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Letterkundig leven in bezettingstijd
door Dr H.E. van Gelder
Het leek voor ons Bestuur een dwingende eisch om op de eerste ledenbijeenkomst,
ook al moest zij door den dwang der omstandigheden het karakter van een
buiten-gewone bijeenkomst dragen, toch der gewoonte getrouw te blijven en te
zorgen, dat zij met een voordracht zou worden beëindigd. En wat lag dan meer voor
de hand dan een onderwerp, dat nauw verband houdt met het werkgebied onzer
Maatschappij en dan wel voornamelijk met dat gedeelte ervan, dat in de jaren, welke
achter ons liggen, niet door haar kon worden betreden? Het is mij een voorrecht
met dit onderwerp de eerste spreker te kunnen zijn in het nieuwe vereenigingsjaar.
Maar ik wil dit niet ondernemen zonder vooraf enkele opmerkingen te maken.
Vooreerst deze: span Uwe verwachtingen niet te hoog. Het onderwerp is namelijk
zoo uitgebreid, dat het nauwelijks mogelijk is het reeds volkomen te overzien,
bovendien is de materie uit den aard van de zaak zoo moeilijk bereikbaar, dat het
zelfs hun, die zich er bijzonderlijk mede hebben beziggehouden, nog slechts ten
deele bekend is. Het kan mijn doel dan ook niet zijn U een volledig beeld te geven;
ik heb er niet naar getracht. Wat ik mij voor oogen hield, is iets anders: uitsluitend
dit: te beproeven om, met behulp van een slechts zeer beperkt materiaal, de
bijzondere strekking en de bijzondere beteekenis van ons letterkundig leven in
bezettingstijd te doen kennnen; U, zoo mogelijk, te doen gevoelen, welke belofte
het voor ons Nederlandsch cultuurleven, ook in de komende jaren, zou kunnen in
zich dragen. Maar ik was mij bewust, dat gij, opdat dit besef levendig zou zijn,
behoefte zoudt hebben aan vergelijkingsmateriaal, aan iets als een historischen
achtergrond, waartegen het heden zich afteekenen kan. Ik wil dus vooraf Uw
herinneringen aan een andere, vergelijkbare periode, door een korte beschouwing
daarvan verlevendigen.

*

I

Bij mij is in de achter ons liggende jaren meer dan eens de vraag gerezen, vooral
wanneer het mij trof hoe zeer er in dezen bezettingstijd geestelij verzet geboden
werd, hoe het daarmede gesteld was in een andere

*

Gedeelte van de rede ter opening der vergadering, zie blz. 278.
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periode, waarin ons volk den druk van een vreemde bezetting te dragen had. Hoe
de

was, vroeg ik mij af, de geesteshouding in het eerste decennium van de 19 eeuw
toen de Fransche overheersching zich gaandeweg steeds zwaarder deed gevoelen,
tot de volkomen inlijving toe?
Er zijn sprekende punten van overeenkomst met onze ervaringen: de politieke
knechting, de economische nood, de in beslag genomen of afgebroken huizen, de
bittere honger der stadsbevolkingen, waarvan vaak méér dan de helft met
soepuitdeelingen werd in het leven gehouden, zij moedigen tot het maken van een
vergelijking aan. Wat wij weten van de historie der Geünieerde Provinciën sedert
de helft der achttiende eeuw, maakt ons echter voorzichtig; het roemloos ondergaan
van de Unie, het vol verwachting inhalen van de Fransche broeders, het zich na
enkele jaren gewonnen geven van Oranje, dat alles had een geestelijke sfeer
geschapen, waaruit voor defaitisme der groote massa een verzachtende
omstandigheid kan gepleit worden. Maar het is mij niet om oordeelen, doch om
vergelijken te doen.
Reeds de reactie op Schimmelpennincks optreden was nauwelijks meer dan een
flauwe rimpeling in een vlakken vijver. Een twaalftal Utrechtsche edelen en patriciers
waagden een protest, dat zonder weerklank bleef: ‘de natie liet zich gewillig alles
1
opleggen, de verstijving was algemeen’ . Het blijft bij gepruttel van hen, die zich
moeilijk voegen onder de verheffing van een uit eigen kring. Toch is het eigenlijk
nationaal gevoel niet geheel uitgestorven. Als de Fransche Moniteur beweert, dat
het Fransch bij de beschaafden reeds het Nederlandsch vervangt, laat
Schimmelpenninck een ferme afwijzing der bewering in de kranten plaatsen en in
de Haagsche salons begint men Nederlandsch te spreken, althans als er een
2
Franschman in de buurt komt . Dat men uit de Haagsche salons het Fransch niet
geheel verbande, verbaast ons niet, als wij bedenken, dat het er al een halve eeuw
en meer inheemsch was, als wij zien welk een plaats het inneemt in de onderlinge
briefwisseling van het Hollandsch patriciaat, zelfs bij Van Hogendorp, als wij de
Fransche verzen lezen, die David Jacob van Lennep en zijn vrienden schreven en
schrijven bleven, ook toen men den Franschman als verdrukker begon te zien. De
oude Simon Stijl, braaf patriot, had terecht wel weinig fiducie in zijn medeburgers,
toen hij in een puntdichtje over ‘de Vorige Eeuw’ schreef in 1801:

1
2

Colenbrander: Schimmelpenninck en Kon. Lodewijk blz. 37.
Ibid. blz. 52.
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‘Wij lagchen om de vorige eeuw:
Zoo spot men met een dooden leeuw;
Wat zijn wij dwaas!
Hoe zal de volgende eeuw, helaas!
3
Niet spotten met den dooden haas.’

Gelukkig heeft die eeuw toch kans gezien om Stijls pluimstaart kwijt te raken, maar
voor de eerste drie of vier decennia was het beeld niet onjuist!
Er was een ander patriot, feller dan de oude Simon, de Haarlemmer Adriaan
Loosjes, die het anders hoopte. Hij had in 1795 de Franschen met geestdrift
ontvangen:
‘Fransche broeders, juicht nu mee,
Daar uw vrije zangen
En het Nederlandsch hoezee
4
Nu elkaar vervangen.’

en terwijl Bilderdijk hun toebulderde:
‘Verwaten monsters, schrik der aarde
Die de eeuwig-duistre gruwelpoel
Tot aardrijks fellen geesel baarde
En voor het laatst der tijden spaarde
Ontbloot van menschelijk gevoel ...’,

had hij het getuigenis gegeven: ‘Van den schamelsten Carmagnool tot den eersten
Veldoverste was edelmoedigheid, vriendelijkheid en eerlijkheid hun kenmerk... Zij
5
aten en dronken met ons als broeders door de natuur’ . Maar nu was hij van zijn
waan genezen; als Holland onder een Franschen koning komt, is hij het, die een
protestbeweging begint; maar hij krijgt zelfs in Haarlem niet meer dan 29
handteekeningen; een ander protest, in Delft, brengt het nog niet zoover. Toch is
6
er nog wel eenige beweging. Maria Aletta Hulshof richt een wat opgewonden
gestelde ‘Oproeping aan het Bataafsche volk’ ‘om dezelfs denkwijze en wil aan den
dag te leggen tegen de overheersching door eenen vreemde-

3
4
5
6

Aangehaald bij Busken Huet: De patriotten en Simon Stijl, Litt. Fant. en Krit. XXIV, blz. 151.
‘Lied voor den zesden Februari 1795’.
Deze tegenstelling bij Huet: Litt. Fant. en Krit. XXIV blz. 159, zie ook blz. 111.
Oproeping van het Bataafsche Volk, gedrukt voor rekening van de schrijfster, Amsterdam
1806.
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ling, waarmede het vaderland bedreigd wordt’. Zij wekt hen op vast te houden aan
de Republikeinsche grondregels van 1798. ‘Men schijnt hier gevoelloos, Patriotten
schijnen er niet meer te zijn’, roept zij uit; toch hoopt zij wel, dat er nog zullen wezen,
die zich willen vereenigen om een betrouwbaar staatsbestuur te kiezen, dat het
verzet zal leiden. Een opwekking tot revolutie dus, maar wel heel erg een slag in
de lucht! Johan Melchior Kemper stuurt, anoniem, een geschrift de wereld in, waarin
hij het denkbeeld ontwikkelt, dat het volk in de grondvergaderingen zou moeten
7
worden opgeroepen. Helmers, die al in 1799 in een ‘Ode aan (z)ijn Landgenoten’
gevraagd had:
‘Hoe lang, o Nederland, zult ge in uw boezem woeden?
Tot hoelang zal uw kroost, verblind door vreemd belang,
En schier verpletterd door 't gewicht der tegenspoeden,
Rampzalig werken tot zijn eigen ondergang?’

Helmers publiceerde nu in het Dagblad ‘de Ster’ van 2 Mei 1806 een fragment van
8
een onuitgegeven treurspel , waarin deze niet onduidelijke regels:
‘Het vonnis is geveld; ja Grieken gij wordt slaven;
Leer nu getrouw in 't juk naar vreemdlings wenken draven.’

en verderop:
‘Wat vrucht brengt thans uw dood, o Marathonsche helden
Opdat een vreemdeling, gebraakt uit Rome's wal,
Uw goud verslinden en uw ziel verkoopen zal?’

Zijn zwager Cornelis Loots had kort te voren een gedicht uitgegeven: ‘Batavieren
ten tijde van Cajus Julius Caesar’, zoo duidelijk van strekking, dat Schimmelpenninck
in 1805 verzocht werd hem naar Parijs uit te leveren, hetgeen echter niet geschied
is. Hij nam desniettemin ook nu geen blad voor den mond: in het Amsterdamsche
Nut droeg hij zijn ‘Lof van den Burgerstand’ voor, waarin o.a. dit couplet:
‘Een roover treedt aan 't spits van landen en van rijken,
En al zijn edelen zijn roovers, zijns gelijken;
Onze eeuw zag nog die schande, ons oog zag 't snoodt gespuis,
Bedekt met eergewaad en met het ridderkruis,
Een zaamverwarden drom van waarlijk eedlen, braven,
Van landverraderen, van beedlend ruigt en slaven!’

7
8

Gedichten, 3de druk 1826, Dl. I, blz. 117.
Zie Colenbrander t.a.p. blz. 80.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

7
En toen nu Lod. Napoleon kwam, kon Helmers het niet laten om in een curieus
9
gedicht ‘de Wereldburger’ deze regels in te lasschen:
‘De heilge zucht voor 't land, waarin wij zijn geboren,
Doet haar gewijde stem niet meer in Nêerland hooren;
Onze onafhankelijkheid is slechts een waterbel,
Het Vaderland een naam, de vrijheidsliefde een spel.’

Het is al veel! Een ander dichter, oneindig grooter, maar van karakter zijn mindere,
werd, in Fransche verzen pluimstrijkend hofpoeet. Oude regenten, - de Prins had
reeds eerder zijn aanhangers vrijgelaten, - en ambtsbekleeders uit den patriottentijd
waren tot bedieningen bereid; zelfs Gijsbert Karel zou een betrekking hebben
aangenomen; gelukkig bleef het aanbod uit. Straks tooien honderden aanzienlijke
Nederlanders zich met Lod. Napoleons speelgoed: de Orde van de Unie, slechts
10
enkelen hebben het ridderlint geweigerd , zooals er ook nog burgers waren geweest,
11
die de luiken gesloten hadden toen de Koning zijn intrede deed . Onze Maatschappij,
welke in de woelige dagen vóór 1795 hare werkzaamheden gestaakt had, maar die
in 1803 met weinige leden weder was herleefd, maakte een diepe buiging: namens
haar gingen Scheltema, Brugmans en Bilderdijk den 11 Sept. 1806 ‘in een bijzondere
en gedistingeerde audientie bij den Koning, die in overweging nam de Mij. met het
praedicaat Koninklijke te begunstigen!’
Een man als Loosjes hield voet bij stuk; hij pakte de zaak nu anders aan en schreef
zijn roman in drie deelen: ‘Maurits Lijnslager, Een Hollandsche familiegeschiedenis
de

uit de 17 eeuw’; zij verscheen in 1808 en toen in 1812 een nieuwe druk noodig
12
was, gaf de censuur geen toestemming . Zij had daarin van haar standpunt gelijk.
Want deze achttiende-eeuwsche zeventiende-eeuwer, dien Loosjes zijn
landgenooten ten voorbeeld stelde, was wel in staat, juist omdat hij zich als ‘orator
13
didacticus’ zoo weinig zeventiende-eeuwsch gedroeg, het nationaal gevoel te
wekken en aan te vuren. ‘Niemand zal het vreemd vinden’, schreef Koopmans, ‘dat
in een boek als dit, waarin de volkscon-

9
10
11
12
13

Gedichten t.a.p. blz. 34. Als troost zoekt hij het dan bij het wereldburgerschap; het geval is
wel curieus, maar zou ons hier op zijpaden voeren.
Het waren er maar drie; Colenbrander t.a.p. blz. 138.
Ibidem blz. 88.
In April 1813; zie Koopmans' Letterkundige Studiën: Maurits Lijnslager en zijn ideaal
Burgerschap.
Teirlinck vergeve mij dat ik hier zijn kostelijken Serjanszoon in herinnering roep, zooveel
pittiger dan Loosjes' langdradige Lijnslager!
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scientie zich in arbeid en deugd 'n bolwerk opwerpt tegen den druk van de
14
overheersching, één van de ziele-galmen, 'n beroep op de vrijheidszucht is’ . Loosjes
acht het voor de dichtkunst een voorrecht ‘om in haar krachtige taal aan vorsten en
grooten in haar tooverbeelden ontzettende waarheden voor te houden’, zoodat zij
‘door haar invloed de sterveling boven de lage aankleefsels van de stof verheft en
zijn geest, vrij van banden, in gewesten zweven doet, waartoe de logge ziel van
eigenbatige gelukzoekers niet kan opstijgen’. ‘Gewone vleiers van aanzienlijken en
vorsten verdienen reeds de verachting van alle eerlijke en weldenkende lieden,
maar een vleiend dichter is de verfoeiing van zijn tijdgenoten waardig en behoort
gebrandmerkt te worden met 'n onuitwischbare schande’. Keert Loosjes zich hier
direct tegen Bilderdijk? Deze was toen in blakerden gunst bij den Franschen koning
en kwam in 1806 met zijn keizervereering voor den dag:
‘Napoleon! zie [hier] uw Dichter
Die zinge U, schrikbre Rijkenstichter,
Die borst heeft adem voor Uw lof.
.............................................
Napoleon! Gij treft mijn oogen,
En al wat groot heet, is vervlogen!
15
Gij schittert en't Heelal verdwijnt.’

Zelfs vier jaar later, bij 's Keizers ‘Echtviering’ kon hij nog schrijven:
‘De blijdschap laat haar juichtoon hooren:
Napoleon verscheen en 't aardrijk is getroost.’

Toen was de Inlijving reeds aanstaande. In het voorjaar van 1810 werden de
zuidelijke provinciën geannexeerd. Er klinkt één verheugend geluid: de Apostolische
Vicaris van 's Hertogenbosch weigert in den kerkdienst God te danken voor deze
keizergunst; hij werd 14 April gevankelijk naar Parijs gevoerd, er klinkt een tweede
geluid, nu uit letterkundigen kring, als Helmers, Loosjes' voorbeeld min of meer
navolgend, den roem van het voorgeslacht en de aansporing tot vaderlandsliefde,
welke deze geven kan, zijn landgenooten onder de oogen brengt met zijn heldendicht:
‘de Hollandsche Natie’. Ook hier had de censuur het gevaar gezien en den dichter
200 regels doen schrappen. Er bleef gelukkig nog genoeg over:

14
15

Koopmans t.a.p. blz. 22.
Ode aan Napoleon, 1806.
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‘Der Vaadren deugden wil ik schildren; hun verstand,
Hun nooit bezweken trouw voor 't heilig Vaderland;
.............................................

Maar:
Voor U zing ik alleen, voor U, o waardig kroost
16
Dier oudren, die met mij om Hollands schande bloost .
Gij waardig nog het bloed, waaruit gij zijt gesproten;
U, U alleen erkent mijn hart voor landgenooten
U, die met vrouw en kroost, in nacht en eenzaamheid
Het ongelukkig lot van 't Vaderland beschreit.’

Intusschen, hij troost hen met de voorspelling van een geestverschijning:
‘Maar wanhoop niet aan 't lot, dat Nederland verwacht,
De deugd stierf nog niet weg van 't heilig voorgeslacht!
Neen Nêerland zal niet als een nachtgezicht verdwijnen:
De zon zal eenmaal weer in vollen luister schijnen.’

Dit was, in waarheid, een daad, weliswaar niet in zoo duidelijk paedagogische
vormen als de Lijnslager, maar door den versvorm wellicht nog eerder ingang
vindend.
Als wij nu de eigenaardig brallende verzen lezen, wordt onze smaak voor poëzie
17
nauwelijks gestreeld . Maar onze voorouders hadden een anderen; voor hen klonk
de ‘Parnastaal’ der dichters uit hetzelfde register, waarmede de patriottentijd hun
burgerdeugd had gepredikt en er zou heel wat tijd noodig zijn vóór men geleerd zou
hebben de voorkeur te geven aan een geluid, waarin diep gevoel zich in strakken
vorm uitte, boven de pompeuze rethoriek, waarin een weinig artistiek dichtergemoed
zich overschreeuwde. Vooralsnog waren Helmers en de iets soberder Loots zangers
naar het hart van hun volk; en dat eerde in hen ook den moed der overtuiging.
Evenals Loots dreigde ook Helmers voor zijn vrijmoedige uitingen gevangenschap;
hij zou haar inderdaad ondergaan hebben, als de dood hem niet had weggenomen
juist vóór de uitvoering van het uit Parijs gekomen bevel. Wij moeten dat ook nu
nog met

16

Dit mocht zoo niet verschijnen; de beide eerste regels werden dus veranderd in:

‘Voor U zing ik alleen; Gij neemt mijn zangen aan!
Het kroost deelde in den roem der oudren heldendaân!’
17

Curieus is het daarom zeker in Helmers ‘Voorreede’ tot zijn Hollandsche Natie te lezen:
‘Nimmer is onze vaderlandsche dichtkunst tot zulk een hoogte opgevoerd als waarop wij haar
thans beschouwen!’
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eerbied vermelden, ook al is onze letterkunde er niet mede naar hoogere regionen
18
gevoerd .
Er zijn er meer die zich laten hooren, zij het niet zoo sterk. Kinker tracht zijn
landgenooten daarmede te troosten, dat het Vaderland niet vergaat zoolang de taal
bewaard blijft, welke onze ark moet zijn,
‘Al praalt die bondskist thans niet op een zegewagen
Al torsen wij haar voort - laat ons niet suffend klagen.’

Heel veel meer dan een ‘Stille Bemoediging’, zooals hij zijn vers betitelt, is het echter
toch wel niet.
Ook in de eerste jaren wordt het geluid niet sterker. Men kan het afmeten naar
dat van Falck die, als hij in December 1812 in het ‘Vrijdagsche Gezelschap Libertate
et Concordia’ te Amsterdam optreedt, verzen uit als deze:
‘Wat is er dierbaar op aarde, dat in deze woedende stormen
Niet den Bataven ontrukt, niet is te gronde gegaan?’

Bilderdijk legde het er wat dikker op: - van zijn Napoleon-vereering genezen, slaat
19
hij naar het andere uiterste over en verbant in zijn ‘Minotaurus’ den voormaligen
godsgezant - met een ten eenenmale niet gerechtvaardigde schimpscheut op moeder
Laetitia! ‘Wat overspelige boelinne,...
Van al wat menschlijk heet ontbloot,
Ontfing uit beestelijke minne
Dit ondier in haar vloekbren schoot?’

Ware dit zijn eenige bijdrage aan onze letterkunde in bezettingstijd, wij zouden hem
weinig voldaan voorbijgaan. Maar deze wonderlijke man - ‘den grooten Ongenietbare’
20
noemde Huizinga hem - ondanks alles nog bewonderenswaard, gaf ons toch ook
het beste en zeker het meest welluidende, dat de poëzie dier jaren heeft
voortgebracht. Het is die in Januari 1811 voor de Afdeeling Amsterdam van de Holl.
Mij. voor Fraaie Kunsten als slot van zijn ‘Dichterafscheid’ uitgesproken voorspelling
aan zijn geliefd Holland, in 1806 met zijn ‘strammen’ voet zoo dankbaar weer
‘betreden’, met de slotregels:

18

19
20

Dat het dichtergeluid inderdaad iets beteekend heeft, kan blijken uit een gedicht van den in
1798 geboren T.P. Gisius Nanning: Aan de Ned. Dichters - (blijkbaar vooral Helmers): ‘[Elk]
zweeg; de dichter dorst te spreken, En heftig klonk zijn lied langs 't vaderlandsche strand’.
Afgedrukt in Pro Patria, 1941.
Het was toen trouwens al 1813.
In zijn rede voor onze Maatschappij over 1813; opgenomen in de Tien Studien.
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‘Holland leeft weer, Holland streeft weer
Met zijn afgelegde vlag
Door de boorden van het Noorden
Naar den ongeboren dag.
Holland groeit weer, Holland bloeit weer,
21
Hollands naam is weer hersteld.’

De censuur schrapte weliswaar al deze strophen bij de uitgave van de
‘Winterbloemen’, welke door den dichter daarom toch niet werd achtergehouden.
Laat ons veronderstellen, dat hun inhoud intusschen mondeling is doorgegeven en
zijn landgenooten heeft gesterkt.
Heel veel was er niet, dat dat deed. Onze Maatschappij had de weinig elegante
gedachte in 1812 den prefect de Stassart het lidmaatschap aan te bieden. En als
een van haar coryphaeën, Rector Brugmans in de herfst van hetzelfde jaar den
Leidschen academiecursus opent, nadat het onderwijsprogramma in Franschen zin
had moeten veranderd worden, sprak hij ‘over de voordeelen uit de ineensmelting
van het Fransche en Nederlandsche volkskarakter in de beoefening der letteren en
22
wetenschappen’, hetgeen, schreef Siegenbeek later , ‘uit den aard der zaak het
echt Nederlandsche hart niet in allen deele kon voldoen’. Inderdaad niet, en wij
mogen dankbaar zijn thans uit den Leidschen Senaat waardiger geluid te hebben
mogen vernemen. De studenten echter wisten ook toen wel raad: in Mei 1813 moest
Lebrun aan den Keizer schrijven, dat: ‘la chaire de la litérature française qui avait
si bien commencé est aujourdhui presque déserte et le professeur est réduit à parler
22
aux murailles’. .
De rector in October 1813, de toch niet zoo heldhaftige Van der Palm sprak dan
ook anders: hij hield een rede tot verheerlijking van ‘de liefde voor het vaderland,
welke niet met het vaderland-zelve is ten onder gegaan’, welke tal van toespelingen
23
op de tijdsomstandigheden bevat . Ook Kinker had, toen hij eenige dagen te voren
de Algemeene Vergadering van de Hollandsche Mij. opende, in zijn ‘Weeklagt’ vele
toespelingen gemaakt op ‘de hoop die ons vervult’ en gesproken over ‘den eedlen
24
jongeling’ die ‘het fakkellicht zal dragen’ .
Er was intusschen dan ook heel wat gebeurd en de ‘aanzienlijken’ -

21
22
22
23
24

Uit ‘Afscheid’, 1811.
Colenbrander, Inlijving en Opstand blz. 114.
Colenbrander, Inlijving en Opstand blz. 114.
Bij Lebrun geroepen, haalde hij bakzeil en wist daardoor gevangenneming te voorkomen.
Colenbrander t.a.p. blz. 115.
Colenbrander t.a.p. blz. 180.
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ik gebruik het woord in den zin van Van Hogendorps strooibillet - hadden eenerzijds
begrepen, dat het volk steeds sterker tegen de Franschen gekant was, anderzijds
uit Napoleons tegenslagen uitzicht gekregen op verandering.
Reeds uit d'Alphonse's ‘Aperçu’ zien wij hoe de Franschen de stemming kenden
25
en Réals politierapport zegt het duidelijk: ook de met weldaden overladen senatoren
ontveinzen hun antifransche gezindheid niet, zelfs bij Lebrun komen zij niet in
uniform; Franschen worden nergens genoodigd, in Amsterdam staat geen salon
voor hen open, in de Societeiten wordt een kwade stemming gekweekt. De Celles
en de Marivault dringen op verbod van ‘Doctrina’ in Amsterdam, ‘Sic Semper’ in
Utrecht aan. De invoering der conscriptie wekt protesten; bij het optrekken der
lotelingen komt het soms tot opstootjes. Het volk vergast zich aan oproerige
kreupelrijmen, hier is er één in Maart 1813 in Leiden verspreid:
‘Den Arend is geplukt, de Veeren zijn gevlogen,
26
Prins Willem is op weg, Weldra Orange boven!’

De oproeping van de nationale militie op 5 April vond vooral tegenstand aan den
Rijnkant; de bewoners van Alphen en Woubrugge drongen Leiden binnen, waar zij
steun kregen van de bevolking en een aanval op het Stadhuis poogden te doen.
De beweging sloeg ook over op den Haag, met moeite werd de orde hersteld,
27
verscheidene arrestanten werden ter dood veroordeeld . Tegelijkertijd waren de
patricische kringen opgeschrikt door het eischen van Gardes d'honneur; op vele
plaatsen, was verzet. Vaders werden gevangen naar Parijs, jongelui onder gewapend
geleide naar Metz gebracht. Het moedig gedrag van den jongen Van Hogendorp
en Donker Curtius en hun lotgenooten in de Haagsche Gevangenpoort is bekend.
Het openlijk verzet der ‘heeren’ maakte sterken indruk. Ik behoef u de verdere
ontwikkeling der gebeurtenissen na de bekendwording van den verloren slag bij
Leipzig tot die van 15, 17 en 30 November niet te verhalen. Ik doe slechts de vraag
of dit alles zich ook uitsprak in het gezongen woord? De oogst is niet zeer treffend,
naast wat ik u reeds heb doen hooren. Er is de ‘Rijmelaar’ van den Leidschen
28
advocaat Cornelis van Marle ; gemoedelijk spottend, waaronder zijn

25
26
27
28

Colenbrander t.a.p. blz. 94 en vlg.
Dit bij Colenbrander t.a.p. blz. 161. Is het niet later?
Mijn 's Gravenhage in 1813, Histor. Gedenkboek III blz. 27.
In 1814 uitgegeven bij J. van Thoir te Leiden.
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‘Katabasis’ dat een verslag geeft van den Russischen Veldtocht; het werd algemeen
verspreid en kostte den schrijver een gevangenschap in April 1813. Wij vinden het
tamelijk flauw. Merkwaardig is een door Wiselius geschreven berijmde parafrase
van Jesaja XIV:
‘Is’ vraagt men, ‘hij 't die in zijn leven
De wereld wrong in slavernij
Die Koninkrijken heeft doen beven
En de Aard herschiep in woesteny?
Die roof en buit te zamen hoopte
Een aantal steên baldadig sloopte?
Wiens nooit beteugelde euvelmoed
Zijn krijgsgevang'nen met zich sleepte
En uit hun land wreedaardig zweepte,
Beroofd van huis en have en goed?
Het kil en levenloos gebeente
Van andre Vorsten dezer aard
Rust nog in eigen grafgesteente
Maar hij hij is een graf ontwaard.’

Het sterkst lijkt een gedicht aan ‘Het Verloren Vaderland’, waarvan bijv. couplet 9
luidt:
‘Ja heel zijn zetel zien wij schragen
Door logen en bedrog en list,
Door onrecht, trouwloosheid en twist,
Waarvan de volkeren gewagen,
Hoezeer de vleizucht, laf te moe
Nog juicht hem 't hatelijk vivat toe’.
29

Zij groeit echter met de bevrijding. Van Hogendorp had al op 17 of 18 Nov. een
30
liedje doen verspreiden, dat volgens een tijdgenoot toen en ook nog jaren later
druk gezongen werd en ‘in de eerste dagen krachtig heeft medegewerkt om de rust
te bevorderen’. Het liedje verraadt zijn hoogen kom-af en reeds één couplet zal u
overtuigen, dat Van Hogendorp bij al zijn voortreffelijke gaven die voor de poëzie
toch wel miste:

29
30

Zie mijn artikel 's Gravenhage in 1813 in het Hist. Gedenkboek deel III blz. 63 Hij volgde het
voorbeeld van prins Willem met het Wilhelmus - helaas wel zéér op een afstand!
De latere griffier der Staten: ten Zeldam Ganswijk. Ibidem.
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‘Welk geluk voor Gravenhage
Elk mag nu Oranje dragen
Aan 't geweer en in 't gemoed
Op de borst of op den hoed (bis)
O, wat zal Zijn Hoogheid kijken
Bij het zien dier vreugde blijken,
Als hij hoort hoe elk in vrêe
Draagt Oranje en roept: hoezee! (bis)
31

Een ander ‘Oranje-liedje’ is er een aardig pendant van:
Nu zijn de Franschen van de vloer, hoezee
De lieve Prins komt aan het roer, hoezee
Nu zingen wij weer hand aan hand
Voor 't ouwe, lieve Vaderland, hoezee, hoezeer, hoezee!

Met dezen, weinig ‘leeuw-gebrul’-achtigen slotregel:
Wij zingen maar doen niemand kwaad,
Hoezee, hoezee hoezee!’

‘Leeuwgebrul’ was er namelijk ook. Men schond er zelfs Vondel voor in een ‘Parodie
32
of weerklanken op de Alleenspraak van Gysbrecht van Aemstel’ :
‘Maar Amitofel is met all zijn Plunderhoopen
Met al zijn Fransch gebroed van zelven weggeloopen
..........................................
Zij kruipen in hun Hol, beducht voor 't fel geschreeuw
Van Hollands grimmig dier, den langgetergden Leeuw.’
33

Fraaier is nog ‘Hollands Leeuw is ontwaakt’ - comisch van grootspraak naast het
wel meer met de werkelijkheid kloppend Oranje-liedje -,
‘Hij is vergramd - zijn vreeslijk brullen
Moet svyands hart met schrik vervullen,
Die hem zoo snood heeft aangerand!
Ja gij moogt voor zijn woede beven!
Doch edelmoedig in 't vergeven,

31
32
33

Kon. Bibl. Pamfl, nr. 23561.
‘Toegepast op de gelukkige verlossing van Nederland in 1813’, Ungers Vondelbibliografie nr.
293. Zie dr. P.H. Schröder, Parodieën in de Ned. Letterkunde, 1932, blz. 57.
Kon. Bibl. Pampfl. nr. 23552.
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Wil hij alleen den dwingeland
Zijn eedle gramschap doen gevoelen......’
34

Hoe die eedle gramschap zich dan uiten kon, leert ons een derde kunstwerk
‘Afscheid aan de Franschen’. Ik geef u slechts de begin- en slotregels:
‘Landverwoesters! Bloedafzuigers! Menschenbeulen! Rooversrot!
Bondgenooten van den Satan, die met deugd en menschheid spot!
Heilbedervers! Zieltyrannen! Deugdverbastraars! Helgespuis!
Neem met uwe zaamgezwoornen mijnen vloek met u naar huis;
Ga en zeg dien beul der volken, die zig noemt Napoleon!
Dat het heil van Bato's Telgen weer met zijnen val begon.’

Curieus is een lierzang van Maria van Zuylekom - die ook over de Duitsche bezetting
had kunnen geschreven worden! -:
‘Hij huichelde ons de schoonste droomen
Van Vrijheid en Gelijkheid voor:
Hij scheen als vriend tot ons te komen
En brak in 't land als vyand dóór:
Roofde onze Kinders, Vaders, Broeders,
Roofde elk van onze Staatsbehoeders,
Bedroog, beloog ons dag bij dag,
Nooit waar er wreeder, woester woeden
Nooit euveldaan in koeler bloeden
Gepleegd, dan 't volk van Neêrland zag.
Zijn eigen grootheid dáártestellen
De grootheid van zijn eigen ras
s Lands steunpilaren neer te vellen
Ziedaar wat zijn bedoeling was.
En zulke monsters, Landgenooten,
Hebt gij gekoestert in uw schoot
Voor hen laagt gij uw schatten bloot!’

Hij is aardiger dan Bilderdijks ‘Krijgsdans’, en het ‘Krijgslied’ van zijn vrouw, beide
even opgewonden en bloeddorstig.
Maar ik spaar u de rest, trouwens ik spaar u méér, want de oogst der liederen nà
de bevrijding, toen men in veiligheid zingen kon, wies

34

Ibidem nr. 23555.
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35

geweldig aan en zij valt eigenlijk buiten mijn onderwerp. Bovendien hebt gij uit de
staaltjes welke ik gaf, het karakter wel al leeren kennen. Over het algemeen legde
men het er wel heel dik op.
Men overscheeuwde zich; en dat vermoeit spoedig! Men had, nadat men in 1795
Loosjes' vertaling van de Carmagnole had gezongen, een steeds moeilijker
wordenden tijd doorgemaakt en de voorraad geestelijk weerstandsvermogen, welke
de achttiende eeuw had aangevoerd, was tegen de harde slagen van het lot eigenlijk
niet bestand gebleken. Huizinga, in zijn lezing voor onze Mij. in 1913 over ‘de
36
beteekenis van 1813 voor Nederlands geestelijke beschaving’ komt tot de conclusie,
dat men het ‘hoogstens een markeeren van den pas’ zou mogen noemen. ‘(De)
haat tegen Napoleon mocht men nog zoo luid uitkraaien, van de hellende baan
waarlangs wij op weg waren geweest een zeer verpooverd slag Franschen te worden,
kon men niet aanstonds terug’. ‘De meest onmiddelijke cultuurwerking van 1813
doet zich gelden als een reactie, méér nog op den jongsten tijd dan op den Franschen
geest’. Was dit laatste misschien gelukkig, omdat wij tenslotte reeds lang geleerd
hebben, dat de overheersching ons ook zeer veel goeds heeft gebracht, ons eigenlijk
pas rijp heeft gemaakt voor de eenheid, welke de 19de eeuw ons - zij het pas nà
een wederom ontwaken - zou brengen?
Men had de vrijheid terug. Een liedje ‘Aan de Hagenaren ter gelegenheid hunner
37
Verlossing uit de Fransche Dwingelandij’ , in December verspreid, zong welvoldaan:
‘Vrijheid banne zwarte zorgen,
Vrijheid schenke u alle vreugd,
Vrijheid streele u elken morgen
Met vernieuwd en waar geneugt.’

En men had weer een Oranje. Gelukkig een, die verantwoordelijkheid

35

36
37

Bovenaan staat Bilderdijk met een ‘Nieuw Liederenboekje strekkende tot opwekking van
vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze dagen’, in 1813 in Amsterdam verschenen;
M.M. gaf in Leiden in dat jaar een toepassing op het Wilhelmus uit; iets dergelijks deed Loosjes
in een bundel ‘Liederen voor en door Vrienden van Vryheid, Vaderland en Oranje’, 1814; Er
is een Oranje-Tafellied (Knuttel 23564) dat evenals Loots' Volkslied evenzeer op het Wilhelmus
afgestemd is. Van Q. de Flines is een Krijgslied voor Nederlanders, Kn. 23742; een bundel
‘De Vruchtdragende Oranjeboom’ werd in 1814 bij B. Koene te Amsterdam uitgegeven. De
dichteres Maria de Witte van Haemstede geboren van Zuylekom gaf in November de ‘Lierzang
aan mijn Landgenooten’, in December een tweede Lierzang: ‘Opwekking van de Nederlanders’
uit. Coupletten uit de eerste haalde ik hierboven aan.
Men vindt haar behalve in de Verslagen der Mij., ook in Huizinga's ‘Tien Studien’ blz. 80 en
vlg.
Knuttel nr. 23626.
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voelde en van aanpakken wist. Men had daaraan genoeg en aanvaardde met
erkentelijkheid zonder behoefte aan eigen actie. Voor de Grondwet, die de vormen
bepaalde, waarin zich het nieuwe leven bewegen zou, was slechts de grootste
38
onverschilligheid . Een politiek weekblad, de Nederlander, dat leiding had willen
39
geven, gaf het op daar de abonné's uitbleven .
40
Hoe hard zij ook zij, men zal Huizinga's uitspraak moeten aanvaarden:
‘zelfstandige geestelijke factoren: een nieuw geloof, een nieuw gezang, een nieuwe
kunst, een nieuw weten of zoeken bevatte 1813 niet in zich.’
Men was teruggekeerd, - wij behoeven maar aan de familie Stastok te denken
om het zoo diep mogelijk te beseffen, - men was teruggekeerd tot het ideaal van
41
den achttiende-eeuwer Simon Stijl :
‘Een frissche pijp in de eene en 't glaasje in de andre hand,
Met zoete praters op een winteravond-uurtje
In een bekwaam vertrek en bij een luchtig vuurtje......
Ik weet geen grond zoo diep, die dan niet is te peilen;
'k Wou wel op die manier rondom de wereld zeilen.’

Al was het bemoedigend, dat het juist enkele dichters waren als Loosjes en Kinker,
Helmers en Loots, wier stem den vaderlandschen klank behouden had, het bleek,
dat de vreemde overheersching, komende na toch reeds zware rampen en jaren
van achteruitgang en verarming, de Nederlandsche energie zóó had uitgeput, dat
de levende krachten, die gelukkig nog bewaard gebleven waren, méér dan een
kwarteeuw hebben noodig gehad om nieuwe bewegingen op allerlei gebied op gang
42
te krijgen .
Onze Maatschappij behoorde niet tot de kernen, waarbinnen die levende krachten
werden gekoesterd. Wat wij van haar werk weten, doet nog typisch
achttiende-eeuwsch aan. Het zou tot de dagen van Matthijs de Vries en Fruin moeten
duren vóór zij uit den slaap werd gewekt.

38
39
40
41
42

Colenbrander, Willem I dl. 1 blz. 206; hij haalt Niebuhr's verbazing over dit feit aan als
getuigenis.
Ibidem blz. 207.
t.a.p. blz. 87.
Aangehaald bij Busken Huet, Litt. Fant. Krit. XXIV blz. 151.
Het bovenstaande was reeds gezet, toen ik kennis kreeg van eene Verhandeling van prof.
de Vooys in de Kon. Academie Juli 1944; in 1945, in de Meded. der K.A. afd. Letterk., dl. 8
nr. 3, verschenen. Hij noemt, behalve de door mij behandelden o.a. nog Borger en Wiselius,
ook, uitvoeriger dan ik, Kinker, die meer eerbier afdwingt dan ik hem gaf.
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Ik gaf U iets als een achtergrond - hoe komt daar nu 1940/45 tegen uit?

1

II

Mogen wij beginnen vast te stellen, dat de achterons liggende jaren zwaarder en
moeilijker moeten geweest zijn dan de Fransche tijd? Het directe oorlogsgeweld
met vernielde steden en dorpen, geïnundeerd land en dóórgestoken dijken; dan
hetgeen aan landgenooten met gevangenschap, doodstraf, deportatie, menschenroof,
is aangedaan; diefstal en vernietiging van bezittingen en onmisbare
productiemiddelen; terreur en hongersnood - dat alles heeft de Fransche tijd niet of
slechts in bescheiden mate gebracht. Noch Lod. Napoleon, noch Lebrun en zijn
ambtenaren waren voorbeelden van kwaden trouw en misdadig raffinement.
Wij weten zelfs nog niet alles; doch reeds wat wij elk persoonlijk ervaren hebben
en wat wij nog jaren rondom ons niet hersteld zullen zien of geheel zullen moeten
missen, is voldoende voor een levendige herinnering.
Maar er is nog veel meer. Wij kunnen die herinnering ook voeden met de producten
van den menschelijken geest, welke ons uit deze jaren zijn gebleven. Er is velerlei,
- méér dan wij nu reeds kennen - waarvan het wenschelijk ware, dat het ter
opvoeding van ons volk in een samenvattende uitgave tot onze beschikking kwam.
Ik denk aan de uitstekend gestelde protesten van onze professoren, medici,
studenten en anderen, aan de herderlijke brieven en verklaringen, gelezen van de
kansels onzer vaderlandsche kerken van elke belijdenis, ook aan menige predicatie,
uiting van een meer dan ooit bewuste militia Christi. Elk van U heeft zonder twijfel,
niet slechts met instemming maar ook met ontroering, uitingen van elk dezer soorten
gelezen of aangehoord en er de sterkende kracht van ervaren. Ik denk daarbij ook,
en met eerbied, aan de Vrije pers: Vrij Nederland, Het Parool, Trouw, de Waarheid,
de Geus, de Vrije Kunstenaar en hoe zij nog meer mochten heeten; niet omdat zij
steeds het naar ons gevoelen juiste woord sprak, maar omdat zij zoo trouw en
onverschrokken al deze jaren het symbool was van het oude vaderlandsche erfgoed:
2
‘het vrije woord’. In een klein bundeltje las ik een paar coupletten ‘Aan de gevallen
Drukkers’:

1
2

Voordracht op de vergadering van 11 Augustus 1945.
Siem de Maat, pseud. van Anth. Donker: In Holland staat een Huis. Halewijn-pers, 1945. Ik
nam slechts enkele coupletten en zette ze om, terwille van hier noodig verband.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

19
‘Het lood dat de vijand verschoot in kogels
maakten zij tot de stem van het land.
Uit de schuilplaats vlogen de vrije vogels
van de strijdende geuzenkrant:
En toen de eerste van hen was gevat
trad dadelijk de tweede naar voren.
Toen de derde zijn leven gegeven had,
sprak de vierde: het is niet verloren.
Wie voor het leven der Vrijheid vecht
voert een strijd die moet voortgezet.
De salvo's knalden; zij stonden recht,
en hun ledige plaats werd bezet.’

Zulke regels mogen niet uit de herinnering van ons volk verdwijnen, omdat zij in
treffenden eenvoud de overwelkbare grootheid van simpele daden, maar
3
heldendaden, voor ons doen opleven .
Maar ik denk ook, - en het komt mij voor, dat dit op deze plaats het meest voor
de hand ligt, - aan het eigenaardig letterkundig leven. Ik laat daarbij - natuurlijk datgene terzijde, dat zich onder bescherming van den bezetter aaneensloot rondom
eene instelling, welke zich, met een nederige buiging tegenover Germaansche
adspiraties, de ‘Kultuurkamer’ noemde. De literatuur-historicus zal het niet kunnen
voorbijgaan, maar wij zullen toch liever onze aandacht geven aan een, gelukkig
veel ruimer gebied, waar vaderlandsche trouw hooger gesteld werd.
Aanvankelijk, toen de persbelemmering nog niet zoover dóórgevoerd was, omdat
de vogelaar nog hoopte met zoet gefluit de vrije vogels te kunnen vangen, bleef
letterkundig werk verschijnen in bundels of in tijdschriften. Het sloot zich aan bij de
rijke productie, waaraan wij gewend waren; geen strijd-poëzie; slechts nu en dan
klinkt eruit op hetgeen de gebeurtenissen, - vooral die van de Meidagen 1940 - in
dichterharten hadden ingebrand. Ik denk aan Van Eyck's bundel ‘Verzen 1940’; ook
4
aan de verzen van Top Naeff (Stem, 1941) en bijv. aan het ‘Doodenmarsch’ getiteld
visioen van Clara Eggink met die benauwende regels:

3

4

Een voorbeeld: het Maartnummer 1945 van Trouw wijdde een woord van nagedachtenis aan
den drukker, uitgever en technischen verzorger van het blad en vier leden van zijn personeel
en voorts aan den 26-jarigen W.P. Speelman, van de oprichting af ‘de groote motor en
bezielende kracht van het blad’: alle in Februari doodgeschoten. Toch is het blad weer op tijd
verschenen.
Uit ‘Het Schiereiland’.
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‘Daar staat de dood nog op de brug,
een zwarte schaduw recht van rug. Och broeders hij bleef ongedeerd,
Terwijl Uw schim hier langs marcheert,
Een, twee!’
5

of aan ‘De Stroom’, een lied aan de Maas , ondanks den fellen strijd, ‘door niets
gewond’ van Jan Prins, met het moed-insprekend slot:
‘Onschendbaar stroomt zij voort, en geeft
den moed ons, zelve van zoover gekomen
en naar zoover bestemd, ook onzen droom te droomen
van zegevierend licht, een werkelijkheid ontnomen,
die, zooals zij, elke verwoesting overleeft.’

In '42 lazen wij, weer in heel anderen zin onder den indruk van den tijd, het mooie
6
‘Mascheroen’ , de duivel die God beschuldigend toeroept:
‘Vergeten zijt Gij - in de Orgie van vuur
aan de fronten;
In de gierende bommen - op brandende steden;
In het laffe verraad van de mijnen!
Vergeten zijt Gij in de doffe verbittering van de gevangenen’
7

Tenslotte, wie van ons heeft niet gegnuifd, toen hij in de Gids nog lezen kon het
bijtende vers van Koos Schuur: ‘Het angstig Voorrecht’ van den dichter, die zijn
medemensch ‘doorzien en schatten kan’ en nu sprak van:
‘Uw wrang systeem van heerschen en verdeelen,
uw klam fatsoen, uw platte vroolijkheid,
uw redeloosheid en uw wettig stelen,
en heel 't complexental, waaraan gij lijdt.’

Daarin klonk nog iets van het vrije woord.
Maar dat werd al gauw onmogelijk; het vrije woord was echter niet te smoren.
Onze letterkunde bloeide voort in het verborgen. Menig dichter, romanschrijver,
essayist of geleerde bereidde werk voor of voltooide het

5
6
7

Uit ‘Later Werk’.
Van dr W.A.P. Smit, nieuwe uitgave bij W. van Hoeve, Deventer.
De Gids van Maart 1942; hetzelfde tijdschrift publiceerde o.a. ook nog het mooie ‘Carillon’
van Ida Gerhardt.
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om het te doen verschijnen, zoodra censuur en vrijheidsbedreiging van het
Nederlandsche erf zouden zijn verdreven. Onafhankelijke uitgevers en
vrijheidlievende zetters deden reeds het noodige werk, al bleef het onmisbare papier
nog in roovershanden. Wij wachten met spanning de komende oogst af. De grijze
Henriette Roland Holst, - hoe kan men bijna anders verwachten? - zal erbij voorgaan
met een bundel. Onder den titel ‘de Loop is bijna volbracht’ schonk ons de
Mansarde-pers in den afgeloopen winter daaruit reeds een viertal gedichten. Wij
waren er dankbaar voor, want merkwaardiger, hoopgevender ook, was hetgeen wèl
verscheen. Toen de hand van den bezetter steeds zwaarder ging drukken, toen hij
groepen jonge mannen in de gevangenissen geworpen, onze officieren bedrogen,
onze intellectueelen in gijzelaarskampen had weggevoerd, toen wij in donkere
nachten de salvo's hoorden knallen aan de randen onzer steden, toen onze huizen
en fabrieken werden leeggehaald, onze voedselvoorraden gestolen, onze Joodsche
landgenooten eerst geplunderd en opgejaagd en tenslotte over de grenzen bij
duizenden werden vermoord, - toen eerst recht konden onze dichters niet zwijgen,
óók niet, - of moet ik zeggen juist niet? - in den uitersten nood. Ik denk aan het
8
schrijnende ‘Lied der achttien Dooden’ van Jan Campert :
‘Een cel is maar twee meter lang
en nauw twee meter breed;
Wel kleiner nog is het stuk grond,
dat ik nu nog niet weet,
maar waar ik naamloos rusten zal,
mijn makkers bovendien;
wij waren achttien in getal;
geen zal den avond zien.’

Het is deze felle aanklacht, welke door twee Utrechtsche studenten op een los blad
werd gezet en verspreid, en die zoo'n opgang maakte, dat zij vijftien drukken
beleefde, de veertien volgende treffend geillustreerd. Het was de eerste uitgave van
‘de Bezige Bij’, de onderneming, die wellicht het meest actief was. Zij droeg met
medewerking van de auteurs de opbrengst harer voortreffelijk verzorgde uitgaven
aan de Verzetbeweging af. Als men weet, dat hiermede niet minder dan 800.000
gld. in goede handen kwam, dan krijgt men ook een denkbeeld van den omvang
en de beteekenis van deze werkzaamheid.

8

Geuzenliedboek, blz. 18.
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Er vloeide daarna een stroom van in het geheim gedrukt werk.
Een nog semi-verborgen uitgegeven - en ook weldra verboden - bundel, ‘Pro
9
Patria’ met een bloemlezing van oudere en jongere ‘Vaderlandse Verzen’ opende
de rij in 1941. Sedert kregen wij verschillende geheime uitgeverijen, waarvan ik u
die van de Bezige Bij reeds noemde; vooral haar serie ‘Quousque Tandem’ leverde
prachtig werk; in de korte periode, dat nog een hoeveelheid papier van vijf pond
mocht verwerkt worden, kwam de Amsterdammer Balkema voor den dag met de
Vijfpondenserie, welke werd voortgezet ook toen deze mogelijkheid was geëindigd.
De Utrechtsche letterkundige J.P. Romijn kwam met de Schildpadreeks, waarin
werk van ouderen en jongeren verscheen. Onder tal van gefingeerde uitgeversnamen
gaf de meesterdrukker Stols kostelijk uitgevoerde herdrukken - o.a. vele Fransche
in het licht. Ook de Haagsche Mansarde-pers - in haar laatste periode de Final Stage
Pers genoemd - verzorgde haar uitgaven voortreffelijk. Dan waren er de In Signo
Piscium-reeks, de Herberg- en de Merel-reeksen, de Semaphore-pers, de
Bayard-reeks, de Heggewinde, de Ursula- en de Odyssee-persen, de Homerus-pers
en de Molen-pers, de Halewijn-pers en de Astra Nigra-reeks, de Bête noire, die
Fransche verboden boeken drukte, tenslotte de uitgaven van den Groningschen
schilder-dichter-drukker H.N. Werkman, die mede de Blauwe Schuit de wereld
inzond, welke uitgeverij zijn schepelingen vond onder een aantal bekende dichters.
Zij die het geluk hadden de Tentoonstelling: Het Vrije Boek in Onvrijen Tijd, welke
het Amsterdamsche Stedelijk Museum reeds kon inrichten, te bezoeken, weten hoe
onvolledig ik hier nog ben. Er waren daar zeker meer dan 1000 werkstukken. Niet
alleen liederen, novellen, essays, boeken, ook enkele literaire tijdschriften, zooals
het bij Romijn in de uitgeverij ‘In den Haeck’ verschenen Interim, waaraan ook oudere
schrijvers medewerkten, dan de Parade der Profeten met werk uitsluitend van
jongeren, evenals het in '45 verschenen Zaans Groen. Deze zijn goed verzorgd,
maar er waren er ook die gestencild werden. Trouwens ook bij de gedichten komt
dat voor: er waren prachtedities met illustraties en nooduitgaven. Een bijzonder deel
vormden de Rijmprenten; velen hebben die in hun woonkamers gehad: ik zag ‘De
18 dooden’ hangen in de spreekkamer van een predikant. De maning ervan klonk
tot velen door.
Verschenen aanvankelijk de uitgaven nog onder eigen schrijversnaam,

9

De Stem van Holland in Vaderlandse verzen, Bloemlezing verz. en toegel. door K. Heeroma
en G. Kamphuis, Daamens Uitgev. Mij. 1941.
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na '42 was dat niet meer mogelijk, toen werkten auteur en uitgever beiden onder
pseudoniem, soms onder meer dan een. Donkersloot, die zich reeds in het gewone
leven achter Antony Donker terugtrekt, verschool ook deze achter Siem de Maat
en achter Maarten de Rijk, Asselberg - van Duinkerken - heette Pieter Bakx of
Andries van Doorn; dr. Smit, Evert Pot of W. van de Maze; Dr. Heeroma - alias Muus
Jacobse - had zelfs drie andere namen. Maar ik zal niet pogen U een lijstje te geven;
10
in een nuttig boekje, dat G.H. 's-Gravesande heeft samengesteld , telt deze er niet
minder dan 112 en hij weet niet of hij wel compleet is. Van meer belang is, dat er
van bijna al onze bekende schrijvers, vaak herdrukken, maar ook vaak nieuw werk
verscheen, meest gedichten; zoo bijv. van A. Roland Holst, Nijhoff, Vestdijk, Bertus
Aafjes, Van Duinkerken, Ant. Donker, Engelman, Hoornik, Muus Jacobse, Agterberg,
den Brabander, Morriën enz.; het proza was schaarscher: romans als Apollyon van
Bordewijk, Dorre Grond van Van Eysselsteyn, Rumeiland van Vestdijk, Vrouw en
Vriend van Blaman en de boeken van J. Brouwer verschenen nog vóór '42; nadien
zijn het meest Essays, als Eigen Achtergronden van Roland Holst, of novellen als
11
12
die van Blijstra, Van der Woude , Van Haarsma , Theun de Vries; diens W.A. Man
en het uit het Engelsch vertaalde boekje van Steinbeck: de Vliegenvanger, behooren
tot de meest treffende oorlogsnovellen. Er zijn èn onder de dichters èn onder de
prozaschrijvers ook tal van namen, die men niet of nauwelijks kende. Vooral na '43
zwelt de stroom aan. Want in de latere jaren in steeds meerdere mate bemerken
wij het gegrepen zijn door de bitterheid van den tijd, door de smart om wat verging,
door den wil tot verzet; steeds meer sprak zich in den onvrijen tijd het hart uit als
van degenen, die de vrijheid van hun ziel niet wilden prijsgeven, die het ondanks
alles vrije woord als strijdwoord aanheffen. Zoo klinkt het in de mooie ‘Celdroom’
van H.M. van Randwijk:
‘In elke cel in Nederland
is 't duizendmaal en meer bewezen,
en wat de vijand nederbrand' waar hij een cel bouwt is 't te lezen:

10
11
12

G.H. 's Gravesande, Letterkundig Leven in Bezettingstijd; Boekh. Dijkhoffz, den Haag (niet
in den handel).
Onder het pseudoniem Martijn Cort gaf hij bij de Bezige Bij uit: ‘Zeven Brieven’, van een vader
aan zijn zoon.
Pseudon. van S. Leiten; Hij gaf bij de Bezige Bij een roman: Drie Getuigen.
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‘Gerechtigheid zal wederkeeren ’.
Het staat met bloed in steen geverfd;
wie het zoo naschrijft, zal het leeren:
Met bloed betaald, met bloed geërfd.
.............................................
De vogel hoort een stem: ‘Vlieg uit’;
ziel spreekt tot ziel; de winden beven,
een nieuwe lent' die niemand stuit!
Zo breekt met trillende fanfares
de vrijheid glorieerend baan .........’

