieleleven.
Terwijl zij doorging met voortdurend over Hadewijch te publiceeren, persoon en
werken dezer middeleeuwsche aan alle kanten te belichten en over haar strijd te
voeren met andere Hadewijch-specialisten, vond Johanna Snellen in de
15/16e-eeuwsche mystica Suster Bertken, die zich zeven en vijftig jaar liet inkluizen
in de Buurkerk te Utrecht, den anderen hoeksteen van haar levensmonument. Ook
in de geschriften, die zij over Bertken in het licht zond, wier post-incunabel zij, evenals
het handschrift van Hadewijch, uitnemend verzorgd heeft weergegeven en voor
leeken vertolkt, neemt men dezelfde, bijna jaloersche voorliefde waar voor de
persoon harer belangstelling. Johanna Snellen heeft zich beijverd, ons Bertken te
doen zien als een zelfstandige figuur, de rustige tegenpool van de onstuimige
Hadewijch. En bij haar streven een nauw omgrensde Bertken te crëeeren, heeft zij
gebruik gemaakt van een historisch relief.
1
In de studie, waarmee zij hare uitgave van Bertkens geschriften inleidt, maakt
zij het ascetisme, de middeleeuwsche natuur van Bertken visueel, door de
tegenstelling op te roepen tusschen de woelige gebeurtenissen, die het oude Utrecht,
waar Bertken zich in vrijwillige gevangenschap bevond bewogen, en het van de
wereld afgewende leven dezer heremiete. Het waren o.m. de dagen, waarin de
onwettig gekozen bisschop David van Bourgondië door zijn vader Philips den Goeden
met kracht van wapenen in het Sticht was binnengeleid. Johanna Snellen geeft van
de woelige dagen, die Bertkens levenstijd vervulden, zonder dat eene reactie daarop
ergens in haar geschriften of in haar bestaan is te vinden, een schilderachtige
beschrijving, en die beschrijving heeft wijder strekking dan dat zij louter zou dienen
tot letterkundige opluistering van haar vertoog. Op het elfde Nederlandsche
philologencongres, gehouden te Groningen in 1925 zeide zij: ‘Zij (Bertken) is de
verpersoonlijking van middeleeuwsch-Katholieke ascese in haar allerstrengsten
vorm, in tegenstelling tot de zelfuitleving en de volledige ontplooiing van de
menschelijke natuur, door de Renaissance nagestreefd, juist wanneer deze
denkbeelden van den nieuwen tijd in West-Europa beginnen door te

1

Herdrukken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (no. 3, 1924).
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1

dringen aan den vooravond van de Hervorming .’ Welnu, de tegenstelling tusschen
het eerste aanzwellen eener Renaissancistische onrust en de ingekluisde, louter
devote figuur van Bertken als hardnekkige middeleeuwsche gestalte, de voorstelling
als ware Bertken de laatste post der middeleeuwen, zooals die ons in Johanna
Snellens Inleiding verschijnt, is een hernieuwd bewijs voor de neiging van onze
kunstkritika en kunsthistorica, voor de zelfstandige beteekenis der beide mystieke
vrouwen aan wie zij haar leven wijdde te waken.
De uitgave van het handschrift van Hadewijch en van den post-incunabel van
Suster Bertken en de studies, die Johanna Snellen daarover in het licht zond, zijn
blijvend werk. Niemand, ook in een verre toekomst, die zich met deze materie bezig
houdt, aal dezen arbeid ongeraadpleegd kunnen laten. Hij vormt ook een sluitend
levensgeheel. Maar een beschrijving van Dr. Snellens figuur zou onvolledig zijn,
indien zij ook niet van de andere aspecten harer werkzaamheid gewaagde. Het zijn
aspecten van hetzelfde wezen, dat haar leidde tot haar bemoeienis met de twee
beroemde Middeleeuwsche mysticae. De persoonlijkheid van Johanna Snellen was
zeer harmonisch en gaaf, haar levensbeschrijver behoeft niet naar een wisselspel
van drijfveren te zoeken. Zij heeft zich alle moeite getroost, haar bewondering voor
de beide gestalten uit onze vroege letterkunde te bewapenen met een gedegen
philologische en historische armatuur. Maar in laatsten aanleg vertoonde die
bewondering toch een religieusdichterlijken aard. Het punt van overeenstemming
tusschen haar en haar middeleeuwsche modellen was gelegen in het ook bij Johanna
Snellen duidelijk aanwezig verlangen naar éénwording van de menschelijke ziel
met haren metaphysischen oorsprong. Bij Johana Snellen was dit verlangen eerder
humanistisch dan dogmatisch-godsdienstig getint, hetgeen haar niet belette het in
Hadewijch en Bertken weer te vinden en het aan die beide op kerkelijk-dogmatisch
standpunt zich bevindende figuren te beleven. Voor haar eenvoudige natuur was
de ontroering van die eenheidsbeleving voldoende. Hield zij zich bezig met
probleemstellingen, dan droegen die aanstonds een philologisch, historisch of
aesthetisch karakter.

1

Dr. Snellen is over deze Bertken-interpretatie aangevallen door Dr. Th. Enklaar (in
Groot-Nederland), die de opvatting dat Bertken een late exponent van dit
middeleeuwsch-ascetische levensideaal zou zijn, bestrijdt op grond van Bertkens nauwe
verwantschap met de Devotia Moderna, een verwantschap die door Dr. Snellen nimmer is
ontkend, maar die zij weet te rijmen met haar Bertken-constructie. Ik treed niet in deze
discussie, maar beoog uitsluitend Dr. Snellen door de vermelding harer opvatting te
kenschetsen.
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Aan de doorgronding van Hadewijchs en Bertkens mystiek heeft zij zich eigenlijk
niet gewaagd. Zij zou tegen de moeite daarvan niet opgezien hebben, maar zij had
aan de ontdekking van het mystieke moment genoeg. Ook in haar eigen poëzie,
welker eenvoudige problematiek en rechtstreeksche gevoelsbewogenheid den aard
harer geheele levensbemoeienis verklaart. Het is een poëzie van stemmingen, van
kleine somberheden en weifelmoedigheden nu en dan, maar die zich altijd weer
oplossen in de blijheid der natuurbeleving en in het vinden van evenwicht met de
eigen, serene natuur. Deze verzen, waarin wij een gaven weerklank beluisteren van
de vroege poëzie van Willem Kloos, onderscheiden zich niet door oorspronkelijke
1
beeldspraak, maar wel in hooge mate door klank en melodie .
Zij leenen zich bij uitstek als stof voor muzikale compositie (sommige ervan zijn
op muziek gezet) en verdienen verzameld uitgegeven te worden, om het bewijs te
leveren hoe op de basis door de tachtigers gelegd niet alleen nieuwe dichtkunstige
structuren ontstonden, maar ook een opnieuw beleefde en bevattelijke, traditioneele
dichtkunst is ontbloeid.
De liefde voor poëzie en voor dichterlijke waardeeringen ging bij Johanna Snellen
samen met het vermogen der klare uiteenzetting. Het vormde haar tot een der
duidelijkste vertolkers ook van de moderne letterkunde, die wij in de literaire kritiek
van Nederland ontmoeten. Zij verstond de kunst der overzichtelijkheid. Van hare
menigvuldige couranten- en tijdschriftartikelen en radio-reden gaat en ging een
weldadige verheldering uit. Wie haar bespreking van een boek leest, weet hoe het
boek gecomponeerd is, en nimmer heeft zij den eisch weerstreefd, eenmaal door
een Amerikaansch journalist aan de boekenrecensenten gesteld, dat de letterkundige
kritikus - het boek dat hij bespreken wil eerst moet lezen.
Welk een ontzaglijken invloed ten goede moet deze heldere geest, die nimmer
door den hartstocht der precisie werd verlaten, hebben gehad op hare leerlingen
van de middelbare school! Hoe zullen zij genoten hebben van haar
oorspronkelijkheid, van haar immer vaardigen schalkschen humor! En met welk een
met tact gebezigde nauwlettendheid heeft zij de moeilijke, maar bij háár toets licht
schijnende taak vervuld der psychische vorming van jonge vrouwen in den
puberteitsleeftijd.
Johanna Snellen heeft in de stellingen, welke haar proefschrift vergezellen twee
adagia gegeven, die het credo van haar arbeid inhouden. Het

1

Een enkel vers getuigt van haar bijzondere vertrouwdheid met P.C. Hoofts verstechniek.
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eerste adagium luidt: ‘Kritiek leeft van bewondering; bewondering van kritiek’. En
het tweede: ‘Taalstudie in haar diepste beteekenis is studie van het wezen van den
mensch’. Haar werken blijven getuigen, gelijk haar gulle persoonlijkheid het deed,
van een zoo verkwikkende synthese van kritische intelligentie, dichterlijke overgave
en zuivere menschelijkheid, als men zelden aantreft bij hen, wien het voorrecht
gegeven werd zich uit te spreken door het in Johanna Snellens handen zoo beleidvol
gehanteerde instrument der Nederlandsche taal.
Sint Michielsgestel, 11 November 1943.
P.H. RITTER Jr

Lijst der geschriften
I. Geschriften over Hadewijch en Bertken.
A. Hadewijch:
1907

*Liederen van Hadewijch (naar de drie
bekende hss. kritisch uitgegeven met
inleiding en woordenlijst. Academisch
proefschrift (Leiden). (Amsterdam, W.
Versluys).

1917

Schoonheid in onze letteren (Hadewijch)
‘Leven en Werken’ (Sept. 1917).

1932

*Hadewijch, een bloemlezing uit haar
poëzie en proza. Ingeleid en toegelicht
door Dr. Johanna Snellen (J. Ploegsma,
Zeist).

1938

Besproken plaatsen uit Hadewijchs
Liederen. Tijdschrift voor Ned. Taal- en
Letterkunde, afl. 4 (1938), deel LVII.

1940

Een grammaticaal en rhythmisch
onderzoek naar Hadewijchs poëzie (n.a.
van de dissertatie van Maria van der
Kallen) Museum, Maart 1940.

1940

*Hadewigiana. Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde
Deel XXVI.

1940

*Hadewijch mystica. Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde
Deel XXXI.
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B. Bertken:
1918

Schoonheid in onze letteren. Bertken van
Utrecht. ‘Leven en Werken’ (Aug.-Sept.
1918).

1924

*Een boecxken gemaket van Suster
Bertken die LVII Iaren besloten heeft
gheseten tot Utrecht in dye Buer kercke,
naar den Leidschen druk van Jan
Seversen opnieuw uitgegeven met
aanteekeningen en een inleiding door
a

Dr. Joh Snellen. Utrecht, A. Oosthoek.
1927

Iets over ‘Suster Bertken, die 57 jaren
besloten heeft gheseten tot Utrecht in
dye Buer kercke. Jaarboekje ‘Oud
Utrecht’ 1927.

1930

Iets over Zuster Bertkens persoonlijkheid
als mystica en schrijfster (‘de Stem’, April
1930). Jaargang X, afl. IV.

II. Levensberichten:
1913/1914

Levensbericht van Mevrouw M.A.
Gelderman-Boddaert. Levensberichten
der Mij. 1913-'14.

1925/1926

Levensbericht van Adèle S.C. Antal von
Felsö Gelér-Opzoomer. Id. 1925-'26.
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III. Diversen:
1909

Verzen. (in ‘Onze Eeuw’, 9e Jaargang
1909, ‘Leven en Werken’, December
1916).

1914

Maria Boddaert. Persoonlijke
Herinneringen en Indrukken, ‘Nieuw
Vrouwenleven’ 1 Juni 1914.

1918

Schoonheid in onze Letteren. Iets over
ons Lied in de middeleeuwen. ‘Leven en
Werken’ Dec. 1918.

1926

A.S.C. Wallis ‘Leven en Werken’,
Februari 1926.

1926

Kort overzicht van Gelres Woordkunst
(Geldersche schrijvers en schrijfsters) in
een uitgave over Gelderland, verschenen
bij van Loghum Slaterus en Visser te
Arnhem, op initiatief van de Provinciale
Geldersche Vereeniging voor
Vreemdelingenverkeer.

Artikelen, boekbesprekingen, gedichten enz. in:
1895

‘Het Weekblad voor Muziek’ (1895, '96,
'98), ‘de Vrouw’ (Redactie Ida Heyermans
en P. Bouten-Stronck) Juni, Juli 1903,
Januari en Februari 1904.
Correspondentieblad van den Ned.
Kinderbond 1903-'04, Museum (Juli
1909), Onze Eeuw (1917, afl. 2), den
Gulden Winckel (Juli 1909), Utrechtsch
Dagblad (1919, 1920), ‘Ned. Talenblad’
(over Interpunctie), Arnhemsche Courant,
Tijdschrift voor Ned. Taal- en
Letterkunde, ‘Vrede’, orgaan van de
internationale Broederschap, Juni 1903,
en kleine bijdragen in andere organen.

N.B.

De belangrijkste geschriften over
Hadewijch en Suster Bertken zijn met
een ster aangeduid.
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Jan Gerrit Talen
Amsterdam, 29 November 1861 - Breda, 28 Mei 1942
Op de 28e Mei 1942 overleed te Breda in de ouderdom van ruim 80 jaar Jan Gerrit
Talen, oud-leraar in de Duitse taal- en letterkunde aan de R.H.B.S. en het
Gymnasium te Zwolle. Als leerling van de Zwolse H.B.S., daarna als privaat-leerling
voor acte A Duits, nog later als medelid van de Duitse examencommissie heb ik
hem leren kennen en op grond daarvan wil ik trachten, een en ander uit zijn
werkzaam leven in de volgende regelen vast te houden. Mevr. I. Talen-Marbach is
zoo vriendelijk geweest, mij in een uitvoerige brief over het leven van haar man
vooral voor de oudere tijd allerlei gegevens te verstrekken.
J.G. Talen werd op 29 November 1861 te Amsterdam geboren, maar bracht zijn
schooljaren in 's-Grevelduin Capelle aan de Langstraat door, waarheen zijn ouders
verhuisd waren, om de bezittingen, die hun door de dood van Talens grootvader
toegevallen waren, te beheren. Tot zijn veertiende jaar kon hij daar het vrije
dorpsleven genieten; volgens zijn eigen woorden had hij daar zijn liefde voor de
natuur gekregen en had het dorp hem een ruimere blik op de wereld gegeven dan
het stadsleven meestal doet. Hij bezocht in Capelle de dorpsschool, maar kreeg
daarnaast privaatlessen van het schoolhoofd, met wie hij tot aan diens levenseinde
in goede vriendschap gebleven is. In 1876 kwam hij op de Kweekschool te
's-Hertogenbosch, waar hij onder de strenge, maar liefdevolle leiding van Dr Trossée
een goed leerling was. Liever zou hij naar het gymnasium gegaan zijn, om later arts
te worden, maar de huisdokter raadde hem deze studierichting wegens lichamelijke
zwakte af.
Zo voltooide hij zijn schooljaren aan de Kweekschool, deed in 1880 zijn
onderwijzersexamen en verwierf in 1882 de hoofdacte. Daarna bleef hij twee jaren
thuis, om zich voor universitaire studie voor te bereiden, waarbij zijn oud-directeur
Dr Trossée hem o.a. met Latijn, Grieks en Gotisch hielp. Ook nam hij Duitse lessen
bij Dr Blöte in Tilburg, want het was zijn voornemen voor de acte middelbaar Duits
te gaan studeren. In 1884 werd hij student in Groningen, toen de enige universiteit
voor moderne talen, en stelde hij zich onder de leiding van Prof. Sijmons. Hij vatte
zijn studie breed op en volgde, behalve de eigenlijke vakcolleges, ook de lessen in
Sanskriet, Oud-Engels en Oud-Frans.
In Augustus 1888 legde hij met goed gevolg examen voor de acte Duits B af en
een maand later stond hij voor de klas aan de H.B.S. te Goes, van waar hij twee
jaar later naar de H.B.S. te Zwolle overging.
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In 1896 werd hij ook leraar aan het Openbaar Gymnasium. Drieëndertig jaar heeft
hij in de Overijselse hoofdstad het Middelbaar Onderwijs gediend en zevenentwintig
jaar daarnaast aan het Voorbereidend hoger onderwijs zijn krachten gewijd.
In 1923 werd hem wegens gezondheidsredenen pensioen verleend, waarna hij,
sinds 1932 woonachtig te Breda, temidden van zijn boeken nog bijna twintig jaar
een rustige levensavond genoten heeft. Een ziekte van de ouderdom, staar, heeft
hem helaas in de laatste jaren het lezen eerst moeilijk en toen onmogelijk gemaakt.
Het spreekt vanzelf, dat bij een overzicht van Talen's leven in de eerste plaats
zijn werkzaamheid als leraar naar voren treedt. Als ik mijn eigen herinneringen naga,
staat mij de minutieuse volharding weer voor de geest, waarmee hij ons de Duitse
taal leerde; maar vooral ook de toewijding, waarmee hij er naar streefde, ons enig
inzicht in de Duitse letterkunde te geven. In korte, zorgvuldig voorbereide inleidingen
behandelde hij de hoofdzaken uit de bloeitijd van omstreeks 1200, dan uit de tijd
van Luther en vooral ook uit de eeuw der klassieken, die hem lief waren. Wij lazen
stukken van Goethe of Schiller en hij wist ons voor de 19e eeuw tot eigen lectuur
op te wekken. Toentertijd bestond aan de H.B.S. nog de openbare les bij de
overgang, in tegenwoordigheid van de Commissie van toezicht; het is mij bijgebleven,
dat wij bij de promotie naar de 5e klas voor het Duits o.a. over Lessing's Laokoon
geexamineerd zijn. Talen was, als fijn en gevoelig man, een leraar, die nooit streng
optrad en ongaarne strafte en toen de H.B.S. klassen steeds groter werden, heeft
hem dat wel eens moeilijkheden bezorgd; maar hij had hart voor zijn leerlingen en
vond bij velen waardering. Ze zochten hem later nog dikwijls op, als ze bijv. al student
waren en ik herinner mij gezellige avonduren in zijn huis in de Koestraat, waar hij
zich in de studeerkamer bij een goed glas Rijnwijn over professoren en colleges in
Groningen liet vertellen. Met verschillende oud-leerlingen is Talen zo tot op hoge
leeftijd trouwe vrienden gebleven, o.a. met Prof. N. van Wijk (Leiden), Prof. Leo
Polak (Groningen), Prof. Ubbink (Groningen), Dr ten Doesschate (Zwolle), Dr ten
Doesschate (Utrecht) en anderen.
Maar Talen was meer dan schoolman alleen. De studiejaren in Groningen onder
Prof. Sijmons' bezielende leiding hadden een stempel op zijn leven gedrukt en
steeds heeft hij contact met de wetenschap gehouden. Hij volgde geregeld de beste
Duitse wetenschappelijke tijdschriften, zowel op taalkundig als op letterkundig gebied,
en verwierf zich lang-
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zamerhand een prachtige, systematisch opgebouwde bibliotheek. In Zwolle kwam
hij al spoedig in aanraking met Dr Buitenrust Hettema; na een eerste publicatie over
‘De indeling der sterke werkwoorden in klassen’ in ‘De drie talen’ (1894), die blijk
gaf van een moderne taalbeschouwing en opwekte tot vernieuwing van het
taalonderwijs, werd hij door deze uitgenoodigd om medewerker en spoedig
mederedacteur te worden van het pas opgerichte tijdschrift ‘Taal en Letteren’.
Hiervoor schreef hij o.a. ‘Over vorm en indeling der werkwoorden’ (1894), een artikel,
dat een aanval was op alle schijngeleerdheid, die op dit gebied in de gebruikelijke
handboeken verkondigd werd, en van zuivere waarneming van de levende taal
uitging. Toen door Kollewijn en Buitenrust Hettema de ‘Vereniging tot
Vereenvoudiging van onze Schrijftaal’ opgericht werd, sprak het haast vanzelf, dat
Talen tot de eerste leden behoorde; voor mij ligt Nr. 1 van de 1e jaargang van
‘Vereenvoudiging’, het orgaan der ‘Nieuwe Spellers’, dat met een fleurig geschreven
opstel van zijn hand over ‘De nieuwe richting in het taalonderwijs en de
vereenvoudigde spelling en verbuiging’ opent (1897). Later werd hij penningmeester
en, na zijn aftreden als zodanig, erelid van de spellingvereniging. Met Kollewijn en
Hettema gaf hij in 1908 een nieuwe grammatica uit ‘Nederlandse taal - Proeve van
een Nederlandse spraakleer’, waarin hij de inleiding en de afdeling ‘Geslacht in
Taal’ voor zijn rekening genomen had. Tevoren had hij over ‘Geslacht in Taal’ een
belangwekkende verhandeling in Taal en Letteren (11e jg.) laten verschijnen, waarin
de opvattingen van J. Grimm en van K. Brugmann helder en overzichtelijk uiteengezet
waren. Uitvoerig besprak hij verder H. Paul's ‘Deutsche Grammatik’ in Neophilogus
III en IV. De waardering, die hij in die dagen vond, uitte zich in zijn benoeming tot
lid der Maatschappij der Nederlandse letterkunde in 1909.
Meer en meer ging Talen's belangstelling uit naar de psychologie; recensies in
‘Taal en Letteren’ over ‘Nieuwe taalpsychologie’ naar aanleiding van
nieuwverschenen werken van Wilhelm Wundt en Ottmar Dittrich (1902 en 1903)
geven daarvan blijk; ook ‘Enkele taalpsychologiese opmerkingen’ in de ‘Nieuwe
Taalgids’ (1908). Vanzelf voerden hem deze studies naar de ‘Bedeutungslehre’,
waarover hij recensies schreef naar aanleiding van werken van W. Sperber (Neophil.
I) en E. Wellander (Museum 1929). De studie der psychologie bracht hem in
persoonlijke verbinding met Prof. Heymans, die hij zeer vereerde; deze nam hem
op in het bestuur van het in 1913 gehouden Paedologisch Congres.
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Bij al dat taalkundig en psychologisch werk werd echter de literatuur niet
verwaarloosd. Goethe had zijn bijzondere liefde en over ‘Faust vor Goethe’ heeft
hij op het Philologencongres te Utrecht in 1927 een rede gehouden. Met grote zorg
hield hij ook de Nederlandse literatuur bij; van 1907-1926 was Talen de schrijver
der ‘Holländische Briefe’ in ‘Das literarische Echo’ (later ‘Die Literatur’), die Duitse
lezers op de hoogte brachten van wat er in Nederland aan belangrijks verschenen
was. De 50 brieven, die hij daarvoor geleverd heeft, kunnen voor latere literairhistorici
van veel nut zijn; zij werden bij hun verschijnen altijd zeer op prijs gesteld.
Een ander stuk van Talen's leven is zijn werkzaamheid als lid van de Duitse
examencommissies. Prof. Sijmons heeft zijn gewaardeerde oudleerling al spoedig
voor de commissie L.O. aangezocht en weldra werd hij daarvan de secretaris; later
ging hij in die functie naar de commissies voor Duits M.O. A en B over. Voor het
zorgvuldig werk, dat daarvoor vereist is, was Talen bijzonder geschikt; bovendien
had hij een sterk gevoel voor traditie en in twijfelgevallen van slagen of niet-slagen
was zijn oordeel dikwijls van waarde. Voor de jongere leden gold hij wel als ‘het
geweten der commissie’. De examenmaand 's zomers in Den Haag was voor hem
tegelijk een rustige vacantietijd, tenminste na afloop van de vergaderingen. De
samenwerking tussen Prof. Sijmons en hem was bij uitstek goed; langzamerhand
heeft zich tussen de oud-leermeester en de oud-leerling een hechte vriendschap
ontwikkeld. Nadat Prof. Sijmons als voorzitter afgetreden was, werd Talen als
secretaris niet gecontinueerd, wat voor hem een harde slag was; de regering
verzachtte deze echter door hem tot ridder in de orde van Oranje-Nassau te
benoemen.
Samenvattend zou ik het leven van Talen karakteristiek willen noemen voor de
wetenschappelijk ingestelde leraar. Na zijn universiteitsjaren heeft hij aan het
schoolwerk alleen nooit genoeg gehad, maar hij heeft doorgewerkt en zijn
studiegebied afgerond. Tot werk van breder allure is hij niet gekomen, maar de
ideeën, waarvan hij in zijn studententijd bezield was, heeft hij uitgedragen in ruimer
kring - onder zijn leerlingen en onder collega's en andere belangstellenden (o.a. in
zijn Zwolse debatingclub). Vooral tussen de jaren 1890 en 1910 heeft zijn stuwkracht
medegewerkt tot een vernieuwing op het gebied van de taalstudie en het
taalonderwijs in Nederland.
Den Haag, Juni 1943.
H.W.J. KROES
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Theodorus Reynirus Valck Lucassen
's-Gravenhage, 14 Juni 1884 - Driebergen, 24 April 1941
Valck Lucassen werd 14 Juni 1884 te 's-Gravenhage geboren als zoon van Mr.
Theodore François Lucassen en Suzanna Augusta Theodora Valck. In 1906 verkreeg
hij tot instandhouding van den naam van het oude Zutphensche regentengeslacht
Valck toestemming den naam van zijne moeder voor den zijne te voegen.
Van vaders zijde sproot Lucassen uit een geslacht, dat uit het Kleefsche afkomstig,
doch sinds 1814 op Java gevestigd, de 19e eeuw grootendeels heeft doorgebracht
in Nederlandsch Indië, alwaar zijne leden steeds leidende posities hebben
ingenomen. Zijn overgrootvader Theodore Lucassen was de grondlegger van het
groote aanzien door dit geslacht in Nederlandsch Indië en in Nederland genoten.
Aanvankelijk voor het notarisambt opgeleid, verkoos deze in 1812 den krijgsdienst,
waardoor hij den veldtocht tegen Rusland heeft mede gemaakt.
20 October 1814 werd hij vervolgens benoemd tot 2en luitenantkwartiermeester
in Nederlandsch Indië. Van dezen bescheiden post klom hij op tot kolonel-inspecteur
belast met de geheele militaire administratie in Nederlandsch Indië. Na zijn
pensionneering werd hij suikerfabrikant als hoedanig hij nieuwe en economischer
werkwijzen in de suikerindustrie invoerde. Dit werd de grondslag van het fortuin,
dat het zijn achterkleinzoon Theodore Valck Lucassen mogelijk zou maken zijn
levenstaak zonder eenig loon op voortreffelijke wijze te vervullen. Deze trad 4 Juli
1912 te 's-Gravenhage in het huwelijk met Henriette Françoise Loudon, geboren te
Batavia 15 Juli 1887, overleden te Utrecht 5 October 1933, dochter van Mr. Alexander
Loudon, regeeringscommissaris voor het mijnwezen in Nederlandsch Indië en
administrateur aan het Departement van Koloniën en van Françoise Eschauzier.
Ook door zijn huwelijk met een lid van dit in onze koloniale geschiedenis zoo bekende
geslacht, dat een Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië en een Directeur
der Kon. Ned. Petroleum Mij. opleverde, legde Lucassen nieuwe banden met onze
koloniën. Men zou derhalve verwacht hebben, dat zijne belangstelling in de eerste
plaats naar die koloniën zou uitgaan, temeer waar iets in zijn manier van bewegen,
ondanks zijn volkomen zuiver Europeesche, ten deele Amerikaansche afstamming,
eventjes aan den tropen Europeaan herinnerde. Dit was echter niet het geval.
Lucassen is door zijne Hollandsche opvoeding, zijn studie in Leiden, gevoegd bij
het ruige
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Saksische bloed, dat van moederszijde door zijne aderen stroomde, door en door
een Hollander geworden, met zuiver Nederlansche deugden en kleinere gebreken.
Na het Haagsche gymnasium te hebben bezocht, liet hij zich te Leiden als student
in de rechtswetenschap inschrijven. Bescheiden en innemend maakte hij zich toen
reeds in, maar ook buiten zijn studentenclub, vele vrienden, die hem tot zijn dood
toe als zoodanig trouw zijn gebleven. Tijdens dezen studententijd reeds ontwikkelde
zich de neiging tot beoefening van de geslacht- en wapenkunde, hetgeen o.a. blijkt
uit zijn toetreden in 1906 tot het Genealogisch-Heraldiek Genootschap ‘De
Nederlandsche Leeuw’. In 1912 promoveerde hij te Leiden in de rechtswetenschap,
en bereidde hij zich voor op de burgemeesterscarrière. Dit zou echter gansch anders
uitkomen, want in 1913 deed hij een stap, welke voor zijn geheele leven beslissend
zou blijken, hij trad namelijk als secretaris toe tot het bestuur van gezegd
genootschap ‘De Nederlandsche Leeuw’. Ter zelfder tijd nam schrijver dezes, sinds
dien tijd door steeds nauwer vriendschapsbanden met Lucassen verbonden, het
redacteurschap op zich. Toen hij na een half jaar dit redacteurschap om speciale
redenen weder neerlegde, nam de secretaris Lucassen de neergelegde taak in
September 1913 tijdelijk ter hand, om die echter niet meer los te laten. Hij ging hierbij
niet slechts door op het spoor van zijne voorgangers, doch wist het blad dat hij
redigeerde van een goed liefhebberij blad op te werken tot het gezaghebbende
Nederlandsche blad op het terrein der geslacht- en wapenkunde. Met anderen
samen, medewerkers die veelal zijn persoonlijke vrienden werden, bracht hij de
‘Nederlandsche Leeuw’ op een dusdanig peil, dat dit blad in het buitenland, meer
speciaal in Duitschland en België, ten zeerste werd gewaardeerd. De genealogie
en de heraldiek werden in zijn tijd door hem - naast hem werkten mannen als W.A.
Beelaerts van Blokland, Thomassen á Thuessink v.d. Hoop en Bijleveld - tot een
serieuze hulpwetenschap van de geschiedenis en van de rechtsgeschiedenis
opgewerkt.
Niet de pen van Lucassen heeft dit bereikt, maar zijn scherpe blik op de mérites
van een artikel, zijn helder oordeel wat wel en wat niet kon worden geplaatst, zijn
gave den juisten maatstaf aan te leggen aan de binnenstroomende copie en zijn
niet rusten voordat de artikelen, zoo hij zulks noodig achtte, waren omgewerkt tot
den naar vorm en inhoud hoogst bereikbaren staat van perfectie. Dit streven naar
perfectie gevoegd bij den iederen studiemensch eigen neiging zich slechts met één
belangrijke zaak tegelijk bezig te houden en momenteel minder belangrijke
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correspondentie uit te stellen, vertraagde somtijds den gang van zaken. Maar
plichtsgetrouw verscheen toch 27 1/2 jaar lang omstreeks het begin van de maand
het door zoo velen met belangstelling afgewachte blad, waarvan het aantal lezers
tijdens Lucassen's redactie werd verdubbeld.
Heeft Lucassen dus een kwart eeuw de leiding gehad bij de verheffing van de
genealogie- of geslachtkunde tot hulpwetenschap van historie en rechtshistorie,
nog juist heeft hij aan het einde van zijn leven de barensweeën medegemaakt van
het ontstaan van de sibbekunde, welke de geslachtkunde als zelfstandige het volk
dienende wetenschap opeischt. Hoe moeilijk het voor Lucassen, die een autoritair
man was, ook moet zijn geweest, hij heeft ook hierbij veel begrip getoond voor de
teekenen des tijds en heeft medegewerkt het genootschap, waarvan hij, sinds den
dood van Jhr. W.A. Beelaerts van Blokland, tevens voorzitter was, onder te brengen
in een grooter verband, nl. het ‘Verbond voor Sibbekunde’, dat de genealogie in
meer het geheele volk rakende banen heeft geleid.
Lucassen heeft het gedurende zijn lange loopbaan als redacteur niet steeds
gemakkelijk gehad. Een redacteur toch maakt zich vijanden, veelal personen wier
ijdelheid op de een of andere wijze is gekwetst. Zoo zijn er tijdens zijn redacteurschap
ettelijke causes célèbres geweest, waarbij Lucassen steeds op de bres stond voor
de genealogische eerlijkheid, voor de deugdelijkheid van af te drukken stamreeksen.
Hij had daarbij een merkwaardige gave zich op ieder terrein tot in finesses in een
zaak in te werken, aan te voelen, waar de moeilijkheden verscholen lagen. Daarbij
werd hij geholpen door een sterk geheugen, dat hem de kleinste details deed
onthouden.
Het Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en wapenkunde verloor door zijn
onverwacht heengaan op 24 April 1941 in hem dan ook een uiterst bekwaam
hoofdredacteur, die zijn redacteurschap belangeloos als levenstaak vervulde en
een gezaghebbend en onpartijdig voorzitter, wiens plaats nauwelijks is te vervullen.
Zijn verdiensten werden door de Regeering erkend door zijne benoeming tot
officier in de Orde van Oranje Nassau.
Wie Theo Lucassen beter kende, het voorrecht had tot zijn vrienden te behooren,
mist in hem in de eerste plaats den trouwhartigen, opgewekten, bescheiden en
volkomen onpartijdigen en eerlijken kameraad.
TH. VAN RHEINECK LEYSSIUS
Een lijst van publicaties in ‘De Nederlandsche Leeuw’, Maandblad van het Kon.
Nederl. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, vindt men in Jrg. LIX, No. 5
(Mei 1941) van dat blad.
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Pieter Dignus de Vos
Zieriksee, 13 Augustus 1866 - Zieriksee, 8 September 1942
Pieter Dignus de Vos behoorde zowel van vaders- als van moederszijde tot een
oude Zeeuwse familie. Hij kon de stamboom van zijn geslacht opvoeren tot Crijn
Leunisse, die in 1558 te Oud-Vosmeer overleed, waar hij landbouwer was. Zijn
kleinzoon en naamgenoot vestigde zich op een hofstede onder Stavenisse; een van
zijn zoons, Jacob Crijnsse de Vos, draagt voor het eerst de familienaam. Van Jacobs
zonen vestigde er zich een in 1663 als wagenmaker te Zieriksee, waar de familie
voortaan zou blijven wonen. Van hem stamt af Abraham de Vos, die evenals zijn
vader horlogemaker was, en bovendien organist van de Lutherse kerk. Uit zijn
huwelijk met Wilhelmina Brandenburg werd op 13 Augustus 1866 Pieter Dignus de
Vos geboren als de laatste van vier zonen.
Wie mijn oude vriend De Vos gekend heeft, wie hem ontmoet heeft in het altijd
halfduistere, sombere gemeente-archief van Zieriksee, of wie hem alleen maar
leerde kennen uit zijn werken, zal zeker nooit zelfs vermoed hebben dat deze
toegewijde archivaris en oudheidkenner een loopbaan heeft gevolgd, die hij allerminst
begeerde. Van jongs af trok zijn hart naar zee, en al op de lagere school, waar hij
tot de vlugste leerlingen behoorde, droomde hij zich zijn toekomst op het water.
Omstandigheden hebben ertoe geleid, dat deze hartewens nooit in vervulling is
gegaan. Niet de wijde wateren, van horizon tot horizon openliggend onder de wijde
hemelen, maar het enge kantoorvertrek werd het terrein, waarbinnen De Vos zijn
levensdagen zou slijten. Tegen diens zin zond vader De Vos zijn jongste en
meestbegaafde zoon naar de H.B.S., waar hij geschiedenisonderwijs kreeg van de
bekende historicus J.A. de Bruijne, die later directeur der school zou worden. Na
het eindexamen werd hij klerk op het kantoor der Staatsloterij, terwijl hij zich in de
avonduren voor de middelbare akte Geschiedenis voorbereidde. Het feit dat De
Vos, met zijn fenomenaal geheugen, vooral voor historische namen en data, voor
het examen zakte, valt alleen te verklaren uit opzet. Hij wist dat de door zijn vader
begeerde geschiedenisbevoegdheid hem onherroepelijk de weg naar zee zou
afsluiten, en hij heeft zo lang hij kon getracht, het ideaal van zijn leven te
verwerkelijken. Het was niet alleen kinderlijke gehoorzaamheid, die hem tenslotte
zijn hartewens heeft doen opgeven, maar vooral zijn grote verantwoordelijkheidsbesef
tegenover
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zijn ouders, die met zijn tantes van moederszijde financieel goeddeels van deze
jongste zoon afhankelijk waren. Wat een betrekking in Zieriksee kon waarborgen,
een zij het dan ook bescheiden bestaanszekerheid, kon een leven als varensgezel
met al de wisselvalligheid, aan dit beroep eigen, onmogelijk beloven. Het
plichtsgevoel won het, al was het eerst na lange en bittere strijd, van het volgen van
eigen verlangen en aandrift. Toen De Vos, kort voor zijn 26ste verjaardag, in 1892
tweede commies ter gemeente-secretarie van zijn geboortestad werd, was het pleit
voorgoed beslist. Berust heeft hij in dit besluit, het bitterste van zijn leven, nooit.
Levenslang heeft zijn hart naar de zee getrokken; bij voorkeur zocht hij zijn vrienden
onder varensgezellen, en zo dikwijls hij zich kon vrijmaken, voer hij in zijn jonge
jaren met de Bruinisser mosselvissers mee uit. Met trots schrijft hij in zijn dagboek,
dat hij het schip bestuurde en als schipper bevelen mocht geven. Teruggekeerd tot
zijn kantoorkruk, drukte de enge sfeer der secretarie hem dubbel zwaar, viel het
geestdodende klerkenwerk hem eens zo moeilijk. Om de mensen te ontvluchten
en alleen te zijn met zichzelf, trok hij zich zo vaak hij kon op de zolder van het
stadhuis terug, waar de oude archieven der stad geborgen waren. Snuffelend in de
oude perkamenten keerde de teleurgestelde jongeman in tot het verleden. Zich te
verdiepen in de geschiedenis van zijn vaderstad, het gebouw der historie steen voor
steen op te trekken, het vergoedde weliswaar niet wat hij ontberen moest, maar het
schonk zijn leven althans een nieuwe inhoud. Alleen bij gebrek aan beter is De Vos
de kenner bij uitstek geworden van zijn geboortestad en -land, de vraagbaak voor
ieder, die over Zieriksee en Schouwen wilde worden ingelicht, de onvermoeide
speurder en vorser, op wiens brede kennis nooit tevergeefs een beroep werd gedaan.
En zo meesterlijk wist hij zich voor het oog der wereld in zijn lot te schikken, dat
alleen enkele vertrouwde vrienden de wetenschap met zich droegen van een nooit
vervuld en nooit uitgeblust verlangen.
Bijna een halve eeuw heeft De Vos op het Zierikseese stadhuis doorgebracht.
Van tweede commies werd hij, in 1895, commies-griffier, wat hij tot 1920 bleef, toen
hij tot archivaris der stad werd aangesteld. Herhaaldelijk is hem het ambt van
secretaris zowel van Zieriksee als van enkele buitengemeenten aangeboden, maar
telkens weer heeft hij voor die uitnodiging bedankt. Officieel is hij maar van 1920
tot 1933 archivaris geweest, maar al in 1892 was hem de zorg voor het
gemeente-archief opgedragen, en na zijn pensionnering bleef hij als tijdelijk
ambtenaar ter
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secretarie belast met de archiefzaken. Talloos velen heeft hij in deze functie geholpen
met zijn ongeëvenaarde kennis en met een niet genoeg te roemen dienstvaardigheid,
die al in 1893 door Nagtglas, de schrijver der ‘Levensberichten van Zeeuwen’,
1
dankbaar vermeld werd . Wanneer men De Vos iets zou moeten verwijten, dan zou
het zijn dat hij anderen te veel van zijn kennis heeft laten profiteren. Zijn
bereidwilligheid in het geven van inlichtingen ging de perken wel eens te buiten, en
ik zou meer dan één wetenschappelijk geschrift kunnen noemen, dat op een andere
naam staat dan de zijne, maar dat zonder de medewerking van De Vos nooit
geschreven had kunnen worden.
De publicaties van De Vos strekken zich uit over een periode van ruim een halve
eeuw. Zijn oudste opstellen over de geschiedenis van Zieriksee verschenen in 1887
in de Zierikzeesche Nieuwsbode, het plaatselijke orgaan, dat sinds lang de reputatie
verloor die het bezat toen de markies De Thouars er zijn beruchte artikelen in schreef.
In 1939 verschenen de laatste schetsen, die De Vos heeft geschreven, in hetzelfde
blad, waarin tussen deze jaren ettelijke honderden feuilletons van zijn hand het licht
zagen, bijna zonder uitzondering over de geschiedenis van Zieriksee en Schouwen
en Duiveland. Het is te betreuren dat deze hier verscholen liggen, want verscheidene
ervan bevatten waardevolle gegevens over zaken en personen, die men elders
tevergeefs zoekt. Slechts enkele verschenen ook in afzonderlijke uitgave: zo de
beide deeltjes ‘Uit Schouwen en Duiveland's verleden’ (1902), de alleraardigste
feuilletons over ‘Zierikzee voor honderd jaar’ (1922) en ‘Zierikzeesche straatnamen’
(1933).
Als secretaris van de vereniging ‘Zierickzee’ schreef De Vos een drietal
monografieën, waarin hij achtereenvolgens op de hem eigen, gedegen wijze schreef
over ‘De grafschriften der voormalige St. Lievensmonsterkerk te Zierikzee’ (1911),
‘De voormalige kloosters en liefdadige instellingen te Zierikzee’ (1913) en ‘Oude
patricische woonhuizen en geslachten te Zierikzee’ (1915). Omstreeks dezelfde tijd
beschreef hij voor het ‘Historisch gedenkboek der herstelling van Neêrlands
onafhankelijkheid in 1813’ (1913) de lotgevallen van Zieriksee, Schouwen en
Duiveland in 1813 en 1814. Op hetzelfde tijdvak heeft de zojuist genoemde studie
over Zieriksee voor honderd jaar betrekking: een der sprekendste bewijzen hoezeer
het verleden van Zieriksee in De

1

F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, II (Middelburg, 1893), blz. 1081.
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Vos gestalte had verkregen. Al lezende in al die bijzonderheden over het leven en
het bedrijf der oude Zierikseeënaren is het ons, alsof de schrijver deze mensen
persoonlijk had gekend en in hun midden had geleefd. De Vos was geen stylist van
enige betekenis, zijn stijl is eerder dor dan levendig te noemen, maar wanneer hij
op dreef kwam, toonde hij zich een causeur naar wie men met volle belangstelling
wilde luisteren. Zijn ‘Gids voor Zierikzee en omstreken’ (1896), waarvan drie drukken
verschenen, zijn beschrijving van Zieriksee (1925, in 1931 als ‘Gids van Zierikzee
en omstreken’ met een uitbreiding herdrukt) en andere opstellen van groter en
kleiner omvang getuigen van de grote gemakkelijkheid, waarmee De Vos uit de
overvloed van zijn locale kennis op eenvoudige, maar onderhoudende wijze wist te
vertellen.
De voorliefde van De Vos ging stellig naar genealogische onderzoekingen uit, en
op dit gebied liggen zijn grootste verdiensten. Tezamen met de zoveel oudere
geschiedvorser Joost van der Baan (1808-1896), Zierikseeënaar van geboorte,
stelde hij de genealogieën van de Zierikseese families Van der Hucht (1893) en
Teelinck (1893) op, en in samenwerking met de Middelburgse genealoog Mr. B.F.W.
von Brucken Fock (1841-1910) de royaal uitgegeven ‘Genealogie der uitgestorvene
familie De Huybert’ (1906). Alleen schreef hij over de Zierikseese familie Vierling
(1895) en het Veerse geslacht Honigh (1895). Een groot aantal geslachtslijsten van
Zierikseese burgerfamilies, met grote ijver en zorgvuldigheid samengesteld, bleven
in handschrift. De zo bescheiden aangekondigde ‘Kleine bijdrage tot de kennis van
de naaste voorouders en familie van Jacob Cats’ (1919) bevat tal van nieuwe
gegevens over het voorgeslacht en de bloedverwanten van de Zeeuwse volksdichter.
De Vos heeft tenslotte de kroon op zijn werk gezet door de uitgave van ‘De
vroedschap van Zierikzee’ (1931). Had het aan hemzelf gelegen, dit werk zou nooit
in druk zijn verschenen; alleen de sterke aandrang, door anderen op hem
uitgeoefend, heeft de bescheiden schrijver tenslotte ertoe kunnen overhalen, zijn
aantekeningen aan de pers toe te vertrouwen. Het boek somt ongeveer 340
vroedschappen of raden op, die van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795 in de
stedelijke raad zitting hebben gehad, alle met hun voor- en nageslacht. Bovendien
bracht De Vos alle bijzonderheden over hun particuliere leven en hun
maatschappelijke situatie bijeen, die hij uit de archieven kon opdiepen. De brede
inleiding, die aan het werk voorafgaat, bevat een historisch overzicht van de
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regeringsvorm der stad en een uitvoerige verhandeling over de contracten van
harmonie of correspondentie: een waardevolle bijdrage tot de beoordeeling van de
verhouding der regeringsgeslachten onderling en ten opzichte van de stad. Weliswaar
had Mr. J. de Witte van Citters deze regeringsovereenkomsten al eerder grotendeels
in het licht gegeven, maar daarbij de namen der betrokken contractanten verzwegen.
De Vos had dit terecht niet gedaan, waardoor vele feiten duidelijk werden, die tot
dusver in het duister waren gebleven.
Het zou onbillijk zijn, aan De Vos te verwijten dat zijn boek niet dezelfde betekenis
bezit als Elias' ‘Vroedschap van Amsterdam’ - afgezien dan van de relatief zoveel
minder belangrijke rol die de tweede stad van Zeeland in onze Republiek heeft
vervuld. Sinds het oud-archief van Zieriksee in 1811 voor een zeer groot gedeelte
voor scheurpapier was verkocht, ontbraken ten enenmale de gegevens waaruit het
maatschappelijke en economische beeld van het regentenpatriciaat der stad zou
kunnen worden opgebouwd. Men moet het te meer waarderen, dat De Vos er
desondanks nog in geslaagd is, vrij wat bijzonderheden aan het licht te brengen
omtrent de sociale omstandigheden, waarin deze regenten leefden, al valt in zijn
boek de nadruk uiteraard op het biografische en genealogische element.
Aldus, gestadig werkend aan zijn taak, steeds nieuwe vondsten opdelvend uit het
aan zijn zorgen toevertrouwde archief, en bijna van week tot week in feuilletonvorm
de resultaten van zijn arbeid populariserend voor zijn stadgenoten, bracht De Vos
zijn levensdagen in zijn geboortestad door. Getrouwd is hij nooit geweest; hij die
het druk gewoel der samenleving schuwde, begeerde ook het stille geluk van het
huwelijksleven niet. Mensenschuw was hij intussen niet, hij had vele vrienden, hij
bewoog zich ook op maatschappelijk gebied en vervulde een aantal bestuurfuncties
in het maatschappelijke en kerkelijke leven van zijn stad. Maar wel was hij eenzelvig
en niet gemakkelijk in de omgang. De schijnbaar zo rustige kamergeleerde bleek
telkens weer een heftigbewogen mens te zijn. Nooit is hij erin geslaagd, zich over
de grote teleurstelling van zijn jeugdjaren heen te zetten, en dit heeft zijn karakter
beïnvloed. Daar kwam bij dat men hem in Zieriksee teveel naar de ogen keek terwille
van zijn kennis en van zijn integriteit als mens.
In het godsdienstige was De Vos geen man van geprononceerde denkbeelden.
Zijn geloofsleven bezat die enigszins weemoedige trek, die onder de Zeeuwen niet
zeldzaam is; het bekende gedicht van Van Oosterzee, ‘De dood heeft mij een brief
geschreven’ lag hem op de lippen
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bestorven. Aanvankelijk rekende hij zich tot de vrijzinnigen, later sloot hij zich bij de
orthodoxen aan, maar tenslotte brak hij met beiden. Het verhinderde hem niet om
ook organisaties van andere kerkelijke richtingen te steunen, en zijn breuk met de
kerk betekende allerminst een breken met het geloof. De Vos is tot het laatst van
zijn leven een gelovig mens geweest, die de grondbeginselen van het Christendom
in zijn leven in toepassing trachtte te brengen. Met voorliefde haalde hij het bekende
woord aan, dat Christus tot zijn discipelen sprak: Wat baat het een mens zo hij de
gehele wereld gewint, en lijdt schade aan zijn ziel? Hij leefde in de grootst mogelijke
eenvoud, zonder behoeften voor zichzelf, en kon daardoor financiële hulp verlenen
aan alwie zich daartoe tot hem wendde. Ook in dit opzicht ging zijn vrijgevigheid
misschien te ver; op het laatst van zijn leven geraakte hij er bijna in financiële
moeilijkheden door. Dat levenseinde was ook in andere opzichten somberder dan
De Vos naar menselijke maatstaven beschouwd verdiend had. Een slepende en
pijnlijke kwaal, die hem hulpbehoevend maakte als een kind en op het laatst ook
zijn verstand aantastte, heeft zijn laatste dagen zeer verduisterd. In het gezin van
zijn trouwe vriend Van Beveren liefderijk opgenomen en verpleegd, wachtte hij er
vele weken op de dood, die hem op 8 September 1942 eindelijk uit zijn lijden verloste.
In zijn vaderstad laat hij de herinnering na aan een rechtschapen man van
onkreukbare beginselen; daarbuiten blijft zijn naam voortleven als van een kenner
van Zieriksee, zoals er na hem niet licht een tweede zal komen.
P.J. MEERTENS
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JOHAN CARL MARINUS WARNSINCK