Het kwam in rijke verscheidenheid; ik mag u niet met namen en titels ophouden;
slechts veroorloof ik mij enkele aanhalingen, van dingen, die mij bijzonder troffen.
14
Dat deed bijvoorbeeld het gedicht ‘Stedetroost’ van W.A.P. Smit; hij schreef dit
onder het pseudoniem W. van de Maze, terwijl nog in '42 onder zijn eigen naam het
treffende Mascheroen was verschenen; hij roept Huygens op, die klaagt over het
lot van den Haag
‘En O dat vallen van de bomen
de mooiste die in Holland staan;
als herfstblad zijn zij neergekomen
van Zorgvliet tot de Maliebaan.
Meest onherstelbaar heeft geleden
mijn Haagse Bosch, waar dag en nacht
het zware hout werd uitgereden
naar 't schip aan de Princessegracht.
Zijn er nog vijvers en nog lanen,
nog oude stammen ruig van mos,
kan men nog altijd argloos gaan en
opeens dan staan voor 't Huis ten Bosch?’

Heel anders weer klinkt de stem in den bundel ‘Het Wachtwoord’ van A.v.d.
15
Merwede , onder welleen schuilnaam prof. Geyl, dien wij nog niet als dichter kenden,
ons 20 grootendeels in Buchenwalde geschreven sonnetten schonk; hier is er één:
(nr. VI)

13
14
15

Afzonderlijk, anoniem, uitgegeven.
In de serie In Signo Piscium nr. 6.
Uitgave nr. 8 van Quosque Tandem; bij de Bezige Bij, 1944.
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‘Kruistocht voor de beschaving? Wat een hoon!
De leider draagt op 't voorhoofd 't duivelsteeken;
zijn mooie woorden zijn maar hol vertoon:
't vak eisch naar 't uitkomt, schimpen, knupplen, preeken.
De Rus is vuil’, - 't kan zijn. Maar zijt gij schoon?
‘De Rus...’ Maar gij, die bij ons in kwaamt breken
en U nu breeduit vestigt metterwoon ...
wij letten meer op úw gemeene streken.
Bij al de Polen, die gij hebt vermoord,
en bij de Joden, die gij daaglijks martelt,
bij 't Vaderland, dat in uw wurggreep spartelt,
en bij de Waarheid, die gij wringt en smoort,
ja bij de Toekomst, - die ú niet behoort! 't Is kruistocht tegen ú! Wij fluistren 't voort.’

'k Deed slechts een greep uit heel dien eigenaardigen schat van kleine boekjes,
uitgegeven met een fijnheid en zorg, waaruit niet slechts de Nederlandsche smaak
voor edel drukwerk spreekt, maar ook de eerbied welke voor met onbezweken trouw
ook in duisteren tijd uitgesproken dichterwoorden, zij allen gevoelen, die met den
16
dichter Engelman weten :
‘Hardnekkig is de mens geschapen,
hoe zwak zijn lichaam schijnt;
Onsterflijkheid gaf hem tot wapen
den geest, die niet verdwijnt.
Die geest is nimmer te beperken,
die geest zal, recht en slecht,
in menschen gansch opnieuw gaan werken,
als men hem heeft geknecht.’

Waren hierin onze dichters, onze kunstenaars aan het woord, zij die aan de stem
van hun hart het zwijgen niet konden opleggen en die nu wat zij te geven hadden
ook schonken, niet slechts aan ons, maar door de opbrengst der kleine bundels af
te staan ten bate der geheime strijders, ook aan de kracht van het ontembaar verzet,
niet overwegend vinden wij in deze bundels het verzet-zelf. Wij vonden dat soms
in een literair hoekje van de vrije pers, vaak in het van hand tot hand gaande billet,
tenslotte in bundels, waarvan de belangrijkste zijn: Het Geuzenliedboek, ge-

16

Uit: ‘De Dijk’.
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19

drukt het najaar 1943 en het Vrij Nederlandsch Liedboek van April 1944 . Zeker,
dit is niet alles onvergankelijke literatuur, daar is immers ook, de Inleiding van het
Geuzenliedboek zegt het volkomen juist, ‘de kleine kunst, die uit het volk ontstaat’,
‘wat allernoodigst moest gezegd worden, vond maat en rijm en rythme’; ‘laat het
dan nederige poëzie zijn, zij draagt het volledig kenmerk van de ware, is geen
bastaard der gekunsteldheid, maar zuiverste uiting van het hart en den ontroerden
geest’. ‘Het is de verwoording van het lied dat in ons allen is ontwaakt - een strijdlied,
20
dat straks een lied van vrede en vrijheid wordt’ .
Het zijn gedichten, om een woord van Verwey aan te halen: ‘geen voer voor een
kaste, doch een dronk voor den vrijen mensch’.
Deze liederen zijn dus van zeer verschillend gehalte en kaliber; er zijn er, waar
rythme en woordkeus, waar kleur en klank den dichter doen vermoeden achter het
naamloos vers, er zijn er die, naar den vorm gemeten, niet boven de huiselijke
poëzie uitkomen, waarin de Hollanders zich, nà de Rederijkerij, zoo gaarne uiten.
Maar er is allen gemeen - en zegt niet, dat dit niet uiterst belangrijk is - een grondslag
van diepe waarachtigheid, een in eenvoudigen trouw gegrepen zijn en ontroerd; en
mij zijn zij als Nederlander daarom allen even lief.
Er is veel persoonlijk ervarens: persoonlijk ook in den zin van in eenzaamheid
voor zich zelf doorleefd: de gruwelen van cel en concentratiekamp, de zekerheid
van den naderenden dood voor de geweerloopen:
‘Ik heb zooveel geleerd in deze maanden,
Ik heb zooveel gekregen bovendien,
en kan daardoor het leven en de menschen
nu met meer zin en zoo heel anders zien.’

18
19

20

‘Uitgegeven en gedrukt tijdens de Duitsche Overheersching in Nederland’, 112 blz.
‘Gedrukt in bezet Nederland’, 189 blz. Merkwaardig is, dat in Zwitserland in '44 een bundel
verscheen, in een serie ‘Stimmen bedrängter Völker’, bij het Verlag Oprecht in Zürich, ‘Gedichte
aus den bezetzten Niederländen’. Hierin zijn de gedichten in het Ned. opgenomen met ernaast
een goede Duitsche vertaling. In '45 verscheen in Brussel een gelijke bundel, alleen
Nederlandsche tekst, met een voorwoord van onzen gezant en een Inleiding van J.A.
Braaksma.
Het is ermede als met het zestiende-eeuwsche Geuzenliedboek, waaruit nog in de 17de eeuw
door het volk druk gezongen werd: ‘de hoogere standen waren allang te goed geworden voor
deze krachtige uitingen van de volksziel, toen het aan zichzelf overgelaten mindere volk er
nog voortdurend naar greep’; zoo dr. E.T. Kuiper in zijn Inleiding tot den herdruk van 1925.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

27
21

Maar er is ook het ervaren van de kameraadschap , van den zegen van
wederzijdschen steun, van het krachtputten uit hernieuwd of versterkt
Godsvertrouwen. Hoort naar dien bijna wankelende in de eenzaamheid van zijn cel,
die een moedigen makker bij zich heeft binnengekregen:
‘Plots wordt dan onze cel
licht, want hij lacht naar mij:
God overwon de hel’
zegt hij, ‘voor jou en mij’.
De zon der eeuwigheid
omstraalt ons zoo vol licht
dat wij, voorgoed bevrijd
aad'men met oogen dicht.
Achter ons zinkt de muur;
ver is het peleton,
en als een stem roept: vuur,
22
zien wij alleen de zon .’

Zoo ervaren het velen. Het is de diepe waarheid, waarmede Henriette Roland Holst
een beschouwend gedicht: ‘Aan de Hollandsche Joden en hun Vrienden’ besluit:
‘Hoe heerlijk is dit, dat uit donkere uren
opstijgt de zuivere, gewijde lach;
dat God uit de bitterste avonturen
Zoete vertroosting te schenken vermag,
dat het duister wordt tot een jongen dag,
23
waardoor wij opgaan, nieuwe creaturen .’

Wij weten het ook uit het kerkelijk leven in de achter ons liggende jaren, dat de
stroom der steunzoekenden machtig is gezwollen en dat veler deel een echte
versterking van het besef der waarde van het Christelijk geloof geworden is; in
enkele dezer verzen nu zien wij hoe dit zich louteren kon tot een edel martelaarschap.
24
Luistert naar ‘Het Lied van de negentien Getrouwen’

21
22
23
24

Geuzenliedboek, blz. 35; het vers is van Adolf Snijders, geb. 1920, gefus. 20 Juli '43.
Vrij Ned. Liebb. blz.161.
Vrij Ned. Liedb. blz. 102.
Vrij Ned. Liedb. blz. 125.
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‘Wij blijven trouw, vernederen ons niet,
zoo klinkt door zuivren ochtendlucht gedragen
hoog in het stille, schuwe dagen
hun sterk, onwankelbaar geloof, hun lied.
Vervuld van 't laatste offer zoo weerklinkt
het zingen dezer negentien getrouwen,
het rijst omhoog: Wilhelmus van Nassouwe;
Dan klapt de voetsteun, wankelt en verzinkt...’
25

Niet minder sterk is dit andere lied, de ‘Ballade van de ter Dood veroordeelden’
met het aangrijpende eind-thema van elk couplet: ‘Heer help de andren: ik kom wel
terecht’, dat zóó besluit:
‘Wij weten wel, dit kost ons straks het leven,
wij zien het licht nog slechts een korten tijd;
Maar als wij aanstonds vallen in den strijd,
en eenzaam sterven op de hei in Haren,
dan willen wij een laatsten zucht bewaren
voor dit gebed op weg naar d'eeuwigheid:
Heer Uw soldaat, die sneuvelt in 't gevecht,
hij smeekt: Help Holland ‘ik kom wel terecht.’’

Ik kan - het is trouwens niet noodig, al zou het verleidelijk wezen, - niet te lang bij
elk bepaald type stilstaan; ook niet omdat er nog eenige genre's zijn, waarvan ik
aandacht geven moet, omdat ons overzicht anders nog onvollediger zou zijn. Er
zijn vertrouwen en moed insprekende verzen in den trant van ‘Houd moed mijn
26
dierbaar Vaderland, versaag niet in den nood’ zooals een ervan begint, waarvan
27
misschien ‘Het uur dat komt’ het meest treffend is; het is steeds weer deze klank,
welke door alles heen zich hooren doet:
‘Ik weet, ik weet, zoo zeker als mijn hart
zijn eigen maatslag kent,
dat Holland, thans geteisterd en getart,
28
herrijzen zal in 't end.’

25

26
27
28

Ibid. blz. 69. Het gedicht is van IJge Foppema. Men zie ook aldaar bijv. blz. 71 (Het Schot)
blz. 83 (Laat ons het groote woord van heldenmoed, In 't bitter pleit niet ijdelijk gebruiken)
blz. 94 (Gevangeniskerk) blz. 86 (Luchten); Geuzenliedboek blz. 29, 36 en 37.
Ibid. blz. 147.
Ibid. blz. 182.
Ibid. blz. 9.
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of, gedragener:
‘Dit gaat voorbij, dit alles gaat voorbij:
Weer zullen steden uit het puin verrijzen,
er zullen huizen komen voor paleizen,
29
maar 't zullen huizen zijn voor u en mij.’

Een enkel maal - het vertrouwen lijkt er verlossender door - stijgt de klank uit eigen
30
ervaring op; wij zien den dichter in zijn ‘Geboortestad’
‘Is dit mijn stad? De welvaart is voorbij,
de schepen liggen rottend in de haven
.............................................
.............................................
Voorgoed gedaan? Vergeeft gekalefaat?
Daar ligt een schip, waarop Vertrouwen staat,
ik zie een jongen turend over 't water.
Vertrouw mijn stad: nòg stroomt de Maas voorbij,
en dit is sterker dan uw averij:
de trek naar zee, een jongensdroom voor later.’

Dan is er al het leed, dat den Joden is aangedaan en dat de andere Nederlanders,
die het machteloos moeten aanzien met toorn en droefheid vervult:
‘Gij gaat door diepe, donkere dalen;
groot is uw leed en fel uw pijn;
maar immer zal de opzet falen;
want God zegt: Eeuwig zult gij zijn.
En uit uw harte licht van verre
31
Het Davidsschild, de Jodensterre’

Die bittere ervaringen, ze gaven nog feller woorden in. Er is een

29
30
31

Geuzenliedboek blz. 66.
Ibid. blz. 50.
Het Eerelint, Geuzenliedboek blz. 45; zie ook aldaar blz. 39, 41, 43, 44, 46, het treffende
‘Eenzaamheid’ van den Christen, wiens Joodsche vrouw, bij een razzia gepakt, niet terugkomt
ald. blz. 48, 50, 51 en 52; in het Vrij Nederlandsche Liedboek blz. 102 is het beschouwend
gedicht Aan de Hollandsche Joden en hun vrienden van H.R. Holst, hiervoor reeds aangehaald.
In Wachtwoord van prof. dr. P. Geyl (C.v.d. Maze) Serie Quousque Tandem nr. 8, de Bezige
Bij, sonnet XVII en XVIII, wordt het vertrek van een Jodentransport behandeld.
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gedicht, dat ons de schandelijke praktijken verhaalt van Frans Vergonet den
32
Verrader , die jonge menschen in den val lokte en overleverde aan de Gestapo; hij
vond tenslotte den dood als straf en werd in Friesland begraven; maar men heeft
's nachts zijn lijk weggehaald:
‘Frieslands goede en vrije aarde,
die sinds eeuwen 't stof bewaarde
van zoo menig Christenman,
euveldaden en verraders
spuwt zij uit en gruwt ervan.’
33

Is het wonder, dat ook van overal de spot weerklinkt? Met de Beschermers , ‘de
Godverlaten Schurkentroep’ die er niet in slagen zal ‘Hollands ziel te overwinnen’;
met de al te serviele journalisten in een geestig vers over ‘elastisch afgegrendelde
34
35
penetraties’ . Met de N.S.B. , met den Leider,‘ 't Zwart-rood schofje, 't namaak
36
37
mofje’ , met Hitlers stadhouder als ‘de Hinkende Leugen’ gequalificeerd met dit
geestig slot:
‘Holland blijf toch onbezweken!
Vierendeelt met Hollands hart,
Holland, hak dien sijs in kwart.’

Nog één zoo'n kostelijke grap - hij is van Leonard Huizinga - mag ik u niet onthouden.
38
Het is het antwoord van Handje Plak onder den titel ‘Wat Straks?’ op de
infaam-leugenachtige rede door den Rijkscommissaris op 3 Jan. 1945 gehouden:
‘Wat Nu?’ Telkens vindt men op een pagina een bewering uit Seyss' rede afgedrukt
en daaronder een variant op een der bekende kinderversjes. Als de omzetting van
het Roode Kruis wordt goed gepraat bijvoorbeeld:
‘Handje pliek - Ga naar Piek,
Gap een koe - Een stukje toe,
Een stukje van de longen - Voor den Duitschen jongen,
Een stukje van de pens - Voor den Duitschen mens,

32
33
34
35
36
37
38

Ibid. blz. 96; het gedicht is van Fedde Schurer.
Ibid. blz. 74.
Ibid. blz. 179.
Ibid. blz. 42, zie ook blz. 149 en 174.
Geuzenliedboek blz. 54.
Ibid. blz. 64.
Uitgave van de Knockout Press, 1945.
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Een stukje van de lever - Voor den Duitschen strever,
Een stukje van de haas - Voor den Hitlerbaas,
A.B.C, Wie doet mee, - Het Roode Kruis, wordt Duitsch tehuis
Piek zei Seyss - Int voorhuis!’

en bij de toezegging van Duitschen steun bij het levensmiddelen-vervoer klinkt het
vermakelijk:
‘Berend Botje ging uit varen
met de Duitsche zwendelaren;
De weg was recht, de weg werd krom,
Nooit kwam Berend Botje weerom.’

Geestige illustaties maken het zoo noodig nog duidelijker.
Overigens zal ik u niet vergasten op een verdere bloemlezing: vele dier liederen
hebben de ronde gedaan en wellicht méér dan de echte dichterwoorden hebben zij
in breeden kring den geest van afkeer en verzet levendig gehouden. Ze zijn er niet
minder om, al is hun beteekenis een tijdelijke. Wel anders is dit met ‘de Rekening’
39
een felle, bittere aanklacht tegen den Rijkscommissaris voor alles wat hij, in strijd
met zijn aanvankelijke toezeggingen, aan ons Vaderland heeft misdreven en heeft
laten misdrijven. De bitterheid wordt nog verscherpt, omdat ook onze landgenooten,
die zich te gewillig lieten gebruiken, gehekeld worden:
‘Gij hebt huizen af laten breken
en gij huurde werklui, die kwamen
en namen de deuren en ramen
en de pannen van de daken;
Gij voerde ze weg op Rijnaken.
Gij opende temidden van dien jammer
het Deutsche Theater in ons land.
Daar klonk uw applaus en geschater;
toch nog menig pennelikker kwam er
en zette het verslag in de krant.
Gij hebt huizen in brand laten steken,
gij hebt huizen leeggehaald.
Gij hebt de huurlingen duur betaald
die onze volkskracht hielpen breken.

39

Door Siem de Maat (Ant. Donker) in ‘In Holland staat een Huis’, uitg. van de Halewijn-Pers
1945.
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Gij hebt havenwerken verwoest;
de hooge kranen werden oud roest.
Er zijn Hollandse werklui, die laten
zich betalen voor het graven der gaten;
des te sneller doet het dynamiet
onze trotse werken te niet......
.............................................
Gij gingt in blinde woede te keer:
onschuldigen schoot gij neer,
en gij liet ze liggen op straat;
maar ieder voorbijganger las
toen in hun doode gelaat,
wat uw beloofde grootmoedigheid was!
.............................................
Het is alles waar, woord voor woord
elke wandaad, iedere moord.
De doden zijn opgestaan:
Seyss Inquart zij zien ons reeds aan......
.............................................’

Ik kon, waarde toehoorders, slechts hier en daar een greep doen. Misschien kennen
enkelen uwer beter en treffender voorbeelden, maar toch vlei ik mij, dat ik even voor
u heb doen opleven, wat in de jaren die achter ons liggen een uiting was van
Neerlands onknechtbare ziel, van dat onwrikbaar geloof, dat doorklinkt in woorden
als:
‘Dit volk is verdord in bitterheid
en toch staat het koren der hoop nog te velde.
Half vertrapt in den strijd,
half verschroeid door den nijd;
40
maar er is nog een oogst voor de helden.’

of in deze, gewijd ‘Aan hen die Naamloos vielen’.
‘Het is een troost te weten, dat zij vielen
voor recht en vrijheid en ons hoogste goed,
en dat hun dood ons volk weer zal bezielen
41
met nieuwe zekerheid en nieuwen moed’ .

40
41

Voorjaar 1943. Vrij Ned. Liedboek blz. 143.
Het vonnis van 13 Mrt. '41. Geuzenliedboek blz. 17.
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Dankbaar zijn wij dan ook dat het zoo heeft mogen wezen:
‘dat al die jaren ook bleef te hooren
de onknechtbare stem van het verzet:
van de voortzetters van den strijd,
van de Leidse Universiteit,
van de studenten en de doktoren,
van de kerken, van d'ondergrondschen,
Vrij Nederland, en de fondsen,
van de spoormannen die gingen staken,
van de duizenden die hun leven gaven,
42
dat ons volk geen volk werd van slaven......

Gelukig dat dus ook altijd het verlangen bleef, dat tot uiting kwam in het mooie lied:
‘Ik snak naar een dag vol van rood wit en blauw
met de zwier van Oranje erboven.
Ik snak naar 't Wilhelmus met zijn hou en trouw
waar elke Hollander in kan geloven.’

En toen dan ook de bevrijding kwam, konden de dichters zeker niet zwijgen. Ik zag
zelfs een gedicht van de 91-jarige Elise Soer, het oudste lid onzer Maatschappij.
Dat van Martinus Nijhoff sluit als het ware op de zoojuist geciteerde regels aan:
‘Wij zijn vrij, roept de Nederlandsche Vlag
die wapperend zich boven ons ontplooit.
Wij zijn vrij roept zij, en zij riep dit nooit
met dieper kleuren dan op dezen dag.
Want zie het trotsche rood heeft zich getooid
met bloed dat in den dood de vrijheid zag.
't Wit blinkt van ijver zonder winstbejag;
het blauw werd door beproefde trouw voltooid.
Waai uit, herwonnen driekleur, waai vrij uit
tezaam met den oranje-wimpelzwier
van Haar, de Landsvrouw, die gehandhaafd heeft.
Een nieuwe reis vangt aan, en gij beduidt
hetgeen in ons, o heilige banier,
43
trotseerend, zuiver en gestaald herleeft.’

42
43

Uit ‘de Rekening’.
Uit het Bevrijdingsnummer van Vrij Nederland.
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Er zijn er nog meer, minstens even treffend. Maar dit zou mij buiten de grenzen van
mijn onderwerp brengen. Ik heb u slechts het vaderlandsche geluid tijdens de
bezetting willen laten hooren.
Waar en wanneer hebben wij in ons Vaderland deze klanken gehoord? Ik behoef
niet meer te betoogen, dat het tusschen 1806 en 1814 niet geweest is. Dat geluid,
dat ik u ook heb doen hooren, verstomt en verdwijnt in den achtergrond, al waren
het toch ook juist een paar dichters, die niet zwijgen konden. Neen wij zullen véél
verder moeten teruggaan, verder ook dan 1672-'74 - toen zwegen vrijwel geheel
44
de oude Vondel en de grijze Huygens en uit de bezette provincies klonk slechts
één stem, die van den Eybergschen predikant Willem Sluyter, in een gedicht op de
wijze van het Wilhelmus; de Rotterdammer dichter-schilder Joost van Geel schreef
‘De zon aan 't dalen of Lodewijk aan 't wijken’ waarvan het slot niet zonder forschheid
is:
‘Wie wacht dan niet, dat 's Hemels rechte wraak
ten kenbaar blijk van slands oprechte zaak,
den Staat bewaar' en Lodewijk ten baak der hoogmoed stelle?
En stuite zoo zijn godvergeten hoop
tot blussing van 't in vlam gezet Euroop,
of sla eerlang dien trotsaard met zijn hoop
45
ten grond der Helle’ .

Neen, wij moeten teruggaan tot het Geuzenliedboek uit de eerste jaren van den
Opstand. Dáárvan was het, dat in 1943 - de gedachte was niet tè vermetel - het
‘Eerste vervolg’ verscheen. Daar, in die ‘klassieke loopgravenpoëzie’ zooals Kuiper
46
haar noemde , vinden wij den weerklank van niet minder taai verzet,
opofferingsgezindheid, Godsvertrouwen; 't is evenmin zelden méér dan uit het hart
gewelde volkspoëzie, maar soms met een dichtergeluid, dat ons diep ontroert:
‘Help nu u zelf, zoo helpt u God,
Uut der Tyrannen bant en slot
Benaude Nederlanden!

44
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Een versje op het Ontzet van Groningen en een op Coevorden hebben nauwelijks beteekenis,
uitgave A. Verwey blz. 729 en 984.
Pro Patria, blz. 71.
Inleiding tot zijn, door Leendertsz. bezorgde, uitgave van het Geuzenliedboek, 2 dln. 1925.
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Ghij draegt den bast al om u strot,
Rept flukx de vrome handen.
......................................’
‘Helpt den Herder, die voor u strijt,
of helpt den Wolf die u verbijt,
weest niet meer Neutralisten.
Vernielt den Tyran, 't is meer dan tijt,
47
met al zijn Tyranisten’ .

Ik denk aan de verzen van Coornhert, aan de overige van den ouden Reael en
enkele anderen. Naast het Geuzenliedboek komt ons ook Valerius' Gedenck-clanck
in gedachten, tenminste voor die gedichten, welke gemaakt zijn voor gebeurtenissen,
die de Veersche notaris zelf beleefde: het ontzet van Bergen op Zoom, met die
mooie beginregels:
‘Merck toch hoe sterck, nu int werck sich al steld ......
48
Die 't allen tijt soo ons vryheyt heeft bestreden’ .

of de ontruiming door de Engelsche bezetting van de Zeeuwsche pandsteden in
1616. ‘Het welcke geen kleyne oorsaeke van blijdschap ende vreuchde gaf aen
allen getrouwen Patriotten, haren staet nu vrij ende onbelast vindende van
uytlandsche Princen.’ Valerius' blijdschap uitte zich in dit trotsche lied:
‘Waer dat men sich al keert of wend
en waer men loopt of staet,
daer vintmen tog oock op wat Ree
d'Hollander end' de Zeeuw';
Sij loopen door de woeste Zee
als door het Bosch de Leeuw'.’

Met het zelfbewuste, even fiere als vrome slot:
‘O Neerlant! So ghy maer en bout
op Godt den Heer altijdt,
uw pijlen vast gebonden hout,
end' saem eendrachtich zijt;

47
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Geuzenliedboek, dl. I blz. 99. Kuiper meent, dat het van den Prins is uitgegaan en stelt het
in afwijking van Bor, die het in 1569 plaatst, in het einde van 1571, vlak nà het Wilhelmus.
Uitgave van de Wereldbibliotheek, 1942, blz. 235.
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so kan u Duyvel, Hel noch Doot,
niet krenken noch vertreen,
Al waer oock Spanjen noch so groot,
49
Ja 's werelts machten een’ .

Eén lied uit het Geuzenliedboek noemde ik nog niet, het is er de kroon van: het
‘Wilhelmus’. Maar dat is niet uit onderschatting van het prachtige lied, dat, zooals
50
Nijhoff het zoo treffend heeft gezegd , méér dan eenig ander volkslied, de hoogste
functie van poezie in-zich-zelf-bezit, boven melodie en inhoud uit. Ik zou het daarom
ook te kort doen, wanneer ik het evenzeer als vergelijkingsobject behandelde als
de liederen, die ik tot nu toe noemde, immers het behoort tot den liederenschat van
51
elk der genoemde perioden; Govert Bidloo maakt ons aannemelijk dat het
‘Vrolijk Veldgeschal
bij ons gebruikelijk om 't krijgsvolk op te stouwen
tot onvertzaagdheid, het Wilhelmus van Nassouwen’,
52

ook in 1672 geklonken heeft, en schreef niet Ridderus uit dat jaar-zelf ‘dat het aan
ons Vaderlant meer voordeel gedaen heeft als thienduysent Soldaeten, want als
Soldaet en Matroos het hoort, dan wordt haer bloedt gaende’. Was het ook niet
‘onder het spelen van het Vadenlandsch lied Wilhelmus’ dat op den 17 November
1813 van den Haagschen Kerktoren de Oranjevlag werd uitgestoken en de
proclamatie van Van Styrum uit naam van den Prins van Oranje werd voorgelezen
van de pui van het Raadhuis, - dat wil dus zeggen, op het oogenblik, dat de
53
Omwenteling haar principieel beslag kreeg? . En dat het lied ook thans - en in de
dagen der bezetting - nog krachtig leeft in ons volk, behoef ik nauwelijks te zeggen.
Het overkoepelt het onafhankelijk Nederlandsch volksbestaan, het is daarvan het
symbool en daarom onaantastbaar, waarom ik dan ook alle variaties, waarop men
zich in de vorige eeuw - die het, gelukkig vergeefs, voor het flauw smakend ‘Wien
Neerlands
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Ibidem blz. 213 en vlg.
M. Nijhoff, Gedachten op Dinsdag, 1931, blz. 78 en vlg. - geschreven naar aanleiding van de
uitgave van Leendertsz' werk over het W. in 1925.
Panpoeticon Batavum, 1720 blz. 203, zie Leendertsz W.v. Nassouwe blz. 91.
Fr. Ridderus: Noodige Tijdkorter in Oorlogh en Vrede 2de druk, Leeuwarden 1672 blz. 227.
Zie Leendertsz W. van Nassouwe blz. 71.
Mijn: 's Gravenhage in 1813, Hist. Gedenkb. III blz. 64.
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bloed’ trachtte te onttroonen - en ook nog in dezen tijd heeft uitgesloofd, volkomen
54
verwerpelijk acht . Ten onrechte m.i. namen de jongste Geuzenbundels, inplaats
van het echte lied, zoo'n variant op, waarin ‘Wil'mina van Nassouwe’, ‘van Dietschen
54
bloed’ haar grooten voorvader vervangt . Zij heeft het waarlijk wel aan ons volk
verdiend, dat een Nederlandsch dichter erin slagen zal een vers te schrijven, dat
dat volk zal kunnen zingen te Harer eere; met eigen woorden, kleur en melodie;
een lied, naast het Wilhelmus, waarmede wij een nieuwen tijd kunnen binnengaan.
Een nieuwe tijd: inderdaad. Ik heb u mijn vergelijking niet voorgehouden, zonder
dat mijn gedachten zich dáármede bezighielden. Hier ligt zelfs de eigenlijke zin van
wat ik u ter overdenking heb willen vóórhouden. Mogen, ja kunnen wij 1813 herhalen
met zijn hopeloos terugzinken in kleurlooze apathie, óf ligt ons het voorbeeld van
de mannen, die zich om den held van ons volkslied schaarden, nader?
Er is, Gode zij dank, véél dat er op wijst in welke richting de keuze van ons volk
gaat, veel op politiek en economisch gebied, maar ook veel - en ik meende, dat het
heden mijn taak moest wezen, dat woord duidelijk te maken, - op het gebied van
ons geestelijk leven, voorzoover het zich uiten kon met den klaren klank van het
lied in onze eigen heerlijk-schoone taal. Waar zóó ‘geobedieerd’ werd ‘in der
Gerechticheyt’, waar men zich zóózeer gevoelde als ‘een goet Instrument’ en het
‘het Vaderlant getrouwe’ ‘tot in den doot’ niet slechts een spreekwijze maar een
levende werkelijkheid was, daar past het niet te wanhopen; dáár groeit en bloeit
iets, dat edele vruchten dragen moet. Ik doe den ouderdom niet te kort, als ik de
gedachte uitspreek, dat een zoodanige kern van jonge menschen een kracht moet
wezen voor een volk. Ook omdat wij weten, dat vele andere kernen op andere
levensgebieden zich daarbij aansluiten. Zoo behoeven wij aan een herstel van ons
geschonden vaderland evenmin te wanhopen als zij, die het Gemeenebest der
Geunieerde Provinciën begonnen op te bouwen in de Tien Jaren, waarvoor Fruins
klassieke beschrijving ons nog steeds met bewondering vervult.
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Zie de studie van Leendertsz.
Geuzenliedboek, 1943, blz. 6.
Juister is een vers van denzelfden datum - 31 Aug. 1940 - t.a.p. blz. 10, met de regels:

‘Wilhelmus van Nassau! Het schalt in alle steden
en alle dorpen en het plant zich voort.
O, Koningin ons strijdlied van 't verleden
het wordt vandaag en morgen weer gehoord.’
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En onze Maatschappij, wier geluid wij in de eerste veertien jaren van de 19 eeuw
nauwelijks konden vernemen?
Waarde medeleden, ik zou uw aandacht heden niet gevraagd hebben voor dit
onderwerp en de hoopvolle conclusie, waartoe het mij leiden mocht, indien ik niet
de vaste overtuiging had, dat ook onze Maatschappij een nuttige en schoone taak
vindt, welke haar deel doet hebben aan een herboren grootheid van het Vaderland.
Zij zal daarbij den steun moeten hebben van de jongeren, die wij tot ons zullen
roepen; maar zij zelve staat gelukkig niet met leege handen; zij toch brengt een
groote traditie mede, voornamelijk een uit de laatste zestig jaren, waarin een gansch
geslacht, werkzaam in den toen verjongenden en vernieuwenden geest, een rijkdom
van cultuurgoederen heeft saamgebracht, waaruit men nu nog, onder nieuwe
omstandigheden en door andere inzichten geleid, overvloedige krachten putten kan.
Laat mij dus besluiten met den wensch uit te spreken, dat de verwachtingen
bevestigd mogen worden, welke, in de achter ons liggende jaren, door de kracht
van het letterkundig verzet werden gewekt.
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Groot-Nederlandse cultuurgemeenschap
Door Prof. Dr P. Geyl
Wanneer ik zeg, waarde hoorders: Groot-Nederlandse cultuurgemeenschap, dan
spreek ik een woord uit dat vol zit van problematiek. Er is eenheid in het cultuurleven
van het Nederlandse taalgebied, maar er is ook tweeheid. Die spanning, die
tegenstelling, is geen statische grootheid. Zij is op een catastrophale wijze ontstaan,
niet uit de aanleg der bevolkingen, die oorspronkelijk binnen het wijdere verband
van hun taaleenheid geen enkelvoudige splitsing maar een veelheid van schakering
vertoonden; en na dat ontstaan op het eind van de zestiende eeuw als gevolg van
oorlog en overweldiging is zij steeds aan ontwikkeling, aan verschuiving onderhevig
geweest. Het eenheidskader scheen op ogenblikken tot de louter physieke realiteit
van de taal beperkt te zullen worden, en zelfs die werd door de voortschrijdende
verfransing van het Zuiden bedreigd en hier en daar blijvend aangetast. Toch scholen
de mogelijkheden van herstel niet uitsluitend in de taalgemeenschap: er waren
gemeenschappelijke historische herinneringen, er waren overeenkomstige politieke
en maatschappelijke inrichtingen en overleveringen, die elk der delen voor zich
cultiveerde en verder ontwikkelde, maar waarvan de gezamenlijke oorsprong en de
gelijke geaardheid slechts tot bewustzijn behoefden te worden gewekt om een
verenigende werking uit te oefenen.
't Is waar dat later, toen dit beproefd werd, onder de staatkundige vereniging en
weldra, na de jammerlijke mislukking daarvan, in de reactie die niet uitbleef, het
effect toch maar gering was, belemmerd als het werd door de scheidende werking
die van de afzonderlijke organisatie in twee staten uitging. Bijna heel de negentiende
eeuw door kan men zeggen dat Groot-Nederlandse cultuurgemeenschap weinig
meer was dan een aspiratie, de aspiratie van een kleine groep, en die dan nog
verreweg haar sterkste houvast had in het Zuiden.
Mogen wij zeggen dat zij nu een realiteit geworden is? Daar ontbreekt nog heel
wat aan. Maar alweer moeten wij onderscheiden. Zolang de twee delen van de
Nederlandse stam tot verschillende staten behoren,
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zal de tweeheid onvermijdelijk zijn; en de eeuwen die zij nu reeds politiek gescheiden
geleefd hebben, zullen zelfs als het ooit nog tot hereniging kwam, op elk een stempel
gezet hebben, die nooit meer kan worden uitgewist. Dit is een tweeheid die wij
aanvaarden moeten. Zij behoort tot de realiteiten van ons gemeenschappelijk
cultuurleven, het heeft geen zin ertegen op te staan, wij kunnen er een
eigenaardigheid, misschien zelfs een schoonheid, een verrijking in zien. Maar er
zijn ook nog steeds beperkingen van de gemeenschap die integendeel een verarming
betekenen omdat zij nodeloos zijn, omdat zij voortkomen uit staatsbureaucratisme,
of uit moedwillig particularisme, uit eigendunk of zelfgenoegzaamheid, uit onkunde
en blindheid.
De menselijke geest behoeft zich tegenover het historisch proces niet passief te
verhouden; hij mag dat niet doen, hij mag zijn recht op kritiek niet prijsgeven, of wij
zouden ook in het heden de slaaf van een verkeerd begrepen determinisme worden.
Ik pleit niet voor een óverspelen van de hele partij, er zijn beslissingen die wij
aanvaarden moeten, maar wij moeten niet van alle verschijnselen die wij in het
verleden waarnemen, berustend zeggen dat zij nu eenmaal tot de historie behoren
en dus aanspraak hebben op onze eerbied.
Het tegenover elkaar staan, dan, van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden
als twee gesloten blokken in de zeventiende eeuw aanvaard ik als historicus. Dat
de scheuring die ertoe geleid had, niet uit een innerlijke tegenstelling voortkwam,
maar teweeggebracht werd door de gewelddadige herovering onder leiding van
Parma die op de grote rivieren bleef steken, dat is een feit dat ik met voorliefde uit
de nevel van latere partijvoorstellingen naarvoren haal; het is, naar mijn mening,
alleszins de moeite van het opmerken waard, zowel omdat het historisch waar is
als om zijn belang voor het heden. Maar het doet niets af aan de waarheid dat in
de zeventiende eeuw de Republiek, in weerwil van haar talrijke katholieke bevolking,
een voorpost was van het Europese Protestantisme, en de Spaanse Nederlanden
van de Contra-Reformatie, en er bestond dus tussen de cultuur van het Noorden
en die van het Zuiden, alle overbruggingen die wij graag naspeuren ten spijt, een
ware kloof. Als men opmerkt dat toentertijd de cultuurgemeenschap zoek was, kan
men niet zeggen dat dit nodeloos was, moet men geen woorden gebruiken als ik
zoëven deed: moedwillig particularisme, eigendunk of zelfgenoegzaamheid, onkunde
of blindheid. Wij zullen de katholiek-protestantse tegenstelling allicht als een
overwonnen standpunt beschou-
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wen, maar voor de zeventiende eeuw was zij een realiteit die mee het cultuurleven
beheerste. De tweeheid in ons potentieel cultuurgebied was toen troef en dat was
onvermijdelijk.
Maar in de negentiende eeuw krijgen wij een heel andere toestand. In de
betrekkingen tussen Nederland en Vlaanderen is dat de ongelukkigste periode
geweest, juist omdat de geslotenheid van het ene land voor het andere (en vooral
van Nederland voor Vlaanderen) toen niet meer voorkwam uit de grote, waarachtige
tegenstellingen van Europa, uit de strijd die in waarheid de Europese geschiedenis
van toen hielp maken, maar een dood overblijfsel was, een verstarring, een houding
waaruit geen levende cultuurkrachten meer opwelden maar die integendeel knellend
en verstikkend werkte. En daar kwam bij, dat juist toen de Nederlandse cultuur in
Vlaanderen aan de ernstigste gevaren van verdringing en overwoekering door
Franse invloed werd blootgesteld. De eersten die daar met bewustheid en
stelselmatig tegen reageerden, 't is waar, waren Noord-Nederlanders, 't waren
Koning Willem I en zijn ministers, in het bizonder Van Maanen. Maar de
onverschilligheid van de Noord-Nederlandse publieke opinie tegenover dat grote
werk, de gretigheid waarmee heel de vereniging en alle kansen van reactie tegen
de ontnederlandsing van Vlaanderen in 1830 werden prijsgegeven, dat vormt een
droevig verschijnsel. Niet beter wordt het wanneer na de scheiding in Vlaanderen
de Vlaamse beweging opkomt - ten dele zeker nog onder de impuls van de
hervormingen uit de Hollandse tijd - en in het Noorden zo bedroefd weinig
belangstelling en begrip vindt.
1
Zeker, daar waren de Nederlandse congressen , die sedert 1849 om de paar jaar
beurtelings in het Noorden en in het Zuiden gehouden werden en waar letterkundigen
en intellectuelen uit de twee landen elkaar ontmoetten om te bespreken al wat tot
behoud van de Nederlandse stam kon strekken, zoals het bij gelegenheid van de
voorbereiding van het eerste congres was uitgedrukt. Zij waren steeds vooral een
zaak van de letterkundigen, die congressen, en van de philologen. Het Groot
Nederlands Woordenboek is er, zoals iedereen weet, een voorname vrucht van
geweest. Toch blijkt uit de ruime doelstelling die ik aanhaalde, van de aanvang af
het besef niet geheel ontbroken te hebben, dat letterkunde, dat cultuur niet los van
maatschappelijke verhoudingen te denken is. De Vlaamse deelnemers voelden dat
natuurlijk aan den lijve en zij

1

a

Over hun geschiedenis tot 1874 toe kan men een hoofdstuk in Cath . ter Haar's Nederland
en Vlaanderen (1933) raadplegen.
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waren er dan ook altijd op uit om de strijd die zij voor hun Nederlandse beschaving
voeren moesten en de steun die de Nederlanders daarbij verlenen konden, in de
besprekingen te betrekken. De Nederlanders van hun kant hadden onder de indruk
van buitenlandse dreigingen - zo júist in 1849 bij de inrichting van her eerste congres,
en een kleine twintig jaar later opnieuw, toen de spanning tussen Pruisen en Frankrijk
de Europese politiek begon te beheersen -, zij hadden dan ook weleens het gevoel
dat de verbondenheid van de twee volksgroepen haar betekenis had niet enkel voor
de letterkunde maar voor het zelfstandig bestaan zelf. Over het algemeen niettemin
stonden de Hollandse deelnemers tegenover alles wat naar politiek zweemde - en
onder die term, geholpen nog door het gezegende woord inmenging, kon als het
zo te pas kwam iedere behandeling van de reële moeilijkheden waarmee de
Nederlandse taal en de Nederlandse cultuur in Vlaanderen te worstelen hadden
gebracht worden - tegenover politiek en inmenging stonden de Hollandse deelnemers
wantrouwig en afwerend.
Daarin weerspiegelden zij een stemming die natuurlijk bij het Nederlandse publiek
in zijn geheel genomen nog veel zuiverder te vinden was. Op die congressen kwam
dan althans nog het besef van taalgemeenschap en cultuurverbondenheid tot uiting.
Zelfs dat was daarbuiten veelal ver te zoeken. Ik zwijg van de particularistische
stroming in Vlaanderen, die zelfs het spellingverschil wilde handhaven en de ae
voor aa verhief tot een soort sjibboleth van de ware eigen volksaard, ja van
Vlaanderen's katholiciteit tegenover het gevaar van verhollandsing en
protestantisering; die later nog zich in het Westvlaams wou terugtrekken, het Hollands
even vreemd noemde zoniet vreemder dan het Frans, en bijvoorbeeld opleiding van
Vlaamse acteurs op de Amsterdamse toneelschool beschouwde als een begin van
denationalisering. Ik zwijg erover omdat zij vóó het einde van de negentiende eeuw
in het zand gelopen was en voor onze tijd geen betekenis meer heeft. De Vlaamse
beweging in haar geheel genomen heeft het beginsel van de eenheid der cultuurtaal
altijd hoog gehouden, en het heeft nu niet alleen in theorie maar meer en meer ook
in de praktijk gezegevierd. Ik bepaal mij dus tot het Hollandse particularisme, dat
altijd sterker geweest is, veel langer gebloeid heeft en tot op heden, ofschoon
gelukkig op veel punten teruggedrongen, nog wel degelijk nawerkt.
Men staat bijna verlegen met de rijkdom van keuze, als men zoekt naar een paar
treffende staaltjes om die beruchte geesteshouding van
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Hollandse zelfgenoegzaamheid tegenover Vlaanderen te illustreren, die onkunde
en dat onbegrip, waaruit niet alleen harteloze onverschilligheid maar een heel
bizonder soort van eigendunk en verwatenheid welig opschoten. Iedereen heeft
weleens gehoord van die brieven gewisseld tussen Potgieter en Van Lennep, waarin
de laatste, in het nauw gedreven door plagerijen met zijn Potgieter ietwat komiek
aandoende voorliefde voor de Nederlandse congressen, niets beters wist te
antwoorden dan een verontschuldigend: ‘och het zijn grote kinders’; waarop Potgieter:
‘gun mij dan de Walen, die de kinderschoenen tenminste hebben uitgetrokken’. Men
zal misschien zeggen: lag daarin niet veel waarheid? vertoonde de jonge Vlaamse
beweging niet al te veel trekken van intellectuele onmacht, die men poogde met
groot lawijt van leuzen en heildronken, met vertoon van vaandels en optochten,
goed te maken? Wat in het oordeel van Potgieter - en van Potgieter! de man die zo
bekommerd was om onze achterstand, die zijn leven lang werkte en hoopte op een
nationale herleving, al staarde hij zich daarbij blind op een romantisch beeld van
de Hollandse zeventiende eeuw -, wat in zijn oordeel teleurstelt en terugstoot, dat
is het hoogmoedig individualistische, dat is het ontbreken van alle besef dat terwijl
hij in zijn rustige werkkamer zijn voorkeur genoot voor de Franse beschaving, die
onbeholpen en rumoerige Vlamingen aan het worstelen waren om ons aller
Nederlandse beschaving van totale ondergang in Vlaanderen te redden.
En Potgieter was met die houding maar al te typisch. Vuylsteke klaagt in 1860 in
de Nederlandse Spectator over die Hollandse liberalen die wel betuigen sympathie
te gevoelen met alle verdrukte en voor hun goed recht opkomende volken, maar
die desalniettemin aan de Flaminganten de raad geven hun strijd maar op te geven,
want vóór alles moet de kunstmatige eenheid van België intact blijven en in geen
geval kan Nederland de Vlaamse beweging ondersteunen. Ten behoeve van die
kortzichtigen ontwikkelt de grote Gentse Flamingant dan zijn bekende theorie dat
men op een verfranst België als scheidsmuur tegen het toen nog zo gevreesde
Frankrijk niet rekenen kan; dat de enige betrouwbare barrière voor Nederland juist
in de Vlaamse beweging gelegen is. Een klemmend betoog, op het
Noord-Nederlandse staatsegoïsme afgestemd, glashelder en met waarachtige
politieke zin uiteengezet, zoals al de verhandelingen van Vuylsteke die naderhand
in zijn drie deeltjes Verzamelde Prozaschriften gebundeld werden.
De lijst van intekenaren achterin het derde daarvan is een graadmeter
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voor de belangstelling welke die voortreffelijke publicist, die een tijdlang brieven uit
Vlaanderen in de Haagse Spectator geschreven had, in het Noorden had weten op
te wekken. Het aantal intekenaars - dit was in 1887 - beloopt ongeveer 700, en
daarvan komen er 24 uit Nederland. Nog niet eens zo weinig, zult u misschien
denken; maar van de 24 woonden er 12 in Zeeuwsch Vlaanderen! Van de
overschietende 12 waren 3 boekhandelaars. En onder het restant van 9 kan ik maar
3 of 4 min of meer bekende namen vinden. Verreweg de bekendste was Quack,
die met Vuylsteke bevriend was; dan Van Hall, de secretaris van de Gids-redactie.
Maar overigens? waar bleven de historici en de economen en de politici? Vuylsteke,
die vurige strijder voor de Nederlandse cultuurgemeenschap, die hooghouder in
Vlaanderen van de eer van Nederland, werd bij zijn jubelfeest door Nederland
vergeten.
Vuylsteke had in zijn hart ongetwijfeld op de staatkundige hereniging gehoopt.
Toen hij jong was, lag 1830 nog niet zo ver in het verleden en die gedachte leefde
nog. Bij de geringste aanleiding echter stond men in het Noorden klaar om ze als
ongerijmd en ongewenst terug te wijzen, en dat met een zekere vinnigheid en
hevigheid. Heel ernstig behoefde men dat toch in die periode bij de jammerlijke
sociale, economische en dus ook politieke zwakheid van het strijdende Vlaanderen
niet op te vatten!
Op de congressen was intussen, gelijk gezegd, de geest maar weinig beter.
Trouwens, hoe ver van representatief voor het geestelijk en zelfs strikt letterkundig
leven bij ons te lande was de Hollandse deelneming. Van Lennep, die er zich half
voor schaamde, noemde ik al. Dan Alberdingk Thijm, Beets, Matthijs de Vries, het
is een vrij klein stelletje bekende namen dat men telkens tegen komt. Wat de rest
waard was, leert een incidentje op het congres te Brugge in 1884, waar van Vlaamse
zijde de aandacht gevestigd werd op het ergerlijk gebruik van het Frans in alle
ambtelijke correspondentie met België door de Nederlandse ambtenarij. In de
discussie kwam toen ook het Frans praten van Hollandse bezoekers aan Vlaanderen
ter sprake, en daar leest men in de Handelingen waarachtig hoe Hollandse
congressisten dit in gemoede verdedigden, blijkbaar zonder te beseffen hoe zij hun
Vlaamse gastheren ermee griefden, hoe zij er heel de zaak van de Nederlandse
cultuurgemeenschap die de congressen heetten te dienen mee afvielen. De een
omdat hij het Vlaams van de Vlamingen niet verstaan kan. De ander, en dat was
nog al liefst de sectie-voorzitter! omdat het voor Hollanders
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die in Amsterdam nooit iets anders dan Hollands horen, zo'n prachtgelegenheid is
om hun Frans te oefenen!
Inderdaad moet het dialect spreken van de Vlamingen, gevolg van de volledige
denationalisering van alle middelbaar en hoger onderwijs, een belemmering geweest
zijn voor het verkeer tussen de meer beschaafden of beter gesitueerden van weerszij
de grens, waar wij ons geen voorstelling meer van kunnen vormen. Trouwens, van
heel de verfranstheid van het openbare leven en van het cultuurleven in Vlaanderen
niet, noch van de jammerlijke onmacht, van de materiële en intellectuele zwakheid
van de Vlaamse beweging zoals zij generaties lang daar tegen optornde.
In zekere zin heeft men hier voor de Hollandse onverschilligheid, voor het
Hollandse onbegrip, een verzachtende omstandigheid; zelfs voor de Hollandse
hooghartigheid, als men voor die onaangename eigenschap verzachtende
omstandigheden toelaten wil tenminste. Tegelijkertijd natuurlijk had de hulp uit het
Noorden, die zo karig toegemeten werd, zoveel te beter dienst kunnen doen. Maar
het kleine groepje volhardende strijders in het Zuiden stond tegenover een zodanige
overmacht dat zij, hoe ook soms in de ziel gegriefd, met wat zij kregen dankbaar
moesten zijn. Alleen als men tracht zich in te denken hoe armelijk en bijna hopeloos
het met de Nederlandse cultuur in Vlaanderen gesteld was, wordt het begrijpelijk
dat die congressen, zelf met al hun grote woorden en luidruchtige banketten zo'n
zielige vertoning eigenlijk, toch hun betekenis gehad hebben. De Vlamingen voelden
er zich toch door gesterkt. Zij berustten in de angstvalligheid waarmee de Hollanders
zich buiten hun strijd wilden houden, zij deden toch hun voordeel met die
demonstraties van groot Nederlandsche cultuurgemeenschap die in België de indruk
gaven, dat zij niet geheel verlaten in de wereld stonden. En inderdaad was natuurlijk
Nederland, of het zich iets van hen aantrok of niet, door zijn bestaan alleen, door
zijn letterkunde, door zijn Nederlands cultuurleven, een kostbaar bezit, een voorbeeld,
een moreele steun, een inspiratie.
De verhoudingen waren overigens nooit vast, zij vergleden oneindig. Zwak als zij
was, sociaal en intellectueel, en bovendien politiek verdeeld, wist de Vlaamse
beweging na 1870 toch de éne hervorming na de andere van de verfranste Belgische
staat los te krijgen. Eerst komt een taalwet op het gerecht, dan in 1883 de
gedeeltelijke vervlaamsing van het middelbaar onderwijs (van het openbaar
middelbaar onderwijs alleen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