Johan Carel Marinus Warnsinck
Hoogwoud, 24 November 1882 - Den Haag, 21 Juli 1943
Het is wel zeker dat men, om de geschiedenis van eenig vak waarlijk te beheerschen,
dat vak zelf grondig dient te kennen. Geldt dit reeds in het algemeen, bij uitstek is
het waar voor een bedrijf als dat van den zeeman, dat voor zijn beoefening een
uitgebreiden aparten woordenschat vereischt, en op geheel het wezen van hen, die
er hun leven in doorbrengen, een bijzonderen stempel zet. Te verwonderen valt het
dan ook niet, dat de geschiedkundige van beroep, die toch al zooveel te kennen en
te beoordeelen heeft, zich op het zilte element niet verder pleegt te wagen dan in
het algemeen verband zijner studiën strikt noodzakelijk is. Maar voor een
geschiedenis als de onze, die zich voor een zoo belangrijk deel ter zee heeft
afgespeeld, heeft dit het betreurenswaardig gevolg, dat vele van haar schoonste
bladzijden niet of onvolledig geschreven blijven. Ook voor den huidigen marineman
echter is het lang geen lichte taak, zich in de geschiedenis onzer groote zeeoorlogen
in te werken. De materieele omstandigheden, waaronder die werden gevoerd,
verschillen van de tegenwoordige zoo hemelsbreed, dat hem dat zonder ingespannen
en langdurige studie niet zal gelukken. De wereld van het groote zeilschip, een der
boeiendste maar ook een der bijzonderste uit de geschiedenis der menschheid, is
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onherroepelijk voorbij, en het aantal van hen, die daarin zij het ook maar een gedeelte
van hun jeugd hebben doorgebracht, slinkt met den dag.
Ook in dit opzicht moet het verlies van Warnsinck zoo goed als onherstelbaar
worden genoemd. Zoowel gedurende zijn opleiding aan het Instituut voor de Marine
te Willemsoord als na zijne aanstelling tot zeeofficier heeft hij op een volgetuigd
driemastschip gediend, en het staat buiten twijfel, dat de ervaring, daar opgedaan,
hem bij de bestudeering onzer zeeslagen uit den zeiltijd zeer is te stade gekomen.
Zijn opvolger op den katheder zal het vermoedelijk zonder deze propaedeuse moeten
stellen.
Toen Warnsinck den 2en September 1899 op zestienjarigen leeftijd als Adelborst
3e klasse zijn intrede deed in de Koninklijke Marine, had hij het einddiploma der
Hoogere Burgerschool, waartoe hij uit de vijfde klasse der Lagere School het
toelatingsexamen had gedaan, reeds in den zak. Te Hoogwoud geboren, had hij
zijn schooltijd grootendeels te Utrecht doorgebracht ten huize van zijn oom, Professor
Dr. Tj. Hal-
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bertsma. Op den weg naar Willemsoord was hem reeds een oudere broeder in 1894
voorgegaan, die echter als jong officier in 1905 is overleden. Met zijn helder verstand
en vlug begrip bleef hij zonder bijzondere inspanning gedurende de vierjarige
opleiding aan het Instituut de eerste van zijn jaar, en werd ook als zoodanig in
September 1903 bevorderd tot den officiersrang van Adelborst 1e klasse. Op het
Instituut had hij nog een jaar lang in de theoretische zeevaartkunde en aanverwante
vakken les gehad van zijn grooten voorganger en wegbereider op maritiem-historisch
gebied, S.P. L'Honoré Naber, wiens levensbericht hij zou schrijven voor het Jaarboek
1937-1938 onzer Maatschappij. Reeds toen zijn tusschen hen beiden banden
aangeknoopt, die gedurende hun leven niet zouden worden geslaakt, en werden in
den jongen Warnsinck de kiemen gelegd van een belangstelling voor het verleden
onzer zeemacht, die daar een zoo gunstigen bodem zouden vinden en tot zoo rijken
bloei zouden geraken. Ook op de Urania, het opleidingsschip der adelborsten, had
hij Naber tot commandant, zoodat hij ook in deze leerschool bij uitstek van wat hem
later zoo te pas zou komen, zijn vorming aan dezen te danken had. Na eene eerste
plaatsing, als officier, aan boord van een pantserschip, maakte Warnsinck in 1904
een zomerreis naar Spanje en de Canarische Eilanden, met het eenige zeilschip,
behalve de Urania, dat toen nog bij de Marine in dienst was, de Nautilus,
opleidingsschip voor matrozen en scheeps-onderofficieren. Ook hier heeft hij
gelegenheid gevonden, zich met het zeilbedrijf in alle onderdeelen vertrouwd te
maken, en dat hij die gelegenheid grondig heeft benut, bewijzen de beste bladzijden
uit zijn latere werken. Het was de laatste reis, door de Nautilus ondernomen. De
groote zeilvaart vond daarmede bij onze marine haar einde.
Wij zullen Warnsinck niet volgen in alle bijzonderheden van zijn loopbaan bij de
Zeemacht, waarbij hij, zooals gebruikelijk was, beurtelings in Oost- en West-Indië
en in de Europeesche wateren dienst deed. Vermelden wij slechts, dat hij in 1905
voor het eerst werd geplaatst bij de hydrografische opname in Ned. Indië en in 1910
bij de draadlooze telegrafie, in welke beide takken van dienst hij zich bijzondere
verdienste zou verwerven, bij de hydrografie als commandant van het
opnemingsvaartuig Eridanus van 1923 tot 1925, bij de draadlooze telegrafie als
chef van dien dienst van 1926 tot 1933.
Met de Eridanus bracht hij de vaarwaters der Aroe- en Tanimbareilanden in kaart,
en het was aan dit commando, dat Warnsinck met voorliefde
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terug dacht. O.a. kreeg hij met dit schip een driedaagschen cycloon af te rijden. Uit
dankbare herinnering aan zijn leiding in die zorgelijke dagen, kreeg hij van zijne
officieren, nadat hij het commando had neergelegd, een zilveren sigarendoos ten
geschenke, in het deksel waarvan de nieuw opgenomen kaart der Tanimbar-eilanden
gegraveerd was, een ongebruikelijk, maar daardoor des te treffender blijk van
waardeering voor de wijze, waarop hij hen was voorgegaan. Bij het aanvaarden van
het bevel over dezen bodem had hij zich daartoe voor twee jaar verbonden. Hoewel
de Commandant der Zeemacht in Ned. Indië hem te kennen gaf, dat hij hem gaarne
nog in zijn commando zou handhaven, verzocht hij, zich aan den vastgestelden
termijn te mogen houden. Einde 1925 keerde hij dan ook naar Nederland terug om
daar de laatste functie te aanvaarden, die hij bij de Marine vervullen zou, die van
chef van den dienst der draadlooze telegrafie en van de opleiding tot electro-monteur.
Ook in dezen werkkring heeft Warnsinck met groote onderscheiding gediend. Onder
zijn leiding kwam het nieuwe Internationale Seinboek tot stand, dat in 1934
verscheen, en op verschillende radio-congressen, o.a. te Washington, Praag,
Kopenhagen, Lausanne en Madrid, vertegenwoordigde hij Nederlandsche
Regeeringsinstanties. Inmiddels had hij, de normale promotie volgend, die bij de
Marine naar ancienniteit pleegt te geschieden, de verschillende rangen doorloopen,
en was in 1930 bevorderd tot dien van Kapitein-ter-Zee. In 1932 had hij nu te kiezen,
of hij, zooals zijn recht was, de Marine wegens langdurigen diensttijd met pensioen
zou verlaten, of dat hij naar Indië zou gaan, om daar, door het voeren van het
commando over een onzer grootere schepen, aan de eischen te voldoen, door de
Wet gesteld, om voor bevordering tot Vlag-Officier in aanmerking te komen. Dat dit
laatste voor hem was weggelegd, is nooit door iemand in twijfel getrokken. Neemt
men in aanmerking, met hoeveel toewijding en voldoening Warnsinck bij de Marine
had gediend, en hoezeer hij zeeman was in zijn hart, dan zou men zeker verwachten,
dat hij dit laatste had gekozen. Ook de omstandigheid, dat hij sinds 1919 was gehuwd
met Catharina Elisabeth Delprat, uit welk huwelijk een zoon en een dochter waren
geboren, zou hem wellicht niet hebben doen terugdeinzen voor een tijdelijke
scheiding, zooals het zeemansvak die nu eenmaal onvermijdelijkerwijze met zich
brengt, en zooals hij zich die reeds eenmaal getroost had. Maar in den loop der
jaren had een andere machtige stem zich in hem verheven, die van de Muze der
Geschiedenis, en het is aan deze, dat hij ten slotte gehoor gaf.
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Uit de beste bron weet steller dezes, dat die keuze hem nimmer heeft berouwd. En
dat behoeft waarlijk niet te verwonderen, want rijker vruchten heeft een betrekkelijk
korte werkzaamheid (Warnsinck had na zijn pensionneering op 1 Januari 1933 nog
maar ruim tien jaar te leven) zelden afgeworpen. Nu moet daarbij worden in
aanmerking genomen, dat die werkzaamheid reeds sinds jaren in hem was
voorbereid, en dat van zijn bezigheid op historisch gebied reeds het een en ander
naar buiten zijn weg had gevonden. In de Marine bestond gelegenheid, een diploma
van ‘Bijzondere Kennis’ in een of ander vak te verwerven, nadat voor een daartoe
ingestelde commissie daarvan was gebleken. Tot die vakken behoorde de
zeekrijgsgeschiedenis echter niet. Nadat Warnsinck in 1919 bij de Marinestaf in den
Haag was geplaatst, wist hij te bewerken, dat hierin verandering werd gebracht, en
hij was de eerste, die het diploma voor zeekrijgsgeschiedenis behaalde. De
overlevering wil, dat hij de commissie daarbij heel wat nieuws vertelde, waarvan de
leden nimmer hadden gehoord. In het Marineblad had hij reeds doorwrochte artikelen
gehad over den laatsten tocht van Wassenaar van Obdam en over het Nederlandsch
eskader in de Middellandsche Zee onder van Galen (1651-1653), en in boekvorm
waren reeds verschenen de Retourvloot van Pieter de Bitter, de Reysen van Nicolaus
de Graaff, dit laatste voor de Linschoten-Vereeniging, en Admiraal De Ruyter, De
Zeeslag op Schooneveld, door velen zijn onovertroffen meesterwerk geacht. Ook
zijn kritiek op den gedrukten gids voor de tentoonstelling in de Afdeeling
Geschiedenis ter Zee van het Rijksmuseum, had reeds het licht gezien. Maar het
spreekt vanzelf, dat eerst, toen hij van de vele beslommeringen die zijn
marine-betrekking met zich bracht, was ontslagen, zijn begaafdheid als
maritiem-historisch auteur tot volle ontplooiing kon komen. Want dit was het
bijzondere in dezen, door allen, wien het aanzien onzer zeemacht en de kennis van
haar geschiedenis ter harte gaan, zoo diep betreurden mensch, dat hij even
voortreffelijk schrijver als kundig historicus en ervaren zeeman was, een trits van
eigenschappen, die men nauwlijks verwachten mag, in eenzelfden persoon weer
spoedig te mogen aantreffen. Warnsinck trouwens, eenmaal uit de banden van den
dienst ontslagen, beperkte zich allerminst tot het schrijven van boeken en artikelen.
In zijn warme liefde voor het onderwerp zijner studie, bevredigde die rustige bezigheid
hem niet. Als de drager eener bezielende gedachte, die hij was, gevoelde hij de
dwingende behoefte, met de levende stem zich van mensch tot mensch te richten.
Dit deed hij dan ook op
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het congres van Nederlandsche historici van 1933, dus nog in het jaar, waarin hij
de marine had verlaten, met een warm betoog voor de wetenschappelijke beoefening
der maritieme geschiedenis als afzonderlijk vak aan onze hoogescholen. Deze rede
bleef niet zonder gevolgen. Reeds in 1934 werd aan de Universiteit van Amsterdam
een privaatdocentschap in dat vak ingesteld, in 1937 volgde Leiden dit voorbeeld,
en in 1939 werd de kroon op Warnsinck's streven gezet door zijn benoeming tot
bijzonder hoogleeraar in de maritieme geschiedenis aan de Utrechtsche Universiteit,
nadat de vereeniging ‘Onze Vloot’ tot het stichten van dien leerstoel het recht had
verkregen.
In de redevoeringen, waarmede Warnsinck deze verschillende ambten
aanvaardde, vond hij gelegenheid, zich uit te spreken over zijn opvatting, wat onder
maritieme geschiedenis behoort te worden verstaan, en hoe die moet worden
beoefend. Hij wees erop, dat bij het academisch onderwijs in dat vak de aandacht
niet tot de krijgsgeschiedenis mag blijven beperkt, maar dat de ontwikkeling der
koopvaardij daar niet minder recht op heeft, en dat de studie van deze beide geen
goede vruchten kan dragen, wanneer niet verschillende hulpvakken, zooals de
scheepsbouw, de maritieme kartografie en de zeevaartkunde in het onderwijs worden
betrokken. Maar meest van al legde hij er den nadruk op, dat het voor een goed
begrip van zaken onvermijdelijk is, zich in te werken in de zeemanstaal, waarin
journalen en verslagen op dit gebied geschreven zijn, en zich de nomenclatuur
eigen te maken, waarvan de zeeman zich bedient, om de duizend-en-één zaken,
zijn vak betreffende, te onderscheiden en zich daarover te uiten. Kortom, men moet
leeren, in zeemanstaal te denken en te spreken. Zijn leerlingen zijn eenstemmig in
hun verklaring, dat Warnsinck dit veelomvattend program op meesterlijke wijze heeft
ten uitvoer gebracht, en aan zijn studenten, waaronder niet weinige vrouwelijke,
datgene heeft weten bij te brengen, wat voor het goed verstaan van handelingen
en gebeurtenissen ter zee onontbeerlijk is. Hij werd daarbij geholpen door zijn helder
kritisch verstand, dat hem schijn van wezen en hoofdzaak van bijzaak welhaast
onfeilbaar deed onderscheiden, door zijn verwonderlijken zin voor humor, die zoowel
zijn voordrachten als zijn geschriften op een gebied, dat den meesten zijner hoorders
en lezers van nature zoo ver ligt, niet alleen verteerbaar, maar smakelijk en
aantrekkelijk wist te maken, maar bovenal door zijn liefde voor het vak, dat hij
onderwees. Alleen de liefde, ten slotte, wekt wonderen op aarde. Hier heeft zij het
wonder teweeg gebracht, dat voor een vak, waarin
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geen examen behoefde te worden afgelegd, een vak, dat nimmer was onderwezen,
waarvan de grenzen onzeker waren, en waarvoor men reeds bij de eerste schreden
bijzondere moeilijkheden te overwinnen had, bij studeerenden, die over gebrek aan
te verwerken leerstof toch al niet te klagen hadden, binnen korten tijd een
belangstelling werd gewekt, die, zoowel wat omvang als diepte betreft, alle redelijke
verwachtingen te boven ging.
Aanvankelijk echter was dat anders, waren zijn colleges slecht bezocht, en schijnt
zelfs een man als Warnsinck daar wel eens mismoedig onder te zijn geworden,
maar spoedig kenterde het tij, en bleek de groeiende belangstelling in de
academische wereld niet alleen uit publicaties van sommige zijner leerlingen, maar
ook uit dissertaties, waarbij hij als promotor optrad, een voor een bijzonder
hoogleeraar niet alledaagsch verschijnsel. Niet weinig zal tot dezen gang van zaken
hebben bijgedragen, dat men bij Warnsinck altijd het gevoel kreeg, vasten grond
onder de voeten te hebben, indien deze zegswijze bij dingen, die zich op zoo diep
water afspelen, veroorloofd is. De wetenschappelijke verantwoording was en bleef
bij Warnsinck nummer één. Kenmerkend voor zijn werkwijze, zoowel wat zijn eigen
geschriften als zijn onderwijs betreft, was het teruggaan op de bronnen zelve, waarbij
zijn kennis van Spaansch en Portugeesch hem niet weinig van dienst was. Zijn
leerlingen in die bronnen wegwijs te maken, was zijn eerste zorg, en men mag veilig
aannemen, dat het pittige proza onzer zeventiende-eeuwsche vlootvoogden deze
laatste tien jaar onder meer gretige oogen is gekomen dan in de daaraan
voorafgaande welhaast drie eeuwen, dat zij onder het archivale stof lagen te rusten.
‘Verrukkelijke lectuur’ noemt Warnsinck de journalen onzer admiraals, die toch
waarlijk geen litteratoren waren, en de met groot talent gekozen citaten daaruit,
waarmede hij zijn publicaties het stempel van echtheid en betrouwbaarheid als het
ware op het gelaat drukt, maken ons zijn geestdrift begrijpelijk.
Die publicatiën waren inmiddels onafgebroken voortgegaan, sommige als uitgaven
der Linschoten-Vereeniging, waarvan hij lange jaren lid en eenige malen bestuurlid
was, maar waar hij vooral als lid der commissie voor de uitgaven voortreffelijk werk
heeft geleverd, andere als uitgaven der commissie voor zeegeschiedenis van de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, van welke commissie hij de bezielende
secretaris was, weer andere als zelfstandige uitgaven. Zoo verscheen in 1934 De
vloot van den Koning-Stadhouder, in 1935 De Kweekschool voor de Zeevaart,
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en de Stuurmanskunst, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan dier school, in
1936 Abraham Crijnssen, in 1937 Joannes de Laet, in 1938 Drie
zeventiende-eeuwsche admiraals, in 1939 Jan Huygen van Linschoten, in 1941
Van Vlootvoogden en Zeeslagen en Twaalf doorluchtige Zeehelden, zijnde de tekst
van twaalf radio-lezingen, voor de A.V.R.O. gehouden, en eindelijk in 1943 De reis
om de wereld van Joris van Spilbergen. Voor den volledigen titel dezer werken en
voor de verdere verspreide geschriften zie men de aan dit bericht toegevoegde
bibliografie.
En nu voltrok zich het tweede wonder. De boeken van Warnsinck, zonder
uitzondering handelend over onderwerpen, waarvoor bij het Nederlandsche publiek
nog maar enkele jaren geleden niet de geringste belangstelling bestond, kwamen
meer en meer in trek; deze verhalen over de zeeslagen, maar vooral ook over de
zeehelden onzer gouden eeuw mochten tot de best verkochte op de Nederlandsche
boekenmarkt worden gerekend!
Dit was zeker niet alleen te danken aan den lectuur-honger, die zich de laatste
jaren bij ons publiek openbaarde. Het was evenzeer het gevolg van Warnsinck's
helderen en boeienden schrijftrant, en vooral ook van zijn talent, ons zijn
helden-in-dubbelen-zin als levende menschen, als Nederlanders, met onze deugden
en gebreken behept, voor oogen te stellen. Zeer opzettelijk was hij erop uit, den
man, zooals hij was, in zijn historische personen te doen leven, en hij is daarin
voortreffelijk geslaagd. Nooit nog als thans zijn mannen als Piet Heyn, Witte de
With, Cornelis Tromp en tal van anderen ons zoo nabij, ons zoo begrijpelijk geweest.
Door hun verdiensten in het licht te stellen, maar hun tekortkomingen niet te
verzwijgen, heeft Warnsinck niet alleen een werk van posthume rechtvaardigheid
verricht, hij heeft hen tevens nader dan ooit gebracht tot het volk, waarvoor zij leefden
en meestal ook stierven. Hij heeft ons, door ons hun gestalten ten voeten uit te
teekenen, rijker en dankbaarder gemaakt.
Te zeer al wellicht overschreed ik de grenzen, die als norm voor deze
levensberichten zijn aangegeven. Mijn verontschuldiging moge zijn, dat het hier ook
een man betreft, die het normale verre te buiten ging. Enkele punten echter eischen
nog vermelding.
Vooreerst de zeer bijzondere onderscheiding, die Warnsinck ten deel viel door
zijn benoeming tot ‘membre associé’ van de Académie de Marine te Parijs, een
lidmaatschap, dat hij als buitenlander slechts deel-
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de met den Engelschen admiraal Sir Herbert Richmond. Den 13en Mei 1938 werd
hij in de groote Aula van de Académie als zoodanig geïnstalleerd en hield hij een
rede over De Ruyter. Met de stukken in de hand kon hij daarin aantoonen, hoeveel
juister en met hoeveel meer inzicht de verdiensten onzer vlootvoogden, en van de
Ruyter in het bijzonder, door de Fransche dan door de Engelsche tijdgenooten
waren gewaardeerd, en de bijval, dien hij oogstte, was even oprecht als verdiend.
Aan onze Hoogere Krijgsschool werd de Zeekrijgsgeschiedenis lange jaren door
hem gedoceerd.
Met een enkel woord herdachten wij reeds Warnsinck's verdiensten voor de
Linschoten-Vereeniging, waarvan hij reeds als jong officier lid was geworden, en
voor de Commissie voor Zeegeschiedenis van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen. Een andere instelling, waaraan hij zijn hart verpand had, was het
Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam. De prettige
samenwerking met den Directeur daarvan, zijn jaargenoot W. Voorbeijtel
Cannenburg, was hem steeds een vreugde. Ook in het Haagsch Historisch
Gezelschap was hij een gaarne aangehoord spreker. Ten slotte behoort hier te
worden herdacht, dat Warnsinck ook als bestuurslid onzer Maatschappij zich aan
haar belangen heeft gewijd.
Overzien wij dit alles, dan wordt het ons verklaarbaar, hoe breed en hoe diep de
verslagenheid was, waarvan bij zijn begrafenis op Oud Eik en Duinen den 24en Juli
1943 bleek. En toch, het voornaamste, waarom zijn vele vrienden daar treurden,
bleef nog ongezegd: dat was zijn persoonlijkheid. Met alle gaven, die hem waren
toebedeeld, met alle toewijding en werkkracht, waarover hij beschikte, had hij nimmer
kunnen bereiken, wat hij tot stand bracht, zonder den geest, die dat alles bezielde,
zonder de bekoring, die uitging van zijn geschrift en vooral van zijn woord. Des te
opmerkelijker is dat, waar hij bij dit laatste een bezwaar te overwinnen had:
Warnsinck stotterde. Maar dat vergat men geheel, meegesleept als men werd door
de overtuiging, waarmede hij sprak, door zijn glashelderen betoogtrant en vooral
door zijn onuitputtelijken en nimmer falenden humor. En te geruster gaf men zich
aan het genot daarvan over, waar men wist, dat de verzorgde vorm, waarin hij opstel
of voordracht stak, nimmer een dekmantel had te zijn voor innerlijke verwaarloozing,
maar integendeel slechts de natuurlijke uiting was van een volstrekt verantwoorden
inhoud. Die zorg voor den vorm was hem als een geloofsartikel, dat hij ook zijn
leerlingen met den meesten
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nadruk voorhield, en waarvoor hij hun belangstelling te wekken wist. Als docent
heeft hij dan ook ware triomfen gevierd. Zonder uitzondering getuigen zijn studenten
van zijn hulpvaardigheid, zijn tegemoetkoming en zijn onveranderlijke bereidheid,
hun met zijn raad ter zijde te staan. Mogen zij hem dat vergelden door het werk,
aan zijn zorgvolle handen te vroeg ontvallen, in zijn geest voort te zetten en tot een
goed einde te brengen. Onafzienbaar veel, zooals Warnsinck betoogd heeft, ligt in
onze archieven nog op bewerking te wachten.
Warnsinck was een forsche verschijning, op ende op een zeeman, wien men de
gulle levensopgewektheid en de goedheid des harten van het gelaat las. Zijn gezonde
kleur en zijn tintelende oogen waren de uiterlijke getuigen van een gestel, dat geen
ziekte gekend heeft, zelfs niet de tropische klimaatskwalen, waaraan haast niemand
in onze Indiën geheel ontkomt. In zijn levendig gesprek was men niet lang betrokken,
zonder te worden vergast op een zijner anekdotische verhalen, veelal aan het
marineleven ontleend, waarvan hij als geen ander een voorraad tot zijn beschikking
had. Als om zich te wreken over de stipte gebondenheid van zijn werk aan de
historische waarheid, nam hij het daarmede in die vertellingen zeer ruim, en hij
placht te zeggen: ‘Wat doet het ertoe, of een verhaal waar is, als het maar aardig
is?’ Het is wel zeer droevig te bedenken, dat deze geestelijk en lichamelijk
kerngezonde mensch binnen weinig meer dan een maand tijds op zoo betrekkelijk
jeugdigen leeftijd moest bezwijken aan een kwaal, die geen genade kent.
Stellen wij tenslotte de beide mannen naast elkander, die deze laatste dertig jaren
er zoo veel toe hebben bijgedragen, dat de daden en persoonlijkheden onzer
vaarders en vechters ter zee meer algemeen worden gekend en gewaardeerd, S.P.
L'Honoré Naber en J.C.M. Warnsinck, dan springt in het oog, wat zij gemeen hadden:
hun groote kennis van en liefde voor het vak, dat zij beschreven, hun verbazende
werkkracht en hun streng wetenschappelijken zin. Maar daarnaast valt niet minder
op, waarin zij verschilden. Terwijl Naber, diep in zijn sarkasme verschanst, het type
was van den eenzamen vorscher, dien geen moeite te veel is, om menschen en
gebeurtenissen, waarvan de herinnering onder het stof der vergetelheid ligt
verborgen, weer aan den dag te brengen, maar, door den arbeid zelf voldoende
beloond, zich van het verdere lot zijner vondsten weinig scheen aan te trekken, was
Warnsinck bij uitstek de man, wien het vinden niet genoeg is, maar die gedreven
wordt door de behoefte, ook anderen met zijn rijkdommen rijk te maken. Hij rust
niet, voor
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hij het gestoelte bestegen heeft, vanwaar hij een gehoor, dat zijn belangstelling
deelt, kan overtuigen en aanvuren, en hij stelt alle gaven, die hem ten dienste staan,
in het werk, om een zoo ruim mogelijken kring van hoorders te bereiken en te boeien.
En terwijl Naber, met een zekeren weerzin behept tegen de militaire zijde van zijn
vak, en zelf nimmer geheel daaraan aangepast, in het bijzonder belangstelling had
voor de navigatorische en geografische bijzonderheden uit de lotgevallen van zijn
helden, werd Warnsinck juist aangetrokken door de oorlogsgebeurtenissen en door
de krijgskundige overwegingen, waarvan die het gevolg waren. Zelden dan ook zal
een goedgunstig lot twee mannen, die elkander niet alleen zoo goed begrepen maar
ook zoo uitnemend aanvulden, binnen zoo kort tijdsbestek in hetzelfde vak met
zulke talenten aan het werk hebben gezet, en wij hebben ons slechts hierover te
beklagen, dat het beiden, maar Warnsinck vooral, ons nog in hun volle kracht
ontnomen heeft. Maar laat ons niet ondankbaar zijn. Veel hebben zij ons geschonken,
en velen heeft Warnsinck den weg gewezen, daar veel nog aan toe te voegen.
‘Elken dag van mijn leven’, heeft hij nog kort vóór zijn dood gezegd, ‘ben ik 's
morgens als een gelukkig mensch aan mijn werk gegaan.’ Bezwaarlijk zou een
zinsnede te vinden zijn, die een waardig leven bondiger samenvat. Ook voor het
gezin, waarin hij dat geluk beleefde, en in het bijzonder voor zijn trouwe
levensgezellin, moge dit woord tot troost en tot berusting strekken.
C.L. SCHEPP
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1568. De Gids.

1932

Een mislukte aanslag op Duinkerken.
Jaarverslag Ned. Hist.
Scheepvaart-Museum 1931-1932.
Het Rijksmuseum en onze Geschiedenis
ter zee. De Gids.

1933

De eerste poging van den Prins tot
vorming eener Zeemacht. Gedenkboek
Prins van Oranje.

1934

Luitenant-Admiraal Willem Joseph baron
van Ghent. Marineblad.

1935

Oranje en de Vloot. Prins Willem III in
den Derden Engelschen Oorlog. De
Hechte Band.

1936

De mislukte poging tot ontzet van La
Rochelle 1628. Jaarverslag Ned. Hist.
Scheepvaart-Museum 1935-1936.

1938

S.P. L'Honoré Naber. Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde 1937-1938.

1938

Michel Adrien de Ruyter. Revue
Maritime.

1938

Michiel Adr. de Ruyter. Marineblad.

1939

Maerten Harpertsz. Tromp en de slag op
de reede van Duins. Marineblad.

1940

Witte Cornelisz. de With aan den wal in
1654. Jaarverslag Ned. Hist.
Scheepvaart-Museum 1939-1940.

1940

Cortenaer. De Gids.

1940

Een mislukte aanslag op Nederlandsch
Brazilië (1639-1640). De Gids.
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Frederik Casparus Wieder
Mijnsheerenland, 23 November 1874 - Noordwijk, 7 Januari 1943
Wieder stamt, evenals zoovele wetenschappelijke werkers van de laatste generaties,
uit de pastorie. Zijn vader was hervormd predikant te Mijnsheerenland, en verwisselde
die standplaats niet lang na de geboorte van zijn zoon voor Bunschoten. Hier
overleed hij reeds in 1880, waarop zijn weduwe zich met haar zoon in Weesp
vestigde. Hier was het, dat de jonge Wieder zijn schooljaren doorbracht, waarna hij
te Amsterdam en Doetinchem gymnasiaal onderwijs genoot. Daarop werd hij student
aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn studievak, de Nederlandsche Letteren,
bood hem gelegenheid van zijn aanleg en belangstelling voor philologie en
cultuurgeschiedenis te doen blijken. Geheel op dit gebied ligt het proefschrift, waarop
hij op 15 Juni 1900 te Amsterdam cum laude promoveerde. Dit proefschrift handelde
over ‘De Schriftuurlijke Liedekens, de liederen der Nederlandsche Hervormden tot
op het jaar 1566’. Genoemde datum sloot de eerste periode van protestantsche
religieuze dichtkunst af, daar met het opkomen, na dien tijd, van de Geuzenliederen
en de Psalmen van Datheen, een nieuwe oriëntatie van dit litteraire genre intrad.
Wieder's behandeling van de zoo begrensde stof toont reeds het belang, dat hij
hechtte aan nauwkeurige bibliographische beschrijving; het tweede deel van de
dissertatie bevat een zeer volledige en nauwgezette opsomming van alle gegevens
betreffende de vermelding of de publicatie der door hem behandelde liederen, in
chronologische volgorde, op dezelfde wijze als hij dat zoo vaak in later jaren zou
doen voor gegevens betreffende berichten van kaartwerken en andere
ondernemingen van geographisch belang. Het eerste deel, met zijn bespreking der
stof vanuit verschillende gezichtspunten, is niet minder een geslaagde voorproef
van de documentaire synthese, die zijn werkmethode in zijn toekomstig studievak,
de oude cartographie, zou kenmerken.
De zwenking van zijn belangstelling naar dit zeer bijzondere studiegebied had
toen echter nog niet plaats gevonden en voltrok zich eerst tijdens zijn werkzaamheid
als chef bij het antiquariaat der firma Frederik Muller en Co. te Amsterdam, welke
hij in 1902 aanvaardde. Vóór dien tijd had het geschenen, dat zijn studierichting
een anderen kant uit zou gaan, toen in 1902 van zijn hand een Nederlandsche
vertaling verscheen van de 2de Duitsche uitgave van de ‘Geschiedenis der
Nederlandsche Taal’ door Wieder's promotor Prof. Jan te Winkel. Zin voor talenstudie,
tij-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1943

149
dens zijn studentenjaren gevoed door de colleges van Uhlenbeck, is hem overigens
ook in latere jaren steeds bijgebleven en vergunde hem diep door te dringen in de
vaak raadselachtige teksten in allerlei talen, vooral Latijn, Portugeesch, Spaansch
en Italiaansch, die den toegang moesten ontsluiten voor het goed verstaan van zijn
kaarten en andere documenten. Scherpzinnige vondsten - zooals de interpretatie
van de letters PERISCH op de aardglobe van Schöner als ‘Per I(oannem) Sch(öner)’
(vgl. Monumenta Cartographica, Text, Vol. I, blz. 2) - bleven van zijn philologisch
talent getuigen.
De tien jaren doorgebracht in het groote bedrijf van Frederik Muller, toenmaals
onder de energieke leiding van Anton Mensing, zijn beslissend geweest voor Wieder's
verdere wetenschappelijke loopbaan. Zij verschaften hem een uitgebreide
bibliographische kennis en verscheiden catalogi der firma uit de jaren 1902-1910
zijn door hem bewerkt. In het bijzonder maakte deze werkzaamheid hem vertrouwd
met de oude atlassen en kaartwerken, die zulk een belangrijk onderdeel van de
daar heerschende commercieele activiteit vormden. Een groot aantal van 's werelds
kostbaarste exemplaren is daar door zijn handen gegaan. Hier leerde hij hun
wetenschappelijke en commercieele waarde kennen; ook de groote publieke en
private collecties, waar boeken en kaarten in hun velerlei lotwisselingen terecht
kwamen, ontsloten hun geheimen voor hem. Zoo werden kaarten, atlassen, globes
en reisbeschrijvingen in zijn verder leven zijn meest vertrouwde vrienden. Zij
vergezelden hem overal en hielpen hem te allen tijde bij de oplossing van de
problemen, die hij zich stelde. Onder de vele voorbeelden noem ik de bekende
Tasmankaart, die eertijds via Frederik Muller in de collectie van Prins Roland
Bonaparte was gekomen en die Wieder in zijn laatste publicatie opnieuw in de
wetenschappelijke wereld zou introduceeren.
Door zijn antiquarisch werk had Wieder ook de commercieele zijde van de
behandeling van oude werken en kaarten grondig leeren verstaan. Dit aspect van
zijn activiteit ligt in een sfeer, die buiten het bestek van dit levensbericht valt, behalve
dat zijn ervarenheid in dit opzicht hem in staat stelde de antiquarische waarde van
nieuwe vondsten en ontdekkingen, die hij deed, juist te schatten. Dit vergunde hem
menig kostbaar stuk tot nut van eigen wetenschappelijk werk of ten voordeele van
instituten of ondernemingen op wetenschappelijk gebied te verwerven.
In 1912 verwisselde Wieder zijn antiquariaatsbezigheid voor een ambtelijke carrière
in het bibliotheekvak. Hiermede trad hij in een derde
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sfeer van werkzaamheden, die zich nog bij de beide andere sferen van zijn
belangstelling kwam voegen. Zijn eerste betrekking was die van adjunctbibliothecaris
der Universiteitsbibliotheek van Amsterdam; in 1917 werd hij vervolgens bibliothecaris
der toenmaals nog Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool genoemde
onderwijsinrichting te Wageningen, en in 1924 volgde hij Dr S. de Vries op als
directeur van de Rijksuniversiteitsbibliotheek te Leiden. Deze laatste functie heeft
hij tot 1938 bekleed, toen gezondheidsredenen hem noopten zijn ontslag te nemen.
Uit den aard der zaak was zijn bibliotheekwerk in hoofdzaak van internen aard;
alleen heeft hij bij zijn optreden te Wageningen gelegenheid gevonden in een
openbare rede zijn meening te kennnen te geven over de verschillende in zwang
zijnde catalogus-systemen; Wieder toonde zich toen een voorstander van een z.g.
‘beweeglijken’ systematischen catalogus, die gelegenheid biedt de buiten algemeen
gebruik gekomen werken allengs bij de categorie der ‘oude boeken’ te voegen,
terwijl de nog veel geraadpleegde werken liefst in gemakkelijk toegankelijke
handbibliotheken moeten worden geplaatst. Maar hij stelde toch voorop, dat ‘de
waarde van oude boeken voor de praktijk niet is te onderschatten’, gelijk trouwens
van een bibliograaf als Wieder niet anders te verwachten was. Evenwel is zijn
bibliotheekbeheer in het algemeen in conservatieve banen gebleven;
grootscheepsche hervormingen zouden van hem meer tijd gevraagd hebben dan
hij zich veroorloven kon bij zijn verderen uitgebreiden wetenschappelijken arbeid.
Intusschen was Wieder, na in 1909 tot lid van onze Maatschappij te zijn gekozen,
in 1911 lid geworden van het Aardrijkskundig Genootschap. Terstond na zijn verlaten
van het antiquariaat begon hij een reeks van belangrijke publicaties in het Tijdschrift
van dat Genootschap, die getuigenis van zijn groote kennis in de cartographie
aflegden. Reeds zijn artikel van 1912 over de XVIde eeuwsche cartographie - in
den vorm van een boekbespreking - bevat een beginselverklaring over de
onderzoekmethode te volgen bij het naspeuren van den oorsprong van
cartographische gegevens, welker oorspronkelijke documenten verloren zijn gegaan:
‘Om helderheid te krijgen in dezen tijd (begin XVIde eeuw) moeten wij van boven
af beginnen’. Hij bedoelde, dat men zich uitsluitend had te baseeren op de nog
bestaande documenten, ‘documentair’ blijven, zooals zijn later geliefkoosde
uitdrukking was, en niet constructies moest bouwen op onzekere hypotheses. Dit
uitstekende beginsel werd door Wieder wel eens te eenzijdig vooropgesteld en is
in zijn eenzijdig-
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heid ook wel aanvechtbaar, omdat een onderzoeker nu eenmaal moeilijk buiten een
persoonlijke visie of werkhypothese kan. Ook bij Wieder ging hier wel de natuur
boven de leer, zooals bleek in zijn polemiek met Prof. Niermeyer in het Tijdschrift
v.h. Aardr. Gen. van 1918. De discussie ging over het meer of minder gewicht, dat
gehecht moest worden aan een bepaalde weergave van de kust van Spitsbergen
op de globe van Plancius van 1614, en Wieder, de juistheid van Niermeyer's
standpunt toegevende, kwam ertoe te verklaren, dat de waardeering van de
besproken documentaire gegevens ten slotte een ‘kwestie van temperament’ was.
Inderdaad, ieder die hem aan het werk heeft gezien, zal moeten toegeven, dat
Wieder's arbeidswijze naast documentair ook zeker vaak temperamentvol was.
In 1912 was Wieder ook reeds in correspondentie met den Amerikaan J.N. Phelps
Stokes, die zijn advies had gevraagd over het oudste cartographische materiaal
van New York en omgeving, dat hij wilde gebruiken voor een groot opgezet
historisch-topografisch werk over deze nederzetting. Uit den aard der zaak waren
veel oude kaarten van Nieuw Amsterdam in Nederland aanwezig, maar het bleek
noodig te zijn, dat ook elders, vooral in Spaansche archieven en collecties, onderzoek
werd gedaan. Naar aanleiding hiervan ondernam Wieder in 1914 een reis naar
Spanje, mede in opdracht van het Aardrijkskundig Genootschap, om naar oude
cartographische documenten te vorschen. Het resultaat was een rijke oogst van
nog onbekend materiaal van kaarten en afbeeldingen, waarover Wieder in het
Tijdschrift van 1914 en 1915 een uitvoerig verslag gaf. Ook aan het werk van den
heer Stokes kwam de reis zeer ten goede. Het tweede deel van Stokes' zesdeelige
uitgave ‘The Iconography of Manhattan Island’ (New York 1915-1928) is naar opzet
en inhoud voornamelijk Wieder's werk; op het titelblad wordt zijn naam niet vermeld,
maar in zijn uitvoerige toelichting doet de uitgever volkomen recht wedervaren aan
het zeer belangrijke aandeel, dat Wieder aan de compositie van dit tweede deel
heeft gehad. De opzet is dan ook gelijk aan die van Wieder's andere grootere werken,
vooral de ‘Monumenta Cartographica’, namelijk een zoo groot mogelijk aantal
reproducties, en als het kan kostbare reproducties van origineele kaarten of gedeelten
van kaarten, vergezeld van voortreffelijk gedocumenteerde beschrijvingen en van
zoo volledig mogelijke bibliographische gegevens over andere kaarten en geschreven
documenten. De kennis en het materiaal bij de samenstelling van dit werk vergaderd,
stelde Wieder ook in staat zijn goed ge-
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documenteerde werk over de Stichting van New York in Juli 1625 te schrijven, dat
in 1925 als deel XXVI van de uitgaven der Linschotenvereeniging verscheen. Hierbij
had hij bovendien nog gelegenheid de nieuw gevonden gegevens van de z.g. van
Rappard-documenten te gebruiken.
Dat de kennis der cartographie ook nationale belangen kon dienen, bleek uit den
opdracht door de Nederlandsche Regeering aan Wieder verstrekt om een werk
samen te stellen, waaruit het aandeel der Nederlanders in de ontdekking en
karteering van Spitsbergen kon blijken, zulks om bij de na den oorlog door
verscheiden landen op die eilandengroep gemaakte aanspraken ook de oude
prioriteitsrechten van Nederland tot gelding te brengen. ‘The Dutch Discovery and
Mapping of Spitsbergen (1596-1829)’, verschenen in 1919, is weer een bij uitstek
documentair werk, voortreffelijk geschikt om juist als zoodanig indruk te maken,
gebaseerd als het was op menig tot nu toe weinig of geheel onbekend gegeven.
Eenige punten had Wieder al vóór de verschijning in het Tijdschrift van het Aardr.
Genootschap uitvoeriger besproken, zooals hierboven al werd opgemerkt. Ook
andere soortgelijke diensten heeft Wieder later nog aan onze Regeering bewezen,
ook al zijn de resultaten van zijn desbetreffende studiën niet in druk verschenen.
In 1914 was Wieder lid en tevens bestuurslid van de Linschoten-Vereeniging
geworden. Vóór zijn genoemde werk over de stichting van New York had hij voor
deze Vereeniging de uitgave van drie deelen bezorgd, gewijd aan de gedenkwaardige
reis van Mahu en De Cordes in 1598-1600 door de straat van Magahaẽs, met vijf
schepen, waarvan er slechts één het reisdoel, Japan, bereikte. Aan dit sieraad van
onze nationale reislitteratuur had Wieder zeer veel moeite en tijd gegeven door het
verwerken van een rijken schat van binnen- en buitenlandsche bronnen, daarin
bijgestaan door Dr J.W. IJzerman, langen tijd voorzitter van het Aardrijkskundig
Genootschap, die reeds vroeger het op die vaart betrekking hebbende reisboek van
Dirck Gerritsz. Pomp had uitgegeven. Zijn samenwerking en vriendschap met
IJzerman is ook nadien blijven bestaan; samen hebben zij verscheiden reizen
ondernomen.
In de jaren 1925 en volgende hield Wieder zich vooral bezig met twee groote
uitgaven, die hem gelegenheid boden zijn methode van bekendmaking en
documenteering van oude kaarten tot volledige uitvoering te brengen. De eerste
der bedoelde uitgaven zijn de ‘Monumenta Cartographica’, vijf in zeer groot formaat
uitgegeven mappen met reproduc-
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ties van kaarten en landschapsafbeeldingen. De mappen zijn vergezeld van
uitvoerige beschrijvingen in tekst. Wat hier bijeengebracht is als resultaat van
jarenlange nasporingen in archieven en verzamelingen der meest verschillende
landen vermag slechts een cartograaf naar waarde te schatten. Hoewel de tekst in
het Engelsch is, is toch de groote meerderheid van het geboden materiaal product
van Nederlandschen arbeid en vernuft en nauw verbonden met Nederlands Koloniale
expansie in de Gouden Eeuw, maar soms tot ver over de grenzen verspreid. De
drie voornaamste bestanddeelen zijn de platen van den atlas van Johannes
Vingbooms - reeds gebruikt voor het werk van Stokes -, de Wereldkaart van
Johannes Blaeu en de Geheime Atlas der Oost-Indische Compagnie.
Het andere groote werk, waaraan Wieder tot kort voor zijn dood arbeidde, was
het door den Egyptischen prins Joessoef Kamal geconcipieerde monumentale werk
‘Monumenta Geographica Africae et Egypti’. De inspiratie tot deze uitgave was
gekomen naar aanleiding van het in 1925 te Cairo gehouden Internationale Congres
voor Geographie. De oorspronkelijke opzet was het publiceeren, in chronologische
volgorde, van al het cartographische materiaal over Afrika, inzonderheid Egypte,
van de vroegste tijden af. Wieder aanvaardde de leiding der uitgave en ging daarbij
nu naar de reeds zoo vaak door hem gevolgde methode te werk, behalve dat de
bibliographische beschrijving van het materiaal bijna geheel achterwege bleef. Het
is het meest ‘documentaire’ werk geworden, dat men zich kan voorstellen; er zijn
tevens tal van geographische teksten opgenomen, die evenals de kaarten voor
zichzelf moeten spreken. De uitwerking bracht haar eigenaardige moeilijkheden
mede, o.a. doordat de chronologie van zoo menig exhibitum volstrekt niet altijd was
vast te stellen. Het resultaat kan in veel opzichten een experiment genoemd worden,
dat de bezwaren van het zuiver documentair blijven aan het licht brengt. Niettemin
is het werk - dat nooit in den handel gebracht is - van groote cultuurhistorische
waarde, niet het minst door de aanwezigheid van zoo menige oude en nieuwe kaart,
waarvan de kennis licht aan een ander dan Wieder ontgaan zou zijn. In 1938 waren
deze oostersche ‘Monumenta’ tot het jaar 1415 gevorderd in twaalf zware fascikels
van enormen omvang; Wieder's naam komt niet in de uitgave zelf voor.
De uitgave en beschrijving van de Tasman-kaart, hierboven al gememoreerd, is
zijn laatste grootere werk.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1943

154
Het hiermede in vogelvlucht overschouwde oeuvre geeft nochtans nog geen volledige
afspiegeling van de verbazingwekkende kennis, die Wieder vooral op het gebied
der cartographie als op andere verwante gebieden bezat. Aan velen, die hem
raadpleegden, wees hij den weg tot gegevens, die zij anders niet of nauwelijks op
het spoor hadden kunnen komen. Vooral waar het ging om het belang van de
cartographische documenten van de allengs groeiende kennis van landen, zeeën
en volkeren, dus in verband met de eerste exploraties van onbekende gebieden,
vertoonde zich zijn enthousiasme. In aanleg bleef hij in de eerste plaats de
cultuurhistoricus en philoloog, die al in zijn proefschrift aan het woord was geweest.
De meer technische aspecten der cartographie stonden bij hem op het tweede plan
en de verwaarloozing daarvan bezorgde hem wel eens niet geheel onverdiende
kritiek van anders georiënteerde vakgenooten. Doch in die betrekkelijke eenzijdigheid,
een uitvloeisel en verschijningsvorm van zijn temperament, lag ook de stuwende
kracht, die dezen onvermoeiden Nederlander in zijn zelfgekozen arbeidsveld zulke
belangrijke prestaties heeft doen leveren. Hoe ook in het buitenland zijn werk de
aandacht trok bewijst de toekenning aan hem, in 1928, door de Societé
Géographique te Parijs, van den Prix Conrad de Malte-Brun.
J.H. KRAMERS

Lijst der geschriften
1900

De Schriftuurlijke liedekens; de liederen
der Nederlandsche Hervormden tot op
het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en
bibliographie. (proefschrift; Nijhoff, Den
Haag).