46
nog). Het nationalistisch radicalisme, dat trouwens nooit meer dan opwelling geweest
was, luwt dan meteen, al is het maar voorlopig. Maar intussen groeit zo tegen het
einde van de 19de eeuw reeds een generatie van Vlaamse intellectuelen op, die
sterker in haar Nederlandse schoenen stond dan de aan haar voorafgaande. Het
wonder van Gezelle, dat pas in deze tijd naar buiten brak, staat daarmee weliswaar
niet in verband; en ook Rodenbach laat er zich bezwaarlijk door verklaren, Rodenbach die onder de jongelingschap van de nog volslagen verfranste bizondere
katholieke kostscholen de traditide vestigde niet alleen van een romantische liefde
voor Vlaanderen, maar die ook het verbondenheidsgevoel met de Noord-Nederlandse
cultuur naliet. Van nu en straks in ieder geval, Vermeylen en zijn vriendenkring, en
dan Van de Woestijne met zijn vereerders, komen uit de hervormingen; die ik noemde
rechtstreeks voort. Er waren vóór de eerste wereldoorlog meer en intiemer
verbindingen op zuiver letterkundig gebied tussen Nederland en Vlaanderen, de
Vlaamse letterkunde genoot in Holland hoger aanzien, dan ooit tevoren in de
negentiende eeuw.
En toch vertoonde zich het verschijnsel van Hollands onbegrip voor Vlaamse
verhoudingen, van Hollandse blindheid voor de grote algemeen-Nederlandse
cultuurbelangen die bij de Vlaamse strijd op het spel stonden, van Hollands
particularisme, dat verschijnsel vertoonde zich zodra het om iets anders dan vrolijke
congressen of vreedzaam literair verkeer ging, zodra de realiteit zich op ietwat
onbescheiden wijze aan de Hollanders opdrong, opnieuw en in vinnige vormen.
De eerste wereldoorlog zag de opkomst van het Vlaamse activisme, een
ongelukkige maar o hoe begrijpelijke uiting van ongeduld tegenover de
hardnekkigheid waarmee de Belgische staat die a gezegd had, weigerde b te zeggen:
het uitblijven van hoger onderwijs in het Nederlands was de bitterste grief. Dat de
Hollandse opinie het activisme afwees, was onvermijdelijk, en geen mens zal het
anders wensen. Een verbintenis daarmee zou ons land in de gevaarlijkste
internationale avonturen hebben kunnen slepen, en men verzette zich daartegen
instinctmatig niet slechts uit angst maar uit welbewuste tegenzin om het spel van
Duitsland te spelen. Ten slotte is het natuurlijk dat de geestelijke nood van
Vlaanderen eerder Vlamingen tot een wanhoopspolitiek bracht dan Hollanders.
1
Maar als een grote Hollandse krant schreef: ‘ons nationaal belang is bij de Gentse
hogeschool niet betrokken’, dan heeft

1

Het was Ons Land, vrijzinnig-democratisch orgaan.
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men daar het particularisme toch wel op zijn smalst. Men leze Karel van den Oever's
Hollandsche natie voor een Vlaanmschen spiegel maar eens - een boek grotendeels
gedurende zijn gedwongen verblijf in het Noorden in de oorlogsjaren geschreven,
met kostelijke, rake en fijne opmerkingen over de Hollandsche cultuur, een boek
vol ergernis en ongeduld, maar tegelijk vol liefde en vertrouwen -, en men zal zien
hoe een Vlaming, geen activist, zich - niet persoonlijk maar in Vlaanderen - gegriefd
en verwaarloosd voelen kon.
In De Gids van 1916 verscheen een artikel om bemoeienis van Nederland met
de Vlaamse beweging nog eens uitdrukkelijk af te wijzen. Ik zeg niet dat de schrijver
daar ongelijk aan had, maar zijn argumentatie komt voort uit de meest krasse
miskenning van de ware betrekkingen tussen Nederland en Vlaanderen. ‘Ras en
Volk’ heet dat artikel en volgens de schrijver is het slechts de rasgedachte waarop
zij die de verbondenheid betogen, steunen; en het slechte voorbeeld daarbij zou
van Russische en Duitse herkomst zijn. Ras en natie stelt hij als motieven van
politiek tegenover elkander, het één materialistisch, dierlijk, het ander geestelijk,
cultureel; maar bij neemt zelfs de moeite niet om te onderzoeken of de band tussen
Nederland en Vlaanderen niet juist historisch-nationaal-cultureel moet heten. Hij
gaat evenmin na of dit niet de traditie is van de Vlaamse beweging en van de
Noord-Nederlandse belangstelling voor het Zuiden. Toch springt dat in het oog. Zo
is het, zo was het, en zo is het steeds geweest. Het beroep op ras mag nu en dan
gedaan zijn, en in die oorlogsjaren in het bizonder, maar door het in het middelpunt
te stellen als hier gedaan werd, koos men zich wel een dankbaar onderwerp voor
bestrijding maar liet men het eigenlijke probleem geheel onaangeroerd.
Voor de velen van wier geest De Gids hier getuigde, bestond de
cultuurgemeenschap waarover ik spreek, eenvoudig niet. Ik stel die
cultuurgemeenschap niet als een voluit verwezenlijkte zaak, maar niettemin als een
historische realiteit, al is het alleen maar in potentie. Mij dunkt dat het dynamisch
en problematiek karakter dat de verhouding Nederland-Vlaanderen zo bij uitstek
eigen is, geen andere opvatting gedoogt. Maar volgens dit artikel ‘Ras en Volk’ had
1830 aan alle problematiek, aan alle bewegingsmogelijkheid een eind gemaakt, het
had een finale oplossing gebracht. In 1830 had Vlaanderen door zich van Nederland
af te scheiden en mee het Belgisch huishouden op te zetten ‘zichzelf gevonden’.
Men moet werkelijk heel de geschiedenis
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van de Vlaamse beweging, van dat pijnlijk omhoogworstelen van de Vlaamse
gemeenschap uit de vernedering en culturele verachting die het Belgische systeem
voor haar betekende, ofwel niet kennen of moedwillig verwaarlozen om met die
opvatting vrede te hebben. Maar met behulp daarvan, dwars tegen de onafgebroken
reeks der getuigenissen van de Flaminganten in, die nooit ophielden te betogen dat
Vlaanderen voor zijn herrijzenis, voor wat zij ‘zichzelf worden’ noemden, actieve
gemeenschap met Nederland nodig had, kon de schrijver smalen op ‘bemoeienis’
onzerzijds. Vlaanderen, schreef hij, kan onder ons eigenwijs ‘vermanen’, onder ons
pogen om het ‘door het Nut van 't Algemeen op te voeden’, enkel kittelorig worden
en zich dwars zetten. En natuurlijk! Maar waarom zou de Nederlandse cultuurhulp
juist de vorm van ‘vermanen’ en ‘Nutspreekjes’ aannemen? Evenals in het andere
geval richtte de schrijver zijn aanval hier op een denkbeeldige tegenstander - een
gemakkelijke manier om te triomferen. Tegenover het werkelijke probleem van
Vlaanderen's diepe cultuurnood en honger naar Nederlandse intellectuele en morele
steun stond hij met volslagen onbegrip.
‘Hebben zij’, zo eindigde hij zijn artikel, ‘wier mond zo overloopt van Hollandse
plichten ten aanzien der Vlaamse beweging voldoende nagedacht over de simpele
vraag wie dan toch schuld is aan de omstandigheid dat in een stad als Gent het
stadsbestuur niet in het Vlaams wordt uitgeoefend?’ Inderdaad, ik geloof dat zij die
bij ons te lande meevoelden met de bestrijders van een dergelijke monsterlijke
misstand, over de oorzaken daarvan dieper nagedacht hadden dan hun bediller,
die vervolgens in zijn verklaring ervan ‘hun eigen innerlijkste wezen’ (van de
Gentenaars namelijk!) te pas brengt. Het eigen innerlijkste wezen van de ongelukkige
Gentse bevolking bevredigd, als een sociaal en economisch machtige groep hen
bestuurt in een taal die zij niet verstaan! Neen, de ware oorzaak is te zoeken in de
gebeurtenissen onder de Franse overheersing, toen die groep en haar overmacht
werden gekweekt en heel de dominerende positie van de Franse taal gevestigd,
die vervolgens door het Belgisch centralistisch bewind in stand werd gehouden.
Hoe weinig het innerlijke wezen van de Gentenaars ermee te maken had, wordt
niet alleen door het protest van hun intellectuele woordvoerders generatie na
generatie bewezen, maar door het feit dat kort nadat zo in De Gids georakeld werd,
de misstand die daar als zo natuurlijk was voorgesteld, ophield te bestaan.
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Colenbrander, want hij was de schrijver van het Gids-artikel, stond met zijn zienswijze
niet alleen, hij was integendeel representatief voor zijn generatie van Nederlandse
intellectuelen. Lees bijvoorbeeld de beschouwing die Kernkamp in 1912 aan Pirenne
1
wijdde . Dat hij de grote geschiedschrijver huldigde, zal niemand hem euvel duiden.
Maar in heel dat stuk zegt de Hollander niet één enkel woord over het probleem
van België's tweetaligheid, of over dat van de verhouding van Vlaanderen tot
Nederland. Toch zijn die problemen Pirenne bij het schrijven van zijn Historie de
Belgique wel degelijk bewust geweest, ja heel het werk is begonnen, volgens de
schrijver zelf, ‘om van de Belgische geschiedenis het eenheidskarakter te doen
uitkomen’, dat wil zeggen dat het Vlaanderen stilletjes losmaakt van Nederland en
in een on-Nederlands, het Frans als superieur erkennend, Belgisch nationaal en
staatsverband doet opgaan. Maar Kernkamp's Nederlands gevoel is zo
particularistisch Noord-Nederlands, dat dit hem niet kwetst, dat hij zelfs niet opmerkt
dat hier een andere opvatting mogelijk zijn zou. Hij eert ten slotte Pirenne niet slechts
als de grote historicus, maar als de goede Belgische staatsburger, die aan de
staatkundige en maatschappelijke strijd in zijn vaderland geen deel neemt en om
wiens bezit het Belgische volk gelukkig valt te prijzen. Hij toont daarmee, slechts
het officiële, Franssprekende België van zijn dagen te kennen en in de gedachtenen gevoelswereld van het omhoogstrevende Vlaanderen een volslagen vreemdeling
te zijn.
En dit op een ogenblik dat toch in feite de Vlaamse beweging reeds over het dode
punt heen en de Nederlandse cultuur van Vlaanderen als gevolg van reeds verkregen
hervormingen in opkomst was! Dat proces zou na de oorlog in versneld tempo
worden voortgezet en wij beleven nu een toestand van waaruit men zich werkelijk
(ik duidde het al aan) de verhoudingen van een generatie geleden, als men ze niet
zelf net nog in hun nadagen beleefd heeft, enkel door inspanning van de historische
verbeeldingskracht voor de geest kan halen. Dat in cultureel opzicht zo armoedig
Vlaanderen is nu een land met opgewekt Nederlands geestelijk leven. Het heeft zijn
jonge generatie van intellectuelen die niet enkel meer op bepaalde scholen, en dan
nog slechts in bepaalde vakken, zoals onder de wet van 1883, het Nederlands als
voertaal hebben gehad: heel het opgroeiend geslacht in Vlaanderen dat in het maat-

1

Nog in 1931 zonder enige verandering of opmerking afgedrukt in zijn Van Menschen en tijden.
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schappelijk en geestelijk leven leiding geven zal, wordt nu als een vanzelfsprekende
zaak in de eigen taal opgeleid; België heeft de eis van denationalisatie voor toelating
tot de ambten laten vallen. En zo heeft Vlaanderen nu niet enkel meer zijn schrijvers
en dichters, het heeft zijn voorgangers en deskundigen op elk gebied. Als men de
afgelegde weg wil overzien, vergelijke men enkel de pers van nu maar eens met
die van de negentiende eeuw. Neem alleen die twee voortreffelijke weekbladen De
Zondagspost en De Spectator, die voor het beste wat wij hebben niet onderdoen:
zoiets was twintig of zelfs nog maar tien jaar geleden ondenkbaar.
Maar kunnen wij nu zeggen dat de cultuurgemeenschap verwezenlijkt is?
Het is mogelijk een overzicht te geven van feiten waaruit zich de conclusie zou
opdringen dat er over en weer een opgewekte belangstelling bestaat en een
uitwisseling van gedachten en invloeden plaats heeft als nimmer sedert de scheuring
van de zestiende eeuw vertoond is. En wat meer is, ik geloof dat die conclusie
volmaakt gewettigd zou zijn.
Ik denk aan congressen - vóór de oorlog wel te verstaan, want op het ogenblik
blijft enigermate grootscheeps verkeer over de grens tengevolge van visum- en
deviezen-bezwaren bij schone plannen; congressen dus, en dan niet enkel meer
letterkundige. Er was allang een specialisatie ingetreden en de Vlaamse
wetenschappelijke congressen werden meer en meer door Hollandse geleerden
bezocht. Verenigingen kwamen tot samenwerking of zelfs versmelting, ook
tijdschriften op bepaalde vakgebieden. En als men op de toestand van nu let: wat
een aandacht geven de Vlaamse bladen, geeft ook de Vlaamse afdeling van Radio
België niet aan het Nederlandse leven in al zijn aspecten! Dat is ook van die
weekbladen die ik al noemde, een van de treffendste kenmerken. Daar staat in het
Noorden ten aanzien van voorlichting over Vlaanderen zeker zoveel niet tegenover,
en toch is er ook hier in onvergelijkelijk veel wijder kring dan vroeger een besef dat
er in Vlaanderen iets interessants gebeurt, en iets dat ons aangaat. Die kleine groep
ijveraars die in de vorige oorlog al over onze verplichtingen jegens Vlaanderen
begon te praten en waartegen Colenbrander zich zo scherp keerde, heeft zich sedert
niet onbetuigd gelaten. Ik heb zelf het mijne gedaan. En toch ben ik weinig geneigd
om het feit dat onze argumenten en onze beschouwingswijze nu ingang vinden,
aan onze overredingsgave toe te schrijven. Het is niet enkel door een scherpe blik
voor realiteiten dat
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de Groot-Nederlandse beweging tussen de twee oorlogen zich onderscheiden heeft;
zij heeft ook onbekooktheden en overdrijvingen begaan, die de opinie in ons land,
als altijd, afstieten. De ware propagandist voor Vlaanderen in Nederland is de
wedergeboorte van Vlaanderen zelf geweest. Het is doodeenvoudig onmogelijk
geworden om het grote feit dat Vlaanderen Nederlandse cultuurgrond is, langer te
miskennen. De Groot-Nederlanders van voorheen hebben het een beetje eerder
gezien, dat is al.
Maar met deze opmerkingen is mijn vraag of de cultuurgemeenschap nu
verwezenlijkt is, nog niet beantwoord. Laat mij in het bizonder de letterkunde eens
beschouwen.
Voor het publiek is de Vlaamse letterkunde, behalve in Gezelle en Streuvels, een
tijdlang verpersoonlijkt geweest in Timmermans. Toch is Pallieter historisch gezien
maar een incident geweest. De wezenlijke stroming was weg van het provincialisme.
Vermeylen's opwekking, reeds tevoren geuit, om Europees te zijn heeft gewerkt. In
Van nu en Straks zelf reeds, dat geestelijk in nauw verband met de Nieuwe Gids
stond, liepen tal van Europese stromingen samen. Van de Woestijne vervolgens
was een groot kenner van de Franse dichters en uiterst gevoelig voor hen. Toch is
het misschien juist, om de verrukking waarin de verzen van Kloos hem in zijn
jongensjaren brachten, de beslissende invloed op zijn vorming tot Nederlands dichter
te noemen. Trouwens, hij bleef met de sfeer van de Noord-Nederlandse poëzie
vertrouwd, en Gorter, Van Deyssel, Verwey waren figuren die in Vlaanderen
meetelden. Na de oorlog werd het Europees karakter van de literaire beweging nog
geaccentueerd. Iets bijna chaotisch krijgt het beeld er soms door. Maar het zijn toch
vooral Franse invloeden die men op de moderne Nederlandse uiting van Vlaanderen
kan zien werken. Daarin steekt niets verontrustends. Vlaanderen blijft daarmee in
een traditie waartoe zijn ligging het bestemd heeft, en vóór de rampen van de 16e
eeuw die zijn maatschappij ontwrichtten, belette die het volstrekt niet om zichzelf
te zijn. Voor de hele Nederlandse cultuur kan het hier bemiddelend optreden en
een verruiming betekenen. Het zijn dan ook in de onmiddellijk achter ons liggende
periode volstrekt niet de enge national sten de voorstanders van een gesloten
Nederlandse cultuurkring, die literair contact met Vlamingen gezocht hebben. Ik
denk aan de groep van het Forum. Een belangrijke figuur is Du Perron daarbij
geweest, die in België gewoond had, die bevriend was geweest met Van Ostayen.
Het
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Forum was niet het eerste of enige letterkundige tijdschrift met een gemengd
Vlaams-Hollandse redactie, maar er was er geen dat in de letterkundige beweging
zo'n belangrijke verschijning maakte, met zijn dynamische opzet, met zijn scherp
gemarkeerde, levende persoonlijkheden, zo hier als ginds.
Maar ziedaar, die hoopvolle onderneming van het Forum laat ons met een schok
tegen het probleem opbotsen. Eerst splitst zich de redactie in tweeën, een Hollandse
en een Vlaamse, en ieder nummer bestaat uit twee gedeelten: Nederland, en
Vlaanderen. Men zal een ‘statenbond’ vormen, en geen ‘bondsstaat’ meer. Dan
gaat heel het tijdschrift te niet en wat er van naklinkt, is een ‘bakkeleien’ tussen Jan
1
Greshoff en Maurice Roelants. Greshoff woonde óók in België, maar zijn voorbeeld
toont dat men dat doen kan zonder met de Vlaamse verhoudingen echt contact te
krijgen, en zelfs op dat late uur, toen er een zodanig verheugend en fascinerend
opbloeien van nieuw leven om hem heen geschiedde, gaf hij nog een exhibitie van
Hollands meerderheidsgevoel als alle oude gevoeligheden wel in het geweer moest
roepen.
Moeten wij uit die ongelukkige geschiedenis besluiten dat er te grote verschillen
in mentaliteit bestaan, dat er teveel oud zeer zit, om van samenwerking iets te
verwachten? Ja, heel wat takt, heel wat begrip, heel wat goede wil zal altijd vereist
worden. Maar ik geloof dat daarvan aan weerszijden ook wel degelijk genoeg
voorhanden is. Wat het meest opvalt, en wat erger is, dat is dat er meest zelfs nog
geen samenwerking beproefd wordt. Op bepaalde gebieden, ik denk aan
wetenschappelijke verzamelwerken, aan encyclopedieën, valt niet te klagen, maar
als wij meer in 't bizonder op de literaire beweging letten, is het schouwspel
teleurstellend. Op dit ogenblik, nu iedereen de mond vol heeft van
Vlaams-Nederlandse verbondenheid en het belang daarvan, worden aan
weerskanten van de grens de tijdschriften weer op particularistische basis opgericht.
Maar nu, zal men zeggen, zijn er dan ook belemmeringen van een heel bizondere
aard.
Inderdaad. Visum- en deviezen-moeilijkheden, papiernood, het is wel hoogst
ongelukkig dat juist nu de bereidheid, de openheid voor elkaar, zo groot schijnen,
omstandigheden van dat slag de verwezenlijking van de cultuurgemeenschap in de
weg staan. Wij mogen ons troosten met de overweging dat het de omstandigheden
van een overgangsperiode

1

Bakkeleien niet Jan Greshoff, door M. Roelants, 1938.
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zijn, die niet eeuwig duren zullen. Maar ondertussen zijn dit juist kritieke maanden
waarin beslissingen genomen worden die de ontwikkeling voor jaren richting zullen
geven. En wij doen toch ook goed met wat wij nu beleven niet als iets volslagen
uitzonderlijks te zien, maar als de overdrijving van iets dat ook vroeger de culturele
betrekkingen tussen Noord en Zuid belemmerde, en dat ze nòg belemmeren zal
als straks persoonlijk en financieel verkeer weer normaal werken. Ik bedoel het
afzonderlijk in twee onderscheiden staatsverbanden georganiseerd zijn van de
Vlaamse en van de Noord-Nederlandse samenleving. De invloed van de staat toch
op het cultuurleven is groot, en niet alleen door de bewuste cultuurpolitiek die hij
voeren kan, maar automatisch, door zijn bestaan zelf. Men denke maar eens hoe
de staat zijn hele ambtelijk personeel - in de wijdste zin van het woord - tot een
gemeenschap vormt, afgescheiden van de overeenkomstige gemeenschap in het
aangrenzend land, een gemeenschap met haar eigen belangen, die onderling
gedurig in verkeer staat, die eigen opvattingen, eigen standaarden ontwikkelt. Men
denke maar eens aan het politieke leven, aan het partijwezen: wat een stempel zet
dat niet op heel de geestesgesteldheid in een land, hoe moeilijk is dat over en weer
niet te begrijpen!
Zo stond het dan ook vóór de oorlog, toen er van de exceptionele bezwaren van
nu geen sprake was, met samenwerking op het terrein van de literaire beweging
nog lang niet goed geschapen. Het beeld dat men krijgt, als men tracht dat terrein
te overzien, is toch eigenlijk een van twee literaturen, nauw verbonden ongetwijfeld,
met veel onderlinge wisselwerking; maar twee literaturen. Al die talrijke groepjes,
elk met hun tijdschrift of tijdschriftje, die de letterkundige beweging uitmaakten,
beleefden hun verschillende ismen op 'tzij Vlaamse 'tzij Noord-Nederlandse
grondslag. Wie kent bij ons te lande die Vlaamse bladen, uit de periode tussen de
twee oorlogen, Ruimte, Het Overzicht, Vlaamsche Arbeid, Het Fonteintje, Prisma,
Klaverdrie, De Tijdstroom, Vormen en hoe zij alle heten mogen. De bedoelingen
liepen soms geheel parallel aan die van Noord-Nederlandse groeperingen, maar
men wist van elkaar nauwelijks af. Zelfs als iemand zich tot een breder overzicht
trachtte te verheffen, schreef hij vaak nog, de Vlaming over de Vlamingen, de
Hollander over de Hollanders, alsof het in zichzelf besloten gehelen gold. De
literatuur-historicus, als hij verder terugblikt, behandelt de Nederlandse letterkunde
van Noord en Zuid als een eenheid. Dat deden Kalff en Te Winkel al. Maar de
schrijvers over hedendaagse letterkunde?
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1

Als Anthonie Donker ‘een nieuwe dichtergeneratie’ behandelt , zijn het alleen
2
Hollanders, en als Van Heerikhuizen een bloemlezing samenstelt , laat hij de
Vlamingen ter zijde. Maar evenzo heeft men in Vlaanderen een grote bloemlezing
3
van (uitsluitend) ‘de Vlaamse poëzie tusschen 1918 en 1941’ , en Demedts in zijn
inleiding daartoe, benevens Herreman jaren vroeger al in een beschouwing bij een
4
soortgelijke bloemlezing die hij met Marnix Ghysen samenstelde , geven de indruk
van een eigen, Vlaams proces, dat zich organisch ontwikkelt. En inderdaad,
Herreman's generatie lag onder de ban van Van de Woestijne, zoals dat bij alle
bewondering voor de grote figuur in ons land toch niet voorkwam. Bovendien overviel
haar in haar opgang de oorlog, die problemen naliet, problemen van levens- en
wereldbeschouwing waar de tijdgenoten in het neutrale Nederland niet zo mee te
worstelen kregen. Het tweestatensysteem bemoeilijkte de cultuurgemeenschap. Na
een wijl kwam die uiteenwijking toch weer in één spoor terecht, maar in Herreman's
overzicht is er ook dan niets van te bespeuren: tot het laatst toe heeft hij het over
de Vlamingen en hun onderlinge verhoudingen, er wordt in die acht of negen
bladzijden zelfs geen Hollander genoemd. Daar is geen sprake van onwil. Herreman
zat in diezelfde tijd in de Forum-redactie. Als men heel zijn kritisch werk overziet,
zal men er tal van besprekingen, vol bewondering, van Hollandse dichters in
aantreffen. Meest van oudere, of ietwat oudere, toch. Herreman leeft in de Vlaamse
sfeer, slechts met de Vlaamse tijdgenoten staat hij om zo te zeggen in dagelijks
geestelijk verkeer.
Maar is dit dan misschien de werkelijkheid? Is alle gepraat over Groot-Nederlandse
cultuurgemeenschap dan toch maar ijdel? Neen, dit is niet de hele werkelijkheid. Ik
begon al met te zeggen dat er in de Lage Landen tweeheid bestaat, maar er is ook
eenheid. En eenheid wil niet zeggen gelijkvormigheid, en een streven naar eenheid
wil niet zeggen dat men de verschillen wil uitwissen. De eenheid ligt in het besef
van de verrijking door het geestelijk verkeer, in de erkenning van het kader als een
natuurlijk gegeven, in de wil het te aanvaarden en de obstakels die het doorkruisen
te overwinnen. Het is dan in de eerste

1
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Hannibal over den Helikon, 1940.
Stille Opmars, 1945.
Door André Demedts, 1941.
De beschouwingen, oorspronkelijk verschenen in de dagelijkse ‘Boekuilen’ voor de Gentse
Vooruit, zijn te vinden in Fr. Closset, Raymond Herreman, de dichter en de criticus, 1944.
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plaats noodzakelijk te onderscheiden wat die obstakels zijn, obstakels dus die niet
in de natuur der dingen gelegen zijn, maar door onverstand of traagheid nodeloos
worden opgeworpen.
In het Forum van 1934 stond een beschouwing van Marnix Gysen getiteld: ‘Er
moet toch iets haperen’. Hij begon met vast te stellen dat er een zucht naar
Nederlandse cultuur leeft in Vlaanderen, maar vraagt zich af of er in Nederland wel
veel belangstelling bestaat voor Vlaamse literatuur. Hij geeft staaltjes van onkunde
die inderdaad ontstellend zijn. Er hapert iets, zegt Gysen dus, maar hij voegt eraan
toe: de grootste schuld in deze ligt niet beneden de Moerdijk.
Moet dit dan het laatste woord zijn? Ook al is er in de geesteshouding hier in het
Noorden nog zoveel veranderd; ook al is er ook sedert Gysen's klacht nog meer in
veranderd, en steeds in de goede richting; ook al bestaat er thans hier te lande een
openheid voor Vlaanderen als nooit tevoren ... en deze vergadering levert er mee
het bewijs van -; toch geloof ik dat wij zullen moeten toegeven: de oude
onverschilligheid, de oude geringschatting zelfs zijn nog niet geheel overwonnen;
en ten slotte is het zelfs nu altijd nog waar: Vlaanderen heeft ons meer nodig dan
wij Vlaanderen. Maar ook dit klinkt waarlijk haast als een uiting van die echt Hollandse
zelfgenoegzaamheid, die bijwijlen zo'n verengende invloed op ons cultuurleven
geoefend heeft. Laat mij haastig mijn mening verduidelijken. Niets is verder van mij
dan de gedachte dat cultuuruitwisseling met Vlaanderen van onze kant een soort
liefdewerk zou zijn. Dat zou vroeger misschien zo geweest zijn, maar die kans
hebben wij grotendeels verzuimd, en Vlaanderen is hoofdzakelijk uit eigen kracht
gekomen waar het nu is. Waar het nu is, zal cultuuruitwisseling in waarheid zijn wat
het woord aanduidt. Er woelen daar krachten die het een zegen voor ons zal zijn
als wij ze in het geheel van onze beschaving kunnen betrekken. Het is geen
rekensom: wij hebben 9 miljoen zielen, zij 4 1/2 miljoen, ons cultuurgebied zal dus
anderhalf maal zo groot zijn. Omvang is zeker geen te verwaarlozen factor, en vooral
niet in onze dagen, nu de wereldverhoudingen voor de kleinen niet gunstig zijn.
Maar oneindig belangrijker is juist dat wij in Vlaanderen op voet van gelijkheid en
vertrouwelijk kunnen omgaan met een geest die van de onze verschilt, wij kunnen
er de wereld en het leven in andere probleemstellingen leren zien, wij kunnen er
met andere Europese cutuurstromingen in aanraking komen. Dat is dus veel. Maar
wij missen gemeenlijk het besef van die zekere beperktheid, van die
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zekere vastgevrorenheid, die onze verhoudingen kenmerkt. Daarom voelen wij de
behoefte aan die verruiming van onze geestelijke horizon niet zo diep, ofschoon het
naar mijn overtuiging een weldaad zijn zou als iemand opstond en ons van ons
tekort bewust kon maken. Maar in Vlaanderen heeft men zo'n profeet niet nodig.
Daar leeft men, zelfs nu nog, in het dagelijks besef van zijn harde cultuurstrijd, daar
ligt de gedachte aan de reservebron die de Noord-Nederlandse cultuur altijd gevormd
heeft en nog vormt, dus vanzelf na.
Zo meen ik toch niet dat Gysen's diagnose: de schuld ligt in het Noorden, de juiste
is. Het verschil in ijver bestaat, maar het behoort mee tot de natuur der dingen, en
gelukkig is er nu dan toch in zover een evenwicht bereikt, dat aan de goede wil van
deze kant, bij de intellectuelen, bij de literatoren, in de ambtelijke wereld zelfs, niet
meer getwijfeld kan worden.
Toch hapert er iets. Behalve de restanten van oude, verkeerde geesteshoudingen,
van tradities van misverstand en wanbegrip, die elk in zichzelf bestrijden moet, is
er vooral de scheidingmakende werking van het tweestatensysteem. Ik wijs nogmaals
op de feitelijke toestand van het ogenblik als illustratie van hoe noodlottig die werking
zijn kan. Wij staan nu, aan het eind van de tweede wereldoorlog, in een oneindig
gunstiger geestesgesteldheid om elkaar te begrijpen en vruchtbaar samen te werken
dan na de eerste. Toen, ik zei het al, bracht enkele jaren lang de zo verschillende
ervaring van de twee landen, - België in de oorlog geweest en bezet, met de naweeën
van de activistenvervolging, Nederland neutraal gebleven, - een uiteenwijking in de
stemming teweeg. Nu is er na de gelijke beproeving, en de alles bijeen
overeenkomstige reactie erop, een ongekende harmonie, een eendergestemdheid.
In Vlaanderen snakt men naar cultureel verkeer; bij ons voelt men ervoor als nooit
tevoren. Maar ziedaar: de politieke en financiële tweeledigheid die België en
Nederland in weerwil van de mooiste accoorden en betuigingen nogmaals als twee
ondoordringbare blokken naast elkander stelt, trekt door de mogelijkheden van
actieve cultuurgemeenschap een onverbiddelijke streep. Wij kunnen over en weer
elkaar zelfs niet bezoeken; boeken en tijdschriften komen de grens niet over.
Wie het ernstig meent met de Groot-Nederlandse cultuurgemeenschap, zal moeten
inzien dat haar problemen aan alle kanten vastzitten in die van het economische
en politieke leven. Wil men voorgoed gevrijwaard zijn tegen onaangename
verrassingen als wij thans beleven,
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dan zullen onze twee staten zich economisch en politiek zo nauw mogelijk moeten
verbinden. Zo ooit, dan is ook op andere dan cultuurgronden het herstellen van de
onzalige breuk die op het historische terrein van de zeventien Nederlanden geslagen
is, niet alleen wenselijk maar mogelijk. Er ligt hier voor onze en de Belgische
staatslieden een grote taak. Maar dit is een onderwerp dat ik hier niet zal behandelen.
Ik laat het bij de herhaling dat in dit grotere het kleinere van de cultuurverhoudingen
besloten ligt en dat alleen deze grootscheepse behandeling van het vraagstuk
wezenlijk bevrediging zal kunnen schenken.
Daarmee is niet gezegd dat wij in afwachting daarvan aan een loutere
cultuurpolitiek niets hebben zouden. Integendeel er kan veel gedaan worden om
op het terrein dat ons hier in het bizonder aangaat, de scheidingmakende werking
van het tweestatensysteem te bestrijden. Daartoe zal overleg nodig zijn en
gezamenlijke actie. Veel kan gedaan worden buiten de staten om, door verenigingen
en commissies, door samenwerking in redacties en op honderderlei manieren. Maar
bijna niets kan gedaan worden of tevens zullen de staten bewogen moeten worden
om hun scheidingmakende werking althans op cultureel gebied te temperen. Het is
volstrekt niet onwaarschijnlijk dat men hen daartoe bereid zal vinden. Zij zijn immers
niet slechtgezind, die werking is in feite onbedoeld en automatisch. Maar er moet
aandrang, op hen geoefend worden. Er moet op gewezen worden dat het een
nationale ramp is wanneer onze culturele werking in Vlaanderen, het enige land ter
wereld waar wij buiten onze grenzen gretig gehoor kunnen vinden, door de toevallige
consequenties van financiële en economische moeilijkheden wordt getorpedeerd,
en wanneer wij tegelijk onze eigen kans om ons met Vlaanderen's bijdrage te
verrijken moeten verzuimen. Men moet het daarbij niet laten. Men moet de praktijk
van de bestrijding der scheidingmakende factoren niet enkel aan de departementen
overlaten. Er moet een volledige, goed samenhangende cultuurpolitiek worden
ontworpen. Op elk gebied moeten de deskundigen, de onmiddellijk geïnteresseerden,
bijeengebracht en aan het werk gezet worden. Men moet handelen zoals er in geval
van nood gehandeld wordt.
Want werkelijk, een geval van nood bestaat hier. Zo grote kansen en zo jammerlijk
verzuimd, dat mag later de geschiedenis van deze naoorlogse periode niet getuigen.
Men denke toch niet dat men over een paar maanden of over een paar jaar rustig
doen kan wat men nu nalaat, dat men dan zelfs de scha zal kunnen inhalen. Het
leven staat
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niet stil. Terwijl men nieuwe Nederlandse boeken als rariteiten aan elkaar vertoont,
wordt Vlaanderen overstroomd met Franse boeken. Ieder ogenblik kunnen er
complicaties rijzen, kunnen zich onenigheden uit deze staat van zaken ontwikkelen;
de gunstige stemming kan omslaan, het verzuimde ogenblik kan voorgoed voorbij
zijn.
Waarde hoorders, de Groot-Nederlandse cultuurgemeenschap komt er niet vanzelf.
Zij ligt in de natuur der dingen besloten, ongetwijfeld, een lange traditie, de
getuigenissen en het levenswerk van een onafgebroken rij van Vlaamse en
Nederlandse persoonlijkheden werken voor haar. Maar de belemmeringen en
hindernissen die zij op haar weg ontmoet, moeten wij met inzicht en met wil opzij
ruimen. Ik hoop en ik vertrouw dat deze Maatschappij van Nederlandse Letterkunde
daarbij niet achter zal blijven, dat zij een voorbeeld zal geven.
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Levensberichten
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Cornelis Johannes Wijnaendts Francken
(Rotterdam, 14 November 1863-Leiden, 10 April 1944)

C.J. WIJNAENDST FRANCKEN

Er lebte schlicht und recht, Ohn' amt und gnadengeld, und niemands herr
noch knecht.
LESSING
Wijnaendts Francken heeft het zijn biograaf wel gemakkelijk gemaakt. Tegen zijn
zeventigsten verjaardag liet hij een boekje drukken, Levenswerk genaamd, ter
uitdeeling onder vrienden en bekenden, dat een lijst van al zijn geschriften bevatte
(zoodat in de hier achter volgende bibliografie slechts vermeld behoeft te worden,
wat na dien tijd nog van hem is verschenen), en hij heeft in handschrift een vrij
uitvoerige autobiografie nagelaten, loopende tot het jaar 1924. Deze werd na zijn
dood in mijn handen gesteld om te dienen bij de samenstelling van dit levensbericht,
waartoe ik mij eenige jaren geleden op zijn verzoek bereid had verklaard. Hetgeen
hier volgt is een uittreksel uit dit handschrift, te uitvoerig om in zijn geheel te worden
opgenomen, aangevuld met hetgeen mij uit eigen ervaring en uit gesprekken met
andere vrienden bekend was. Om den text niet te veel met aanhalingsteekens te
bezwaren, heb ik die slechts gebruikt wanneer het mij noodig scheen aan te duiden,
dat des schrijvers eigen woorden geciteerd worden.
Zijn vader, Dr Walraven Francken, predikant te Rotterdam, was in tweede huwelijk
getrouwd met Maria Geertruida Antonia Emmerica Wijnaendts, dochter van Cornelis
Johannes Wijnaendts, predikant te Warnsveld. Toen deze in 1876) stierf, was zijn
kleinzoon Cornelis Johannes Francken de eenige erfgenaam van zijn groote fortuin,
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daar zijn dochter twee maanden na de bevalling was overleden. Om de gedachtenis
van moeder en grootvader te eeren, heeft Francken na zijn promotie den naam
Wijnaendts bij den zijnen gevoegd. Zijn vader hertrouwde niet meer, en Franckens
opvoeding werd toevertrouwd aan mejuffrouw Anna Keitel, aan wie hij zeer gehecht
raakte, doch die hij op zijn twaalfde jaar ook door den dood moest verliezen. Hij
groeide op naast twee halfbroers en twee halfzusters, die ettelijke jaren ouder waren
dan hij en met wie hij weinig contact had.
Zijn vader mocht hij langer behouden: deze stierf eerst in 1894, toen de zoon
reeds dertig jaar oud was. Hij behoorde tot de zoogenaamde evangelische of
Groningsche richting, die ongeveer het midden hield tus-
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schen modernen en orthodoxen: niet confessioneel en dogmatisch, maar wel
vasthoudend aan de godheid van Christus. Hij was met hart en ziel theoloog; met
eenige collega's hield hij geregeld samenkomsten, ‘de krans’, waar allerlei
theologische vraagstukken besproken werden. Hij had een groote bibliotheek, waarin
de zoon echter weinig van zijn gading vond, omdat er over de natuurwetenschappen
niets te vinden was. Ook de vele werken over muziek, naast de kerkhistorie zijns
vaders lievelingsvak, trokken den zoon niet aan. In 1886 werd hij bij gelegenheid
van het 250-jarig bestaan der Utrechtsche universiteit tot doctor honoris causa
benoemd. Een groote teleurstelling is het steeds voor hem gebleven, dat hij zeven
jaren vroeger niet benoemd was tot kerkelijk hoogleeraar.
Veel bijzondere jeugdherinneringen uit Rotterdam, waar de jonge Cornelis de
eerste 18 jaren van zijn leven doorbracht, zijn er niet te vermelden. Toen hij op zijn
zestigsten verjaardag een terugblik op zijn leven wierp, noemde hij zijn jeugd rondweg
‘ongezellig’. Behalve van zijn vader, met wien hij vaak groote wandelingen in de
buurt van Rotterdam maakte, doch met wien hij overigens weinig contact had,
spreekt hij nog van diens huisarts Dr. Van 't Hoff, vader van den beroemden
chemicus. Hij was een groot bewonderaar van Shakespeare, placht in zichzelf
gekeerd, oreerend en gesticuleerend door Rotterdams straten te loopen.
Van zijn schooljaren vermeldt hij niets, dat de moeite van het oververtellen waard
is. Hij bezocht de school van Vos, in die dagen een algemeen geëerd Rotterdammer.
Daarna kwam hij op het gymnasium, dat toen onder leiding van den rector Kan stond
en gehuisvest was in een leelijk oud gebouw, een voormalig klooster, in een
achterbuurt bij de Groote Kerk. Maar het was beroemd om het uitstekende onderwijs,
dat er gegeven werd. Drie der toenmalige leeraren: Polak, Valeton en Van Helten,
zijn naderhand hoogleeraar geworden. Den laatstgenoemden, die Nederlandsch
en geschiedenis doceerde, herdenkt hij met bijzondere erkentelijkheid, met Piaget,
die Fransch gaf. Ofschoon zijn liefde toen reeds uitging naar wiskunde,
aardrijkskunde en Duitsch, was het onderwijs in die vakken bedroevend, al behaalde
hij daarvoor eenige prijzen, evenals voor oude geschiedenis. De studie der classieke
talen heeft hem nooit kunnen bekoren, met de eindelooze thema's en grammaticale
oefeningen, het van buiten leeren van woordjes en regels en het lezen van auteurs,
wier geschriften hem weinig interesseerden, evenmin als de ontelbare geleerde
kantteekeningen, die zijn leeraar Polak bij de texten placht te geven, alsof hij toen
reeds colleges voor philologen hield.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