1901

J. te Winkel, Geschiedenis der
Nederlandsche Taal. Naar de 2de
Hoogduitsche uitgave vertaald door F.C.
Wieder (Culemborg).

1912

Onze kennis van de XVIde eeuwsche
cartographie. (Tijdschr. Aardr. Gen.).
Twee belangrijke reisverhalen van onze
Hollandsche zeevaarders. (Tijdschr.
Aardr. Gen.).

1914-1915

Nederlandsche historische documenten
in Spanje. Uitkomsten van twee maanden
onderzoek. (Tijdschr. Aardr. Gen.; ook
uitgekomen als speciale aflevering).

1915

De globe van Van Langren. (Tijdschr.
Aardr. Gen.),

1915

Wanneer en hoe werd de naam van
Nieuw-Guinea het eerst gedrukt.
(Tijdschr. Aardr. Gen.).
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1916

J.N. Phelps Stokes, The Iconography of
Manhattan Island, deel II (New York; in
hoofdzaak bewerkt door Dr. Wieder).

1916

Mijn eerste onderzoek in Duitschland
naar Oud-Nederlandsche kaarten en een
belangrijke vondst in Engeland. (Tijdschr.
Aardr. Gen.).

1917

Tentoonstelling Hollands
Noorderkwartier. (Tijdschr. Aardr. Gen.).
De nieuwste ontwikkeling van den
bibliotheekcatalogus. (Wageningen).
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1918

‘Oude Kaartbeschrijving’ in
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië
II.
Onderzoek naar de oudste kaarten van
de omgeving van New York (Tijdschr.
Aardr. Gen.).
Merkwaardigheden der oude
cartographie van Noord-Holland
(Tijdschr. Aardr. Gen.; ook afzonderlijk).

1919

The Dutch Discovery and Mapping of
Spitsbergen (1596-1829). Edited by order
of the Netherland Minister of Foreign
Affairs. (Amsterdam).

1919

Nederlandsche kaartenmusea in
Duitschland. (Tijdschr. Aardr. Gen.).

1919

Spitsbergen op Plancius' globe van 1612.
Onbekende Nederlandsche
ontdekkingstochten. (Tijdschr. Aardr.
Gen.).

1919

Hollandsche elementen op de kaart van
Spitsbergen van Th. Edge, 1625.
(Tijdschr. Aardr. Gen.).

1923

Oude kaarten in Italië. (Tijdschr. Aardr.
Gen.).

1923-1925

Jacq. Mahu en Sino de Cordes, Reis
door de Straat van Magelhaẽs naar
Zuid-Amerika en Japan, 1598-1610.
Scheepsjournaal enz. uitgegeven door
F.C. Wieder. 3 deelen. (deel XXI, XXII
en XXIV der Linschoten-vereeniging,
's-Gravenhage).

1925

De stichting van New York in Juli 1625.
Reconstructie en nieuwe gegevens
ontleend aan de van
Rappard-documenten. (deel XXVI der
Linschoten-vereeniging, 's-Gravenhage).

1925-1933

Monumenta Cartographica,
Reproductions of unique and rare maps,
plans and views in the actual size of the
originals; accompanied by cartographical
monographs, edited by F.C. Wieder. (5
mappen vergezeld van 5 deelen tekst.
's-Gravenhage).

1926-1938

Youssouf Kamal, Monumenta
Cartographica Africae et Aegypti. (12
fasciculi in 4 deelen, bewerkt onder
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leiding van Dr. Wieder, wiens naam niet
in de uitgave vermeld is. Leiden).
1936

Blaeu's groote wereldkaart in Japan.
(Tijdschr. Aardr. Gen.).

1938

L'importance historique du portulan
dessiné par Andrea Biancho Vénitien à
Londres en 1448. (Comptes rendus du
Congrès International de Géographie,
Amsterdam 1938, Tome II).

1940

De renten van den Koning van Spanje;
een vroege economisch-geographische
beschrijving van het Spaansche Rijk.
(Tijdschr. Aardr. Gen.).

1942

Naschrift bij het artikel ‘Onze kust bij
Ptolemaeus’ van F. Kroon. (Tijdschr.
Aardr. Gen.).

1942

Tasman's kaart van zijn Australische
ontdekkingen 1644. ‘De Bonaparte-kaart’.
('s-Gravenhage).
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N. van Wijk
Delden, 4 October 1880-Leiden, 25 Maart 1941

NICOLAAS VAN WIJK

In het voorjaar van 1941 overleed, na een ongesteldheid van weinige dagen, de
Leidse hoogleraar voor de Baltische en Slavische taalkunde, Nicolaas van Wijk. In
hem verloor Nederland niet slechts zijn enige vertegenwoordiger op dit terrein van
studie, maar tevens een van zijn begaafdste taalkundigen in ruimere zin.
Van Wijk was de 4de October 1880 te Delden geboren als enig kind van de Ned.
Herv. predikant Ds A.W. van Wijk en Bregitta Bruin. Het belangrijkste deel van zijn
jeugd bracht hij in Zwolle door, waarheen zijn vader omstreeks 1886 beroepen werd.
Hier bezocht hij het gymnasium, waarover hij nog in zijn laatste jaren met grote
warmte kon spreken en voor welks rector Dr J.H. Gunning hij een groot respect
behield. Deze school zal dan ook het eerst de jonge begaafde leerling bewust
hebben gemaakt wat in hem sluimerde en met Latijn, Grieks en Hebreeuws aan
zijn hunkering naar wijdere verschieten in de talenwereld een eerste en voorlopige
bevrediging geschonken hebben.
Deze verschieten werden hem zeker ten volle geopend, toen Van Wijk in 1898,
als student in de Nederlandse letteren aan de Amsterdamse Universiteit, Uhlenbeck
tot leermeester kreeg. Wel was dit onderwijs van korte duur, want reeds het volgende
jaar werd Uhlenbeck als germanist te Leiden benoemd, maar op de
Zaterdagmiddagen, waarop Van Wijk te Leiden zijn Sanskritlectuur onder de oude
leiding mocht voortzetten, bleef het contact in andere vorm gehandhaafd en werd
dit beslissend voor zijn verdere studiegang. Dit toonde zijn dissertatie waarmede
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hij in 1902 bij R.C. Boer promoveerde: Der nominale Genitiv Singular im
Indogermanischen in seinem Verhältnis zum Nominativ. Zij bewees dat hij zich in
deze weinige jaren naast zijn Neerlandische studie ook reeds voldoende kennis van
verschillende Indogermaanse talen had eigen gemaakt om op dit gebied met zijn
eigenaardige moeilijkheden tot zelfstandig onderzoek in staat te zijn. Van Wijk
trachtte hierin aan te tonen, dat de uitgangen van de nominativus en genitivus
singularis, zoals wij die bijv. in Latijn op-s en op-is vinden, in een ver verleden identiek
waren en dat beide naamvallen latere ontwikkelingen van een oorspronkelijke ‘casus
activus’ zouden geweest zijn. Het was een stoutmoedige greep in de prehistorie,
opmerkelijk door gedurfdheid en schranderheid, maar die velen niet kon overtuigen.
Het moderne onderzoek echter, dat de proble-
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men der prehistorische taalstructuur aan een hernieuwd onderzoek onderwerpt,
1
heeft ook de gedachte van Van Wijk's jeugdwerk weer opgevat . Al moet men Van
Wijk's oordeel van latere jaren onderschrijven, dat het geen rijp werk was - wat van
een 21-jarige ook niet te verwachten was, zeker niet op dit gebied- het was ontstaan
met diezelfde voortvarendheid en doortastendheid die voor zoveel van zijn later
werk karakteristiek zouden zijn.
Onmiddellijk na de promotie werd Van Wijk de gelegenheid geboden om voor
verdere wetenschappelijke vorming naar het buitenland te gaan. De keus was
typerend: want dat hij Leipzig koos moet wel uitsluitend op de aantrekkingskracht
van Karl Brugmann's naam berusten, die Leipzig in die jaren tot een centrum van
Indogermaanse taalstudie had weten te maken. Maar terwijl Van Wijk onder zijn
leiding bij seminaar-oefeningen over het Oskisch de techniek van dergelijk taalkundig
werk leerde, vond hij tevens gelegenheid om in de andere afdelingen van het
‘Indogermanisches Institut’ zijn kennis op andere gebieden uit te breiden. Zo las hij
Sanskrit bij Windisch, terwijl Leskien hem in de Slavische taalkunde inleidde. Het
laatste treft ons, omdat wij Van Wijk hier voor het eerst in aanraking zien komen
met het vak waaraan zijn later leven gewijd zou zijn. Het blijkt echter niet, dat in
deze tijd het Slavisch voor hem reeds een centrale betekenis begon te krijgen. En
ook in latere jaren, wanneer Van Wijk herinneringen aan deze Leipzigse tijd ophaalde,
was het de figuur van Brugmann, die als eigenlijke leermeester naar voren trad.
Van huis uit was Van Wijk nu eenmaal veel meer indogermanist dan neerlandicus
of slavist en ondanks de geleidelijke verschuiving van zijn belangstelling draagt ook
later werk hiervan nog veelvuldig het stempel. Wel heeft Van Wijk voor Leskien als
2
geleerde steeds een grote eerbied gehad en zijn eersteling op Balto-Slavisch gebied
zou hij ook later aan diens nagedachtenis wijden. Maar Leskien's leerling in engere
zin is hij toch niet geworden en van een sterke persoonlijke band is mij nooit iets
gebleken.
Zo was ook, toen hij in de loop van 1903 Leipzig voor Moskou verwisselde, het
doel naar zijn eigen woorden: practische taalstudie. Dat hij hiervoor Moskou koos
in plaats van Buda-Pest, Helsingfors of Litauwen, schreef hij later slechts aan het
‘suggestieve enthusiasme’ toe,

1
2

Zie J. Kurylowicz, Etudes indoeuropéennes I (Krakow 1935), p. 164 sq.
Hiervan getuigt hij bijv. nog in Slavia XII (1933), 214.
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waarmede Uhlenbeck hem over Rusland gesproken had. Aanvankelijk zijn het
blijkbaar min of meer toevallige factoren geweest, die de jonge indogermanist ertoe
brachten om als paradigma van een verderaf staande levende taal juist het Russisch
te gaan bestuderen; zoals hij later zijn studenten op de wenselijkheid placht te
wijzen, dat men als taalkundige naast de moedertaal althans één vreemde levende
taal, uit een geheel andere tak van het Indogermaans of daarbuiten, theoretisch en
practisch leert beheersen. Wel heeft Van Wijk blijkens oude cahiers met
aantekeningen zich ook al vroeg met Pools beziggehouden, maar de gedachte om
het Slavisch tot arbeidsveld te kiezen is hem in deze jaren, waarin indogermanistische
problemen hem nog zo sterk geboeid hielden, ongetwijfeld vreemd geweest.
Inderdaad zette hij in Goes, waar hij in 1904 leraar aan de H.B.S. werd, zijn studie
in de oude richting voort. De artikelen van zijn hand, die in deze tijd in Brugmann's
tijdschrift ‘Indogermanische Forschungen’ verschenen, zijn aan de taalvergelijking
gewijd en vertonen geheel de stijl der Leipzigse school. Interessanter dan dit werk,
waarin ons nu vooral - in de formalistische methode en de schematische denkwijze
volgens de ablautdogma's van Hirt - een nog sterke gebondenheid aan de Duitse
leerschool opvalt, is een opstel uit deze tijd over de Oudhoogduitse eerste persoon
pluralis op -mês, welks argumentatie geheel op Servische en Sloveense parallellen
is opgebouwd. Op deze wijze zou nadien nog meermalen Van Wijk's slavistische
kennis vruchtbaar blijken voor de opheldering van Germaanse taalverschijnselen.
Inmiddels dreef de leraarstaak hem met kracht naar het Nederlands toe. Reeds
in het eerste jaar te Goes verschenen hierover enige artikelen van zijn hand. En
weldra zette hij zich, op aandrang van zijn oudere neerlandische collega, aan het
schrijven van een modern opgezet schoolboek voor de moedertaal, dat in 1906 het
licht zag. Zijn doel was om uitgaande van de levende taal een modernere
taalbeschouwing op de Middelbare School ingang te doen vinden. De overlevering
wil, dat het boek in een zomervacantie geconcipieerd en voltooid werd. Hoe dit zij,
zijn bruikbaarheid voor het onderwijs heeft het blijkens de zes drukken, die het
beleefde, wel bewezen.
Nog nauwer werd het contact met het Nederlands door de benoeming in 1907
tot conservator van de handschriften aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Toen Van Wijk in deze functie een groep Middelnederlandse getijdenboeken te
bestuderen kreeg, rees bij hem, die zich
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sinds kort voor de dialekten was gaan interesseren, de vraag in hoeverre het mogelijk
was om, behalve de paleografische gegevens, ook de dialectische kenmerken der
verschillende handschriften te benutten voor het vaststellen van hun herkomst. Aan
de andere kant boden deze handschriften aan een dialectoloog ook de mogelijkheid
om iets meer over de ouderdom van allerlei klankontwikkelingen in onze moderne
dialecten te weten te komen, dan totdien bekend was. Maar terwijl het bibliotheekwerk
ertoe leidde op dit gebied geheel nieuwe wegen in te slaan, werd de vrije tijd al
spoedig in beslag genomen door een nieuwe taak. Op voorstel van Prof. Verdam
werd aan Van Wijk opgedragen een nieuwe druk van Franck's etymologisch
woordenboek te verzorgen. Sinds 1909 getuigt een reeks etymologische studies
ervan, dat hij zich met kracht aan de voorbereiding van dit werk had gezet. In de
eerste plaats moest daarvoor al het nieuwe materiaal over onze dialecten, dat sinds
1892 verschenen was, verwerkt worden. Aan deze woordenboek-arbeid is het te
danken, dat in deze jaren een aantal fundamentele artikels over de ontwikkeling
van het klankstelsel der Nederlandse dialecten het licht zag, waarin o.a. op een
merkwaardige parallelle klankontwikkeling gewezen werd, die H. von Ulaszyn in het
Pools had aangetoond. Maar verder was van de indogermanist niet anders te
verwachten dan dat de verwantschap ‘hoger op’ van onze Nederlandse woorden
met bijzondere voorliefde behandeld werd. Desondanks kon het woordenboek, dank
zij Van Wijk's voortvarende werkwijze en het feit dat van bibliografische
aantekeningen werd afgezien, reeds in 1912 verschijnen. Veel meer dan bij een
gewoon woordenboek is de waarde van een etymologisch woordenboek afhankelijk
van de wetenschappelijke qualiteiten van zijn schrijver, van diens kennis van
ver-uiteenliggende taalgebieden, zijn ervaring en critische zin, maar ook van diens
intuïtief gevoel voor wat in de taal wèl en nìet mogelijk is en zijn ‘common sense’.
Dat de ‘Franck-Van Wijk’ een der zeer goede specimina van zijn soort geworden
is, is in de eerste plaats aan Van Wijk's aangeboren gaven als linguist toe te
schrijven.
Het volgende jaar bracht de enige grote wending, die in Van Wijk's leven ons treft.
In de tien jaren, die sinds de promotie verlopen waren, hadden de uiterlijke
levensomstandigheden de indogermanist in steeds sterkere mate tot neerlandicus
doen evolueren en reeds was hij gepolst in verband met een vacante leerstoel voor
het Nederlands. Wel was er, sinds hij in zijn eerste jaar te Goes zijn Gids-artikel
over ‘De Hamlets
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van de Russische letterkunde’ gepubliceerd had, nauwelijks een jaar voorbij gegaan,
waarin hij niet het een of ander over het Russische volk en zijn literatuur had
geschreven, zo bijv. de ‘Russische Indrukken’ in de Gids van 1908, geschreven na
een nieuw verblijf te Moskou in September 1907, die nog steeds zeer lezenswaard
zijn; wel bleek hij zich allengs ook in andere Slavische talen enigermate georiënteerd
te hebben, maar tot wetenschappelijke publicaties op dit gebied was hij niet gekomen.
Het Slavisch was duidelijk een nevengebied gebleven, dat met zijn
taalwetenschappelijke werk in geen nader verband stond, dan dat het hem parallellen
1
voor zijn eigenlijke vak leverde . En zo zou het allicht ook gebleven zijn. Van Wijk
behoorde niet tot diegenen, die over alle eisen van de dagelijkse taak heen de
voorkeur van hun hart volgen. Daarvoor was zijn plichtsgevoel te groot en had zijn
zakelijke, meer extraverte natuur wellicht ook te weinig van dat romantisch
individualisme, dat een Uhlenbeck zijn weg door de talenwereld wees. De stoot tot
verandering moest van buiten komen. En deze kwam, toen in 1913 de Regering
bereid bleek een nieuwe leerstoel voor de Baltische en Slavische talen te Leiden
in het leven te roepen. Aan welke krachten deze onverwachte uitbreiding van de
Leidse faculteit ook te danken moge geweest zijn - de naam Croiset van der Kop
zij hier slechts genoemd - in elk geval was het Van Wijk op wie de keus viel om
deze nieuwe leerstoel te bezetten. En dat deze keuze alleszins juist en gelukkig
geweest is kan, wie de werkzaamheid van deze Leidse levensjaren overziet, niet
betwijfelen. Gelukkig was zij óók voor Van Wijk zelf. In een gesprek betrekkelijk kort
voor zijn dood stond hij er wel bij stil hoe geheel anders zijn wetenschappelijke leven
als neerlandicus zou zijn verlopen en tot hoe geheel andere vraagstukken dit hem
wellicht zou gebracht hebben. Ongetwijfeld zou hij ook die taak met voldoening en
succes vervuld hebben, maar wie ziet, dat Van Wijk's begaafdheid en belangstelling
hem steeds weer vooral naar het klankstelsel van de taal voerden, meer dan naar
de morfologie of syntaxis, en dat juist de Slavische talen voor een onderzoeker met
deze aanleg bijzonder perspectieven bieden, die zal betwijfelen of het beperkte
gebied der Nederlandse taalkunde, zonder dat intense internationale contact, dat
Van Wijk als slavist zich geschapen heeft,

1

Vgl. bijv. Indogerm. Forsch. 26 (1909) 276. Zijn enige slavistische bijdrage vóór 1913 (IF. 30,
1912, 382 sqq.) is uit zijn werk aan het etymologische woordenboek voortgekomen.
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wel die mogelijkheden tot groei zou hebben geboden als het nieuwe vak, dat nu het
verdere leven zou opeisen.
Slavisch was geen novum aan Leiden's Universiteit. Weliswaar zal de
toestemming, in 1599 aan de Pool Ferdinandus Philippus (Neophyta) verleend om
behalve Hebreeuws en andere Semietische talen ook de ‘Slavonische talen’ te
doceren, door zijn spoedig overlijden in Februari 1600 wel zonder gevolg gebleven
zijn. De eigenlijke introductie van het Slavisch in ons academisch onderwijs danken
wij, als zoveel, aan H. Kern. Deze had in zijn Berlijnse studieperiode (1855-1856)
met de toen nog jonge wetenschap der Slavistiek, die als een der vele dochtervakken
uit de Indogermaanse taalvergelijking was voortgekomen, kennis gemaakt en later
als hoogleraar een tijdlang ook college in het Russisch gegeven. Omstreeks de
aanvang van deze eeuw heeft zijn zoon, J.H. Kern, dit als privaat-docent korte tijd
overgenomen, totdat de germanistiek voor goed beslag op hem legde. Nu zou het
vak voortaan aan Van Wijk's bekwame zorg toevertrouwd blijven.
Het werk, dat in de 27 jaren van het Leidse professoraat tot stand kwam - het
eigenlijke levenswerk - kan hier slechts in zeer algemene trekken geschetst worden,
daar het door zijn vakspecialistisch karakter grotendeels buiten de algemene
belangstellingssfeer ligt. In het taalwetenschappelijk werk blijft de belangstelling
voor de taalklank, waartoe in het Slavisch het zo gewichtige accent en de intonatie
behoren, domineren. In zijn oratie kondigt zich deze studierichting reeds aan: een
van de daar ter sprake gebrachte quaesties is dat dan de opmerkelijke tendentie
der Slavische talen om slechts syllaben met een zogenaamde ‘stijgende sonoriteit’
toe te laten. Van Wijk toont nu op scherpzinnige wijze aan, dat evenals in het Slavisch
ook in het Frans aan verschillende klankveranderingen deze zelfde
gemeenschappelijke tendentie ten grondslag ligt. Maar daarmede rijst de vraag, die
nog steeds een der fundamentele problemen van de algemene taalkunde vormt:
welke is die blijkbaar endogene oorzaak, welke in een bepaalde periode en op een
bepaald taalgebied, waar van taalmenging geen sprake kan zijn, de krachten oproept,
die het klanksysteem van een taal zo diepgaand wijzigen? Het betoog is karakteristiek
voor Van Wijk, zowel om de keuze en brede behandeling van het fonologisch
probleem als om de preoccupatie met de ‘Grundfragen’, die onmiddellijk achter de
analyse der details bemerkbaar wordt. Voor een geleerde met deze gerichtheid van
geest waren de Slavische talen een uitgezocht studieveld.
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Van zijn taalkundig werk mogen hier zijn accent-studies in het bijzonder vermeld
worden. Over intonatie-quaesties handelen reeds zijn eerste slavistische artikels
uit 1914-1915, aan metatonie en polytonie zijn ook nog twee van zijn laatste,
posthuum verschenen opstellen gewijd. Maar al omsluit dit complex van vragen
zodoende ook zijn gehele slavistische werkzaamheid, in het eerste decennium stond
het in het bijzonder op de voorgrond. De grilligheid der accentuatie-systemen,
waarmede elke beginneling in het Russisch reeds te worstelen heeft, moest een
taalhistorisch gevormde, scherpzinnige geest wel tot nadenken prikkelen. Maar
toen, na een reeks detailstudies, in 1923 deze arbeid zijn voorlopige samenvatting
en afsluiting vond in de Akademie-verhandeling ‘Die baltischen und slavischen
Akzent- und Intonationssysteme’, bleek dit alles zich verbonden te hebben met een
probleemstelling, die Van Wijk als indogermanist na aan het hart moest liggen:
berust de nauwe verwantschap tussen het Baltisch en Slavisch wellicht daarop, dat
zij, nadat de Indogermaanse oertaal zich allengs in de verschillende taaltakken
gedifferentieerd had, nog geruime tijd samen een eenheid gevormd hebben? Op
deze vraag, die hem reeds in zijn oratie had bezig gehouden, meende hij nu tien
jaar later op grond van zeer gespecialiseerde accent-studies een bevestigend
antwoord te kunnen geven.
In dezelfde tijd vallen ook de boekjes over Russische letterkunde, die voor een
breder publiek bestemd waren. Het zijn de uitlopers van zijn populariserend werk,
dat in Goes begonnen was, maar dat kort na 1920 nagenoeg eindigt. Zij zullen er
ongetwijfeld toe bijgedragen hebben aan de hoofdwerken der Russische letterkunde
bij het Nederlandse publiek meer bekendheid te geven en begrip te wekken voor
de Russische mentaliteit. Toch, ondanks zijn grote vertrouwdheid met Puškin en de
grote prozaïsten, miste Van Wijk de qualiteiten die voor werk van groter allure in
deze richting vereist zouden zijn geweest. Zijn taal, die nonchalant kon zijn tot aan
het slordige toe, schoot hiertoe ook in fijnheid van nuancering tekort. Trouwens
meer nog dan de kunst heeft hem wellicht de Russische mens zèlf geboeid. Zo
draagt een uitvoerig opstel in de Tijdspiegel van 1907, waarin hij o.a. Dostojewskij
wat meer bekend poogt te maken door een uitvoerige bespreking van de Brat'ja
Karamazovy, de kenmerkende titel ‘Over het Russische volkskarakter’. En de
Russische mens met zijn vertwijfeling en extatisch geloof was het ook, die hij veel
later tot onderwerp koos van zijn rectorale rede ‘Optimisme en pessimisme in de
Russische letterkunde’ (1930).
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Nadat het werk over de intonaties tot een voorlopige samenvatting was afgerond,
verdeelde Van Wijk's werkkracht zich aanvankelijk over twee verschillende gebieden:
aan de ene kant bracht zijn fonetische belangstelling hem tot een bestudering van
de overgangsdialecten tussen de verschillende Slavische taalgebieden. Enige jaren
voor zijn dood heeft hij door zijn lezingen aan de Sorbonne de gelegenheid gekregen
om in een meesterlijke samenvatting de betekenis aan te tonen die die specialistische
detailarbeid heeft voor het belangrijke algemene vraagstuk van de onderlinge
beïnvloeding van aangrenzende taalgebieden. Zo wijst hij ook erop, dat
taaldifferentiatie zowel volgens de stamboomtheorie van Schleicher als volgens de
golftheorie van Schmidt voorkomt: dit wordt voornamelijk door de geografische
situatie bepaald. Verschillende vraagstukken, die hem in zijn inaugurele rede hadden
bezig gehouden, keren hier bijna 25 jaar later in rijper belichting terug en getuigen
zo van een merkwaardige continuïteit achter de veelzijdige bedrijvigheid van het
dagelijks werk (Les langues slaves, De l'unité à la pluralité. 1937).
Een geheel ander studieveld was inmiddels Van Wijk's aandacht gaan vragen,
nl. het Oud-Kerkslavisch. Deze oude kerktaal, die bij de kerstening der Slavische
landen kunstmatig gevormd is op de basis van een Oud-Bulgaars dialect uit de buurt
van Saloniki, heeft als oudst-bekende vorm van het Slavisch voor de historische
bestudering dier talen een nog grotere betekenis dan het Gotisch voor de
Germanistiek. Als taalhistoricus moest Van Wijk zich tot dit oudste verleden, met
zijn uitzicht naar de Indogermanistiek, aangetrokken voelen en zijn voorliefde voor
fonetische quaesties kon zich ook hier doen gelden. Want al betreft het hier een
dode taal, van welks accent bijv. nagenoeg niets bekend is, toch vereisen aan de
andere kant de handschriften, die alle in hun klankstelsel jongere dialektismen
bevatten, een zeer minutieus onderzoek ten einde de taalvorm van het origineel en
tevens hun eigen herkomst te kunnen vaststellen. Maar deze studie, die nog een
linguistisch aspect had, was niet te scheiden van zuiver filologisch werk, dat hiermede
hand in hand ging. Jagić had aangetoond, dat betrouwbare criteria voor de ouderdom
en herkomst van Oudkerkslavische texten meer in het lexicalisch materiaal te vinden
waren dan in het klankstelsel, dat elke copiïst gemakkelijk aan de eigenaardigheden
van eigen streek en tijd kon aanpassen. Zelfstandige lexicologische arbeid vereiste
echter, behalve een grote ervaring, ook de beschikking over uitgebreide
materiaalverzamelingen. Het vele grondwerk dat Van Wijk hiervoor verricht heeft
en waarvan het
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resultaat in uitgebreide collecties fiches over het woordgebruik der verschillende
handschriften is neergelegd, bewijst reeds hoezeer deze filologische textstudie in
zijn wetenschappelijke arbeid een zelfstandige plaats naast het taalkundige werk
is gaan innemen. Het is zeer te hopen dat de toekomstige slavistische hoogleraar
over deze collecties zal waken ten bate van de jongere vakgenoten.
Toch bleef vermoedelijk als diepere drijfveer achter dit filologisch werk het
verlangen om een vaste basis te vinden voor de reconstructie van het alleroudste
Kerkslavisch, ten einde de oudere van de latere taalverschijnselen te kunnen
scheiden en zo achter het nevelgordijn der jongere handschriften de linguistische
realiteit van een ver verleden in haar historische ontwikkeling te grijpen: typische
preoccupatie van de taalhistoricus! Het moet daarom een emotie voor Van Wijk
geweest zijn, toen hij in de winter van 1930-1931 twee bladen van een handschrift
ter bestudering kreeg, die hij na een veel scherpzinnigheid vereisende analyse kon
determineren als behorend tot een Oudkerkslavisch paterikon, dat de Slavenapostel
Methodius volgens de traditie zèlf uit het Grieks zou hebben vertaald. Na de uitgave
van deze fragmenten (Amsterdam 1931) zette Van Wijk zijn speurtochten voort en
al bleek hem ten slotte, dat de text in zijn geheel reeds in 1859 aan de Russische
geleerden Gorskij en Nevostrujev bekend was geweest, niemand had tot nog toe
zijn betekenis als antiek taaldocument beseft. Van Wijk bereidde daarom een uitgave
voor, die bij zijn dood in manuscript klaar lag. Uit dit manuscript blijkt, dat de text
noodgedwongen gebaseerd is op de drie in West-Europa aanwezige handschriften,
nl. een Weens, dat het oudste is, een te Parijs en een derde in het Krka klooster in
Dalmatië, waar Van Wijk enige vacanties voor de bestudering ervan doorbracht. Hij
had er dus toe moeten besluiten om de 31 hss., die zich in Rusland bevonden, als
onbereikbaar buiten beschouwing te laten. Of bij de toekomstige internationale
verhoudingen een ongewijzigde uitgave van Van Wijk's manuscript nog
wetenschappelijk verantwoord zal zijn, is een vraag, die zich op het ogenblik nog
niet beantwoorden laat.
Eerst tegen de achtergrond van zulk filologisch textonderzoek is het eigen karakter
van Van Wijk's rijpste werk, de ‘Geschichte der altkirchenslavischen Sprache’ (1931)
te verstaan. In her eerste deel, het enige dat verschenen is, wordt voor het eerst
gepoogd om bij de beschrijving der taalverschijnselen een streng onderscheid tussen
de verschillende handschriften en zo nodig tussen de verschillende delen van
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eenzelfde hs. te handhaven. Maar deze heldere en minutieuse ordening der feiten
levert slechts de bouwstof voor een prachtige taalwetenschappelijke belichting van
het materiaal, die de lectuur tot een intellectueel genot maakt. Hier heeft Van Wijk
zijn meesterschap over deze materie overtuigend bewezen. Dat ook hier de klankleer
het meest persoonlijke deel van het boek is geworden, spreekt welhaast vanzelf.
Veel nieuws schijnt echter ook het tweede deel te bevatten, dat de syntaxis en
lexicalische problemen behandelt. Aangezien de economische overwegingen, die
de uitgave ervan sinds 1927 tegenhielden, na deze oorlog voor de Duitse
uitgeversmaatschappij in onverminderde mate zullen gelden, kan men slechts hopen
dat Nederlandse wetenschappelijke lichamen een ereplicht tegenover Van Wijk
zullen vervullen door de uitgave van dit tweede deel mogelijk te maken. Reeds het
feit dat Kul'bakin en Diels niets van dien aard in hun werken geven, zou een uitgave
ten volle rechtvaardigen.
Bleef tot omstreeks 1930 Van Wijk's werk tot de genoemde linguistische en
filologische studies beperkt, na dat jaar kwam hier als nieuw gebied de fonologie
bij. De pogingen van enige Slavische vakgenoten uit Praag om tot een structurele
taalkunde te geraken moesten wel de volle aandacht trekken van Van Wijk, die al
vroeg achter de schijnbaar willekeurige klankveranderingen naar een algemenere
strekking gezocht had. Al mocht Van Wijk tegenover de zogenaamde synchronische
zienswijze die op het statische aspect der taal nadruk legt, als taalhistoricus
aanvankelijk wellicht wat vreemd staan, aam de andere kant raakte de nieuwe
stroming, die zich voorshands voornamelijk tot de structuur der klanksystemen
(fonologie) beperkte, aan veel problemen; die sinds decennia hem bezig gehouden
hadden. Wie in die jaren Van Wijk's colleges volgde, weet hoezeer hij toen worstelde
met de nieuwe zienswijze zonder aanvankelijk een ambivalente houding te kunnen
overwinnen. Ondanks aandringen uit Praag was hij besloten enige jaren te wachten
voor hij zich daarover uitsprak. Men weet, dat hij tenslotte geheel tot de fonologie
bekeerd is en daaraan zijn boek ‘Phonologie, een hoofdstuk der structurele
taalwetenschap’ gewijd heeft. Het was een eerste poging om in de vele persoonlijke
meningen en terminologieën een grondslag voor toekomstige synthese te vinden,
waarin ook het diachronische aspect met zijn eigen problemen zijn plaats zou kunnen
vinden.
De tijd is nog niet gekomen om over de betekenis van dit boek voor de ontwikkeling
der fonologie te oordelen. Zo'n oordeel zal trouwens
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mede bepaald worden door de vraag welke plaats men aan de fonologie in het
geheel der taalwetenschap toekent. Ziet men in haar een principieel belangrijke
wijziging in de methode van behandeling van een bepaald gedeelte der taalmaterie,
dan volgt hieruit dat de fonologie, welke verbindingen zij ook mag aangaan met
andere wetenschappen, als zodanig noch in de omgrenzing van haar studieobject,
noch in haar doelstelling buiten de grenzen der taalwetenschap treedt. Te spreken
van een ‘nieuwe wetenschap’ (waartoe ook Van Wijk zich wel verleiden liet) lijkt
daarom niet raadzaam; veeleer schijnt de fonologie voorbestemd om allengs in de
oude taalwetenschap geïncorporeerd te worden, terwijl zij het taalkundige studieveld
met haar specifieke problemen uitbreidt. Zomin als in de toekomst de algemene of
historische taalwetenschap de fonologische beschouwingswijze zal kunnen negeren,
zomin kan anderszijds de fonologie, wil zij haar linguistisch karakter bewaren, een
voortdurende confrontatie met de taalrealiteit ontberen. Zo gezien zal men de
betekenis van Van Wijk's medewerking vooral daarin vinden, dat hij getracht heeft
de band met de verleden weer tot stand te brengen door eraan te herinneren dat
veel, dat als nieuw werd gepropageerd, reeds lang door oudere onderzoekers was
uitgesproken en door te trachten het geheel verwaarloosde diachronische aspect
tot zijn recht te doen komen; terwijl hij als ervaren taalkundige, die in de praktijk van
het ‘handwerk’ gevormd was en die als indogermanist met de ervaring en traditie
van een eeuw van taalkundig onderzoek voeling had, scherp de zeer betrekkelijke
betekenis van sommige àl te persoonlijke nieuw-ontworpen stelsels zag.
Nergens wellicht komt zo scherp als hier het karakteristieke van Van Wijk als
wetenschappelijke persoonlijkheid uit: zijn synthetische gerichtheid. Inderdaad moet
men Van Wijk tot het geëxtraverteerde denktype rekenen, waarvoor een grote
ontvankelijkheid voor feiten en meningen als typerend genoemd wordt. Zijn
onvermoeibaarheid in het verzamelen en verwerken van gegevens, zijn vermogen
om voortdurend denkbeelden van anderen op te nemen en feilloos te reproduceren
- en dat in een omvang, die anders-geaarden zou hebben verlamd (en die trouwens
voor zijn studenten menigmaal een zware belastingproef betekende) - worden in
dit licht begrijpelijker. Voor de ervaring, dat dit type door het voortdurend vergelijken
en in relatie brengen van steeds nieuwe meningen en feiten tot onafhankelijke
synthetische pogingen gedrongen wordt, is Van Wijk een sprekend voorbeeld. Dit
doet enigermate begrijpen, waarom het jaren moest duren, aleer hij de fonologie
kon aanvaarden:
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een uitgebreid complex van oude waarheden moest daartoe eerst in gestage
synthetische arbeid met haar verzoend worden. Ook de ongewoon scherpe toon,
die de laatste jaren soms hoorbaar werd in zijn verzet tegen wat hij als
individualistische extravaganties op fonologisch gebied zag, was een reflex van
deze synthetische gerichtheid.
Als academisch docent heeft Van Wijk zich met toewijding aan zijn taak gegeven
en er veel voldoening in gevonden. Mochten soms zijn technische colleges door de
last van het omvangrijke feitenmateriaal zwaar vallen, zijn gave het essentiële eruit
te lichten en de helderheid van zijn betoog vergoedden dit ruimschoots. Voor oudere
leerlingen was zijn oordeel een toetssteen, waarop men zich te gereder verliet omdat
men de grote mate van objectiviteit kende, waarop het gegrond was. Eigenlijke
slavisten heeft Van Wijk slechts weinig tot zijn leerlingen gehad. Juist de laatste
jaren nam hun aantal toe, maar zijn plotselinge dood heeft deze ontwikkeling
onderbroken. Zijn invloed als leermeester ging echter ver buiten deze kleine kring
uit. Vooral sinds Uhlenbeck in 1926 Leiden verliet, was het bij Van Wijk dat vrijwel
alle studenten met linguistische belangstelling hun taalkundige vorming zochten.
Doordat Van Wijk wars was van extremen, gematigd in zijn oordeel, gemakkelijk
voor anderen openstond en, ook waar hij afkeurde, zelden scherp was, was hij
aangewezen voor samenwerking op velerlei gebied. Men herinnert zich zijn aandeel
in vele steunacties voor Oost-Europese landen en voor Russische emigranten, zijn
werk in de Commissies voor Intellectuele Samenwerking, voor Internationale
Studie-aangelegenheden, voor Nederlandse Dialecten e.a., werk, dat hij met graagte
en ambitie vervulde.
Beminnelijkheid en een zekere bonhommie kenmerkten hem in de omgang. Een
natuurlijke behoefte aan gezelligheid, wellicht nog versterkt door het ontbreken van
een eigen huiselijke sfeer, gaf ook aan zijn verhouding tot zijn studenten een
onconventioneel cachet: ouderen onder zijn leerlingen zullen met genoegen
terugdenken aan Russische colleges om een stomende samovar. Toch bleef hij,
bij alle openheid voor anderen, gereserveerd wat eigen innerlijk betrof. Met een
zekere ongecompliceerde robuustheid is hij zijn weg gegaan, zonder dat personen
of omstandigheden al te zeer zijn gelijkmoedigheid of optimisme schenen te kunnen
schokken; zo kon zijn grote werkkracht tot het einde ongebroken blijven. Zijn meest
kenmerkende karaktertrek was echter ongetwijfeld zijn trouw. Tegenover zijn oude
leermeesters, zijn vrienden en leerlingen,
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of tegenover de Leidse universiteit, die hij ondanks eervolle aanbiedingen uit het
buitenland is blijven dienen, steeds treft zijn trouw als een van zijn nobelste trekken.
Typerend is zijn antwoord, toen hem juist in de rampspoedige Meidagen van 1940
een uitnodiging van de Columbia University bereikte: ‘If I had accepted your invitation
I should have felt guilty for having run away from my country at a moment of national
danger’.
In deze trouw jegens hen, met wie het leven hem eenmaal verbonden had, is Van
Wijk als mens groot geweest. Zijn vriendschap blijft als een kostbare herinnering
leven in de harten van hen, die hem gekend hebben.
F.B.J. KUIPER
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Ewert Henrik Gabriel Wrangel
Stockholm, 20 November 1863 - 20 Februari 1940
Toen de redactie van het Jaarboek het verzoek tot mij richtte een beknopt
levensbericht van wijlen Prof. Ewert Wrangel te schrijven, heb ik gemeend daaraan
te moeten voldoen, omdat ik door mijn verblijf in Zweden beter dan de meeste andere
leden der Maatschappij in de gelegenheid was gegevens voor een dergelijke
levensbeschrijving te verzamelen. Daar ik evenwel Prof. Wrangel niet gekend heb,
ben ik mij ervan bewust, dat een belangrijke zijde van zijn persoonlijkheid slechts
heel onvoldoende door mij belicht kan worden, te meer, waar mij uit gesprekken
met zijn vrienden en leerlingen gebleken is, dat hij in het academisch leven in Lund
een buitengewoon grote rol heeft gespeeld.
Ewert Wrangel werd in Stockholm geboren, waar zijn vader, die tot een van de
oudste adellijke geslachten in Zweden behoorde en volgens de familietraditie officier
was, toen zijn standplaats had. De Wrangels waren echter afkomstig uit Zuid-Zweden
en keerden zodra de gelegenheid daartoe kwam daarheen terug. Na het gymnasium
in Växjö te hebben doorlopen werd Ewert Wrangel in 1882 ingeschreven als student
in Lund, in welke stad hij al spoedig ingeburgerd was als weinigen.
In 1884 legde hij het candidaatsexamen af in die literatuur- en kunstgeschiedenis,
reeds het volgend jaar kreeg hij een betrekking aan de universiteitsbibliotheek. Na
de verdediging van zijn proefschrift (de plechtige promotie heeft in Lund en Uppsala
eens in het jaar plaats, in Stockholm en Göteborg eens in de drie jaar; dan worden
allen, die gedurende die tijd hun proefschrift hebben verdedigd tegelijk
gepromoveerd) werd hij tot docent in de aesthetica en de literatuurgeschiedenis
benoemd. Aan de Zweedse hogescholen is een docentschap namelijk dikwijls een
onderscheiding, die verleend wordt als beloning voor een bijzonder goed proefschrift.
Meestal is er een beurs aan verbonden, die voor een bepaald aantal jaren aan
dezelfde persoon kan worden uitgereikt. Op die manier krijgen wetenschappelijk
begaafde jonge doctoren enige hulp, waardoor ze in staat worden gesteld hun
wetenschappelijk werk nog enkele jaren voort te zetten.
Een paar maal (van 1889-1891 en van 1898-1899) nam Wrangel het professoraat
in aesthetica, literatuur- en kunstgeschiedenis waar, totdat hij in 1899 zelf tot
hoogleraar in deze vakken werd benoemd. Eigenlijk was de taak, die nu op zijn
schouders kwam te rusten al te veelom-
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vattend, maar het duurde tot 1919 voordat men er toe overging voor de
literatuurgeschiedenis een afzonderlijk hoogleraar te benoemen.
Gedurende die meer dan twintig jaar is het Wrangel gelukt de veeleisende
betrekking zo te vervullen, dat hij op de meest verschillende gebieden van zijn
studieterrein de studenten leiding kon geven en hen als een vaderlijke vriend met
raad en daad kon bijstaan, terwijl hem tevens tijd overbleef voor eigen
wetenschappelijk werk. Men had dan ook moeilijk iemand kunnen vinden, die beter
geschikt was voor de geweldige taak, dan deze kunsthistoricus, die tegelijkertijd
een belezen bibliothecaris was.
Mochten onderwijs, studie en gezelschapsleven al zijn tijd opeisen gedurende
het academisch leerjaar, zodra de vacantie was aangebroken werd Wrangel
aangestoken door de onbedwingbare reislust, die zoveel Zweden naar het Zuiden
drijft. Zijn talrijke reizen, die zich over geheel Europa uitstrekten, van Engeland,
Holland, België, Frankrijk en Spanje tot Finland, Rusland en Griekenland, werden
bijna altijd ondernomen met een bepaald wetenschappelijk doel; meestal genoot
hij ook steun van de regering of van een of ander universiteitsfonds.
In vele gevallen gold zijn onderzoek archivalia of ander materiaal uit de eerste
hand. Dit was b.v. zo met het werk, waaraan hij in 1898 zijn benoeming tot lid van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en tot erelid van het Historisch
Genootschap te Utrecht had te danken: De betrekkingen tussen Zweden en de
Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende
de 17e eeuw (Lund 1897; de Nederlandse vertaling van Mevr. T. Beets-Damsté is
van 1901).
Het spreekt vanzelf, dat Wrangel met zijn brede wetenschappelijke basis, zijn
bereisdheid en zijn aristocratische, maar toch gemoedelijke, vriendelijke manier van
optreden de aangewezen man was om Zweden te vertegenwoordigen op
internationale congressen, bij universiteitsjubilea en dergelijke feestelijkheden. Zo
was hij o.a. aanwezig bij het 300-jarig universiteitsjubileum te Groningen in 1914
en bij de inwijding van de universiteit van Jeruzalem in 1925. Deze laatste
plechtigheid combineerde hij met een studiereis door Egypte, Palestina, Syrië,
Cyprus, Klein-Azië en Griekenland.
Van verschillende geleerde genootschappen in het buitenland was Wrangel erelid;
de universiteit te Greifswald huldigde hem in 1923 voor zijn onderzoekingen op het
gebied der kerkelijke kunst met een doctoraat honoris causa in de theologie.
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Het lag in de lijn van Wrangels persoonlijkheid om zich voor de meest uiteenloopende
vraagstukken te interesseren: dank zij zijn grote belezenheid en uitgebreide kennis
viel het hem niet moeilijk zich vlug in een nieuw onderwerp in te werken en de
resultaten van zijn onderzoek ook voor een niet-academisch publiek toegankelijk
te maken. Toch bezat hij naast die veelzijdige belangstelling ook voorliefde voor
een paar onderwerpen, waarnaar hij telkens weer terugkeerde. Beide hingen samen
met de universiteitsstad, die hem tot een tweede vaderstad was geworden. Het ene
onderwerp was de oude statige domkerk te Lund met haar vele kunsthistorische
schatten en merkwaardigheden, het andere Esaias Tegnér, de grootste dichter van
Zweden, die in het begin van de 19e eeuw professor was in Lund en daarna bisschop
in Växjö. Wrangel heeft zich, juist doordat hijzelf zo thuis was in de beide steden,
in het gehele milieu rondom Tegnér kunnen inleven, zoals geen ander.
Het belangrijkste gedeelte van zijn werkzaamheid ligt echter op kunsthistorisch
gebied. Hij was de stichter van het Tijdschrift voor Kunstwetenschap en dank zij
hem kwam in 1918 het Koninklijk Humanistisch Wetenschappelijk Genootschap in
Lund tot stand. Door zijn persoonlijke charme en zijn menschenkennis slaagde hij
erin verschillende van de nouveaux riches uit die dagen ervan te overtuigen, dat zij
de aangewezen maecenaten waren voor het te stichten genootschap.
Tenslotte heeft Wrangel een niet geringe invloed uitgeoefend gedurende de vele
jaren, waarin hij als docent en raadgever zijn leerlingen aanmoedigde en hielp. Hij
behoorde tot de centrale figuren in de kleine universiteitsstad, waar de academische
tradities worden hooggehouden: ‘hij was voor ons een spiritus familiaris’, schrijft
een van zijn collega's, ‘hij was werkelijk verwant aan de genius loci’. Zijn
gemoedelijke, maar tegelijkertijd stijlvolle welsprekendheid schijnt hartelijkheid en
sierlijkheid in zeldzame harmonie te hebben verenigd. In alle karakteristieken die
van hem gegeven worden komen zonder uitzondering dezelfde trekken naar voren:
ridderlijkheid, vriendelijkheid en een onuitputtelijke energie en belangstelling voor
alles wat tot het academisch leven en tot de kunst en de litteratuur behoorde.
Stockholm, October 1943.
MARTHA A. MUUSSES
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Lijst der geschriften

Boeken.
1888

Det Carolinska tidehvarfvets komiska
diktning, (Proefschrift).