63
Een oase te midden van de voor hem vrij dorre gymnasiale studie was zijn
vriendenclub van zeven leden. Op Zondagen maakten zij vaak groote wandelingen,
en om de veertien dagen hadden zij een avondbijeenkomst, waarop het zeer ernstig
en deftig toeging en zwaarwichtige opstellen over allerhande onderwerpen werden
voorgelezen. Wie zich daar het verdienstelijkst maakte, kreeg een getuigschrift. Dit
viel Francken ten deel, omdat hij verreweg de meeste opstellen voor de club had
geschreven en bijna altijd het een of ander meebracht. Want er werden natuurlijk
ook stukken uit boeken gelezen en besproken, en ook werden er volgens een rooster
voordrachten gehouden over door de overige leden opgegeven onderwerpen. Zijn
beste vrienden uit de club waren Scheuer en Van 't Hoff. De laatste was de jongste
zoon van den arts. Hij ging later studeeren te Amsterdam, en in 1881, 1884 en 1885
maakte Francken met hem groote voetreizen. In 1908 overleed hij, slechts 44 jaar
oud, nadat hij een vijftiental jaren te Rotterdam evenals zijn vader het beroep van
arts had uitgeoefend. Reeds als gymnasiast had hij een afkeer van boekenstudie
en lezen. In dit opzicht was hij een antipode van Franckens anderen grooten vriend,
Willem Scheuer, die reeds op jeugdigen leeftijd goed thuis was in de wereldlitteratuur
en groote bewondering had voor Multatuli en Schopenhauer. Ook hij stierf jong, op
veertigjarigen leeftijd, nadat hij vijftien jaren in Indië als rechterlijk ambtenaar had
doorgebracht. Na zijn terugkeer hebben beide vrienden nog een jaar lang druk met
elkander omgegaan, en zijn heengaan beteekende voor Francken een groot verlies.
Om de nieuw-ingestelde zesde klasse te ontgaan, daar hij ‘genoeg had van al
dat Latijn en Grieksch’, deed hij in 1881 uit de vijfde klasse staatsexamen. Zijn vader
had graag gewild, dat hij in de theologie zou gaan studeeren; doch daar heeft hij
nooit ernstig aan gedacht, omdat hij zich al vroeg niet meer kon vereenigen met de
leetstellingen van het christelijk geloof. Hij besloot in de natuurlijke historie te gaan
studeeren, en wel te Utrecht, waar zijn vader ook gestudeerd had, zijn grootvader
Francken predikant was geweest, en zijn oom hoogleeraar was in het Latijn. Nog
vóór het einde van zijn eerste stud ejaar deed hij met goed gevolg het toen nog
vereischte groot-mathesis examen. Over zijn studententijd heeft hij weinig te
berichten. Uit zijn groentijd, voor welke instelling hij nooit groote bewondering heeft
gehad, herdenkt hij ‘eindelooze disputen’, vooral op de kamers van theologische
studenten, die zeer verwonderd waren, dat een aankomend student, en dat nog wel
in de
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natuurwetenschap, boeken van Doedes en Opzoomer bleek gelezen te hebben.
Van de ingeleverde groenenverzen werd het zijne, op de wijze van het Wien
Neerlandsch Bloed, aangenomen. Verder heeft hij aan het studentenleven weinig
deel genomen. De sociëteit met haar afscheiding in clubjes en standen, haar
kaartspel en drinkgelagen had voor hem weinig bekoring; evenmin de rijpartijen of
kroegjolen met hun door drank kunstmatig opgewekte vreugde en opwinding. Hem
maakte verhoogd drankgebruik eer slaperig. Voorts beviel hem niet de veel onder
studenten voorkomende aanstellerij en gewichtigdoenerij: dingen, die hij nooit, ook
elders en in andere kringen, goed heeft kunnen uitstaan. Hij heeft altijd gehouden
van een eenvoudigen, natuurlijken omgang en eerlijkheid in optreden. Ook hield hij
niet van den dwingenden zoogenaamden ‘mos’, waaraan zooveel zelfstandigheid
en vrijheid moesten worden opgeofferd. Meer voelde hij voor groote wandelingen
in Utrechts zoo schoone omstreken; maar die maakte hij meest alleen, daar het
moeilijk was, daar gezelschap voor te vinden.
Veel genoegen daarentegen beleefde hij van eenige studentengezelschappen:
het Zondagavondgezelschap ‘Rotterodamum’, dat hij met zijn neef Van Rossem
oprichtte, en het gezelschap ‘Bellamy’, gewijd aan letterkundige voordrachten, waar
hij o.a. een voordracht hield over ‘Wetenschap en Wijsbegeerte’ en een over
‘Dierenbescherming’. Ook bezocht hij trouw om den anderen Woensdag de
bijeenkomsten der vereeniging ‘Natura Dux nubis et Auspex’, waar voordrachten
gehouden werden en stellingen verdedigd. Daar was wel eens een hoogleeraar bij,
en van de leden hebben Einthoven, Hamburger, Julius, Wenckebach later een
leerstoel bezet.
Van de acht hoogleeraren, bij wie hij college liep, herdenkt hij er niet één met
name. In de bijvakken waarin hij niet doorging, heeft hij van zijn hoogleeraren nog
het meest geleerd; maar in sommige voorname vakken waren enkele geen bepaalde
grootheden, terwijl andere weer heel geen doceertalent bezaten. In de medische
faculteit had men toen echter Donders en Engelmann. Inziende, hoezeer de
physiologie en de anatomie hem bij de biologische studie te pas zouden komen,
ging hij ook in de medicijnen studeeren, waarin hij candidaat werd.
In dien tijd openbaarden zich bij Francken drie eigenschappen: de lust tot schrijven,
de lust tot reizen, en zijn belangstelling in wijsgeerige onderwerpen. Voorloopig
schreef hij alleen nog in studentenbladen (‘Vrije Arbeid’ en ‘Minerva’, waarvan hij
tot mederedacteur werd
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gekozen), en in de Haarlemsche Courant (7 feuilletons over Noorwegen, dat hij in
Juli en Augustus 1887 met twee vrienden bezocht). Zijn belangstelling in de
wijsbegeerte bracht hem in kennis met Opzoomer, wiens werken over moderne
theologie hij reeds op het gymnasium had gelezen. Hij kwam bij Opzoomer
vriendschappelijk aan huis, waar hij ook zijn dochter leerde kennen, die als schrijfster
onder den naam Wallis naam maakte. In 1905 hernieuwde hij de kennismaking in
Den Haag, en in 1910 bezocht hij haar in Hongarije, waar zij, met prof. Von Antal
gehuwd, te Papa woonde. In 1915 gaf hij een boekje uit met aphorismen, uit haar
werken getrokken.
In den winter van 1887 op '88 volgde hij te Amsterdam colleges van Hugo de
Vries en Weber, bij wie hij ook in het laboratorium werkte. In December 1888 deed
hij cum laude zijn doctoraal examen.
Daarna ging hij weer reizen. In Januari 1889 heeft hij Parijs ‘geheel doorvorscht’,
gelijk hij schrijft, al is één enkele maand daarvoor wel wat kort, en in April en Mei
bezocht hij de voornaamste steden van Italié, waarover hij zeven feuilletons in het
Utrechtsch Dagblad plaatste. In den zomer maakte hij met drie vrienden een reis
door de Engadin en de Dolomieten.
Het werd thans tijd, aan een proefschrift te gaan denken. Zijn eigen (zoölogisch)
onderwerp werd door den hoogleeraar niet goedgekeurd en diens onderwerp werd
door Francken niet aanvaard. Het werd ten slotte een botanisch onderwerp: De
sclereïden. Na zes maanden was het proefschrift gereed, met een zestigtal stellingen,
waarvan 37 werden behouden. Den 11den October 1890 promoveerde hij cum
laude, als de laatste van zijn club.
De promotie beteekende voor Francken een afscheid. In zijn verdere leven heeft
hij zich op velerlei gebied bewogen, behalve juist op dat eene. Ook heeft hij zijn titel
niet gebruikt om een ambt te bekomen. Dit had, voorloopig althans, alleen een
leeraarschap kunnen zijn; maar dit had voor hem weinig aantrekkelijks, daar hij
nooit veel belangstelling heeft gehad voor plantensystematiek en insectenkunde,
die in die dagen vooral bij het onderwijs werden behandeld, meer dan anatomie en
physiologie. Ook had hij een te sterk gevoel van onafhankelijkheid om zich aan
eenig ambt te binden, Liever besloot hij, zijn ‘wandertrieb’ bot te vieren, en, om te
beginnen, een groote reis door Amerika te ondernemen. Om goed Engelsch te
leeren spreken heeft hij eerst, in December 1890, Londen ‘doorvorscht’ (ook alweer
in één maand), en op 1 Maart
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1891 vertrok hij naar Amerika. De heele reis duurde 8 1/2 maand, waarvan hij 2 1/2
maand te San Francisco ziek heeft gelegen. In November 1891, toen hij juist 28
jaar oud werd, was hij weer terug. Hij vestigde zich te Amsterdam, op gemeubileerde
kamers, op de Heerengracht, bij het Koningsplein, waar hij zijn aanteekeningen tot
een boek ging uitwerken, zijn eerste boek, dat in October 1892 verscheen bij Tjeenk
Willink te Haarlem, die ook zijn meeste latere boeken uitgaf (Door Amerika).
Wij zullen Francken verder niet op al zijn reizen volgen. In ‘Levenswerk’ heeft hij
de voornaamste opgesomd, met de publicaties, waartoe ze hem aanleiding gaven.
Een groot deel zijner autobiografie handelt er over; maar hij bepaalt zich daar tot
een opsomming van landen en steden, zonder daarover iets van belang te zeggen,
en merkwaardige avonturen of ontmoetingen heeft hij op zijn reizen in alle
werelddeelen (behalve Australië) niet gehad. Op een reis in Noorwegen in 1893
heeft hij Grieg en Ibsen ontmoet; maar ook hieromtrent vernemen we niets naders.
In Januari 1894 stierf zijn vader op 71-jarigen leeftijd te Utrecht, waar hij zich een
jaar te voren, na zijn emeritaat, had gevestigd. De Kerstdagen te voren had hij nog
bij hem doorgebracht, en toen had hij nog een lang gesprek met hem gevoerd over
de onsterfelijkheid. Zijn drie kinderen (een zijner beide dochters was in 1879 in het
kraambed gestorven), waaronder zijn halfbroer, arts te Menton, waren bij het sterfbed
aanwezig. Kort daarna liet Francken voor vrienden een klein boekje drukken, een
verzameling van uitspraken over zijn vader in dagbladen en tijdschriften. Zes weken
bleef hij voor allerlei regelingen te Utrecht, gehuisvest bij zijn vriend, den notaris
Brouwer Nijhoff, en toen ging hij weer reizen, vrijwel zonder onderbreking, tot den
zomer van 1896: in Indië, Amerika, Azië, Japan, enz. Hij vestigde zich weer te
Amsterdam, waar hij zich aan studiën wijdde, vooral over het Boeddhisme, dat hij
bij zijn bezoek aan Burma en Ceylon had leeren kennen. En iets bestudeeren
beteekende voor Francken: er een boek over schrijven. Dit kan als motto voor zijn
heele leven gelden. 't Is dan ook de beste manier! Ook werkte hij aan zijn Sociale
ethiek, een onderzoek naar de grondslagen der zedelijkheid, welk boek in 1897
verscheen. Hij had zich daar veel van voorgesteld, ‘hoewel er allerlei nieuwe
denkbeelden in worden uitgesproken, handelde over een aantal belangrijke
vraagstukken, en gesteld was in een begrijpelijken, gemakkelijk leesbaren,
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zelfs ietwat rhetorischen stijl. Mijn gansche ziel en overtuiging had ik er in neergelegd.
De geringe aandacht, die het boek trok, al verschenen er eenige gunstige critieken
over, was mij dus een ware teleurstelling.’
In December 1897 trad hij in het huwelijk met Welmoet Dyserinck, de dochter van
den bekenden letterkundige Dr Johannes Dyserinck. Het huwelijk bleef kinderloos
en werd in 1916 door echtscheiding ontbonden.
Na zijn huwelijk heeft hij te 's-Gravenhage eenigen tijd op de Laan van
Nieuw-Oostindië, in een gemeubileerd huis gewoond, of liever: zijn domicilie gehad.
In de Residentie heeft hij zich nooit goed thuis gevoeld. Hij vond de stad wuft en
oppervlakkig; hij miste er het echte volksleven van Amsterdam en het
wetenschappelijk leven eener academiestad. Alleen aan de Koninklijke Bibliotheek
heeft hij groote verplichtingen gehad, en ook van de avondbijeenkomsten van den
Spectator (waarin hij een dertigtal artikelen schreef) was hij een trouw bezoeker.
Van April tot September 1898 vertoefde hij met zijn vrouw te Jena, om daar een
semester lessen in de psychologie te volgen. Zijn voornaamste leermeester was
Jieken, bij wiens cursus in de experimenteele psychologie de psychiatrische
voordrachten en klinieken van Binswanger zich goed aansloten. Ook hoorde hij
eenige colleges van Eucken en Erhardt. De laatste was toen nog privaatdocent;
kort daarop werd hij naar Rostock beroepen, waar Francken hem in 1901 een bezoek
bracht. Van Haeckel vielen de colleges hem tegen, ‘en zijn onwelluidende,
krijschende stem was verre van aangenaam om te hooren.’ Zeer vriendschappelijk
was zijn omgang met den physioloog Max Verworn, later te Göttingen, waar Francken
hem nog eens bezocht. ‘Hij had heel niet het type van een Duitsch geleerde, en
buiten zijn vak stelde hij een levendig belang in psychologie, kunst, en oudheden.’
Zijn studie werd afgewisseld door vele uitstapjes in de omstreken, naar de vele daar
verspreide studentenrestauraties. Ook verkeerde hij veel met de studenten van de
Philosophischer Verein met zijn geanimeerde debatavonden, waarop hij ‘tegenover
de Duitsche metaphysische vlucht een veel meer nuchter, empirisch, en realistisch
standpunt innam.’
Het verblijf te Jena was hem zoo goed bevallen, dat hij besloot, nog eens, thans
aan een andere universiteit, colleges te gaan volgen, en wel te Zürich, in den winter
van 1899-1900. Doch daar was het hem minder naar den zin. Eind Januari vertrok
hij, om met zijn vrouw een groote
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reis te maken door Zuid-Frankrijk, Noord-Italië, de Riviera, Corsica, en langs den
Rijn terug.
Van Januari tot Maart 1901 bezocht hij voor de derde maal een buitenlandsche
universiteitsstad, ditmaal Parijs. De Sorbonne viel hem erg tegen; maar met groote
belangstelling volgde hij op de Salpétrière de colleges van Janet en Voisin, en op
de Ecole de Psychologie die van Berillon, welke heeren hij in September van dat
jaar weer ontmoette op het Internationaal Congres te Amsterdam. Te Parijs hield
hij zich voornamelijk bezig met de verschijnselen van het hypnotisme, waarover in
April 1902 van hem een boek verscheen.
In het volgend voorjaar (Januari-Maart 1902) bezocht hij voor de vierde en laatste
maal een buitenlandsche universiteit: die van Berlijn. Hier volgde hij de juridische
colleges van Von Liszt en Schmoller en die van de philosophen Paulsen, Dilthey,
en Dessoir. De laatste bracht hem er toe, zich met aesthetische problemen bezig
te gaan houden, waarover hij een groote verhandeling plaatste in de Vragen des
Tijds van Mei 1903.
Na terugkomst uit Berlijn het pensionleven moede, betrok hij in 1903 weer een
huis te 's-Gravenhage, thans door hem zelf gemeubeld, op het Sweelinckplein, waar
hij tot 1909 heeft gewoond. Voordat hij daar zijn intrek kon nemen bleek, dat hij in
de twaalf jaren van haast onafgebroken reizen en zware studie te veel van lichaam
en geest had gevergd. Hij stelde zich onder behandeling van prof. Jelgersma te
Leiden en moest gedurende de maanden Januari en Februari 1903 absolute rust
houden in het St. Elisabeth Gasthuis. Na een reis met zijn vrouw in Frankrijk en
Engeland toog hij weer aan het werk. De Fransche Moralisten verschenen in 1904,
het boek over Schopenhauer in 1905. Met de studie van deze persoonlijkheid was
hij reeds tijdens zijn rustkuur begonnen. In menig opzicht voelde hij zich zijn
geestverwant: in zijn reislust en cosmopolitisme, zijn liefde voor dieren, zijn neiging
tot eenzaamheid, zijn vinden van geluk en bevrediging in lectuur, zijn afkeer van
wereldschen omgang, zijn zin tot onafhankelijkheid en ambteloos leven, zijn volstrekte
waarheidsliefde, zijn sympathie voor het Boeddhisme, zijn pessimistische en
deterministische levensbeschouwing.
In hetzelfde jaar 1905 verscheen zijn Inleiding tot de Wijsbegeerte. Prof. Van der
Wyck merkte in zijn bespreking terecht op, dat Francken's positivistisch-agnostisch
gekleurde overtuigingen daarin duidelijk merkbaar waren. Hij is zich dan ook altijd
‘sterk bewust geweest van de
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beperktheid van ons kenvermogen en daardoor ook weinig geneigd tot een
idealistische metaphysica. Het logistisch-rationalistisch absolutisme heeft (hem)
nooit aangetrokken, veeleer het inductief-empirische, phaenomenalisme en
relativisme.’
Ofschoon hij zich nooit tot de leer van één bepaalden wijsgeer heeft willen
bekennen, is het toch onder de groote wijsgeeren Hume geweest, met wiens
inzichten en denkbeelden hij de meeste instemming gevoelde, ‘wiens zoogenaamde
scepticisme of liever relativisme ondanks alle bestrijding nog steeds volkomen
levensvatbaar was gebleken.’ Zijn boek over Hume verscheen in 1907.
In hetzelfde jaar verscheen zijn boek over Het Droomleven. Het vormt met Het
Hypnotisme (1902) en Het Spiritisme ‘een soort trias op een bepaald veld der
psychologie’, doch onderscheidt zich van de beide andere boeken doordat het voor
een deel op eigen onderzoek berust. Hij had namelijk aan een driehonderdtal
personen een lijst van 38 vragen toegezonden en van meer dan de helft had hij
deze ingevuld terug ontvangen.
In het najaar van 1907 moest hij weer een rustkuur van een jaar ondergaan,
ditmaal in Bronovo te 's-Gravenhage. Het volgende jaar was weer een groot reisjaar,
met drie groote reizen, o.a. naar S. Moritz, waar hij groote wandeltochten maakte
en zich met de wintersport, vooral schaatsenrijden, bezig hield.
Francken is steeds een groot liefhebber van sport geweest. Schaatsenrijden,
paardrijden, roeien, zwemmen, kegelen heeft hij bij tijden veel gedaan. Voetballen
en tennissen had hij ook graag gedaan; maar toen het eerste in zwang kwam, was
hij daar reeds te oud voor, en voor het laatste was hij wegens zijn zwaren
lichaamsbouw minder geschikt. In de jaren 1914-'23 heeft hij alle zeven wandelwegen
van den A.N.W.B. geheel afgelegd. Maar zijn meest geliefde gebieden waren fietsen
en bergklimmen. Nagenoeg alle wegen van Nederland heeft hij afgefietst, meest
met een zijner vrienden Mr s'Jacob, Mr Tilanus en Mr Roodenburg. En op ongeveer
16 alpenreizen, in Zwitserland en Tirol, heeft hij het geheele hooggebergte doorkruist,
van Genève tot Salzburg.
In 1909 verhuisde hij naar Leiden, waar hij tot zijn dood zou blijven wonen, in zijn
huis aan de Plantage. Nadat hij een viertal maanden in Berkenoord bij Nijmegen
had doorgebracht, zonder studie, doch met tuinarbeid en wielrijden, terwijl zijn vrouw
inmiddels het nieuwe huis inrichtte, ging hij weer aan het werk. Het betrof thans het
strafrecht,
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waarover hij reeds eenige verhandelingen had gepubliceerd, en waarvoor een
discussie met prof. Heymans over de kwestie der toerekenbaarheid opnieuw zijn
belangstelling gaande had gemaakt.
In het voorjaar van 1910 hield hij eenige voordrachten in de kort tevoren opgerichte
Anthropologische Vereeniging. Een daarvan handelde over de morphologische
secundair-sexueele verschillen tusschen man en vrouw, gelijk hij ruim tien jaar
tevoren de psychologische verschillen had behandeld. Ook dit onderwerp en al wat
daarmede samenhangt, heeft altijd in hooge mate zijn belangstelling gehad en hem
aanleiding tot menige publicatie gegeven. Het streven der feministen, die geneigd
waren deze verschillen weg te doezelen, was hem steeds antipathiek geweest op
psychologische en sociologische gronden.
In 1911 verscheen van Francken een brochure over Evenredige
Vertegenwoordiging. Hij had daar heel wat voor gewerkt, en de oplossing der
voornaamste moeilijkheid leek hem een trouvaille. Het heeft hem zeer gegriefd, dat
noch hij, noch Van Koetsveld, noch Feith, die zich ernstig met dat vraagstuk hadden
beziggehouden, een plaats kregen in de commissie, die een paar jaar later werd
ingesteld, en ‘als gewoonlijk slechts bestond uit ambtenaren, onverschillig of zij iets
van de zaak wisten of niet’. In den zomer van dat jaar maakte hij met zijn vrouw
weer een groote reis, thans naar Zuid- en Midden-Afrika. Dit was na vijftien jaar de
eerste groote reis naar verre en vreemde landen. Hij beschreef haar in zijn boek
Van Kaapstad tot Khartoem, dat, rijk geïllustreerd, in 1914 verscheen.
Lange voorbereidingen voor zijn reizen heeft hij nooit gemaakt. ‘Het is altijd
oneindig aangenamer, over vreemde landstreken te studeeren, wanneer men er
eerst zelf geweest is, dan te voren. Eerst dàn beklijft het gelezene en kan men zich
in de plaatsbeschrijving indenken’.
Ook over zijn reis naar West-Indië, die nog in December van hetzelfde jaar 1911
begon, heeft hij een boek geschreven: Door West-Indië (1915).
De wereldoorlog verraste hem te Meran. Hij spoedde zich naar huis, en het zou
ruim zeven jaar duren, voordat hij de landgrens weer overschreed, hij die de laatste
35 jaren jaarlijks, vaak meer dan eens, in het buitenland was geweest.
Na in den zomer van 1915 veel genoten te hebben van zeilen, roeien, wielrijden
en wandelen ging hij aan hevige buikpijnen lijden, waar hij in het vorige najaar ook
al last van had gehad. ‘Door bespreking, over-
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denking en medische lectuur kwam (hij) tot het besluit, dat (hij) waarschijnlijk leed
aan een ulcus duodeni, die een operatie noodzakelijk maakte’. Deze had plaats in
het ‘Hôpital Wallon’ te Leiden, met het beste gevolg.
De ontbinding van zijn huwelijk in den zomer van 1916 heeft hij tot het einde van
zijn leven als een zwaren slag gevoeld. Reizen, wat hem afleiding had kunnen
geven, kon hij in de oorlogsjaren niet, tot werken kon hij niet komen, ook niet tot het
lezen van wetenschappelijke boeken; alleen romans konden hem in die treurige
dagen eenigszins bekoren. In het volgende voorjaar zocht hij zijn troost in groote
wandelingen in de duinen en roeide hij alle omstreken van Leiden af; in den zomer
doorkruiste hij op zijn fiets de vier noordelijke provinciën in alle richtingen; in het
najaar maakte hij daar met vrienden, een wandeltocht door er den heelen nieuwen
wandelweg van den A.N.W.B. af te leggen.
Langzamerhand echter kwam de oude werklust weer boven. Tegen kerstmis vatte
hij de studie van het sexueele leven weer op, waarover hij in de laatste 25 jaren
reeds een 15-tal verhandelingen had gepubliceerd. Geen wonder: want het is een
grensgebied, waar biologie, sociologie en psychologie elkaar ontmoeten. Zijn boek
over dit onderwerp verscheen in 1921. Ook maakte hij in die dagen studie van de
koloniale geschiedenis van Afrika, waarover hij voordrachten hield in het Utrechtsche
Genootschap en in de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Ook vatte hij
de studie der rechtsphilosophie weer op en begon hij weer voordrachten te houden:
behalve de zooeven genoemde nog andere in de Vereeniging voor Wijsbegeerte
te 's Gravenhage, de Anthropologische Vereeniging, de Alpenvereeniging en andere
genootschappen.
In het najaar van 1921 kwam hij eindelijk weer eens over de grenzen door het
bijwonen van een sexologisch congres te Berlijn, en een jaar later maakte hij weer
met jeugdigen moed groote bergtochten in Zwitserland.
In 1920 en volgende jaren nam hij deel aan eenige cursussen aan de School voor
Wijsbegeerte te Amersfoort en in de Vereeniging van Woodbrookers te Barchem.
In beide plaatsen nam hij vaak deel aan de discussies. De bijeenkomsten te Barchem
brachten hem er toe, zich te gaan verdiepen in de godsdienstphilosophie.
Langzamerhand kwam hij daarin tot een ‘eigen standpunt, dat hem het beste
voorkwam ter critisch-wijsgeerige waardeering van den godsdienst op
psychologischen grondslag.’ In 1923 verscheen zijn Wereldbeschouwing en
Godsdienstig Bewustzijn.
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Inmiddels had hij alweer een nieuw onderwerp aangevat: de wijsbegeerte der
geschiedenis. Aanleiding daartoe waren twee voordrachten van de hoogleeraren
Scholz uit Kiel en Lindenquist uit Lund in Zweden met wie hij in het najaar van 1923
eenige dagen doorbracht en vriendschap sloot. Zoo ontstond zijn Wijsgeerige
Geschiedbeschouwing (1924).
De autobiografie, waarvan het bovenstaande niet veel meer dan een uittreksel
is, loopt tot 1924, dus tot zijn zestigste levensjaar. Nog twintig jaren had hij voor den
boeg; maar als iemand hem dat voorspeld had, zou hij er met grimmigen spot op
hebben geantwoord. Want in die dagen schijnt hij een kleine waarschuwing te
hebben gehad, dat zijn hart niet meer geheel in orde was. Zoo heel erg kan het wel
niet geweest zijn (wat de tijd heeft geleerd); maar hij was vast overtuigd, dat zijn
einde nabij was, en wanneer vrienden, zooals dat gaat, zeiden dat het zoo'n vaart
niet zou loopen, enz., werd hij boos. In zijn brieven had hij het altijd over zijn
‘toenemende ouderdomszwakte’, zijn ‘verval van krachten’; hij leefde in ‘volstrekte
afzondering’, daar hij nog een en ander wilde voltooien, enz. Hij was vast overtuigd,
dat, als hij kou vatte, dit het einde zou beteekenen. Daarom liep hij 's winters op
straat met een soort muilkorf voor neus en mond. Zijn vrienden die hij nu en dan
aan zijn tafel noodigde, hebben van al die narigheid echter nooit veel gemerkt: hij
bleef dezelfde joviale gastheer, met steeds levendige belangstelling in allerhande
zaken, en ook zijn zucht tot disputeeren werd er niet minder op. Van reizen kwam
echter niet veel meer: hij bepaalde zich tot kleine uitstapjes, en als hij de grenzen
over ging, gold het altijd een bezoek aan een badplaats als Nauheim.
Ruim vijftig publicaties, waaronder acht boeken, zijn in die twintig jaar nog van
zijn hand verschenen.
In 1930 heeft hij een zware operatie ondergaan, waarbij hij bijna het leven verloren
heeft. Ettelijke maanden heeft hij in het Leidsche Diaconessenhuis doorgebracht.
Op zijn kroonverjaardagen placht hij een feestmaal te geven, te 's Gravenhage
of te Leiden, waar eenige tientallen vrienden en bekenden aanzaten: het laatst op
zijn 75sten verjaardag in de Witte Brug te 's Gravenhage met een zestigtal
genoodigden. In 1940 noodigde hij nog een twaalftal heeren in De Turk te Leiden
bij gelegenheid van zijn vijftigjarig doctorschap. Zijn tachtigste verjaardag moest
wegens de oorlogsomstandigheden onopgemerkt voorbijgaan. Hij was echter toen
nog goed gezond. Maar tegen het einde van Maart 1944 werd hij ziek: een
griepaanval met
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longontsteking maakte het noodig, dat hij naar het St Elisabeth Gasthuis werd
overgebracht, waar hij na enkele dagen overleed. Op zijn sterfbed is hij nog bezig
geweest met de drukproeven van zijn laatste boek: Vier Moralisten.
Wie het bovenstaande gelezen heeft, zal geneigd zijn, Wijnaendts Francken een
gelukkig mensch, een gelukskind te noemen. Wel placht hij te verklaren, een
pessimistische levensbeschouwing te zijn toegedaan, wat, volgens hem, met ieder
gevoelig mensch het geval moest zijn; maar dit was slechts theorie. Werkelijkheid
was bij hem echter wat hij noemde een humoristische levensbeschouwing, waarover
hij een fraaie verhandeling heeft geschreven (De Humor als Wereldbeschouwing
in Leven en Werken, Juni 1923), waaruit ik het volgende citeer: ‘De humor verheft
zich boven het persoonlijke zelfgevoel; hij draagt veeleer een kosmisch karakter
Juist daardoor stijgt hij uit boven optimisme en pessimisme, niet blind voor het
levensleed en voor de vele disharmonieën, maar deze oplossend in deelen van een
grooter geheel, waarin zij als noodzakelijke vormelementen niet kunnen gemist
worden. Als vrucht van veel rijpe levenservaring herziet de humor de aanvankelijk
aangehangen waardeoordeelen, breekt hij met veel oorspronkelije illusiën, heeft hij
afgerekend met veel eertijds aan het leven gestelde eischen en met vele daarvan
eenmaal gekoesterde verwachtingen. Zoo belichaamt de humor een stemming van
berusting, maar zonder daaraan een tragisch of wereldontvluchtend karakter te
verbinden’.
Toen hij op zijn zestigsten verjaardag een twintigtal vrienden aan een feestmaal
vereenigde, heeft hij daar een rede gehouden, die allesbehalve feestelijk klonk. Hij
erkende volmondig het groote voorrecht, dat hij had gehad, om in een ambteloos
bestaan geheel naar zijn neigingen te hebben kunnen leven; maar hij heeft de bittere
ondervinding moeten opdoen, dat al die voorrechten duur betaald worden. De
mensch is nu eenmaal een maatschappelijk wezen, en als men in strijd met dit
beginsel leeft, wreekt dat zich zwaar. ‘Men heeft geen collega's, met wie men
samenwerkt en van gedachten kan wisselen; men komt niet in contact met het
maatschappelijk leven en voelt zich daardoor veelal vereenzelvigd’. Zijn
schrijverschap was zijn eenige middel om zich maatschappelijk nuttig te maken, om
mede te werken aan den geestelijken opbouw van een jonger geslacht; en hierin
vond hij geen bevrediging. En ofschoon de maatschappij ook aan een ambteloos
burger genoeg gelegenheid biedt om zich verdienstelijk te maken: in besturen van
vereenigingen en andere lichamen, in colleges,
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commissies, gemeenteraad, Tweede Kamer, enz., zijn deze wegen voor hem
gesloten gebleven. Dit heeft hem diep gegriefd. Dikwijls heeft zijn leven hem zelfs
‘toegeschenen als een mislukking’, daar (hij) alles uit eigen initiatief moest doen en
nooit voor iets maatschappelijks werd aangezocht’. Hij placht dit te wijten aan het
feit, dat menschen, die een beetje anders zijn en doen dan de groote massa, worden
‘geboycot en genegeerd’, en dat hij van zijn kant te trotsch was om zich aan te
bieden, kruiwagens te zoeken, enz. Van het eerste is wel wat aan, al is het veel te
sterk uitgedrukt; en wat het tweede betreft: elkeen weet, hoe moeilijk het is,
onbezoldigde posten te bezetten, zoodat men daar heusch niet voor hoeft te kruipen.
Maar wie zich van alles afzijdig houdt, moet niet verwachten, dat de menschen hem
komen zoeken. Bovendien had zijn onafhankelijk leven hem tot zulke functies minder
geschikt gemaakt. Ik wil niet zeggen, dat hij moeilijk in den omgang was: integendeel,
hij was een trouwhartig vriend, een man van geestige en steeds belangwekkende
conversatie, een gul gastheer. Degenen, die met hem verkeerden, zullen zijn
vriendschap steeds als een groot voorrecht met dankbaarheid gedenken. Maar wie
zijn eigenaardigheden niet met den noodigen humor op den koop toe kon nemen,
wie wat licht op zijn teenen was getrapt, moest niet in zijn buurt komen. Want hij
nam nooit een blad voor den mond, hij spaarde niets en niemand; als men het in
iets niet met hem eens was, viel er niet met hem te redeneeren. Hij was een door
het leven verwend kind, dat weinig inschikkelijkheid had geleerd, altijd den baas
wilde spelen, terstond fel inging tegen meeningen en handelingen, die hem niet
1
aanstonden .
Het liefst was hem een professoraat geweest. Maar waarin eigenlijk? Aan zijn
eigenlijk vak had hij na zijn promotie niets meer gedaan. Op tal van andere gebieden
had hij verdienstelijke boeken geschreven, zonder echter baanbrekend werk te
verrichten, zonder zijn naam aan iets te verbinden. In 1906, toen zoowel in
Amsterdam als in Utrecht de leerstoelen in de wijsbegeerte vrij kwamen, hoopte hij
voor een van beide in aanmerking te komen. Maar hij had zijn Grieksch niet
onderhouden, zoodat hij de Grieksche wijsgeeren niet in den oorspronkelijken tekst
met zijn leer-

1

Met groote zelfkennis spreekt hij in zijn autobiografie van ‘mijn onafhankelijke zin, mijn niet
meegaan met tijdstroomingen, mijn afkeer van alle gewichtig en officieel gedoe, mijn neiging
tot voortvarendheid en heerschzucht, waar ik van de juistheid van iets overtuigd was, mijn
niet voldoende opzien tegen meerderen, die mij bij velen niet sympathiek maakten.’
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lingen zou kunnen behandelen, en, wat nog een veel grooter bezwaar was: hij had
een afkeer van abstracte bespiegelingen. Aan wijsheid ontbrak het hem niet; maar
wat als wijsbegeerte aan de hoogescholen gedoceerd wordt, is iets heel anders.
Met kentheorie heeft hij zich nooit beziggehouden. Wijsbegeerte was voor hem ‘de
denkwerkzaamheid, die de levenservaringen en de uitkomsten van het
wetenschappelijk onderzoek zoekt te verwerken tot een harmonisch geheel van
wereldbeschouwing, in staat de behoeften van geest en gemoed te bevredigen’
(Wereldbeschouwing en Godsdienstig Bewustzijn, p. 29).
De eenige functies, die hij ooit heeft waargenomen, zijn die van bestuurslid der
Vereeniging ‘Het Spinozahuis’ te Rijnsburg en van lid der bioscoopcommissie te
Leiden en in verband daarmede het houden van een toespraak op de algemeene
jaarvergadering. Eenmaal, in 1921, is hij lid geweest van een examencommissie,
voor het eindexamen der H.B.S. te Rotterdam, als ‘deskundige’. Maar bij dien eenen
keer is het gebleven, en het is nog een wonder, dat het tot het einde toe zonder al
te groote stoornissen is verloopen. Hij nam namelijk geen genoegen met de rol van
zwijgenden bijzitter, die hem, zooal niet door de wet, dan toch door de heerschende
opvatting, was toebedeeld, en ging zelf examineeren.
In zijn Leidschen tijd was hij een trouw bezoeker der maandelijksche vergaderingen
van onze Maatschappij, waarvan hij sedert 1899 lid en sedert 1938 eerelid was. In
1935 riep hij de stichting ‘Dr. Wijnaendts Francken-Prijs’ in het leven, tot toekenning
van een tweejaarlijkschen prijs van ƒ 500 aan den schrijver van het beste werk op
het gebied van essays en litteraire critiek, biographie en cultuurgeschiedenis in
Nederlandsch proza geschreven.
Reeds bij een oppervlakkige kennismaking met Wijnaendts Francken's geschriften
wordt men getroffen door de twee eigenschappen, die ook den schrijver sierden:
eenvoud en eerlijkheid, het laatste ook met betrekking tot verstandelijke
aangelegenheden. ‘Er bestaat ook een intellectueel geweten; maar dit is veel
zeldzamer dan het moreele’, luidt een van zijn aphorismen. Hij weet altijd het
1
probleem scherp te stellen, wat volgens Hume reeds de halve oplossing is, vermeldt
dan met zijn groote belezenheid, objectiviteit en fijn begrip voor de meeningen van
anderen, hoe anderen getracht hebben het op te lossen, oefent daar critiek op uit,
en deelt vervolgens het resultaat van zijn eigen overdenkingen mede. Alles

1

The mere formulation of a problem is almost half of its solution.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

76
in een glashelderen stijl, wars als hij was van vaagheid, duisterheid, en
quasi-diepzinnigheid. Want deze drie eigenschappen zijn altijd het gevolg van niet
voldoende doordenken en de zucht, het te doen voorkomen, alsof men de zaak
heeft doorgrond (waarbij de lezer dan maar moet denken - en maar al te vaak ook
denkt - dat het aan hem ligt, als hij het niet begrijpt): dus van oneerlijkheid. Zijn
‘intellectueel geweten’ heeft hem voor deze fouten gevrijwaard. Wil men zijn werken
populair noemen, ik heb er niets tegen, als men dit woord maar niet voor synoniem
met oppervlakkigheid houdt. Nichts ist leichter, als so zu schreiben, dass kein mensch
es versteht; wie nichts schwerer, als bedeutende gedanken so auszudrücken, dass
jeder mensch sie verstehen muss (Schopenhauer).
Over zijn opvatting van wezen en taak der wijsbegeerte is boven reeds een en
ander gezegd. De hoogste wijsheid vond hij in het Boeddhisme (waaraan hij een
zijner schoonste boeken heeft gewijd), welks ‘geheele ethiek is opgebouwd zonder
behulp van bovennatuurlijke openbaring: zij berust niet op geloof, maar op weten’.
Ook in het genre der korte verhandeling, het essay, heeft Francken voortreffelijk
werk geleverd. Ik zou geen ander weten te noemen, die met meer succes dan hij
de nobele traditie van mannen als Busken Huet en Pierson heeft voortgezet. In 1931
vereenigde hij een aantal van zijn essays in een bundel, die helaas niet door andere
werd gevolgd.
Francken was een groot liefhebber van aphorismen. Zijn werken staan vol pittige
uitspraken, zoowel van anderen als van hemzelven. Hij heeft bloemlezingen van
aphorismen uitgegeven uit de beste schrijvers in dit genre; ook verzamelingen van
Arabische en Boeddhistische spreekwoorden; en wat hij zelf in dit opzicht heeft
gepresteerd, geeft hem recht op een eerste plaats in de Nederlandsche
spreukenlitteratuur.
Op zijn zeventigsten verjaardag erkende de Regeering zijn verdiensten door hem
de orde van den Nederlandschen leeuw toe te kennen. Zijn huis vermaakte hij aan
de Openbare Leeszaal te Leiden, zijn vermogen, na aftrek van een groot aantal
legaten met de successierechten daarop, aan het Leidsche Diaconessenhuis.
S.W.F. MARGADANT †
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Lijst der geschriften
In 1934, bij gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag, heeft Wijnaendts Francken
voor vrienden en bekenden een boekje laten drukken, Levenswerk getiteld, een
chronologische lijst zijner geschriften bevattend. Ze zijn doorloopend genummerd,
terwijl de boeken bovendien een Romeinsch volgnummer hebben. Hier kan dus
volstaan worden met naar dit boekje te verwijzen en er slechts een vervolg op te
geven. Behalve de bibliographie bevat het een portret, een lijst van des schrijvers
belangrijkste reizen, en een keuze uit de besprekingen van zijn boeken.
1934

124

Tal van artikelen over
Wijsbegeerte en
Overbevolking in Het
Vaderland en De Vrijheid.

1935

125

XXXV. Rembrandt en zijn
kunst. Haarlem. Tjeenk
Willink (140 pag.).

126

De humor en zijn
verwanten. Haagsch
Maandblad (Febr.).

1936

127

Oscar Wilde en zijn
aestheticisme. Prov. Utr.
Gen. v. Kunsten en Wet.

1936

128

XXXVI. Arabische
Spreuken en Zegswijzen.
Haarlem. Tjeenk Willink
(100 pag.).

1937

129

Taine's denkbeelden over
moraal en godsdienst.
Erasmus (Mei).

1937

130

XXXVII. Aphorismen.
Wereldbibliotheek (166
pag.).

1937

131

XXXVIII. Michael Servet en
zijn marteldood. Haarlem.
Tjeenk Willink (117 pag.).

1939

132

Lichtenberg. Erasmus.

1939

133

Demokritos. Erasmus.

1940

134

De verovering van den
Matterhorn. De aarde
(Jan.).

1940

135

Gedachten van Confucius.
Het nieuwe leven (Maart).

1940

136

Justus van Effen. Morks'
Magazijn (Juni).
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137

Dirck Volckertsz.
Coornhert. Morks'
Magazijn (Aug.).

1940

138

Mr. C.W. Opzoomer.
Tijdschr. v. Wijsbegeerte
(Oct.).

1940

139

XXXIX. Menschenkennis
en levenswijsheid.
Wereldbibliotheek (240
pag.).

1940

140

Negerspreekwoorden.
Morks' Magazijn (Oct.).

1941

141

Plutarchus als Moralist.
Morks' Magazijn (Dec.).

1942

142

Menschenkennis en
levenswijsheid. 2de veel
verm. druk. Amst.
Wereldbibliotheek (301
pag.).

1942

143

XL. Vier Moralisten, zal in
de Wereldbibliotheek
verschijnen.
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Pieter Helbert Damsté
(Wilsum, 10 Augustus 1860-Utrecht, 5 Febr. 1943)
Geboren in de Hervormde pastorie van Wilsum bij Kampen als eerste kind van Ds
Barteld Roelof Damsté en zijne echtgenoote Richardina Jacoba Gesina Gallé,
bezocht de jonge Pieter Helbert van zijn vijfde tot zijn twaalfde jaar de dorpsschool
van Wilsum; aan het hoofd van die school, B. Huisman, behield hij zijn leven lang
dankbare herinneringen, en met de hem eigen trouw liet hij diens portret tot het
laatst toe aan den wand van zijn studeerkamer hangen. Van Sept. 1872 tot het
vertrek van het gezin naar Texel in Mei 1873 was hij leerling van het Kampensch
gymnasium; nog in hetzelfde jaar volgde een verhuizing naar Huisduinen, waar
Damsté drie jaar lang privaatonderwijs genoot van zijn vader. Toen hij bijna 16 jaar
was, nam Ds Damsté om gezondheidsredenen emeritaat en ging met zijn gezin te
Leiden wonen, waar zijn oudste jongen toegelaten werd tot de tweede klasse van
het toen nog vijfjarig gymnasium. Dat was in 1876; reeds twee jaar later legde hij
uit de derde klasse met goed gevolg het staatsexamen af, maar bezocht toch de
vierde klasse en het zich eerst in 1879 als student in de klassieke letteren inschrijven.
Op het gymnasium had hij sterk den invloed ondergaan van verschillende
docenten, onder wie H.W. van der Mey en vooral J.J. Hartman in het bijzonder
verdienen genoemd te worden. Met den jongen, geestdriftigen leeraar Hartman,
zijn lateren ouderen ambtgenoot, was hij tot diens dood door warme vriendschap
verbonden; aan zijn nagedachtenis wijdde hij in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
een uitvoerig artikel. Het was dan ook deze leermeester bij de gratie Gods, die
Damsté's gymnasiumjaren, gelijk hij zelf getuigt, onvergetelijk maakte. Van 1879
tot 1885 studeerde hij aan de Leidsche universiteit onder Cobet, Cornelissen en
Land, en promoveerde 8 Mei 1885 op een dissertatie ‘Adversaria critica ad C. Valerii
Flacci Argonautica’.
Ondanks het zeer gelukkig verloop van zijn studie had Damsté zich intusschen
op heel ander terrein grooten naam gemaakt. Hij was een geducht roeier, die 40
eerste prijzen in binnen- en buitenland behaalde, en vier jaar achtereen (1882-1885)
als slagroeier in de beroemde boot ‘Sans nom’ er veel toe bijdroeg, dat zijn club
Njord de varsity won, Ook in zijn later leven, tot op hoogen ouderdom, bleef hij de
roeisport beoefenen en was hij in de roeiwereld een vooraanstaande figuur. Ty-
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peerend zijn de woorden, die hij als oud-hoogleeraar tot een reporter sprak: ‘Roeien
vind ik voor mijzelf het eenige, wat ik goed kan. Van het Latijn kan ik dat niet zeggen
- hoe meer men in dat vak doordringt, des te meer komt men tot de ontdekking, dat
men er eigenlijk nog niet veel van weet.’
Na zijn promotie gaf Damsté eenigen tijd privaatlessen en werkte ook aan het
Instituut Schreuders (destijds onder Dr G.J. Dozy) te Noordwijk-Binnen. Maar in
1887 werd hij leeraar te Gorinchem en twee jaar later in zijn geliefd Leiden, ‘waardoor
hij’ - zooals hijzelf het uitdrukt in eenige biografische aanteekeningen, waarvan
schrijver dezes dankbaar gebruik maakte - ‘zijne illusie vervuld zag’. Daar trad hij
16 Juli 1891 in het huwelijk met Johanna Louise Elisabeth Jaeger. In 1902 werd hij
benoemd tot hoogleeraar in de Latijnsche taal en letterkunde en de Romeinsche
Antiquiteiten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, welk ambt hij op 17 November
aanvaardde met het uitspreken van een Latijnsche rede ‘De Arte et Munere Docendi’.
De eerste indruk, dien de jonge hoogleeraar bij zijn leerlingen wekte, was die van
ontzag, niet zoozeer nog voor den geleerde, als wel voor den forschen, fieren man,
met zijn kloeke, martiale figuur, wiens roem als raceroeier hem ook bij de Utrechtsche
studenten een bijzondere plaats verzekerde onder hun leermeesters. En dat niet
alleen, omdat langs de wanden van zijn kamer vele eere-diploma's van zijn lauweren
getuigden, maar ook en vooral om de edele sportiviteit van zijn karakter, dat door
eenvoud en oprechtheid gekenmerkt werd. Van frase en mooidoenerij had hij een
hartgrondigen afeer; zijn ‘ja’ was ja en zijn ‘neen’ was neen.
Diezelfde sportiviteit kenmerkte zijn houding tegenover de moderne ontwikkeling
der klassieke filologie. Het onderwerp van zijn dissertatie was van tekstkritischen
aard, en typeert reeds de richting zijner wetenschappelijke belangstelling. In hem
is de laatste vooraanstaande vertegenwoordiger heengegaan van de kritische school
van Cobet, tot wien hij met groote bewondering opzag. Hij zelf was er zich van
bewust, dat hij behoorde tot een uitstervende generatie, en er kon eenige weemoed
klinken in zijn stem, wanneer hij daarover sprak. Niettemin was zijn houding ook in
dezen uiterst royaal; elke neiging om zijn leerlingen te forceeren, de hem zoo geliefde
richting te volgen, was hem te eenen male vreemd; ja, veeleer moedigde hij hen
aan, kennis te nemen van de zich baanbrekende denkbeelden, en hielp hen daarbij
naar vermogen. De jongere Nederlandsche classici hebben dan ook allerminst met
de tekst-
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kritiek afgedaan! Integendeel, wanneer in ons land evenals elders een meer
historische beschouwingswijze de klassieke studiën is gaan beheerschen en terreinen
als dat der cultuurgeschiedenis, der godsdiensthistorie en der archaeologie - om
slechts deze te noemen - bijzondere aandacht zijn gaan vragen voor haar problemen,
dan danken wij het in de eerste plaats aan de kritische meesters der vorige eeuw,
dat misschien nergens zoozeer als in Nederland het bewustzijn levendig is van de
eminente beteekenis eener gezonde basis voor al zulke studiën. Die basis ligt in
een betrouwbaren tekst, en de kritische scholing die de vaderlandsche filologie aan
Cobet en zijn leerlingen te danken heeft, is voor haar een blijvende titulus gloriae.
Het Latijn kende Damsté als weinigen, en had het bijna zoo lief als zijn moedertaal.
Natuurlijk schreef hij het voortreffelijk en sprak het vlot, maar ook dacht hij er in en
dichtte hij er in. Ja, als Latijnsch dichter zal hij, onder wie hem niet persoonlijk
kenden, het langst blijven voortleven. Zijn wetenschappelijke geschriften zijn, afgezien
van een groot aantal bijdragen in het tijdschrift Mnemosyne, waarin de resultaten
van zijn hoofdzakelijk tekstkritischen arbeid zijn neergelegd, en voorts eenige
artikelen in Classical Review en Berliner Philologische Wochenschrift en recensie's
in het Museum niet zeer talrijk: een uitgave van Sallustius' Bellum Jugurthinum
(1892) en van diens Bellum Catilinae (1893; 2e dr. 1921), van Curtius Rufus (1897)
en van Minucius Felix, met vertaling (1936). Maar daarnaast bezitten wij, zijn drie
bundels Carmina, van 1915, 1927 en 1940. De eerste omvat de gedichten, die hij
inzond voor den wedstrijd van het Hoeufftiaansch legaat, waarvoor hij tweemaal de
gouden medaille verwierf en meermalen eervol werd vermeld. Tot de eerste behoort
het prachtige Patria Rura (1901), tot de tweede groep zijn Hymenaea (1902), dat
de dichter zelf als zijn mooiste gedicht beschouwde, en dat o.a. door den recensent
in de Wochenschrift für Klassische Philologie uitbundig geprezen werd. ‘Maar’ - zoo
teekende hij zelf aan - ‘de jury bestond uit oude heeren!’ De tweede bundel, hem
bij de herdenking van zijn 25-jarige ambtsvervulling (17 Nov. 1927) door zijn vrouw
en kinderen aangeboden, en de derde, hem door vrienden en oudleerlingen vereerd
bij zijn 80sten verjaardag, behelzen in hoofdzaak kleinere gedichten van allerlei
aard, doch, gelijk het in het ‘Woord vooraf’ van den tweeden bundel heet, ‘alle
getuigend voor des dichters geliefkoosde stelling: dat men alles, zelfs de meest
moderne onderwerpen, in het Latijn kan behandelen, mits men genoeg Latijn kent’.
Vele van deze
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gedichten waren tevoren verschenen in het Utrechtsch Gymnasiastenblad ‘Omnibus’
en in het tijdschrift ‘Hermeneus’. Inderdaad, wanneer zijn dichterschap louter
technisch geweest ware, dan zou men nog vol bewondering geweest moeten zijn
voor het verbluffend gemak, waarmede hij het moderne leven in Latijnsche verzen
schilderde en bij voorkeur humoristisch aan de kaak stelde. Niet licht vergeten wij,
uit onze eigen leeraarservaring, hoe onze gymnasiasten, wanneer zij deze gedichten
in de klas lazen, nu eens getroffen werden door de aangrijpende elegie op den
ondergang van de Titanic, met de innige vertolking van het ‘Nearer, my God, to
Thee’, en dan weer zich verbaasden over het feit, dat men in een kort Latijnsch
poëem een voetbalmatch beschrijven kan met een karakteristieke weergave van
alle technische termen.
Doch Damsté's dichterschap was niet uitsluitend technisch. Als zijn puur en
kinderlijk gemoed zeer bewogen was - en dat was het veel vaker en veel intenser
dan de velen, die op zijn uiterlijk afgaande hem voor een oud-militair hielden, zouden
vermoed hebben - dan kristalliseerde dikwijls zijn emotie in klankvolle verzen, zuiver
van taal en aan alle rhetorica gespeend. Terecht werden bij zijn 80sten verjaardag
de woorden op hem toegepast, waarmede Horatius het werk van Lucilius teekent:
‘Hij vertrouwde aan zijn geschriften als aan trouwe kameraden zijn ware gevoelens
toe, of 't hem goed of slecht vergaan was, nergens anders zijn heul zoekend. Zoo
komt 't, dat heel 't leven van den grijsaard voor ons open ligt, als ware 't afgebeeld
op een schilderijtje, dat als wijgeschenk dienen moest’.
Zoo vinden wij dan eenerzijds schalksche verzen over de mode, de radio, de
verduistering, het belastingplaatje, het moderne meisje met slanke lijn, kort haar en
lippenstift, de vliegprestaties van Uiver en Reiger, een ode aan de nicotine, en wat
niet al. Daarnaast elegante vertalingen van gedichten van Geerten Gossaert en van
Engelsche poezie. In stijgende lijn bewegen wij ons, als wij komen aan de
vaderlandsche liederen, die uiting geven aan zijn liefde voor het huis van Oranje.
Maar aangrijpend van teere gevoeligheid worden zijn verzen, als zijn pad eenzaam
wordt, als de termijn nadert dat hij, door de wet gedwongen, zijn ambt moet
neerleggen, en als dan, juist in dienzelfden tijd, de zwaarste slag van zijn leven hem
bijna dreigt te knakken, de dood van zijn lieve vrouw. Damsté heeft - dat kon ook
de buitenstaander wel opmerken - een innig huiselijk geluk gekend, dat dagelijks
in zijn oogen weerspiegelde. Weliswaar bleven daarna zijn kinderen en klein-
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kinderen hem aan het leven binden, maar de gloed was er uit, en zijn hart toefde
aan gene zijde van den aardschen horizont. Zijn gedichten uit deze periode, als
‘Senis Vota’ (‘Bede van een grijsaard’) of ‘Fida Comes’ (‘Mijn trouwe Gezellin’), zijn
van een ontroerende teederheid en spreken van een hunkeren naar spoedige
hereeniging.
De 82-jarige heeft zijn wensch verkregen. Zijn beeld blijft gegrift in de harten van
allen, die eens zijn leerlingen waren op het gymnasium en aan de universiteit. Met
weemoed en dankbaarheid herdenken zip zijn hartelijke belangstelling, die, zonder
tot misplaatste gemeenzaamheid te verleiden, het veilig gevoel gaf, dat men gerust
met alle moeilijkheden bij hem kon komen. In de Societas Philologica
Lugduno-Traiectina, een gezelschap van gepromoveerde classici uit Leiden en
Utrecht, in 1916 door Hartman en Damsté gezamenlijk opgericht, en waarvan hij
achtereenvolgens secretaris, voorzitter en eerelid was, zal zijn aandenken als een
gewijde traditie voortleven. In dankbaarheid voor zijn gulle vriendschap en voor
alles, wat hij voor de universiteit en voor zijn leerlingen gedaan heeft, eindigen wij
met het woord van Euripides, dat hij zelf plaatste boven zijn In Memoriam aan
Hartman:
δοξας ανηρ αριστος οιχεται θανων,
‘Ons ontviel door den dood een aristocraat van den geest’.

Utrecht
H. WAGENVOORT

List der geschriften
1885

Adversaria Critica ad Valerii Flacci
Argonautica (diss.).

1886

Handboek voor Nederlandsche Roeisport
(met F.E. Pels Rycken).

1892

Sallustius, Bellum Iugurthinum (Brill,
Leiden).

1893

Bijdrage in het Kontos-Album.

1893

Sallustius, Bellum Catilinae (Brill,
Leiden).

1897

Curtius Rufus (Wolters, Groningen).

1900

Bijdrage in Fr. Netschers' Jaarboek.

1906

Uitgave van Limburg Brouwer's ‘Een
Ezel’ enz. (Wereldbibl.).

1908

Mutare apud Statium (Album S.A.
Naber).

1910

De Roeisport (Jaarboek Nederl. Bond v.
Lich. Opvoeding).

1911

School en Sport, brochure (Oosthoek,
Utrecht).
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1914

Inleiding tot Brinkgreve's
Achilleïs-uitgave.

1921

Sallustius, Bellum Catilinae, 2e dr. (Brill,
Leiden).

1921

Gedenkboek Nederl. Studenten
Roeibond.

1925

Inleiding op Mr. Scheuer's vertaling van
Vergilius Bucol. en Georg.

1926

In Memoriam J.J. Hartman (Leidsch
Jaarboekje).

1930

Mijn eerste bezoek aan Triton (Triton's
Gedenkboek).

1930

Vertaling van Hugo Grotius ‘De Praeda’
(met Dr. O. Damsté).
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1932

Bijdrage in Gedenkboek van den Nederl.
Studenten Roeibond.

1936

Minucius Felix, uitgave met vertaling
(Paris, Amsterdam).

1939

P.H. Gallé herdacht (Kamper Almanak).

1940

Twee Scholarchen (Kamper Almanak).

1941

Uit den Kozakkentijd door P.H. Gallé
(Kamper Almanak).

Artikelen
1884-1887

In memoriam Dr. A. Breusing; Hartman's
De Horatio Poeta; De Parcen; Petronius
van Thomas (Nederl. Spectator).

1888

Ad Lysiae Or. I 18 (Mnemosyne).

1889

Ad Aetnam (Mnemos.).

1890/1

Pharsalica I et II (Mnemos.).

1892

Emblemata apud Aristophanem,
Xenophontem, Lucianum (Mnemos.).

1893

Ad Sallustii Bell. Catil. (Mnemos.).

1894

De locis nonnullis apud Ovidium
(Mnemos.).

1894

Note on the reading ‘septiremis’, Curt.
XI, 19 (Class. Review).

1894

Lectiones Curtianae (Progr. Gymnasium
Leiden).

1894

De Sport onder onze Gymnasiasten
(N.R. Crt).

1895

Notulae ad Nepotem (Mnemos.).

1896

Quid est το υπηρεσιον? Mnemos.).

1897

Note on Curtius VI 4, 7 (Class. Review).

1897

Zu Zwei Curtius-Stellen (Berl. Philol.
Wochenschrift).

1897

De loco quodam Vergilii (Mnemos.).

1897

Zu Curtius VII 1, 12 (Berl. Philol.
Wochenschrift).

1897

Over de Linde (Leidsch Dagblad).

1898

Annotationes ad Aeneidem (Mnemos.).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

1899

Ad Horat. Carm. III 21 et 26 (Mnemos.).

1899

Lectiones Vergilianae (Progr.
Gymnasium Leiden).

1899

De Sport bij de Ouderen (N.R. Ct.).

1901

De ramp van 1807 (Leidsch Dagblad).

1902

Ad Catulli Carm. 49 (Mnemos.).

1904

Ad Livium, Persium, Ovidium (Mnemos.).

1905

Ad Ovidii Heroides; Ad Sallustium; Ad
Sidonium Apollinarem et Sallustium; Ad
Velleium Paterculum (Mnemos.).

1905

Dood Latijn? (N.R. Ct.).

1905

De Sport in de Studentenwereld (feestnr
Minerva).

1906

Minuciana; ad Sall.; ad Cic.; De Bello
Africano; De Hymno quodam; Trifolium
Horatianum (Mnemos.).

1907

Minuciana; Ad Verg. Ecl. 6, 21; Ad Statii
Achilleidem (Mnemos.).

1908

Emendatur Stat. Ach. I 87; Ad Cic.
Caelianam; Ad Statii Thebaidem; Ad
Lygdami Elegias; Annotationes ad Statii
Thebaïd. (Mnemos.).

1909

Annotationes ad Statii Theb.; Notae
criticae ad Sil. Ital.; Ad Horat. Sat. II 6,
46 (Mnemos.).

1910

Annotationes ad Aeneidem; Not. crit. ad
1

Sil. Ital.; De telo quodam; C.I.L. I 1166
(Mnemos.).
1910

Kleine bijdragen in Vragen en
Mededeelingen.

1910

Vitae van Cornelissen en Van der Vliet
(Ned. Biogr. Woordenb.).

1911

Not. crit. ad Sil. Ital.; Ad Scriptores Hist.
Aug. I et II; Mensae paniceae; Ad Min.
Fel. 22, 6; Ad Ovid. A.A. et Rem. Amoris
(Mnemos.).

1911

Vitae van Aem. Baehrens en Peerlkamp
(Ned. Biogr. Woordenb.).
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1911

De naam ‘typewriter’ enz.; Roeiseizoen
1911; Vierriems zonder stuurman?; De
a.s. Studentenwedstrijd (N.R. Ct.).

1912

Not. crit. ad Sil. Ital.; Ad Flori
fragmentum; Ad Scriptores Hist. Aug. III;
Ad Florum; Epist. crit. de Tibullo
(Mnemos.).

1912

Vita van Bake (Ned Biogr. Woordenb.).

1912

Het Loodsmannetje (Navorscher).

1913

Vitae van Cobet, Francken en Boot (Ned.
Biogr. Woordenb.).

1913

De Zeeslang bij de Romeinen
(Navorscher).

1913

Jongens, geeft acht! (De Padvinder no.
116).

1913

Lectiones Valerianae I et II; Lucianea;
Ova urina etc. (Mnemos.).

1914

Vitae van Halbertsma, W.H.D. Suringar,
S. Karsten (Ned. Biogr. Wb.).

1914

Ad A. Gellium; Emendatur Iustinus 23,
2; Lectiones Valerianae III et IV; Ad Apul.
Metam. 7, 5; Ad Lysiam 1, 16; Ad
Iuvenal. 3, 23 et 1, 85; Pulmo marinus
(Mnemos.).

1915

Boomerang in Europa; De remi actione;
Ad Livii XXXI-XXXVII; De Aristoph.
Acharn. 95-97 (Mnemos.).

1915

De riem in de wereldgeschiedenis
(Nederl. Sport).

1915

Artikelen over de Klassieke Oudheid in
Oosthoek's Encylopaedie, 1e dr.

1916

Lucianea; Ad Livii lib. XXXVIII-XL
(Mnemos.).

1916

Stikgassen (Navorscher).

1917

Oedipus Indicus; Pytheas Massiliensis;
Arnob. I 62; Aurelius Victor (Mnemos.).

1918

Turf en Obiit (Navorscher).