1893

Allhelgonakyrkan i Lund.

1895

Frihetstidens odlingshistoria. Ur
litteraturens häfder 1713-1733.

1898

Estetiska studier.

1899

Cisterciensernas inflytande på
medeltidens byggnadskonst i Sverige.

1906

Brinkman och Tegnér. Ett
vänskapsförhållande, efter förtroliga bref.

1912

Den blåögda. Ur Hilda Wijks litterära
minnen.

1912

Dikten och diktaren.

1912

Martina von Schwerin, snillenas
förtrogna.

1913

Tegnérska släktminnen och
ungdomsbilder.

1916

Tegnérs kärlekssaga. Den Myhrmanska
kretsen och den första Tegnérska tiden
på Rämen.

1917

Rämen och Tegnérminnet.

1918

Gamla studentminnen från Lund.

1918

Studier i gammalkristen ornamentik.

1920

Rafael, hans levnad och verk.

1923

Lunds domkyrkas konsthistoria.
Förbindelser med stilfränder.

1923

Konstverk i Lunds domkyrka.

1925

Småländska kulturbilder.

1930

Korstolarna i Lunds domkyrka.

1932

Tegnér i Lund. (2 delen).

1935

Tegnérhemmet i Lund.

Samen met G. Thomaeus:
1926

Allmänt konstlexikon.
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In Lunds universitets årsskrift:
1890

Eduard von Hartmanns estetiska system
i kritisk belysning.

1897

Sveriges litterära förbindelser med
Holland särdeles under 1600-talet.

1915

Det medeltida bildskåpet från Lunds
domkyrkas högaltare. Ett ikonografiskt
och stilkritiskt bidrag till skulpturens
historia.

In Antikvarisk Tidskrift:
1897

Tegelarkitekturen i norra Europa och
Uppsala domkyrka.
Verder talrijke wetenschappelijke
artikelen in Zweedse en buitenlandse
tijdschriften, in encyclopaedieën en
verzamelwerken, o.a. in Samlaren,
Historisk Tidskrift, Nordisk Familjebok,
Svensk Uppslagsbok en Brockhaus.
Populairwetenschappelijke artikelen in
tijdschriften en couranten.
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Verslagen
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Verslag van de jaarlijksche vergadering te Leiden 30 juni 1943
De beschrijvingsbrief luidde:
Juni 1943.
M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde noodigt U uit tot
het bijwonen van de jaarlijksche vergadering op Woensdag den 30sten Juni 1943
klokke elf te Leiden, in een der collegezalen op het terrein van het Rijksmuseum
voor Volkenkunde.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I Opening der vergadering door den waarnemend voorzitter, den heer Dr T.P.
Sevensma.
II. Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen
en handelingen gedurende het jaar 1942/'43.
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 de uitgaven van geschriften.
VI. Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone
leden.
VII. Vaststelling van de jaarlijksche bijdrage (wetsart. 12); het Bestuur stelt voor
deze te handhaven op ƒ 10.
VIII. Verkiezing van een bestuurslid (wetsart. 23; zie het bijgevoegde stembiljet).
IX. Verkiezing van leden in Vaste Commissiën (wetsartt. 56 en 63; zie het
bijgevoegde stembiljet).
X. Verkiezing van een voorzitter.
Koffiedrinken in het Schuttershof.
Door de buitengewone omstandigheden kan het bestuur niet voor een koffiemaal
zorgen.
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Den leden wordt verzocht boterhammen mede te brengen; het bestuur hoopt hun
een bord soep en een kop koffie te kunnen aanbieden.
Tijdige toezending van het formulier (op de helft van bijgaande kaart) is dringend
noodig.
XI. Rede van Dr W. Martin ‘Uitbeeldingen van het dagelijksch leven in de oude
Nederlandsche schilderkunst’.
Tegenwoordig zijn de volgende 81 leden: Bakhuizen van den Brink, De Bie,
Bottenheim, Braat, Bijleveld, Van der Bijll, Clay, Crommelin, C.F. van Dam, W.A.C.
van Dam, Diermanse, Drion, Van Eck, Eerdbeek-Claasen, F.J. Fokkema, Folkers,
De Gelder-Jansen, De Gelder, Van Gelder, Van Gils, De Goeje, 's-Gravesande, Ter
Haar, Van Ham, Hunger, Idenburg-Siegenbeek van Heukelom, Idenburg, Juynboll,
Kalff, Kern, Kernkamp, Knipscheer, Korn, Korevaar-Hesseling, Kossmann, Krieger,
Kroes-Ligtenberg, Kroes, Kronenberg, Kroon, Kruytbosch, Kunst, Ter Laan, Van
der Laan, Lam, Van Lessen, Lieftinck, Lievegoed, De Mare, Martin, Mayer, Meertens,
W.C. Mees, Mollema, Neurdenburg, Van Oerle, Van Ossenbruggen, De Pater,
Pelinck, Le Poole, Portengen, Prins, Ramondt, Van Ronkel, Van Rijnbach, Van
Schelven, Von Schmid, Serrurier, Sevensma, Soons, Smits Van Waesberge,
Snouckaert van Schouburg, Stapel, Swierstra, Verburgt, Verdoes, Veth, De Vooys,
Wouters, Van Wijngaarden, Zijderveld.

[I.] Openingsrede van den voorzitter
I. De waarnemend voorzitter, Dr T.P. Sevensma, opent de vergadering met een
toespraak:
Dames en Heeren, Zeer Geachte Medeleden,
Het is thans reeds de vierde maal dat wij in jaarvergadering onzer Maatschappij
bijeenkomen onder de zeer bijzondere omstandigheid van de bezetting van onzen
Vaderlandschen bodem.
Zooals U uit de beschrijvingsbrief hebt kunnen zien heeft de algemeene
vergadering gemeend toch deze jaarvergadering in Juni en te Leiden te moeten
houden, overeenkomstig de wet onzer Maatschappij en de goede oude gewoonte.
Wel hebben wij gevreesd dat het getal der opgekomen leden geringer zou blijken
dan wij wel wenschten.
Een deel . . . . . . . . . . . .
Een ander deel - ik denk hierbij aan onze Vlaamsche leden - zullen
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waarschijnlijk niet de vergunning verkrijgen om aan onze jaarvergadering deel te
nemen. En ongetwijfeld zijn er ook onder onze leden buiten Leiden verscheidene
die verhinderd zijn door de bezwaarlijke spoorwegverbindingen voor heen- en
terugreis.
Des te meer stelt Uw bestuur het op prijs dat nog zoovele leden door hun
aanwezigheid aan deze vergadering luister en gezelligheid hebben kunnen en willen
bijdragen.
Tot hen, die wij hier noode missen behoort in de eerste plaats onze voorzitter Dr
Van Hille.
Een ernstige invaliditeit tengevolge van ongesteldheid verhindert hem tot zijn
groot leedwezen deze vergadering bij te wonen en te leiden. Hij is in het begin van
dit vereenigingsjaar zijn taak als voorzitter met groote belangstelling en toewijding
begonnen en betreurt het zeer dat hij in den loop van dit jaar zijn taak in de handen
van een waarnemend voorzitter heeft moeten leggen.
Onze Maatschappij heeft in het verloopen jaar achttien harer leden door den dood
verloren. Ik verzoek U van Uw zitplaats op te staan terwijl ik U hunne namen in
alphabetische orde voorlees.
Dr S. Baart de la Faille te 's-Gravenhage, Dr A. Sj. Brandsma te Dachau, Dr R.
Brandstetter te Luzern, Dr R. Broersma te 's-Gravenhage, Dr P.H. Damsté te Utrecht,
Dr G. Horreus de Haas te Zwolle, Dr M. Th. Houtsma te Utrecht, Dr L. Knappert te
Oegstgeest, Dr F.W.A. Korff te Leiden, Dr J.B. Manger te Purmerend, Dr H. Reimers
a

te Aurich, Mej. Dr Joh. Snellen te Utrecht, de Heer C. van Son te Dordrecht, Dr
N.B. ten Haeff te Scheveningen, Mej. C.M. Vissering te 's-Gravenhage de Heer P.D.
de Vos te Zierikzee, Dr E. Wadstein te Stockholm, Dr F.C. Wieder te Noordwijk.
Thans verzoek ik U Uwe plaatsen weer in te nemen. Ik wil dan in enkele woorden
de verdiensten der overledenen gedenken.
Ons medelid Dr S. Baart de la Faille was lange jaren predikant der Nederl. Herv.
Gemeente te Londen en heeft in die jaren met eere een middelpunt gevormd van
het Nederlandsche cultureele leven in de Hoofdstad van het Britsche Rijk.
Dr Anno Sjoerd Brandsma, meer bekend onder zijn kloosternaam Titus, doceerde
de geschiedenis der Nederlandsche mystiek aan de R.K. Universiteit te Nijmegen.
Ook was hij een gezaghebbend figuur in de Friesche beweging.
Dr Renward Brandstetter, professor aan de Kantonschule te Luzern,
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was in Nederland bekend als een ernstig beoefenaar der Indonesische talen
waarover hij verschillende studies publiceerde.
Dr R. Broersma was leeraar en journalist in Nederlandsch Indië. Zijne welbekende
publicaties betreffen vooral gewesten van Nederlandsch Indië welke hij uit eigen
aanschouwing en door eigen arbeid grondig kende.
Dr P.H. Damsté, die bijna 40 jaren lid onzer maatschappij was, heeft een grooten
naam nagelaten als leeraar, als hoogleeraar en ook als beoefenaar van de roeisport.
Zijn uitgaven van Sallustius en Curtius zijn welbekend, maar het zijn vooral zijn
talrijke Latijnsche gedichten welke getuigen van een zeer bijzondere geesteshoogheid
en dichterlijke begaafdheid.
Dr G. Horréus de Haas was een hooggewaardeerd predikant van de Ned. Herv.
Kerk, uitblinkend als vertegenwoordiger van het vrijzinnige Christendom in Nederland
en als schrijver van verschillende studies op maatschappelijk en zedekundig gebied.
Op zeer hoogen leeftijd overleed Dr M. Th. Houtsma oud-hoogleeraar in de
Oostersche talen te Utrecht. In hem verliest Nederland een geleerde van
internationale reputatie, wiens werken hem nog lang zullen overleven. Van de
welbekende Encyclopaedie van den Islam heeft hij als hoofd-redacteur een zeer
groot aandeel voor zijn rekening genomen.
Den 4den Juni van dit jaar overleed te Oegstgeest het eerelid onzer Maatschappij
Dr Laurentius Knappert. Hij was Nederl. Herv. predikant te Dokkum en te Assen en
van 1902-1933 hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit vanwege de Nederl. Herv.
Kerk. Hij schreef verschillende werken op het gebied der Nederlandsche
Kerkgeschiedenis, welke door welverzorgde taal en stijl uitmunten. Ook zijne
redevoeringen treffen door haar vorm en de innigheid zijner overtuiging. Voor onze
Maatschappij was hij een zeer verdienstelijke lid; tot driemalen toe bekleedde hij
met groote waardigheid het voorzitterschap.
Ons medelid Dr F.W.A. Korff was Nederl. Herv. predikant en later kerkelijk
hoogleeraar te Leiden. Naast een tweedelig wetenschappelijk werk over Christologie
heeft hij vele boeken en geschriften het licht doen zien welke in fraaie taal een warm
getuigenis geven van zijn geloof en van zijn diepe belangstelling in het
maatschappelijk leven.
Dr J.B. Manger, leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Purmerend was
een welbekend historicus. Zoowel over onze vaderlandsche geschiedenis als over
onderwerpen uit de algemeene geschiedenis en de internationale politiek heeft hij
belangwekkende studies geschreven.
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De Oostfriesche predikant Dr Heinrich Reimers heeft zich in Nederland bekend
gemaakt vooral door zijne studie van en propaganda voor de volkstaal in
Oostfriesland, waarin hij ook predikaties heeft uitgesproken.
Mejuffrouw Dr Johanna Snellen was te Arnhem een zeer geziene leerares. Hare
grondige studies over Hadewijch en zuster Bertken verzekeren haar een blijvende
plaats in de Nederlandsche wetenschap.
De Heer C. van Son heeft zich bij zijn leven zeer verdienstelijk gemaakt door zijn
arbeid voor het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Dr N.B. ten Haeff overleed na een kort hoogleeraarschap. Een groot deel van zijn
leven en van zijn werkkracht heeft hij gewijd aan het onderwijs der Lycea en zich
hierbij een welverdiende reputatie verworven. Zijn wetenschappelijke arbeid betrof
vooral de geschiedenis van zijn vaderstad Utrecht.
Mejuffrouw C.M. Vissering, op 82-jarigen leeftijd overleden, heeft verschillende
goedgeschreven reisbeschrijvingen het licht doen zien, waarvan enkele nog steeds
gaarne gelezen worden.
De Heer P.D. de Vos is lange jaren archivaris van Zierikzee geweest en heeft
over deze stad en het eiland Schouwen een menigte historische bijzonderheden
gepubliceerd in boek- en tijdschriftvorm.
Ons Zweedsche medelid Prof. Dr E. Wadstein te Stockholm heeft werken van
groote wetenschappelijke waarde gepubliceerd op het gebied der Germanistiek en
Anglistiek; ook de studie van het Friesch had zijn belangstelling.
Met Dr F.C. Wieder is een Nederlandsch geleerde van zeer bijzondere beteekenis
heengegaan. Hij heeft zich een groote en welverdiende reputatie verworven in
Nederland en daarbuiten door zijn buitengewone kennis der cartographie, en zijn
prachtige publicaties op dit gebied.
Zij allen zullen bij ons in goede herinnering blijven.
Onze secretaris zal U straks in zijn jaarverslag nadere bijzonderheden mededeelen
betreffende de werkzaamheden onzer Maatschappij in het afgeloopen jaar.
Het zij mij vergund voor U hier te memoreeren dat het Jaarboek onzer
Maatschappij als gewoonlijk heeft kunnen verschijnen, zij het dan onder een
eenigszins gewijzigden titel. Ook verschenen dit jaar, bezorgd door de Commissie
voor de Uitgaven, twee deelen van de groote reeks der Leidsche drukken en
herdrukken uitgegeven vanwege de Maatschappij. Den afgetreden voorzitter dezer
commissie Prof. Dr J. de Vries komt een
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woord van hartelijken dank toe voor zijne voortvarendheid ten deze. Het waren de
navolgende publicatiën:
o

1 Van de hand van Prof. Dr J.W. Muller de exegetische commentaar op zijn in
1941 verschenen 2de druk ‘Van den Vos Reinaerde’.
o

2 Het eerste deel van de Coornhertuitgave, tot stand gekomen met steun van
de Nederlandsche Academie van Wetenschappen en wel ‘Zedekunst dat is
Wellevenskunste’ uitgegeven en met aanteekeningen voorzien door Prof. Dr B.
Becker.
Verdere werkplannen door Uw bestuur reeds in studie genomen, moesten wegens
de bijzonder moeilijke omstandigheden voorloopig blijven rusten.
Zooals ik U reeds heb medegedeeld is onze voorzitter thans door invaliditeit
verhinderd zijn plaats hier in te nemen. Als vooruitziend man had hij voor deze
jaarvergadering intusschen reeds eenige beschouwingen over ‘vertalen’
bijeengebracht, welke hij U hier had willen voordragen. Ik heb gemeend naast andere
werkzaamheden ook het voorlezen hiervan van hem te moeten overnemen. Op
deze wijze zal het volgend Jaarboek onzer Maatschappij dan toch een bijdrage van
zijne hand bevatten voor het vereenigingsjaar 1942-1943.

[Beschouwingen over vertalen door Dr G.E.W. van Hille †]
Dr Van Hille zou dan als volgt tot U willen spreken:
Wanneer ik nu aan dit jaarverslag eenige opmerkingen ga toevoegen, ontleend
aan mijn studievak, dan behooren die ook in zekeren zin verband te houden met
de Nederlandsche Geschiedenis en de Nederlandsche Letteren, een ruimer veld
dan dat der Letterkunde, zooals voorzitter Nijhoff ons vóór twee jaar heeft doen
gevoelen. Bestond de clausule omtrent dat verband niet, dan zou ik minder verlegen
staan dan nu.
‘Maar ge zijt er ook niet toe gedwongen’ hebben mijn vrienden, die me voor al te
glad ijs wilden behoeden, gezegd; het kan zijn! De mos evenwel wil het verband
beslist gehandhaafd zien en de mos is voor mij een sacro-sancta potestas, die
niemand straffeloos schenden zal en in dit geval bestaan voor mij ook redenen van
piëteit om het bedoelde verband in eere te houden.
Als ik wèl zie, valt er in de laatste decenniën een toenemende belangstelling voor
de classieke talen te constateeren. Mocht die toeneming worden betwijfeld, dan zou
ik als bewijs of aanwijzing daarvan willen
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noemen het groeiend aantal leeskringen, onder auspiciën van het Nederlandsch
Klassiek Verbond opgericht, waar stukken van Grieksche en Latijnsche auteurs van
allerlei aard worden gelezen.
Men zou het ontstaan en bestaan van die clubs kunnen beschouwen als een
verdienste van het gymnasiaal onderwijs, waardoor de belangstelling voor de
classieken werd gewekt, die, later door andere studie naar den achtergrond
gedrongen, bij de oud-gymnasiasten op rijperen leeftijd weer herleefd is en aanleiding
gaf tot hernieuwde lectuur.
Men zou kunnen denken aan een fout van het gymnasiaal onderwijs, omdat
jongelui op den leeftijd van onze gymnasiasten eigenlijk nog niet in staat zijn om te
voldoen aan de eischen, die de lectuur van classieke auteurs hun stelt. Bij
oud-gymnasiasten, mannen en vrouwen geworden, zou dan onder den indruk van
dit besef de lust kunnen zijn opgekomen het op school verzuimde in te halen.
In elk geval zou dan toch het gevoel zijn gewekt, dat daar op school iets was
geboden, dat, voorzoover verzuimd, de moeite van het herhalen of ophalen waard
was.
Een andere aanwijzing voor het bestaan van belangstelling in de classieke talen
zie ik in den bloei van het populaire tijdschrift Hermeneus, dat zijn lezers recruteert
uit een ruimen kring intellectueelen, die wel voor de overgroote meerderheid zal
bestaan uit oud-gymnasiasten. De inhoud van dat tijdschrift is van zeer veelsoortigen
aard, maar een niet onbelangrijke plaats wordt ingenomen door vertalingen
voornamelijk van classieke poëzie, die veel gelezen en naar ik meen te weten,
gewaardeerd worden. Natuurlijk zijn ze van verschillend gehalte; als kunstwerken
beschouw ik de Catullus- en Horatius-vertalingen van A. Rutgers van der Loeff. Een
tweede aantrekkelijkheid van Hermeneus vormden - helaas moet ik den verleden
tijd gebruiken - de Latijnsche gedichten van ons zooeven herdacht ontslapen medelid
Prof. H.T. Damsté. Deze gedichten, die de eerste pagina van haast elke aflevering
plachten te sieren, werden door de lezers van Hermeneus met groote dankbaarheid
ontvangen. Geen wonder, want er ging van die gedichten een groote bekoring uit,
wat ook het onderwerp ervan mocht wezen en zij hebben den auteur een lezerskring
bezorgd veel uitgebreider dan het beperkte philologen-aantal, dat de beteekenis
van zijn wetenschappelijk werk kon beoordeelen of doorgronden. Toch konden,
geloof ik, slechts weinigen beseffen, over welke qualiteiten men moet beschikken
om zulke gedichten te kunnen schrijven, anders zouden zich in den loop der tijden
niet zoovelen aan het schrijven van Latijnsche poëzie hebben gewaagd.
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Ik meen in het jaar 1818 schreef Prof. P. Hofman Peerlkamp een onwaarschijnlijk
dik boek - mij is alleen de tweede editie bekend van het jaar 1838, die 575 pg telt getiteld ‘Liber de vita doctrina et facultate Nederlandorum qui carmina latina
composuerent’, dus over Nederlanders, die Latijnsche verzen hebben gemaakt. U
ziet een studie van belang, maar een niet altijd even belangwekkende; niet minder
dan negen eeuwen omvat Peerlkamps onderzoek, maar dichters als Janus Secundus
en Hugo de Groot zijn zeldzaam. Velen hebben zich niet ontzien Latijnsche dichters
als Horatius en Vergilius op brutale manier te plunderen, anderen brachten het niet
verder dan poover knutselwek. Van den grooten Constantijn Huygens vinden we
een haast overstaanbaar versje, waarin op spitsvondige manier gebruik gemaakt
wordt van het bekende feit, dat esse zoowel eten als zijn of bestaan kan beteekenen.
In 1879 gaf J. Th. Bergman de Opuscula Oratoria et Poëtica van Peerlkamp uit,
dus van den zooeven genoemden verzamelaar. Zoowel het proza als de poëzie zal
ieder met belangstelling lezen, wien de vaderlandsche historie van de eerste helft
der 19e eeuw ter harte gaat. De Academische redevoeringen maken op ons, vooral
in dezen tijd, een ietwat zonderlingen indruk om den scherpen toon tegen de Belgen,
maar ze zijn geschreven in een krachtig en hartstochtelijk Latijn en getuigen van
een warme vaderlandsliefde, die weldadig aandoet. Ook onder de gedichten zijn er
verscheidene, waaruit Peerlkamps meesterschap over de taal en zijn goede smaak
duidelijk blijken.
Het mooiste gedicht is misschien een vertaling - hier en daar zou men liever
zeggen bewerking - van Borgers ‘Aan den Rijn’, dat zoo begint:
Tandem igitur fera cessit hyems; vincloque solutus,
Rhene pater, faciles ad mare volvis aquas.
Ad tua conveniunt iuvenes de rure fluenta,
Ulvaque virgineos lambit amica pedes.

‘Eindelijk dan week de woeste winter en van de boei bevrijd, Vader Rijn, wentelt ge
uw gewillige wateren naar zee. Naar uw stroom komen de jonge mannen uit het
veld samen en het wier streelt vriendelijk de voeten van de meisjes.’
Men heeft dikwijls minder welwillend gesproken over het schrijven van Latijnsche
gedichten door Nederlanders en geoordeeld, dat, als er bij deze auteurs werkelijk
van dichterlijken aanleg sprake was, zij in hun moedertaal zouden hebben
geschreven en niet in een taal, die, wat con-
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structie en taaleigen betreft, zoover van de hunne afstaat als het Latijn van het
Nederlandsch. Neen, hier was niet zoozeer sprake van dichtergenie als wel van
een vergevorderde techniek! Het is niet te ontkennen, dat - zooals ik zooeven reeds
zei - in de geciteerde verzameling veel middelmatigs en onoorspronkelijks voorkomt,
maar als ik me nu mag bepalen bij den man, van wien ik in deze bespreking uitging,
wijlen Prof. Damsté, dan zoude ik met even groote stelligheid de aanwezigheid van
een vergevorderde techniek als die van een groote dichterlijke begaafdheid durven
vaststellen. De techniek zou de dichter zich niet hebben kunnen verwerven zonder
een uitgebreide kennis van de Romeinsche litteratuur en zonder een fijngevoeligen
geest zou hij niet het veelomvattende genie van Horatius, het speelsch vernuft van
Ovidius, de epiek van Vergilius hebben doorvoeld, waarvan zijn gedichten de
bewijzen leveren. Ook het Stabat Mater, het eeuwige lied voor allen, door wier ziel
een zwaard ging, is door het diepst van zijn hart gegaan.
Het werk van Damsté omvat alle denkbare genres. Van een aangrijpende innigheid
zijn de gedichtjes, die aan een gelukkig familieleven herinneren. In hetzelfde gedicht,
waarin hij op zoo eenvoudig-gemoedelijke wijze beschrijft, hoe hij op een
Middellandsche Zeevaart kennis maakte met den bekenden fabrikant, die hem met
de woorden ‘Ego sum Verkadius’ aan zijn tafeltje noodde, zien we 's dichters kinderen
in gezamenlijke aandacht over een Verkade-album gebogen, luisterend naar de
verhalende stem van de Moeder, die de plaatjes in het album schikt. Wat moet de
dichter van zoo'n vriendelijke tooneeltje hebben genoten!
Als aan dat gelukkig familieleven een eind is gekomen, uit de dichter zich in twee
in middeleeuwsche stijl gehouden gedichten: Ad Aediculam op het Groene Kerkje
te Oegstgeest, dat in al zijn aantrekkelijkheid van ligging wordt beschreven. Maar
het kerkhof bergt het licht van zijn leven, sinds God de levensdraad van de geliefde
heeft doorgesneden:
At non omnis tibi datur:
Nihil apud te versatur
Nisi carcer animae.

Op een hereeniging met deze geliefde anima zijn de Senis Vota gericht, het lied,
waarin de vriendelijke dood wordt aangeroepen, de mors amica, met de bede om
den dichter uit zijn verduisterd leven naar het ware bestaan, het samenzijn met de
andere helft, de pars dimidia van hem over te brengen.
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Het is niet mijn bedoeling het geheele werk van Damsté te behandelen; ik citeer
slechts uit het tweede deel der carmina minora, waar we allerlei genres
vertegenwoordigd vinden; het zinken van de Titanic, een lofrede op Vergilius, een
huldiging van Horatius in de Onderwereld, jubelliederen op voor het Vaderland
gewichtige gebeurtenissen en, om nog iets te noemen van het satirische genre:
Lingua Triumphans over Esperanto, Rapta Lamella over het bedroefde meisje, van
wier rijwiel men voor de zooveelste maal het belastingplaatje heeft gestolen, een
meditatie van Charon, die tengevolge van het moderne vrouwenkostuum vrouwen
niet meer van mannen kan onderscheiden en zich afvraagt, of de vrouwen het
eeuwige leven hebben, omdat hij slechts mannen in zijn boot meent te zien. Talrijk
zijn de oden aan vrienden, hartelijk, spotziek, maar altijd sympathiek. De zotheid is
vertegenwoordigd in de lofrede op de motorbus; hij begroet de motorbus als een
groote verbetering voor de burgers. Hij is blij, dat er vlak voor zijn huis een halte is
motorum borum; hij is van plan steeds motore bo te gebruiken. Maar ondanks de
zotte verbuiging is het een alleraardigst Latijnsch versje.
Maar waarom moet de dichter nu juist Latijn schrijven? vragen de obtrectatores.
Men mag een kunstenaar en ieder ander zooveel vragen stellen als men wil, maar
men mag geen antwoord eischen.
Ik zou willen vragen: Is het zoo vreemd, dat iemand, getroffen door de eeuwige,
ik bedoel door de aan tijd noch plaats gebonden waarheden, die zijn levenservaring
of zijn lectuur hem heeft doen kennen, zich gedrongen voelt, die in het Latijn weer
te geven? Hij kent het Latijn als de historische taal van de Westersche wetenschap;
door studie en lectuur is hij vertrouwd geworden met de veelzijdige Latijnsche
letterkunde. Dat het de Oudheid en de Middeleeuwen door de taal is geweest van
vele volkeren, geeft den man van wetenschap met een gevoelig hart een ruimte
van mogelijkheden om zijn leed en zijn vreugde, die immers ook van alle tijden en
alle volkeren zijn, uit te spreken op een wijze, die het meest met zijn karakter strookt.
Want niets let hem om van het algemeene over te gaan tot het bijzondere en ook
voor het specifiek vaderlandsche, moderne en persoonlijke het Latijn te kiezen. Dat
kan zijn een zaak van scherts of voortkomen uit de overtuiging, dat het veelzijdige
Latijn zich leent tot het uiten van de subtielste gedachen van den modernen mensch.
Zoo is voor hem het Latijn geworden tot de gemeenschappelijke moedertaal van
den cultuurkring, waartoe hij behoort. Op die wijze kan een wereldtaal tot een
moedertaal worden.
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Misschien klinkt het paradoxaal, maar het komt me voor, dat er belangrijke
overeenkomst bestaat tusschen den Latijn-schrijvenden Nederlander en hem, die
vreemde litteratuur in het Nederlandsch vertaalt. Men zegt wel, dat niemand
volkomen tweetalig is; dat moge juist of onjuist zijn, het doet niet ter zake; ik ben
tevreden, als men mag aannemen, dat de vertaler het vreemde gedicht evengoed
verstaat, alsof het in zijn eigen taal geschreven was. Want wat beoogt de vertaler?
Ik bedoel niet den stakker, die vertaalt om een schamel stukje brood te verdienen,
maar hem, die in waarheid aan vertaalkunst gelooft. Ik kan me voorstellen, dat hij,
zich zijn geestelijk voorrecht bewust, anderen in dat voorrecht wil laten deelen en
hun een geestelijken rijkdom verschaffen, die anders voor hen onbereikbaar zou
zijn. Wij hebben iemand in ons midden, die een aantal fabels van La Fontaine heeft
vertaald en ze blijkens het schutblad heeft toegewijd aan een vijftal jongelieden. Ik
ben er verre van af deze dedicatie als een litteraire fictie te beschouwen en de
vertaler heeft dien bevoorrechten kinderen daarmee een geschenk gegeven,
waarvoor ze hem hun leven lang dankbaar zullen blijven, maar ik kan me moeilijk
voorstellen, dat de vertaler niet nog een ander motief voor zijn werk heeft gehad.
In het midden van de 19de eeuw zou de titel van den bundel misschien geluid
hebben: La Fontaine in Nederlandsch gewaad. Niets ware minder juist geweest.
Het gewaad toch is de uiterlijke omhulling, die aan het omhulde vreemd blijft. De
goede smaak eischt, dat tusschen het omhulsel en het omhulde een zekere harmonie
bestaat, want wansmaak veroorzaakt wel eens een aantasting van het
essentieel-innerlijke door het toevallig-uiterlijke; men spreekt immers niet ten onrechte
van een knellend keurs? Maar de taal is niet een toevallig-uiterlijke bekleeding van
een vertelsel. Zij moet het karakter uitbeelden van de sprekende personen of dieren.
Dat andere motief zie ik aangeduid in den titel van de verzameling ‘40 Fabels van
La Fontaine in het Nederlandsch weergegeven’ d.w.z. als ik me niet vergis: Jan
Prins heeft deze fabels in zijn geest opgenomen en zijn indrukken zóó teruggegeven
dat een lezer, die La Fontaine niet kende, de fabels voor oorspronkelijk Nederlandsch
zou houden.
Ik denk, dat bij dit werk de bevoorrechte personen van de dedicatie wel eens naar
den achtergrond van 'skunstenaars gedachtenwereld zijn gedrongen. Dan moet
toch de alles beheerschende gedachte geweest zijn: Hoe geef ik de waarheden,
die in de geestige gedichtjes opgesloten liggen, zonder dat er iets verloren gaat,
éven geestig en éven oorspronkelijk
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weer in mijn eigen taal? Die waarheden biedt La Fontaine ons in een fantastischen
vorm, uitgesproken en beleefd - grootendeels tenminste - door dieren naar het
karakter van hun positie in de dieren-maatschappij. Die taal mag en moet meestal
gemeenzaam zijn, maar toch niet geheel gelijk aan onze gewone omgangstaal.
Rijm en maat steunen ons besef, dat wij ons niet in een alledaagsche wereld
bevinden; en krekel en mier onderhouden zich met elkaar in een taal, die voor hen
wèl, maar voor ons niet volkomen gemeenzaam genoemd mag worden.
Elke fabel wordt ons geboden als een waarheid, geopenbaard in een ons vreemde
maatschappij, maar niet aan die maatschappij onverbrekelijk verbonden. Dat bewijst
de bijgevoegde of de uit het gedicht op te maken moraal. Die geldt voor ons
menschen allen. Dat hebben Aesopus, Phaedrus, La Fontaine en Jan Prins zoo
gevoeld en tot uiting gebracht.
Is de overgang van La Fontaine naar Plato niet al te bruusk? Ik geloof het niet.
Het gesprek tusschen Socrates en Crito in Plato's dialoog is ook in gemeenzame
taal geschreven, zooals deze gewettigd is tusschen vrienden, die op welwillende
wijze en zonder terughouding elkander de waarheid zeggen, zooals zij die zien. Die
beide mannen zijn sinds jaren met elkaar bevriend, maar zij en hun opvattingen zijn
ons en onzen tijd niet zoo vertrouwd, als zij aan elkaar.
Vergunt me met een enkel woord het gegeven van den dialoog op te halen.
Socrates zelf en al zijn vrienden zijn overtuigd, dat hij ten onrechte is veroordeeld
en gevangen genomen. Is hij nu niet volkomen in zijn recht, als hij uit de gevangenis
ontvlucht en zich onttrekt aan de uitvoering van het doodvonnis? Hij is het zelfs
verplicht, meent Crito, aan zijn vrienden en aan de goede zaak, die hij dient. Socrates
denkt er anders over; hij acht de veroordeeling van zijn persoon bijzaak en
ongehoorzaamheid aan de wetten, ook al worden die door onrechtvaardige rechters
toegepast, een groote zonde. Men mag in geen geval zijn eigen rechter zijn.
Bovendien voelt Socrates den dood niet als een straf, maar als een bevrijding van
de ziel uit de smetten des lichaams. Paulus, die te Philippi zonder geldige reden
was gevangen gezet, vluchtte ook niet, toen hij de kans kreeg en vermaande den
wanhopigen cipier met de woorden: ‘Doe U zelven geen kwaad, want wij zijn allen
hier’ (Hand. 16.28). Wat men tegenwoordig zou doen, rechtvaardig of onrechtvaardig
gekerkerd, weet ik niet; in elk geval staat het geding Socrates wat de beschuldigingen
en de overwegingen, die tot de veroor-
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deeling leidden betreft, zóóver van onze gedachtenwereld af, dat we ons niet met
die Atheensche rechters en met Socrates en zijn vrienden geheel vertrouwd kunnen
voelen; wat natuurlijk niet belet, dat onze sympathieën zeer wel kunnen uitgaan, òf
naar Socrates, òf naar Crito. Laten we eens aannemen dat het probleem er een is
van alle tijden, voor den Nederlandschen lezer mag het geval toch niet vervormd
worden naar modern of Westersch model, het moet zuiver Grieksch blijven. Die
Grieken van 400 v. Chr. mogen ons niet al te nabij komen, anders zou er wellicht
misverstand kunnen ontstaan omtrent de bedoeling van het stuk, alsof wij de
argumentatie van beide sprekers als ook voor ons bestemd en geldend hadden op
te vatten. We mogen met onze sympathie staan, bij wien van beiden we willen, we
zullen niet kunnen nalaten partij te kiezen; 't ware jammer, als we niet onder de
suggestie geraakten van het debat, maar toch kunnen wij, later levenden, niet geheel
partij zijn in dit ons zoo vreemde geding.
Wat heeft nu de vertolker gedaan? Hij heeft het Nederlandsch gebonden door
versmaat en rijm zonder eenige lyriek of ‘dichterlijke vlucht’ maar de taal even
eenvoudig gelaten als hij den Griekschen text gevonden had. Maar juist door dezen
dichterlijken vorm heeft hij den text dat gemeenzame ontnomen, dat òns zou
hinderen, omdat wij ons niet zoo verbonden voelen aan het beroemde tweetal, als
de leden van die kleine Atheensche republiek, voor wie Plato's dialogen bestemd
waren. Ik gebruikte zooeven het woord ‘hinderen’. Is dat woord geoorloofd of overdrijf
ik, als ik zeg, dat wij soms gehinderd worden in een enkele moderne bijbelvertaling
door een al te gemeenzame uitdrukking, al weten wij ook, dat de κοινη van de
historische boeken van het N.T. een gemeenzaam karakter heeft en ver verwijderd
is van de taal, die de Duitschers ‘Kunstprosa’ plegen te noemen. Niettemin hindert
ons die gemeenzaamheid in het Nederlandsch, omdat deze ons niet past in verband
met de verheven personen, die we in de bijbelsche litteratuur aan het woord vinden.
Ik heb ons medelid Schepp over deze dingen niet geraadpleegd; ik hoop, dat hij
me niet zal désavoueeren. Mocht dat wèl het geval zijn, des te erger voor mij, maar
dan zullen we een beter inzicht krijgen en daarom is het tenslotte te doen.
In het algemeen gesproken kan ik me bij den vertaalkunstenaar moeilijk als primair
motief iets anders voorstellen dan de behoefte om het in de vreemde taal genoten
stuk in het Nederlandsch weer te geven,
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zooals het oorspronkelijk in den geest van den vertaler is ingedrongen en zijn
eigendom is geworden. Hij heeft het geannexeerd en als Nederlander een beteekenis
eraan gegeven, grooter en belangrijker, dan wanneer het alleen maar Fransch of
Grieksch gebleven was.
Wie het charisme bezit zich geheel in de gedachten van een ander te kunnen
verplaatsen en die gedachten in het Nederlandsch weer te geven, zooals de
vreemdeling zou gesproken hebben, ware hij Nederlander geweest, is een
kunstenaar. Maar hij moet zich wachten voor een lang niet denkbeeldig gevaar,
waarin juist dit charisme hem kan doen vervallen. Zijn annexatie kan namelijk een
tegennatuurlijk, gewelddadig karakter krijgen, geheel in strijd met de bedoeling, dat
wil zeggen het weergeven van de gedachten der oorspronkelijke auteurs.
Wanneer hij zich afvraagt: Hoe zou deze Romein gesproken hebben, als hij
Nederlander geweest was, dan kan hij hem een Neerlandisme in den mond leggen,
dat in flagranten strijd is, ik bedoel cultureel, met de rest van het gedicht of het
prozastuk, waar ten duidelijkste blijkt, dat een Romein aan 't woord is. Dit gevaar
loopt hij natuurlijk niet, als hij er in slagen kan het geheele stuk tot een Nederlandsch
verhaal te maken en dus den Romein tot een Nederlander en evenmin als het stuk
een beschouwing bevat, die losstaat van alles, wat op landaard of individualiteit
betrekking heeft, zooals een fabel.
Ik weet niet precies, welke eigenschappen een Franschman aan een Normanjer
of een Gasconjer toeschrijft: leeperds die nooit rechtstreeksche antwoorden geven
en opscheppers? en of dit een Franschen lezer van de Fabel: ‘De vos en de druiven’
oogenblikkelijk voor den geest komt bij de lectuur. Ook weet ik niet, of ieder Fransch
lezer onmiddellijk de beteekenis van den katernaam Rodilardus den spekknabbelaar
doorziet. Wordt het hem aanstonds duidelijk, dat het eerste gedeelte van de
samenstelling niet de voor hem normale beteekenis van roder, maar die van ronger
heeft? Moet men deze vragen bevestigend beantwoorden, dan gaat er iets voor
den gewonen Nederlander verloren, dat voor den Franschen lezer onmiddellijk
genietbaar was. Maar dit zijn kleinigheden.
Iets geheel anders betreft het volgende: De bekende epode van Horatius ‘Beatus
ille’ waarin de stedeling den landbouwer gelukkig prijst, eindigt daarmee, dat hij, als
't er opaan komt, het stadsleven trouw blijft en zich niet kan decideeren dit met 't
landleven te verwisselen. De laatste 4 regels luiden: Toen de geldschieter Alfius
zoo had gesproken, reeds op het punt boer te worden, vorderde hij al zijn uitstaan-
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de gelden tegen de Idus op en zocht ze op de volgende Kalendae weer te plaatsen.
Hartman vertaalt: ‘Nadat de banker Alfius aldus had gesproken en al zijn pretenties
had gerealiseerd, om één twee drie een hofstede te koopen... toen stond hij veertien
dagen na dato weer met zijn contanten in den effectenhoek’.
De vertaler heeft ongetwijfeld beoogd aan het verhaal een moderne tint te geven,
omdat hetzelfde verschijnsel zich ook in onzen tijd voordoet. Horatius heeft een
dergelijk verschijnsel aangeduid in zijn: ‘Hoe komt het, Maecenas, dat niemand
tevreden leeft met het lot, dat de goden hem hebben gegeven of dat hij zelf heeft
gekozen en hen benijdt, die het tegendeel najagen?’ Het is bekend genoeg en het
is aardig dat te laten uitkomen voor de lezers, die de eeuwige waarheden gaarne
in hun eigen taal verkondigd zien òf in een geheel anderen, fantastischen vorm
zooals in de fabel. Maar in de fabel hebben wij de rechtstreeks tot ons sprekende
moraal.
Nu heb ik tegen Hartman een bezwaar: als Alfius het gelukkige landleven bejubelt,
worden Priapus en Silvanus genoemd en de voor Romeinsche tong lekkerste hapjes
opgesomd en dan die effectenhoek! Daar valt de vertaler wel geheel uit den toon.
Tegen het spreken over de Beurs zou ik geen bezwaar hebben, maar we mogen
niet de voorstelling wekken, dat er in den Romeinschen tijd een effectenhandel
bestond, zooals wij die kennen. Hij heeft zich te veel laten meesleepen door zijn
behoefte aan effect. Dan zet ik hiernaast de vertaling van A. Rutgers van der Loeff:
De beursman, zoo gezegd en zoo gedaan,
zal boeren gaan,
Verzilvert fluks zijn kapitaal en koopt ...
een hypotheek.

Geld leenen op zakelijk onderpand was bij de Romeinen iets zeer gewoons, evenals
het in onzen tijd bij alle volken is. Het actueele, voor ieder begrijpelijke, wordt
behouden, zonder dat aan de sfeer van het Romeinsche gedicht geweld wordt
aangedaan.
Toch houdt Van der Loeff wel van spelen; bij het opsommen van de culinaire
genietingen, waarvan Alfius droomt, zegt hij in plaats van steur: Kampersteur en
Regulus laat hij naar Carthago, de stad van zijn doodsvijanden vertrekken in een
gemoedsrust
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als hij na de zitting
het drukke zakenleven kalm verliet
voor Zondagsrust op stille buitenplaats,

maar in die woorden ligt geen storende gezochtheid, die den lezer uit zijn stemming
van overgave doet opschrikken, de Zondagsrust wekt slechts de associatie met een
kalmen vacantiedag.
De Latijn-schrijvende Nederlander geeft, door het kiezen van de taal van zijn
cultuurkring aan zijn geschrift een plaats naast de antieke en middeleeuwsche
wereldlitteratuur en maakt het leesbaar voor een lezerskring, die zich buiten de
vaderlandsche grenzen uitstrekt. De vertaler uit een vreemde taal in het
Nederlandsch geeft het vreemde kunstwerk aan zijn landgenooten als een kostbaar
geschenk, dat voor velen van hen anders onbereikbaar zou zijn. Hij breidt dus ook
den lezerskring uit, want het aantal vreemdelingen of het aantal lieden, dat de
vreemde taal verstaat, is hier betrekkelijk gering.
Beide categorieën kunstenaars zijn dus verdienstelijk in ditzelfde opzicht, dat zij
de kunst uitdragen over een breeder veld en velen weldoen.
Tot zoover de beschouwingen van dr Van Hille.
En thans geachte Medeleden heet ik U allen hier welkom. Ik maak van deze
gelegenheid gaarne gebruik onzen dank uit te spreken aan de autoriteiten welke
deze vergadering in het Museum voor Volkenkunde mogelijk hebben gemaakt.
En hiermede verklaar ik de 177e Jaarvergadering der Maatschappij geopend.

[II.] Verslag van den secretaris

aant.

II. De Secretaris leest zijn verslag voor over den staat der Maatschappij en haar
belangrijkste lotgevallen en handelingen gedurende het jaar 1942/'43:
De maandelijksche vergaderingen werden gehouden op de Zaterdagmiddagen
van 3 October, 7 November, 12 December 1942 en 9 Januari, 6 Februari, 6 Maart,
3 April en 1 Mei 1943. In deze bijeenkomsten hielden lezingen:
(1) Prof. J.C.M. Warnsinck over: De reis om de wereld van Joris van Spilbergen
van 1614 tot 1617;
(2) Dr C.C. Krieger over: Nederlands rol bij de openstelling van Japan voor de
Europeesche cultuur;
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(3) Dr M.D. Ozinga over: Middeleeuwsche kerkenbouw in Friesland en Groningen;
(4) Dr J.H. Kramers over: Omar Chajjam en zijn invloed op de letterkunde;
(5) Dr H.E. van Gelder over: Rembrandt de Etser;
(6) Dr F.M.G. de Feyfer over: De ontdekking van den bloedsomloop en de Leidsche
Medische Faculteit;
(7) de heer Nanne Ottema over: Chineesch porcelein en de Oud-Hollandsche
bronnen daarover uit de 16e, 17e en 18e eeuw.
Verkeersmoeilijkheden hebben den spreker op 1 Mei verhinderd om naar Leiden
te komen, zoodat in de laatste maandelijksche vergadering geen voordracht kon
worden gehouden.
Verslagen van deze lezingen zullen worden afgedrukt in het Jaarboek. Aan alle
genoemde sprekers zij ook hier dank betuigd voor hunne medewerking.
Het bezoek der vergaderingen is iets verminderd; in het vorige jaar bedroeg het
gemiddelde aantal bezoekers der vergadering 35, in dit jaar 34; het hoogste aantal
was 51, het laagste 23.
In de vorige jaarvergadering is medegedeeld, dat van Duitsche zijde eenige
archivalia betreffende kloosters te Emmerik en te Neder-Elten werden opgeëischt,
krachtens een bestaande overeenkomst tot het uitwisselen van archiefstukken. Op
grond van het oordeel der geraadpleegde Nederlandsche deskundigen is toen
besloten tot afgifte der stukken na den oorlog (zie Jaarboek 1941/'42, blz. 178). Op
grond van naderen aandrang van Duitsche zijde heeft het Bestuur besloten zijn
toestemming te geven om deze archivalia reeds thans ter beschikking te stellen.
In het vorig jaarverslag werd medegedeeld, dat de illustratie van de aan de leden
uit te reiken rijmprent bij het bekroonde gedicht van Jan Prins (C.L. Schepp) ‘Coen's
verscheiden’, zou worden geleverd door den heer Pam Rueter (Jaarboek 1941/'42,
blz. 171). De Commissie, die hiervoor de zorg op zich had genomen, kon het
ingezonden ontwerp niet aanbevelen; daarna is aan den heer J.F. Doeve opdracht
gegeven om deze illustratie te maken. Zijn teekening is, eenige maanden later dan
was overeengekomen, ontvangen: een penteekening, die in zwart en één kleur zal
worden gedrukt.
De Commissie van voordracht voor de toekenning van den Wijnaendts
Francken-prijs aan een werk op het gebied van Levensbeschrijving en
Cultuurgeschiedenis uit de jaren 1939-1942, heeft aan het bestuur be-
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richt, er wegens de bijzondere tijdsomstandigheden van af te zien om deze
voordracht te doen.
Het archief van het bestuur wordt geordend. Met deze omvangrijke taak heeft
Mej. Mr M.E. Blok zich belast. Een groot deel van het werk is, sedert er in het eind
van October mede werd begonnen, reeds verricht, zoodat waarschijnlijk over eenige
maanden de voltooiïng mag worden verwacht.
In de Jaarboekcommissie kan de locosecretaris Dr G.I. Lieftinck wegens zijn vele
bezigheden de zorg voor de levensberichten niet langer op zich nemen. Hetgeen
hij daarvoor in de afgeloopen periode heeft verricht, verdient bijzonderen dank.
Het bestuur heeft in November aan de leden bericht gezonden, dat het bereid
was met deskundige raadgeving dengenen van dienst te zijn, die brieven en
handschriften in hun bezit, belangrijk voor onze letterkunde of letterkundige
geschiedenis, bij verhuizing of gevaar in veilige bewaring wenschen te brengen en
in het onzekere verkeeren over de vraag hoe daaraan te voldoen. Hierop is één
vraag om inlichting ontvangen.
Het aantal leden in Nederland bedraagt heden 477. Het getal van de
Nederlandsche leden in het buitenland en van de buitenlandsche leden bedraagt
tezamen vermoedelijk 145.

[III.] Verslag van den bibliothecaris

aant.

III. De bibliothecaris leest vervolgens zijn verslag omtrent de Bibliotheek voor:
Moge het aantal boeken, tijdschriften en overdrukken, waarmede de Bibliotheek dit
vereenigingsjaar vermeerderd werd, zooals te begrijpen is, wederom geringer zijn
dan dat in het vorige verslag vermeld, er blijft toch altijd reden om zich te verheugen
over de belangstelling, die de Bibliotheek ondanks de ongunst der tijden, van
verschillende zijden mocht ondervinden. Het aantal tijdschriften en vervolgwerken,
waarvan afleveringen verschenen, verminderde in Nederland, België en Duitschland
aanzienlijk, alleen uit Zweden en Denemarken ontvingen wij geregeld de publicaties
der genootschappen en bibliotheken, waarmede de Maatschappij in ruilverkeer
staat; inzonderheid de bibliotheken te Göteborg, Lund en Uppsala zonden in ruil
voor uitgaven van de Maatschappij belangrijke boekwerken. Met de overige landen
bleef het ruilverkeer geheel achterwege; wij hopen dat spoedig de achterstand
geheel zal worden
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ingehaald en dat geen ongewenschte gapingen als droeve herinnering aan deze
verschrikkelijke tijden zullen achterblijven.
Het aantal boeken, waarmede de Bibliotheek vermeerderd werd, bedroeg 326
tegen 406 in het vorige jaar. Eén aanwinst verdient bijzondere vermelding: door
tusschenkomst van Dr W.A.C. baron van Vredenburch te 's-Gravenhage ontvingen
wij uit de nalatenschap van Mej. C.M. Scholl van Egmond aldaar een aantal
kinderboeken uit het begin en het midden der 19de eeuw, benevens enkele werken
van Nic. Beets en een exemplaar van het album met afbeeldingen van de ‘Optocht
gehouden door de Studenten der Leidsche Hoogeschool op den 7 Februari 1835,
voorstellende de intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada op 6 Januari 1492’,
dat in de Leidsche Bibliotheek niet aanwezig was; vooral ook belangrijk in verband
met Beets' gedicht de Maskerade.
Het voorbeeld van Dr Van Vredenburch, die voor deze verzameling, die hij
ongaarne in vreemde handen zag overgaan en die hij wenschte te doen bijeenblijven,
een plaats in de Bibliotheek der Maatschappij verzocht, moge ook anderen aansporen
de Bibliotheek in voorkomende gevallen te bedenken.
Van den Heer J.C. Mollema, die zijn Geschiedenis van Nederland ter Zee mocht
voltooien, ontvingen wij dit 4de en laatste deel van het fraai uitgegeven en
geïllustreerde werk. In een bij dit verslag gevoegde lijst vindt men de namen van
personen en instellingen die de Bibliotheek met geschenken vereerden; hun allen
wordt hierbij nog eens uitdrukkelijk dank gebracht voor hun belangstelling,
inzonderheid het viertal uitgevers, die bij hen uitgegeven boeken afstonden. Deze
lijst vertoont dezelfde vermindering als reeds ten opzichte der tijdschriften vermeld
werd; het aantal schenkers daalde van 58, waaronder 9, uitgevers, in 1941-'42 tot
34, waaronder 4 uitgevers; het aantal ontvangen overdrukken daalde van 120 tot
41 (zie Bijlage II, blz. 201).
Door aankoop, vooral ook langs antiquarischen weg, werd de Bibliotheek zoo
veel mogelijk uitgebreid.
Handschriften werden dit jaar niet voor de Bibliotheek verworven; Dr G.G. Kloeke
schonk ons een vijftal brieven van E.A. Borger aan ds L.W. van der Weide, benevens
een afschrift van Borgers gedicht ‘Phylax’ ter zilveren bruiloft van J.H. van der Palm
(Nov. 1811).
Dit verslag moge besloten worden met een woord van dankbare herinnering aan
ons eerelid Prof. Dr L. Knappert, die tot voor kort in de Commissie voor de Bibliotheek
de geschiedkundige wetenschappen vertegenwoordigde.
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[IV.]
IV. Voor de Commissie van art. 34 der Wet geeft mejuffrouw Le Poole verslag van
het door den penningmeester gevoerde beheer. Diens rekening en verantwoording
(zie Bijlage III blz. 240) worden onder dankzegging goedgekeurd.

[V.] Verslag van de commissie voor de uitgaaf van geschriften
V. De heer De Gelder leest daarna het verslag der Commissie voor de Uitgave van
Geschriften voor, opgesteld door den Secretaris Dr C.B. van Haeringen:
In het afgelopen werkjaar verschenen in de ‘Grote Reeks’ van uitgaven onzer
Maatschappij de volgende werken:
o

1 Exegetische commentaar op ‘Van den Vos Reinaerde’, bewerkt door Dr J.W.
Muller. Deze publicatie vormt de afsluiting van de in 1939 verschenen tekstuitgave
van de Reinaert.
o

2 Coornherts ‘Zedekunst dat is Wellevenskunste’, bezorgd door Dr B. Becker.
De ‘Zedekunst is het eerste deel van de voorgenomen uitgave der werken van
Coornhert, waarover in vorige verslagen meermalen is gesproken. De uitzichten op
voortzetting van deze uitgave zijn niet gunstig, wegens de papierschaarste. Toch
heeft de commissie voorbereidingen getroffen tot een tweede deel, dat de Comedies
zal bevatten, en verzorgd zal worden door Dr N. van der Laan.

[VI.]
VI. Namens de Commissie voor stemopneming, bestaande uit de leden
Idenburg-Siegenbeek van Heukelom, Van Lessen, Juynboll, Van Rijnbach, Slagter
en De Gelder, deelt mejuffrouw Van Lessen den uitslag mede van de stemming
voor 25 nieuwe leden. Ontvangen zijn 227 geldige stembiljetten. Wettelijk minimum
om gekozen te zijn is een vierde van dit aantal, dus 57 stemmen. Van de benoemden
hebben 24 meer dan 70 stemmen behaald, terwijl daarop 3 met 70 stemmen volgen.
Op voorstel van de Commissie worden deze alle drie benoemd. Gekozen zijn: de
heer R.F. Beerling, Dr P.W.J. van den Berg, Dr K. Ph. Bernet Kempers, Dr J.C.
Brandt Corstius, Mr F.J. Brevet, Dr W.J.C. Buitendijk, Dr K.W. Dammerman, Dr Th.
P. Galestin, Mevr. Dr M. Hartgerink-Koomans, Mr B. van 't Hoff, Mr Dr H.
Hoogenberk, Dr B. Hunningher, Mr A.F. Kamp, G. Kamphuis, Dr F. van der Meer,
Dr T.H. Milo, Dr Julius Pee, Mej. Dr M. Rooseboom, de Heer P. Roosenburg, Pater
Cunibertis Sloots, Dr Jac. Smit, Dr C.F.P. Stutterheim, Dr B.J.H.M.
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Timmermans, Dr J.J.M. Timmers, Dr L.G.J. Verberne, Dr J.J. Westendorp Boerma,
Mej. Dr H.M. van der Zeyde.

[VII.]
VII. Het voorstel van het bestuur, om de jaarlijksche bijdrage te handhaven op ƒ 10.wordt zonder bespreking goedgekeurd.

[VIII-IX.]
VIII-IX. De uitslag van de verkiezing van een bestuurder en een lid in de commissie
voor de uitgave van geschriften wordt namens de commissie van stemopneming,
gevormd door de leden Kernkamp, Kossmann en Lievegoed, door den
eerstgenoemde medegedeeld. Ingeleverd zijn 66 geldige stembiljetten; gekozen
zijn de a-candidaten:
in het bestuur Dr. W.D. van Wijngaarden
in de commissie voor de uitgave van geschriften: Dr F.K. Kossmann.
Beide zijn bereid om de benoeming aan te nemen.

[X.]
X. Aan de orde is dan de verkiezing van een voorzitter. Dr Van Schelven stelt voor
om Dr H.E. van Gelder te benoemen. Dit voorstel wordt met applaus begroet. Dr
Van Gelder verklaart zich bereid de benoeming aan te nemen.
Tegen half een schorst de voorzitter de vergadering, die om kwart over twee wordt
voortgezet in de lichtbeeldenzaal.
De voorzitter deelt mede dat het bestuur een telegram aan Dr Van Hille heeft
verzonden, van den volgenden inhoud: De Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, in vergadering bijeen, zendt haren voorzitter hartelijke groeten
en goede wenschen voor gezondheid.
Nadat hij nog op verzoek van Dr Martin er op heeft gewezen dat deze geen rede
zal houden, zooals de beschrijvingsbrief vermeldt, maar een causerie bij lichtbeelden,
is het woord aan den spreker.
Om kwart voor vier is het laatste lichtbeeld vertoond.
Dr Sevensma betuigt den spreker dank namens de aanwezigen, vraagt wie nog
het woord verlangt, waarop Dr Juynboll een inlichting wenscht, die hem wordt
gegeven. Daarna wordt te ongeveer vier uur de vergadering gesloten.
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Bijlage I: Verslagen der lezingen in de maandelijksche
vergaderingen
(Behoort bij het Verslag van den Secretaris, afgedrukt op blz. 189)
2. Nederland's rol bij de openstelling van Japan voor de Europeesche
cultuur.
Verslag van de lezing van dr C.C. Krieger in de vergadering van 7
November 1942.
Tot het begin van de 16e eeuw bleven de buitenlandsche betrekkingen van Japan
beperkt tot het verre Oosten. De eerste handelsrelaties met de Portugeezen werden
aangeknoopt in het jaar 1542, nadat een Portugeesch schip op het eiland Kagoshima
was gestrand. De Portugeesche kooplieden werden al spoedig gevolgd door
Roomsch-Katholieke missionarissen, die met groot succes in Japan werkzaam
waren. Toen echter de shogunale regeering de Roomsch-Katholieke missie ervan
verdacht politieken invloed te willen uitoefenen, werd het christendom in Japan
verboden en werden de Portugeezen uit het land verwijderd. Slechts den Hollanders,
die voor het eerst in het jaar 1600 in Japan waren gekomen, werd vergund te blijven
en handel te drijven. Zij werden echter genoodzaakt om te gaan wonen op het
eilandje Deshima, gelegen vóór de stad Nagasaki. De grondslag voor de
Japansch-Nederlandsche betrekkingen tot 1855 was een door de Japansche
regeering op verzoek van Prins Maurits in 1609 afgegeven pas, die den Hollanders
toestond handel te drijven. Deze werd in 1617 vernieuwd. Het Opperhoofd van de
factorij te Deshima moest elk jaar zijn opwachting maken bij den Shogun te Yedo
(Tokyo), waarbij geschenken werden aangeboden, waaronder volgens Kaempfer
soms de ‘misselijkste gedrochten en zeldzaamste dieren’ zich bevonden. Soms
kreeg het Opperhoofd opdracht zulk een dier te bestellen. Men vroeg bijvoorbeeld
een phoenix en men stuurde een casuaris ‘die bleek niet van de regte pluimage te
zijn’ en die dan werd teruggezonden.
Hoewel reeds gedurende de 17e eeuw verschillende Japanners pogingen deden
om kennis te nemen van Europeesche cultuur, was er een stimulans noodig om tot
werkelijke belangstelling te komen. Deze stimulans was een werk van den
Confucianist Arai Hakuseki, in 1709 door hem geschreven naar aanleiding van een
vraaggesprek met Joan Batista Sidotti, een Roomsch-Katholiek geestelijke, die door
geloofsijver gedreven, naar Japan was gekomen om te trachten de R.K. missie te
herstellen. Het werk stelde duidelijk de gezichtspunten van en het verschil van
voorstellingen tusschen Hakuseki's zegslieden, Sidotti en de Hollanders in het licht.
Het boek baarde groot opzien en er ontstond in wetenschappelijke kringen groote
belangstelling voor de Hollandsche cultuur.
Toen in het jaar 1720 door den shogun Yoshimune het ongeveer een eeuw vroeger
afgekondigde verbod op den invoer van boeken werd opgeheven, was
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voor de geleerden in Westersche wetenschappen een belangrijke barrière
weggenomen en ging zich in Yedo en later in Osaka een kring van geleerden vormen,
die zich Rangakusha (Hollandsche geleerden) noemden. Zij legden zich toe op
Westersche wetenschappen, de studie van de Nederlandsche taal en de Hollandsche
schilderkunst. Een der voornaamste Rangakusha was de medicus Otsuki Gentaku,
die in 1789 een school stichtte, de Shirando genaamd, welke het middelpunt der
geleerden vormde. Zij werden in hun studie bijgestaan door de tolken van Deshima,
door den op Deshima werkzamen medicus, of door het Opperhoofd. In dit verband
noemde spreker de in dienst van de Oost-Indische Compagnie getreden
buitenlandsche artsen Kaempfer, Thunberg en Von Siebold, alsmede de
opperhoofden Titsingh en Doeff. Vooral de laatstgenoemde had grooten invloed
onder de geleerden en genoot een groot vertrouwen van de Japansche autoriteiten.
Na den val van het shogunaat en de afsluiting van verdragen met de Europeesche
mogendheden nam de Japansche regeering verschillende Nederlandsche geleerden
in dienst. Als zoodanig noemde spreker de medici Pompe van Meerdervoort, van
Mansvelt, dr Bauduin, dr Gratama, dr Van Leeuwen van Duivenbode, dr Ermerins,
Fock, Eykman, Beukema en anderen. In 1855 werd een Marinedetachement onder
commando van den overste Pels Rijken naar Japan gezonden en in Nagasaki werd
een Marineschool opgericht. Op het gebied der bevloeiing, de waterbouwkunde
enzoovoorts werd de Japansche regeering voorgelicht onder anderen door de
ingenieurs van Doorn, Lindo en Escher.

3. Middeleeuwsche kerkenbouw in Friesland en Groningen
Verslag van de lezing van dr M.D. Ozinga in de vergadering van 12
December 1942.
Aan de hand van het systematisch onderzoek der monumenten in de Noordelijke
provinciën, het verst gevorderd in Groningen, en van de litteratuur uit de jaren
1934-'40 over Duitschen en Deenschen vroegen baksteenbouw, wordt gezocht naar
nadere bepaling van aard, afkomst, waarde en internationale plaats van speciaal
de baksteenen kerken in ons Noorden; het huidig Friesland, Groningen, Oostfriesland
en Noord-Drente zijn hier als één gebied te beschouwen.
In Friesland wordt het eerste stadium van den kerkenbouw in bestendig materiaal
waargenomen, en wel van tufsteen, gepaard gaande met het veel voorkomen van
ronde koorsluitingen bij oorspronkelijk niet-overwelfde kerken. In Groningen en
Oostfriesland daarentegen ziet men vooral de latere ontwikkeling en dus overwegend
baksteen, rechte koorafsluitingen, koepelachtige gewelven met meest acht ronde
ribben, bij dikwijls kruisvormige kerken met veelal vrijstaande torens.
De tufsteenbouw is primair, maar zeer vroeg worden tuf- en baksteen naast elkaar
gebruikt, het laatste materiaal aanvankelijk op ondergeschikte plaatsen. De
baksteenbouw is hier zeker reeds in de tweede helft van de 12de eeuw
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belangrijk, gelijk onder andere de ontgraving der grondslagen der kerk van het
oudste Cistercienserklooster, Klaarkamp bij Rinsumageest, toont.
In Groningerland cum annexis is tijdens de vroeggothische periode een hardnekkig
vasthouden aan het wezen der inheemsch geworden romaansche traditie vast te
stellen, die zeer langzaam evolueert: die kerkenbouw is daarom het best
romano-gothisch te noemen.
Deze kerkelijke baksteenbouw in zijn geheel vormt een zelfstandige groep, naast
vrijwel gelijktijdige baksteenbouw van kerken in Brandenburg, Mecklenburg, Holstein
en aangrenzende gebieden en Denemarken. Wel zijn Italiaansche invloeden naast
andere in vroegen tijd te bemerken - de Lombardijsche baksteenbouw is in tijd de
oudste - maar voor de vormgeving, reeds tijdens het tufsteentijdperk en nog meer
later, is de natuursteenbouwkunst van het Rijnland met zijn grootsche
romano-gothische bouwschool beslissend, vooral wanneer men in aanmerking
neemt de belangrijke kerken, die zijn verdwenen.
Slechts voor den gewelfbouw en voor details is Westfalen van beteekenis, maar
het gaat slechts om invloed, allerminst om navolging. Onze sierlijk gemetselde
halfsteens koepelachtige gewelven zijn iets geheel anders dan de Westfaalsche
van 40-90 cm dikte. Ook naast andere baksteen-groepen treft in het algemeen hier
zorgvuldig metselwerk met dunne voegen en toepassing van nissen met
siervlechtingen, het eerstgenoemde trouwens reeds bij den tufsteenbouw.

4. Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde
Verslag van de lezing van dr J.H. Kramers in de vergadering van 9
Januari 1943.
Door de zoo beroemd geworden bewerking in Engelsche verzen van het werk van
den Perzischen dichter Omar Chajjâm door Edward FitzGerald, die voor het eerst
in 1859 verscheen, is het werk van dezen dichter niet alleen in de Engelsche
litteratuur, maar ook in andere West-Europeesche litteraturen binnengedrongen.
Dit is de laatste maal, dat een stukje Mohammedaansch-Oostersche litteratuur in
de Europeesche cultuur invloed heeft doen gelden. FitzGerald's bewerking van de
kwatrijnen is overigens eerst omstreeks 1870 de aandacht gaan trekken.
Ten gevolge van deze uitgave is ook de philologie zich meer met Omar Chajjâm
gaan bezighouden. Met de overlevering van zijn kwatrijnen staat het echter zeer
slecht, want de oudste handschriften van zijn werk zijn pas drie eeuwen na zijn dood
(1132) geschreven en bovendien zijn de aantallen kwatrijnen, die in de handschriften
voorkomen zeer verschillend. In de litteraire overlevering der Perzen was Chajjâm
niet eens een gevierd dichter; vóór alles kent men hem daar als astronoom en
wiskundige. Verder is gebleken, dat zeer veel op zijn naam staande kwatrijnen ook
anderen dichters worden toegeschreven. De philologie heeft zich daarom vooral
bezig gehouden met de vraag wat Omar's eigen werk is, maar geen der gevolgde
wegen heeft tot een
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positief resultaat geleid. Het waarschijnlijkst is het daarom, dat men langzamerhand
alle kwatrijnen, die uiting geven aan een zeker typisch agnosticisme en een
pessimistische houding tegenover de wereldorde op naam van den als onorthodox
philosooph bekenden Omar Chajjâm is gaan zetten. Opmerkelijk is echter, dat onder
de overgeleverde kwatrijnen er zoovele voorkomen, die onmiskenbaar mystiek van
inhoud zijn; de meeningen over de vraag of deze tot het oorspronkelijk werk van
Omar kunnen hebben behoord, loopen zeer uiteen.
FitzGerald beschouwde de mystieke kwatrijnen in ieder geval niet als Omar's
werk. Hij heeft in zijn Rubaiyat in hoofdzaak die uitingen bijeengebracht, die
aansporen van het vergankelijke leven zooveel genot te trekken als mogelijk is,
omdat het hierna onherroepelijk uit zal zijn. Hij heeft er een cyclus van gemaakt,
waar doorheen een duidelijke lijn loopt. Het aesthetisch effect is hierdoor belangrijk
verhoogd. Bovendien heeft hij zich veel vrijheden ten opzichte van den
oorspronkelijken tekst veroorloofd, waartoe het verschil in uitdrukkingsmogelijkheid
hem tot op zekere hoogte recht gaf.
Kort na FitzGerald's bewerking zijn in het Fransch, Duitsch en Engelsch
verscheiden andere bewerkingen en vertalingen van de kwatrijnen van Chajjâm
verschenen, welke ook weer op bewerkingen in andere talen invloed hebben gehad.
Zoo zijn de Chajjâmsche kwatrijnen thans in de litteraturen van de meest
verschillende talen vertegenwoordigd; deels zijn het slechts vertalingen van
FitzGerald en deels bewerkingen naar die andere getrouwere vertalingen.
In de Nederlandsche litteratuur is Omar Chajjâm's werk door Leopold bekend
geworden. Leopold heeft twee reeksen van Chajjâm-kwatrijnen gegeven in de
rubrieken Oostersch I en Oostersch III, zooals die nu in zijn verzamelde werken
voorkomen. Hij werkte naar Engelsche, Duitsche en Fransche vertalingen uit het
Perzisch, doch ook de invloed van FitzGerald is niet te miskennen. In de reeks van
Oostersch I is ook een doorloopende lijn te bespeuren. In de tweede reeks van
Leopold volgde deze een vertaling, waarin alleen epicuristische kwatrijnen een
plaats hadden gevonden. Boutens is tot de vertaling van zijn honderd kwatrijnen
gekomen onder invloed van Leopold, van wiens verzen hij in 1912 voor het eerst
een uitgave bezorgde; toch zijn er in het geheel slechts acht kwatrijnen aan te wijzen,
die zoowel door Leopold als Boutens vertaald zijn.
In 1910 was reeds een metrische vertaling van FitzGerald's bewerking verschenen
door Chr. van Balen. De laatste bewerker van Chajjâmsche kwatrijnen in het
Nederlandsch is Willem de Merode, wiens bundel Omar Khayyam in 1931 verscheen.
Evenals Boutens, Leopold en andere dichters heeft ook De Merode zelfstandige
kwatrijnen geschreven, een dichtvorm, die waarlijk met Leopold's bewerking zijn
intocht in onze letterkunde heeft gedaan.
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5. Rembrandt de etser
Verslag van de lezing van dr H.E. van Gelder in de vergadering van 6
Februari 1943.
Na een korte uiteenzetting van de techniek van de ets volgde spr. Rembrandts
ontwikkelingsgang in deze kunst, waarvan hij wellicht de grootste beoefenaar
geweest is. Van het portret van zijn moeder af langs tal van studies, waaronder veel
zelfportretten tot de groote prent van de Verkondiging aan de herders, liep zijn
studietijd, grootendeels in Leiden volbracht. In Amsterdam kwamen naast enkele
groote, voor den kunsthandel gemaakte prenten naar zijn schilderijen, al spoedig
portretten. Telkens weer anders, ontstond een reeks van prachtige, menschen naar
hun eigen wezen uitbeeldende prenten, waaronder naast zijn zelfportret die van
Six, de Haarings, Lutma en Coppenol onovertroffen zijn. Om daartoe in staat te zijn
had Rembrandt inmiddels zijn studies verder uitgebreid, waaraan wij, ongeveer
sedert 1640, een reeks van geëtste landschappen danken, waarvan de Drie Boomen
het dramatisch hoogtepunt is; genrebeelden en naaktfiguren kwamen daarbij.
Tegelijkertijd bleef hij zich wijden aan historiën uit de Heilige Schrift: de
Honderdguldensprent, de kleine Prediking, de Ecce Homo, de drie Kruissen zijn
niet alleen indrukwekkend als grafische kunstwerken, maar ook om hun geestelijken
inhoud. Met een beschouwing over deze beteekenis van Rembrandts werk besloot
spr. De innerlijke groei van den mensch Rembrandt, betoogde hij, teekent zich in
zijn etswerk duidelijk af, niet zoozeer nog in de onderwerpen als wel in de wijze
waarop hij ze behandeld heeft.
Lichtbeelden verduidelijkten het gesprokene, terwijl een reeks etsen in reproductie
was tentoongesteld.

7. Chineesch porcelein en de oud-Hollandsche bronnen daarover uit
de 16e, 17e en 18e eeuw
Verslag van de lezing van den heer Nanne Ottema in de vergadering
van 3 April 1943.
De oudste vermelding van Chineesch porcelein in de Nederlanden is te vinden in
Albrecht Dürers Niederländische Reise. Behalve de Zuidelijke Nederlanden bezocht
hij toen ook Zeeland. Hij werd hier met zeer veel gastvrijheid ontvangen. Hij kreeg
te Antwerpen Chineesch porcelein ten geschenke, dat daar was aangebracht door
de Portugeezen, die in China en op den weg daarheen: Goa, Malakka, Macao en
andere handelscentra in hun macht hadden gekregen. Dat was in 1521 gedurende
de regeering van Keizer Cheng Tê. Het porcelein was dus uit het midden van de
Ming dynastie. Hoe zeer Dürer met dat geschenk was ingenomen blijkt uit het feit,
dat hij den schenker een complete druk van zijn etswerk gaf. Een geschenk, dat
thans wel eenige tonnen gouds waard zou zijn. Ook in den inventaris uit 1523 van
Margaretha van Oostenrijk, de stadhouderes in de Nederlanden van Keizer Karel
den Ven

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1943

200
kwam blauw, grijs (celadon?) en ander porcelein voor. Dit waren schenkkannen van
Perzisch model, die in de 16e eeuw te Ching-tê-Chên werden gemaakt.
Toen de Hollanders in 1597 er in slaagden zelf den weg naar Indië te vinden, was
het spoedig met de Portugeesch-Spaansche opperheerschappij in Indië gedaan en
troffen zij het eerste Chineesch porcelein aan in de Portugeesche handelsschepen,
de Kraken, die zij in de straat van Malakka en elders buit wisten te maken. Dit blauwe
kraakporcelein is ons uitstekend bekend omdat de oud Hollandsche stillevenschilders,
bijna een eeuw lang aan dit porcelein een eereplaats op hunne schilderijen gaven.
Overal wordt dan over dat wonderproduct uit het verre Oosten geschreven in de
land- en reisbeschrijvingen, de geschiedboeken, de dagbladen, koopmansboeken,
inventarissen, catalogi, geuzenliedjes, bij de schrijvers van onze boekjes met
zinnebeelden of emblemata en zèlfs in de werken van onze eerste letterkundigen.
Aanhalingen uit Johannes de Brune, Vader Cats, Jeroen Jeroense, Jan Luycken,
Rusting, Smids, Schenk en zelfs Vondel lichtten dit toe.
De hoofdbronnen zijn echter de geschriften onzer kooplui en hun medewerkers:
in 't Daghregister van het Casteel Batavia, Valentijns oud en nieuw Oost Indiën,
Joan Nieuwhoff's Gezandschap naar den Chineeschen keizer, Dr. O. Dappers 2e
en 3e Gezandschap enz. enz.
Na het aanknoopen van handelsbetrekkingen met Japan, eerst op het eiland
Hirado, van 1641 af op het eilandje Deshima in de haven van Nangasaki, zien wij
ook Japansch porcelein op de markt verschijnen. Het Kakiemon-, het meer
algemeene Imari- en zelfs het meer zeldzame Kutani-porcelein.
Natuurlijk bleef door de afgeslotenheid van China zoowel als van Japan veel
aldaar aan onze voorouders onbekend en mocht het mooiste porcelein niet worden
uitgevoerd, terwijl de bijzondere charme, die uitgaat van het Japansche aardewerk
en steengoed door onze voorouders nooit begrepen is. Het verbod van uitvoer trof
speciaal de monochrome Chineesche porceleinen. Wat echter het blauw en wit, het
famille verte, het famille rose, het famille noire en andere soorten porcelein betreft,
is in de 17e en 18e eeuw door de V.O.C. ook van het allermooiste in Europa
ingevoerd. De van ouds gevormde collecties als die van August de Sterke keurvorst
van Saksen, omstreeks 1700 bijeengebracht en die nog in het Johanneum te Dresden
bewaard wordt, zijn via de kantoren van de V.O.C. te Amsterdam in Europa
ingevoerd.
De spreker ging bij zijn lezing uit van de chronologisch opgestelde collectie
Chineesch porcelein, die hij in het Museum het Princessehof te Leeuwarden heeft
verzameld. Foto's hieruit, die hij had laten maken voor zijn eerstdaags te verschijnen
handboek over dit onderwerp liet hij zien.
Eenige series Chineesche aquarellen en gouaches, die in de lezingszaal
tentoongesteld waren, gaven een zelfs voor leeken bevattelijken indruk van de wijze
waarop dit wonderproduct dat zoo'n grooten invloed op het Hollandsche leven in
de 18e eeuw heeft gehad, vervaardigd werd.
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Bijlage II: Aanwinsten der bibliotheek
(Behoort bij het Verslag van den Bibliothecaris, afgedrukt op blz.
191)
Lijst van personen en instellingen die de bibliotheek van de Maatschappij
in het genoot schapsjaar 1942-1943 met geschenken hebben vereerd
1. Dr Th. H. d'Angremond, Leeuwarden.
2. T.J. Bezemer, Bennekom.
3. Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel.
4. Provinciale Bibliotheek van Friesland, Leeuwarden.
5. J.H. Broekman, Amsterdam.
6. Dr H.E. Buiskool, Leiden.
7. Dr F.M.G. de Feijfer, Geldermalsen.
8. Jan H. de Groot, Amsterdam.
9. Dr J. van Ham, Leiden.
10. Dr J.M. Hoek, Harderwijk.
11. Dr G.G. Kloeke, Leiden.
12. Mr J. Kunst, Amsterdam.
13. A.J. de Mare, 's-Gravenhage.
14. Henri Mayer, 's-Gravenhage.
15. Dr P.J. Meertens, Amsterdam.
16. J.C. Mollema, 's-Gravenhage.
17. Mej. F.A. le Poole, Leiden.
18. Redactie v.h. Tijdschrift v. Ned. Taal- en Letterkunde, Leiden.
19. Dr W. Roukens, Nijmegen.
20. Dr A.E.H. Swaen, Amsterdam.
21. Universiteits-Bibliotheek, Göteborg.
22. Idem, Leuven.
23. Idem, Nijmegen.
24. Idem, Utrecht.
25. Mevr. N. van der Valk-Sandbergen, Heemstede.
26. J. Verheul Dzn., Rotterdam.
27. Volkskunde-Commissie van de Ned. Akademie van Wetenschappen,
Amsterdam.
28. Dr W.C.A. Baron van Vredenburch, 's-Gravenhage.
29. Dr J. de Vries, Leiden.
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30. Dr Herm. Wätjen, Münster i/W.
31. Dr C.W. Wormser, 's-Gravenhage.
32. D. Wouters, Zeist.

Uitgevers die bij hen uitgegeven werken aan de bibliotheek ten
geschenke gaven
33. Uitgevers Maatsch. Elsevier, Amsterdam.
34. Hollandia-Drukkerij, Baarn.
35. H.P. Leopold's Uitg. Maatsch., 's-Gravenhage.
36. N.V. Servire, 's-Gravenhage.

Lijst der handschriften en boeken, waarmede de bibliotheek is
vermeerderd
I. Handschriften
5 Brieven van E.A. Borger aan Ds L.W. van der Weide, benevens een afschrift van
Borgers gedicht ‘Phylax’, ter zilveren bruiloft van J.H. van der Palm (Nov. 1811).
Geschenk van Dr G.G. K l o e k e te Leiden.

II. Boeken
Deze lijst bevat de aanwinsten over de genootschapsjaren 1941-1942 en 1942-1943.
A a f j e s , B e r t u s . Een laars vol rozen. Teekeningen van F. Reitmann.
o
's-Gravenh., [1941]. 8 .
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A a n w i n s t e n der Provinciale Bibliotheek van Friesland gedurende het jaar 1941o

. Leeuwarden, 1942- . 8 .
A a r e s t r u p , E m . Aarestrup-Manuskripter, udgivet af Hans Brix: Tidlig Skilsmisse
- Lokkerne - Et Dobbeltdigt Forskjönnelsen-Du! Du! Du Söde. Köbenhavn, 1940.
o

Met facs. 4 . - Danske Digtere ved Arbejdet, udg. af Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab. VII.
A a r t s m a A z n ., Kl. It huushemelen. En gesprek in de Biltael. Franeker, 1865.
o

Kl. 8 .
o

A c h t e r b e r g , G e r r i t . Thebe. Gedichten. Rijswijk, 1941. 8 . - Helikon, 11de
jrg. No. 18.
o

A g e s - v a n W e e l , A l e i d . De Hooge Luwe. Bussum, 1929. 8 .
o

A g r e l l , S i g . Runornas talmystik och dess antika förebild. Lund, 1927. 8 . Skrifter utg. av Vetenskaps-societeten i Lund. 6.
A i k a k a u s k i r j a Suomalais-Ugrilaisen Seuran. Journal de la Société
o

Finno-Ougrienne. L. Helsinki, 1938-'39. 8 .
A l a r c ó n , P.A. d e . Frasquita. Uit het Spaansch vert. door Jos. Simons. Amsterd.,
o

z.j. Met afb. 8 .
o

A l m , A a r t v a n d e r . Marathon. Gedichten. Rijswijk, 1941. 8 . - Helikon. 11de
jrg. No. 17.
o

A l p h e n , H i e r . v a n . Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, 1834. 12 .
o

A l p h e n , H i e r . v a n . Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, 1848. Kl. 8 .
A m m e r s - K ü l l e r , J o v a n . ‘Ma’. Een familieroman uit de jaren 1871-1901.
o

Amsterd., [1942]. 8 .
A m s t e l , M a x v a n . Een timmermanszoon wint land. Jan Adriaanszoon
o

Leegh-water. Amsterd., 1942. Met portr. Kl. 8 .
A m s t e r d a m i n 1585. Het kohier der Capitale impositie van 1585, met een
historische inleiding en aanteekeningen uitg. door J.G. van Dillen. Amsterd., 1941.
o

Geïll. 8 . - Genootschap Amstelodamum.
o

A n d e l , P e t e r v a n . Daarom ruisen de bomen. Rotterd., 1942. 8 .
A n d e l e s , H i l d . [Uitnoodiging tot het bijwonen van de redevoering ter
aanvaarding van het ambt van rector van het Gymnasium]. Leeuwarden, 1750.
Plano fol.
A n d e r s e n , H.C.-H.C. Andersen-Manuskripter, udgivet med Indledning af P.V.
o

Rubow: Kejserens nye Klaeder - Historien om en Moder. Köbenhavn, 1933. 4 . Danske Digtere ved Arbejdet, udg. af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. I.
A n d e r s o n , O.S. Old english material in the Leningrad Manuscript of Bede's
o

Ecclesiastical History. Edited and discussed by -. Lund, 1941. 8 . - Skrifter utg. av
Kgl. Human. Vetenskapssamfundet i Lund. XXXI.
A n d e r s s o n , I n g v . Svenskt och Europeiskt femtonhundratal fynd, forskningar
o

och essäer. Lund, [1943]. 8 . - Skrifter utg. av. Kungl. Humanistiska
Vetenskapssamfundet i Lund. XXXVI.
o

A n e m a , S e e r p . De Egyptische. Amsterd., 1938. 8 .
A n z e i g e n , G ö t t i n g i s c h e G e l e h r t e , unter Aufsicht der Akademie der
o

Wissenschaften. Jahrg. 203- . Göttingen, 1941- . 8 .

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1943

203
A r n g a r t , O.S. A:S o n . The proverbs of Alfred. I. A study of the texts. Lund, 1942.
o

8 . - Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. XXXII: 1.
A r t h u r e n L a u r a , of veinzerij en opregtheid. Naar het Fransch. Antwerpen,
o

1850. 12 .
A v o n d - p a r t y t j e , H e t , of Die niet verliezen wilt, mag niet meespelen. Vertelsel
o

[in Gentsch dialect]. Z. pl., [1822]. Kl. 8 .
A x e l s o n , B e r t i l . Das Prioritätsproblem Tertulian-Minucius Felix. Lund, 1941.
o

8 . - Skrifter utg. av Vetenskaps-societeten i Lund. 27.
B a e k e l m a n s , L o d e . Binettes. [Dwaze tronies]. Traduit du Flamand par J.D.
o

Jacobsohn. Paris, 1927. 8 .
B a e k e l m a n s , L o d e . Tille. Derde uitg. met houtsneden door Elis. Ivanovsky.
o

Antwerpen, 1935. 8 .
o

B a e k e l m a n s , L o d e . Mijnheer Snepvangers. Amsterd., z.j. 8 .
B a k k e r , P i e t . Holland, ze zeggen, je bent maar zo klein ... Haarlem, [1941].
o

Geïll. 8 .
B a l e n , W.J. v a n . Naar de Indische wonderwereld met Jan Huyghen van
o

Linschoten. Amsterd., 1942. Met portr. Kl. 8 . - Die grootste van dit volck.
B a l e n , W.J. v a n . Hollandsche kapers op Amerikaansche kusten. Verhalen uit
het optreden onzer voorouders in de wateren der drie Amerika's. Leiden, 1942. Met
o

afb. 8 .
B a r e n d r e c h t - H o e n , M. Boomen in het Nederlandsche landschap. Amsterd.,
o

1942. Geïll. 8 . - Heemschutserie 15.
B a r t l i n g , D. De structuur van het kunstwerk. Prolegomena tot de
o

kunstwaardeering. Amsterdam, [1942]. 8 .
B a u d u i n , D.C.M. Het Indische leven. 2de geheel herz. dr. 's-Gravenh., 1941.
o

8 .
B a u e r , H e i n z . Die englisch-russischen Gegensätze in Persien. Das Abkommen
vom 31. August 1907 und seine Auswirkungen. Inaug.-Diss. Tübingen. Tübingen,
o

1940. 8 .
B e e k m a n , A.A. Nederland als polderland. Beschrijving van den eigenaardigen
o

toestand der belangrijkste helft van ons land. 3de dr. Zutphen, 1932. Geïll. 8 .
B e e l a e r t s v a n B l o k l a n d , C. Eenige aardrijkskundige en historische
o

gegevens betreffende Zuid-Afrika. Z. pl., [1941]. 8 .
o

B e l o n j e , J. Steenen charters. Amsterd., 1941. Met afb. Kl. 8 . - Heemschutserie
Dl. 8.
o

B e r g h , J o r i s v a n d e n . Te midden der kampioenen. Amsterd., 1942. 8 . ABC romans.
B e r g s v e i n s s o n , S v e i n n . Grundfragen der isländischen Satzphonetik.
o

Kopenhagen, 1941. 8 . - Phonometrische Forschungen. Herausgeg. von E. und K.
Zwirner. Reihe A Bd. 2.
B e r k u m , H. v a n . De togt naar Ameland. Een dichterlijk verhaal. Leeuwarden,
o

1850. 8 .
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o

B e s a n ç o n , J a c q . B. Late verzen. Santpoort, 1941. 8 .
B e s c h r i j v i n g h e der stadt Rotterdam, hare oudtheyt ende hare grootheyt,
o

ende oock hare ghelegentheydt. Leiden, 1942. 4 . - Leidsche facsimile-uitgaven II.
B e u n k e , H.E. Walchersche vertellingen, schetsen en novellen. 2de dr. Arnhem,
o

z.j. 8 .
B e v e r s l u i s , M a r t . Liederen van den arbeid. Bandteekening en illustr. van
o

Nans Amesz. 3de dr. Amsterd., 1932. Met portr. 8 .
B e v e r s l u i s , M a r t . De arke Noachs. Diersatyren, vrij naar het Fransch van
o

Miguel Zamaçois. Baarn, z.j. 8 . - Libellen-serie nr. 255-256.
B e v e r s l u i s , M a r t . Chimera's. Een dramatisch gedicht. Boekversiering door
o

Nans Amesz. Lochem, z.j. 4 .
B e w o n e r s v a n h e t d a l d e r z a l m r i v i e r , D e . Een IJslandsche saga.
Vertaald uit het Oud-IJslandsch door J. van Ham. 2de dr. 's-Gravenh., 1942. Geïll.
o

8 .
B e z e m e r , T.J. Het verband tusschen de studie der talen en der volkenkunde
o

van den O.I. Archipel. Rede. Wageningen, 1911. 8 .
B e z e m e r , T.J. Proza en poëzie van Oud- en Nieuw-Java. Ingeleid en vertaald
o

door -. Deventer, [1942]. Kl. 8 . - Over Oost en West.
B i b l i o g r a p h i e , B e l g i s c h e . Maandelijksche lijst van Belgische werken of
werken België betreffende aangewonnen door de Koninklijke Bibliotheek. 68eo

jaargang. (1943- ). Brussel, 1943- . 8 .
B i b l i o t h e c a Erasmiana Rotterdamensis. Opera et studio Gul. de Vreese
o

inchoata. Fasc. sec. Rotterodami, 1941. 8 .
B i g o t , L.C.T. en G i l . v a n H e e s . Verleden en heden. Beknopte geschiedenis
van opvoeding en onderwijs, vooral in Nederland. Met medewerking van Ph.
o

Kohnstamm. 2de dr. Groningen, 1934. Geïll. 8 . - Paedagogiek. Handboek voor
opvoedkunde. Dl. IV.
B i l a g o r , V ä s t g ö t a l a g e n s L i t t e r ä r a . Medeltida svensk
o

småberättelsekonst på poesi och prosa av Ivar Lindquist. Lund, 1941. 8 . - Skrifter
utg. av Vetenskaps-societeten i Lund. 26.
B i l d e r d i j k , W i l l e m . Dichterlijke zelfbeschrijving. Een keuze uit zijn korte
o

gedichten. [Verzorgd door J. Wille]. Amsterd., 1943. Met portr. 8 . - Bibliotheek der
Nederlandse Letteren.
o

[B i l l i e t , L.]. Leopold de Eerste, Koning der Belgen. Z. pl., [1857]. 8 .
B i n g e r , H. Het lied van de duinwaterleiding. Uitgeg. ter gelegenheid van de
o

onthulling der hoofdfontein op den Dam. Amsterd., 1856. 8 .
B i n n e n d i j k , D.A.M. Tekst en uitleg. Bij een gedicht van J.C. Bloem, A. Roland
Holst, J.W.F. Werumeus Buning, M. Nijhoff, H. de Vries, J. Slauerhoff, H. Marsman,
o

Jan Engelman. Amsterd., 1941. Met portr. 8 .
B i n n e n d i j k , D.A.M. Tekst en uitleg. Tweede reeks. Bij een gedicht van W.
Kloos, H. Gorter, K. van de Woestijne, A. Verwey, J.H. Leopold, P.C. Boutens, G.
o

Gossaert, P.N. van Eyck. Amsterd., 1942. Met portr. 8 .
B i n n e n d i j k , D.A.M. Gewikt, gewogen. Beschouwingen en critieken over
o

moderne Nederlandsche poëzie. Amsterd., 1942. 8 .
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o

B i n n e n d i j k , D.A.M. Mijn en dijn. Gedichten. Amsterd., z.j. 8 .
B i z e r , H e r m . Die Flurnamen von Tailfingen mit Fruchtelfingen in ihrer
sprachlichen und wirtschaftsgeschichtlichen Bedeutung. Inaug.-Diss. Tübingen.
o

Tübingen, 1940. 8 .
B l i e c k , F.J. Mengelpoezy. [Dl. I]. Dl. II. Kortrijk, Rousselaere, 1839-1850. Met
o

portr. 8 .
o

B l o e m , J.C. Over het verlangen. Rijswijk, 1941. 8 .
B l o e m , J.C. Enkele gedichten, voorafgegaan door een inleiding. 's-Gravenh.,
o

1942. 8 .
B o e c v a n d e r I o n c f r o u s c a p , D a t . (Sprachlich untersucht und lokalisiert.)
o

Akademische Abhandlung von Erik Bergkvist. Göteborg, 1925. 8 .
B ö d t c h e r , L u d v . Bödtcher-Manuskripter udgivet af Johs. Bröndum-Nielsen.
o

Seks Digte. Köbenhavn, 1939. Met facs. 4 . - Danske Digtere ved Arbejdet, udg. af
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. VI.
B o e l e n J z n ., J. Het merkwaardige dagboek van een Nederlandsch zeeman,
1795-1860. Naar het Memoriaal van Vice-Admiraal -. Bewerkt en van aanteekeningen
o

voorzien door J. Oderwald. 2 dln. Amsterd., 1942-'43. Met portr. 8 . - I. De
Napoleontische tijd. II. De Indische tijd.
B o e r , J a n . Vonken van 't verleden [Groninger balladen, legenden en
overleveringen in het dialekt van Hunsingo]. Mit holtsneden van Jan Altink. Baarn,
o

[1937]. Met portr. 8 . - Libellen-serie nr. 268.
o

B o e r , J o . Wereldtentoonstelling. Rotterdam. 1939. 8 .
B o e r e n , P.C. Een Nederlandse wacht aan de Rijn. Jan de Eerste, hertog van
o

Brabant. Amsterd., 1942. Met afb. Kl. 8 .
B o i s s e v a i n , W. T h . en J. v a n H a m . De kerk op den tweesprong.
o