1918

Ad Ov. Trist., Ex Ponto, Ibin; Ad Sen.
Phaedram; Crepusculi notio; Seneca
fatidicus; Ov. Trist. IV 3, 85; Ad Sen.
Herc. Oet., Thyest., Herc. Fur., Medeam;
Emendatur Gell. II 21, 8 (Mnemos.).
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1919

Windeieren; Menschengeur
(Navorscher).

1919

Ad Sen. Troad. et Phoeniss.; Ad Sen.
Oedip. et Agam.; Ad Octaviam
praetextam; Lucianea; Ad Gellium lib. I-V
(Mnemos.).

1920

Ad Gellium lib. VI-XX; Carmina
Blakistonii; De arte critica (Mnemos.).

1921

Ad C. Val. Flacci Argon.; Emendatur Tac.
Ann. XV 50 (Mnemos.).

1922

Nehalennia; De Mnemosyne als
50-jarige; Postgate's Translations (N.R.
Ct.).

1922

Ad Liv. lib. XLI et XLII; Ad Rutil. Namat.;
Pollux IX 115; Ov. Met. IX 575; Ad Liv.
lib. XLIII-XLV; Ad Avieni Oram Marit.
(Mnemos.).

1923

Dr. H.W. van der Mey herdacht (Vragen
des Tijds).

1923

Roeien en Karakter (N.R. Ct.).

1923

Triton in de Ned. roeiwereld (Vox
Studiosorum).

1923

Specileg. ad Statii Silvas; Emendatur
Verg. Aen. VII 624; Statii Goethiique
concentus (Mnemos.).

1924

J.J. Hartman In Memoriam (N.R. Ct.).

1924

De Propert. I 21; Ad Propert. I 3, 16;
Petroniana; Propertiana lib. II et III
(Mnemos.).

1925

Een plaats bij De Genestet (Navorscher).

1925

Historia Mnemosynes; Propertiana lib.
IV; Statius photographus; Propertius et
Villon; Ad Grattium; Ad Nemesianum;
Laus Naberi (Mnemos.).

1926

De duobus locis Taciteis; Ad Dracontium
(Mnemos.).

1927

Ad Ammian. Marcell.; De Capillamento
(Mnemos.).

1927

Wilde bondgenooten (Navorscher).

1928

Ad Apul. Metam.; Ad Carmina Burana;
De Propert. lib. IV; Ad Pervigil. Veneris
(Mnemos.).

1928

Het oude Wilhelmus (Haagsche Post).
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1928

Utrecht en de roeisport (Utrechtsch
Dagblad).

1929

De longaevit. causis; Cic. Rosc. Am. 112
(Mnemos.).

1929

De Groentijd (Vox Studiosorum).

1929

Het roeien der triëren (N.R. Ct.).

1929

Lange Levens (Hermeneus).

1930

Atlantis I en II (Hermeneus).

1930

Ad Ammian. Marcell. (Mnemos.).

1931

Herinneringen aan het Gymnasium (N.R.
Ct.).

1931

Geschiedenis der Aardrijkskunde
(Hermeneus).

1933

In de Wachtkamer; Opa de Sportsman
(N.R. Ct.).

1933

Magneet en magnetisme; Het
Romeinsche Boek (Hermeneus).

1934

Moderne Dames; Brief uit en over Utrecht
(N.R. Ct.).

1934

De boekhandel te Rome (Hermeneus).

1935

Enthoesiasmos (Hermeneus).

1935

Artikelen in Spiritistische Bladen.

1935

Hoe lang nog? (in ‘Grensgebieden’).

1936

De baan van onze Varsity
(Waterkampioen).

1937

Vijflingen; Een Grieksche reclame;
Curiosa (Hermeneus).

Redevoeringen
1902

Sport en School (Philologen-Congres,
Utrecht).

1902

De Arte et Munere Docendi (oratio
inauguralis).

1905

Gedachtenisrede Dr. H.W. van der Mey
(Vragen des Tijds).

1916

Rede bij Hartman's 25-jarig professoraat.

1917

De tocht van Pytheas (rectorale rede).
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Recensie's
1896

Schedae crit. de Winterfeld; Suetonii
Divus Augustus ed. v. Shuckburgh
(Museum).

1899

Martialis ed. Gilbert; Velleius Paterculus
ed. Rob. Ellis (Museum).

1903

Thomas, Prosateurs latins (Museum).

1904

Mélanges Boissier (Museum).

1905

Brakman, Sidoniana (Museum).

1906

Preudhomme, Suetonius (Museum).

1907

Statius, ed. Garrod; Lygdamus ed.
Nemethy (Museum).

1908

Horatius' Epoden, ed. Nemethy
(Museum).

1909

Suetonius ed. Ihm; Plessis, La poésie
latine (Museum).

1920

Hartman, Latijnsche poëzie van Pascoli
(Museum).

1922

Schulten, Avienus de Ora maritima
(Museum).

1923

Palaeographica latina; Octavia ed.
Hosius (Museum).

1925

Palaeographica latina II (Museum).

1926

Carmina Arminii ed. de Vries van
Hekelingen; Postgate, New Light on
Lucretius; Enk, Latijnsche Letterkunde
(Museum).

1927

Lucanus ed. Housman; Brakman,
Tweede Bundel (Museum).

Gedichten
1884-1887

Nederlandsche Gedichten in Leidsche
Studenten-Almanak.

1885

Njord-lied (getoonzet door C.J. Neeb).

1887

Njord (Latijn) in Leidsche Studenten
Almanak.

1888

Lied voor de Vestingartillerie.
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1899

Gedicht in het Transvaal-Album.

1900

Lat. gedicht in feestnummer Stud.
Weekbl. Minerva.

1901

Patria Rura (gouden medaille in Cert.
Poët. Hoeufft.). Met Ital. vert. in
programma gymnasium Leiden.

1902

Hymenaea (eerv. verm. Cert. Poët.
Hoeufft.).

1903

Feriae Aestivae (gouden medaille Cert.
Poët. Hoeufft.).

1904

Duo Signa (eerv. verm. Cert. Poët.
Hoeufft.).

1905

Codex (eerv. verm. Cert. Poët. Hoeufft.).

1908

Gebed in het Gulden Boek van het
Hospitium Katwijk aan Zee.

1912

Solatiolum (eerv. verm. Cert. Poët.
Hoeufft.).

1913

Alma Quies (eerv. verm. Cert. Poët.
Hoeufft.).

1913

Undarum malas; Elogium (Scriptor
Latinus).

1914

Haar Rustplaats (Nederl. vert. v.h. laatste
deel van Alma Quies, Onze Eeuw).

1915

Carmina Latina (Sijthoff, Leiden).

1919

Gens Arausia (Boek der Koningin).

1921

Lat. Canticum voor Dr. Joh. Wagenaar.

1924

Hymnus op het 450-jarig bestaan van het
gymnasium te Utrecht. Tijdvers op
gedenkpenning van het gymnasium.

1925

Verschillende Lat. gedichten (Utr. Gymn.
blad Omnibus).

1925

Twee Carmina op Prof. Naber; Brief van
een gesjeesd Student (Lat.;
Vox-Studiosorum).

1926

Voetbalmatch; Epigrammen op de
Ministers; Atjehsche Les (Weekbl. v.
Gymn. en Midd. Onderwijs).

1926

Verschillende Lat. gedichten (Omnibus).

1926

Lat. Gedicht in Gedenkboek
Amersfoortsch Gymnasium.

1927

Carmina Minora (Sijthoff, Leiden).
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1927

Vae Peditibus (Mnemosyne).

1927

Virginibus Puerisque; Afscheid van der
Hoeve (Haagsch Gymnasiastenblad).

1928

Umbra Sexti (Weekbl. Gymn. en Midd.
Ond.).

1928

Das Bildniss etc. (Canto, Haagsch Gymn.
blad).

1929

Nox lucida; Mater; Εις Δαιμονα; Thalassa
(Hermeneus). Charontis Meditatio
(Mnemosyne en Hermeneus).

1930

Epistula ad Amicum; Cantus; Elegia;
Modi perennes (Hermeneus).

1931

Senis Vota; Ad Aediculam (Hermeneus).

1931

Het Groene Kerkje (Vrijz. Protest. Blad).

1932

Drie elegieën (Lat.; Omnibus).

1932

Flevo Deus (Hermeneus; vert. in N.R. Ct.
13 Jan. '33).

1933

Ranae: The two Frogs (Hermeneus; vert.
in N.R. Ct. 24 Jan. '33 en vlgg.).

1933

Deus ille Modus; Laus Gymnasii; Fama
volans; Hermeneuma (Hermeneus).

1934

Recordatio; Horatius Infernus; Virtus
triumphans; Io Ciconia Salve!
(Hermeneus; het laatste vert. in N.R. Ct.
20 Nov. '34).

1935

O Radio!; Ementitae Nuptiae; Rapta
Lamella; Amicus parturiens; Aura divina
(Hermeneus; het 3e vert. in N.R. Ct. 19
Mei '35).

1935

Huic aures verte libello (Gymn.-Agenda).

1935

Lied van het Dispuut ‘Pnux’.

1936

Traiectum ad Styga; Magica Lagoena;
Verkadia Alba; Vota nostra (Hermeneus).

1937

Lingua Triumphans; Daemon Vastator
(vert. van ‘Tering’ door Hemkes); De
dormitoribus strenuis (Hermeneus).

1938

Lat. Hymne voor het 25-jarig gymnasium
te Hilversum (getoonzet door Dr. O.
Damsté).
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1938

Vota rata; Flosculi; Ad editores nostros;
Hermaphroditus; Antistrophe; Litorea
Meditatio; Metempsychosis (Hermeneus).

1938

Gymnasium Leidense (Leidsch Gymn.
Maandblad Socius).

1939

Cantus voor Utr. Gymn. Muziekver. Amor
(getoonzet door B. van Lier).

1939

Ad Mnemosynen; Ad Dr. E. Slijper
Epistolium; Lamenta Ciconiae
(Hermeneus).

1939

Lat. Gedichtje (Schoolblad Chr. Gymn.
's-Gravenhage).

1940

Ad Nefertitae Imaginem; Desidunt Patria
Rura; Ad v.d.A.H. Kan; Fida Comes;
Ubicumque obscuraverit; Ad Antonii
Florem; Satira (Hermeneus).

1940

Carmina Minora (Fasc. II; Sijthoff,
Leiden).

1941

Pater ad Filium; Aeoli Invocatio; De
edentulorum beatitudine; Consolatio ad
Foculum; Isala Flumen; Oculus vitreus;
Matris Vota; Ad Amicum (Hermeneus).

1942

De temporum angustiis; Hiems; Vere
novo; Patris ad Filium Epistolicum; De
tesserae cuppediariae praestantia;
Canina meditatio (Hermeneus).
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Gerardus Horreus de Haas
(Beneden-Knijpe, 17 November 1879-Zwolle, 24 April 1943)
Toen den 24sten April 1943 de mare van den dood van den Zwolschen predikant
Horreüs de Haas verbreid werd, heerschte niet alleen verslagenheid in zijn Zwolsche
gemeente, die zich niet beperkte tot Vrijzinnige leden der Nederl. Herv. Kerk, maar
was er rouw in de harten van de duizenden Nederlanders, die deel hadden aan de
idealistische en religieuze bewegingen, die hij lange, lange jaren had gediend. Want
populair was De Haas en hij verdiende het te zijn: hij was een zuiver en eerlijk
mensch, vrij van alle daemagogische neigingen en nimmer bereid tot eenigerlei
concessie waar het zijn overtuiging en de waarheid gold. Hoe populair hij was bleek
wel ongeveer een jaar vóór zijn dood, toen hij, als gijzelaar weggevoerd, spoedig
terugkeerde en hem in zijn woning en den volgenden Zondag in de Groote Kerk
een zoo overweldigend welkom werd gebracht. En toch, even weinig als hij had van
den daemagoog, had deze robuste, indrukwekkende figuur iets van den
‘geadoreerden’ dominee.
Gerardus Horreüs de Haas - de naam Horreüs was een oude geslachtsnaam, die
later als voornaam werd gebruikt - werd 17 November 1879 te Beneden-Knijpe (Fr.)
geboren en stamde, zoowel van vadersals moederskant, uit oude Ned. Herv.
predikantsgeslachten. Uit het huwelijk zijner ouders werden nog twee dochters
geboren, waarvan één op zeer jeugdigen leeftijd stierf. Het ouderlijk gezin
karakteriseerde hij piëteitvol in de herdenkingsrede bij zijn 25-jarig ambtsjubileum:
‘mijn beminde vader, helder van geest in zijn strijdbaar oud-modernisme; mijn
dierbare moeder, vroom en onverwoestbaar levensblij bij alle ziekte en verdriet die
zij te dragen kreeg; mijn trouwe zuster met de groote overgave van hare liefde, die
dient’. Zijn moeder, ook lid onzer maatschappij († 1928), was de bekende schrijfster
van Groninger novellen, Titia Klazina Elisabeth Okken. Toen zij na den dood van
haar man (1918) in Zwolle kwam wonen, heeft de zoon haar met voorbeeldige trouw
en liefde omringd. In het kleine gezin groeide de jonge Gerardus op zooals zoovelen
in dorpsche pastorieën zijn opgegroeid: gezond en natuurlijk, meer in het volle leven
dan wie in de stad wordt groot gebracht; hij kreeg het Friesche land lief met een
liefde die hij nooit heeft verloren. Naar Friesland, om op de meren te zeilen, brachten
hem altijd zijn vacanties weer terug. In het dorp werden zijn sociale gevoelens
wakker
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en hoe vroeg zij reeds ontwaakten, blijkt wel uit het feit dat hij, op de lagere school
nog, geen winterjas wilde aanhebben, omdat de andere jongens er geen bezaten.
Hij was een vlugge leerling en wat hij zou worden was nooit een probleem, van het
begin af stond vast dat hij in de voetsporen zijner vaderen zou treden en predikant
worden. Daartoe werd hij naar het Gymnasium te Leeuwarden gezonden, waar hij
wederom de vlugge, bevattelijke leerling bleek te zijn en op 17-jarigen leeftijd het
eind-examen aflegde. De verwachtingen, op het Gymnasium gewekt, werden aan
de Universiteit vervuld. Voor de derde maal bleek zijn vlugheid, toen hij doctorandus
werd en proponent een vol jaar vóór hij de pastorie - men moet daarvoor nu eenmaal
23 jaar zijn - mocht betreden en dat terwijl hij allerminst zich enkel tot de studie had
beperkt. Rijk en moeilijk zijn deze studiejaren voor hem geweest. Rijk aan jolijt en
ontspanning, rijk aan belangstellingen en liefhebberijen in de wereld der schoonheid.
Op verschillende kunstgebieden toonde hij een opmerkelijke begaafdheid, hij speelde
wat viool en hield veel van muziek; hij schreef gedichtjes in de Studenten-Almanak
en verdiepte zich in de groote literatuur; hij nam les (in de avonduren) op de
teeken-academie Minerva en heeft jarenlang nog geschetst (tal van schetsboeken
zijn nog bewaard gebleven); hij speelde tooneel en trad o.a. op in het
Middeleeuwsche stuk ‘De Gloriant’ en in ‘Lioba’ van Frederik van Eeden, in het
laatste als koning Harald. Zijn creatie trok de aandacht van den regisseur Jan C.
de Vos, die hem gaarne aan het tooneel had zien gaan. Al heeft hij later weinig of
geen scheppend werk geleverd, zijn liefde voor de verschillende kunsten heeft hij
nimmer verloren. Met figuren als Dante en Shakespeare, met Rembrandt en zoovele
andere grooten is hij zich altijd verbonden blijven voelen. Veel muziek heeft hij in
zijn drukke leven nooit kunnen hooren, maar hoe kon hij genieten van het magistrale
orgelspel van Albert Schweitzer, dien hij naar Zwolle haalde en als gast in zijn huis
mocht ontvangen. Daarnaast had hij de studie die hij met even hartstochtelijken
honger heeft aangevat en die hem met al haar problematiek zóó heeft aangegrepen,
dat hij zich in deze jaren overwerkt heeft en na zijn doctoraal een jaar in de ouderlijke
pastorie heeft doorgebracht tot herstel van zijn krachten. Zijn moeilijkheden waren
vooral van ethischen aard, hij wilde in zijn overtuigingen ethisch en wetenschappelijk
verantwoord zijn. Pijn heeft hij gehad om het leed dat hij in de wereld wist, pijn om
de wreedheid die hij zag in de natuur. Zelf was hij een hartstochtelijk jager geweest
in zijn jongere
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jaren, maar was het verantwoord het leven te dooden voor eigen genoegen? Was
het geoorloofd het leven te genieten, waar zooveel ontbeerd werd? Hij vocht met
zichzelf als een Middeleeuwsche monnik en won, voor zijn geheele leven, een
zekere soberheid, zonder tot uitersten te vervallen. En dan waren er al de
theologische problemen: wat was ten slotte waarheid en waar lag de zekerheid?
Ook hierin kwam hij tot klaarheid en hij werd een overtuigd modern theoloog, die
zich geven kon aan de prediking van hooge en heilige waarden. Van zijn
hoogleeraren was H.U. Meyboom de man aan wien hij het meeste te danken had
voor hulp en leiding, aan diens Nieuw-Testamentische inzichten is hij zijn leven lang
trouw gebleven. Na het doctoraal wilde zijn vader dat hij een dissertatie zou schrijven,
hij gaf er echter de voorkeur aan, ook wegens zijn overspanning, zijn vrije jaar aan
de voorbereiding voor zijn ambt te besteden, met de belofte dat hij later promoveeren
zou, een belofte die hij vervuld heeft, zij het na vele jaren en na den dood zijner
ouders. Het proponentsexamen werd gelukkig, zij het niet zonder een klein stormpje,
doorstaan. In een brief van den vader vinden wij daarover het volgende merkwaardige
bericht: ‘gelukkig dat Gerard zijn bewijs van toelating tot het predikambt in den zak
heeft. Bij het tweede gedeelte toch vielen eenige der heeren hem aan over zijn
preek, zoodat dit gedeelte meer van een debat dan van een examen had. Zij
beweerden dat hij met zijn beschouwingen niet in de kerk thuis behoorde. Hij
verdedigde zijn goed recht en vond steun bij een paar der heeren, V.d. Slee en
Bruna. Bij de stemming stemde een der heeren tegen zijn toelating, op grond van
zijn meeningen, niet op grond van te geringe kennis. De anderen begrepen gelukkig
dat dit niet mocht. En G. is er met lof.’
In 1903 betrok de jonge predikant de pastorie te Bergum (Fr.) met zijn echtgenoote
Ella Jeane Ulyssa Offerhaus. Uit dit huwelijk werden in den loop der jaren drie
kinderen geboren, voor wie hij bij al zijn werk steeds tijd had, zoodat hij met allen
meeleefde en tegelijk hun opvoeder, vriend en speelkameraad was. In zijn eerste
gemeente bleef hij vier jaar, deze en de daaropvolgende twaalf te Sneek vormden
zijn Frieschen tijd. Al aanstonds nam het groote leven naast dat in zijn gemeenten
hem in beslag. In hevige worsteling had hij zijn idealen veroverd en geconsolideerd,
de lijn in zijn leven was vast komen te staan. Uit zedelijke overwegingen trad hij toe
tot de Sociaal Democratische Arbeiders-Partij, in welke hij de gerechtigheidseischen
van het Evangelie belichaamd zag; hij werd geheelonthouder en lid van de
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Nederl. Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, hij werd
vegetariër en schafte het rooken af. Toch was hij geen cultuuroptimist en geen
geloovige in een gemakkelijken geleidelijken vooruitgang der maatschappij; daarvoor
had hij te veel oog voor den donkeren kant van het leven. Evenmin werd hij een
star dogmaticus; in zijn partij stond hij steeds rechts en voelde hij zich bovenal
democraat en met hoeveel welbehagen kon hij voor zijn vrienden goede sigaren
uitzoeken. Hij streed voor de groote dingen en toog er op uit zonder ooit zijn
gemeente te verwaarloozen. Gemakkelijk was zijn positie niet, zoo min als die van
andere socialistische predikanten. De partij was overwegend ongodsdienstig en
wilde van de kerk als ‘handlangster van het kapitaal’ niets weten. In de kerk stond
men huiverig tegenover roode dominees, de vrijzinnigen waren voor het meerendeel
van liberale denkwijze en wenschten geen ‘politiek’ op den kansel. Wie naast de
roode vaan het kruis predikte liep kans door de arbeiders gewantrouwd te worden,
tenminste naar den religieuzen kant, en wie naast het kruis de roode vaan omhoog
hield, werd door de Christenen als maatschappelijk gevaarlijk beschouwd. Als
verontschuldiging kon bij de arbeiders hoogstens dienen, dat een predikant nu
eenmaal zijn baan in de kerk had evenals de arbeider in de fabriek en bij de
bourgeoisie was de vriendelijkste opvatting dat socialistische predikanten naieve
idealisten waren. Maar de groote zedelijke ernst van een man als De Haas heeft
op den duur naar beide zijden respect afgedwongen en geen die ten slotte aan zijn
integriteit heeft getwijfeld. In de S.D.A.P. wist hij zich een stevige plaats te veroveren
en W.H. Vliegen getuigt (in ‘Die onze kracht ontwaken deed’): ‘Hij ziet de
Nederlandsch Hervormde Kerk als een machtig middel tot vorming en misvorming
van den volksgeest. Hij verdedigt de gedachte van een vrije volkskerk, die ruimte
geeft aan alle richtingen, die op den christelijk-godsdienstigen grondslag willen
voortbouwen. De sociaaldemocratie ziet hij als de groote historische stuwkracht tot
onmiddellijke lotsverbetering van de massa, maar meer nog als de beweging tot
doorzetting van een hoogere maatschappelijke orde van recht en volkerenvrede.’
Terwijl menige ‘burger’ verklaard heeft: ‘Als alle socialisten zoo waren als De Haas,
zou ik tegen het socialisme geen bezwaar hebben.’
De Haas was begrijpelijkerwijze geen strenge Marxist; met al zijn waardeering
voor de groote figuur van Marx en de tendenz van het Marxisme, had hij met name
bezwaar tegen het historische materialisme dat z.i. dwaalde met in de economische
factoren de alles bepalende
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machten te zien. Daarvoor zag hij te veel een eigen leven in den geest en de ideeën.
Een ‘groote rol’ in de partij heeft hij nooit gespeeld; hij was de propagandist die stad
en land afreisde om de waarheid van het socialisme te prediken. Hij is de dienaar
van de partij geweest, die altijd bereid was te gaan en te staan waar zij hem noodig
had en hij ging naar het kleinste plaatsje. Voor de Friesche socialistische beweging
is hij van groote beteekenis geweest; hij was geregeld medewerker aan het Friesche
Volksblad, dat onder redactie stond van dien anderen socialistischen predikant A.
van der Heide van Britswerd, ‘zijn strijdbaren vriend Van der Heide, voorvechter
van zijn volk’ die hem ‘vroeg ontroerd had door de zedelijke trilling in zijn sterke
woord’. Met andere roode collega's werkte hij mede aan het typisch Friesche
godsdienstig-socialistische blad De Blijde Wereld, schoon hij niet in de redactie zat.
Met Troelstra is De Haas in nauwere aanraking gekomen, ook in een uitvoerige
correspondentie, die een vriendschappelijk karakter kreeg, daar Troelstra groote
waardeering had voor den zedelijken kant van het socialisme. Het was smartelijk
voor De Haas in 1918 tijdens de revolutionaire dagen in ons land, toen Troelstra
naar de macht wilde grijpen, tegen dezen te moeten optreden en op het
Rotterdamsche congres met al zijn kracht voor de democratische ontwikkeling te
moeten opkomen, waarbij hij een redevoering hield die volgens Troelstra ‘zeker de
belangrijkste’ was (Gedenkschriften IV 1931, blz. 226). Uit volle overtuiging was De
Haas tegen iedere revolutionaire gewelddadige beweging; hij had een volledig geloof
in de democratie en in den open en vrijen weg, dien deze, ondanks al haar gebreken
en tekortkomingen, te volgen had. De Russische revolutie met haar harde methodes
was een verschrikking voor hem. En daar deze gewelddadige kant voor hem de
kern was, kon hij moeilijk aanvaarden wat óók in Rusland groeide. Ook het
empirio-criticisme van Lenin, den wijsgeerigen achtergrond van het communisme,
heeft hij steeds bestreden. Zoo heeft hij als religieus socialist tegen vele fronten
moeten vechten in een tijd dat het debat zeer geliefd was. Hij was een voortreffelijk
spreker, helder en eenvoudig, bewogen en geïnspireerd, hij was ook een voortreffelijk
debater. Men heeft hem altijd geprezen om zijn hoffelijkheid, doch hij had iets dat
van meer beteekenis was: hij begreep zijn tegenstanders en kon hun daarom in
mildheid recht doen. Hij begreep ook de betrekkelijkheid van een standpunt en zag
daarom overal het betrekkelijk recht, het ‘deel der waarheid’, het ‘deel van gelijk’ bij
den ander. Maar omdat
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hij dit zoo goed zag was hij een te gevaarlijker tegenstander, die niet op het
goedkoope succes werkte en geen vliegen afving. Het was hem er niet om te doen
gelijk te hebben, maar de waarheid te vinden.
Een geziene figuur, een geliefd spreker was hij eveneens in de wereld der
drankbestrijding. Ontelbaar is het aantal artikelen dat hij in haar organen schreef,
ontelbaar het aantal spreekbeurten dat hij in de afdeelingen en op meetings vervulde.
Hij had de groote gave zijn speeches over dit onderdeel van een nieuwe cultuur in
een grooter verband te zetten en wijde perspectieven te openen, waar het toch maar
om een deel van de levensinstelling ging. Toen de geheelonthoudersbeweging zelve
scherper ging inzien dat geheelonthouding op zich zelf geen einddoel kon zijn, maar
dat zij haar geheele vereenigingsleven op hooger peil moest brengen, was het
alweer De Haas die daartoe allerlei plannen ontwierp en uitvoerde (o.a. de uitgave
van bloemlezingen uit de groote en goede literatuur). Sinds 1921 Hoofdbestuurder
van de Nederlandsche Vereeniging is hij van toen af nog meer directen invloed op
de actie der vereeniging gaan uitoefenen.
In de Friesche wereld, in de vooruitstrevende Friesche wereld, waar socialistische
en geheelonthoudersbeweging meestal samen vielen, heeft De Haas 16 jaar lang
hard gewerkt en het is geen wonder dat hij een groote plaats in het hart der Friezen
is gaan innemen. Hij was een hunner voormannen.
Na Bergum diende hij Sneek als predikant. Hier had hij goede jaren, jaren van
veel arbeid, maar ook van veel studie, want allerminst ging hij in de practijk van het
leven verloren. Hij bleef theoloog met sterke wijsgeerige belangstelling, die gevoed
werd door den omgang met zijn collega Dr. H.T. de Graaf, den zeer geleerden
lateren Leidschen hoogleeraar. Samen lazen zij de groote filosofen, samen brachten
zij ook de donkere jaren van den eersten wereldoorlog door, waarin zij toch niet
vetwijfelden en bleven gelooven in de hooge levenswaarden. Deze beide mannen
zijn verbonden gebleven in een zeer hechte vriendschap met veel overeenstemming
1
in denken niet alleen, maar ook in levenshouding, in onkreukbare karaktervolheid .
Andere vrienden vond hij daar in Dr. G.A. Wumkes, wel rechts, maar zeer ruim, en
in den ouderen doopsgezinden collega Vincent Loosjes, den geestigen, critischen
theoloog-literator,

1

Van zijn waardeering voor De Graaf getuigde hij in een inleiding tot ‘Geloof en Arbeid’, een
verzameling opstellen van De G., na diens dood door hem en Dr. K.F. Proost bezorgd (1931).
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met wien hij ook een reis in Duitschland maakte, over welken tocht De Haas later
met onbetaalbaren humor kon vertellen. Daar in Sneek waren ook de vele
ongenoemde vrienden, die hem in 1919 met leede oogen zagen vertrekken naar
Zwolle, waar hij beroepen werd als opvolger van den socialistischen predikant S.K.
Bakker. Niet zonder moeilijkheden was zijn beroeping tot stand gekomen, maar ook
in Zwolle is hij de geliefde predikant geworden.
Wanneer ik eerst nu hem meer als predikant poog te teekenen, dan is dat omdat
het mij in Zwolle gegeven is hem als zoodanig te leeren kennen. Predikant, dominee
was hij met hart en ziel, hij was inderdaad het middelpunt zijner gemeente en stond
altijd voor haar klaar. De weg naar zijn huis werd door ieder gevonden, al waren
het lang niet altijd geestelijke moeilijkheden die de menschen dreven. Dat hij dikwijls
bedrogen werd, wie wist het beter dan hijzelf. Maar geestelijk verzorger was hij ook:
op zijn trouw huisbezoek, aan ziek- en sterfbedden, als de tegemoettredende vriend
van jonge en oude menschen. Zijn dartelende en tintelende geest maakte hem tot
een goeden catecheet met begrip voor het jonge leven dat zich hem toevertrouwde.
Zijn kerken waren aanvankelijk goed bezet, later beter, nog later, in de oorlogsjaren,
uitstekend. Hij heeft nooit ondervonden, wat bijna alle predikanten vroeger of later
krijgen, dat het bezoek aftakelde. Zijn preeken waren boeiend, zijn spreektrant
onderhoudend. Het moeilijkste wist hij eenvoudig te maken; hij was een vroom
geleerde die altijd verkeerde met het hoogste en de grootsten, maar hij voelde het
als zijn plicht dat hoogste zonder concessie en zonder popularisatie aan zijn
menschen te brengen. Hij preekte, als men het zoo noemen wil, actueel, uit het
leven, maar met de gansche menschheidshistorie op den achtergrond en hij
schroomde niet in zijn preeken Plato en Spinoza, Rembrandt en zoovele andere
grooten te noemen en er iets van te verhalen, hij schroomde evenmin citaten in
vreemde talen te geven - en toch, zijn hoorders begrepen hem en werden aangeraakt
en bezield door het allerhoogste. Hij sprak in een zwaar, gedragen, rhythmisch
proza, dat meesleepte en zonder oratorie in vervoering bracht. Zoo konden
eenvoudigen en intellectueelen zijn preeken waardeeren. Zijn preeken én de vele
andere toespraken, die hij in Zwolle voor tal van vereenigingen en groepen placht
te houden: Protestantenbond, Vrijzinnig Hervormden, Volksuniversiteit, Instituut
voor Arbeidersontwikkeling, S.D.A.P., A.J.C., V.C.J.B., Nederlandsche Vereeniging,
Religieus Socialistisch Verbond. Voor zijn Donderdagavonden, waarop hij groote
lite-
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ratuur voorlas, waren er die meer dan een uur van buiten kwamen loopen om ze
bij te wonen. Bij het opsommen der vele vereenigingen waarvoor hij sprak en
waarmede hij vergaderde, zien wij alweer hoe weinig begrensd en beperkt zijn
arbeid was. Van de Volksuniversiteit was hij sinds 1930 de ziel, van andere
vereenigingen niet minder. En gespaard heeft men hem nooit, omdat hij altijd weer
bereid was. Buiten Zwolle legde hij zich eenige beperking op door als regel alleen
op den Maandagavond uit spreken te gaan (behalve dat hij ook iederen vrijen Zondag
elders preekte).
Ook als schrijver is De Haas in Zwolle tot zijn breedste ontplooiïng gekomen,
daar, vooral na 1930, zijn zijn grootere werken geschreven. Deze treffen altijd weer
door een groote rijpheid en bezonkenheid, door groote kracht en beheersching. Hier
is de man aan het woord, die zijn werelden levensbeschouwing gevonden heeft en
niet meer de zoekende en worstelende is. Alle elementen zijn in die wereld- en
levensbeschouwing opgenomen, vandaar de beheerschte rust die er ons, in
bewogenheid, uit tegemoet treedt. De Haas schreef gelijk hij sprak, in een rhythmisch
proza dat toch geen rhetoriek was en goed verzorgd. Hij dacht en schreef synthetisch,
zooals men ook zien kan in de lange, zware alinea's. Hij schreef niet als die velen,
die telkens uitgeschreven zijn en dan weer een nieuwe alinea beginnen, verademing
schonk hij den lezer liever door verzen te citeeren. Hoe vele verzen vinden wij in
zijn boeken aangehaald van Henr. Roland Holst, die hij als dichteres zeer
bewonderde. Als wij het totaal wat De Haas gewerkt en geschreven heeft, overzien,
dan is dit min of meer verbijsterend, wanneer wij er rekening mede houden dat hij
na de inzinking in zijn studententijd nooit meer over zijn volle werkkracht heeft
kunnen beschikken en 's middags rusten moest en 's avonds tijdig naar bed gaan.
Niet minder verbijstert ons het aantal boeken dat hij voor zijn studie heeft
doorgewerkt, men heeft slechts zijn literatuuropgaven te zien om onder den indruk
er van te komen. Op meer dan één gebied bestudeerde hij de eerste rangs-literatuur
en hóe hij zich daarin verdiepte kan men in de door hem gebruikte boeken
constateeren door de omhalingen, de streepjes, de kruisjes, de uitroepteekens en
de verwijzingen. De uren dat hij kon studeeren werkte hij dan ook in volkomen
inleving en overgave; op zijn kortere en langere ziekbedden lag hij met de zwaarste
literatuur om zich heen; toen hij bij zijn laatste ziekte in het ziekenhuis werd
opgenomen, moest Shakespeare hem worden gebracht.
Vóór en ook tijdens de grootere werken, die allicht meer de aandacht
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trekken, is een berg klein werk, van zeer goede journalistieke kwaliteit, uit zijn pen
gevloeid. Die kleinere stukjes, in tal van bladen, zijn soms juweeltjes. Wanneer hij
een artikel moest schrijven over geheelonthouding, wat uiteraard een begrensd
onderwerp is, wist hij het altijd in grooter verband te zetten en wijderen achtergrond
te geven. Het is merkwaardig hoe hij dat jaren en jaren heeft kunnen volhouden.
Zijn loopbaan van dezen kleineren, journalistieken arbeid was hij begonnen met
hoofdartikelen in de Appingedammer Courant, waarmede hij het werk van grootvader
Okken en vader De Haas voortzette. Van 1900-1903, dus nog vóór Bergum, schreef
hij er 37, van den meest verschillenden, meest ethischen, inhoud. Daarna kwamen
artikelen in godsdienstige, socialistische en geheelonthoudersbladen en -tijdschriften:
Friesch Volksblad, Wetenschappelijk Bijblad van Het Volk, Palvu, De Blauwe Vaan,
De Blijde Wereld (later Tijd en Taak), De Socialistische Gids, De Hervorming, de
Stroom, enz. enz. Twintig jaar lang redigeerde hij het kerkelijk-godsdienstige blad
voor Zwolle e.o. Tal van brochures over dezelfde onderwerpen zagen in den loop
der jaren het licht; in de lijst der geschriften vermelden wij er enkele van de vele.
Ook vele van zijn preeken zijn gepubliceerd. Een zestal in De Blijde Wereld-preekjes,
meerdere in de Vrijzinnige godsdienstprediking, een bundel van zes, getiteld ‘Zij zal
bloeien als een roos’ bij zijn vertrek uit Sneek (1919), een bundel van 25 bij zijn
25-jarig ambtsjubileum ‘Uw koninkrijk kome’ (1928), een tweetal over ‘Jodendom
1
en democratie’ . Kort voor zijn dood heeft hij nog een nieuwen bundel persklaar
gemaakt om t.z.t. te verschijnen.
Met 1922 beginnen dan de meer omvangrijke geschriften te komen, de rij wordt
geopend met ‘Redelijke Religie’, ontstaan uit Volksuniversiteitsvoordrachten, en
besloten met ‘Moderne Theologie’ (1940). Ook al deze grootere werken zijn prediking
en propagandistisch van aard, prediking van een redelijke religie die ‘klaarblijkelijk
in harmonie is met het wetenschappelijke, sociale en humane ideaal’. Nu eens meer
populair, dan weer meer wetenschappelijk zijn deze werken altijd weer een pleidooi,
een bewogen hartstochtelijk pleidooi voor het hooge rijk, ‘het heimwee veler harten’.
Zijn religie ging niet op in den tijd, maar was er wel zeer nauw mede verbonden, zij
was niet dogmatisch maar realistisch opgebouwd, op de wereld der werkelijkheid.
Het ligt niet

1

1921, naar aanleiding van Bollands uitlatingen over de Joden.
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in de bedoeling van dit levensbericht De Haas' overtuigingen en inzichten in den
breede te schetsen, wij volstonden daarom met enkele richtlijnen.
In den Zwolschen tijd valt ook zijn dissertatie. Op zijn 51ste jaar (1930) kwam hij
er eindelijk toe de aan zijn ouders gedane belofte in te lossen. Waar een dissertatie
meestal is de eenigszins onbeholpen eerste schrede op het wetenschappelijke pad,
die beloften in kan houden, krijgen we hier het tegendeel: het werk van een rijpen
volgroeiden geest die zijn onderwerp met bekwaamheid hanteert. Zij was gewijd
aan den Deenschen filosoof Harold Høffding, die reeds in zijn studentenjaren, zijn
aandacht had geboeid, om wien hij Deensch was gaan leeren en dien hij, op een
Congres voor Geheelonthouding in Kopenhagen zijnde, in zijn studeervertrek van
aangezicht tot aangezicht heeft mogen aanschouwen en spreken. Het werk is
uitgegroeid tot een lijvig boekdeel van bijna 300 bladzijden en met de liefde en piëteit
van een oudere geschreven. Dat Høffding tot onderwerp van de dissertatie gekozen
werd is begrijpelijk. Er was menig punt van overeenkomst. Høffding was een vrije
ondogmatische geest en bezield met sociaal gevoel al was hij nooit socialist
geworden. Høffding's grondstelling van het behoud van de waarde als het religieuze
grondbeginsel, noemde De Haas geniaal: ‘hier is de grondslag gegeven voor een
verantwoorde, universeele religie, redelijk en realistisch inderdaad, met de groote
horizonnen die zich openen van een oneindig waarderijk, dat zich uitstrekt in en
boven de wereld onzer ervaring, een eeuwig wereldwerk, dat zich voltrekt in
menschengeschiedenis en wereldgeschiedenis, waaraan wij deel kunnen hebben
en waaraan wij ons deel moeten geven, met de diepe overtuiging dat het waardevolle
niet verloren gaat, slechts omgezet wordt in andere hoogere vormen’ (blz. 285). Zie
hier nog eenmaal De Haas' overtuigingen, nu in meer wijsgeerige termen.
Het was een groot persoonlijk geluk voor hem De Graaf, met wien hij in zoo menig
opzicht eens geestes was, als promotor te mogen hebben. Het was een verheffend
moment tevens deze beide vrienden tegenover elkaar aan de groene tafel te zien.
Strijder met het woord in geschriften voor een universeele religie en een
humanistisch socialisme was De Haas meer in het bijzonder een vurig strijder voor
het Vrijzinnig Protestantisme in de kerk. In den loop der jaren is die strijd eenigszins
van karakter gewijzigd door de houding der Vrijzinnigen. Aanvankelijk viel voor De
Haas het accent op de groote vraag: Hebben de Vrijzinnigen het recht op een plaats
in de
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Ned. Herv. Kerk? De pogingen der orthodoxie de meer vrijzinnige elementen er uit
te drijven waren eeuwen oud en doken telkens weer op, ook in de jaren omstreeks
1910. De Haas, dien men in zekeren zin - men denke aan het voorgevallene bij zijn
proponents-examen - uiterst links kon noemen, was diep overtuigd van het ideaal
eener vrije volkskerk, waarin voor alle richtingen plaats is. Op historische en moreele
gronden bepleitte hij dit recht o.a. in een geschrift ‘De Belijdenisquaestie in de Ned.
Herv. Kerk’ (1914), waarin hij zich ten scherpste verzet tegen conscientie-dwang
en uitdrijverij. Met heel zijn hart hing hij en is hij blijven hangen aan onze oude kerk,
al zag hij haar conservatisme in wereld- en levensbeschouwing en haar overwegende
maatschappelijk-reactionaire gezindheid. Maar naar diepsten zin zag hij haar groote
beteekenis; zij bedoelde ten slotte ‘de levende godsdienstige en Christelijke gedachte
te zijn, die niet vast te leggen is in een eenmaal vastgestelde leer en niet gebonden
aan een bepaalde voorstelling, maar die veeleer ook zich verwerkelijkt in het
voortgaande denken en streven der eeuwen’. Zoo was haar wezen niet conservatief
en niet reactionair en kon hij geloof in haar hebben. De Haas was modern, issu van
de moderne vaderen der 19e eeuw: Scholten, Kuenen, Pierson e.a. Hij had eerbied
voor de oude geloofsbelijdenissen, zag er de kern van, maar hij sprak de taal van
zijn eigen tijd. Geijkte stichtelijkheid lag hem verre, het woord God zullen wij in zijn
preeken niet vaak tegenkomen, hij was huiverig voor alle anthropomorfisme en
poogde alle traditionalisme te boven te komen door, naar de leus van het
modernisme, het geloof op ervaring en rede te grondvesten. Hij hield de beginselen
der moderne vaderen hoog en wanneer hij in de latere jaren ziet dat vele vrijzinnigen
ontrouw worden aan die beginselen, richt zijn strijd zich tegen hen. Verzet tegen
deze moderne vaderen was reeds omstreeks 1900 opgekomen bij malcontenten,
die zich afwendden van het 19e eeuwsche geloofsoptimisme, omdat zij meer oog
kregen voor de tragiek der wereld en de realiteit van zonde en schuld. In het
rechtsmodernisme werd deze lijn voortgezet, vooral in en na den wereldoorlog van
1914-'18, toen de groote geestelijke en maatschappelijke verwarringen aan den
dag kwamen, waarbij ook in ons land de zgn. Zwitschersche theologie van Barth
e.a. (afwending van alle cultuur) grooten invloed kreeg. De Haas was nooit een
vlakke optimist geweest, in zijn wereld- en levensbeschouwing had hij alle
levenswerkelijkheden een plaats gegeven, maar hij geloofde en bleef geloven in de
door-
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werking van de goddelijke gedachte in mensch en maatschappij. En wanneer dan
in de 20e eeuw ook de wetenschap in andere banen gaat, is hij wel bereid te trachten
opnieuw de waarheid van het geloof in overeenstemming te brengen met nieuw
gevonden wetenschappelijke waarheden, maar hij is allerminst bereid mede te
loopen met hen die op grond van de wijzigingen in het wetenschappelijk denken,
meenden dat deze wetenschap bankroet was, dat er geen wetmatigheid in de natuur
meer was, dat alles relatief was geworden en nu alles in het denken maar geoorloofd,
dat het irrationalisme de hoogste waarheid en wijsheid geworden was. Hij zag, en
hij zag het met ergernis en droefheid, dat ook in vrijzinnige kringen de ‘mythe’ ten
koste van de ‘rede’ verheerlijkt werd, dat de ‘behoefte’ werd geponeerd inplaats van
het ‘zoeken naar waarheid’, dat men geneigd bleek tot een ‘al te vlotte aanvaarding
van willekeurig-personalistische theologieën en christologieën, van kerkelijk
confessionalisme, van een religieuze gezindheid die ten aanzien van eene
humanistische en evolutionistische denkwijze eer antithetisch dan synthetisch is
gericht’.
Voor handhaving van de moderne beginselen, niet van de moderne
verworvenheden, strijdt hij dan in zijn laatste omvangrijke, vrij zware, publicaties, in
‘De Godsdienstige Gedachte in de XXste eeuw’ (1935) en ‘Moderne Theologie’
(1940), vrij zwaar vanwege de compactheid waarmede zij geschreven zijn, vrij zwaar
ook omdat hij de rekening moet opmaken van het moderne wereldbeeld, aan de
hand van de nieuwere physici, biologen, psychologen, sociologen en filosofen. Een
breed veld van studie, waarin hij zich nochtans met groote bekwaamheid en
scherpzinnigheid heeft ingewerkt. Aan de hand van Eddington, Jeans, De Sitter,
Einstein op physisch gebied en de belangrijkste figuren op de andere genoemde
gebieden oriënteert hij zich om ten slotte vast te houden aan het causale wetmatige
karakter van de werkelijkheid, aan wetmatig verband van organische evolutie, aan
de wetmatigheid in de samenhangen van het bewustzijnsleven, aan alle sociale,
economische en ideëele verbindingen, omdat zij nu eenmaal bestaan, aan een
alomvattend verband en een dieperen eenheidsgrond. Daarnaast worden in deze
beide werken de godsdienstige gedachte en de godsdienstige vormgeving, de
noodzaak van godsdienstig waarheidsonderzoek, overlevering en waarheid,
beginselen en problemen van moderne theologie onderzocht, waarbij
Roomsch-Katholieke en orthodox-Protestantsche dogma's nog eenmaal, bij veel
waardeering, worden afgewezen en het geloof in de
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rede, waarin alle dingen, de erkenning van mysterie en kennisgrenzen, van geloof
en geweten, van instinct, intuïtie en divinatie besloten zijn, beleden. Wanneer De
Haas spreekt over de rede, dan doet hij dit in Platonischen, Kantiaanschen en
Hegelschen zin, niet in den geborneerden van rationalisme of iets dergelijks, zooals
hij op de laatste door hem bijgewoonde moderne theologen-vergadering (1942) Dr
G.J. Heering, een zijner tegenstanders, bijna toebeet en zooals hij reeds meermalen
betoogd had in zijn geschriften. Het is aan zijn initiatief te danken dat in 1934 werd
opgericht de ‘Linker-Werkgroep van Moderne Theologen’, waartoe een aantal
predikanten toetrad die mèt De Haas ‘met zorg zagen dat in de tegenwoordige
ontwikkeling van het Vrijzinnig Protestantisme de beginselen van de Moderne
Theologie in het gedrang dreigen te komen, waardoor zij niet in staat zou zijn hare
roeping in dezen tijd te vervullen’. Linker Werkgroep noemde deze groep zich, omdat
er reeds een rechter bestond; zij vergaderde geregeld onder voorzitterschap van
De Haas, referaten werden op deze vergaderingen gehouden om later in druk te
verschijnen.
Maar ook elders verhief De Haas zijn stem. Bij de veranderde inzichten van de
vrijzinnige predikanten was toenadering tot de orthodoxie mogelijk geworden. Voor
die toenadering werden gesprekken tusschen verschillend denkenden gehouden,
waaruit een organisatie ‘Gemeente-Opbouw’ is voortgekomen, die de richtingen in
de Ned. Herv. Kerk tot elkaar tracht te brengen. Aan de voorbereiding daarvan heeft
De Haas nog deelgenomen, trouw aan zijn beginselen en weinig bereid die op te
geven, hetgeen velen wel deden. De illusie dat hij het ‘winnen’ zou heeft hij nimmer
gehad, daarvoor was hij te veel werkelijkheidsmensch en zag hij te veel het algemeen
kenterende getij in 's werelds beloop. ‘Wij hebben uitgediend, vriend’, had reeds
eerder op een Moderne Theologen-vergadering zijn oude strijdmakker Van der
Heide hem toegevoegd in wijsgeerige berusting. Inderdaad was er een kloof ontstaan
met de jongere theologenwereld. Toch droeg hij zijn laatste werk ‘Moderne Theologie’
op ‘in dank aan een vorige, in hoop aan een komende generatie’. Hij wist dat hij
verliezen zou, maar ook, dat dit tijdelijk zou zijn, dat het licht der redelijkheid weer
dagen zou.
Niet alleen het Vrijzinnig Protestantisme, de geheele wereldgang ging dwars tegen
De Haas' idealen in. Met zorg heeft hij het Nationaal Socialisme zien aankomen,
met zorg het ook in ons vaderland vat zien krijgen op allerlei kringen. Dezelfde
gevoelens als tegenover het Bolsje-
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wisme bezielden hem er tegen: de dictatuur, de menschenvervolgingen, het niet
dienen van de waarheid en al wat er aan vast zat. Hij bestreed het op den kansel,
in vergaderingen, trad in debat met Mussert, altijd weer hoog houdend de vaan van
de democratie en de vrijheid. Hij is daarmede op den kansel doorgegaan, ook toen
ons land bezet was. Zwijgen kon hij niet. Zwaar heeft hij in de laatste jaren onder
de omstandigheden geleden, maar zijn wil brak niet. Zijn arbeiden werd zwoegen
boven de kracht, maar zijn gemeente had hem noodiger dan ooit. Toen
gijzelaarschap dreigde, maar men hem ontsloeg wegens hoogen leeftijd en zwakke
gezondheid, verzette hij zich: hij wilde blijven om te steunen en te sterken. Maar hij
moest terug en de arbeid werd weer opgenomen, steeds korter werd de rust die hij
zich gunde. Toen kwamen maagbloedingen, een ziekte van enkele dagen... De
stem zweeg, zij zou ook niet meer gehoord worden, wanneer straks, na den oorlog,
vredes-stemmen tegen haat en wraak zoo noodzakelijk zich zouden moeten
verheffen.
Een sterk, groot en breed leven trok aan ons voorbij. Een leven, vol van gaven, die
volledig uitgebuit zijn, een leven, gewijd aan den dienst van het hoogste, een leven
vol trouw, gewijd aan een gezin, aan kerkelijke gemeenten, aan nog wijder
gemeenten, aan de gemeenschap. Een leven waarin alles verantwoord was, het
grootste en het kleinste, omdat niets zoo maar werd gedaan. Een leven van bijzonder
formaat, zooals wij niet heel vaak tegenkomen.
En hijzelf? Als een rijk en dankbaar mensch heeft hij zich gevoeld, die de moeite,
het leed en den strijd heeft leeren kennen, maar die in dat alles schatten van rijkdom
vond, in zijn huis, in zijn leven, in zijn heerlijk werk; als een ootmoedige, omdat hij
zich voelde als de rentmeester uit de gelijkenis, die voor de Waarheid het gezicht
bedekken moet...
2 Maart 1944
K.F. PROOST

Lijst der Geschriften
Een volledige lijst van de publicaties van Dr G. Horreus de Haas is voorloopig niet
te geven. Misschien dat deze door een zijner kinderen nog eens gemaakt zal worden.
Voor de talrijke organen waarin hij geregeld schreef, zie men blz. 96; wij vermelden
hier als grootere artikelen:
1915

Oorlog en Godsdienst, in Het Nieuwe
Leven.

1916

Het Christendom en de Nieuwe Cultuur
(ibidem).
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1918

De Volkskerk der Toekomst, Teekenen
des Tijds.

1928

De Philosophie van Lenin, Socialistische
Gids.

1931

Marxisme, Encyclopaedisch Handboek
v.h Moderne Denken.

1931

Herdenking van H.T. de Graaf in een
bundel ‘Geloof en Arbeid’.

1932

Religieuse zakelijkheid, De Smidse.

1938

Moderne Theologie, Teylers Theologisch
Tijdschrift.

1941

De Jezus der Historie en de Christus des
Geloofs, in Christologische studiën.

Van zijn brochures noemen wij:
1913

De Rijzende Kerk.

1918

De komende Democratie.

1923

Partij en Volk.

1924

De zekerheid van het Socialisme.

1925

Student en Maatschappij.

1933

Mussert en het Nationaal Socialisme.

1933

Gezag en Vrijheid.

1933

Vrijzinnige Protestantsche Levens- en
Wereldbeschouwing (V.P.R.O. uitgave
no. 1-4).

1934

De inhoud van het Religieus Socialisme.

1934

Overlevering en Waarheid.

1934

Het oude Lied en de nieuwe Wijze.

Preekenbundels:
1919

Zij zal bloeien als een roos.

1928

Uw Koninkrijk kome.
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Geschriften:
1914

De Belijdeniskwestie in de Ned. Herv.
Kerk.

1923

Redelijke Religie.

1924

Godsdienst en Socialisme.

1925

Geloof en Leven.

1926-'28

Het Vrijzinnig Protestantisme (met Dr
K.F. Proost), 3 dln.