's-Gravenh., 1942. 8 .
B o m , E m m . d e . Swane. Een woud-legende in 3 handelingen naar Stijn
o

Streuvels. Met houtsn. van F. Masereel. Antwerpen, z.j. 8 .
B o n g e r , H. Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom
o

Nederlander. Lochem, [1942]. Met portr. 8 .
o

B o r d e w i j k , F. Apollyon. Roman. Rotterd., 1941. 8 .
o

B o t h e n i u s B r o u w e r , A.J. Historische figuren. Zutphen, 1941. 8 .
o

B o u d i e r - B a k k e r , I n a . Dierentuin. Amsterd., [1941]. Geïll. 8 .
o

B o u r b o n , L o u i s d e . Zwerving. Maastricht, 1932. 8 .
o

B o u t e n s , P.C. Tusschenspelen. Den Haag, 1942. 8 .
B o u t e n s , P.C. Gegeven keur uit de verzen van -. Den Haag, 1942. M. portr.
o

8 .
B r a b a n d e r , G e r . d e n . Materie-man. Een bundel verzen. Amsterd., 1940.
o

8 .
o

B r a n d t s B u y s , J.S. De duivelstuin. Santpoort, z.j. 8 .
o

B r a t e , E r . Sverges runinskrifter. Stockholm, [1922]. 8 . - Natur och Kultur 11.
B r e d e r o , G.A. Spaansche Brabander. Blijspel. Toegelicht door F.A. Stoett. 2de
o

dr. Zutphen, 1934. 8 . - Klassiek Letterk. Pantheon.
B r e d e r o , G.A. Toneelwerk: Griane - Klucht van de Koe - Spaanschen
Brabander.
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o

Verzorgd door A.A. van Rijnbach. Amsterd., 1942. 8 . - Bibliotheek der Nederlandse
Letteren.
B r e e , L.W. d e . Jacob Roggeveen en zijn reis naar het Zuidland. 1721-1722.
o

Amsterd., 1942. Met afb. 8 .
o

B r e e n , L e o v a n . Het gebit - De bedelares. Amsterd., [1942]. 8 . - De Peperbus
I.
B r e n d l e , E r . Die Tragik im deutschen Drama vom Naturalismus bis zur
o

Gegenwart. Inaug.-Diss. Tübingen. Nürtingen a.N., 1940. 8 .
o

B r o e k m a n , J.H. Taalverhoudingen in Zuid-Afrika. Brugge, 1942. 8 .
o

B r o l s m a , R . De skarlún. Snits, 1929. 8 . - De Fryske Bibleteek. XIV.
o

B r o l s m a , R. Neisimmer. Snits, 1931. 8 . De Fryske Bibleteek. XXIV.
B r o n n e n tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en
Ierland, uitgeg. door H.J. Smit. Tweede dl., 1485-1585: Eerste stuk, 1485-1558.
o

's-Gravenhage, 1942. 8 . - Rijks Geschiedkundige Publicatiën. 86.
B r o n n e n tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk, verzameld en
uitgeg. door Z.W. Sneller en W.S. Unger. Supplement (1447-1585), bewerkt door
o

W.S. Unger. 's-Gravenh., 1942. 8 . - Rijks Geschiedkundige Publicatiën 70*.
B r o n n e n R o m e i n s c h e , voor den kerkelijken toestand der Nederlanden
onder de Apostolische Vicarissen 1592-1727. Dl. II: 1651-1686. 's-Gravenh., 1941.
o

8 . - Rijks Geschiedk. Publicatiën 84.
B r o u w e r , H. Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche oude
schrift. Met een korten leidraad ten dienste van hen, die de genealogie wenschen
o

te beoefenen. Naarden, [1941]. Langw. 8 . - Bibliotheek voor geslacht- en
wapenkunde onder redactie van C. Pama. 9.
B r o u w e r , J. Montigny, afgezant der Nederlanden bij Philips II. Amsterd., [1941].
o

8 .
o

B r o u w e r , R e i n . Dauw over dorstig land. 's-Gravenh., 1941. 8 .
o

B r o u w e r , R e i n . Maar de zon overwon. Den Haag, 1942. 8 .
o

B r u g g e n , C a r r y v a n . Van een kind. Apeldoorn, 1918. 8 .
o

B r u g g e n , C.J.A. v a n . Als ge niet ... dan! Een ver-beelding. Rotterd., 1917. 8 .
B r u g g e n c a t e , H.G. t e n . Mr. Rhijnvis Feith. Een bijdrage tot de kennis van
o

zijn werken en persoonlijkheid. Proefschrift Leiden. Wageningen, 1911. 8 .
o

B r u i n , H. d e . 't Rad der geboorte. 's-Gravenh., 1941. 8 . - Verlucht door H.
Krijger.
B u c h e m , H.J.H. v a n . De fibulae van Nijmegen. Dl. I. Inleiding en kataloog.
o

Proefschr. Nijmegen. Nijmegen, 1941. Met afb. 8 .
B u i s k o o l , H.E. Over het ontstaan en de vorming van nieuwe woorden.
o

's-Gravenhage, 1942. 8 . - Idem. 2de dr. - Centr. Taalcommissie voor de techniek.
Mededeeling No. 3.
B u i t e n d i j k , W.J.C. Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse
o

literatuur der Contrareformatie. Groningen, 1942. 8 .
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o

B u l t h u i s , R i c o J. Grotesken. 's-Gravenh., 1938. 8 . - Repertoire-Poppentheater
Lampion.
B u l t h u i s , R i c o J. Het glazen masker. Fantastische vertellingen met illustraties
o

van den schrijver. 's-Gravenh., 1940. 8 . - Repertoire-Poppentheater Lampion.
B u r g h e r v a n S c h o o r e l , D. Een kleyn cronyxken, waer in vertoont wordt,
hoe over eenige hondert jaren veel steden en dorpen bij en om Wieringen waren,
en met een oock vande Wieringerwaerts bedijckingh... t' Enchuysen, z.j. Fac-simile
o

uitg. Leiden, 1941. 12 .
o

B u s k e n H u e t , C d . Uit Fanny Fern. Leeuwarden, 1858. 8 .
B u s s c h e , R.V. v a n d e n . Cyriel Verschaeve, zijn levenshouding en zijn
o

kunstenaarschap. Proefschr. Leuven. Brugge, 1942. 8 .
B u y t e n e n , M.P. v a n . Hindeloopen, Friesland's elfde stede. Amsterd., 1942.
o

Geïll. Kl. 8 . - Heemschut-serie Dl. 17.
B i j d r a g e n [van de] Oudheidkundige kring ‘Die Goude’. Derde verzameling.
o

[Gouda], 1941. Geïll. 8 .
B i j d r a g e n , K u n s t l i e f d e 's. 1e Aflevering. Maend Januarius 1842. Brugge.
o

Kl. 8 .
B i j h o u w e r , J.T.P. Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen. Geïll. Amsterd.,
o

1942. Kl. 8 . Heemschut-serie Dl. 18.
o

C a m p e r t , J a n . Sonnetten voor Cynara. 's-Gravenh., 1942. 8 .
C a m p h u y s e n , D i r k . Gedichten en spreuken. Ingeleid en verzameld door
o

Roel Houwink. Utrecht, 1942. M. portr. 8 .
C a n n e g i e t e r , H.G. François Bekius, de duivel-dominee uit de Friesche
o

wouden. Santpoort, 1941. Geïll. 8 .
C a t a l o g u s van de boeken en handschriften van de Jezuïetenstatie te
o

Leeuwarden. Leeuwarden, 1941. 8 . - Provinciale Bibliotheek van Friesland.
C a t a l o g u s der Friesche taal- en letterkunde en overige Friesche geschriften.
o

Leeuwarden, 1941. Gr. 8 . - Provinciale Bibliotheek van Friesland.
C a t a l o g u s van een gedeelte der Bibliotheek nagelaten door Mich. Schoengen.
o

Roermond, 1941. 8 . - R.K. Universiteits-Bibliotheek te Nijmegen.
C a t s , J a c . Gedichten en spreuken van Vader Cats. Ingeleid en verzameld door
o

R. Houwink. Utrecht, 1941. 8 .
C a u w e l a e r t , A u g . v a n . Liederen van droom en daad. Met een borstbeeld
o

van St. de Vriendt en teekeningen van Sam. de Vriendt. Bussum, 1918, 8 .
C a u w e l a e r t , F r a n s v a n . Verhandelingen en voordrachten. 4de uitg. Leuven,
o

1912. 8 .
C e r v a n t e s d e S a a v e d r a , M i g u e l d e . De geestrijke ridder Don Quichot
van de Mancha. Dl. I-III. Vertaald, ingeleid en toegelicht door J.W.F. Werumeus
Buning en C.F.A. van Dam. Met een voorwoord van G. Baraibar. Amsterd., 1941-'43.
o

8 .
C h a s a l l e , F. [ps. van Const. van Wessem] en C.J. Kelk. Harlekijn. Een
o

commedia dell'arte-stuk in 2 bedr. [Amsterd., 1932]. 8 . - De vrije bladen. Jrg. 9,
schrift 10.
o

C l a e s , E r n e s t . Jeugd. Amsterd., 1942. 8 .
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C l a v a r e a u , A u g . Églantines, pervenches et cyprès. Poésies morales et
o

religieuses. Utrecht, 1854. 8 .
o

C o e n e n J r ., F r a n s . Vluchtige verschijningen. Amsterd., z.j. 8 .
C o h e n , A d . E m . De visie op Troje van de Westerse middeleeuwse
o

geschiedschrijvers tot 1160. Proefschr. Leiden. Leiden, 1941. 8 .
o

C o l e n b r a n d e r , H.T. Oranje en het Wilhelmus. Leiden, 1942. 8 . - In den
Houttuyn 1.
C o l m j o n , G e r b . De renaissance de cultuur in Nederland in het laatste kwart
der negentiende eeuw, uiteengezet in oorsprong en samenhang. Arnhem, 1941.
o

8 .
o

C o n s c i e n c e , H e n d r . Phantazy. Antwerpen, 1837. 8 .
C o o r n h e r t , D.V. Zedekunst dat is wellevenkunste. Vermids waarheyds kennisse
vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven
o

int Nederlandsch. Uitg. en van aant. voorzien door B. Becker. Leiden, 1942. Gr. 8 .
- Leidsche drukken en herdrukken. Groote reeks III.
C o o r n h e r t , D.V. De levende gedachten van -, belicht door Rob. Limburg. Den
o

Haag, 1941. 8 . - Levende gedachten 13.
C o r t , F r . d e . Liederen en gedichten. Volledige uitgave. Een woord vooraf van
o

Paul Fredericq. Levensschets door M. Sabbe. Brussel, 1912. Met portr. Gr. 8 .
o

C o s t e r , D i r k . Het tweede boek der Marginalia. Amsterd., 1939. 8 .
o

C o s t e r , D i r k . Menschen, tijden, boeken. Amsterd., 1942. 8 .
a

o

C o u r t m a n s - B e r c h m a n s , J o h . D. Het blind meisje. [Gend, 1841]. 8 .
a

o

C o u r t m a n s - B e r c h m a n s , J o h . D. Vlaemsche poëzy. Lier, 1856. 8 .
D a a l b e r g , B r u n o [ps. van P. de Wacker van Zon]. Komische vertoogen.
o

Gevolgd door: Nog wat lectuur bij ontbijt- en theetafel. 's-Gravenh., 1851. 16 .
D a h l b e r g , T o r s t . Studien über den Wortschatz Südhannovers. Erläuterungen
zu Georg Schambachs Wörterbuch der Fürstentümer Göttingen und Grubenhagen.
o

Mit 86 Karten. Lund, [1941]. 8 . - Lunds Universitets Årsskrift. N.F. Avd. 1. Bd. 37
N. 6.
D a m a n , J.A. Vijftig jaren van strijd, 1891-1941. Gedenkschrift. Met een
o

voorwoord van J.J. Salverda de Grave. Purmerend, 1941. 8 . - Vereniging tot
vereenvoudiging van onze spelling.
D a m s t e e g t , B.C. Nieuwe spiegel der zeevaart. Nederlandsche namen op
zeekaarten uit de 16e en 17e eeuw. Proefschr. Utrecht. Amsterd., 1942. Met kaarten.
o

8 .
D a n t e A l i g h i e r i . Divina commedia. Nederlandsche vertaling door Frederica
Bremer met inleidende verklaringen naar aanteekeningen van Wilh. Kuenen. Dl.
o

I-III. Haarlem, 1941. Kl. 8 . 3 dln. - I. Inferno - II. Purgatorio - III. Paradiso.
D e c k e r , J e r . d e . Bloemlezing uit zijn gedichten, samengest. en ingeleid door
o

J. Karsemeijer. Baarn, z.j. 8 . - Libellen-serie nr. 133.
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D e c k e r , J e r . d e . Goede Vrydagh. Ofte Het lijden onzes Heeren Jesu Christi.
o

Ingeleid en van aant. voorzien door H. Godthelp. Den Haag, 1941. Geïll. 8 . - Kleine
Dietsche keur.
D e e t m a n , J.J. Bij de uitvaart van Nic. Beets. 17 Maart 1903. Een lied. Utrecht,
o

1903. 8 .
o

D e l a M o n t a g e , V.A. Gedichten. Roeselare, 1882. 12 .
o

D e l f t , A.H.J. v a n . Saul en David. Bijbelsch drama. 's-Hertogenb., z.j. 8 .
D e m e d t s , A n d r é . De Vlaamsche poëzie tusschen 1918 en 1941. Diest, 1941.
o

4 .
o

D e n d e r m o n d e , M a x . Water en brood. Gedichten. Amsterd., 1941. 8 .
o

D e n d e r m o n d e , M a x . God in de toren. Miniatuurroman. Amsterd., z.j. 8 .
o

D e r c k s e n , J.M.E. Wilhelmus van Nassouwe. Amsterd., 1858. 8 .
o

D e s s e l - P o o t , M a r i e v a n . Vissers voeren uit. Amsterd., 1942. 8 . - ABC
romans.
D e y s s e l , L o d . v a n [ps. van K.J.L. Alberdingk Thijm]. De kleine republiek. 2e
o

dr. Amsterd., z.j. 8 . - Verzamelde werken. II.
D i c h t - e n p r o z a s t u k k e n voorgelezen op de openbare Zitting van de
o

Antwerpsche Rederijkkamer De Olijftak, den 9en April 1848. Antwerpen, 1848. 8 .
D i e d e r i k . Zonneschijn. Fabelen en versjes voor school en huis. Amsterd.,
o

1875. Kl. 8 .
D o c h t e r e v a n S y o n , V a n d e r , een deuoet exercitie. [Antwerpen, 1492].
o

Fac-simile druk, met een inleiding van J. van Mierlo. Antwerpen, 1941. 8 . Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Uitgave Nr. 44.
o

D o d d , G.J. Ik ben vader. Blijspel met zang. Antwerpen, 1865. 8 .
o

D o d d , G.J. Twee vrienden. Tooneelspel met zang. Antwerpen, 1866. 8 .
D o n k e r , A n t h . [pseud. van N. Donkersloot]. Orcus en Orpheus. Arnhem, 1941.
o

8 .
D o o l a a r d , A. d e n [ps. van B. Spoelstra Jr.]. Van camera, ski en propeller.
Filmavonturen en ski-onderricht in het Mont-Blanc-gebied. Amsterd., [1931]. Met
o

afb. 8 .
o

D o r n a , M a r y . Mijn oom Ricardo. Amsterd., [1942]. 8 . - De peperbus. III.
D r a c h m a n n , H o l g . Drachmann-Manuskripter udgivet med Indledning af P.V.
o

Rubow. Syv Digte. Köbenhavn, 1934. Met facs. 4 . - Danske Digtere ved Arbejdet,
udg. af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. II.
D r i e s s c h e , E. v a n . Nagalm van het VIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig
o

Congres. Brugge, 1862. 8 .
D r i e s s e n , G.L. Openbare werken der stad Leiden, gedurende den loop der
15de en vroegere eeuwen. Leiden, [1941]. fol.
D r i e s s e n , G.L. Beeldhouwwerken aan het nieuwe Leidsche stadhuis. [Leiden,
o

1942]. 8 .
D r o o g e n b r o e c k , J.A. v a n . Dit zijn zonnestralen. Gedichten voor onze
o

Vlaamsche jeugd. Brussel, 1873. 8 . - Met eigenhandige opdracht van den dichter.
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o

D u b o i s , P i e r r e H. In den vreemde. Gedichten. Rijswijk, 1941. 8 . - Helikon.
11de jrg. No. 19.
o

D u b o i s , P i e r r e H. Het gemis. Verzen. 's-Gravenh., 1942. 8 . Atlantis-serie.
No. 7.
D u i n k e r k e n , A n t . v a n [ps. van W.J.M.A. Asselbergs]. St. Bernard. Baarn,
o

[1943]. Met portr. 8 . - Uren met St. Bernard.
D u l l a e r t , H e i m a n . Keur uit -'s Gedichten. Ingeleid en van aant. voorzien
o

door H. Godthelp, met medewerking van J. Vergaal. Den Haag, z.j. 8 . - Kleine
Dietse Keur. 7.
D u P e r r o n , E. De bewijzen uit het pak van Sjaalman. Nieuwe dokumenten
o

betreffende de Havelaarzaak en Lebak, uitgeg. door -. Rijswijk, 1940. 8 .
D u P e r r o n , E. Parlando. Verzamelde gedichten [met inleiding van S. Vestdijk].
o

Rijswijk, 1941. 8 .
o

D u y s e , P r u d . v a n . Een vriendschapsruiker. 4 Nov. 1845. Gent, z.j. 4 .
D u y s e , P r u d . v a n . De twee koeien. Eene gedachte van den abt C... [Veurne,
o

1846]. 8 .
D u y s e , P r u d . v a n . Het Klaverblad. Romancen, legenden, sagen. Brussel,
o

1848. 8 .
o

D u y s e , P r u d . v a n . Nazomer [Gedichten]. Gent, 1859. 8 .
D i j k s t r a , W a l i n g . Haytskemoai's klachten yn de winter fen 1855. Yn rym
o

brocht. Oarde printinge. Freantsjer, 1855. 8 .
D i j k s t r a , W a l i n g . Mot er jenever by 't kooldorsen? In gesprek in de Bildttaal,
o

tussen twee bouwboeren. In druk brocht onder toezigt van -. Franeker, 1862. 8 .
E c k e r e n , G e r . v a n [ps. van M. Esser]. Parade gaat door! Roman. Amsterd.,
o

1937. 8 .
o

E d e l i n a . Eene Nederlandsche geschiedenis. Leyden, 1804. 8 .
E e d e n , F r e d . v a n . Frans Hals. Historisch, anachronistisch kluchtspel.
o

's-Gravenhage, 1884. 8 .
o

E e d e n , F r e d . v a n . Aan de vrije jeugd. Amsterd., 1914. 8 .
E e g h e n , I.H. v a n . Vrouwenkloosters en Begijnhof in Amsterdam van de 14e
o

tot het eind der 16e eeuw. Amsterd., 1941. 8 .
o

E e k h o u t , J a n H. Harmonica. Een reeks strofen. Maastricht, [1938]. 8 .
E e k h o u t , J a n H. De betooverde pelgrim. Bloemlezing uit de gedichten van -,
o

samengest. en ingeleid door Roel Houwink. Amsterd., 1941. Met portr. 8 .
E e k h o u t , J a n H. Leven en daden van Pastoor Poncke van Damme in
o

Vlaanderen [met teek. van N. Bulder]. Nijkerk, [1941]. 8 .
o

E e k m a , O.J. Aen België. Een lied dezer dagen. Brussel, 1848. 8 .
E e r b e e k , J.K. v a n . [ps. van Mein. Boss]. Pontus en de dieren, en ander proza.
Uitgezocht en voorzien van een inleidende notitie door G. Kamphuis. 's-Gravenh.,
o

1942. 8 .
E e r e n b e e m t , H e r m . v a n d e n . Judith. Heldenspel in vijf bedrijven.
o

Beverwijk, 1916. 8 .
o

E g g i n k , C l a r a . Landinwaarts. 's-Gravenh., 1941. 8 .
o

E i k e b o o m , H e n k . Het rood blazoen. Amsterd., 1923. 8 .
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E l z i n g a , J.J.B. en A.J. d e J o n g . Nieuw Nederlands woordenboek volgens
de spelling-Marchant 1934. Met een voorwoord van J.J. Salverda de Grave. Amsterd.,
o

z.j. 8 .
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o

E m e i s J r ., M.G. Ken je Amsterdam? 2e bundel. Amsterd., [1941]. Geïll. 8 .
o

E n g e l m a n , J a n . Noodweer. Gedichten. Amsterd., 1941. 8 .
E n k l a a r , D. T h . Levende bij de dooden. Reisherinneringen van een historicus.
o

Amsterd., [1942]. 8 .
E v a n s , C. J o h . Die Idee der Sünde im Koran. Inaug.-Diss. Tübingen, 1939.
o

8 .
E v e r s , G.A. Utrechtsche overleveringen uit de middeleeuwen. Met afb. naar
o

oude teekeningen en voorwerpen en naar lichtbeelden. Utrecht, 1941. 8 .
o

E x e l , P h . Bredero. Roman uit Amsterdams prille bloeitijd. Bussum, 1942. 8 .
E y c k , P.N. v a n . De tuinman en de dood (Verhaald door een Perzisch edelman).
Voor 4-stemmig mannekoor a cappella [door] B. van den Sigtenhorst Meijer.
o

Amsterd., [1941]. 8 .
o

E y c k , P.N. v a n . Verzen 1940. Den Haag, 1941. 8 .
o

E y s s e l s t e i n , B e n v a n . Dorre grond. Den Haag, 1942. 8 .
o

F e e n , A.H. v a n d e r . De zieke. Roman. Utrecht, [1932]. 8 .
F e i t h , J a n . Holland over zee. Ons Oost- en West-Indië gedurende de laatste
veertig jaren beschreven voor landgenooten, jong en oud. Illustr. verzorging van M.
o

van Meeteren Brouwer. ‘Woord vooraf’ van D. Fock. Baarn, 1941. 8 .
o

F e i t h , R h i j n v . De opwekking van Lazarus. Haarlem en Zwolle 1811. 8 .
F e i t h , R h i j n v . Le Tombeau, poème en IV chants, traduit de Feith, 2e éd., suivi
de l'Espérance de se revoir, poème en II chants, traduit de De Kruyff, et d'une
traduction de quelques poésies de Feith, par. Aug. Clavareau. Amsterdam, 1829.
o

Met een afb. 12 .
F e i j f e r , F.M.G. d e . De levende gedachten van Theophrastus Paracelsus,
o

belicht door -. Den Haag, 1941. M. portr. 8 .
F l a m e n t , A.J.A. Chroniek van Maastricht van 70 na Chr. tot 1870. Uitg. met
o

bijvoegsels, verbeteringen enz. en geschiedkundige inleiding. Maastricht, 1915. 8 .
F o e r s t e r , E r i c h . Rudolph Sohms Kritik des Kirchenrechtes zur 100ten
o

Wiederkehr seines Geburtstags untersucht von -. Haarlem, 1942. 8 . Verhandelingen rakende den natuurlijken en geopenbaarden godsdienst, uitg. door
Teylers Godgeleerd Genootschap. Nwe Serie, 25ste deel.
F ö r s t e r , M a x . Der Flussname Themse und seine Sippe. Studien zur
Anglisierung keltischer Eigennamen und zur Lautchronologie des Altbritischen.
o

München, 1941. 8 . - Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissensch.
Philos.-hist. Abteilung. Jahrg. 1941, Bd. I.
o

F o l k l o r a , K u r š u K ā p u . P. Smita redakcija. Riga, 1933. 8 . - Matériaux des
archives de folklore Letton. B. 2.
F o n t e s historiae Latviae Societatis Jesu. Pars I. Collegit J. Kleijntjens. Riga,
o

1940. 4 . - Les sources de l'histoire de Lettonie, éditées par l'Institut d'histoire de
Lettonie. Vol. III.
F r a n c k e n , A.W. Het leven onzer voorouders in de Gouden Eeuw. Bijdrage tot
o

de geschiedenis onzer beschaving. 's-Gravenh., 1942. Geïll. 8 .
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o

F r a n k , J u l i a . De cirkel. 3de dr. Leiden, 1924. 8 .
F r a n k , J u l i a . Distels. Een keuze uit het verspreide werk. 2de dr. Leiden, z.j.
o

Met portr. 8 .
F r a n q u i n e t , R o b . Andrianoer en Fatima's heimwee. Gedicht. Maastricht,
o

1939. 8 .
F r e d e r i c q , P a u l . Verspreide studies en toespraken. Antwerpen, z.j. Met portr.
o

8 . - Taal en kultuur uit Vlaanderen.
F r i e s e n , O t t o v o n . Runorna i Sverige. En kortfattad oversikt. Tredje upplagan.
o

Uppsala, [1928]. Geïll. 8 .
o

G e e l , C.J. v a n . Bij de kruising. [Gedichten]. Santpoort, 1941. 8 .
G e e s t , K. v a n d e r . 't Sal waerachtigh wel gaen. Verhael van de Reyse bij de
Hollandtsche Schepen gedaen naer Oost Indien, haar avontuer ende succes, naer
o

d'oude Journaelen. Romantisch naverteld. Den Haag, 1941. 8 .
o

G e i r e g a t , P. De bolders. Blijspel met zang. Gent, 1861. 8 .
G e l d e r , H.A. E n n o v a n . Revolutionnaire reformatie. De vestiging van de
Gereformeerde Kerk in de Nederlandse gewesten, gedurende de eerste jaren van
o

de Opstand tegen Filips II, 1575-1585. Amsterd., 1943. Met afb. 8 . - Patria XXXI.
G e l d e r , H.E. v a n , F.W.S. v a n T h i e n e n , D.F. L u n s i n g h S c h e u r l e e r ,
L. W i j s e n b e e k . Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst en leven van
1800-1850. Uitg. ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het
o

Gemeentemuseum, 's-Gravenh., [1940]. Geïll. 8 .
G e l u i d e n , N i e u w e . Een keuze uit de hedendaagsche periode, bijeengebr.
o

en ingeleid door Dirk Coster. 5de dr. Arnhem, 1941. 8 .
G e r r i t s , M a r i a A. De roem van onze primitieven. Proefschr. Nijmegen.
o

Nijmegen, 1941. 8 .
G e r s o n , H. Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17.
o

Jahrhunderts. Haarlem, 1942. Met afb. 8 . - Verhandelingen uitg. door Teyler's
Tweede Genootschap. Nieuwe Reeks Dl. 12.
G e s c h i e d e n i s , D e K l u c h t i g e , van Jan Kniplap, Mr. Kleêrenmaker en
o

Piet, zijn leerjongen. Amsterd., z.j. 4 .
G e u r t s , P.H.J.M. Overzicht van Nederlandsche politieke geschriften tot in de
o

eerste helft der 17e eeuw. Proefschr. Nijmegen. Maastricht, 1942. Gr. 8 .
G e u r t s , P.M.M. De erfelijkheid in de oudere Grieksche wetenschap. Proefschr.
o

Nijmegen. Utrecht, 1941. 8 .
o

G e y l , P. Oranje en Stuart. 1641-1672. Utrecht, 1939. Geïll. 8 .
G i n n e k e n , J a c . v a n . Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens
o

bewerkt. Amsterd., 1942. 8 . - Verhandelingen der Nederl. Akad. van Wet. Afd.
Letterkunde. N.R. Dl. XLVII. No. 2.
G l o r i a n t . Een abel spel ende een edel dinc van den hertoghe van Bruuyswijc,
hoe hi wert minnende des Roede Lioens dochter van Abelant. Ingeleid en van aant.
o

voorzien door H. Godthelp en J. Vergaal. Den Haag, 1941. 8 . - Kleine Dietse keur.
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G o e d e , B a r e n d d e . Herinneringen aan Willem de Mérode. Baarn, z.j. Geïll.
o

Kl. 8 .
G o e v e r n e u r , J.J.A. Versjes voor jonge kinderen; getrokken uit de door o

uitgegeven fabelboekjes. Met eenige zangwijzen. 2de dr. Groningen, 1849. 12 .
G o e v e r n e u r , J.J.A. Laatste Sint Nicolaas. Nieuwe prettige versjes, vertelseltjes
o

en liedjes. (Vreemden gevolgd en eigen). 2de dr. Groningen, 1867. 8 .
G o e v e r n e u r , J.J.A. De zwarte man. Nieuwe knipsels met de schaar van Karl
o

Fröhlich; met versjes en rijmen van -. Groningen, z.j. 8 .
G o e v e r n e u r , J.J.A. Hoe langer hoe liever. Vervolg op de fabelen en gedichtjes
o

voor kinderen. Met 26 pltn. 3de dr. Groningen, z.j. 12 . - Fabelboek voor kinderen
II.
G o g h , C h r . v a n . Vertellingen van eene vlieg aan de jeugd. 's-Gravenh., z.j.
o

8 .
o

G o g h - K a u l b a c h , A n n a v a n . Het rijke leven. 5de dr. Amsterd., z.j. 8 .
G o i r l e , C o n c . v a n . De koorbanken van Oirschot. Fotografisch gezien door
o

Mart. Coppens. Met tekst van -. Eindhoven, 1941. 4 .
G o s s e s , G., G. K a r s t e n en K. H e e r o m a . Een Friesch substraat in
o

Noord-Holland? Lezingen. Amsterd., 1942. 8 . - Bijdragen en mededeelingen der
Dialecten-commissie van de Nederl. Akademie van Wet. II.
o

G o s s e s , I.H. Fryske skiednis. Boalsert, 1932. 8 . - De Fryske Librije. XV.
G o t t l u n d , K.A. Ruotsin Suomalaismetsiä Samoilemassa. Päiväkirjaa Vuoden
o

1817 Matkalta. Suomentanut V. Salminen. Helsinki, 1928. 8 . - Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 174.osa.
G o u d a Q u i n t , S. Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland. Tweede
o

vervolgdeel 1926-1940. Arnhem, 1942. 8 . - Gelre. Werken. No. 22.
G o u w , J a n t e r . De gilden. Een bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven.
o

Den Haag, [1942]. 8 . - Door alle eeuwen I.
G r a i n d o r , P a u l . Terres cuites de l'Egypte gréco-romaine. Antwerpen, 1939.
o

Met afb. 8 . - Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitg. door de Faculteit v.d. wijsbeg.
en lett. 86e Afl.
G r a s w i n c k e l , D.P.M. en H. H a r d e n b e r g . Het archief van het kasteel
o

Rechteren. Z. pl., 1941. Met afb. 8 .
's-G r a v e s a n d e , G.H. Bibliografie van de werken van J. Slauerhoff. Rijswijk,
o

1940. 8 .
G r i e t e , D e D u l l e . Vlaemsche liedekens op den tijd. Door eenen waren
o

Volksvriend [P.L.]. Gent, [1839]. 8 .
G r i m m , J a c . en W i l h . De sprookjes van Grimm. Volledige uitgave vertaald
door M.M. de Vries-Vogel, met medewerking en ingeleid door Jan de Vries. Geïll.
o

door Ant. Pieck. Utrecht, [1942]. 4 .
G r o e n , D.H. Rustici Helpidii carmina. Notis criticis, versione batava
o

commentarioque exegetico instructa. Proefschr. Groningen. Groningen, 1942. 8 .
o

G r o e n i n g e n , A u g . P. v a n . Martha de Bruin. Amsterd., 1890. 8 .
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G r o o t , H u g o d e . Grotius' eerste publicatie: De aan Frederik Hendrik opgedragen
ode. Grieksche tekst met Nederlandsche vertaling door H.J. Tiele. (Met 2 facsimilé's).
o

Met een inleiding van J. ter Meulen. ['s-Gravenh., 1942]. 8 .
G r o o t , J a n H. d e . De nood der ratten, gevolgd door De haan zonder hoofd.
o

Twee korte verhalen. Geïll. door Jos. Ruting. Utrecht, 1943. 8 . -Schildpad-Reeks
No. 1.
G r o o t e n s , P.L.M. Dominicus Baudius. Een levensschets uit het Leidse
o

humanistenmilieu. 1561-1613. Proefschr. Nijmegen. Nijmegen, 1942. Met portr. 8 .
G r u n d t v i g , N.F.S. Grundtvig-Manuskripter udgivet af Magn. Stevns. Den Sidste
o

Nattevagt. Köbenhavn, 1938. Met facs. 8 . - Danske Digtere ved Arbejdet udg. af
Det Danske Sprog. og Litteraturselskab. V.
G u s t a v s o n , H e r b . Gutamålet. En historisk deskriptiv översikt. I. Stockholm,
o

[1942]. 8 . - (La langue de l'île de Gotland). Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv.
1940 H. 2.
H ä g e r s t r ö m , A x e l . Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen
o

römischen Rechtsanschauung. II. Über die Verbalobligation. Uppsala, [1941]. 8 . Skrifter utg. av. K. Human. Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. 35.
H ä m ä l ä i n e n , A l b . Keski-Suomen kansanrakennukset. Asuntohistoriallinen
o

tutkimus. 240 kuvaa ja piirrosta. Helsinki, 1930. 8 . - Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Toimituksia. 186. osa. Kansatieteillisiä Kuvauksia II.
H a l l e m a , A. Hugo de Groot. Het Delftsch orakel, 1583-1645. Een levensschets
o

van een groot Nederlander uit de 17e eeuw. 's-Gravenh., 1942. Met portr. 8 .
H a n s , D. De stad aan de Maas. Herinneringen aan Rotterdam. Leiden, 1941.
o

Geïll. 8 .
o

H a r p e n , N. v a n . Menschen die ik gekend heb. Rotterd., 1928. 8 .
H a t t u m , J a c . v a n . Van Odrimond, Millimas en anderen. Met houtgravures
o

van J. Bezaan. Putten, [1941]. 8 .
o

H a t t u m , J a c . v a n . De waterscheiding. Gedichten. Rijswijk, 1941. 8 . - Helikon.
11de Jrg. No. 16.
o

H á v a m á l tolket af Finnur Jónsson. København, 1924. 8 .
H a z e w i n k e l , H.C. Geschiedenis van Rotterdam. Deel III. Amsterd., 1942.
o

Geïll. 4 . - Nederlandsche Stedengeschiedenis.
H e e l , D a l m . v a n . Nicolaas Wiggers Cousebant als seculier priester, 1555-1603
o

en als minderbroeder, 1603-1628. Haarlem, 1929. M. portr. 8 .
H e e v e r , C.M. v a n d e n . ‘Somer’. [Uit het Zuid-Afrikaansch vert. door P. Thiry].
o

Antwerpen, z.j. 8 .
o

H e l g a s o n , J ó n . Norrøn litteraturhistorie. København, 1934, 8 .
H e l m a n , A l b . [ps. van Lou Lichtveld]. De rancho der X mysteries. Amsterd.,
o

1941. 8 .
o

H e r r e m a n , R e i m o n d . De roos van Jericho. Verzen. Maastr., 1931. 8 .
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H e r z i g , O t t o . Lukian als Quelle für die antike Zauberei. Inaug.-Diss. Tübingen.
o

Würzburg-Aumühle, 1940. 8 .
o

H e s s e , A l b . Grundfragen der Kriegswirtschaft. Breslau, 1941. 8 . - 113.
Jahresbericht der Schlesischen Gesellsch. f. vaterländische Cultur 1940.
Geisteswissenschaftl. Reihe Nr. 6.
o

H e s s e , G. Het voormalige Minderbroedersklooster te Venlo, 1911. 8 .
H e i j b r o e k , J.F. De fabel. Ontwikkeling van een literatuursoort in Nederland
o

en in Vlaanderen. Proefschr. Utrecht. Amsterd., 1941. 8 .
H e y e r , I n g . Beiträge zur Kenntnis des Islam in Bosnien und der Hercegovina.
o

Inaug.-Diss. Tübingen. Tübingen, 1940. 8 .
o

H e i j n e s , H.J. Noordhollanders in de Streek en in de stad. Amsterd., [1932]. 8 .
H e y t i n g , A u g . (Gust. van Elring). Het versdrama en zijn verwaarloozing door
o

het tooneel in Nederland. Den Haag, z.j. 8 . - Bond van Nederlandsche
tooneelschrijvers.
o

H e y t i n g , A u g . Het Nederlandse toneel in de branding. Den Haag, z.j. 8 . Nationaal toneel. Bond van Nederlandse toneelschrijvers.
H o e k , J.M. De middelnederlandse vertalingen van Boethius' De Consolatione
Philosophiae. Met een overzicht van de andere Nederlandse en niet-Nederlandse
o

vertalingen. Proefschr. Amsterd. Harderwijk, 1943. M. een afb. 4 .
o

H o f , J.J. Tjirtich jier taelstriid. Dl. III-IV. Dokkum, 1941-'42. 8 .
H o f d i j k , W.J. Een kroon op drie eeuwen. Lyrisch-dramatisch gedicht. Amsterd.,
o

1874. 8 .
o

H o f s t r a , J.W. De vrienden van mijn vrienden. 's-Gravenhage, 1941. 8 .
o

H o f s t r a , J.W. Het glazen huis. 's-Gravenh., 1942. 8 . - Atlantis-serie. No. 6.
H o m e r u s . Odyssee. In proza vert. en met korte ophelderingen voorzien door
o

W.G. van der Weerd. Amsterd., 1901. 8 .
o

H o n i g , G.N. De vroege middeleeuwen in Holland. Amsterd., 1941. Geïll. Kl. 8 .
- Heemschut-serie Dl. 6.
H o o f t , P.C. Achilles en Polyxena. Met inleiding, aantekeningen en woordenlijst
o

door Th. H. d'Angremond. Proefschr. Amsterd. Assen, 1943. 8 .
o

H o o f t , P.J. 't. Nederlandsche boerderijen. Amsterd., 1941. Geïll. Kl. 8 . Heemschut-serie. Dl. 9.
o

H o o g - N o o y , A n n i e d e . Intermezzo... Roman. Amsterd., 1939. 8 .
H o o g e n b e r k , H e n d r . De rechtsvoorschriften voor de vaart op Oost-Indië
o

1595-1620. Proefschr. Utrecht. Utrecht, 1941. 8 .
H o o p J r ., A. v a n d e r . Napoleon. Een lied der toekomst. Dordrecht, 1840.
o

8 .
o

H o o r n i k , E d . Tafelronde. Studies over jonge dichters. Rijswijk, [1940]. 8 .
o

H o o r n i k , E d . De erfgenaam. 2de dr. Rijswijk, [1941]. 8 .
o

H o o r n i k , E d . Een liefde. [Gedichten]. Rijswijk, 1941. 8 .
H o u t e n , E. v a n . Amsterdamsche merkwaardigheden. Amsterd., 1942. Geïll.
o

8 .
o

H o u t e n , U. v a n . De wraek. [Snits, 1937]. 8 . - Frisia-rige 1.
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o

H o u w e n s P o s t , H. Montesquieu en de westersche geest. Den Haag, 1941. 8 .
- Bibliotheek voor weten en denken. 18.
o

H u i n c k s , P.J.G. Groote Nederlanders. Baarn, [1941]. 8 .- Uren met (Eerste
reeks).
H u i z i n g a , J. Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets.
o

Haarlem, 1941. 8 .
H u i z i n g a , L. Adriaan en Olivier. De ware geschiedenis van een straatarme
o

maar beschaafde tweeling van redelijk goede familie. 4de dr. Amsterd., [1941]. 8 .
H u l s m a n , G. Het Evangelie des Koninkrijks. Herdenkingsrede. Lochem, 1942.
o

8 .
o

H u l s m a n , G. Levensvisie. Lochem, [1942]. Met portr. 8 .
H u l s t , W.G. v a n d e . Herinneringen van een schoolmeester. Kampen, [1943].
o

Geïll. 8 .
H u l z e n , G. v a n . In hooge regionen. Roman in twee deelen. Bussum, 1904.
o

8 .
o

H u s s e m , W. Uitzicht op zee. 's-Gravenh., 1941. 8 . - Atlantis-serie. No. 4.
I d e n b u r g - S i e g e n b e e k v a n H e u k e l o m , O.C.D. Onze universiteiten.
o

's-Gravenh., 1941. Kl. 8 . - Natuurserie No. 1. VIII.
I n d i c e s van persoons- en plaatsnamen op de Grafelijkheidsrekeningen van
Holland, Zeeland en Henegouwen, samengesteld door Marie I. van Soest en Ph.
o

van Hinsbergen. Utrecht, 1941. 8 . - Werken uitg. door het Historisch Genootsch.
Derde Serie No. 72.
J a a r b o e k , W e s t f r i e s c h , uitgegeven door de West-Frieze-Stijk [1939] - .
o

Utrecht, [1939]- . 8 .
o

J a a r s m a , D. T h . Bekentenissen van een bruidegom. Amsterd., z.j. 8 .
J a c o b s e , M u u s [ps. van K.H. Heeroma]. Het bescheiden deel. Gedichten.
o

Nijkerk, 1941. 8 .
J a c o b s e n , J.P.-J.P. Jacobsen-Manuskripter udgivet med Indledning af M.
o

Borup. Tre Digte. Köbenhavn, 1936. Met facs. 4 . - Danske Digtere ved Arbejdet,
udg. af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. IV.
J a g e r , T h . d e . De ontwikkelingsgang van de taalkunst der Nederlanden. Korte
o

schets. Rotterd., [1942]. 8 .
J a h r b u c h der Akademie der Wissenschaften in Göttingen für das Geschäftsjahr
o

1939/40- . Göttingen, 1940- . 8 .
J a h r b u c h für auswärtige Politik. Herausgeber Fr. Berber. 7. Jahrg. 1941.
o

Berlin-Wilmersdorf, 1941. 8 .
J a n s o n i u s , F r . Over woord en zin in het proza van L. van Deyssel. Proefschr.
o

Groningen. Assen, 1942. 8 .
J a n s s e n , W.A.F. De verbreiding van de uu-uitspraak voor westgermaansch û
in Zuid-Oost-Nederland, met bijbehoorenden atlas en isoglossenkaartjes. Proefschr.
o

Nijmegen. Maastricht, 1941. 4 .
J a n z é n , A s s a r . Det västsvenska yngre u-omljudet på a i kortstaviga ord.
o

Göteborg, 1941. 8 . - Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles
Handlingar. Sjätte följden. Ser. A. Bd I, No. 2.
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a

a

J e n s , L a m b . F r . Criminaliteit te Utrecht in verband met familie en wijk. Een
o

sociologische studie. Proefschr. Utrecht. Utrecht, 1941. 8 .
J e n s e m a , S i e n . Edema's. Roman van het Groninger hoogeland. Santpoort,
o

1941. 8 .
o

J o e n i c h , F r i t s . De groote minuut. Eindhoven, 1941. 8 .
J o h a n s s o n , J. V i k t . Études sur Dénis Diderot. Recherches sur un
volume-manuscrit conservé à la Bibliothèque publique de l'état à Leningrad.
o

Göteborg, 1927. 8 .
J o n a t h a n [ps. van J.P. Hasebroek]. Waarheid en droomen. 7de dr. Leiden,
o

1886. 8 .
J o n g , A.M. d e . De wonderlijke waard van Hotel Carlecas. Amsterd., [1941].
o

Geïll. 8 .
o

J o n g J r ., D a v . d e . Melancholische monologen. Verzen. Amsterd., 1927. 8 .
o

J o n g J r ., D a v . d e . Het rijpen van de tijd. Amsterd., 1939. 8 .
J o n g e , B e r . J a c . d e . De Apulei Madaurensis Metamorphoseon librum
o

secundum commentarius exegeticus. Proefschr. Groningen. Groningen, 1941. 8 .
o

J o n g h e , J.A. d e . De leeuw van Waterloo. [Brugge, 1840]. 4 .
J o n g k e e s , A.G. Staat en kerk in Holland onder de Bourgondische hertogen.
o

1425-1477. Proefschr. Utrecht. Groningen, 1942. 8 .
o

J o s s e l i n d e J o n g , K.H.R. d e . Wending. Roman. Amsterd., 1936. 8 .
J o s s e l i n d e J o n g , K.H.R. d e . Het antwoord. Roman. 3de dr. Amsterd., z.j.
o

8 .
o

J u h l a k i r j a . V. Tarkiaisen täyttäessä 60 vuotta. Helsinki, 1939. Met portr. 8 . l'Annuaire des historiens de la littérature V. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran.
J u n g m a r k , C a r l . Eine pseudo-Birgittische Christus-passion. I. Die
o

mittelniederdeutsche Version. Inaug.-Diss. Göteborg. Göteborg, 1916. 8 .
K a a s A l b e r d a , M e i a . Inleiding tot de poëzie van Henriëtte Roland Holst.
o

Amsterd., 1935. 8 . - Tijd en taak-serie.
K a a t h o v e n , E l i z e v a n . Verzen. [Met een woord vooraf door Henr. Roland
o

Holst-van der Schalk]. Santpoort, 1942. Met portr. 8 .
K a l m a , D. De Fryske skriftekennisse fen 1897-1925. Dl. I-II. [Dokkum, 1928-'31].
o

8 . - I. Oersjuch en karlêzing. II. Foartsetting karlêzing. De Fryske Bibleteek XIII,
XXIII.
o

K a l m a , D. Kening Finn. [Snits, 1937]. 8 . - Frisia-rige 3.
K a r a m s i n , N. Verhalen. Uit het Hoogduitsch vertaald [door J. Roemer]. Leyden,
o

1808. 8 .
K a s t e e l e n b o e k . Provincie Utrecht. Samengesteld door den Utrechtschen
o

Bond voor Vreemdelingenverkeer. Utrecht, [1942]. Geïll. 8 .
o

K e e t j e 's liefste popje. Een lees- en prenteboekje. Amsterd., z.j. 12 .
K e m p , P i e r r e . De Bruid der Onbekende Zee en andere gedichten. Maastricht,
o

z.j. 8 .
o

K e r d i j k , F. Haagsche straatnamen. Bewerkt door -. 's-Gravenh., 1935. 8 .
K e r k , H.J. v a n d e . De Haarlemse drukkers en boekverkopers 1540-1600.
o

Proefschr. Utrecht. 's-Gravenh., 1941. 8 .
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K e r k m e i j e r , J.C. De historische schoonheid van Hoorn. Met teeken. van den
o

schrijver. Amsterd., 1941. 8 . - Heemschut-serie. Dl. 10.
K e r s t s p e l v a n B i l s e n , H e t , [vertaald] door Jef Notermans. [Met de
o

Latijnsche tekst]. Maastricht, 1936. 4 .
o

K e u l s , H.W.J.M. Rondeelen en kwatrijnen. 's-Gravenh., 1941. 8 . - Atlantis-serie
No. 3.
K e y s e r , P a u l d e . Floris ende Blancefloer, als abel spel bewerkt naar den
o

roman van Diederik van Assenede. [Amsterd.], 1940. 8 .
K i e r k e g a a r d , S ö r e n A. Kierkegaard-Manuskripter udgivet med Indledning
o

af Fr. Brandt. Diapsalmata. Köbenhavn, 1935. Met facs. 4 . - Danske Digtere ved
Arbejdet, udg. af Det Danske sprog- og Litteraturselskab. III.
K i e r k e g a a r d , S ö r e n A. Uren met -, door P.H. Esser. [Baarn, 1941]. Met
o

portr. 8 .
K i n d i n d e p o ë z i e , H e t . Samengesteld en ingeleid door Dirk Coster. 3de
dr. met nieuwe gedichten verm., benevens een reeks afb. door oude en nieuwe
o