1930

Harald Høffding en zijn beteekenis voor
godsdienst, wijsbegeerte en zedeleer.

1932

Goed en Kwaad, Ethiek.

1932

Credo.

1935

De Godsdienstige Gedachte in de XXste
Eeuw.

1937

Socialisme en Levensbeschouwing.

1940

Moderne Theologie.
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Gillis Ernst Willem van Hille
(Zaandam, 23 November 1872-Wassenaar, 15 April 1944)
Uit het huwelijk van den Nederlandsch Hervormden predikant, afstammeling van
vele predikanten, Jacobus Johannes van Hille met de predikantsdochter Petronella
Francisca Henrica Elisabeth de Wijs werd den 23sten November 1872 te Zaandam
een derde zoon geboren, die, evenals de jong gestorven tweede, de voornamen
Gillis Ernst Willem van den vader zijner moeder ontving en gevolgd werd door twee
broeders en een zuster, die met hem opgroeiden in een vrijzinnige en zeer
eenvoudige omgeving, waar streng plichtsbesef getemperd werd door vriendelijken
humor. Na lager onderwijs op een openbare school in zijn geboorteplaats bezocht
Ernst van Hille, dagelijks heen en weer reizend, het gemeentelijk gymnasium te
Amsterdam, waarvan Prof. Dr. A.H.G.P. van den Es toen rector was. Onder de
andere docenten wier onderwijs daar bevruchtend werkte, moeten genoemd worden
J.J.A.A. Frantzen en G. Kalff, die later hoogleeraar werden, C.J. Vinkesteyn, die
van 1908 tot 1931 inspecteur der gymnasia was, J.C.C. Loman, van wien zijn
oud-leerling in het Museum van 1928 een boekje over de sage van Atlantis prijzend
heeft aangekondigd, en vooral J.S. Speijer, die in Maart 1889 het hoogleeraarsambt
te Groningen aanvaardde.
Aan de Amsterdamsche universiteit kon later de spoorstudent slechts in beperkte
mate de genoegens van het studentenleven deelen, maar hij was toch corpslid,
praeses van de faculteit der letteren en wijsbegeerte, lid van het dispuut-gezelschap
B.E.E.T.S. en zeer gewaardeerd kameraad in een niet uitgebreiden, doch welgekozen
vriendenkring. Hij volgde de colleges der hoogleeraren Naber voor Grieksch, Karsten
voor Latijn, Valeton voor oude geschiedenis en Romeinsche antiquiteiten, Van den
Es voor paedagogiek en Grieksche antiquiteiten, Pierson en Six voor kunst en
archaeologie, Bellaar Spruyt voor wijsbegeerte en Uhlenbeck voor Sanskrit. Het
candidaatsexamen in de classieke letteren, dat hij den 26sten September 1893
aflegde, werd den 29sten Januari 1897 gevolgd door een doctoraal en den 29sten
Maart 1898 door een promotie cum laude op een degelijk proefschrift ‘De testamentis
iure Attico’, waarvoor Prof. Van den Es, de achtenswaardige en beminlijke rector
van het gymnasium, als promotor verantwoordelijk was.
Ondertusschen had de jonge doctor reeds als candidaat door privaatlessen in
zijn levensonderhoud voorzien en was hij sedert 1 September
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1896 met gunstig resultaat werkzaam aan de Alkmaarsche inrichting voor gymnasiaal
onderwijs van Dr. M.N.J. Moltzer. Deze halfslachtige en slecht bezoldigde betrekking
werd tegen 1 September 1898 opgegeven om vrijer te zijn bij het zoeken van een
positie met betere vooruitzichten. Maar dat was in die jaren ook voor een
verdienstelijk doctor in de classieke letteren niet gemakkelijk, zoodat K. Kuiper, die
Naber als hoogleeraar was opgevolgd in alle redelijkheid denken kon hem een
dienst te bewijzen door het voorstel gouverneur te worden van twee graafjes Bentinck
op het huis Amerongen. Typeerend voor Van Hille moet geacht worden, dat hij dit
aanbod afsloeg, doch daarna gaarne een uitnoodiging van graaf Godard Bentinck
aannam om gedurende de zomermaanden zijn gast te zijn en daarbij zijn zoons te
onderwijzen. Deze zomermaanden hebben aan beide kanten aangename
herinneringen achtergelaten; maar van grooter belang was de betrekking van tijdelijk
leeraar aan het Amsterdamsche gymnasium, die Van Hille gedurende den geheelen
cursus 1899-1900 tot wederzijdsche tevredenheid vervulde.
Het leven op kamers te Amsterdam was in sommige opzichten een gelukkige
voortzetting van den studententijd met veelvuldig theaterbezoek en bijwonen van
openbare vergaderingen voor politieke of sociale doeleinden, waarbij William Booth,
de grijze stichter van het Leger des Heils, een zoo diepen indruk maakte, dat hij
diens portret altijd een plaats bleef geven aan den wand van zijn studeerkamer.
Maar er was geen kans, dat de werkzaamheid langer zou kunnen duren dan de
cursus, en alle sollicitaties naar elders bleven vruchteloos. Het was dus een uitkomst,
dat het Philologisch Studiefonds te Utrecht de mogelijkheid schiep Italië en vooral
Griekenland door eigen aanschouwing te leeren kennen en een oud verlangen naar
verre reizen althans eenigszins te bevredigen.
Het verblijf te Athene in den winter en de ‘Institutsreisen’ in het voorjaar bleven
voor hem, als voor menig ander, een kostbare herinnering. Maar iets bultengewoons
was, dat hij geheel alleen Aetolië en Akarnanië doorkruiste en, deels onder leiding
van Wilhelm Dörpfeld, maar deels ook volkomen zelfstandig, op het eiland Leukas
of Leukadia, Italiaansch Santa Maura, in Maart, Juni en Juli 1901, 6 Maart-9 Mei
1902 en zomer 1903 onderzoekingen en opgravingen mocht doen, die bekostigd
en aanvankelijk ook bijgewoond werden door den bekenden Hagenaar Mr A.E.H.
Goekoop en uitgingen van Dörpfelds verrassende hypothese omtrent het Homerische
Ithaka, waar Odysseus koning
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was. Toen de heer Goekoop zich hieraan had onttrokken, omdat hij niet meer wilde
gelooven, dat het latere Ithaka dien naam van het noordelijker eiland had
overgenomen door een volksverhuizing na den Homerischen tijd, is deze
wetenschappelijke onderneming door Dörpfeld van 1905 tot 1910 en van 1912 tot
1914 op kosten van Duitsche begunstigers voortgezet. De resultaten zijn eerst in
1927 gepubliceerd in het boek ‘Alt-Ithaka’, waar p. 373-389 is opgenomen
‘Geschichte von Leukadia-Leukas im Altertum von Ernst van Hille’, een schamel
uittreksel uit de reeds veel eerder met ingespannen toewijding voltooide geschiedenis
van het eiland, waarvoor voldoende plaats beloofd was, maar ten slotte niet
beschikbaar bleek.
Hecht waren de in Griekenland geknoopte vriendschapsbanden, niet alleen met
inheemschen, wier taal hij uitstekend verstond, maar ook o.a. met Dörpfeld, dien
hij in 1919 weerzag op het huis Amerongen in gezelschap van den laatsten Duitschen
keizer, levendig de reisindrukken, waarvan hij gaarne vertelde, ook in het
onderhoudend Gids-artikel ‘Op en om Ithaka’, en krachtig de gevoelens van
erkentelijkheid, waardoor hij zich verplicht voelde het Philologisch Studiefonds
levenslang met een jaarlijksche bijdrage te steunen en, als lid van een door het
Genootschap van leeraren aan Nederlandsche gymnasiën ingestelde commissie
voor studiereizen van 1907 tot 1909, het ontstaan in 1910 en den groei daarna te
bevorderen van de Stichting voor Archaeologie, die in 1935 begonnen is reisbeurzen
ter beschikking te stellen van gepromoveerde docenten. Maar de maanden die hij
in de jaren 1901 en 1902 thuis doorbracht, werden verontrust door de onzekerheid
van maatschappelijke positie en toekomst, die dreef tot letterkundige producten,
waarvan eenige onder het Nieuw-Grieksche pseudoniem Kyr Pano (meneer boven)
werden opgenomen in het tijdschrift Nederland, en tot bestudeering van het
Romeinsch recht met het vage plan een juridische loopbaan te kiezen, als het vinden
van een leeraarsplaats zoo bezwaarlijk bleef.
Aan deze kwellende onzekerheid kwam den 16den Juni 1902 een einde door de
benoeming tot leeraar aan het gymnasium te Zwolle, waar Van Hille negen jaar
gebleven is, zes onder het rectoraat van B. ter Haar en drie als conrector onder het
rectoraat eerst van N.J. Beversen en vervolgens van J. Niemeijer. Hier bereikte hij
het eerste hoogtepunt van zijn leven: in zijn nauwgezet en doeltreffend onderwijs,
dat hooger waarde ontleende aan een rijken schat van anekdoten en citaten en aan
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een warme belangstelling voor de persoonlijkheid der leerlingen; in zijn 25 Juli 1906
gesloten huwelijk met de begaafde geneesheersdochter Catharina Magdalena
Gaerthé, uit welk huwelijk in die jaren twee dochters en een zoon werden geboren;
en in wetenschappelijk werk, dat als vruchten bijdragen bracht aan 'Εφημερις
'Αρχαιολογικη, Mnemosyne, Museum en Sertum Nabericum, een lezing voor het
vijfde Nederlandsche Philologencongres en tenslotte, in samenwerking met Prof.
I.M.J. Valeton, het voortreffelijke Leerboek der Romeinsche Antiquiteiten, dat een
monument is van bezonnen aandacht. Maar hij kon op den duur geen vrede hebben
met dezen op zichzelf zoo gelukkigen toestand, omdat hij zich geroepen voelde tot
een ruimeren werkkring met hooger verantwoordelijkheid, en bereikte in drie
sprongen een tweede hoogtepunt.
De eerste sprong maakte hem van 1 Sept. 1911 tot 1 Sept. 1913 conrector, hoofd
der gymnasiale afdeeling, van het Nederlandsch Lyceum, dat in 1909 met moedig
idealisme was opgericht onder de bezielende leiding van R. Casimir. In dit gezelschap
was Van Hille eigenlijk niet op zijn plaats en heeft hij zich ook nooit volkomen thuis
gevoeld. Hij vertegenwoordigde er het vergelijkenderwijs nuchtere besef van de
onverbiddelijke eischen der werkelijkheid. Hij heeft er zeer hard gewerkt in
omstandigheden die uiterst moeilijk waren, ook door de geboorte en het overlijden
van een derde dochtertje, maar schitterend waren dan ook de resultaten, waarmee
het eerste eindexamen der school zijn inspanning bekroonde, toen het reeds vrijwel
vaststond dat hij spoedig zou vertrekken.
De tweede sprong bracht hem in Alkmaar, waar hij van 1 Sept. 1913 tot 1 Aug.
1917 rector was van het openbaar gymnasium, dat in 1904 de inrichting van den
heer Moltzer had vervangen. Hier vond Van Hille in veel opzichten rust, terwijl zijn
jongste zoon werd geboren en Mevrouw van Hille-Gaerthé een gevierd schrijfster
begon te worden. Ondertusschen vestigde hij de aandacht van onderwijskringen
op zich door een eerlijk en eenvoudig prae-advies over de vraag ‘Een vier- of
zesjarige classieke cursus?’ voor de buitengewone vergadering van het Genootschap
van leeraren aan Nederlandsche gymnasiën op 17 April 1914. Dit prae-advies, dat
op grond van eigen, geenszins overschatte ervaring een vierjarigen cursus niet
verwierp, maar een zesjarigen verkoos, en de uiterst sobere, openhartige en
gematigde verdediging daarvan verwierven zoo algemeenen bijval en waardeering,
dat de jaarvergadering van 1915 hem gaarne tot bestuurslid koos, wat hij tot 1920
gebleven is, vier jaar als
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quaestor, voor welke zeer tijdroovende functie na zijn aftreden, op zijn voorstel, een
vergoeding aan zijn opvolger werd toegekend, en een jaar als vice-voorzitter, terwijl
L. Alma sinds 1918 voorzitter was. Inmiddels had hij zich voor het Genootschap ook
verdienstelijk gemaakt door het gymnasium te verdedigen tegen onbillijke aanvallen,
van Prof. H. Burger in 1913 en van Dr. J. Clay in 1917, en door een uitvoerige
bespreking in het Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs van het
rapport over ‘De klassieke Oudheid in het gymnasiaal onderwijs’, in opdracht van
het Genootschap samengesteld door J.W. Bierma, H. Bolkestein, E.H. Renkema
en J. van IJzeren voor de algemeene vergadering van 31 Aug. 1916. Een en ander
gaf het bestuur aanleiding hem in 1927 op te nemen in een commissie tot het
ontwerpen van een nieuw leerplan voor de gymnasia met het eerelid Alma en C.
Spoelder, wiens concentratie-gedachte, uitgesproken in de algemeene vergadering
van September 1926, hiertoe den stoot had gegeven. De door deze commissie
voorgestelde afdeeling zonder Grieksch werd verworpen op de buitengewone
vergadering van 25 Mei 1927, maar de commissie werd gehandhaafd en uitgebreid,
Van Hille en Spoelder werden 30 Aug. 1930 eerelid van het Genootschap en, hoewel
de conclusies noch van haar nader rapport op 28 Aug. 1931, noch van haar
eindrapport op 7 Mei 1932 werden aanvaard, verwierf de commissie toch veel
toejuiching en erkentelijkheid voor een poging, die niet vruchteloos mag genoemd
worden, want zij leidde tot verheldering en verdieping van inzicht. Maar hiermee
zijn ter wille van den samenhang de grenzen van de Alkmaarsche periode verre
overschreden, waarvoor, naast de werkzaamheden voor het rectoraat en voor het
Genootschap van leeraren, de levensberichten karakteristiek waren van zijn
leermeester Prof. S.A.N. Naber en van zijn reisgenoot Mr. A.E.H. Goekoop, die in
ruimeren kring de aandacht trokken, voorbeeldig door den ijver en de nauwkeurigheid
in het verzamelen der gegevens en door den trouwhartigen eerbied, waarmee die
gegevens verwerkt zijn tot een treffende en volkomen eerlijke gelijkenis van zeer
markante persoonlijkheden in hun eigen beperktheid en in hun volle waarde, zonder
hun zwakheden te verbloemen. Zij verschenen in de bijlage tot de Handelingen van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden van het jaar 1914-1915
en veroorzaakten, dat de schrijver den 14den Juni 1916 tot lid van die Maatschappij
werd gekozen, nadat reeds een jaar tevoren
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het bestuur van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap hem tot lid daarvan had
benoemd.
De derde sprong tot bereiking van een tweede hoogtepunt des levens bracht Van
Hille den 1sten Augustus 1917 wederom te 's-Gravenhage, maar nu als rector van
het tweede gymnasium der gemeente, dat den 1sten September zou worden
geopend. Een van de aantrekkelijkheden die hem deze taak hadden doen begeeren,
was ongetwijfeld de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de keuze zijner
medewerkers. Maar verreweg de meeste hebben hem toch in menig opzicht
teleurgesteld. Een tweede aantrekkelijkheid was het nieuwe gebouw, dat aan hooge
eischen van schoonheid en doelmatigheid zou moeten beantwoorden. Maar het
begon met twee kleine eerste klassen, een kleinere tweede en een nog kleinere
derde in het thans verdwenen huis op den hoek van het Westeinde en de Vleerstraat,
waar het eerste gymnasium gevestigd was, voor het naar de Laan van Meerdervoort
verplaatst werd, en dat eens de woning geweest was van Hiëronymus van Alphen,
wiens kindergedichten Van Hille zoo genoeglijk placht te citeeren. Na een paar
maanden werd dit uitgewoond en rumoerig verblijf verwisseld voor het huis
Koninginnegracht 23, en toen dit te klein was geworden om de bloeiende school te
herbergen, werd in 1923 een semi-permanent complex betrokken, dat in de weiden
gebouwd was voor een toekomstige lagere school tusschen de Weissenbruchstraat
en de Bisschopstraat, aan welker overzijde het definitieve gebouw verrees, dat bij
den aanvang van den cursus 1926-1927 in gebruik kon worden genomen. Dit wel
overwogen en ook wel geslaagde werk van den architect Ir. J. Limburg is om
financieele redenen ver beneden den grootschen opzet gebleven en heeft lang niet
alle billijke verlangens en verwachtingen bevredigd, noch die van aesthetischen,
noch die van practischen aard. Als het aantal der leerlingen was blijven toenemen,
zou het spoedig te klein gebleken zijn. Maar door een samenloop van onvoorziene
omstandigheden kwam die toeneming spoedig tot een einde en sloeg zelfs om tot
een afneming, die bij het gemeentebestuur de gedachte wekte dit gymnasium te
veranderen in een lyceum om geen ruimte ongebruikt te laten. Deze gedachte vond
bij Van Hille geen instemming, maar wel loyale medewerking, en het is dan ook
voor een groot deel op grond van zijn voorbereidingen, dat het eerste lyceum der
gemeente aan het Stokroosplein werd opgericht en een jaar na zijn aftreden het
tweede gymnasium een tweede lyceum werd.
De eensgezindheid der docenten en hun algemeene waardeering voor
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het beleid van hun rector spraken op treffende wijze bij de aanbieding van een
artistieker voorzittershamer, toen hij in 1924 van een ernstige ziekte was hersteld
en de uitnoodiging tot een anderen werkkring had afgewezen. Kort daarna echter
begon hier en daar oneenigheid en ontevredenheid uit te breken, die soms tot
pijnlijke botsingen leidden, waaronder Van Hille zeer geleden heeft, hoewel de
meerderheid hem en elkander trouw bleef. Ook de moeilijkheden met ouders namen
toe er kwamen zelfs een enkele maal tot uiting op de door het gemeentebestuur
voorgeschreven ouderavonden, die hij rustig en gemoedelijk placht te leiden en
meestal zelf opende met een causerie, geschikt om een goede stemming te wekken.
Maar veel talrijker waren de bewijzen van welverdiende erkentelijkheid. Ook met
de later opgerichte oudervereeniging heeft een verhouding bestaan van
welwillendheid en samenwerking. De leerlingen zelf, die hij alle persoonlijk kende,
ook toen hun aantal dat moeilijk maakte, waren in het begin wel eens wat bang voor
de strengheid van den rector, maar als zij ouder werden, en vooral als zij genoten
hadden van zijn gaarne en dikwijls gegeven onderwijs, begonnen zij meer en meer
te beseffen, welk een gevoelige belangstelling schuil ging achter dit stroeve masker,
en welk een schat van echte levenswijsheid hier beschikbaar was zonder ooit zich
op te dringen.
Zoodra het gymnasium volledig was geworden, doordat de derde klasse waarmee
het aanving, tot zesde bevorderd was, nam de rector het initiatief tot oprichting van
een eigen gymnasiastenvereeniging, die 19 Jan. 1921 tot stand kwam onder den
naam Jacob van Maerlant. De keuze van dien naam was bepaald door het toen
bestaande voornemen de kade waaraan het schoolgebouw zou komen te liggen
maar tenslotte niet zijn hoofdingang zou krijgen, naar dien geleerden dichter te
noemen en door de eerst vele jaren later opgegeven hoop, dat de school het
Maerlant-gymnasium zou mogen heeten. De rector heeft als eerevoorzitter deze
vereeniging zooveel mogelijk vrij gelaten, maar met waakzame belangstelling gevolgd
en binnen de perken van een behoorlijker eenvoud gehouden. Aan het orgaan der
vereeniging, dat in 1926 onder den naam ‘Virginibus puerisque canto’ begon te
verschijnen, heeft hij zelfs eenige malen medegewerkt, al zullen die bijdragen niet
vermeld worden in de lijst van zijn geschriften. Herhaaldelijk nam hij deel aan
uitstapjes van één of meer klassen, waarvan het best geslaagd was het schoolreisje
naar Trier in de Pinkstervacantie 1932. Maar van meer beteekenis was de stille
aandacht waarmee hij het persoonlijk leven der leerlingen gadesloeg en naging,
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ook lang nadat zij het schoolverband hadden verlaten. Wie die aandacht voelden
en op prijs stelden, hebben dikwijls door brieven, bezoeken en vriendschappelijke
begroetingen zijn leven verrijkt.
Uitstekend was altijd de verhouding tot de beambten der school, de collega's
rectoren van het eerste gymnasium en de curatoren. Van hooge waardeering gaf
de Regeering blijk door de benoeming tot officier der orde van Oranje-Nassau in
Augustus 1926. Maar meer wellicht nog heeft Van Hille eenige jaren later zich
gestreeld gevoeld door het bezoek aan zijn school van Hare Majesteit de
Koningin-Moeder Emma.
Het gemeentebestuur benoemde hem 4 Nov. 1924 tot lid eener commissie van
onderzoek en advies in zake de aansluiting van lager en voortgezet onderwijs,
waarvan Th. A. Verdenius, rector van het gemeentelijk lyceum, voorzitter was. Diens
werk was grootendeels het 31 Dec. 1927 onderteekende verslag dezer commissie,
dat ook buiten de gemeente veel gelezen en besproken werd. Maar de medewerking
van Van Hille was niet zonder beteekenis, wat ook gezegd kan worden van de latere
commissie tot bezuiniging op het voorbereidend-hooger en middelbaar onderwijs,
in December 1936 vervangen door een commissie tot onderzoek van het vraagstuk
of door reorganisatie van het voorbereidend-hooger en middelbaar onderwijs
opheffing van een of meer inrichtingen mogelijk is, die eerst 3 Oct. 1941 is ontbonden.
Inmiddels was Van Hille met ingang van 1 Sept. 1938 wegens het bereiken van den
pensioengerechtigden leeftijd op de meest eervolle wijze ontslagen, en bij zijn
afscheid, den 14den Juli daaraan voorafgaande, was hem de gouden penning
uitgereikt, welke hoogste eerbewijs der gemeente slechts zeer zelden wordt
toegekend aan een ambtenaar die haar minder dan 25 jaar gediend heeft.
In overeenstemming met zijn uitdrukkelijken wensch was dat plechtig afscheid
slechts een uitbreiding van de promotie en prijsuitdeeling, die hij elk jaar tot een
waardige en indrukwekkende afsluiting van den cursus wist te maken. Bij de druk
bezochte receptie die er thans op volgde was hem de aanwezigheid aangenaam
van veel medewerkers, ook uit vroegeren tijd en van de autoriteiten, die hij met
trouwe plichtsbetrachting had geëerbiedigd als weinigen, maar veel aangenamer
nog de aanwezigheid van zeer veel oud-leerlingen, die van heinde en ver waren
toegestroomd om uiting te geven aan hun hoogachting en hun genegenheid voor
hun onvergetelijken rector. Want de leerlingen waren hem altijd de hoofdzaak in
zijn ambtelijke werkzaamheid, gekenmerkt:
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door een bijna pijnlijke nauwgezetheid, die hem o.a. noopte altijd het vroegst te
komen en bijna altijd het laatst te vertrekken, ook op schoolvrije maar niet strafvrije
uren; door een bijna overspannen activiteit, waarmee hij b.v. elk eerste uur in elke
klasse zelf de absenties placht te constateeren en elk vrij kwartier te verschijnen in
gangen, op trappen, op de speelplaats en in de leeraarskamer; en door een bijna
tragisch streven de belangen te bevorderen en de wenschen te vervullen van allen
met wie hij in aanraking kwam. Maar de diepgewortelde hoogmoed van dezen
bovenmate bescheidene verbood hem gedurende zijn geheele rectoraat ooit eenigen
betaalden dienst te bewijzen of voor onbetaalde eenig geschenk te aanvaarden,
zoodat hij zijn avonden vrij hield van sloopende privaatlessen, en zijn voor een rector
zoo korte vacanties, niet bezwaard door staatsexamens, waartoe hij herhaaldelijk
vergeefs was uitgenoodigd, beschikbaar bleven voor zomerreisjes met vrouw en
kroost naar Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België of Engeland, die hem een
intensief genot en een heilzame verkwikking waren.
Het ambteloos leven verhoogde de waarde van wat hem bleef, naast zijn gezin
in de eerste plaats zijn wetenschappelijke belangstelling, die hem de vergaderingen
van de Klassiek-Philologische Studieclub te Amsterdam en van het Historisch
Gezelschap te 's-Gravenhage altijd op zoo hoogen prijs deed stellen, en die hem
thans aanleiding gaf tot merkwaardige bijdragen in het Tijdschrift voor Geschiedenis,
Mnemosyne en Hermeneus, terwijl Latijnsche leesavonden met bedaagde juristen
en een paar privaatlessen althans eenige vergoeding boden voor het noode gemiste
schoolonderwijs. In de tweede plaats bleef hem het kerkelijk leven in de
Remonstrantsche Broederschap, waartoe Van Hille uit de Hervormde Kerk en zijn
vrouw uit de Doopsgezinde Sociëteit waren overgegaan, toen hun oudste dochter
rijp was voor godsdienstonderwijs. Hij was een trouw kerkganger en curator van
het Seminarium der Broederschap te Leiden, waaraan zijn jongste zoon zich tot het
predikambt bekwaamde. In theologische richting bewoog zich ook het niet tijdroovend
curatorschap van de door het Haagsche Genootschap tot Verdediging van den
Christelijken Godsdienst aan de Utrechtsche universiteit opgerichte leerstoelen en
de werkzaamheid als penningmeester van het Seyffardt-fonds, terwijl in het bestuur
van het Algemeen Studiefonds een zekere band met het voor de universiteit
opleidend onderwijs bleef bestaan. Maar dit alles werd overstraald door het
vooruitzicht van een vierde reis naar Griekenland, die in April 1939 onder dreigend
oorlogs-
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gevaar werd ondernomen en gelukkig ten einde gebracht tot de hernieuwing van
een zonnig verleden, waarbij alleen te betreuren viel, dat een bezoek aan Leukas
en een wederzien van den vijf-en-tachtig-jarigen Dörpfeld achterwege moesten
blijven.
Het uitbreken van den oorlog, die hem meer dan de vorige in het kamp dreef van
Duitschlands tegenstanders, heeft hem diep geschokt. Des te gelukkiger was het,
dat hem afleiding werd geschonken door de benoeming op 6 Nov. 1939 tot docent
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht om onderwijs te geven in de didactiek van de
oude talen en de oude geschiedenis. Dat hij gedurende vier cursussen dit
academisch onderwijs heeft kunnen geven op een wijze die blijkbaar zeer werd
gewaardeerd, is hem een hooge voldoening geweest. Niet minder voldoening schonk
hem de benoeming van 1 April-31 Augustus 1940 tot tijdelijk rector van het
gymnasium te Hengelo, waar hij in de dramatische Meidagen van den Duitschen
inval velen een steun was door de onbezweken standvastigheid van zijn
vaderlandslievenden moed.
Hierna is hij niet teruggekeerd naar zijn prettige villa Hogenhoucklaan 20, waar
twaalf jaar lang de gecommitteerden bij de eindexamens altijd zijn gasten waren
geweest aan de koffietafel. Die was verkocht, omdat ze te groot en te kostbaar werd,
en hij vestigde zich te Wassenaar, v. Oldenbarneveldtweg 27, waar alwat hem
buitenshuis gebleven was, moeilijker zoo niet onmogelijk werd, vooral toen
vermoeidheid en bezwaren bij het loopen begonnen op te treden, en de uiterlijke
omstandigheden onder de vijandelijke bezetting zich versomberden en verscherpten
tot een onbeschrijfelijk lijden voor velen, waaronder hij diep gebukt ging. Het jaar
1942 bracht hem nog de voldoening als gecommitteerde te fungeeren bij de
eindexamens van een paar naburige gymnasia en benoemd te worden tot voorzitter
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Maar het volgend jaar belette
toenemende invaliditeit hem zich te laten aanwijzen als gecommitteerde en de
jaarvergadering der Maatschappij bij te wonen, waarvoor hij een openingsrede had
ontworpen, die zijn laatste werk zou zijn.
Dien zomer kon hij nog buiten komen, voortgeduwd in een rolstoel, maar na een
tweede verblijf in het academisch ziekenhuis te Leiden kluisterde het najaar hem
voorgoed aan het ziekbed, waar hij wel niet veel pijn doorstond en liefdevol werd
verzorgd, maar smartelijk leed onder het knagend gevoel nutteloos tot last te zijn,
dat zoo volkomen in strijd was met zijn rusteloos dienenden ijver. Al heeft hij dit niet
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altijd volmaakt geduldig kunnen dragen, het heeft toch veel in hem naar voren
gebracht, wat vroeger meer op den achtergrond bleef, en het hoekige beeld dat hij
opzettelijk voor zichzelf en anderen vormde, verzacht en verdiept met waarachtiger
trekken.
Terwijl meer en meer de hoop wegzonk zelf nog een betere toekomst te zien
dagen, vervulde hem met dankbaarheid de terugblik op een rijkgevuld en welbesteed
leven en het vooruitzien van sommige vergezichten voor zijn kinderen, die alle vier,
één in het verre Zuiden, maar de andere in bereikbare nabijheid, reeds tot een
zelfstandig bestaan waren gekomen. In 1944 was Ernst van Hille volkomen gereed
elk oogenblik het einde te aanvaarden, dat hem den 15den April verloste tot een
voortleven in rust en vrede.
A. RUTGERS VAN DER LOEFF
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1923
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onderw. XXI p. 737-738.
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1925

De drukkerij van de Haagsche Courant,
Weekbl. v. gymn. en middelb. onderw.
XXI p. 897-898.

1925

Recensie van U. Kahrstedt, Griechisches
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Recensies van Gercke und Norden,
Einleitung in die Altertumswissenschaft
I, zweite Aufl., en van H.M.R. Leopold,
Romeinsch leven, Museum XXIII k. 193
en 306.

1927

Ontwerp leerplan voor de gymnasia, in
samenwerking met L. Alma en C.
Spoelder, uitgave van het Genootschap
van leeraren aan Nederlandsche
gymnasia.

1927

Geschichte von Leukas-Leukadia im
Altertum, Wilhelm Dörpfeld, Alt-Ithaka p.
373-389.

1928

Recensies van M. de Vries, Pallake, en
van J.C.C. Loman, De sage van Atlantis,
Museum XXXV k. 155 en 157.

1928

De aansluiting van lager en voortgezet
onderwijs, verslag van een
gemeentecommissie onder
voorzitterschap van Th. A. Verdenius,
uitgegeven bij J.B. Wolters.

1930

Voorwoord van het Gedenkboekje
uitgegeven ter gelegenheid van het
tweede lustrum van de
gymnasiasten-vereeniging ‘Jacob van
Maerlant’.

1931

Rapport over het leerplan der gymnasia
tot verwezenlijking der
concentratiegedachte zonder
Griekschlooze afdeeling in samenwerking
met L. Alma en anderen, Weekbl. v.
gymn. en middelb. onderw. XXVII p.
1101-1117.

1931

Recensies van R.J. Bonner and G.
Smith, The administration of justice from
Homer tot Aristotle I, en van E. Derenne,
Les procès d'impiété intentés aux
philosophes à Athènes au Vme et au
IVme siècle avant J.C., Museum XXXIX
k. 43 en 76.
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1932

Eindrapport van de commissie in zake
het leerplan der gymnasia onder
voorzitterschap van L. Alma, Weekblad
v. gymn. en middelb. onderw. XXVIII p.
739.

1932

Verslag van een schoolreisje naar Trier,
Weekbl. v. gymn. en middelb. onderw.
XXVIII p. 1331.

1933

Het koningschap van Odysseus, Tijdschr.
v. Gesch. XLVIII p. 360-375.

1933

Bespreking van Hans schaal, Vom
Tauschhandel zum Welthandel, Weekbl.
v. gymn. en middelb. onderw. XXX p.
868.

1935

Voorwoord van het Gedenkboekje
uitgegeven ter gelegenheid van het derde
lustrum van de gymnasiastenvereniging
‘Jacob van Maerlant’.

1936

Afscheid van Dr. W. Macalester Loup,
Weekbl. v. gymn. en middelb. onderw.
XXXII p. 1278.

1938

Zu Homers Ilias IV 351-355, Mnemosyne,
tertia series VI p. 252-260.

1938

Dr. C.J.A. Meerdink, Weekbl. v. gymn.
en middelb. onderw. XXXV p. 463.

1939

Recensie van P.J. Bronner and G. Smith,
The administration of justice from Homer
to Aristotle II, Museum XLVI k. 308-310

1940

Julia Domna en de Constitutio
Antoniniana van 212, Tijdschrift voor
Gesch. LV p. 113-120.

1940

Voorwoord van het Gedenkboekje
uitgegeven ter gelegenheid van het
vierde lustrum van de vereeniging ‘Jacob
van Maerlant’.

1941

Het karakteristieke van den voet,
Hermeneus XIII p. 195-197.

1941

Over honden die visschen zijn,
Hermeneus XIV p. 61-63.

1942

De ultima Iesu vitae nocte sec. Ioann.
XVIII 1-31, Mnemosyne, tertia series X
p. 241-250.

1942

Demosthenes' moeilijkheden, Hermeneus
XV p. 4-9 en 25-31.

1943

Beschouwingen over vertalen,
Handelingen van de Maatschappij der
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Adriaan van der Horst
(Dordrecht, 19 Juli 1868-Amsterdam, 14 Juni 1942)
Adriaan van der Horst werd te Dordrecht geboren. Zijn vader had daar een koffiehuis
aan de Groenmarkt naast het politiebureau, een koffiehuis waaraan ook een vrij
groote tooneelzaal verbonden was het ‘lokaal-Van der Horst’, waar veel uitvoeringen
werden gegeven. Die hadden de volle belangstelling van den eigenaar, want hij
speelde ook in een dilettantenvereeniging mee. Toen zijn zoon Adriaan tooneelspeler
wilde worden, ondervond deze dan ook niet den minsten tegenstand. Men wilde
hem de beste opleiding voor het kunstvak zijner keuze laten geven. In 1874 nu had
Het Nederlandsch Tooneelverbond te Amsterdam de Tooneelschool opgericht,
waaraan van den aanvang af uitstekende tooneelspelers als leeraren verbonden
waren, en waar men in dien tijd ook ‘intern’ kon zijn. Men kwam er al op jeugdigen
leeftijd; aan de eigenlijke vakopleiding ging een driejarige cursus voor algemeene
ontwikkeling vooraf. Daar kwam Van der Horst al toen hij tien jaar was, en hij heeft
er gestudeerd met de degelijkheid en de nauwgezetheid die kenmerkende
eigenschappen van hem waren. In het voorjaar van 1886 werd hij ‘eervol ontslagen
met diploma’. Hij had er o.a. tooneelspellessen gehad van Mevrouw Kleine-Gartman,
Mevrouw Christine Stoetz en den Heer Le Gras; Jac. van Looy en Jan Veth gaven
er teekenles, S.J. Bouberg Wilson, die sedert 1881 directeur van de Tooneelschool
was, gaf er les in de dramatische letterkunde. Ook het onderwijs van dezen
leermeester, voor wien hij tot zijn dood een hartelijke genegenheid is blijven gevoelen,
was goed aan hem besteed; Adriaan van der Horst is een der weinige
tooneelmenschen met groote belangstelling in de geschiedenis van het tooneel
geweest. Dat zou ook zijn mooie vak-bibliotheek getuigen, en menig tooneelhistorisch
artikel dat hij vooral in de tweede helft van zijn leven zou schrijven, en menige
voordracht. Maar het meeste van die uitgebreide kennis heeft hij verwerkt bij de
leiding van de vele klassieke stukken die hij als directeur ten tooneele heeft gebracht.
Na zijn eindexamen van de Tooneelschool werd hij ziek, miste daardoor de
normale ‘aansluiting’. Zoo duurde het tot het najaar van 1887, voor hij als
sten

tooneelspeler debuteerde. Dat was den 25

November van dat jaar bij de Nieuwe
o

o

Rotterdamsche Schouwburg Maatschappij, Alex Faassen & C ; die C was
samengesteld uit Louis Chrispijn (Sr.), Manta van Nieuwland en Van Korlaar. Men
bespeelde de z.g. Kleine Comedie
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aan den Coolsingel. Adriaan van der Horst trad daar dan het eerst op in een ietwat
drakerig stuk, ‘Kleine Jacques’. In dat stuk waren twee jonge mannerollen; de titelrol,
die door Nap de la Mar, een neefje van Chrispijn's vrouw, Wilhelmina Kley, werd
gespeeld, en de rol van Georges de Laverdac, gespeeld door W. Färber. Die W.
Färber had ruzie gemaakt en was weggeloopen; Adriaan van der Horst nam de rol
op, zooals dat in de tooneelwereld heet. ‘Ik denk dat mijn debuut’ - na enkele
repetities - ‘niet meeviel’, heeft hij mij wel eens gezegd, ‘want ik was erg
zenuwachtig.’ In elk geval, hij werd aan het gezelschap verbonden; tegen een salaris
van ƒ 7.50 per week; - de sterren in Hollywood verdienen meer! Maar hij kon 's
avonds tenminste nog naar huis, naar Dordrecht, gaan, want hij werd geregeld in
het vierde bedrijf vermoord. Hij heeft echter nog wel iets van meer waarde bij dat
gezelschap gevonden: de kennismaking met een ook zeer jonge tooneeliste,
Wilhelmina Van der Lugt Melsert, die weldra zijn vrouw zou worden.
Het is hier niet de plaats om allerlei eigenaardige belevenissen op te halen, die
Adriaan van der Horst mij vooral in zijn laatste levensjaren op zijn prachtig-plastische
wijze heeft verteld, hoe eigenaardig daardoor ook het tooneelleven van dien tijd
levend voor ons wordt. Wat belangrijker is, is de vernieuwing van ons tooneel in
dien tijd, waartoe hij in zoo sterke mate zou bijdragen. Men spreekt in dit verband
vooral over Antoine en zijn invloed op ons tooneel; aan dit onderwerp is zelfs voor
enkele jaren een dissertatie gewijd, maar er was, vóór men te onzent van Antoine
hoorde, al een ernstige beweging gaande om ons tooneel, dat in een vrijwel
jammerlijken toestand verkeerde, te verheffen en in verband te brengen met de
nieuwste litteraire stroomingen. In 1887, het jaar waarin te Parijs Antoine's eerste
voorstelling - nog door dilettanten - gegeven werd, was te Amsterdam de
Tooneelvereeniging gesticht, een vereeniging van in het tooneel belangstellende
jonge menschen, die zich ten doel stelden, eens naar den inhoud artistiek belangrijk
werk op het tooneel te doen brengen. Men heeft toen in Maart 1888 Ibsens ‘Nora’
en de ‘Belachelijke Hoofsche Juffers’ van Molière laten opvoeren. Het waren, naar
het algemeen oordeel, modelvoorstellingen. De ‘Tooneelvereeniging’ overleefde
deze daad niet lang, maar haar ideeën werden overgenomen door Kreukniet, den
directeur van den kleinen Salon des Variétés, wien Henri van Kuyk als een
uitmuntend régisseur ter zijde stond. De Salon des Variétés ging nu de nieuwe,
geruchtmakende tooneelwerken spelen: Ibsen, Hauptmann, Su-
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dermann, Maeterlinck; ook Brieux. Men stelde Het Nederlandsch Tooneel, in 1866
opgericht, officieel steeds het eerste gezelschap gebleven, in de schaduw.
Hier hebben we dan de kiem van het artistieke element in ons moderne tooneel.
De Salon was een schakel in het internationaal artistiek tooneelleven; hij hield
verkeer met het Théâtre Libre te Parijs, met de Freie Bühne te Berlijn.
Dan, 1 September 1890, krijgen we een stekje van dezen artistieken bloei te
Rotterdam. Jan C. de Vos, nu senior, toen een jonge man, trad daar, met Van
Korlaar, als leider op van den toen nieuw gestichten Tivoli-Schouwburg. ‘Jan C.’
was een zeer ontwikkeld, beschaafd en smaakvol man. Zijn hart ging uit naar het
toen allermodernste, het naturalisme. En hij was ook een van de eersten die de
vaderlandsche dramaturgie in dien tijd aanmoedigde; hij speelde Van Nouhuys'
eerste werk, ‘Eerloos’, waarin L.H. Chrispijn (Sr.) de rol had van den huzarenluitenant
Karel Halma, een rol die één van zijn bekende creaties is gebleven. Ook ‘Het
Goudvischje’ van Van Nouhuys voerde hij ten triomf, speelde voorts diens beste
tooneelstuk ‘In Kleinen Kring’, een tooneelbewerking van Couperus' ‘Noodlot’, ‘Lotos’
van mevrouw Snijder van Wissenkerke, enzoovoort.
Vijf jaar duurde De Vos' leiderschap; toen ging 't niet meer. Maar de fakkel bleef
brandende. We noemden al Chrispijn als een van de krachten van dit gezelschap.
Ook was daar Mari J. Ternooy Apel, die voordien, evenals Jan C. de Vos, veel in
litteraire regionen gezworven had. En nu, na deze voor het verband noodzakelijke
uitweiding, kunnen we ook het levensverhaal van Adriaan van der Horst weer
opvatten. Bij zijn eerste gezelschap in de Kleine Comedie had hij al Chrispijn Sr.
als gezagrijken kameraad gehad - en den ouden Moor, van wien hij ook veel leerde
-; daarna had hij hem weer als confrater ontmoet bij Jan C., want daar heeft Van
der Horst ook een jaar gespeeld; toen trok hij naar Amsterdam, waar hij twee jaar
onder de directie van Charles de la Mar, den vader van Nap, in ‘Tivoli’ in de Nes
speelde. Het répertoire was daar over 't algemeen niet van een zeer verheven soort,
wat voor een jong acteur die nog zooveel van het ‘vak’ moet leeren, niet bezwaarlijk
is, maar Van der Horst wilde toch op-den-duur liever wat beters, en daartoe kwam
nu weldra de gelegenheid. In 1893 toch werd te Amsterdam de ‘Nederlandsche
Tooneelvereeniging’ opgericht, met Chrispijn als directeur; Ternooy Apel was een
der voor-
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naamste krachten. Reeds in December werd de jonge Adriaan van der Horst, wiens
zakelijke degelijkheid men had opgemerkt, secretaris en administrateur van het
gezelschap, dat dus wel in alle opzichten een jong gezelschap was. In 1895 verbond
men den hiervóór genoemden Henri van Kuyk als régisseur aan de ‘zaak’. Toen
Chrispijn in 1897 vertrok om de veiliger positie van régisseur bij het Nederlandsch
Tooneel te gaan innemen, werd Van der Horst directeur. Hij is dit tot 1911 gebleven,
en heeft daar uitstekend werk gedaan.
Want de ‘Nederlandsche Tooneelvereeniging’, die het tot 1912 uithield, is een
prachtige artistieke onderneming geweest. Ze heeft op schitterende wijze de
verwerkelijking voortgezet van de idealen die den initiatiefnemers van de Nora- en
Précieuses-voorstellingen in den Salon des Variétés in 1888 voor oogen stonden,
en tot welker vervulling ook Jan C. de Vos het zijne, zij het dan speciaal in het zijn
persoonlijkheid passende genre, te Rotterdam heeft gedaan. Het beste te geven
van klassieken en modernen, dat ideaal heeft bij de Nederlandsche
Tooneelvereeniging in de twintig jaar van haar bestaan steeds voorgezeten; aan
dat ideaal is ze nooit ontrouw geworden, al heeft men dan dat artistiek belangrijke
werk, om den broode, afgewisseld met een-of-ander stuk dat de minderwaardige
tooneelverwachtingen van de massa bevredigde. Dat men hiertoe niet veel méér
zijn toevlucht heeft behoeven te nemen, en dat men zóó veel goeds kon brengen,
is voornamelijk te danken aan het feit dat, na de eerste zes jaren van het bestaan
der vereeniging, Herman Heyermans haar geregeld zijn stukken heeft laten opvoeren.
Die stukken beleefden een ongekend groot aantal voorstellingen en hadden zooveel
éclat, dat men daardoor, vooral buiten Amsterdam, de Nederlandsche
Tooneelvereeniging als ‘het Heyermans-gezelschap’ ging beschouwen, het
gezelschap dat ‘Heyermans’ speelde, en dan, nu ja, zoo nu en dan ook wel eens
iets anders. Inderdaad was de toestand geenszins zoo. De Nederlandsche
Tooneelvereeniging heeft twintig jaar lang èn het beste speelbare werk van eigen
land- en tijdgenooten èn het belangrijkste moderne werk uit het buitenland, èn veel
van de klassieken gebracht. Om iets van het répertoire, behalve de overbekende
stukken van Heyermans te noemen: men speelde o.a. Bernagie, Brederode, Asselijn,
Hooft, Warenar, Langendijk; - het schijnt mij zeer juist gezien, dat men de
vaderlandsche klassieken in de eerste plaats met blijspelen introduceerde; de kracht
van de Nederlandsche dramaturgie ligt in blijspel en typeering, niet in dramatische
karakterontwikkeling. Van de modernen zijn twee
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en veertig namen vertegenwoordigd; daaronder Multatuli (Vorstenschool), Emants,
Simons-Mees, Lodewijk Mulder, Ina Boudier-Bakker, Frans Mijnssen, Frederik van
Eeden, Top Naeff, Anna van Gogh-Kaulbach, Rafaël Verhulst (Semini's Kinderen).
Wat de klassieken en modernen van andere landen betreft: Shakespeare - o.a. de
eerste opvoering in Nederland van Driekoningenavond -, Molière, Goldoni, Von
Kleist, Schiller, Hebbel, Björnson - o.a. Boven Menschelijke Kracht I, een groot
succes, later gevolgd door het tweede deel, dat ontzaglijke moeilijkheden meebracht,
groot succes had, maar minder ‘loonend’ bleek -, Strindberg, Tolstoj, Toergenjef,
Hauptmann, Halbe, Schnitzler, Maeterlinck, Giacosa, Wied, enz.
Het is hier niet de plaats om al deze en andere kunstgebeurtenissen te
behandelen, of er ook maar iets van te zeggen. Alleen zij even gememoreerd de
‘modelvoorstelling’ van Hanneles Hemelvaart, in de vertaling van Willem Kloos,
gegeven onder het patronaat van het Nederlandsch Tooneelverbond, met Tilly Lus
als Hannele en een keurbezetting tot in de kleinste rollen; een stuk dat aan 't tooneel
van den Hollandschen Schouwburg bijna onvervulbare eischen stelde en van 't
gezelschap weken van repetities vergde, maar een heerlijke arbeid was het, voor
Van der Horst en àl de medewerkenden. En dan al die met eindelooze liefde en
toewijding gespeelde stukken van Heyermans!
Men zal opmerken, dat de lijst toch niet uniek is; we hebben nadien (Royaards,
Verkade) ook zeer belangrijke praestaties op ons tooneel te zien gekregen. Maar
dat was: nadien. Het pionierswerk is door de Nederlandsche Tooneelvereeniging
verricht. Het répertoire alleen bepaalt bovendien niet de beteekenis van een
tooneelgezelschap; de voorstellingen zelf moeten ook goed zijn. Die nu van de
Nederlandsche Tooneelvereeniging trokken van den aanvang af de aandacht door
haar zorgvuldigheid en toewijding. Was Chrispijn reeds een technisch bijzonder
knap man, Ternooy Apèl, afkomstig uit een milieu van hooge geestelijke ontwikkeling,
was iemand vol letterkundige belangstelling, Adriaan van der Horst paarde aan
grooten studielust een zeldzame nauwgezetheid. Hij was, en is altijd gebleven, de
man in de tooneelwereld, op wiens woord men vertrouwen kan, èn de man, wiens
woord gezag heeft in kunstzaken, zoowel wat het litteraire als het uitvoerende deel
van de tooneelkunst betreft. En hij was ook de belangelooze voorthelper van jonge
krachten.
Van der Horst was echter ook nog acteur! Hij is echter als zoodanig
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nooit op den voorgrond getreden. Hij had er als directeur en régisseur uiteraard
gelegenheid genoeg voor, maar hij kende zijn krachten en heeft van die mogelijkheid
nooit misbruik gemaakt. Intusschen, al bleef hij dan wat men een tweede-plans-acteur
noemt, al wat hij op het tooneel gedaan heeft, was goed en af. Om enkele van zijn
beste rollen te noemen: hij speelde Mortensgard in Rosmersholm, Aslaksen in Een
Vijand des Volks, Schor in De Kiesvereeniging van Stellendijk, Malvolio in
Driekoningenavond, den filosoof in Molière's Burger-Edelman, Marius Kolberg in
Het Hoogste Recht, en wat de stukken van Heyermans aangaat, o.a. den rabbi in
Ghetto, Kobus in Op Hoop van Zegen (ruim 400 maal!), Pastoor Bronk in Allerzielen,
Thijs Banes in Uitkomst, den grootvader in De Opgaande Zon. Het is merkwaardig
dat deze sympathieke man in min of meer ‘onaangename’ personnages wel eens
het antipathieke te sterk gaf (Malvolio, Marius Kolberg).
We gaven hiervóór aan, dat de beweging die in de tachtiger en negentiger jaren
ons tooneel vernieuwde, die van het naturalisme was. In geestdrift voor het
naturalisme is Van der Horst opgegroeid; Heyermans was te dezen het
Nederlandsche hoogtepunt. Heyermans wilde met zijn stukken tot het publiek zeggen:
zóó is de wereld; - zoo slécht is de wereld, bedoelde hij, zooals alle naturalisten dat
met hun werk bedoelen. Zij wilden dus, ook op het tooneel, een beeld van het leven
geven, dat overtuigde door natuurgetrouwheid. (Dat de keuze der tafereelen van
een speciale instelling blijk gaf, dat het wel zeer, als alle kunst, was: de natuur gezien
door een bepaald ‘tempérament’, werd men stilzwijgend verzocht te vergeten.)
Natuurgetrouwheid was dus een eerste eisch, waaraan men alleszins voldeed. De
naturalist Jozef Israëls gaf een schets voor het décor van de visschershut van
Kniertje in Op Hoop van Zegen; als op den stormavond de verschillende vrouwen
daar binnenkomen, moet men ook iets van den storm buiten, die trouwens door de
windmachine telkens bij vlagen hoorbaar wordt gemaakt, ervaren, doordat men de
rokken der vrouwen in beweging ziet; op dat moment moet ook onder invloed van
den binnenwaaienden wind het vuur in den haard rooder aangloeien. De bewegingen
der personnages moeten natuurlijk zijn; als iemand uit het raam staat te kijken,
spreekt hij met zijn rug naar het publiek gekeerd. Dat deze natuurlijkheid haar
grenzen heeft, heeft Van der Horst altijd gevoeld; als het donker is in een kamer,
moet het b.v. nooit zoo donker zijn, dat het publiek niet ziet wat er gebeurt, en bij
iedere uitbeelding van boerenleven of ander low-life moge men
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plompheid en ruwheid voelbaar maken, zonder dat het geheele tooneelbeeld iets
leelijks wordt. Duidelijkheid van voorstelling - en dictie -, en schilderachtigheid van
het tafereel bleven ook bij het naturalistisch tooneel eisch. Maar ook andere
ensceneerings-systemen zijn toch wel bij de Nederlandsche Tooneelvereeniging
toegepast; zij heeft vele nieuwe denkbeelden in praktijk gebracht, paste b.v. voor
het eerst in ons land het vereenvoudigd décor toe (bij de opvoering van
Shakespeare's ‘Maat voor maat’).
Het is hier de plaats niet om al de ups and downs van de Nederlandsche
Tooneelvereeniging te verhalen. Men speelde aanvankelijk in het Paleis voor
Volksvlijt op het Frederiksplein; men had daar dadelijk artistiek, maar geen financieel
succes. Reeds na drie maanden kon directeur Chrispijn de gages niet betalen; men
wilde 't toch niet opgeven, en deelde blijmoedig wat er van de recettes te deelen
viel. De directie van het ‘Paleis’ werkte mee en liet een apart zaaltje bouwen voor
intieme kunst. Later speelde men in den Hollandschen Schouwburg. En toen het
wat beter ging, besloot men - na een doorslaand succes van Hauptmann's ‘Eenzame
menschen’ - 't eens in Duitschland te probeeren met Nederlandsche voorstellingen.
Een begrijpelijke poging: er was in die jaren te Berlijn een zeer belangrijk
tooneelleven, men had daar voorts belangstelling voor buitenlandsche kunst, en
dan: vindt een Hollander in het buitenland waardeering, dan beteekent dat - zoo is
ons volk nu eenmaal - de beste propaganda in 't eigen land. Men huurde dus voor
een week het Deutsche Theater; Willem van Zuylen en Alex Faassen gingen ook
mee. Die voorstellingen zijn inderdaad een groot succes geworden. Men begon met
een Nederlandsch costuumstuk, Annemie van Rosier Faassen; speelde daarna
Vriend Fritz van Erckmann-Chatrian. En toen deed men een bijzonder stoute poging:
men gaf een voorstelling van Eenzame Menschen, dat bij de Duitsche opvoering
gevallen was. En nu werd het een overweldigend succes! De Duitsche pers stelde
de Nederlandsche régisseurs en spelers ten voorbeeld aan de Duitsche! De roem
dien de Nederlandsche tooneelspeelkunst vóór twee eeuwen in Duitschland had
behaald, werd schitterend bevestigd. In 1908 heeft men het bezoek aan Berlijn
herhaald en daar, weer met zeer groot succes, in het Hebbel-Theater gespeeld.
Behalve dat deze successen niet weinig tot de reputatie van de Tooneelvereeniging
bijdroegen, werd daarna door die welke men met Heyermans' werken behaalde,
het bestaan van 't gezelschap voor lange jaren verzekerd.
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Tot er nieuwe lichten aan den Nederlandschen tooneelhemel verschenen, die dat
van de Nederlandsche Tooneelvereeniging verduisterden. Royaards en weldra ook
Verkade trokken een groot deel van de tooneelbelangstelling tot zich. Zij
vertegenwoordigden een nieuwere vizie; het naturalisme had nog wel niet uitgediend,
maar raakte op het tweede plan. Van der Horst zag dat men het niet zou kunnen
volhouden; ried het gezelschap op te heffen. Ternooy Apèl en een deel van de
spelers wilden nog volhouden; ze hebben het nog een jaar gebolwerkt. Maar Adriaan
van der Horst en zijn vrouw gingen heen, en verbonden zich aan Royaards' in den
zomer van 1908 opgerichte gezelschap Het Tooneel; Van der Horst werd daar
régisseur. Hij had zich juist verbonden, toen hij een aanbod kreeg om, met Bertrijn,
de directie van den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen op zich te nemen.
Hij diende zijn contractjaar bij Royaards uit en aanvaardde toen zijn nieuwe
directoraat in het zuiden, waar ook zijn vrouw een plaats als eerste actrice was
aangeboden. Het verblijf te Antwerpen gaf hun maar matige voldoening; de
nauwgezetheid en de techniek der spelers waren zeer te prijzen, maar het répertoire
was, in vergelijking met het Noordnederlandsche, wel zeer ‘populair’.
De Van der Horsten zijn trouwens maar twee jaar in Antwerpen gebleven; de
oorlog die 1 Augustus 1914 uitbrak, noopte hen tot den terugtocht. Intusschen was,
na het faillissement van de Nederlandsche Tooneelvereeniging, Heyermans ertoe
overgegaan, een nieuw gezelschap op te richten; het was in dien tijd, gezien de
politieke en artistieke constellatie, het eenige middel om zijn stukken te laten
opvoeren, die de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel, door koninklijke
subsidies gesteund, niet wilde spelen, hoe ‘dankbaar’ ze ook waren; Royaards
voelde niet voor het naturalistisch tooneel, Verkade evenmin; alleen Heyermans'
‘Uitkomst’ heeft hij nog wel gespeeld. Zoo richtte Heyermans dan de
‘Tooneelvereeniging’ op, die in het Grand Théâtre in de Amstelstraat haar
voorstellingen gaf.
Men zou verwachten dat Van der Horst na zijn terugkeer uit België dáár
onmiddellijk zijn plaats als leider zou hebben hernomen; het repertoire van de
‘Tooneelvereeniging’ kwam alleszins met dat van wijlen de ‘Nederlandsche
Tooneelvereeniging’ overeen. Maar hij heeft eerst een jaar bij Verkade's Hagespelers,
als gast, gewerkt; waar hij o.a. de rol van den koning in Hamlet en die van Thijs
Banes in Uitkomst speelde, was toen twee jaar régisseur bij Het Nederlandsch
Tooneel,
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waar hij o.m. Michiel de Swaens Gecroonde Leersse ten tooneele bracht en Ibsens
Wilde Eend, waarin hij de rol van den ouden Foldel vervulde. In het tweede jaar was
Mevrouw Van der Horst overgegaan naar Heyermans, waar ze zoovele van haar
oude geliefde rollen kon spelen - Jo in Op Hoop van Zegen, Rita in Allerzielen, enz.
- en na afloop van zijn tweejaarsch contract ging ook haar man daarheen. Hij werkte
er samen met Jan Musch, die ook reeds een tijdlang aan de Nederlandsche
Tooneelvereeniging verbonden was geweest. En nadat deze verbintenis ook weer
twee jaar had geduurd, richtten deze twee samen Het Schouwtooneel op (1919).
Men had aanvankelijk den schouwburg te Haarlem als vaste ‘speelplaats’; daar
opende men 1 September van dat jaar met een stuk van een Haarlemmer,
Langendijks Wederzijds Huwelijks Bedrog, dat de Nederlandsche Tooneelvereeniging
ook al had vertoond; nu was Mevrouw Van der Horst Klaar de meid en Jan Musch
Jan de knecht, en het was een prachtvoorstelling. Ik herinner mij de verraste
verbazing van vele bezoekers dier eerste voorstelling, die erheen waren gegaan,
nu ja, omdat het de openingsvoorstelling gold van een zeer goed gezelschap, maar
zonder groote verwachting wat het stuk betreft; dat immers tot de ‘schoollectuur’
behoort; - er is geen qualificatie die grooter tegeningenomenheid wekt! Maar nu zag
men: ‘'t Is toch werkelijk bijzonder onderhoudend en amusant’! Dadelijk daarna
volgde Laudy's Paradijsvloek met Jan Musch als Adam - een prachttype had hij
gemaakt, dat herinnerde aan den Mozes van Michel Angelo - en Mevrouw Van der
Horst als Eva. Twee stukken van wel zeer verschillend genre; in beide bleek de
voortreffelijkheid van regie en spelers. Een bewijs van de degelijkheid van Van der
Horst was ook, dat hij van den aanvang af, d.w.z. reeds bij de voorbereiding van
zijn gezelschap, daaraan een dramaturgisch medewerker verbond om hem bij te
staan bij de keuze van nieuwe en oude stukken, raad te geven bij de ensceneering
der laatste categorie en de voorstelling, waar noodig, door voordrachten en
toelichtingen-in-het programma in te leiden. Men had wel dikwijls de wenschelijkheid
van een dergelijke hulp beseft, maar was er nooit toe overgegaan zich daarvan te
verzekeren. Weldra richtte de directie ook een geïllustreerd tijdschriftje op onder
redactie van dien dramaturgischen medewerker, dat menige aardige bijdrage bevatte,
en o.a. als illustraties décorontwerpen, en schetsen van Jan Musch die de
verschillende stadia van zijn grimeering als Wijze Kater weergaven. Het tijdschriftje
heeft maar kort bestaan, nog geen jaar, want het kostte nogal veel geld. En
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na een paar zéér bevredigende eerste jaren, werd geld een schaarsch artikel en
moest men bijvoorbeeld ook de 12-maandelijksche contracten, waarmee men
begonnen was, weer tot 10-maandelijksche reduceeren. Men had wel alles zoo
goed, zoo wezenlijk goed als men het wenschte, opgezet, maar de recette heeft nu
eenmaal de alleropperste leiding in de tooneelwereld. Wel kreeg men reeds het
tweede jaar belangrijke subsidies, maar die zijn zelden voldoende, ook al worden
ze, als in casu, door verschillende gemeenten toegekend, om een zaak die niet
fortuinlijk gaat, te redden.
Het Schouwtooneel zette geheel de traditie van de Nederlandsche
Tooneelvereeniging voort. Men beschikte ook over voortreffelijke krachten, en er
was te dezen een zeldzame continuïteit, wat het heilzaam gevolg heeft, dat de
acteurs en actrices op elkaar zijn ‘ingespeeld’. Er werd weer een bijzonder mooi
répertoire gemaakt. Van der Horst had altijd een verlanglijstje, waarop stond, welke
stukken hij wilde geven, zoodra dat financieel mogelijk was. Peer Gynt heeft daar
vijftien jaar opgestaan, tot het eindelijk in 't najaar van 1926, na een ontzaglijke
voorbereiding, ten tooneele werd gebracht; wie dat stuk zagen, zullen zich
ongetwijfeld het sterven van Aase (Wilh. van der Horst-Melsert) herinneren, met
Jan Musch als Peer Gynt; een der mooiste scènes ooit op ons Nederlandsch tooneel
gespeeld. Van der Horst had er zich ontzaglijke moeite voor gegeven, en de
geweldige zenuwspanning die dit voor hem beteekende, werd nog verergerd door
het feit, dat op den dag der première de Lobo's bij het bekende spoorwegongeluk
bij De Vink omkwamen, wat een groote verslagenheid dien avond bij al de artisten
ten gevolge had. Hij is na de première eenige weken geheel overspannen geweest.
Toen bestond Het Schouwtooneel al zeven jaar; vóór Peer Gynt hadden we al
tal van belangrijke voorstellingen gehad. Om er enkele te noemen: de bijzonder
suggestief geënsceneerde vertooning van Henri Ghéons ‘Pendu dépendu’ (De
opgeknoopte die werd afgeknoopt), farce en mirakelspel in-éénen, waarvan het
irrealistische werd geaccentueerd o.a. door de spelenden, wat beweging en stem
aangaat, min-of-meer als marionetten te laten optreden; hiervan komt de eer der
régie aan Jan Musch toe, al heeft de mededirecteur er ook wel zeer aan meegewerkt.
Maar van Van der Horst was o.a. de bijzonder sfeerrijke opvoering van Strindbergs
Paschen en de vondsten-rijke van Mariken van Nieumeghen, de eerste - sedert de
Middeleeuwen - door beroepsspelers. Van der Horst suggereerde hier het
Middeleeuwsch-geestelijk karakter door het stuk in een drieluik te
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laten spelen; de twee luiken waarin niet werd gespeeld werden steeds door gordijnen
afgedekt, wat bijzondere voordeelen voor pauzeloos changeeren opleverde; de
duivelsscènes werden, als op de Middeleeuwschen triptieken en op het
Middeleeuwsch tooneel, zooveel mogelijk links vertoond. Een bijzonder
belangwekkend experiment was voorts de opvoering van het expressionistische
‘Vrijheid’ van Herbert Kranz, waarvoor de auteur was overgekomen. We noemen
verder nog Gorki's ‘Zonnekinderen’ en ‘Pathelin’ ... Maar het is hier niet de plaats
om al de belangrijke stukken van ‘Het Schouwtooneel’ de revue te laten passeeren.
Aan zijn idealen is Van der Horst steeds getrouw gebleven; als er eens veel geld
was verdiend, werd dat bestemd om een van de groote artistieke plannen die hij
steeds in petto had, uit te voeren; zoo werd het groote succes, met het vermakelijke
‘Elias weet het beter’ behaald, de financieele grondslag van de
Peer-Gynt-opvoeringen.
Gespeeld heeft hij in deze Schouwtooneel-periode maar weinig; den klerk Vilhelm
Foldal in John Gabriël Borkman, den ‘houten’ notaris Vertillac in Als het getij verloopt
... (Les faux bonshommes) en in 1928 een rolletje in Natuurlijke Vijanden van
Artsjibasjef.
Na de opheffing van Het Schouwtooneel, waarvan hij korten tijd met Jan Musch
samen, daarna alleen de directie voerde, werd Van der Horst administrateur van
het Rotterdamsch-Hofstadtooneel, waarvan zijn zwager, Cor van der Lugt Melselt,
voor wiens opleiding hij in diens jonge jaren heel veel heeft gedaan, directeur was.
Hij heeft bij dit gezelschap ook nu en dan regie gegeven. Eenigen tijd heeft hij met
Louis de Vries bij het Hollandsch Tooneel samengewerkt. Er waren nog tal van
plannen - o.a. zou hij de regie voeren bij een Tartuffe-voorstelling met Cor Ruys in
de hoofdrol; hij was daarvoor de aangewezen man, want hij kende de
Molière-tradities op zijn duimpje. Er is niets van gekomen.
Zijn groote tijd was voorbij. Hij heeft nog régie aan dilettanten gegeven, vooral
veel artikelen geschreven in tijdschriften en couranten over oude
tooneelherinneringen, over de tradities van rollen, over de régie van Goethe en van
Strindberg; hij had voor dit historische werk zijn bijzonder mooie en rijke
tooneelbibliotheek tot zijn beschikking.
Zijn echtgenoote is in 1928 gestorven; hij is hertrouwd met een vrouw buiten de
kunstwereld staande, maar die den ouder wordenden man altijd uitstekend heeft
verzorgd. Zij is, ofschoon zij aanmerkelijk jonger was dan hij, nog een jaar vóór hem
overleden.
Boeken heeft hij niet geschreven, alleen een rijk geïllustreerd her-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

127
inneringsgeschriftje ‘Dertig jaar Op Hoop van Zegen’, dat een interessant beeld
geeft van de wereldverspreiding van Heyermans' meest bekende stuk. Ook
voordrachten hield hij tot kort voor zijn dood; de Tooneelschool had in het najaar
van 1941 nog het voorrecht hem te hooren over ‘Vijftig jaar tooneelherinneringen’.
De Tooneelschool heeft meer verplichtingen aan hem; hij is er van 1915 tot 1917
leeraar in het tooneelspel geweest. De tooneelspelers mogen hem ook dankbaar
zijn voor wat hij deed voor hun materieele belangen: hij is medeoprichter en
bestuurslid geweest van alle pensioenfondsen, die nuttige en noodige
ondernemingen, noodig om de ‘cigales’ niet te doen zijn ‘dépourvues, quand la bise
est venue’.
Een ijzeren gezondheid heeft hem, die een zeer sober levend man was, tot dat
leven van voortdurende krachtsinspanning in staat gesteld. Ik heb hem nooit anders
dan volkomen beheerscht gezien, ook bij de grootste moeilijkheden; bij de hevigste
première-emoties was hij tranquillus in undis. Zelfs bij die première van Peer Gynt,
na moordende inspanningen en zorgen, toen na dag- en nachtrepetities in den
niet-eigen schouwburg, even voor Gerhardt zijn dirigeerstokje voor de ouverture
ophief, het bericht van den gruwelijken dood der Lobo's was gekomen, toen zelfs
bleef te midden van de ontzette acteurs en de schreiende actrices Van der Horst,
hoe diep innerlijk ook geschokt, strak en ijzeren beheerscht. Maar ná die première
is hij ingezakt, en heeft een paar weken in het Diaconessenhuis gelegen.
Wat de eerbewijzen aangaat, die hem ten deel vielen: hij heeft, toen Het
Schouwtooneel tien jaar bestond, het ridderkruis van de Oranje-Nassau-orde
gekregen. Zijn verdiensten voor de Nederlandsche beschaving zijn voorts erkend
door zijn benoeming tot lid van onze Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Jubilea heeft hij nooit willen vieren, maar toen hij - in 1927 - veertig jaar aan het
tooneel was, is hem behalve een gelukwensch van den Minister van Onderwijs, een
hulde-album thuis gebracht met bijdragen van Nederlandsche schrijvers, dankbaar
voor het vele dat hij voor de moderne Nederlandsche dramaturgie heeft gedaan.
Een verdiende hulde: hij heeft als directeur van de Nederlandsche
Tooneelvereeniging en van Het Schouwtooneel meer oorspronkelijke Nederlandsche
stukken, èn van schrijvers uit vorige eeuwen èn van schrijvers uit eigen tijd doen
opvoeren, dan welke andere tooneeldirectie ook.
J.L. WALCH
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Nicolas Japikse
(Joure, 29 November 1872-Den Haag, 13 Maart 1944)
Vreemd kan het loopen. Nooit heb ik gedacht, dat mij de taak te beurt zou vallen in
dit Jaarboek Japikse uit te luiden. Niet dat het mij ooit aan waardeering voor zijn
even degelijk als eerlijk wetenschappelijk-historisch werk geschort heeft. Maar ik
heb nooit tot zijn studiegenooten behoord. Eerst op veel later leeftijd zijn wij met
elkaar in aanraking gekomen. En bovendien: zooals we in levens- en
wereldbeschouwing ver van elkaar af stonden - zoo gingen ook onze historische
voorkeuren ieder hun eigen kant uit. De zijne naar de politieke, de mijne naar de
geestesgeschiedenis.
Hoe ik mij dan toch voor de vervulling ervan heb laten vinden? Het beste laat
deze vraag zich met een wedervraag beantwoorden. Ontbrak in dit geval niet de
onder zulke omstandigheden doorgaans eerst aangewezen figuur, namelijk de
leerling van den overledene?
Ik wil hiermee niet beweren, dat Japikse nooit gelegenheid gehad heeft zijn
voorstelling van het lot van ons volk en van de menschheid op een jongere generatie
over te planten. Want deze heeft hem zelfs allerminst ontbroken. Jaren achtereen
heeft hij voor de Middelbare Acte Geschiedenis opgeleid. Van 1921 tot 1937 nam
hij ook aan het examen tot verkrijging van het diploma daarvoor deel. Wat wil iemand
dan nog meer? In een tijd, dat zich tot zelfs tachtig candidaten jaarlijks aan dat
examen onderwierpen, wat dat niet slechts geen sine cura, maar - gelet op de corona
van toehoorders, die bij die gelegenheid examinatoren en slachtoffers pleegt te
omringen - eveneens een vragen naar de inzichten van de candidaten, waarmee
stellig in wijden kring rekening is gehouden. In dit geval nog te meer omdat die
inzichten hier zoo gemakkelijk te kennen waren, wanneer men dat verlangde. Want
Japikse is een historicus geweest, die de Nederlandsche geschiedenis-studeerenden
eer dan anderen en meer dan anderen voor hun doel van hand- en
leerboekenmateriaal heeft voorzien.
Ik denk hier aan het Klein Plakkaatboek van Nederland... Verzameling van
ordonnantiën en plakkaten betreffende regeeringsvorm, kerk en rechtspraak, 14e
eeuw tot 1749, dat hij in 1919 met Prof. A.S. de Blécourt bijeen heeft gebracht, en
aan zijn Staatkundige Geschiedenis van Nederland van 1887-1917 (voortzetting
van De Bruyne), die een jaar eerder verscheen. Maar vooral toch aan het Handboek
tot de Staatkun-
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dige Geschiedenis van Nederland, waarin de Groningsche hoogleeraar I.H. Gosses
het verhaal der lotgevallen van het vaderland tot 1568 heeft gegeven, en Japikse
de daarop volgende eeuwen behandelde. Bij uitstek het boek, waaruit, alvorens
Prof. Jan Romeins De Lage Landen bij de Zee (1934) nieuwe behoeften kwam
opwekken zoowel als bevredigen, de studentengeneraties der laatste decenniën
zich het hun ter bestudeering voorgeschreven overzicht van onze vaderlandsche
geschiedenis hebben eigen gemaakt. En dat dan ook, na in 1920 voor de eerste
maal te zijn verschenen, in 1927 een herdruk beleefd heeft. Zooals het thans nog
weer eens op verschijnen staat; wat het eerste gedeelte ervan betreft van de hand
van een anderen auteur, dan die van de eerste twee uitgaven, n.l. van die van Prof.
Post te Nijmegen, maar wat de nieuwe en nieuwste geschiedenis aangaat overanderd
van Japikse.
Hetgeen in zake dezen vruchtbaren schrijver voor het onderwijs echter wel
ontbroken heeft is, dat hij academisch docent was. Een zich door een half
menschenleven heen voortzettende catena van leerlingen in den universitairen zin
van het woord, van jonge mannen en vrouwen, die van hem het bedrijf van
wetenschappelijk geschiedschrijver af kwamen kijken, laat zich te zijnen opzichte
vergeefs zoeken. En zoo vindt ge in verband met hem ook den jongeren commilito
niet, a.h.w. bestemd voor de redactie van een levensbericht, als het hier gewenschte.
Aan Japikse met het oog op de bezetting van een academischen katheder gedacht
is er wel eens. Toen na Bloks dood te Leiden voor de tweede maal een dignitaris
noodig was, die in de met Fruin begonnen reeks geen slecht figuur zou maken,
werd - behalve aan den man, die de benoeming ten slotte gekregen heeft, aan H.T.
Colenbrander - ook aan Japikse gedacht. Ware de keus op hem gevallen in plaats
van op zijn voorganger-directeur van 's Rijks Bureau voor geschiedkund ge
publicatiën, hij zou voor zijn functie stellig heel geschikt zijn geweest. Als een
leermeester zijn leerlingen onwillekeurig naar zijn eigen doen en laten poogt te
modeleeren, zou hij dan niet historici gevormd hebben, misschien wat eenzijdig
politiek van voorkeur, maar overigens: accuraat, hard werkend, behoorlijk op de
hoogte van hun vak en zich ernstig moeite gevend om de practische
geschiedbeschrijving, waartoe zij zich vermoedelijk beperkt zouden hebben, met
onpartijdigheid te beoefenen?
Maar waartoe deze speculaties? Doordat minister Dr J. Th. de Visser zijn
overweging van de hem gezonden voordracht besloot met Colenbrander voor de
bestaande vacature aan te bevelen, is van dit alles immers
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niets gekomen en heeft Japikse's loopbaan er totaal anders uitgezien, dan dat bij
de Nederlandsche historici het geval pleegt te zijn, en uit enkele jaren leeraarschap
bij het Middelbaar Onderwijs in Den Haag, een lange periode van werken als
onderdirecteur (1910-1918) en directeur (1918-1937) van het Bureau voor 's Rijks
geschiedkundige publicatiën, en een tijdperk, waarin hij Directeur van het Huisarchief
van H.M. De Koningin was (1928-1944), bestaan.
Hebben zijn vakgenooten hem wegens deze carrière - waardoor hij zich zoo
rijkelijk met de studie bezig kon houden - mogelijk wel eens benijd, vooral wanneer
zij hun tijd voor zoo'n heel groot gedeelte door onderwijsplichten, als het afnemen
van tentamens en examens, het nazien van scripties en wat dies meer zij, in beslag
zagen genomen, het lijdt geen twijfel, of voor Japikse is het een groote teleurstelling
geweest, dat het vermelde professoraat aan hem is voorbij gegaan; huiselijk gezegd:
het heeft hem echt dwars gezeten. Evenzeer als dat het feit gedaan heeft, dat hij
nooit tot lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen werd verkozen. Dat
hij in andere opzichten wel onderscheiding genoot, bijvoorbeeld in 1926 en 1927,
toen H.M. de Koningin hem opdroeg aan H.K.H. Prinses Juliana onderwijs in de
geschiedenis der 19e en 20e eeuwen te geven, heeft hem deze tegenvallers zelfs
niet geheel kunnen doen vergeten.
Is het hieraan misschien te wijten geweest, dat voor vele van zijn landgenooten
de omgang met dezen geleerde niet altijd even gemakkelijk is geweest? In allen
gevalle: het zou de teekening van zijn persoon onvolledig en slecht op het origineel
gelijkend maken wanneer ik verzweeg, dat er nog al eens wrijvingen met hem
voorkwamen, dat de samenwerking, die zijn ambtelijke positie veelvuldig noodzakelijk
maakte, niet altijd zonder botsingen verliep. De leden van het gilde der
Nederlandsche historici, die op de hoogte zijn van wat er indertijd ten opzichte van
de publicatie der Groen-papieren en van de Thorbeckiana is voorgevallen, weten
hiervan mee te spreken. Wat niet zeggen wil, dat Japikse te dezen de
alleen-verantwoordelijke zou zijn geweest. Maar dit valt m.i. toch moeilijk te
ontkennen: dat, wanneer zoo'n onweer aan het opkomen was, of net even een
aanvang had genomen, hij er niet de man toe was, om het te bezweren, of in te
perken. Hoe geschikt hij overigens ook voor zijn directeursposten geweest is.
Japikse's wetenschappelijk leven te overzien valt niet al te moeilijk. Hij heeft er
ons zelf een handleiding toe gegeven. In het tweede deel
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van Sigfrid Steinberg's Die Geschichtswissenschaft der Gegenwart in
Selbstdarstellungen, waarin hij met den bekenden Engelschen bronnenpubliceerder
en schrijver G.P. Gooch het niet-Duitsche Europa vertegenwoordigt, gaf hij
eigenhandig een relaas van zijn faits et gestes, dat slechts hetgeen hij tusschen
1926 en zijn overlijden gepresteerd heeft niet omvat.
Na iets omtrent zijn jeugd te hebben verteld - waarbij hij merkwaardigerwijze
Nicolaas genoemd wordt, ofschoon hij toch eigenlijk, naar zijn grootvader van vaders
zijde, Nicolas heette - en vrij breedvoerig bij zijn academische studie aan de Leidsche
Universiteit onder leiding van Fruin en P.L. Muller te hebben stilgestaan, biedt hij
daar ... wel zoozeer een critische beschouwing als een relaas betreffende de
totstandkoming van zijn proefschrift over: De verwikkelingen tusschen de Republiek
en Engeland van 1660-1665 (1900). Wat hij gevonden heeft, dat er aan dit eerste
van zijn werken ontbrak? Dat het niet genoeg onderscheidde tusschen wat ten
opzichte van zijn onderwerp belangrijk en onbelangrijk was.
En toch heeft deze dissertatie qua studie in Japikse's leven niet geringen invloed
geoefend. Voor langen tijd werd zijn belangstelling er door gebonden aan de periode,
die onmiddellijk op die jaren 1660-1665 gevolgd is: aan de periode Willem III en
Johan de Witt. Oorspronkelijk zou hij dit tijdperk in een tweede deel van zijn
proefschrift afzonderlijk behandeld hebben. Maar toen hij tot het inzicht gekomen
was, dat hij niet op de aangevangen manier voort moest gaan, maar zijn methode
van behandeling der stof diende te wijzigen, gaf hij er de voorkeur aan het tot dat
doel al door hem bijeengezochte materiaal niet in een op zichzelf staande
monographie te behandelen, maar het in publicaties over verwante onderwerpen
uit den betrokken tijd te verwerken.
De oogst, die dit voor onze Nederlandsche historiographie heeft opgeleverd, mag
er wezen. Van elk der genoemde twee mannen, zoowel van den Stadhouder-Koning,
als Japikse hem liever dan Koning-Stadhouder betitelde, als van den
Raadpensionaris, een biographie, telkens verschenen in Meulenhoff's Historische
Bibliotheek onder leiding van den historicus der Universiteit van Amsterdam, Prof.
Brugmans, en de eene zoo goed als de andere zóózeer de aandacht trekkend, dat
die van De Witt moest worden herdrukt, die van Willem III den Wijnaendts
Franckenprijs verwierf. En vóór dien het ten behoeve van den opbouw dier
levensbeschrijvingen vereischte bronnenmateriaal aanzienlijk uit-
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gebreid. In zake Willem III met de correspondentie van dezen Oranje met Hans
Willem Bentinck, eersten graaf van Portland. En wat De Witt aangaat zelfs met twee
van zulke bronnenpublicaties voor een; daar Japikse, behalve de brieven van den
beroemden staatsman, die Fruin indertijd al verzameld had, maar toen niet uit had
kunnen geven, den in het onderwerp geïnteresseerden immers ook nog de Notulen
der vergaderingen van de Staten van Holland (1671-1675) door Cornelis Hop en
Nicolaes Vivien (1903) geleverd heeft.
Ja, deze Willem III-De Witt-periode is metterdaad wel het tijdperk geweest,
waarmee Japikse het beste vertrouwd was. Toch heeft hij zich volstrekt niet
uitsluitend met haar bezig gehouden. Ook aan de tweede helft der 16e eeuw
bijvoorbeeld heeft hij zijn aandacht in bijzondere mate geschonken.
In dezen cirkelde zijn belangstelling hoofdzakelijk om twee onderwerpen, waarmee
zijn ambtelijke posities hem achtereenvolgens in aanraking hebben gebracht.
Van de jaren, waarin hij aan het Rijksbureau voor geschiedkundige publicatiën
verbonden is geweest, heeft hij er een groot gedeelte besteed om ons een uitgave
der Resolutiën van de Staten-Generaal te verschaffen. En als Directeur van het
Koninklijk Huisarchief zette hij een publicatie van een groot aantal brieven van Prins
Willem I van Oranje, zoowel als een geschiedenis van het geheele Huis van
Oranje-Nassau (2 dln, 1937/1938), op het getouw.
Kon hij de laatstgenoemde dezer drie ondernemingen ook ten einde brengen, ten
opzichte van de eerste twee is dit jammer genoeg niet het geval geweest. Wat
intusschen niet zeggen wil, dat hetgeen hij ons in dezen naliet niet van beteekenis
zou zijn. Integendeel. Elf forsche deelen van zoo'n gewichtig materiaal, als de
Resolutiën der Staten-Generaal elke maal, dat men ze gebruikt, blijken te zijn, van
heinde en ver bijeen te zamelen, te bewerken en van een toelichtende annotatie te
voorzien, is een bijdrage tot onze kennis van den bouw van den staat en van de
gebeurtennissen in het betrokken tijdperk leveren, die - ook al komt men maar tot
1601 in plaats van tot 1609, zooals men zich voorgenomen had - niet hoog genoeg
kan worden aangeslagen. En ook Japikse's poging, om - na wat Gachard en Groen
van Prinsterer op dit gebied al hebben uitgericht - de historische wetenschap nu
eens van alles wat er sinds nog van de correspondentie van den Prins onuitgegeven
bleef in het bezit te stellen, is een prestatie geweest. Al kwam de verwerkelijking
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van dit plan niet verder dan tot het uitgeven der brieven uit de jaren tot 1562 en het
verzamelen van wat op den tijd na dien betrekking had. Waarom dat? Ten gevolge
van den oorlog. Want toen Nederland in Mei 1940 overweldigd werd en de bezetter
- na een korten tijd de allure van een geleerde, die naar het principe van herkomst
een wetenschappelijken ruil van archiefstukken tot stand wenschte te brengen, te
hebben aangenomen - zich hoe langer hoe meer als een brutale roover ontpopte,
had Japikse al zijn tijd en aandacht en energie noodig, om de hem toevertrouwde
cultuurschatten te verdedigen. Een taak, waarvan hij zich blijkbaar met even
hardnekkigen ijver gekweten heeft, als vóór dien met het bewerken en uitgeven
ervan. En gelukkig ook met succes; want ten slotte is er niets definitief verloren
gegaan. Zoodat ook zijn maken van een nieuwen inventaris, waarmee hij al spoedig
nadat hij zijn taak aan het Huisarchief had aangevangen, begonnen is, voor hem
en zijn medewerkers en -werksters geen teleurstelling behoefde te worden.
Het derde tijdperk, dat Japikse's speciale sympathie heeft gehad, is in de nieuwste
geschiedenis te zoeken. In den tijd van Bismarck's politiek van na 1870. En in de
vier jaren van den Eersten Wereldoorlog.
Vanzelfsprekend is zijn interesse hier uit de politieke ervaringen van zijn eigen
leeftijd geboren. Uit het vredesverdrag van Versailles en de tactiek, door de
overwinnaars van 1918 gevolgd, om hun overwonnen vijand daarbij te laten
verklaren, dat de schuld van dit mannenmoordende, landenverwoestende conflict
bij hem lag. Begrijpelijkerwijze stelde deze procedure van Clémenceau c.s. de
wetenschappelijke historici der neutraal gebleven landen algemeen voor de vraag,
of een onpartijdige beschouwing der feiten naar de voor hen geldende regels ten
aanzien van deze materie eender resultaat opleverde, als het door de internationale
politiek vastgestelde. En ziedaar Japikse daar dan ook door gekweld.
Aanvankelijk zou hij deze kwestie in vereeniging met een internationaal gezelschap
vakgenooten onder de oogen hebben gezien. In bond met vertegenwoordigers der
Noorsche, Zweedsche en Zwitsersche historici. Maar op den duur heeft hij toch een
anderen weg ter bereiking van zijn doel bewandeld. De oorspronkelijke opzet van
het plan leek hem al spoedig toch niet royaal en niet a-politiek genoeg. Zoo trok hij
zich toen met zijn Nederlandsche medewerkers op een uitsluitend Nederlandsche
onderneming terug: het Nederlandsche Comité tot onderzoek van de oorzaken van
den wereldoorlog.
Het laat zich gemakkelijk verstaan, dat hij in dit Comité een vooraan-
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staande plaats heeft ingenomen. Vooreerst was hij er de voorzitter van. En dan
heeft hij er twee onderwerpen voor bewerkt en publiceerde er achtereenvolgens
Europa en Bismarck's vredespolitiek (1925) en De uitbarsting (1936) voor. Die
Stellung Hollands im Weltkriege (1921), een boek, dat wat zijn thema betreft min of
meer met de genoemde twee samenhangt, heeft onafhankelijk van wat het vermelde
Comité heeft ondernomen het licht gezien.
Behalve dit bij een Duitschen uitgever verschenen en van meet af in het Duitsch
geredigeerde boek zijn ook verschillende vruchten van Japikse's
auteurswerkzaamheid later in het Duitsch vertaald. Zijn biograpie van Johan de Witt
bijvoorbeeld, die bij die gedaantewisseling den bijtitel Der Hüter des Freien Meeres
kreeg; zijn studie over Europa en Bismarck's vredespolitiek; en de Geschiedenis
van het Huis van Oranje-Nassau, het sluitstuk van de reeks zijner grootere
publicaties. Japikse heeft dus ook buiten ons Nederlandsche beschavingsgebied
belangstelling voor de resultaten van zijn historisch onderzoek gevonden. Althans
over onze Oostelijke grens. Eens is dit zelfs op een heel bijzondere manier voor
den dag gekomen. Toen de Duitsche gezant in Den Haag, de heer von Kühlmann,
den wensch uitte een reeks - misschien kan ik beter zeggen gesprekken over, dan
lessen in onze vaderlandsche historie met hem te houden. Is de uitgenoodigde daar
met geestdrift op ingegaan, omdat hij het toe te juichen vond, dat de
vertegenwoordiger eener buitenlandsche regeering bij de onze zijn werk met kennis
van zaken wilde kunnen volbrengen, de vervulling van deze taak heeft hem geen
onverdeeld genoegen bezorgd. Want zij heeft hem sedert altijd min of meer in den
roep van te Duitschgezind te wezen doen staan. Terecht? Naar gelang van het
standpunt, dat de beoordeelaar in dezen inneemt, zal hij deze vraag bevestigend
of ontkennend beantwoorden. In Japikse's auto-ergographie, waarover ik hiervóór
ook al gesproken heb, staat in verband met deze kwestie het volgende eigen
getuigenis van den beschuldigde te lezen: ‘Unter dem Einfluss von Kautsky's
Broschüre, später auch der Veröffentlichungen von Österreichischer Seite neigte
ich sogar nach dem Kriege mehr, als es während des Krieges der Fall gewesen
war, dazu ... den deutschen Anteil am Kriegsausbruch als nicht unbeträchtlich an
zu schen’. Welnu, laat deze uitspraak nu niet èn de interpretatie toe: dat - eer de
schrijver door de feiten gedwongen werd Duitschland schuldig te verklaren - zijn
natuurlijke aandrift er hem toe bracht een gunstiger oordeel over dat land te vellen,
dan waarop het recht had; èn
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dat hij - nadat zijn onderzoek hem duidelijk had gemaakt, dat het Rijk in dezen een
afkeurenswaardige rol gespeeld heeft, er niet naar taalde dat schoon te willen
wasschen? Zoodat de kwestie welken term van dit alternatief men kiest er eigenlijk
ten slotte maar van afhangt wat voor soort mensch men is?
Behalve de omvangrijker bronnen-publicaties en monographieën, die ik tot dusver
genoemd heb, heeft Japikse ook nog heel wat klein goed gepubliceerd:
tijdschriftartikelen, speciale voordrachten of lezingen, boekbeoordeelingen in
periodieken en dagbladen, enz. enz. Zelfs een korte bespreking daarvan zou al te
veel plaats innemen. Terwijl het toch eigenlijk ook in strijd zou wezen met den teneur
van dit levensbericht. Immers wilde dit slechts een generalen indruk geven van het
deel van de Nederlandsche historiographie waaraan en den stijl, waarin deze arbeider
gebouwd heeft; nagaan in welk opzicht hij onze kennis uitgebreid en/of verhelderd
heeft.
Slechts ten opzichte van één categorie van publicaties, tot deze rubriek behoorend,
maak ik een uitzondering en vermeld haar nog afzonderlijk en in meer dan een
enkele zinsnede. Niet verzwijgen mag ik, dat Japikse sedert 1912 - eerst met Prof.
Blok en na diens overlijden alleen - de redactie van de Bijdragen voor Vaderlandsche
geschiedenis en Oudheidkunde, het oudste Nederlandsche historische tijdschrift,
heeft gevoerd en dat hij daarin - alles samen niet minder dan negen en zestig
critische litteratuurbesprekingen heeft gegeven, die menigen vakgenoot bij zijn
studie waardevolle hulp hebben verleend. Al zullen de mediaevisten onder hen het
toch wel een verbetering hebben gevonden, dat hij in den laatsten tijd voor de werken
over hun tijdperk zich in Dr H.J. Smit een compagnon heeft gezocht. Want al had
Japikse een ongemeen uitgebreide kennis en al beschikte hij over een bezonken
oordeel op menig gebied; aan den eisch van ons vak tot toepassing van behoorlijke
arbeidsverdeeling ontkomt niemand onzer.
VAN

SCHELVEN

Lijst van Japikse's voornaamste werken (met medewerking van den
heer N.M. Japikse)
1900

De verwikkelingen tusschen de
Republiek en Engeland van 1660-1665.
Proefschrift.

1903

Notulen ter Statenvergadering van
Holland (1671-1675) door Cornelis Hop,
pensionaris van Amsterdam, en Nicolaas
Vivien, pensionaris van Dordrecht
(Werken van het Historisch
Genootschap, IIIe Reeks, no 19).
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1906-1913

Brieven van Johan de Witt, bewerkt door
R. Fruin, uitgave door G.W. Kernkamp
en N. Japikse; deel 1, 1650-1657/8; deel
2, 1657/58-1664; uitgave door N.
Japikse; deel 3, 1665-1669; deel 4,
1669-1672 (Werken van het Historisch
Genootschap, IIIe Reeks, nrs 18 en 25
en 2e serie, nrs 31 en 33).

1908

Kort overzicht van de Geschiedenis van
de Turken, in het werk De Koran, met Dr
S. Keyser; 3e druk; 4e druk (1916).

1910

Leerboek der Nederlandsche
Geschiedenis; 1e druk; 2e druk (1912);
3e druk (1915); 4e druk (1919).

1914

De Turksche Kwestie (A.W. Bruna's
Historische Bibliotheek).

1915

Johann de Witt (Nederlandsche
Historische Bibliotheek), 1e druk; 2e druk
(1928).

1917

Johan de Witt, der Hüter des freien
Meeres.

1918

Staatkundige Geschiedenis van
Nederland 1887-1917 (Voortzetting van
de Bruyne).

1919-1929

Brieven aan Johan de Witt, bewerkt door
R. Fruin, uitgave door N. Japikse
(Werken van het Historisch
Genootschap, IIIe Reeks, nrs 42 en 44).

1919

Brieven van Johan de Witt, uitgegeven
met steun van een Comité voor een
standbeeld voor Johan de Witt te 's
Gravenhage.

1919

Klein Plakkaatboek van Nederland met
Mr A.S. de Blécourt. Verzameling van
ordonnantiën en plakkaten betreffende
regeeringsvorm, kerk en rechtspraak,
14e eeuw-1749.

1920

Handboek tot de Staatkundige
Geschiedenis van Nederland, met Dr I.H.
Gosses; 1e druk; 2e druk (1927).

1921

Die Stellung Hollands im Weltkriege,
politisch und wirtschaftlich.

1921

Leerboek der Algemeene Geschiedenis
(met gebruikmaking van Jorissen's
overzicht).
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Autobiographie in Die
Geschichtswissenschaft der Gegenwart
in Selbstdarstellungen, hrsg. von Sigfrid
Steinberg Bnd II.

1925

Europa en Bismarck's Vredespolitiek. De
internationale verhoudingen van
1871-1890 (Nederlandsch Comité tot
onderzoek van de oorzaken van den
Wereldoorlog).

1927

Europa und Bismarcks Friedenspolitik,
1871-1890 Die internationalen
Beziehungen.

1930-1934

Prins Willem III, de Stadhouder-Koning;
2 dln (Nederlandsche Historische
Bibliotheek.

1936

Honderd jaar Bijdragen voor
Vaderlandsche Geschiedenis en
Oudheidkunde.

1936

De Uitbarsting (Nederlandsch Comité tot
onderzoek van de oorzaken van den
wereldoorlog).

1937-1938

De Geschiedenis van het Huis
Oranje-Nasau; 2 dln.

1940

Die Oranier Statthalter und Könige der
Niederlande; 1e druk; 2e druk (1942).

1940

Wij zullen handhaven.

Uitgaven van wege het Bureau voor 's Rijks geschiedkundige
publicatiën:
1905-1941

Resolutiën van de Staten-Generaal,
1576-1601.

1927-1937

Correspondentie van Willem III en Hans
Willem Bentinck, eersten graaf van
Portland. Eerste gedeelte: Het archief
van Welbeck Abbey, 2 dln. Tweede
gedeelte: Uit Nederlandsche en
Engelsche archieven en bibliotheken, 3
dln (1927-1937).
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Uitgave van wege het Koninklijk Huisarchief:
1934

Correspondentie van Willem den Eerste,
Prins van Oranje 1551-1561.

Tijdschriftartikelen:
1912

Wagenaar en de verheffing van Willem
III tot Stadhouder van Holland.
Nederlandsche Spectator, 14.
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1906

Geheime Onderhandelingen van Johan
de Witt met Frankrijk in 1672? Onze
2

Eeuw, VI , 444.
1906

Brieven van Sylvius en Buat,
meegedeeld door W. del Court en Dr N.
Japikse. Bijdr. en Mededeelingen van het
Historisch Genootschap, XXVII, 536.

1907

Cornelis Musch en de corruptie van zijn
tijd. De Gids, 1907, I, 1908.

1907

Verslag van een onderzoek naar
ongedrukte resolutiën van Holland na
1572. Bijdr. en Mededeelingen van het
Historisch Genootschap, XVIII, Bijlage
E, II.

1907

Ongedrukte Resolutiën van de Staten
van Holland na 1572. Nederlandsche
Spectator, 1907, 6, 43 - Museum, 1906,
6, 231.

1908

Louis XIV et la guerre anglo-hollandaise
de 1665-1667. Revue Historique, XCVIII,
22.

1910

Wagenaars Voorstelling van de opheffing
van het Eeuwig Edict. Museum.

1912

De Witt op Zee. Onze Eeuw, XII , 397.

1916

Oostenrijksche Balkanpolitiek na 1870.

4

1

Onze Eeuw, XVI , 388.
1917

Von Bülow over de Duitsche politiek.
2

Onze Eeuw, XVII , 278.
1918

Holland und sein Kolonialbesitz in
Ostindien während des Weltkrieges.
Deutsche Politik. Wochenschrift für Weltund Kulturpolitik, 1003.

1921

Bismarcks buitenlandsche politiek na
1871. Tijdschrift voor Geschiedenis,
XXXV, 13.

1924

Nederlands internationale positie in 1914.
Ons Leger, 83.

1924

De oorzaken van den wereldoorlog.
Haagsch Maandblad, April.

1924

Ons Geschiedenis-onderwijs. Haagsch
Maandblad, November.

1924

Zur Verleumdung der deutschen Politik.
Archiv für Politik und Geschichte, 233.
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Die politischen Beziehungen Hollands zu
Deutschland in ihrer historischen
Entwicklung. Schriften des Hollands
Instituts.

1926

Ausländische Gelehrte über die
geöffneten Deutschen Archiven. Berliner
Monatshefte, 930.

1927

Een brief van Prins Willem III aan den
Markies de Grana van 22 November
1676. Jaarverslag Oranje Nassau, 12.

1928

Der Wegweiser durch die deutsche
Aktenpublikation. Berliner Monatshefte,
825.

1930

Een geschenk van Willem III aan
Professor Bornius. Jaarverslag Oranje
Nassau Museum, 38.

1934

De Koning-Stadhouder. Gedenkboek
Trouw aan Oranje, 102.

1937

Le livre d'heures de Louise de
Montmorency, épouse de Gaspard de
Coligny (1514). Bulletin de la Sociéte de
l'histoire du Protestantisme Français,
LXXXIV, 66.

1937

Une lettre de Calvin, en partie inédite (12
mars 1562) avec J. Pannier. Bulletin de
la Société de l'Histoire du Protestantisme
Français, LXXXVI, 182.

1938

Die Niederländische Neutralitätspolitik in
ihrer historischen Entwicklung. Zeitschrift
für Politik, 282.