Nederl. meesters, gekozen door W. Arondeus. Arnhem, 1941. 8 .
K i n d e r - C o u r a n t . Lektuur voor de Nederlandsche jeugd. Dl. VII (1858-59).
o

's-Gravenh., 1859. f .
o

K i n d e r e n , P a p i e r e n . Bundeltje gedichten, door? Rotterd., 1848. 8 .
K i n d e r g e d i c h t e n . Uitgegeven door de Maatsch. Tot Nut van 't Algemeen.
o

2de dr. Leiden, 1849. 12 .
K i n d e r - g e d i c h t j e s , G o d s d i e n s t i g e , op bekende en gemakkelijke
o

zangwijzen; voor scholen en huisgezinnen. Delft, 1842. 12 .
K i n d e r v e r t e l s e l s , O u d e , in den Brugschen tongval. Verzameld en uitgeg.
door Ad. Lootens, met spraakkundige aanmerkingen over het Brugsche taaleigen
o

door M.E.F. Brussel, 1868. 8 .
K l o o s , W i l l e m . Verzen. 6de dr. Definitieve tekst. Amsterd., 1942. Met portr.
o

8 .
K n e p p e l h o u t , J. In den vreemde. Herinneringen, ontmoetingen, schetsen.
o

Zwitserland. 15 Junij-5 Sept. 1839. Leiden, 1840. 8 .
K n i p p i n g , B. Symbool en allegorie in de beeldende kunst. Openbare les.
o

Nijmegen, 1941. 8 .
K n i p p i n g , B. Hoe Kerstlegenden kwamen en gingen. Over de ontwikkeling van
o

de Kerstvoorstelling. Hilversum, 1942. Geïll. 8 .
o

K n u v e l d e r , G e r . Het rampjaar 1830. Hilversum, 1930. 8 .
o

K n u v e l d e r , L o u i s . Kontrasten. Z. pl., 1936. 8 .
o

K o k , A.A. Amsterdamsche woonhuizen. Amsterd., 1941. Geïll. 8 . Heemschut-serie. Dl. 12.
K o k , D a v i d d e . Monasticon Batavum. Deel I Supplement. Amsterd., 1942.
o

8 . - Verhandelingen der Nederl. Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde.
N.R. Deel XLV.
o

K o n i n g i n d e r p o p p e n , D e . [Met gekl. pltn.]. Amsterd., z.j. 4 .
o

K o o i m a n , W.J. Jacobus Revius. Zijn leven - zijn lied. Baarn, z.j. Met afb. 8 . Libellen-serie No. 195.
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K o r e v a a r - H e s s e l i n g , E.H. Het Nederlandse volkskarakter weerspiegeld in
o

de Nederlandse schilderkunst. Den Haag, 1941. 8 .
K o s s m a n n , F.K.H. De Nederlandsche straatzanger en zijn liederen in vroeger
o

eeuwen. Amsterd., 1941. Met afb. 8 . - Patria XXVI.
o

K r a u s e , W o l f g . Was man in Runen ritzte. Halle-Saale, 1935. Met afb. Gr. 8 .
K r e l a g e , E.H. De pamfletten van den tulpenhandel 1636-1637. Uitgegeven en
o

van een inleiding voorzien. 's-Gravenh., 1942. 8 . - Werken uitgeg. door de Ver. Het
Nederl. Economisch-Historisch Archief. 11.
K r e l a g e , E.H. Bloemenspeculatie in Nederland. De tulpomanie van 1636-'37
o

en de hyacintenhandel 1720-'36. Amsterd., 1942. Geïll. 8 . - Patria XXX.
K r o m , N.J. Gouverneur generaal Gustaaf Willem van Imhoff. Amsterd., 1941.
o

Met afb. 8 . - Patria XXVII.
K r u i t w a g e n , B. Laat-middeleeuwsche paleografica, paleotypica, liturgica,
o

kalendalia, grammaticalia. 's-Gravenh., 1942. Met afb. 8 .
o

K r u y s k a m p , C. Nederlandsche volksboeken. Leiden, 1942. 8 . - In den
Houttuyn 2.
K r u i j t b o s c h , D.J. De macht van het woord. Beschouwingen over
o

welsprekendheid. 's-Gravenh., 1941. 8 .
o

K u i l e , E.H. t e r . De torens van Nederland. Amsterd., 1941. Met afb. Kl. 8 . Heemschut-serie. Dl. 7.
o

K u i l e , E.H. t e r . De drie oude kerken van Zutfen. Maastricht, 1942. Met afb. 8 .
- Erasmus-Librye VIII.
o

K u i l e , E.H. t e r . De dom van Utrecht. Maastricht, z.j. Geïll. 8 . - Erasmus-Librye
VI.
K u i l e S r ., G.J. t e r . De opkomst van Almelo en omgeving. Zwolle, [1941]. Geïll.
o

8 .
K u n s t , J. De waardeering van exotische muziek in den loop der eeuwen. Rede.
o

's-Gravenh., 1942. 8 .
K u n s t r e i s b o e k voor Nederland. II. Friesland, Groningen, Drente.
Samengesteld door de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Amsterd., 1942.
o

8 .
K u p i a i n e n , U. Huumori Suomalaisessa kirjallisuudessa. I osa. Aleksis Kivi ja
o

1880-luvun realistit. Helsinki, 1939. 8 . - Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
Toimituksia 215 osa.
K i j z e r , M a x . Honderd kwatrijnen. Met een teekening van H. Levigne. Utrecht,
o

1936. 4 .
o

L a a n , K. t e r . Letterkundig woordenboek. 's-Gravenh., 1941. 8 .
L a a n s m a , D., E. W e s t e r e n J a c . W e s t m a a s . De bloeiende wildernis.
Ervaringen van Nederlandsche soldaten in krijgsgevangenschap. Met een inleidend
o

woord van Joh. Gerritsen Jr. Baarn, [1940]. 8 .
L a e t , S i e g f . J. d e . De samenstelling van den Romeinschen senaat gedurende
o

de eerste eeuw van het principaat. Antwerpen, 1941. 8 . - Rijksuniversiteit te Gent.
Werken uitg. door de Fac. v.d. wijsbeg. en letteren. 92e Afl.
L a F o n t a i n e , J e a n d e . Honderd en een der fraaiste fabels. In het Ne-
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derl. weergegeven, waarvan honderd door Jan Prins [ps. van C.L. Schepp] en één
o

door M. Nijhoff, met de teekeningen van J.J. Grandville. Den Haag, 1941. 8 .
L a m a r t i n e , A. d e . De dood van Socrates. Gevolgd naar het Fransch door J.
o

Kisselius. Leeuwarden, 1828. 12 .
o

L a m b e r t s H u r r e l b r i n c k , L.H.J. ‘Het Beulsjong’. Utrecht, z.j. Kl. 8 .
o

L a m s t e r , J.C. - J.B. van Heutz. Amsterd., 1942. Geïll. 8 . - Patria XXIX.
L a n g e n h o v e , G. v a n . Linguistische studiën. II. Essais de linguistique
o

indo-européenne. Antwerpen, 1939. 8 . - Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitg.
door de Fac. v.d. wijsbeg. en lett. 87e Afl.
L a n g e v e l d , M.J. Beknopte inleiding tot de paedagogische psychologie van de
middelbare-schoolleeftijd voor zelfstudie en middelbare-aktestudie. Groningen,
o

1938. 8 .
L a n g e v e l d , M.J. Handelen en denken in de opvoeding en de opvoedkunde.
o

Rede. Groningen, 1942. 8 .
L a n s c h o t , F.J. v a n . De historische schoonheid van 's-Hertogenbosch. De
o

kathedraal en het stadhuis. Amst., 1942. Geïll. 8 . - Heemschutserie. Dl. 21.
o

L a p i d o t h - S w a r t h , H é l . Louise. Proza. Rotterd., 1907. 8 .
L a s t , J e f . Kinderen van de middernachtzon. Met teekeningen van den schrijver.
o

Amsterd., 1940. 8 .
o

L a s t , J e f . Van een jongen die een man werd. Baarn, [1941]. 8 .
L a t e r , K. De Latijnsche woorden in het oud- en middelnederduitsch. Proefschr.
o

Utrecht. Utrecht, 1903. 8 .
L a u w e r s , E d m . F.D. Mina van der Vlijt. Met 4 pltn. van F. Gons. Antwerpen,
o

1855. Kl. 8 .
L a w e t , R o b e r t . Twee zestiende-eeuwse spelen van de Verlooren Zoone.
o

Proefschr. Utrecht, door E.G.A. Galama. Utrecht, 1941. 8 .
o

L e a n d e r , F o l k e . Några språkteoretiska grundfrågor. Göteborg, 1943. 8 . Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-samhälles Handlingar. Sjätte Följden.
Ser. A. Bd. 1. No. 4.
o

L e b r o c q u y , P. Belgenland. Z. pl. en j. 8 .
o

L e d e g a n c k , C. Bloemen mijner lente. [Gedichten]. Gent, [1839]. 8 .
L e d e g a n c k , C. Het burgslot van Zomergem. Teekeningen door L. de Taey.
o

Antwerpen, 1844. 12 . - Nederduitsche Kunstbiblotheek. Eerste jaerg. - Tweede
stuk.
L e e n t , F.H. v a n . Haantje de voorste bij de Inhuldigingsfeesten. Met oorspr.
o

pltn. van Van Geldorp. Tekst van -. Amsterd. 1898. 4 .
o

L e e u w , G. v a n d e r . Novalis. Baarn, [1943]. Met portr. 8 . - Uren met Novalis.
L e g e n d e , D e , van Christoffel. Ingeleid en van aant. voorzien door A.J.
o

Schneiders. Den Haag, [1941]. Geïll. 8 . - Kleine Dietsche keur.
o

L e h m a n n , L. T h . Schrijlings op de horizon. Gedichten. Rijswijk, 1941. 8 . Helikon. 11de jrg. No. 20.
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L e h t o n e n , J.V. Toivioretki Nurmijärvelle. Y.M. Lukuja Aleksis Kivestä. Helsinki,
o

1933. 8 . - Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 195. osa.
L e n n e p , J a c . v a n . Het recht van bruiloftsavondkout. Eene Fransche legende.
o

Uit het oorspr. vertaald. Amsterd., 1830. 8 .
L e n n e p , J a c . v a n . Nederland in den goeden ouden tijd, zijnde het dagboek
van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en
zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provinciën in den
jare 1823. Volgens het ms. van J. van Lennep verzorgd door M.E. Kluit. Utrecht,
o

1942. Geïll. 8 .
L e r o u x , K a r e l . De barmhartige Samaritaan. Bandontwerp van Elza van
o

Hagendoren. Mechelen, Amsterdam, z.j. 8 . - ‘Het zilveren bronneken’ 4. Ex. op
pracht arches. IV.
L e t t e r k u n d e , D e N e d e r l a n d s c h e , in België. 1830-1930. Tentoonstelling
ingericht met de medewerking der Vereeniging van Letterkundigen. Brussel, 1932.
o

Met afb. 8 . - Koninklijke Bibliotheek van België.
L e v e n s l o o p v a n e e n p a a r d , D e , of: Waarom mag men geene dieren
plagen? [Door A. Schnelle]. Met 9 gekl. pltn. naar teekeningen van Hor. Vernet.
o

Amsterd., z.j. Langw. 8 .
L i c h t v e l d , L o u . Leef duizend levens. Inleiding tot het lezen van romans.
o

Amsterd., 1941. 8 . - Sesam der kunst. I.
L i d é n , O s k . De flinteggade benspetsarnas Nordiska kulturfas. Studier i
o

anslutning till nya Sydsvenska fynd. Lund, [1942]. Met afb. 8 . - Skrifter utg. av
Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. XXXIII.
L i e d e k e n s - B o e c k , E e n s c h o o n . in den welcken ghy in vinden sult.
veelderhande liedekens. oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancolie te
verdrijven, bewerkt, toegelicht en ingeleid door W. Gs. Hellinga. 's-Gravenh., 1941.
o

Geïll. Langw. 8 . - (Het Antwerpsch liedboek).
o

L i g t h a r t , J a n . In de lente des levens. Groningen, 1941. 8 .
L i l i e , E i n a r . Studier över nomina agentis i nutida Svenska. Göteborg, 1921.
o

8 .
L i m b u r g B r o u w e r , P.A.S. v a n . Akbar. Een Oosterse roman. [Verzorgd door
o

P.N. van Eyck]. Amsterd., 1941. 8 . - Bibliotheek der Nederlandse letteren. (2de
ex.).
L o f v a n d e n A r b e i d , bevattende ernstige, pleizierige en toepasselijke verzen
van oude en jonge dichters en poëten met veel lofs en weinig beklags over
velerhande beroepen, kunsten en ambachten van en voor boeren, burgers en
buitenlui, verzameld door J.B. Th. Spaan en ingeleid door J.W.F. Werumeus Buning.
o

[Amsterd., 1943]. 8 .
L o f s t e d t , E i n a r . Syntactica. Studien und Beiträge zur historischen Syntax
des Lateins. Erster Teil. Über einige Grundfragen der lateinischen Nominalsyntax.
o

2te Aufl. Lund, 1942. 8 . - Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet
i Lund. X: 1.
o

L o o y , J a c . v a n . Feesten. Amsterd., 1903. 8 .
L o u w e r s e , P. Lachen en leeren. Vertellingen uit het leven der viervoetige
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dieren. Met een aanbevelend woord van J.J.A. Goeverneur. Met plaatjes.
o

Schoonhoven, z.j. Kl. 8 .
L u i k e n , J o a n n e s . Des menschen begin, midden en einde; Vertoonende het
kinderlyk bedryf en aanwasch in 51 konstige figuuren, met goddelijke spreuken en
o

stichtelyke verzen. Met het leven van den Autheur. Amsterd., 1782. 8 .
L u i k e n , J o a n n e s . Gedichten en spreuken. Ingeleid en verzameld door R.
o

Houwink. Utrecht, 1941. 8 .
L u n s h o f , H.A. De stuurman van ‘De groene leeuw’. Leven en bedrijf van Michiel
o

de Ruyter. Amsterd., 1941. Met afb. 8 .
o

L i j s t der geschriften van L. Ph. C. van den Bergh. Z.j. en pl. 8 .
L i j s t e r t j e , H e t . Gedichtjes van S.J. van den Bergh, J.J.L. ten Kate en J. van
o

Lennep. Amsterd., z.j. 12 .
M a a s , P.M. Etude sur les sources de la Passion du Palatinus. Proefschr.
o

o

Groningen. Tiel, 1942 . 8 .
M a e r e n , N i e u w - b a k k e n , zeer diepzinniglijk cum moderamine inculpatae
tutelae door Fransche muyl-ezels te voet getrokken uit het onbevrosen bryn der
versuiste conceptionisten van de toekomende eeuw ... opgedraegen voor eene
Nieuwe-Jaersgifte aen het hoog geagt, zoo Boeren als Menschen geslagt. Z. pl. en
o

j. Kl. 8 .
M a e r s s e n s - d e M e e n t , G e e r t j e . De schilder en zijn vrouw. Amsterd.,
o

1941. 8 . - De Salamander.
M a e y e r , R. d e . De overblijfselen der Romeinsche villa's in België. De
o

archeologische inventaris. Eerste deel. Antwerpen, 1940. 8 . - Rijksuniversiteit te
Gent. Werken uitg. door de Fac. v.d. wijsbeg. en letteren. 90e Afl.
M a l a n , C. Het kleine Christen Meisje, of eerste evangelisch onderwijs. Naar
o

den laatsten dr. uit het Fransch vert. Amsterd., 1834. 12 .
M a n g e r J r ., J.B. Thorbecke en de historie. Bijdragen tot de kennis van het
o

Nederlandsch liberalisme. Amsterd., 1938. 8 .
o

M a r e , E l i n e . Lieveke. 2de herz. dr. Amsterd., 1924. 8 . - Nederl. Bibliotheek.
M a r e , A.J. d e . Van Flament tot Holtrop. Succincta Bibliothecae Regiae Historia.
o

's-Gravenh., [1943]. M. afb. 4 .
M a r g u é r i t e d ' A u t r i c h e . Correspondance française de Marguérite d'Autriche,
duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome II comprenant le supplément de la
corresp. du 16 févr. 1565 jusqu'au 27 sept. 1566. Avec les pièces justificatives,
o

éditées par H.A. Enno van Gelder. Utrecht, 1941. 4 . - Publications de l'Historisch
Genootschap. Troisième série No. 74.
M a r j a , A. [ps. van A.T. Mooy]. Snippers op de rivier. Roman. Amsterd., 1941.
o

8 .
o

M a r j a , A. In kleine terts. Novellen. Amsterd., 1942. 8 .
o

M a r j a , A. Zon en sneeuw. Gedichten. Amsterd., 1942. 8 .
o

M a r s m a n , H. Verzamelde gedichten. Amsterd., 1941. 8 .
o

M a r x - K o n i n g , M a r i e . Nacht-silene. 2de dr. Bussum, 1903. 8 .
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o

M a r x - K o n i n g , M a r i e . Van eenen schoonen dag. Bussum, 1903. 8 .
o

M a y e r , H.C. Het voorbeeld van Willem van Oranje. Rede. Z. pl. en j. 8 .
M e d e d e e l i n g van de Centrale Taalcommissie voor de techniek, No. 1 - .
o

's-Gravenh. 1941- . 8 .
M e d e d e e l i n g e n [van de] Nederlandsche Oudheidkundige Bond. Bijblad tot
de 4de serie van het Bulletin van den Nederl. Oudheidk. Bond. 1942- . 's-Gravenh.,
o

1942- . 8 .
M e d e d e e l i n g e n van de Zuidnederlandsche Dialectcentrale, uitgeg. door L.
o

Grootaers. Leuven, 1922- . 8 .
M e e r , M.J. v a n d e r . Fryske ofliedkinde mei foarbylden. Foardracht. Snits,
o

1929. 8 .
M e e r t e n s , P.J. De betekenis van de Nederlandse familienamen. Naarden,
o

1941. 8 . - Bibliotheek voor geslacht- en wapenkunde onder redactie van C. Pama.
11.
M e e r t e n s , P.J. De lof van den boer. De boer in de Noord- en Zuidnederlandsche
o

letterkunde van de middeleeuwen tot 1880. Amsterd., 1942. Geïll. 4 . - P.J. Meertens
en Jan H. de Groot. De lof van den boer. Deel I.
M e e r t e n s , P.J. en L. K a i s e r . Het eiland Urk, onder leiding van -, met
medewerking van J. Benders, R. Claeys, J.C. Daan, M.A. van Herwerden, H. Tj.
o

Piebenga, A.C. de Vooys en E.D. Wiersma. Alphen a.d. Rijn, 1942. 4 . - Publicaties
van de Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders.
No. 9.
M e n g e l i n g e n , D i c h t e r l i j k e [van J.F.C. Verspreeuwen]. Antwerpen, 1833.
o

8 .
M e n k m a n , W.R. De Nederlanders in het Caraïbische Zeegebied, waarin vervat
o

de Geschiedenis der Nederlandsche Antillen. Amsterd., 1942. Geïll. 8 .
M e r t z , C h r . Spel van St. Servaas. Muziek door Philip Loots. Met historische
o

inleiding door P. Albers. Sittard, [1916]. 4 .
M e i j e r , J a k . Isaac da Costa's weg naar het Christendom. Bijdrage tot de
geschiedenis der Joodsche problematiek in Nederland. Proefschr. Amsterdam. Z.p.,
o

[1942]. 8 .
M e i j e r s , J.A. Taal en leven. Een populaire uiteenzetting van enkele
o

taalverschijnselen. Zutphen, 1941. 8 .
M e y h o f f e r , J e a n . La bibliothèque de la Faculté de Théologie de l'Eglise Libre
o

du canton de Vaud à Lausanne. Lausanne, 1941. 8 .
M i l o , T.H. De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche
republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van schout bij nacht E.
o

Lucas naar de Kaap de Goede Hoop. Proefschr. Groningen. Den Helder, 1942. 8 .
M i l t o n , J o h n . Het verloren paradijs. Het Engelsch gevolgd door J.H. Reisig.
o

Eerste stukje. Zutphen, 1791. 8 .
M i n d e r a a , P. Karel van de Woestijne, zijn leven en werken. Proefschrift Utrecht.
o

Arnhem, 1942. Met afb. 8 .
M i n e u r , A. Echt Rotterdamsch. Schetsen uit straat- en volksleven der oude
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Maasstad. Met een 60-tal pittoreske foto's en vele teekeningen. 1ste dr. Rotterd.,
o

[1941]. Gr. 8 .
M i n n e , R i c h a r d . Wolfijzers en schietgeweren. Een nieuwe verzameling verzen.
Verder eenige verhalen benevens een serie epistelen. Bijeengegaard door R.
Herreman en M. Roelants. Met een inleiding en een bloemlezing. Brussel, Rotterd.,
o

1942. 8 . - Documenten I.
M i s k o t t e , K.H. Messiaansch verlangen. Het lyrisch werk van Henr. Roland
o

Holst. Amsterd., 1941. 8 .
o

M o e d e r H u b b a r d en haar hond. Met 14 gekl. plaatjes. Amsterd. z.j. 8 .
M o e r k e r k e n , P.H. v a n . De bloedroode planeet of Merlijns laatste vizioen.
o

Amsterd., 1938. 8 .
o

M o k , M. Verloren droomen. Maastricht, 1939. 8 .
o

M o k , M. De vliegende Hollander. [Gedicht]. Lochem, 1941. 8 .
o

M o k , M. Verzen. Amsterd., [1942]. 8 . - De Peperbus IV.
M o l e n , S.J. v a n d e r . Het Drentsche boerenhuis en zijn ontwikkeling.
o

's-Gravenh., [1942]. Geïll. 8 .
o

M o l k e n b o e r , B.H. Verzen. Bussum, 1912. 8 .
M o l l e m a , J.C. Geschiedenis van Nederland ter zee. Dl. III-IV. Amsterd.,
o

1941-'42. Geïll. 4 .
M o l l e m a , J.C. De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën. Ontdekkingsreizen
o

onzer voorouders. Amsterd., [1941]. Geïll. 4 .
o

M o l l e m a , J.C. Loten van denzelfden stam. Deventer, [1941]. 8 .
o

M o l l e m a , J.C. Een zedeprent van den ouden zeiltijd. Leiden, 1942. 8 . - In den
Houttuyn 4.
M o n t é p i n , X a v i e r d e . De koning der eeuw. Naar het Fransch door Cd.
o

Busken Huet. Dl. I-II. Haarlem, [1878]. 8 .
M o o y , H e n r . Naar Groenland met de Frankendaal. Hist. verhaal naar het
o

journaal van Maarten Mooy. Amsterd., 1942. Geïll. 8 .
o

M o r r i ë n , A d r . Landwind. 's-Gravenh., 1942. 8 . - Atlantis-serie. No. 5.
M u l d e r , A n n e H. Zeven eeuwen Nederlandsche levenskunst. II. Tusschen
o

Keulen en Parijs. 2de dr. Amsterd., 1942. Geïll. 8 .
M u l d e r , A.W.J. Juliana van Stolberg ‘Ons aller vrouwe-moeder’. Amsterd., z.j.
o

Met afb. 8 . - Historie en memoiren.
o

M u l s , J o z . Hugo Verriest. Brussel, 1926. 4 .
M u r t e e t , S u o m e n . I. Murrenäytteitä, kerännyt ja julkaissut Lauri Kettunen.
o

Helsinki, 1930. 8 . - Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran. Toimituksia. 188. osa.
o

M i j n s s e n , F r a n s . Dramatische studies. Bussum, 1906. 8 .
o

M i j n s s e n , F r a n s . Idem. Tweede bundel. Bussum, 1908. 8 .
o

N a e f f , T o p . Dramatische kroniek. I. 1918-1919. Amsterd., z.j. 8 .
N ä y t t e i t ä , K a r j a l a n K i e l e n . I-III. Julkaissut Eino Leskinen. Helsinki,
o

1932-'36. 8 . - I. Tverin ja Novgorodin Karjalaa. II. Aunuksen ja Raja-Karjalan
murteita. III. Ent. Poventsan ja Kemin Kihlakuntien Karjalaismurteita. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran. Toimituksia 193. osa.
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N a u t a , Kl. Die altfriesischen allgemeinen Busztaxen. Texte und Untersuchungen.
o

Proefschr. Groningen. Assen, 1941. 8 .
N e u r d e n b u r g , E l i s . v a n . De historische schoonheid van Groningen.
o

Amsterd., 1942. Geïll. 8 . - Heemschut-serie 16.
N e u v o n e n , E e r o K. Eléments de Finnois. Textes, grammaire, vocabulaire.
o

Première année. Helsinki, 1935. 8 .
N e x ö , M.A. Hulpeloos? Op zoek naar een levensdoel. Roman. Vert. uit het
o

Deensch van Jan Leliveld. Baarn, [1941]. 8 .
N i s p e n t o t S e v e n a e r , E.O.M. v a n . Nederlandsche kasteelen. Amsterd.,
o

1942. Geïll. 8 . - Heemschut-serie 20.
o

N i s s i l ä , V i l j o . Vuoksen paikannimistö. Helsinki, 1939. 8 . Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran. Toimituksia. 214. osa.
N o l e t d e B r a u w e r e v a n S t e e l a n d , J. De tweelingspriet. Fabel. Z. pl.
o

en j. 8 .
o

N o n o [ps. van J.B. Uges]. Amsterdammers. 4de dr. Amsterd., z.j. 8 .
o

N o n o Half om half. Met een voorwoord van F. de Sinclair. Amsterd., z.j. 8 .
N o o t h o o r n , A.E. v a n . Het leven van Sint Nikolaas voor kinderen. Met pltn.
o

Amsterd., z.j. 8 .
o

N o r d a l , S i g . Snorri Sturluson. Reykjavik, 1920. 8 .
N o v a l i s [ps. van Friedr. von Hardenberg]. De genius van de zang. [Inleiding
en vertaling van het proza door D. Coster; gedichten vert. door P.C. Boutens].
o

[Amsterd., 1941]. Geïll. 8 .
N o v e l l e n , Z e s , uit het oude IJsland. [Vert. door] Jan de Vries en M.H. de
o

Vries-Vogel. 's-Gravenh., 1943. Met afb. en krtn. 8 .
o

N i j h o f f , M. De wandelaar. Verzen. 2de uitg. Bussum, 1926. 8 .
o

N i j h o f f , M. Vormen. Gedichten. 3de dr. Bussum, 1931. 8 .
N i j h o f f , M. Het uur U, gevolgd door Een idylle. Twee gedichten. 's-Gravenh.,
o

1941. 8 . - Atlantis-serie No. 1.
o

N y p e l s , C. Blad, boek en band. Utrecht, [1940]. Met afb. Kl. 8 .
o

O d e r w a l d , J. Rondom ‘De vliegende Hollander’. Amsterd., 1941. Geïll. 8 .
o

O e v e r , F e n . v a n d e n . Casper van Adel. Nijkerk, [1940]. 8 .
O l d e w e l t , W.F.H. Amsterdamsche archiefvondsten. Amsterd., 1942. Met afb.
o

8 .
O l t m a n s , J.F. De schaapherder. Een verhaal uit de Utrechtse oorlog
(1481-1488). Verkort en van een nawoord voorzien door P.H. Schröder. Amsterd.,
o

1940. Geïll. Kl. 8 . - Dietse Letteren 11.
O o m H e n d r i k . Fabelboekje voor de jeugd. Met 6 gekl. plaatjes. Schiedam,
o

z.j. 12 .
O o s t e n , A.J.D. v a n . Glorie des harten. Een bundel eenvoudige verzen. Versierd
o

met penteekeningen van Lou Manche. Heemstede, 1937. 4 .
o

O o s t e n , A.J.D. v a n . Vuursteen. Amsterd., [1942]. 8 . - De peperbus. II.
O p m a r s , S t i l l e . Verzen van de nieuwe generatie in Nederland. Verzameld
o

en ingeleid door F.W. van Heerikhuizen. Amsterd., 1942. 8 .
O p t o g t gehouden door de Heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op
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den 9 February 1835, voorstellende den Intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada
o

op den 6 January 1492. Leyden, 1835. Langw. 8 .
O r d o n n a n t i e van de Bedelarye, waer in begrepen is/hoese haer hebben te
dragen/die in voorsz. Faculteyt begeeren te studeeren. Mitsgaders een Reglement
o

om de meeste aelmoessen te bekomen. Leiden, 1942. Kl. 8 . - Leidsche
facsimile-uitgaven III.
O t t e m a , N a n n e . Het kunstambacht en de volkskunst in Friesland. Met afb.
o

Amsterd., 1942. 8 . - Heemschut-serie 19.
o

O t t e n , J o . De zwarte vogel. Maastricht, 1932. 8 .
O u d e n d i j k , J o h . K. Maerten Harpertszoon Tromp. Den Haag, 1942. Met portr.
o

8 .
O v e r d i e p , G.S. De volkstaal van Katwijk aan Zee. Met medewerking van C.
o

Varkevisser. Antwerpen, 1940. 8 .
o

O v e r d i j k i n k , G.A. Langs onze wegen. Amsterd., 1941. Met afb. 8 . Heemschut-serie. Dl. 11.
o

O v e r z i c h t van de Verzameling Dr. Willem Kloos. 's-Gravenh., 1941. 8 . Nationale Bibliotheek.
o

P a a s c h e , F r e d . Landet med de mørke skibene. Oslo, 1938. 8 .
P a l m é n , E.G. l'Oeuvre demi-séculaire de la Société de Littérature finnoise et
le mouvement national en Finlande de 1831 à 1881. Traduit du Finnois par H.F.
o

Palmén. Helsingfors, 1882. 8 .
P e r k , J a c q . Mathilde-Krans. Naar de handschriften volledig uitgegeven door
o

G. Stuiveling. Dl. I-III. Den Haag, 1941. 8 . - I. Handschrift Vosmaer. II. Handschrift
Kloos. III. Handschrift Perk.
P e r s s o n , A x e l . New tombs at Dendra near Midea. With 8 plates and 139
o

figures in the text. Lund, 1942. 4 . - Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska
Vetenskapssamfundet i Lund. XXXIV.
P e t r a r c a , F r a n c . Madonna Laura. Verzen, vertaald en ingeleid door D. Tol.
o

Rijswijk, 1941. 8 .
P f l i c h t h o f e r , E r w . Das württembergische Heerwesen am Ausgang des
o

Mittelalters. Inaug.-Diss. Tübingen. Z. pl. en j. 8 .
P i e b e n g a , J. Koarte skiednis fen de Fryske skriftekennisse. Dokkum, 1939.
o

Met afb. 8 .
o

P i e b e n g a , J. It wrede libben. Fiif forhalen. Baarn, z.j. 8 . - Libellen-serie No.
94.
P i n t e l o n , P. Chaucer's Treatise on the astrolabe. Ms. 4862-4869 of the Royal
o

Library in Brussels. Antwerpen, 1940. 8 . - Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitg.
door de Fac. van de wijsbeg. en letteren. 89e Afl.
P i p p e l , J.G. In en om de Hofstad. Den Haag in den loop der tijden en hoe onze
o

voorouders er leefden. Met 23 afb. 2de dr. 's-Gravenh., 1942. 8 .
P l u y m , W. v a n d e r . Het Nederlandsche binnenhuis, 1450-1650. Amsterd.,
o

1941. Met afb. Kl. 8 . - Heemschut-serie. Deel 4.
o

P o ë z i e , K a t h o l i e k e , na 1880, door G. Knuvelder. Bussum, [1942]. 8 . Dishoeckje No. 56.
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P o h j a n p ä ä , A r v i . Jumalan Käskynhaltija. 3-Näytoksinen näytelmä. Helsinki,
o

[1937]. 8 . - Aleksis Kiven Näytelmäkilpailussa palkittuja draamoja. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran. Toimituksia. 206. osa.
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P o l a k , H. Amsterdam die groote stad... Een bijdrage tot de kennis van het Amsterd.
volksleven in de XIXe en XXe eeuw. Met een inleiding van W. de Vlugt. Geïll. 2de
o

dr. Amsterd., z.j. Gr. 8 .
o

P o l l e m a , B.S.R. It draeimounlefamke. Snits, 1929. 8 . - De Fryske Bibleteek.
XV.
o

P o o r t i n g a , Y. Noedlik doel. [Snits, 1937]. 8 . - Frisia rige 6.
P o o t , H u b . C o r n s z . Een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en
o

ingeleid door Mart. Beversluis. Baarn, z.j. 8 . - Libellen-serie No. 252.
o

P o s t m a , O. Dagen. Fersen. [Snits, 1937]. 8 . - Frisia rige 2.
P o s t m a , O. De fryske boerkery en it boerelibben yn de 16e en 17e ieu. Snits,
o

1937. 8 . - Frisia rige 5.
P o s t - R i j d e r , C u p i d o o s , voorzien met geheime en bedekte brieven. Gedrukt
o

voor de Nieuwsgierigen. Leiden, 1942. Kl. 8 . - Leidsche facsimile-uitgaven IV.
P o t t e r , F r . d e . Prudens van Duyse herdacht. (Gevolgd door de redevoeringen
o

en rouwzangen, bij het graf van den dichter uitgesproken). Gent, 1860. 8 .
o

P r a a g , S.E. v a n . Pension Wessels. Roman. Amsterd., 1939. 8 .
P r a k k e , H.J. De Drentse jaren van Claas van Gorcum I. Beeld van een
boekdrukkersbedrijf in de provincie in de eerste helft der 19de eeuw. 1816-1840.
o

Assen, 1942. 8 .
o

P r e n t e b o e k . [Dl.] IV. Issum, z.j. Geïll. Kl. 8 .
P r e z , F r a n s d e . ‘Het kan verkeeren...’ Een spel rond Bredero. Met enkele
o

foto's van de opvoeringen. Amsterd., 1942. Met portr. 8 . - Theater-reeks. Dl. II.
P r i n s e n , M g r . C.C. Portretstippels bijeengelezen door P.J.M. van Gils. Met
o

voorwoord van A.F. Diepen. St. Michielsgestel, 1941. Met afb. 8 .
P r o z a , M y s t i e k . Ingeleid en van aant. voorzien door A.J. Schneiders. Den
o

Haag, [1942]. 8 . - Kleine Dietse Keur. 8.
P r i j s - v e r s e n , behelzende: Den Mensch, door Adams val, gebragt in slaevernij;
gerukt, door 's Heylands dood, uyt Satans heerschappij. Wacken, 1806. Gend, z.j.
o

8 .
P u t d e r z u c h t e n , D e . Oude en nieuwe Spaanse dichtkunst, vertaald en
o

ingeleid door Albert Helman [ps. van Lou Lichtveld]. Arnhem, 1941. 8 .
o

R a e d t d e C a n t e r , E. Wankele waarheid. Utrecht, z.j. 8 .
o

R a m m e l t , T o o n . Het luisterspel bekeken. Hilversum, z.j. Geïll. 8 .
R a p p o r t e n van de Gouverneurs in de provinciën 1840-1849. Uitgeg. door
o

A.J.C. Rüter. Dl. I- . Utrecht, 1941- . 8 . - Dl. I. Periodieke rapporten 1840-1842.
Werken uitg. door het Historisch Genootsch. Derde Serie No. 73.
R a s c h , J. Ons volksleven. Inleiding tot de Nederlandsche volkskunde. Haarlem,
o

z.j. Geïll. 8 .
R a u c q , E l i s . Contribution à la linguistique des noms d'animaux en
o

Indoeuropéen. Antwerpen, 1939. 8 . - Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitg. door
de Fac. v.d. wijsbeg. en lett. 88e Afl.
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R a v e s t e y n , W. v a n . Rotterdamsche cultuur vóór honderd jaar. Leiden, 1942.
o

8 . - In den Houttuyn 6.
R e d e r i j k e r s s p e l e n . N o o r d n e d e r l a n d s e . [uitg. door N. van der Laan].
o

Amsterd., 1941. Met afb. 8 . - Bibliotheek der Nederl. Letteren. 2de ex.
R é g e s t e s de la cité de Liège, édités par Em. Fairon, avec glossaires
o

philologiques par J. Haust et R. Verdeyen. T. I-V. Liège, 1933-1940. 4 . I. 1103 à
1389. II. Actes perdus. 1245 à 1407. III. 1390 à 1456. IV. 1456 à 1482. V. Glossaire
philol. des Textes germaniques.
R e i m c h r o n i k e n , M i t t e l n i e d e r l ä n d i s c h e , von H.F. Rosenfeld. Mit einer
o

Tafel in Lichtdruck. Greifswald, 1939. 8 .
R e i n a e r d e , V a n d e n V o s . Exegetische commentaar door J.W. Muller.
o

Leiden, 1942. Gr. 8 . - Leidsche drukken en herdrukken. Groote Reeks II.
R e i n a e r t . Dit is de aloude Historie van Reinaard de Vos, naverteld door Eug.
o

de Seyn. Brugge, z.j. Geïll. 8 .
o

R e n e s - B o l d i n g h , M.A.M. De eeuwige fluitspeler. Lochem, 1942. 8 .
o

R e n i e r , P.J. Vlaemsche mengeldichten. Kortrijk, 1843. Kl. 8 .
R e s o l u t i ë n d e r S t a t e n - G e n e r a a l van 1576 tot 1609, bewerkt door N.
o

Japikse. Dl. XI. 1600-1601. 's-Gravenh., 1941. 4 . - Rijks Geschiedk. Publicatiën.
85.
R e y n e k e v a n S t u w e , J e a n n e . Impressies, sonnetten en verzen.
o

's-Gravenh., z.j. 8 .
R e y s , O t t o P. [ps. van J. Greshoff]. Dichters in het koffyhuis. Herinneringen
o

met een woord vooraf door J. Greshoff. Baarn, 1925. Met portr. 8 .
o

R i e s e n , W o u t e r v a n . Angenietje Speerstra. Amsterd., z.j. 8 .
o

R i t t e r J r ., P.H. Journalistieke geheimen. Amsterd., 1930. 8 .
o

R o b i n s o n C r u s o e , D e k l e i n e . 's-Gravenh., z.j. 24 .
R o e f s , V.J.G. De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis O. Carm.
o

Acad. proefschr. Nijmegen. Sittard, 1942, 8 .
R o m e i n , J. Beschouwingen over het Nederlandse volkskarakter. Leiden, 1942.
o

8 . - In den Houttuyn 3.
R o n s s e , J o s . Kapitein Blommaert of de Boschgeuzen te Audenaerde.
o

1566-1572. Audenaerde, 1841. Met portr. 8 .
o

R o o z e n , L.C.J. Dit is Leiden. Leiden, [1941]. Geïll. 8 .
o

R o s s e e l s , E m m . Twee zusters. Blijspel. Antwerpen, 1861. 8
R o s s e e l s , E m m . Haalt geene oude koeijen uit de gracht. Blijspel. Antwerpen,
o

1861. 8 .
o

R o s s e e l s , E m m . Rosalinde. Zangspel. Antwerpen, 1861. 8 .
o

R o s s e e l s , E m m . Adriaan Brouwer. Zangspel. Antwerpen, 1861. 8 .
o

R o s s e e l s , E m m . Een dief in huis! Blijspel met zang. Antwerpen, 1861. 8 .
o

R o s s e e l s , E m m . Liberaal en katholiek. Blijspel. Antwerpen, 1861. 8 .
R o u k e n s , W i n . Ons Limburgsch heem. Richtlijnen bij de beoefening der
o

heemkunde. Lutterade, 1942. 8 . - Limburg, land, volk en kultuur, onder leiding van
Win. Roukens. Dl. I.
R u n t e x t e r , R e l i g i ö s a . I. Sigtuna-Galdern. Runinskriften på en amu-
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o

lett funnen i Sigtuna 1931. Ett tydningsförslag av Ivar Lindquist. Lund, 1932. 8 . Skrifter utg. av Vetenskaps-societeten i Lund. 15.
R u t t e n , F e l i x . Jessonda. Het dochtertje van Jairus. Mysteriespel. Verlucht
o

met teekeningen van G. Westermann. Amsterd., 1920. 8 .
o

R u u s b r o e c - T e n t o o n s t e l l i n g . Brussel, 1931. Met 1 afb. 8 . - Koninklijke
Bibliotheek van België.
R y d b e c k , M o n . Valvslagning och kalkmalningar i skanska kyrkor. Lund, [1943].
o

Geïll. 8 . - Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. XXXV.
S a b b e , M a u . Plantin, De Moretussen en hun werk. Brussel, 1926. Met afb. Kl.
o

8 . - Het Museum Plantin-Moretus.
S ä t e r s t r a n d , B i r g . Die Sprache Zesens in der ‘Adriatischen Rosemund’.
o

Inaug.-Diss. Göteborg. Örebro, 1942. 8 .
o

S a l m i n e n , V. - D.E.D. Europaeus. Heldingissä, 1905. 8 . - Eripainos
aikakauskirjasta ‘Suomesta’.
o

S a l v e r d a d e G r a v e , J.J. De troubadours. 2de dr. Leiden, 1925. 8 .
S a l z m a n n , J.G. l'Ange protecteur de la jeunesse, ou Histoires amusantes et
o

instructives. Traduites de l'Allemand par S. Cahen, 2me éd. Paris, 1836. 8 .
S a p f o . Oden en fragmenten, vertaald door P.C. Boutens, waaraan is toegevoegd
o

zijn ‘Ode aan Sapfo’. 's-Gravenh., 1943. 8 . - Atlantis-serie No. 9.
o

S c h a a f , N i n e v a n d e r . De uitvinder. Amsterd. 1932. 8 .
o

S c h a i k - W i l l i n g , J e a n n e v a n . Uitgestelde vlucht. Amsterd., 1938. 8 .
o

S c h a l l e n b e r g , E.W. - Joh. Seb. Bach. Amsterd., z.j. Geïll. 4 . Symphonia-reeks.
o

S c h a r t e n - A n t i n k , C. en M. Gij en ik. Amsterd., 1941. 8 .
S c h e l f h o u t - v a n d e r M e u l e n , A l b . Eiland van schoonheid. Herinneringen
o

aan Corsica. Eindhoven, 1941. Met kaart. 8 .
o

S c h e n d e l , A r t h u r v a n . De menschenhater. Roman. Amsterd., [1941]. 8 .
o

S c h e n d e l , A r t h u r v a n . Een spel der natuur. Roman. Amsterd., [1942]. 8 .
o

S c h e n k m a n , J. Het eerste prenteboek op moeders schoot. Amsterd., z.j. 8 .
S c h e u r l e e r , D.F. Nederlandsche liedboeken. Lijst der in Nederland tot het
o

jaar 1800 uitgegeven liedboeken. Eerste supplement. 's-Gravenh., 1923. 8 . - Uitgave
van het Frederik-Mullerfonds.
o

S c h i l f g a a r d e , P a u l v a n . Antieke beschaving. Den Haag, 1941. 8 . Bibliotheek voor weten en denken. 21/22.
S c h i p p e r , L. Kinder-album. Gedichten voor knapen en meisjes. Met 4 gekleurde
o

plaatjes en een muziekstukje. Leiden, z.j. 8 .
S c h m i d , C. Bijbel voor kinderen. Voor huisgezinnen en scholen. Naar het Hoogd.
o

bewerkt. 1ste-5de st. Amsterd., 1834-'35. 8 . - I. Genesis - De Koningen. II. De
Profeten en Apocryphe boeken. III-V. De levensgeschiedenis van Jezus - De
geschiedenis der Apostelen.
S c h m i d , C. De betooverde eijeren. Naar het Hoogduitsch. Amsterd., 1838. M.
o

pl. Kl. 8 .
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o

S c h m i d , C. Genoveva. Met pltn. Amsterd., 1840. 8 .
S c h m i d , C. De vlieg en de rozenboom. Twee verhalen voor de jeugd. Naar het
o

Hoogduitsch. Met pltn. Amsterd., z.j. 8 .
S c h m i d , C. De verteller en God beproeft en beschermt de onschuld. Verhalen
o

voor de jeugd. Met gekleurde plaatjes. Leiden, z.j. 8 .
S c h m i d , C. Lodewijk, de jonge kluizenaar. Een verhaal voor de jeugd. Met pltn.
o

Amsterd., z.j. 12 .
S c h m i d , C. Het lammetje en de glimworm. Twee belangrijke verhalen voor de
o

jeugd. Met pltn. Amsterd., z.j. 12 .
S c h m i d , C. Het bloemkorfje. Een verhaal voor de ontluikende jeugd. 3de dr.
o

Leyden, z.j. 8 .
S c h m i d , C. De hoppebloesems, of De ontmoeting op den slotberg. Eene
merkwaardige proeve van Gods vaderlijke voorzienigheid. Met pltn. Amsterd., z.j.
o

8 .
S c h m i d t - D e g e n e r , F. Compositie-problemen in verband met Rembrandts
o

schuttersoptocht. (Avec résumé) met 62 afb. Amsterdam, 1942. 8 . - Verhandelingen
der Nederl. Akad. v. Wetensch. Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks. Dl. XLVII, No. 1.
o

S c h m i t z , M a r i e . Wedergeboorte. Amsterd., 1930. 8 .
S c h o e n g e n , M i c h . Monasticon Batavum. Dl. II. De Augustijnsche orden,
o

benevens de Broeders en zusters van het Gemeene Leven. Amsterd., 1941. 8 . Verhandelingen der Nederl. Akademie van Wetensch. Afd. Letterkunde. N.R. dl.
XLV.
S c h o e n g e n , M i c h . Monasticon Batavum. Dl. III. De Benedictijnsche orden
o

benevens de Carmelieten en Jesuieten. Amsterd., 1942. 8 . - Verhandelingen der
Nederl. Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde. N.R. Dl. XLV.
S c h o t t e n , S i m . De deputatie van Pieter Govarts. De houding van Rome en
de Staten in de kwestie-Codde (1703-1704). Proefschr. Nijmegen. Nijmegen, 1941.
o

8 .
S c h r a n t , J.M. Redevoering over Het beoefenenswaardige der Nederlandsche
o

tale, zoo om haar zelve, als om haar voortbrengselen. Gend, 1818. 8 .
o

S c h r e u r s , J a c q . Omnis terra. Gemeenschapsspel. Utrecht, 1932. 8 .
S c h r e u r s , J a c q . Nis en nimbus. Verzen van zaligen en heiligen. Verlucht
o

door Ch. Eyck, Joep Nicolas, Otto van Rees en Lamb. Simon. Utrecht, [1933]. 4 .
S c h r e u r s , J a c q . Norbert van Gennep, een pelgrim op aarde. [Spel]. [Rotterd.,
o

1934]. 8 .
S c h r e u r s , J a c q . De hemelsche speler. Verlucht door René Smeets. Schiedam,
o

[1935]. 4 .
S c h r e u r s , J a c q . Sterren en dauw. Samengesteld en ingeleid door Bern.
o

Verhoeven. Schiedam, 1935. 8 .
o

S c h r e u r s , J a c q . De Christus-speler. [Spel]. Rotterd., 1936. 8 .
S c h r e u r s , J a c q . De Piëta. Een mysteriespel van droom en gelijkenis. 4de
o

dr. Utrecht, [1938]. 8 .
o

S c h r e u r s , J a c q . Kleine liederen van dood en leven. Utrecht, [1938]. 8 .
o

S c h r e u r s , J a c q . De bruid die hij niet verwachtte. 2de dr. Utrecht, [1940]. 8 .
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S c h r e u r s , J a c q . Kroniek eener parochie. De kraai op den kruisbalk. Utrecht,
o

z.j. 8 .
S c h r e u r s , J a c q . ‘De hemelsche twistappel’. Een spel van schoone minne in
o

drie deelen met een voorspel en proloog. Utrecht, z.j. 8 .
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o

S e r v a e s , A n k e . Internaat. Roman. Baarn, [1941]. 8 .
o

S e r v a e s , A n k e . Kindertoevlucht. Roman. 2de dr. Baarn, [1941]. 8 .
S e v e n s , T h e o d . Liederen en gedichten voor de jeugd. Met muziek van Frans
o

Mille. Gent, 1875. 8 .
S h a k e s p e a r e , W. De getemde feeks. Vert. door Onno van den Berg. Amsterd.,
o

z.j. 8 . - Kaleidoscoop No. 38.
S h a k e s p e a r e , W. Romeo en Julia. (Romeo and Juliet). Vertaald door J.W.F.
o

Werumeus Buning. Amsterd., 1942. 8 .
S i g t e n h o r s t M e i j e r , B. v a n d e n . Jan P. Sweelinck. Amsterd., z.j. Geïll.
o

4 . - Symphonia-reeks.
S i n c l a i r , F. d e [ps. van A.H. van der Feen]. De ‘krach’ van Renswoud.
o

Amsterd., [1906]. 8 .
S i n c l a i r , F. d e Baron Selderie. Roman. Amsterd., [1912].
S i n c l a i r , F. d e De driedubbele vrouw. Humoristische roman. 2de dr Amsterd.,
o

[1917]. 8 .
o

S i n c l a i r , F. d e Een prijsvraag in de hel. Imitaties. Amsterd., [1918]. 8 .
o

S i n c l a i r , F. d e Leugens. Roman. Amsterd., [1921]. 8 .
o

S i n c l a i r , F. d e De erfenis van oom George. Amsterd., 1925. 8 .
o

S i n c l a i r , F. d e Klepman en de malaise. Utrecht, [1932]. 8 .
o

S i n c l a i r , F. d e Hoe Pieter Bol beroemd werd. Utrecht, [1937]. 8 .
S i n c l a i r , F. d e Hotel ‘De springende baars’. Een detective verhaal. Utrecht,
o

[1938]. 8 .
o

S i n c l a i r , F. d e Paps. Utrecht, [1938]. 8 .
o

S i n c l a i r , F. d e Instituut Zombo. Utrecht, [1939]. 8 .
o

S i n c l a i r , F. d e Maarten en de cirkel. Utrecht, [1941]. 8 .
o

S i n n i n g h e , J.R W. Over volkskunst. Amsterd., 1943. Met afb. 8 . Heemschut-serie Dl. 22.
S l a u e r h o f f , J. Het Lente-eiland en andere verhalen. 2de verm. dr. Maastricht,
o

1933. 8 .
S l a u e r h o f f , J. Gedichten III. Een eerlijk zeemansgraf. Soleares. Al dwalend.
o

Rotterd., 1941. 8 . - Verzamelde werken III.
S l a u e r h o f f , J. Proza. [Dl.] I. Schuim en asch - Het Lente-eiland en andere
verhalen - Verspreide verhalen. [Met inleiding: Bij Slauerhoffs proza door Alb.
o

Helman]. Rotterd., 1941. 8 . - Verzamelde werken IV.
S l e e c k x , D o m . Werken. Verhalen en novellen. Dl. I, VIII, IX, XIV. Gent,
o

1877-'82. 8 . - I. In 't schipperskwartier. 3de dr. VIII. Op 't Eksterlaar. 2de dr. IX. In
de vacantie. 2de dr. XIV. De plannen van Peerjan, Neef en nicht en andere verhalen.
2de dr.
S l u y t e r , W i l l e m . Bloemlezing uit zijn gedichten, samengest. en ingeleid door
o

Mart. Beversluis. Baarn, z.j. 8 . - Libellen-serie No. 294.
S m e l i k , K. Ship ahoy! Burk's wilde jaren. Met voorwoord van J.W.F. Werumeus
o

Buning. Amsterd., z.j. 8 .
o

S m i t , W.A.P. Masscheroen 1941. Deventer, [1941]. 8 .
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S m i j e r s , A. Van Ockeghem tot Sweelinck. Nederlandsche muziekgeschiedenis
o

in voorbeelden. 4de afl. Amsterd., 1942. 4 .
S n e y d e r s d e V o g e l , K. De rozeroman. Een beeld uit het middeleeuwsche
o

cultuurleven. Den Haag, 1942. 8 . - Bibliotheek voor weten en denken. 26.
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S p a a n , G e r . v a n . Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende
dorpen. Behelst Rotterdam's begin, opkomst en uitlegging... Van authentyke stukken,
handvesten en privilegiën voorzien. Voor onzen tijd bewerkt door H.C. Hazewinkel.
o

Antwerpen, 1943. Geïll. 8 .
S p r o o k j e s , V i j f t i g N e d e r l a n d s c h e . Verzameld door J.R.W. Sinninghe.
o

Met een inleiding van Jan de Vries. Amsterd., 1942. 8 . - Hoeksteenen onzer
Volkskultuur. Eerste Reeks: Volkskunde. Dl. II.
S t a l p a r t v a n d e r W i e l e n , J o a n n e s . Zijn leven en keur uit zijne lyrische
o

gedichten. Met 3 portr. en 3 afb. uitg. door G.J. Hoogewerff. Bussum, 1920. 8 .
S t a l p a r t v a n d e r W i e l e n , J o a n n e s . Een bloemlezing uit zijn gedichten,
o

samengesteld en ingeleid door G. Kamphuis. Baarn, z.j. 8 . - Libellen-serie No. 222.
o

S t e e n , E r i c v a n d e r . Kortom. Gedichten. Den Haag, 1938. 8 . - De vrije
bladen. Jrg. 15, schrift VII.
o

S t e e n h o f f - S m u l d e r s , A l b . Holland. Verzen. Leiden, 1917. 12 .
S t e g n e r , W a l l . Vlucht in eenzaamheid. Nederlandsche vertaling van A. van
o

Agen. Baarn, [1941]. 8 .
S t e m p e l s , B o b . Het ouderhuis. Ingeleid door Adr. Morriën. 's-Gravenh., 1942.
o

8 . - Atlantis-serie No. 8.
S t e r c k - P r o o t , J.M. De historische schoonheid van Haarlem. Amsterd., 1942.
o

Geïll. Kl. 8 . - Heemschut-serie Dl. 13.
S t e r k e n s - C i e t e r s , P a u l a . Antwerpen in de letterkunde. Antwerpen, 1937.
o

8 . - Kath. Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. 348.
S t i n s , D e . Fryske folkslektuer utjown fen it Kristlik Frysk Selskip. Boalsert,
o

1932. 8 .
S t o k r a m , A n d r i e s . Korte beschryvinghe van de ongeluckige reyse van het
Schip Aernhem. Ingeleid en van aant. voorzien door A.J. Schneiders. Den Haag,
o

1942. 8 . Facs.-uitg. - Kleine Dietse Keur. 6.
S t o l t z e , F r i e d r . Altfrankfurter Spitz- und Schimpfnamen aus dem Altfrankfurter
Stadt- und Landkalender auf das Jahr 1891. Mit 7 Abbild. Eingeleitet, erläutert und
o

herausgeg. von H.L. Rauh. Frankfurt a/M, 1941. 8 .
o

S t o p p e l a a r , J.J. d e . Het verlost verlangen [Gedichten]. Santpoort, 1930. 8 .
o

S t u i v e l i n g , G. Rekenschap. [Essays]. Amsterd., 1941. 8 .
S t u i v e l i n g , G. Een eeuw Nederlandse letteren. Met 160 illustraties. Amsterd.,
o

1941. 8 .
o

S u i d g e e s t , A. Imelde. Amsterd., [1942]. 8 . - De Peperbus V.
S u n d é n , K.F. A new etymological group of germanic verbs and their derivatives.
o

A study on semantics. Göteborg, 1943. 8 . - Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och
Vitterhets-samhälles Handlingar. Sjätte följden. Ser. A. Bd. 1. No. 3.
S v e r d r u p , J. og I n g . D a l . Tysk syntaks i historisk fremstelling. Oslo, 1942.
o

8 .
o

S w a e n , A.E.H. Nederlandsche geslachtsnamen. Zutphen, 1942. 8 .
S w a e n , M i c h i e l d e . De verheerlijckte schoenlappers of De Gecroonde
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Leersse, tot een vastenavontspel tooneelgewijs opgestelt. Ingeleid en van aant.
o

voorzien door A.J. Schneiders. Den Haag, z.j. 8 . - Kleine Dietse Keur 3.
o

S w a r t h , H é l è n e . Sorella. Nagelaten dichtbundel. Zwolle, [1942]. 8 .
S w e d b e r g , J e s p . Lefwernes Beskrifning. Utgiven av G. Wetterberg. I. Text.
o

Lund, 1941. 8 . - Skrifter utg. av Vetenskapssocieteten i Lund. 25 : 1.
S w i l l e n s , P.T.A. Albrecht Dürer. Zijn dagboek van de reis door de Nederlanden
o

in 1520-1521. Maastricht, z.j. Geïll. 8 . - Erasmus-Librye III.
S w y g e n h o v e n , K. v a n . Redevoering uitgesproken in de Derde Vergadering
o

van het Nederduitsch Tael- en Letterk. genootschap te Brussel. Z. pl., [1842]. 8 .
o

S y b e s m a , R.P. It anker. In bondel forhalen. Snits, 1932. 8 . - De Fryske
Bibleteek. XXVI.
S y t s t r a , O.H. It Frysk eigene. Forsprate stikken oer tael en taelgebrûk. Boalsert,
o

1930. 8 . - Fryske Bibleteek. XIX.
T a a l e n L e t t e r k u n d e , D e N e d e r l a n d s c h e , in België. Documenten
o

XIIIde eeuw - 1830. Tentoonstelling. Brussel, 1936. Met afb. 8 . - Koninklijke
Bibliotheek van België.
T a a l e n l e v e n . Tijdschrift voor taal- en letterkunde onder redaktie van E.
o

Kruisinga en A.J. Schneiders, Jrg. I- . Z. pl., 1937- . 8 .
T a c i t u s , C. Boexken van Cornelius Tacitus van de geleghenheit, zeeden, ende
volken van Germaniën, in het Nederlands vertaald door P.C. Hooft. Van inleiding
o

en aantekeningen voorzien door H. Bruch. Den Haag, 1942. 8 . - Kleine Dietse
Keur. 9.
o

T e i k a s p a r D i e v u . Izlase. Riga, 1929. 8 . - (Lettische Sagen von Gott).
Latviešu Folklora Krātuves.
T e i r l i n c k , H e r m . De man zonder lijf. De klucht der dubbelgangers. Spel in 3
o

bedrijven. Arnhem, 1925. 8 .
T e i r l i n c k , H e r m . Maria Speermalie. Levensgetijden op de heerlijkheid
o

T'Homveld, 1875-1937. 3de dr. Amsterd., 1941. 8 .
o

T e x , E. d e n . Slagzij. 's-Gravenhage, 1942. 8 . - Atlantis-serie. No. 2.
T e x t e s , T r o i s , pré-Kempistes du second livre de l'Imitation, par. Jac. van
o

Ginneken. Amsterd., 1941. 8 . - Verhandelingen der Nederl. Akademie van
Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, dl. XLVI.
T h i r y , A n t . De drie uit Sinte Gerardus Majella en hunne vrouw. Amsterd., 1931.
o

8 .
o

T h i r y , A n t . De hoorn schalt. Roman. Amsterd., 1932. 8 .
o

T h o m a s , F r e d . Een liefde in Staphorst. 's-Gravenh., 1942. Geïll. 8 .
o

T h i j s s e , J a c . P. Onze duinen. Amsterd., 1943. Met afb. 8 . - Heemschutserie.
Dl. 23.
T i e l r o o y , J o h . Fransche levenslessen. De tegenwoordige literatuur van
o

Frankrijk en haar strekkingen. Den Haag, 1941. 8 . - Bibliotheek voor weten en
denken. 19.
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o

T i l a n d e r , G u n n a r . Remarques sur le Roman de Renart. Göteborg, 1923. 8 .
o

T i m m e r m a n s , F e l i x . De familie Hernat. Amsterd., [1941]. 8 .
o

T i m m e r m a n s , F e l i x . Minneke Poes. Amsterd., [1942]. Kl. 8 .
T ö r n v a l l , G. E i n a r . Die beiden ältesten Drucke von Grimmelhausens
o

‘Simplicissimus’ sprachlich verglichen. Inaug.-diss. Göteborg. Uppsala, 1917. 8 .
o

T o l a , A k s e l i . Asaria. 4-Näytöksinen näytelmä. Helsinki, [1937]. 8 . - Aleksis
Kiven Näytelmäkilpailussa palkittuja draamoja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran.
Toimituksia. 205. osa.
T o l l , J u r r i a a n v a n . Van eenen bloede. Wat men verstaat onder sibbekunde.
o

Een korte inleiding. 's-Gravenh., z.j. 8 .
o

T u i n s t r a , B. Hwet scil it libben us bringe. Snits, 1937. 8 . - Frisiarige 4.
T w y f e l l o o s , F r . J o s . [ps. van F.J. de Gronckel]. 't Payottenland zooals het
van onheugelijke tijden gestaen en gelegen is. Opgedragen aen alle vrije en vrolijke
o

Payotten. 3de verminderde en verbet. uitgaef. Brussel, 1852. Geïll. 4 .
U g e s , J.B. (Nono). ‘Klaar achter?’ Ingeleid door de Directie der Nederlandsche
o

spoorwegen. Amsterd., z.j. Geïll. 8 .
o

U n g e r , W.S. De monumenten van Middelburg. Maastricht, 1941. Met afb. 4 .
U y l d e r t , M a u . Over de poëzie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen.
o

Hoorn, [1942]. Met portr. 8 .
U i j t e r s c h o u t , I.L. Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit
de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden. Met platen en schetsen,
o

2de dr. Den Haag, [1935]. 8 .
V a d e r l a n d , H e t . Tijdschrift voor letterkunde en geschiedenis. Jaerg. I. Onder
o

de bestiering van Mich. J.T. Vandervoort. Antwerpen, 1844. 8 .
V a d e r l a n d , H e t . en De Vlaemsche Letterbode. Tijdschrift voor kunsten en
wetenschappen - inzonderheid voor letterkunde. Onder de bestiering van Mich. J.C.
o

Vandervoort. 1e-2e deel. Antwerpen, 1845-'46. 8 .
V a l c o o c h , D i r c k A d r i a e n s z . Regel der Duytsche schoolmeesters. Bijdrage
tot de kennis van het schoolwezen in de 16de eeuw, door P.A. de Planque.
o

Groningen, 1926. 8 .
V a l e r i u s , A d . De liederen uit Valerius' Nederlandtsche Gedenck-clanck,
verzorgd door K. Ph. Bernet Kempers met aant. van C.M. Lelij. 2de dr. Rotterd.,
o

1941. Met portr. 8 .
V a l e r i u s , A d . Nederlandtsche Gedenck-clanck. Herdrukt naar de oorspr.
uitgaaf van 1626. Ingeleid en voorzien van biografische, taalkundige en
musicologische aanteekeningen door P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff en A.
o

Komter-Kuipers. Amsterd., 1942. Geïll. Langw. 8 .
V a l k , H.W. De cathedrale basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch. Maastricht,
o

z.j. Geïll. 8 . - Erasmus-Librye. II.
V a l k - S a n d b e r g e n , N a n d a v a n d e r . Getuigenis. Verzen. Assen, 1942.
o

8 .
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o

V a l k h o f f , M a r . De expansie van het Nederlands. Den Haag, 1941. 8 . Bibliotheek voor weten en denken. 20.
V a n a c k e r e - D o o l a e g h e , M a r i a . Madelieven. [Gedichten]. Dixmude, 1840.
o

8 .
V e l d e , T h . H. v a n d e . Ananke. Tooneelspel in drie bedrijven. Leiden, 1929.
o

8 .
V e n t e , M.A. Bouwstoffen tot de geschiedenis van het Nederlandsche orgel in
o

de 16de eeuw. Proefschr. Utrecht. Amsterd., 1942. 8 .
V e r d e n i u s , A.A. In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen.
o

Amsterd., 1943. 8 .
V e r d e y e n , R. Petrus Dasypodius en Antonius Schorus. Bijdrage tot de studie
o

van de lexicographie en het humanisme. Liège. [1941]. 8 . - Université de Liège.
Seminaire de Néerlandais.
V e r e n e t , G e o r g e . Causeries enfantines, à l'usage de la conversation
française. Ouvrage rédigé en faveur des élèves hollandais. 2me éd. rev. et augm.
o

Utrecht, 1869. 8 .
V e r h a l e n v o o r d e l i e v e j e u g d , K l e i n e , [door C.M. D(olle) E(gges)].
o

Met platen. 2de dr. Amsterd., 1830. Kl. 8 .
V e r h a n d e l i n g op d' onacht der moederlijke tael in de Nederlanden [door
o

J.B.C. Verlooy]. Tot Maestricht, 1788. 8 .
V e r h e u l D z n ., J. Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam. Een
beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland
en beschouwingen over windmolens te Rotterdam. Met 27 reprod. Rotterdam, 1942.
o

4 .
V e r h o e v e n , B e r n . De zilveren spiegel. [Opstellen]. Utrecht, 1931. Met portr.
o

8 .
V e r m a s e r e n , B.A. De Katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de
XVIe en XVIIe eeuw over den opstand. Proefschr. Nijmegen. Maastricht, 1941. Gr.
o

8 .
V e r m e y l e n , A u g . Proza. [Verzorgd door F. de Backer]. Amsterd., 1941. Met
o

portr. 8 . - Bibliotheek der Nederl. letteren.
V e r m e y l e n , A u g . Beschouwingen. Een nieuwe bundel verzamelde opstellen.
o

Brussel, Rotterd., z.j. 8 .
V e r s c h a e v e , C y r . Verzameld werk. [Dl. X]. Voordrachten, opstellen, bijdragen.
o

Kunst en cultuur - toonkunst - letterkunde. [Brugge], 1940. Met portr. 8 .
V e r s c h u e r e n , L. De bibliotheek der Kartuizers van Roermond. Tilburg, 1941.
o

8 . - Historisch Tijdschrift. Serie Studies. No. 6.
V e r s - p r o t o k o l , N o r s k e S e l s k a b s . Utgitt i anledning av 150-årsdagen
o

for Johan Herman Wessels död. Oslo, 1935. 8 .
V e r v o o r n , F. en W.C. K e n t i e . Nederland in den oorlog! Historisch document
o

met reproducties van officieele stukken. 2de-5de deel. Utrecht, 1942-'43. 4 .
o

V e r w e y , A l b e r t . De legende van de ruimte. Santpoort, 1926. 8 .
o

V e r w e y , A l b e r t . De ring van leed en geluk. Santpoort, 1932. 8 .
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V e r z a m e l i n g v a n f a b e l e n e n v e r t e l s e l e n ten dienste der scholen.
o

5de dr. Leyden, 1832. 8 .
o

V e s t d i j k , S i m . Lier en lancet. Essays. Rotterd., 1939. 8 .
o

V e s t d i j k , S i m . Albert Verwey en de idee. Rijswijk, [1940]. Met portr. 8 .
o

V e s t d i j k , S i m . Simplicia. Een bundel gedichten. Rotterd., 1941. 8 .
o

V e s t d i j k , S i m . Muiterij tegen het etmaal. Dl. I. Proza. 's-Gravenh., 1941. 8 .
o

V e s t d i j k , S i m . De Vliegende Hollander. Amsterd., [1941]. 8 .
V e t e r m a n , E d . en J a n v a n E e s . De hoornen van de maan. Roman.
o

's-Gravenh., 1924. Kl. 8 . Geïll.
V i r g i l i u s M a r o , P. Herderszangen, in dichtmaet vertaeld door Prud. van
o

Duyse. Gent, 1859. 8 .
o

V i s s e r , A b . Woonschepen. Rotterd., 1942. 8 .
V i s s e r , C. en J. P i e t e r s e . Hollandsch molenboek. Amsterd., [1941]. Geïll.
o

4 .
V l a m i n g e n , 100 G r o o t e . Vlaanderens roem en grootheid in zijn beroemde
mannen. Samengesteld onder leiding van L. Elaut, L. Grootaers, R. van Roosbroeck
o

en A. Vermeylen. Utrecht, [1942]. Met portr. 8 .
V l o e m a n s , A n t . Augustinus. Bekeerling op het keerpunt der tijden. Den Haag,
o

1942. 8 .
V o g h t , J o z . d e . Maria in de Middelnederlandsche poëzie. Tongerloo, [1941].
o

8 .
o

V o l k e r , T. Het land aan d'overzij. Indische gedichten. Rotterd., 1942. 8 .
V o o r b e e l d z e l s der Oude Wijzen. Uit meest alle de Oostersche, Grieksche
en Romeinsche taalen vergaderd; thans in zuiverder Nederduits gebragt, en
doorgaans wel met de helft vermeerderd door Joa. Duikerius. Met koopere plaaten.
o

Amsteld., 1724. Kl. 8 .
V o o r b e r g h , C r u y s [ps. van E.P.C. Vrijberghe de Coningh]. Erfenis van
o

eeuwen. Geïll. Amsterd., 1941. 8 .
V o o r h o e v e , C a r e l . Legenden van Holland's kust. Verzameld door -. Den
o

Haag, z.j. 8 .
V o o y s , C.G.N. d e . Opstellen uit de spellingstrijd 1906-1941. Een bundel
o

artikelen. Purmerend, [1941]. 8 .
V o o y s , I.P. d e . In het midden van Verwey's dichterschap. Santpoort, 1941.
o

Met portr. 8 .
o

V o s m a e r , C a r e l . Beelden en zangen. Leiden, 1876. 8 .
V o s m e e r d e S p i e [ps. van M. Wagenvoort]. Een passie. Analyse van een
o

gemoedstoestand. Amsterd., z.j. 8 .
o

V r i e s , A n n e d e . En nergens op de wereld... Nijkerk, [1943]. 8 .
V r i e s , H e n d r i k d e . Spaansche volksliederen. [Met inleiding door G.J. Geers].
o

Arnhem, 1931. 8 .
o

V r i e s , H e n d r i k d e . Atlantische balladen. [Maastricht], 1937. 8 . - Ursa minor.
o

V r i e s , H e n d r i k d e . Vlamrood. [Gedichten]. Amsterd., [z.j.]. Kl. 8 .
o

V r i e s , H e n d r i k d e . Lofzangen. Amsterd., z.j. 8 .
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o

volk. Nederlandsch door -. 2de dr. Amsterd., z.j. 8 .
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V r i e s , H e n d r i k d e . Romantische rhapsodie. Vertaalde gedichten. Amsterd.,
o

z.j. 8 .
o

V r i e s , J a n d e . Altnordische Literaturgeschichte. Bd. I-II. Berlin, 1941-'42. 8 .
- Grundriss der Germ. Philologie, begründet von H. Paul. 15/16.
o

V r i e s , J a n d e . De wetenschap der volkskunde. Amsterd., 1941. Geïll. 8 . Hoekstenen onzer volkskultuur. Eerste reeks: Volkskunde. Deel I.
V r i e s , T h e u n d e . Rutger Jan Schimmelpenninck. Den Haag, 1941. Met portr.
o

8 .
o

V r i e s , T h e u n d e . De tegels van de haard. Arnhem, 1941. 8 .
o

V r i e s , T h e u n d e . Wilde lantaarns. 2de dr. Amsterd., z.j. 8 . Prominenten-reeks.
V r i e s , W. d e . Iets over verbreiding en herkomst van het Fries en Enige
o

opmerkingen op het gebied der Nederlandsche taalwetenschap. Assen, 1942. 8 .
- Teksten en studiën. VI.
o

V r o l i j k , M a a r t e n . In mora. Amsterd., [1942]. 8 . - De peperbus. VI.
o

V u y k , B e b . Vele namen. Novelle. [Amsterd., 1932]. 8 . - De vrije bladen. Jrg.
9, Schrift 1.
W ä t j e n , H e r m . Der deutsche Anteil am Wirtschaftsaufbau der Westküste
o

Amerikas. Mit 1 Karte. Leipzig, 1942. 8 .
W a g e n v o o r t , M a u . De voorbijganger. Een roman van koloniale Hollanders.
o

Dl. I-II. Amsterd., 1905. 8 .
W a h l é n , N i l s . The old english impersonalia. Part I. Impersonal expression
o

containing verbs of material import in the active voice. Göteborg, 1925. 8 .
W a l c h , J.L. Vrouwen van formaat. Een galerij van vrouwen uit Nederlands
o

verleden. Geïllustr. Amsterd., 1941. 8 .
W a l t a r i , M i k a . Akhnaton, Auringosta syntynyt. Prologi ja 5 näytostä. Helsinki,
o

[1937]. 8 . - Aleksis Kiven näytelmäkilpailussa palkittuja draamoja. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran. Toimituksia. 207. osa.
W a r n s i n c k , J.C.M. Twaalf doorluchtige zeehelden. Amsterd., 1941. Met portr.
o

8 .
W e e l , A.H. v a n d e r . Paul-Louis de Mondran. 1734-1795. Un chanoine, homme
d'esprit du 18e siècle, d'après des documents inédits. Proefschr. Groningen. Rotterd.,
o

1942. 8 .
W e e t h , E r n s t . Bäuerliche Lebensgesetze. Dargestellt am Beispiel des
aischtalbäuerlichen Lebenskreises. Inaug.-Diss. Tübingen. Neustadt a.d. Aisch,
o

1940. 8 .
o

W e l l e r , H e r m . Templum divini spiritus. Carmen. Amsterd., 1941. 8 . - Ned.
Akad. van Wetensch. Certamen poëticum Hoeufftianum.
o

W e l l e r , H e r m . Dismas. Carmen. Amsterd., 1942. 8 . - Ned. Akad. van
Wetensch. Certamen poëticum Hoeufftianum.
W e n n s t r ö m , T o r s t . Tjuvnad och fornaemi. Rättsfilologiska studier. I Svenska
o

landskapslagar. Lund, [1936]. 8 .
o

W e r k m a n , G e r h . Het Urkerland valt droog. Overveen, 1942. Geïll. 8 .
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W e r u m e u s B u n i n g , J.W.F. Wandelingen met Mars, voorzien van vele
vestingbouwkundige aanteekeningen en beschouwingen door W.H. Schukking.
o

Geïll. Amsterd., 1942. 8 .
o

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

W e s s e m , C o n s t . v a n . Koning-stadhouder Willem III. Den Haag, 1939. 8 .
o

W e s s e m , C o n s t . v a n . De Ruyter. Tweede verm. dr. Den Haag, 1941. 8 .
W e s s e m , C o n s t . v a n . Mijn broeders in Apollo. Literaire herinneringen en
o

herdenkingen. 's-Gravenh., 1941. 8 .
o

W e s s e m , C o n s t . v a n . De vuistslag. Roman. Amsterd., z.j. 8 .
W e s t e n b u r g e r , G o t t f r . Der Symmachusprozess von 501. Kirchenkrise und
o

Papstdoktrin. Inaug.-Diss. Tübingen. Tübingen, 1939. 8 .
W i l e n W e r k , N e d e r l a n d ' s . Wat Nederland presteerde op geestelijk en
materieel gebied in de laatste 20 jaren [1920-1940]. Samengesteld met medewerking
van R.N.M. Eykel, J. Gelderman, D. Goedkoop Dzn. en vele anderen. Utrecht,
o

[1940]. Geïll. 8 .
W i n k l e r , J o h . Over de taal en de tongvallen der Friezen. Leeuwarden, 1868.
o

8 .
o

W i s t r a n d , E r . Über das Passivum. Göteborg, 1941. 8 . - Göteborgs Kungl.
Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles Handlingar. Sjätte Följden. Ser. A. Bd. 1. No.
1.
W o e s t i j n e , P a u l v a n d e . Index verborum in Quinti Sereni Librum
o

medicinalem. Antwerpen, 1941. 8 . - Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitg. door de
Fac. van de wijsbeg. en letteren. 91e Afl.
W o h l t m a n n , H a n s . Die Geschichte der Stadt Stade an der Niederelbe. Stade,
o

1942. Geïll. 8 . - Beilage zum Stader Archiv 1942.
W o i l l e z , M e v r . Emma, of De vrouwelijke Robinson. Eene leerrijke
o

geschiedenis. Met pltn. Haarlem, z.j. 12 .
W o o r d e n b o e k der Nederlandsche taal. Bronnenlijst bewerkt door C.H.A.
o

Kruyskamp. 's-Gravenhage-Leiden, 1943. 8 .
W o o r d t , A. v a n d e r . Gedichten. Opnieuw uitgegeven en ingeleid [door V.].
o

Amsterd., z.j. 8 .
o

W o r m s e r , C.W. Hetgeen God samengevoegd heeft... Deventer, 1941 8 .
o

W o r m s e r , C.W. Drie en dertig jaren op Java. [Dl. I]. Amsterd., [1941]. 8 .
o

W o r m s e r , C.W. Journalistiek op Java. Deventer, [1941]. Geïll. 8 .
o

W o r m s e r , C.W. Ontginners van Java. Deventer, [1942]. Geïll. Kl. 8 . - Over
Oost en West.
W o r m s e r , C.W. Het hooge heiligdom. Legenden, tempelruïnes en heilige graven
o

van Java's bergen. Deventer, [1942]. Geïll. 4 .
W o u d d e r e l l e n d e , H e t . Een Servisch volksverhaal. Vert. door J. Brandt.
o

Amsterd., 1941. 8 .
o

W o u d e , J o h . v a n d e r . Coen. Consequent koopman. Den Haag, 1937. 8 .
W o u d e , J o h . v a n d e r . Coen. Derk Waterman, de Hollander. Amsterd.,
o

[1942]. 8 .
o

W o u t e r s , D. Het blakend minnevier. Utrecht, [1942]. 8 . - Liederen uit de oude
doos.
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W o u t e r s , D. Er is een moord gebeurd. Utrecht, [1942]. 8 . - Liederen uit de
oude doos. II.
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W u m k e s , G.A. Frymitseldery en Oera-linda-boek. Mei in portret en 2 facsim. Snits,
o

1923. Kl. 8 . - Oerprintsel út ‘It Heitelân’.
W i j h e - S m e d i n g , A l i e v a n . De domineesvrouw van Blankenheim. Rotterd.,
o

1930. 8 .
W i j k , J a n v a n . Het sierteeltcentrum Boskoop. Proefschr. Utrecht. Utrecht,
o

1941. Met afb., krt., tabellen en grafieken. 8 .
o

W i j n , J.W. Het beleg van Haarlem. Amsterd., 1942. Geïll. 8 . - Patria XXVIII.
W i j n a e n d t s v a n R e s a n d t , W. De vicarieën in Gelderland tot 1648.
o

Amsterd., 1943. 8 .
Y e a t s , W.B. De gravin Catelene, vertaald door A. Roland Holst. 's-Gravenh.,
o

1941. 8 .
a

a

Y p e r l a a n , J o h . C r . Les traductions hollandaises des poésies lyriques de
o

Victor Hugo jusqu'en 1885. Proefschr. Amsterd. Bussum, 1925. 8 .
I J s s e l d e S c h e p p e r - B e c k e r , J.M. Ontmoeting met het leven en met den
o

dood. Amsterd., z.j. 8 .
Z e g g e l e n , M a r i e C. v a n . De wachters op het Groene Huis. Roman. 2de dr.
o

Amsterd., [1942]. 8 .
o

Z e r n i k e , E l i s . De schaatsentocht. Amsterd., 1942. 8 .
o

Z i e l e n s , L o d e . Lees en vergeet. Amsterd., 1941. 8 .
o

Z i e t h e , W. Nieuwe verhalen. Jan, de kleine scheepsjongen. Utrecht, z.j. 12 .
o

Z o e t m u l d e r , A.J. Naar het einde. 2de dr. Amsterd., [1916]. 8 . - Het gezin van
Herman Leyter. II.
Z o e t m u l d e r , A.J. Het klimmende pad. Roman van een familie. Tweede boek.
o

Oisterwijk, 1927. 8 .
o

Z o e t m u l d e r , A.J. De man van Karioth. Drama. Eindhoven, 1935. 8 .
Z o n e n , N e e r l a n d s . Neerlands helden. Oude liederen, verhalende en prijzende
het leven van menig dapperen strijder voor zijn vaderland. Verzameld en
bijeengebracht door T. Guermonprez, geïll. door L. Meter en van een voorwoord
o

voorzien door J.W.F. Werumeus Buning. Zeist, 1942. 8 .
Z u y l e n , B e l l e v a n (Madame de Charrière). De geschiedenis van Calliste.
o

Uit het Fransch vert. en ingeleid door J.C. Bloem. Amsterd., 1942. 8 .

Overdrukken
S. Agrell - T.J. Bezemer (6) - H. Binger (61) - S. Bottenheim - G. Brom - L.M. Fr.
Daniëls - P.J.J. Diermanse - P.J.M. van Gils (2) - B.A. van Groningen - L. Grootaers
(2) - A. Hallema (4) - F.S. Knipscheer (2) - F.K.H. Kossmann (2) - Chr.
Kroes-Ligtenberg - M.E. Kronenberg (2) - J. Kunst (2) - M.J. Langeveld (5) - J.H.
van Lessen (2) - L.C. Michels - P. Noordeloos - J. Aleida Nijland - F. Oudschans
Dentz (19) - E. Pelinck (4) - H. Pernot - H.J. Prakke (4) - A.A. Prins - M. Ramondt Ph. S. van Ronkel (6) - A.G. Roos - W. Roukens (2) - F. Sassen - D. Schoute (2) W.H. Staverman (6) - F.J.M. Sterck - A.E.H. Swaen (6) - W. Verstegen - J. Ph. Vogel
- E. Wiersum (2) - C.J. Wijnaendts Francken - Cath. Ypes.
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Bijlage III: Rekening en verantwoording van den penningmeester
over het jaar 1942
A. Algemeene rekening
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der
rekening over 1941

ƒ 3730.60

II

Ontvangsten
behoorende tot
vorige dienstjaren

ƒ 20.-

III

Opbrengst van
bezittingen en rente
van kasgeld

ƒ 648.05

IV

Contributiën

ƒ 4988.76
---

Totaal der
ontvangsten

ƒ 9387.41

UITGAVEN

I

Uitgaven
behoorende tot
vorige dienstjaren

ƒ 10.65

II

Kosten van bestuur, ƒ 250.lokaalhuur enz.
1 salaris secretaris
2 bureau secretaris ƒ 456.50
3
ƒ 30.telefoonvergoeding
secretaris
4 porti secretariaat ƒ 25.35
5 porti
penningmeester

ƒ 22.65

6 materieele
verzorging archief

ƒ -.-

7 bureau
penningmeester

ƒ 90.15

8 lokaalhuur,
ƒ 427.73
telefoon, concierge
9 kosten
ƒ -.bestuursvergaderingen
10
ƒ 13.45
representatiekosten,
reiskosten, porti
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voor bestuursleden,
enz.
11 pensioen
ƒ 25.05
oud-bode Looman
12 diversen,
onvoorzien

ƒ -.-

ƒ 1340.88

--III

Kosten van
ƒ 23.30
algemeene en
maandelijksche
vergaderingen
1 vergoeding aan
sprekers, projectie
2 koffiedrinken
jaarvergadering

ƒ 111.65

3 diverse uitgaven ƒ 2.45
jaarvergadering

ƒ 137.40

--IV

Kosten van vaste
commissies
1 commissie taalen letterkunde

ƒ 8.49

ƒ 8.49

---

---

transporteeren

ƒ 1497.42.
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transport
V

Kosten van het
jaarboek
1 drukkosten

ƒ 1164.34

2 kosten van
verzending

ƒ 61.85

3 honoraria, porti,
diversen

ƒ 6.63

ƒ 1497.42

ƒ 1232.82

--VI

Kosten van de
bibliotheek
1 salaris
bibliothecaris

ƒ 400.-

2 bureau, telefoon
idem

ƒ 67.24

3
ƒ 1256.81
aankoopen,lidmaatschappen
4 kosten van
inbinden

ƒ 179.35

5 assurantie

ƒ 79.10

6 kosten ruilbureau ƒ 2.80
Nat. Bibliotheek

ƒ 1985.30

--VII

Kosten van eigen
uitgaven der
Maatschappij

ƒ 274.-

VIII

Belastingen

ƒ 34.30

IX

Bijdragen
ƒ 10.1
Boekenverspreiding
Alg. Ned. Verbond
2 Vondelmuseum

ƒ 5.-

3 Ned. cie. v.
Geschiedk.
Wetenschappen

ƒ 25.-

4
ƒ 25.Werkgemeenschap
der Wetenschappen
in Nederland

ƒ 65.-

--X

Belegging voor
uitkeering Prijs v.

ƒ 200.-
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Meesterschap in
1944
XI

Vijfde jaarlijksche
bijdrage der 5 jaarl.
bijdragen
(1938-1942) aan
het
Bibliotheekfonds

ƒ 50.-

XII

Onvoorziene
uitgaven

ƒ 25.05
---

Totaal der uitgaven

ƒ 5363.89

RECAPITULATIE

Totaal der
ontvangsten

ƒ 9387.41

Totaal der uitgaven

ƒ 5363.89
---

Batig saldo over
1942

ƒ 4023.52

B. Rekening van het vaste fonds
ONTVANGSTEN

Kapitalisatie

Vlottend

I

5
Batig saldo der
ƒ 164.71
rekening over 1941

ƒ 1045.00

II

Rente van het
Fonds m.a.v.
kosten
1/2 jaar rente 2
1/2% Grootboek
ƒ 30450.-

ƒ 95.10

ƒ 285.31

1/2 jaar rente 2
1/2% Grootboek
ƒ 30550.-

ƒ 95.42

ƒ 286.25

III

5

Rente kasgeld
Leidsche
Spaarbank

Totaal

5

5

ƒ 43.06

---

---

ƒ 355.24

ƒ 1659.63
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UITGAVEN

I

Belegging van
gelden

II

Subsidiën
1 Tweede der 5
jaarl. bijdragen aan
Repertorium v.
tijdschrift-artikelen
Petit-Ruys

ƒ 100.-

2 Vierde der 5 jaarl.
betalingen voor de
uitgave v.
geschriften

ƒ 200.-

3 aan Leidse
Taalatlas volgens
besluit
jaarvergadering
1942

ƒ 100.-

Totaal

ƒ 156.06

---

---

ƒ 156.06

ƒ 400.-

ƒ 355.24

ƒ 1659.63

RECAPITULATIE

Totaal der
ontvangsten

Totaal der uitgaven ƒ 156.06

Batig saldo over
1942

ƒ 400.-

---

---

ƒ 199.18

ƒ 1259.63

C. Rekening van het fonds voor den Lucie B. en C.W. van der Hoogt-prijs
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der
rekening over 1941

II

Rente kapitaal
ƒ 374.60
1 rente ƒ 12.500 3%
Grootboek m.a.v.
kosten
2 rente effecten
m.a.v. kosten

III

2 rente kasgeld
Leidsche
Spaarbank

ƒ 461.05

ƒ 494.90

ƒ 869.50
ƒ 19.25
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--Totaal

ƒ 1349.80

UITGAVEN

Aankoop ƒ 200.- 3%
Grootboek à 91
7/8% m. kosten

ƒ 187.41

--Totaal

ƒ 187.41

RECAPITULATIE

Totaal der
ontvangsten

ƒ 1349.80

Totaal der uitgaven

ƒ 187.41
---

Batig saldo over
1942

ƒ 1162.39
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D. Rekening van het bibliotheekfonds
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der rekening
over 1941

ƒ 288.76

II

Vijfde der 5 jaarlijksche
bijdragen uit de
Algemeene Kas
(1938-1942)

ƒ 50.-

III

Rente kasgeld Leidsche
Spaarbank

ƒ 8.64
---

Totaal

ƒ 347.40

UITGAVEN

Nihil
Batig saldo over 1942

ƒ 347.40

E. Rekening Dr. C.J. Wijnaendts Francken-stichting
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der rekening
over 1941

ƒ 72.85

II

Rente ƒ 11500 2 1/2 %
ƒ 287.10
Grootboek met aftrek van
kosten, enz.

III

Rente kasgeld Leidsche
Spaarbank

ƒ 7.27
---

Totaal

ƒ 367.22

UITGAVEN

Nihil
Batig saldo over 1942

ƒ 367.22

F. Rekening van de eigen uitgaven der Maatschappij
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der rekening
over 1941

ƒ 2650.16
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II

Uitkeering uit de Alg. Kas ƒ 274.(met goedvinden der
Commissie de helft der in
art. 63 der Wet bedoelde
10% van de werkelijke
inkomsten 1941)

III

Vierde der 5 jaarl.
bijdragen uit het Vaste
Fonds

ƒ 200.-

IV

Bijdrage der Ned.
Academie v.
Wetenschappen ten
behoeve van de
Coornhertuitgave

ƒ 400.-

V

Rente belegd kasgeld
Leidsche Spaarbank

ƒ 72.80
---

Totaal

ƒ 3596.96
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UITGAVEN

I

Subsidie voor de Leidsche ƒ 100.Drukken en Herdrukken,
kleine reeks, deel III, ‘Het
Getijdenboek van Geert
Grote’, door dr N. van Wijk

II

3 ex. J.W. Muller. Van den ƒ 4.50
Vos Reinaerde

III

Prof. Becker, honorarium ƒ 525.Coornhert-uitgave

IV

Subsidie Leidsche Drukken ƒ 472.50
en Herdrukken:
Deel II. J.W. Muller, Van
den Vos Reinaerde
Deel II. Prof. Becker.
Coornhert

ƒ 1050.-

4 ex. van elk

ƒ 32.60
---

Totaal

ƒ 2184.60

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 3596.96

Totaal der uitgaven

ƒ 2184.36
---

Batig saldo over 1942

ƒ 1412.36

G. Rekening bibliotheek der Nederlandsche letteren
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der rekening
over 1941

ƒ 1351.45

II

Bijdragen voor honoraria, ƒ 760.enz.

III

Rente kasgeld Leidsche
Spaarbank

ƒ 22.11
---

Totaal

ƒ 2133.56

UITGAVEN

I

Honorarium prof. dr F. de ƒ 250.50
Backer (Vermeylen, De
Wandelende Jood)
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II

Honorarium voor correctie ƒ 40.-

III

Aan Fa C.A.J.v. Dishoeck ƒ 1085.voor auteursrecht Gorter's
Mei en Vermeylen
--Totaal

ƒ 1375.50

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 2133.56

Totaal der uitgaven

ƒ 1375.50
---

Batig saldo over 1942

ƒ 758.06

Aldus opgemaakt door den Penningmeester 22 April 1943
(w.g.) J. Slagter
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden, 30 April 1943
(w.g.) T.P. Sevensma
(w.g.) F.A. Le Poole
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Leidsche drukken en herdrukken uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
verkrijgbaar bij den uitgever E.J. Brill te leiden
kleine reeks
UIT HET ARCHIEF ƒ 2.10
DER
PELLICANISTEN.
Vier
zestiendeeeuwsche
Esbatementen,
bewerkt door Dr N.
van der Laan. 1938.
XVI, 118 blz. gr.
8vo.

voor leden

II.

DE
ƒ 7.35
REFREINENBUNDEL
VAN JAN VAN
DOESBORCH,
door Dr C.H.A.
Kruyskamp. 1940.
2 dln. I: LXXXVI, 64
blz. II: VIII, 291 blz.
gz. 8vo. . . . . . . . . .
Te zamen

ƒ 5.90

III.

HET
ƒ 7.35
GETIJDENBOEK
VAN GEERT
GROTE, Naar het
Haagse Handschrift
133 E 21, door Prof.
Dr N. van Wijk.
1941. VIII, 195 blz.
Met 2 facs. gr. 8vo.
groote reeks
VAN DEN VOS
ƒ 10.REINAERDE,
critisch uitgegeven
door Prof. Dr J.W.
Muller. Inleiding met
aanteekeningen.
Lijst van
eigennamen. Tekst.
Derde, opnieuw
herziene en
vermeerderde druk.
Met XVIII platen en
een kaart. 1944.

ƒ 5.90

I.

I.

ƒ 9.-
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XVI,

220 blz. Lex.
8vo.
geb. in linnen
II.

III.

VAN DEN VOS
REINAERDE,
exegetische
commentaar door
Prof. Dr J.W.
Muller. 1942. XVI,
235 blz. Lex. 8vo.

ƒ 6.30

ƒ 5.10

geb. in linnen

ƒ 8.-

ƒ 7.-

D.V. COORNHERT, ƒ 10.Zedekunst dat is
wellevenskunste
vermids waarheyds
kennisse vanden
mensche, vande
zonden ende vande
dueghden nu alder
eerst beschreven
int Neerlandsch,
uitgegeven en van
aanteekeningen
voorzien door Prof.
Dr B. Becker. 1942.
XXXIV, 528 blz. Met
1 facs. Lex. 8vo.

ƒ 8.-

geb. in linnen

ƒ 10.-

ƒ 12.-

Nederlandsche volksboeken opnieuw uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
II.

De historie van
ƒ 1.50
Floris ende
Blanceflour, de
welcke na datse
lange gescheyden
waren, ende veel
perijkelen geleden
hadden, noch tot
den houwelijcken
staete quamen.
Uitgegeven door
G.J. Boekenoogen.
1903. 88 blz. Met
11 afb. kl. 8vo.

ƒ 1.25

IV.

Genoechlijcke
ƒ 0.50
history, vanden
schricklijken ende
onvervaerden reus

ƒ 0.40
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Gilias. Uitgegeven
door G.J.
Boekenoogen.
1903. VIII, 24 blz.
Met 1 facs. kl. 8vo.
VII.

Dat dyalogus of
ƒ 1.25
twisprake tusschen
den wisen Coninck
Salomon ende
Marcolphus, op het
getouw gezet door
Dr W. de Vreese en
voltooid door Dr J.
de Vries. 1941. VIII,
75 blz. Met 1 afb. kl.
8vo.

ƒ 1.-

(Mede verkrijgbaar door bemiddeling van den boekhandel)
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