1939

Wilhelm III, der Gegenspieler Ludwigs
XIV. Rheinische Vierteljahrsblätter, 3 und
4, 193.

en talrijke artikelen in de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en
Oudheidkunde van tusschen 1905 en 1944.
Eindelijk nog rapporten in de Jaarverslagen van de Commissie en het Bureau voor
's Rijks Geschiedkundige Publicatiën (1925-1930) en historische mededeelingen,
beschouwingen en boekbeoordeelingen in de Nieuwe Courant (1909-1922), de
Nieuwe Rotterdamsche Courant (1905-1939), het Algemeen Handelsblad
(1925-1936).
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John Daniel Kestell
(Pietermaritzburg, 15 December 1854-Bloemfontein, 11 Februari
1941)
John Daniel Kestell werd op 15 December 1854 te Pietermaritzburg uit een
Engelschen vader en een Afrikaansche moeder geboren. Dit was de dag, waarop
de Oranje-Vrijstaat zijn onafhankelijkheid verkreeg. De voortrekkerszoon werd in
het voortrekkerskerkje te Pietermaritzburg gedoopt. In zijn kinderjaren kwam hij met
de leiders van den Grooten Trek in aanraking, zooals Sarel Celliers, N.J. Boshoff
Chr. Oosthuysen en Erasmus Smit en hij werd een der grootste geestelijke leiders
van zijn volk. Zijn opvoeding genoot hij aan de theologische Kweekschool te
Stellenbosch in de toenmalige Kaapkolonie. Na voltooiing van zijn studie vertrok hij
naar Nederland om aan de universitiet te Utrecht verder te studeeren. In Zuid-Afrika
teruggekeerd, ontving hij in de pionersdagen van de diamantstad in 1882 een beroep
als predikant bij de Gereformeerde gemeente te Du Toitspan (Kimberley) en in
datzelfde jaar trad hij in het huwelijk met de oudste dochter van prof. Nico J. Hofmeyr
te Stellenbosch. In 1894 ging hij over naar de gemeente te Harrismith in den
Oranje-Vrijstaat en toen werd Kestell Vrijstater die zijn leven en werk in dienst van
de Afrikaansche samenleving heeft gewijd. In 1899 brak de tweede vrijheidsoorlog
uit (1899-1902) Dit was het eerste groote tijdperk van zijn leven.
Ds Kestell aarzelde niet om onmiddellijk met de burgers van zijn woonplaats op
commando te gaan. De rol welke hij daarbij gespeeld heeft, is in de geschiedenis
van deze worsteling vastgelegd. Niet alleen veldprediker, maar raadgever, verpleger,
staatssecretaris en vertrouwde van den edelen staatspresident Steyn is Kestell in
die bange drie jaren geweest. Van het voortreffelijk driemanschap dat de Vrijstaat
gekend heeft, was Steyn de staatsman, De Wet de krijgsman, Kestell de godsman
en op zijn eigen wijze heeft deze een blijvende plaats in de geschiedenis van het
Afrikaansche volk verdiend. Men leze zijn boek ‘Met Steyn en De Wet in het Veld’.
Bij de vredesonderhandelingen te Vereeniging was hij een der secretarissen. Een
hem tijdens den strijd door den president aangeboden generaalschap had hij
geweigerd met de woorden: ‘Baie dankie, President, maar ek bly liever die geestelike
generaal van my burgers’.
Hoe Steyn, de lichamelijk verzwakte staatspresident, hem waardeerde, blijkt wel
uit hetgeen hij van Kestell geschreven heeft: ‘Ek het gebid,
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dat ek sy voorbeeld van selfopoffering, liefde vir sy medemense as vaderlandsliefde
altyd by my mag he’. Hij had hem lief als een broer.
Zijn oudste zoon Charles sneuvelde in het begin van den strijd in Natal. Zijn
echtgenoote werd door den vijand uit de pastorie verdreven, waarin een Engelsch
officier zijn intrek nam. Zij was de eerste boerenvrouw die uit haar woning en over
de grens werd gezet. Zij vertrok naar Natal om over Durban naar Kaapstad te reizen,
waar zij in de ouderlijke woning te Stellenbosch het einde van den oorlog afwachttte.
Van de vier andere kinderen, waarmede het huwelijk gezegend was, stierf Madelene
jong, een dochter huwde met ds A.P. Laurie, en Nico werd, evenals zijn vader,
predikant, Truida bleef ongehuwd.
Toen de oorlog afgeloopen was kreeg ds Kestell als standplaats Ficksburg, waar
hij verder hielp opbouwen aan zijn verarmd volk. Hij gaf gehoor aan het verzoek bij
de vredesonderhandelingen gedaan om met de drie generaals Louis Botha,
Christiaan de Wet en Koos de la Rey in 1903 naar Europa te gaan op bedeltocht
ten behoeve van zijn neergeslagen Afrikaansche volk.
Na terugkeer hernam hij zijn predikantsplaats in Ficksburg tot 1912 om die in dat
jaar met Bloemfontein te verwisselen tot 1919. Drie malen werd ds Kestell tot
moderator van zijn gemeente in den O.V.S. gekozen, in 1909, in 1912 en in 1916.
Den 12den Januari nam hij van zijn gemeente afscheid om te Kaapstad het
redacteurschap van De Kerkbode op zich te nemen, een taak, welke hij twee jaren
vervulde.
Toen ds Kestell, na een afwezigheid van twee jaren uit Kaapstad te Bloemfontein
terugkeerde, werd hij tot rector van het Grey Universiteitskollege (thans
Universiteitskollege van den Oranje-Vrijstaat) in de plaats van onzen landgenoot dr
J. Brill benoemd en later tot onderkanselier van de universitietvan Zuid-Afrika. Hij
deed zich daar als een voortreffelijk opvoeder en onderwijsman kennen en nam op
hoogen leeftijd, in 1927, zijn ontslag. Bij het aftreden van prof. dr Moorrees volgde
hij dezen als kanselier van de universiteit van Stellenbosch op.
Ds Kestell had in Bloemfontein een erf aan Whitesweg gekocht, waarop hij een
eigen woning liet bouwen op de helling van een kopje, welk huis hij ‘Ruimte’ noemde.
Velen hebben in deze vriendelijke woning gastvrijheid genoten.
Er zijn twee andere tijdpreken in Kestells leven, welke van groote
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beteekenis zijn geweest. Dat was het tijdperk der rebellie (1914) en de bijbelvertaling
(1934).
De rebellie was het verzet van een groep Afrikaners tegen den veldtocht welke
de regeering in den eersten wereldoorlog tegen Duitsch Zuid-West ondernam. In
deze opstand vond de commandant-generaal F.W. Beyers den dood en werd
generaal Christiaan de Wet door zijn eigen landgenooten gevangen genomen. Tal
van opstandelingen werden wegens hoogverraad tot hooge boeten en
gevangenschap veroordeeld. Toen de regeering den opstand onderdrukt had, bleek
deze rebellie een schade van £ 300.000 te hebben veroorzaakt, waaronder de
opgelegde boeten aan de schuldigen. Hierbij kwam nog het verlies, dat de
boerenopstandelingen zelf geleden hadden. Een deel der bevolking van den O.V.S.
had aldus een schuld van meer dan een millioen pond op zich geladen en stond
aan den rand des afgronds. De regeering maakte duidelijk, dat van haar geen hulp
te verwachten was. Slechts elkander helpen en samenwerken kon uitkomst brengen.
Toen schreef ds Kestell in 1915 het verlossende woord, nl. dat er iets in het
volkshart was ontstaan. ‘Dis 'n gees, wat vir elkeen in sy mag kryg. Niemand het
hom geskep; niemand kon hom teënhou. Niemand het hem verwag; niemand het
voorspel dat hy sou kom. Maar hy het gekom. Hy het ons volk oorweldig, soals niks
anders dit nog gedaan het. Dis 'n magtige stroom wat bruis oor die land. Ons gee
aan hem 'n naam: hy is ‘Die Helpmekaar’. Iets pa die volk beet. 'n Grote geesdrif
bruis in die binnenste. Soos 'n geweldige golf slaat hy oor Suid-Afrika. Die nasie
voel. Die nasie leef. Dis een gedagte wat vir duisende in besit neem, hy is Die
Helpmekaar’.
Op 15 April 1915 had in het stadhuis te Bloemfontein de stichting van Die
Afrikaanse Nasionale Helpmekaar plaats. Deze breidde zich tot Transvaal en de
Kaap uit en het bezielende woord van ds Kestell had ten gevolge, dat uit een
aanzienlijke som, in de geheele Unie bijeengebracht, alle schulden der Boeren
betaald konden worden en nog £ 70.000 overbleef. Terecht sprak president Steyn
in zijn laatste toespraak op zijn sterfdag, 23 November 1916, voor het congres der
Oranjevrouwen te Bloemfontein: ‘So'n beweging as die Helpmekaar is ongekend in
die geskiedenis van die wereld. Die Helpmekaar is uit God gebore’.
Het overblijvende kapitaal werd voor redding en opheffing van het volk bestemd
en gebruikt. Honderden beurzen werden aan studenten
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geschonken, onderwijs- en opvoedkundige inrichtingen werden gesteund, de leeslust
der Afrikaners opgewekt, in het kort een cultuurwerk werd tot stand gebracht dat
voorafging aan de voorbereiding van de stichting door Kestell in 1938 van Die
1
Reddingsdaadbond tijdens de ossewagentrek. Deze Bond, welke met de F(ederatie)
van A(frikaanse) K(ultuurvereniginge) een eigen orgaan uitgeeft ‘Inspan’, waarbij
Volkswelstand is ingelijfd, heeft 3-5 Juni 1945 het derde congres te Bloemfontein
gehouden. Op den middag van den 2den dag hebben de congresgangers een
uitstapje gemaakt naar ds Kestells graf waarop kransen gelegd werden.
Het derde voor zijn volk belangrijke tijdperk was de bijbelvertaling. Deze beweging
ging reeds tot 1860 terug, maar de tijden waren daarvoor nog niet rijp. In 1927 kwam
van drie Hollandsche kerken in Zuid-Afrika een comité van vijf vertalers tot stand,
nl. de Nederduitsch Gereformeerde, de Nederlandsch Hervormde en de
Gereformeerde kerk. De ‘vader’ van de Vrijstaatsche kerk, prof. dr Kestell, werd
voorzitter. De vier andere leden waren prof. dr J.D. du Toit (Totius), dr H.C.M. Fourie,
dr E.E. van Rooyen en dr B.D. Keet. Ruim zes jaren is aan deze vertaling gearbeid,
waarbij prof. C. van Gelderen (V.U.) zes maanden in Zuid-Afrika heeft medegeholpen.
Moeite noch kosten zijn ontzien om het beste te leveren, dat de wetenschap biedt,
terwijl de medewerking van taal- en kunstgevoelige mannen als Kestell en de
volkslieveling en -dichter prof. dr Du Toit waarborg bood, dat de volksziel geraakt
werd. Plechtig werd 27 Augustus 1933 in alle Hollandsche kerken van de Unie en
daarbuiten deze reuzentaak gevierd. Aan de vijf bijbelvertalers bood de Suid
Afrikaansche Akademie vir taal, lettere en Kuns, in 1934 een zilveren gedenkpenning
aan. De universiteitsraad had prof. Kestell van alle universiteitsverplichtingen
vrijgesteld. Het was de kroon op zijn werk. De vertaling van het Nieuwe Testament
uit het Grieksch was van prof. Kestell.
Kestell was voorzitter van Die Nasionale Vrouwenmonument Kommissie te
Bloemfontein. Bij zijn aftreden wegens hoogen ouderdom in 1935 noemde ds D.G.
van der Merwe hem op een afscheidsbijeenkomst een idealen Afrikaner, wiens
naam onafscheidelijk aan het vrouwen-

1

Op de eerste vergadering van het Economisch Instituut - een voortzetting van het Economisch
Volkscongres - op 1 December 1939 gehouden, werd in beginsel de stichting van den
Reddingsdaadbond aanvaard. De statuten werden 8 December d.a.v. goedgekeurd en op
12 Februari 1940 werd de eerste tak van den R.D.B. te Bloemfontein gesticht. De R.D.B. is
de organisatie voor den economischen opbouw van het Afrikaansche volk.
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monument te Bloemfontein verbonden is, waarlangs hij zelf te ruste is gelegd. Prof.
Kestell was tevens voorzitter van de commissie voor het Oorlogsmuseum te
Bloemfontein, in welke functie ik vele hartelijke brieven met hem gewisseld heb als
stichter en secretaris van die commissie in Nederland, waarvan dr D.H. van
Broekhuizen, de gezant, voorzitter was.
In het Voortrekkersjaar 1938 werd prof. dr Kestell op 4 October in de stadszaal
te Bloemfontein gehuldigd, waarbij een 2000-tal personen, onder wie velen in
voortrekkerscostuum, aanwezig waren. Totius van Potchefstroom overhandigde
hem een schilderij van de voortrekkers bij de Drakensbergen, vervaardigd door
W.H.C. Oetzer, ds J.P. van der Spuy onthulde namens de Oranje-Vrijstaatsche kerk
een borstbeeld van Kestell, door Laurica Postma vervaardigd, terwijl dr N. Diederichs
een reliefbeeld van De Wet, van de hand van Anton van Wouw, namens de jeugd
aanbood. De huldiging ging van de F.A.K. uit. Hem werd nog een cheque van £ 600
geschonken. Dr D.F. Malherbe noemde Kestell dien dag ‘de volksheld, volksman,
volksvader en vaderlander’. Het Bloemfonteinsche Handhawerscomité ontwierp dat
jaar een reddingsdaadzegel met zijn beeltenis en onderschrift: ‘Help 'n ander om
homself te help’. De universiteiten in Zuid-Afrika beijverden zich de verdiensten van
den waardigen geleerde voor al zijn werk ten bate van het Afrikaansche volk te
erkennen. Zoo schonk de universiteit van Zuid-Afrika hem in 1932 - als erkenning
van zijn groote werk in verband met de bijbelvertaling en zijn levenslange diensten
aan het onderwijs aan volk en kerk als predikant bewezen - een eeredoctoraat
(D.D.), de universiteit van Pretoria een eeredoctoraat in 1934 (L.L.D.) en in datzelfde
jaar de universiteit van Kaapstad eveneens een eeredoctoraat (L.L.D.). Sedert 1904
was Kestell lid van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde.
In het Heldennummer van ‘Inspan’ van October 1945 no. 1 lezen wij: ‘Daar is
egter één onderskeiding wat die kerk of universiteit hom nie kon verleen nie: die
van Vader! Dit het die Afrikaanse volk aan hom toegeken (Totius). Vader Kestell
het op velerlei wyse in diens van ons volk gearbeid, maar die grootste inspirasie is
zeer seker die Reddingsdaad. Paslik rus Vader Kestell se stoffelik oorskot van dag
langs die van ons groot staatsman, president Steyn, en langs die van ons beroemde
krygsman Generaal Christiaan de Wet. So is die driemanskap weer verenig. Ons
hulde aan hom moet en sal opgaan in 'n daad -
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'n reddingsdaad. Dit is die groot volksmonument wat ons tot sy eer bou.’
Op 11 Februari 1941 overleed deze minzame, eenvoudige, bescheiden Vrijstater,
die een sieraad van zijn volle was geweest, en den volgenden dag werd hij aan het
vrouwenmonument te Bloemfontein begraven.
Van een twaalftal boeken van zijn hand noemen wij: Die voortrekkers in 1893,
Met die Boerencommando's 1902, De vredesonderhandelingen 1909, Het leven
van prof. Hofmeyr, Uit het Afrikaansche Boerenleven, Johanna Cloete, Christiaan
de Wet 1920.
Naar hem werd een dorp in de O.V.S. Kestell genoemd.
FRED. OUDSCHANS DENTZ
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Johan Kikkert
(Voorschoten, 14 Juli 1868-Leiden, 31 Januari 1945)
In den laatsten en zwaarsten oorlogswinter overleed op 31 Januari ons medelid,
Johan Kikkert, deels ten gevolge van ontberingen die hij op zijn hoogen leeftijd niet
meer kon doorstaan. De Commissie voor het Jaarboek heeft mij verzocht in korte
trekken zijn persoon en leven te schetsen, een verzoek waaraan ik graag voldoe.
Geboren op den 14den Juli 1868 als oudste kind en eenige zoon van Jan Elias
Kikkert en Margaretha Johanna Wol, kwam Kikkert, na de lagere school te hebben
doorloopen, op de Kweekschool voor Onderwijzers te Leiden, waarvan de heer Van
Dijk toen hoofd was. Hij behaalde eerst de lagere akte, daarna de hoofdakte, en
reeds toen bleek niet alleen dat hij een helder verstand had, een bijna feilloos
geheugen en een groote begeerte naar kennis, maar ook, dat zijn persoonlijkheid
niet die kwaliteiten bezat die hem een goed docent zouden maken.
Het toeval èn zijn goede aanleg hebben hem echter gediend: op zijn 21ste jaar
werd hij aangesteld als assistent bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal,
doordat zijn leermeester Van Dijk, door de Redactie om raad gevraagd, hem daartoe
aanbeval. Dit was in vele opzichten wat men noemt een ‘credietbenoeming’, want
niet alleen dat ten deele nog moest blijken over welke capaciteiten hij beschikte,
het zal ook zijn toenmalige superieuren nog niet heelemaal duidelijk zijn geweest,
wat de taak was die op hem kwam te rusten. Tot dien tijd immers hadden de
bewerkers van het Woordenboek alle voorbereidingen voor hun redactioneelen
arbeid zelf verricht, en het was van te voren niet te zien, hoeveel daarvan aan een
ondergeschikte kon worden overgelaten. Maar al spoedig bleek welk een goeden
greep ze hadden gedaan.
Met allen ijver die in hem was zette Kikkert zich aan zijn taak en van lieverlee
groeide hij in het werk en maakte hij er iets geheel eigens en eenigs van. Dr Kluyver,
die weldra zijn oudste chef was, begon hem Latijn te leeren, en had bovendien de
gewoonte veel met hem te spreken over algemeene principes van wetenschappelijk
denken en over zijn eigen onderzoekingen in het bijzonder. Zoo groeide al leerend
en al doende uit den onervaren beginneling een man die meer en meer een ingewijde
werd in de Leidsche school der philologie. Voor wie Kluyver en Kikkert beiden kenden
was het ook in later jaren log merkbaar dat de laatste in sterke mate den invloed
van den leermeester had ondergaan, en tot
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zijn dood toe was Kluyver de eenige persoon tegenover wien de zéér critische
Kikkert zonder critiek stond.
Hoe vruchtbaar is die opvoeding van den ouderen geleerde voor den jongeren
assistent geweest en hoe heeft het Woordenboek daarvan geprofiteerd! Kikkert liet
zijn gedachten gaan over alles wat het groote werk betrof; zijn zorg voor de orde
en netheid in het Woordenboekslokaal was niet minder groot, dan zijn begeerte om
de bouwstoffen die hij aandroeg nauwkeurig, volledig en bruikbaar te doen zijn. Van
hoeveel nadenken getuigden vaak de kantteekeningen die hij bij zijn citaten had
geschreven, hoeveel inspanning gaf hij zich om een juiste verklaring te vinden voor
een moeilijke plaats, hoe vaak hielp hij de redacteuren aan materiaal, dat later
onmisbaar bleek te zijn voor het welslagen van een artikel, wat ‘betuttelde’ hij ook
dikwijls hun werk, zoodra het van den drukker kwam! Het was maar zelden dat deze
gesloten man zich uitte, maar zijn heele leven was een getuigenis van zijn liefde
voor het groote nationale werk en voor de taak die hem daarbij beschoren was. Ik
geloof niet dat het hem ooit heeft gehinderd dat zijn naam daarin nauwelijks zal
voortbestaan (immers alleen in de voorberichten wordt hij vermeld); het moet hem
genoeg zijn geweest dat zijn geest er in blijft leven, zoolang het Woordenboek zal
worden geraadpleegd. Dat komt, omdat hij ook altijd precies heeft geweten waar
de grenzen lagen van zijn wetenschappelijk kunnen; daarbuiten, dat wil zeggen in
het eigenlijk redactioneele werk, begaf hij zich nooit, want niets verfoeide hij grondiger
dan ‘beunhazerij’.
Hoe belangrijk ook Kikkerts verdienste is geweest voor het Woordenboek en hoe
groot het gedeelte van zijn leven dat hij er aan heeft gewijd, het was niet zijn eenige
liefde. In zijn vrijen tijd (als ongetrouwd man was die hem in ruime mate toebedeeld)
hadden de muziek en de geschiedenis zijn belangstelling. Reeds in zijn jonge jaren
ontwikkelde hij zich tot een verdienstelijk violist, zoodat hij herhaaldelijk met succes
een vioolpartij speelde bij ensemble-spel van dilettanten. Later hield hij met die
studie op, maar hij bleef een groot kenner van muziek, van haar geschiedenis en
haar instrumenten; een museum als indertijd dat van Scheurleer interesseerde hem
in hooge mate. Ook bezocht hij veel concerten, meest van kamermuziek, doch
merkwaardigerwijze niet in Leiden, maar in Den Haag. Misschien vermeed deze
verlegen man liefst de zalen waar men hem zou herkennen.
Van de geschiedenis bestudeerde hij vooral die van Leiden en Rijn-
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land, en verder had hij een voorkeur voor de praehistorie en de oudste geschiedenis
van ons land. Ook bezat hij niet alleen een zakelijke belangstelling voor en kennis
van de topografie van stad en land, maar evenzeer een zuiver gevoel voor de
1
schoonheid daarvan. Dien aanleg had hij geërfd van zijn vader , die lange jaren een
bekend lithograaf is geweest in Leiden, en van wiens hand een aantal verdienstelijke
aquarellen, schetsen en teekeningen bestaan die alle Leiden en zijn omgeving tot
onderwerp hebben, en die thans, dank zij de zorgen van den zoon, grootendeels
bewaard worden in het Leidsche gemeente-archief.
Men vraagt zich af, hoe het te verklaren is dat Kikkert er nooit toe is gekomen iets
van zijn groote kennis te doen blijken in geschrifte. Had de man die, om maar iets
te noemen, Orlers en Van Mieris bijna uit zijn hoofd kende niet een uitnemend
medewerker kunnen zijn, bij voorbeeld aan het Leidsch Jaarboekje? Ik geloof dat
zijn persoon hem daarbij in den weg stond; zijn groote schuwheid werkte remmend,
en zijn scherpe, vaak meedoogenloos critische geest, waardoor hij ook den omgang
met zijn medemenschen niet zelden bemoeilijkte, moet in hemzelf iedere aandrift
tot scheppend werk hebben gedoofd. Het eenig geschrift bij mijn weten dat onder
zijn naam werd gepubliceerd is het Register op de eerste vijf en twintig deelen van
het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, een zeer nuttig en
betrouwbaar, maar onpersoonlijk stuk werk.
Doordat zijn kennis en geleerdheid alleen vruchtbaar waren voor den kring van
het Woordenboek, doordat zijn ‘licht’ zoo geheel ‘onder de korenmaat’ bleef, heeft
hij langen tijd elk blijk van waardeering voor zijn verdiensten moeten ontberen. Wel
werd hij eenige malen door zijn redacteuren gehuldigd, als hij een merkwaardig
lustrum vierde in zijn loopbaan, maar zijn benoeming tot lid van onze Maatschappij
bij voorbeeld kwam pas in 1939. Dat hij blij was met die - zij het late - erkenning,
daarvan ben ik zeker, en in het eerste jaar van zijn lidmaatschap zag men zijn kleine
gestalte herhaaldelijk op de maandvergaderingen binnenkomen. Maar wie zal
zeggen, waarom hij daarna niet dan bij uitzondering meer verscheen? Had iemand
hem, zonder het te willen, gekwetst? Deze stille, vaak stugge man had zeer gevoelige
plekken in zijn ziel.
Trouwens, er waren meer raadselachtigheden in hem: Toen hem in 1940, nadat
hij vijftig jaar lang op de voortreffelijkste manier zijn taak

1
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aan het Woordenboek had vervuld, de eer te beurt viel dat hij ridder werd in de orde
van Oranje-Nassau, was hij heel gelukkig. Maar niemand heeft hem ooit de
distinctieven zijner onderscheiding zien dragen. Een ander voorbeeld: Er moet in
Kikkert stellig een verlangen hebben geleefd om oude steden te bezoeken, en toch
ondernam hij slechts enkele malen een reis buiten onze landsgrenzen, eenmaal
naar Vlaanderen en eens naar West-Duitschland. En die in een verbazend snel
tempo; misschien omdat het overnachten in een hotel hem benauwde?
Gewoonlijk bracht hij zijn vacanties door met tochten die hij in een dag kon
waarnemen. Hij was niet tevreden als hij niet tenminste ieder jaar een keer door
Amsterdam en Den Haag kon dwalen, waar geen verandering van eenig gewicht
aan zijn speurend oog ontging, en zijn wandelingen in Wassenaar waren hem
dierbaar. Hij betreurde het dat het landelijk aspect daar zienderoogen verdween
door de steeds toenemende bebouwing met groote en kleine villa's. Hoè lieflijk dat
oord voor ongeveer vijftig jaar nog was, daarvan kunnen de Woordenboeksmenschen
van nu zich min of meer een voorstelling maken door de vriendelijkheid zijner zuster,
zijn eenig familielid. Na zijn dood schonk zij ons als aandenken een der aquarellen
van hun vader, voorstellend den Achterweg bij Groot Hasebroek, een toen nog
stillen, verlaten zandweg.
Kikkerts vacanties duurden nooit lang; ik geloof niet dat hij ooit de weken die hem
toekwamen ten einde toe opgebruikte. Zijn behoefte aan werk trok hem weer naar
de Woordenboekskamer: hij wist in later jaren niet goed meer wat hij met veel vrijen
tijd moest beginnen. Daarom is het goed dat de Regeering en de Commissie van
Bijstand van het Woordenboek het hem hebben gegund te blijven werken, ook toen
hij oud werd. Zij konden dat ook gerust doen, want zijn geest bleef helder en hij
geloofde dat hij zelf wel zou voelen wanneer voor hem het oogenblik van heengaan
was aangebroken. Zoover is het evenwel niet gekomen. Na een korte ziekte werd
hij midden uit zijn werk weggenomen. Een leven was ten einde dat, zoo men wil, in
de schaduw had gelegen, maar dat toch was verlicht door een nooit verflauwde
liefde voor zijn levenstaak.
Leiden, November 1945.
J.H. VAN LESSEN
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Frederik Willem Adrianus Korff
(Amsterdam, 6 December 1887-Haarlem, 14 October 1942)
Het was in den zomer van het jaar 1933, dat ik Korff voor het eerst ontmoette. Ik
was toen benoemd tot hoogleeraar vanwege de Nederlandsche Hervormde Kerk
aan de Universiteit te Leiden en zou dus voortaan met hem moeten samenwerken.
In het huis aan den Rijnsburgerweg werd ik door Korff hartelijk ontvangen. Voordien
kende ik hem enkel uit zijn geschriften. Toen mij na het heengaan van Korff verzocht
werd, zijn levensbericht te schrijven, moest bij mij dus wel de vraag rijzen, of mijn
gebrekkige kennis van de jaren, die aan Korff's Leidsche periode voorafgingen,
daarvoor geen bezwaar zou opleveren. Ook scheen het wel allereerst tot de
bevoegdheid van een systematicus te behooren, de beteekenis van zijn
theologischen arbeid in het licht te stellen. Toen echter degene, die aanvankelijk
was aangezocht, om verschillende redenen meende zich te moeten terugtrekken,
heb ik de taak overgenomen, mede omdat ik dit werk toch ook mocht beschouwen
als een daad van piëteit jegens hem, met wien ik gedurende een tiental jaren als
ambtgenoot in groote eensgezindheid heb samengewerkt en door een uitnemende
vriendschap verbonden ben geweest.
Frederik Willem Adrianus Korff werd den 6den December 1887 te Amsterdam
geboren als zoon van Frederik Willem Adrianus Korff, den bekenden zendeling
onder Israël, en Elisabeth Schuring. Hij was de jongste in het gezin, waartoe nog
drie zusters behoorden. Hier, in de hoofdstad, bezocht hij de lagere school en het
Gereformeerd gymnasium. In latere jaren sprak Korff met bijzondere waardeering
over het onderwijs, dat hij van den rector, Dr Woltjer, ontvangen had. Uit dezen
Amsterdamschen tijd dagteekent ook reeds zijn betrekking tot enkele vrienden voor
het leven; ik denk met name aan Ds H. Haspers, den bekenden strijder voor de
vernieuwing van het geestelijk lied. Een concreet beeld heb ik mij van deze
jeugdjaren te Amsterdam niet kunnen vormen. Het is echter wel zeker, dat Korff
ann Amsterdam zijn gansche leven gehecht is gebleven.
In 1904 werd Korff ingeschreven als theologisch student in het album der
Utrechtsche Universiteit. Naar het getuigenis van vrienden heeft hij hier hard gewerkt.
Studie was toen reeds, zoo schrijft een hunner, ‘de lust van zijn leven’. In de
studentenmaatschappij trad hij weinig
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op den voorgrond. Gedurende korten tijd is hij lid geweest van het theologisch
dispuut ‘Excelsior’. Wij krijgen evenwel niet den indruk, dat hij in dezen kring een
belangrijke rol heeft gespeeld. Ook met de N.C.S.V. heeft hij slechts weinig contact
gehad. De reden is wel geweest, dat hij de vereeniging, voor welke hij in latere jaren
zulk een geliefd spreker zou worden, toentertijd te methodistisch heeft gevonden.
Voor menigeen zijn de academische studiejaren van ingrijpende beteekenis voor
het verdere leven. Naar mijn besef gold dit voor Korff niet. Ik heb hem nimmer
geestdriftig over deze levensperiode hooren spreken en wij mogen ook wel
vaststellen, dat geen zijner leermeesters aan de Universiteit belangrijken invloed
op zijn theologische ontwikkeling heeft uitgeoefend. Zeker, hij prees natuurlijk de
oudtestamentische colleges van Valeton en sprak met waardeering over het
enthousiaste onderwijs van Cannegieter. Ik heb hem ook meer dan eens met
dankbaarheid hooren getuigen over hetgeen Ds G.J.A. Jonker hem door zijn preeken
gegeven had. Niettemin, de academiejaren hebben geen stempel op zijn leven
gedrukt. De eigenlijke inspiratie voor zijn theologischen arbeid heeft Korff dan ook
veeleer te danken aan Prof. Dr A.J. de Sopper, die in het jaar 1918 als hoogleeraar
voor de systematische vakken in de theologische faculteit te Groningen was
opgetreden en zoowel door heldere en boeiende colleges over actueele problemen
als door enkele geschriften, o.a. in de brochure-reeks Synthese, de aandacht van
vele jonge theologen tot zich had getrokken.
Een en ander heeft er toe geleid, dat Korff aan de Universiteit te Groningen is
gepromoveerd (in het jaar 1922), op een proefschrift over ‘Christelijke Religie en
Historie in de Theologie van W. Herrmann’. In het Woord vooraf laat hij uitkomen,
dat hij voor zijn vorming veel van zijn promotor ontvangen heeft en ook nog veel
van hem verwacht. ‘Bij de nieuwe oriënteering, die onze ethische theologie, wil zij
niet in stichtelijke gematigdheid verloopen, van noode heeft, zien wij in U onzen
leidsman’.
Het onderwerp van de dissertatie was belangwekkend. Wilhelm Herrmann, thans
voor de meeste jongere theologen al weer geheel een figuur van het verleden,
behoorde destijds op het terrein der godgeleerdheid tot de mannen met de klinkende
namen. Aan hem en Ernst Troeltsch oriënteerde zich de theologische discussie.
Doch bovendien, zoo iets, dan was het stellig het probleem der verhouding van
geloof en geschiedenis, dat vele theologen bezig hield.
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Sinds met de Reformatie - aldus het betoog van Korff - het gezag der kerk voor
talloos velen was gebroken en ook de autoriteit, welke daarvoor in de plaats trad,
die der geïnspireerde Schrift, door het moderne historische onderzoek werd
ondermijnd, kreeg de historie in haar ganschen omvang een problematisch karakter
en moest er groote onzekerheid ontstaan over de vraag, hoe men de verhouding
van geloof en historie diende te beschouwen. Wie met dit probleem in het reine wil
komen, zal aan Herrmann niet voorbij kunnen gaan. ‘Men zou de geheele
geschiedenis van het Christendom van het begin af kunnen beschrijven als de
geschiedenis der geleidelijke ontdekking van het Christendom, speciaal als de
geschiedenis der geleidelijke ontdekking van de beteekenis, die de persoon van
Jezus Christus voor de menschheid heeft. Welnu, in zulk een geschiedenis zou aan
Herrmann een eigen en belangrijke plaats toekomen. Duidelijker dan bij iemand te
voren treedt bij hem aan den dag, hoe ons geestelijk leven in rechtstreeksche
verhouding kan staan tot Jezus' historische persoonlijkheid’ (blz. 99). In het
Roomsch-Katholicisme - zoo oordeelt Korff - heeft de mensch eigenlijk steeds te
maken met de nalatenschap van Christus, welke hem door de Kerk wordt uitgedeeld,
niet met Christus zelf, en in den nevenvorm van dat Roomsch-Katholicisme, die
door de Protestantsche orthodoxie vertegenwoordigd wordt, is het, niet wat de
verhouding tot de kerk, maar wat die tot Christus betreft, ten slotte niet anders.
Christus wordt hier gedacht als subject van een ‘werk’, welks waarde in de eerste
plaats gelegen is in de beteekenis, die het heeft voor God, ja welks noodzakelijkheid
voor God op algemeen-rationeel geachte, juridische gronden logisch wordt
aangetoond. Wat hier in de geschiedenis tot stand gebracht heet te zijn, kunnen wij
niet in haar zelve aanschouwen; het moet ons bij de aanschouwing der geschiedenis
nog door een afzonderlijke mededeeling als haar geheimzinnigen achtergrond
worden onthuld en dan door ons worden ‘geloofd’. Het gevaar is niet denkbeeldig,
dat het ‘werk’ van Jezus zijn persoon verdringt. Bij Herrmann wordt de waarde van
Christus niet allereerst gezocht in de volbrenging van een ‘werk’, maar in de
beteekenis, die Zijn persoon zelf, als wij haar in de geschiedenis, in onze
geschiedenis ontmoeten, voor ons kan verkrijgen. Hier wordt ons geen psychologisch
en zedelijk onverdedigbare eisch gesteld tot het gelooven van een leerstuk over
Jezus, doch enkel gevraagd, dat wij ons aan Zijn persoonlijke beïnvloeding
blootstellen en aan den indruk, die daarbij van Hem uitgaaat, ons niet onttrekken.
‘Zoo
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wordt hier een verhouding van geschiedenis en geloof een levende en onmiddellijke,
het is de geschiedenis zelf, die het geloof draagt’ (blz. 100). Met voorbijgaan van
de verschillende bezwaren, die Korff tegen den Marburger theoloog na een fijne en
scherpzinnige ontleding zijner geschriften te berde brengt, wijs ik in het bijzonder
op dit eene punt, grootendeels in Korff's eigen bewoordingen weergegeven. Het
neemt in het proefschrift een centrale plaats in en mag, niet alleen voor zijn verderen
theologischen arbeid, met name zijn Christologie, doch ook voor zijn preeken een
karakteristiek gezichtspunt genoemd worden.
Intusschen hebben wij met het noemen van Korff's proefschrift reeds
vooruitgegrepen naar latere jaren. Wij keeren nu tot onze chronologische volgorde
terug en vermelden dan allereerst, dat Korff, na in 1912 door het Provinciaal
Kerkbestuur van Gelderland tot de Evangeliebediening te zijn toegelaten, in het
daaraan volgende jaar een beroep aannam naar de gemeente Hoogersmilde. Den
4den Mei 1913 deed hij hier intree met den tekst I Joh. 1 : 2a: ‘Het Leven is
geopenbaard’, nadat Ds Barger, zijn voorganger, hem in het ambt had bevestigd.
Uit allerlei getuigenis blijkt, dat Korff zich bij een groot deel van deze eenvoudige
Drentsche gemeente zeer bemind heeft gemaakt. Op dit laatste woord moet eenige
nadruk worden gelegd. Want het is niet geheel zonder moeilijkheden tot een
wederkeerige genegenheid gekomen. ‘Ds. Korff was bij ons zeer geliefd, ofschoon
lang niet altijd begrepen’, schrijft een gemeentelid uit Hoogersmilde. Blijkbaar hebben
wij hierbij allereerst aan de preeken van den jongen pastor te denken. De gemeente
is zich naar het schijnt wel min of meer bewust geweest, dat deze dominee op een
andere wijze preekte, dan men gewoon was. Velen, die bij voorkeur in de geijkte
termen over het oordeel hoorden spreken, voelden zich wel ietwat onwennig bij het
woord, dat nu van den kansel klonk en allereerst van de liefde van den Vader
getuigde. Zoowel wat den inhoud als den vorm betreft, deed hier allerlei ‘ongewoon’
aan en voor de Saksische mentaliteit beteekent dit praedicaat, gelijk bekend is,
geen lofprijzing. Ook in den omgang met de Drentsche jeugd wilde het, naar het
schijnt, aanvankelijk niet recht vlotten. Gelijk voor zoo menig jong predikant in ‘de
Lantscap’ leverden blijkbaar ook voor Korff zeden en gewoonten der jeugd en de
welhaast onomstootelijke normen van ‘het olle gebruuk’ bij herhaling moeilijkheden
op. Op beide terreinen wist Korff het evenwel te winnen. De preeken gingen velen
toch steeds meer begrijpen en waardeeren. Zeker, ze kostten den
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hoorder eenige inspanning: men moest den draad van het betoog vasthouden, maar
bleken dan toch eigenlijk eenvoudig en glashelder te zijn en dikwijls ook zeer
sprekend, doordat Korff de menschen zichzelve liet zien in de figuren van het
evangelie. Na den dienst nam men een beeld mee naar huis, dat niet meer losliet.
En wat de moeilijkheden met de jeugd aangaat, voor een oogenblik spitsten deze
zich toe tot zoo iets als een conflict met de plaatselijke Jongelingsvereeniging. Toen
echter ruchtbaar was geworden, dat de predikant een beroep naar elders ontvangen
had en men zich bewust werd, wat de gemeente door een eventueel vertrek zou
moeten missen, werden haastig wegen tot verzoening gezocht en, natuurlijk,
gevonden. Sindsdien verkeerde het aanvankelijk verzet, ook bij ‘de belhamels’, in
een aandoenlijke genegenheid voor den jongen pastor. Dezelfde inlichtingen,
waaraan wij voor het bovenstaande de gegevens hebben ontleend, vermelden
verder o.a., dat Korff in zijn huis- en ziekenbezoek, dat met groote opgewektheid
en vriendelijkheid werd verricht, zeer ijverig was en ook, dat de dominee zoo blij
kon zijn met de kleine kinderen; treffende bijzonderheid, waarover echter niemand,
die Korff in later jaren heeft ontmoet, zich zal verwonderen.
Er zou nog meer te noemen zijn. Het bovenstaande is evenwel reeds voldoende,
om ons geheel te doen verstaan, dat er ook nu nog, na vele jaren, onder de ouderen
zijn, die zich met dankbaarheid het werk van Ds Korff herinneren. Wij vermelden
uit deze levensperiode nu enkel nog, dat Korff gedurende den laatsten tijd van zijn
verblijf in Hoogersmilde in zijn arbeid werd gesteund door zijn vrouw, Mejuffrouw
Anne Marie Hortense Adrian, met wie hij op 3 Mei 1917 in het huwelijk was getreden,
een verbintenis die veel geluk in zijn leven heeft gebracht en ook zijn werk, zoowel
in de pastorie als later aan de Universiteit, zeer ten goede is gekomen.
In 1917 werd het beroep naar Dedemsvaart aangenomen. Korff aanvaardde hier
zijn werk op 13 Febr. 1918. Bevestiger was deze maal Ds A. Voorhoeve van
Amsterdam. De arbeid was hier omvangrijker dan in de eerste gemeente, maar
verder toch van ongeveer gelijken aard. Gelijk in Hoogersmilde bestond het grootste
deel der gemeente uit een eenvoudige plattelandsbevolking. Korff heeft ook hier
met groote toewijding gearbeid, in goede samenwerking met den tweeden predikant,
Ds A.J. van Selms. ‘Mij trof altijd - zoo schrijft een zijner gemeenteleden uit dien tijd
- de trouw in zijn ambtelijk werk. U weet,
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hoeveel hij van studie hield, doch de gemeente ging altijd voor’. Korff toonde hier
ook een open oog te hebben voor werk van organisatorischen aard. Dit blijkt o.a.
uit allerlei bemoeienis op het terrein van het bijzonder onderwijs, waarvan hij een
sterk voorstander was. Korff gaf verder zelfs, om een einde te maken aan zeer
ongewenschte toestanden, den stoot aan de oprichting van een
begrafenisvereeniging. ‘Een van de bloeiendste vereenigingen, die ik ooit heb
opgericht’, placht hij later te verklaren.
Het verblijf te Dedemsvaart is echter slechts van korten duur geweest. Reeds in
1920 kwam het beroep naar Heemstede en Korff meende dit niet te mogen afwijzen.
Velen in Dedemsvaart betreurden zijn heengaan, doch - en dit geldt met name van
dien kleinen kring van hoorders en hoorderessen, die zijn preeken wel zeer bijzonder
waardeerden - begrepen toch ook het genomen besluit. ‘Ik verblijdde mij er in - zoo
schrijft een der gemeenteleden uit dien tijd - dat hij een gemeente kreeg, waar een
grooter aantal ontwikkelden hem konden hooren, en zoo tot Christus gebracht
worden.’ En inderdaad, het scheen, dat Korff voor den arbeid in een gemeente als
Heemstede wel bij uitstek geschikt zou zijn. Het was het dorp, waarin eens ook
Nicolaas Beets als predikant had gewerkt (naderhand ook andere predikanten van
naam als A. Th. Jonker, Welter, De Hartog en H.T. Oberman). Sinds dien tijd, welke
ons in de bekende, nog altijd lezenswaardige biographie van Beets door De la
Saussaye Jr. zoo interessant beschreven wordt, had de gemeente Heemstede wel
een geheel ander karakter verkregen. Toen nog een kleine, rustige dorpsgemeente,
gedurende de winterperiode ‘een gemeente van tuinlieden en huurkoetsiers’, waarin
b.v. een getal van 50 catechisanten al groot gevonden werd, had het dorp zich
buitengewoon snel uitgebreid, met name in de laatste decennia, tot een voorstad
van Haarlem, met, voor een belangrijk deel, forensenbevolking. Hier had men nu
inderdaad te doen met die bevolkingsgroep, die in het kerkelijk spraakgebruik der
laatste jaren, met een ietwat grove en voor menigeen ook bepaald flatteerende
karakteriseering als ‘de intellectueelen’ pleegt te worden aangeduid. En het moest
voor een figuur als Korff wel een zeer aantrekkelijke taak zijn, als dienaar van het
Evangelie onder deze intellectueelen te werken.
Wie zich ook maar eenigermate op de hoogte gesteld heeft van Korff's
homiletischen arbeid, zal dit aanstonds verstaan. Zeker, deze preeken konden ook
door hoorders in eenvoudige plattelandsgemeenten in het
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Oosten des lands worden begrepen en gewaardeerd - het prijzend getuigenis van
meer dan een uit den kring zijner hoorders levert daarvoor reeds het bewijs niettemin mocht dit type van prediking toch wel bij uitstek geschikt heeten voor den
‘modernen mensch’ met zijn verfijnden smaak voor den vorm en zijn karakteristieke
problemen. Deze moderne mensch moest wel beseffen, dat hier iemand aan het
woord was, die zich in zijn bijzondere vragen geheel had ingedacht. Problemen
betreffende de verhoudingen van Christendom en cultuur vormden nu wel niet het
thema van deze overdenkingen, maar werden hier toch doorloopend verondersteld.
De antwoorden, die de ontwikkelde mensch van dezen tijd op de diepste
levensvragen pleegt te geven, zijn typisch oordeel over goed en kwaad, leven en
dood, God en mensch, zijn door moderne philosophieën bepaalde levensidealen,
dat alles bleek bij dezen prediker bekend te zijn en niet genegeerd te worden. Wat
den vorm der verkondiging betreft, geldt mutatis mutandis hetzelfde. Korff was
bijzonder belezen, zoowel in klassieke als in moderne litteratuur en had met zijn
stalen geheugen veel uit het werk van dichters als Boutens, Nijhoff, Henriëtte Roland
Holst, om nu maar enkel zijn lievelingsdichters te noemen, onmiddellijk paraat.
Daarbij schreef hij een uitnemenden helderen stijl en boeide zijn woord door scherpe
en dikwijls verrassende en geestige formuleering. Ook op dit punt vermocht het
optreden van dezen predikant in de kringen van intellectueelen a priori wel eenig
vertrouwen te wekken. En ten slotte, dit werk werd steeds zorgvuldig voorbereid.
‘Gewoonlijk ging hij Vrijdagmorgens om 7 uur aan zijn schrijftafel zitten en bleèf
daar zitten, tot de preek af was. Zaterdags las hij die éénmaal over en legde het
boekje des Zondags dicht vóór zich.’
Met dit al zijn wij reeds bezig Korff's homiletisch werk, dat zeker mede tot het
belangrijkste deel van zijn arbeid gerekend mag worden, eenigermate te
kenschetsen. Het is hier wel de plaats, daarover nog iets verder uit te weiden. Wij
gronden ons oordeel daarbij op gehoorde preeken, maar dan vooral op het
homiletisch werk, dat in druk verschenen is in de preekenbundels Eeuwigheid en
Tijd, dl. I en II (het laatste deel werd kort na Korff's dood in het licht gegeven), Jong
geloof, bundeltjes overdenkingen over ‘Advent’ en ‘Het lijden van Christus’, vele
bijdragen voor de bekende periodiek ‘Overdenkingen’ (waarvan Korff ook gedurende
verscheidene jaren een der redacteuren is geweest) en tal van stukken in de rubriek
‘Voor den Zondagmorgen’ in het Handelsblad. In al deze preeken en overdenkingen
treft ons allereerst, wat
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den vorm aangaat, het verzorgde, tot in het kleinste. Deze stijl is volkomen af. De
gedachten worden op duidelijke wijze raak en puntig tot uitdrukking gebracht. Het
betoog boeit dan ook steeds. Dit woord ‘betoog’ gebruiken wij met voordacht, want
de meeste preeken van Korff dragen inderdaad eenigermate het karakter van een
betoog. Wij worden door een pakkende inleiding voor een vraag gesteld en gaan
dan met den homileet nadenken en overwegen, wat een oplossing zou kunnen zijn,
om zoo van schrede tot schrede door te dringen tot de ware oplossing, die het geloof
biedt. Eerst dan, tegen het einde, verkrijgt de prediking bijwijlen een meer direct
verkondigend karakter. Hetgeen aan deze periode voorafgaat is echter geheel
gesteld in den toon van de meditatie en wordt bijeen gehouden in een wel gebouwde
rede. Op de meeste preeken van Korff is de benaming overdenking dan ook geheel
van toepassing. Wil men onderscheiden naar andere vaktermen der homiletiek, dan
zou men ook kunnen vaststellen, dat wij in Korff's homiletisch werk synthetische
prediking voor ons hebben. Elke preek beweegt zich geheel om één bepaald thema
uit de geloofsverkondiging. Dit type van prediking, dat wel karakteristiek genoemd
mag worden voor de ‘ethische’ richting, is in de laatste jaren stellig niet in trek. Velen
kiezen thans, min of meer bewust, voor de homilie en verlangen ook in de plaats
van den beschouwenden, soms causeerenden toon der overdenking den profetisch
verkondigenden toon van een de hoorders direct aansprekend getuigenis. Voordeelen
en bezwaren van beide methoden behoeven wij hier niet af te wegen. Vast staat
echter wel, dat Korff's homiletisch werk het genoemde type wel op een bijzonder
gunstige wijze vertegenwoordigt.
Letten wij nu op de materie dezer preeken, dan zouden wij kortweg kunnen
constateeren: de inhoud is natuurlijk het Evangelie. Intusschen, elke prediker heeft
toch doorgaans allerhande thema, dat hij telkens met bijzonderen nadruk verkondigt
en dat voor hem bepaald karakteristiek mag heeten. Tot de voor dezen homileet
kenmerkende onderwerpen zou ik b.v. willen rekenen hetgeen in de titels van twee
preeken uit den bundel ‘Jong Geloof’ wordt omschreven als: ‘De Gemeente schuldig
tegenover de wereld’, ‘De wereld wachtend op de gemeente’. Dit is een thema, dat
in allerlei variatie telkens terugkeert. ‘Ik ben bang, dat er voor ons Christendom geen
heil is te verwachten, zoolang wij niet in de lengte en in de breedte en in de diepte
boete hebben gedaan. Wat wij vóór alles noodig hebben, is volstrekte
verootmoediging.’ ‘Wij
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hebben zulk een handigheid om aan het Christendom alle bekoring te ontnemen.’
Er wordt scherp geschreven over geestelijk verpolitiekt Christendom: wij hebben ‘er
een zaakje van gemaakt, dat met wereldsche middelen moet worden gepropageerd’.
Of elders, in een preek over de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters: ‘Het is
de groote fout van Israël geweest, dat het waande Gods openbaring in verzekerd
bezit te hebben ontvangen. Van zulk een bezit weet onze gelijkenis echter niets.
De goddelijke wijngaard wordt den menschen niet in eigendom maar alleen in huur
gegeven, en het is zaak de deswege verschuldigde vruchten voort te brengen.’ ‘Het
is mogelijk, dat van ons als gemeenschap het Koninkrijk Gods wordt weggenomen.
Het is mogelijk, dat geheel ons Westersch Christendom te gronde gaat.’ Deze en
soortgelijke woorden van boeteprediking voor de gemeente vormen een
hoofdelement in Korff's homiletisch werk: wij hooren steeds opnieuw een dringende
waarschuwing voor de gerusten in Sion. Jerem. 6 : 8: ‘Laat u tuchtigen, Jerusalem!’,
uitgangspunt voor een der overdenkingen, is voor Korff een fundamenteele tekst.
Een correlaat van dit thema zou men dit andere kunnen noemen, dat al evenzeer
typisch mag heeten en waarbij geaccentueerd wordt, dat er bij de wereld van ‘een
definitieve vijandschap tegen het Evangelie en tegen God’ toch eigenlijk geen sprake
is. Het is altijd ‘een gemengde, een halve vijandschap, het is een vijandschap tegen
God, die tegelijkertijd blijk geeft van de behoefte aan en het verlangen naar God’.
Korff is er van overtuigd, dat dit laatste zelfs van toepassing is op ‘wat in Rusland
geschiedt’.
Men zou aan het gezegde nog gaarne een en ander toevoegen, vooral citaten
uit de preekenbundels, die immers zoo rijk van inhoud zijn en waarin de dingen
dikwijls zoo verrassend goed gezegd worden. Ons bestek laat dat evenwel niet toe.
Laat ik er alleen nog aan herinneren, dat een recensent, zelf een onzer meest
gevierde predikers, bij de aankondiging van een bundel Overdenkingen van Korff
eens schreef: ‘Ik wou, dat ik zóó kon preeken’. Verder volstaan wij met den raad:
leest het zelf. Dit blijft nog vele jaren de moeite waard.
Dat Korff met zijn preeken dikwijls een beslissenden invloed op jonge menschen
heeft uitgeoefend en ook voor menigeen uit de kringen der buitenkerkelijken ergens
op een of andere wijze het verlossende woord heeft gesproken, is uit het
bovenstaande wellicht reeds begrijpelijk geworden. Hij was dan ook een geliefd
prediker bij de A.M.V.J. en
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in evangelisaties als die te Bussum, Hilversum, Ede, Nijkerk en Amersfoort.
Dat ook het overige werk in de gemeente, ik denk met name aan catechisatie en
huisbezoek, door frischheid en pittigheid werd gekenmerkt, laat zich denken. Vele
catechisanten moesten wel houden van dezen leermeester, die het hun nu niet
bepaald gemakkelijk maakte, maar in ieder geval met groote ernst en openheid in
de behandeling van die vragen trad, waarvoor de opgroeiende jeugd in de moderne
wereld zich telkens gesteld ziet. Dat Korff niet van plan was bij dit gedeelte van het
pastorale werk voor de bekende bezwaren en uitvluchten van den modernen tijd uit
den weg te gaan, blijkt wel hieruit, dat hij, wanneer geen ander uur voor zijn leerlingen
gevonden kon worden, de catechisatie desnoods om 7 uur in den ochtend liet
aanvangen.
Bij dit werk is Korff ongetwijfeld voor velen geweest, wat een zijner vrienden van
hem getuigt: ‘een geweldige steun en leiding voor jongeren en ouderen, een man,
die terughield van excessen en dwong tot doortasten, een man van groote
bewogenheid en groote rust; die geen groote woorden, maar wel rake woorden
sprak; die geen ijveraar was en toch vol ijver’.
In de snel aangroeiende gemeente was natuurlijk ook allerlei noodig op
organisatorisch gebied. Korff heeft dit niet verwaarloosd. Het is b.v. mede aan zijn
initiatief te danken, dat de kapel ‘Nieuw-Vredenhof’ in het aan Haarlem grenzende
gedeelte werd gebouwd en dat kort na zijn komst eerst een hulppredikerschap werd
ingesteld, daarna een tweede predikantsplaats werd gesticht. Met den predikant,
die op deze plaats werd beroepen, Ds C.M. Briët, heeft Korff tot het einde van zijn
verblijf te Heemstede op een gelukkige wijze samengewerkt.
Aparte vermelding verdient verder zijn krachtige leiding van de vereeniging
‘Bijzondere Protestantsche School te Heemstede’, maar vooral zijn voorzitterschap
van het Diaconessenhuis te Haarlem en ook dat hij in deze functie groote
moeilijkheden met veel beleid tot een bevredigende oplossing heeft weten te brengen.
Een zijner vrienden, die bij deze moeilijkheden ten nauwste betrokken was, schreef
hierover: ‘Op mijn vraag, waarom hij zoo alles er op zette om mij te helpen met
gevaar, dat hij zelf door zijn hulp aan mij in moeilijkheden zou komen, was zijn
antwoord: ‘mijn vader is eens, evenals jij, onrechtvaardig behandeld en toen heb ik
mij zelf beloofd dat ik het onrecht, mijn vader aangedaan, op christelijke wijze zoo
wreken door tegen elk onrecht, een ander aangedaan, met
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de volle inzet van mijn persoon, te protesteeren’. Sinds dien tijd heb ik hem steeds
gezien als een man niet alleen van buitengewone geestesgaven, maar ook als een
man van een groot karakter.’
Het spreekt vanzelf, dat het leven van den jongen predikant hier van dag tot dag
bezet was en dat er weinig tijd overbleef voor den door Korff overigens bijzonder
gewaardeerden gezelligen omgang met enkele intieme vrienden; ik denk
inzonderheid aan de gezinnen van Ds O. Norel, toentertijd Directeur van het werk
der Inwendige Zending, thans predikant te Hemmen, van den president-kerkvoogd
der gemeente, Mr A.J. Honig en van Dr J. van der Spek, psychiater van de stichting
‘Meer en Bosch’ en ouderling der gemeente. Dat Korff zich overigens in de gemeente
Heemstede wel bijzonder op zijn plaats heeft gevoeld, is bij meer dan een
gelegenheid gebleken. Voor tal van beroepen, die in deze periode op hem werden
uitgebracht, o.a. door Rotterdam en bij herhaling door de gemeente Utrecht, heeft
hij telkens bedankt.
Wijden wij thans nog eenige aandacht aan de vruchten van zijn studie, waarvoor
gelukkig ook in dezen drukken werkkring nog uren, dikwijls alleen de vroege
ochtenduren, gereserveerd konden worden.
In de eerste plaats het bekende, veel gelezen boek: Op weg naar een nieuwe
levenseenheid. Dit geschrift was ontstaan uit een reeks van voordrachten voor
Volksuniversiteiten over het onderwerp ‘De moderne mensch en het Christelijk
geloof’ en werd nu ook voor een breederen kring van lezers uitgegeven. Deze
uitgave mag wel bij uitstek karakteristiek voor het theologisch optreden van Korff
genoemd worden. Het is geboren uit de overtuiging, dat de beide genoemde
grootheden, hoezeer ze ook van elkaar vervreemd zijn, nochtans bijeen behooren:
de cultuur kan niet zonder het Christelijk geloof en het Christelijke geloof schiet te
kort in de vervulling van zijn roeping als het de cultuur niet weet te bereiken. Met
dit laatste raken wij aan iets, dat centraal geacht mag worden voor het gansche
denken van Korff: het bereiken van de moderne cultuur. Voor het conflict worden
allereerst de diepliggende oorzaken aangewezen, waarop als het kenmerkende van
den modernen tijd wordt genoemd: het betrekkelijk zelfstandig worden van de
verschillende sferen van het leven. Geloof en kerk aan den eenen kant, de moderne
mensch met zijn nieuwe inzichten en nieuw type van leven aan den anderen kant
- dat komt tegenover elkaar in oppositie. Hoe dient nu de verhouding te zijn? Uit het
antwoord, dat op deze vraag gegeven wordt, vermeld ik slechts drieërlei, punten,
die m.i. wederom typeerend zijn voor
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Korff's wijze van denken. Allereerst wordt gewaarschuwd voor het gevaar, dat kerk
en geloof het aardsche leven zullen miskennen. ‘Als het doel van dit leven in het
geloof gevonden is, gaat het er niet allereerst om ‘bereid te zijn tot sterven’, maar
om dit aardsche leven te leven met God’. Men behoeft zich niet van de wereld af te
wenden. De wereld is en blijft Gods wereld. Het ideaal dient dus te zijn: met God,
doch in de wereld. Korff wijst verder op het gevaar der uitwendige kerstening van
de wereld. Het is waarlijk niet de plicht van den Christen aan alles een ‘Christelijk’
cachet te geven. Men heeft niet de taak bij alles zooveel mogelijk ‘Christelijke’
woorden te gebruiken, er voortdurend den naam van God en den Heiland bij te
vermelden. Het geloof wil heerschen, doch enkel op geestelijke wijze, enkel door
de vernieuwing van het subject heen. Het komt aan op de gezindheid van den
geloovige. En tenslotte - ook dit is een punt, dat wij voor en na in Korff's geschriften
geaccentueerd vinden en hem blijkbaar zeer ter harte gaat - waarschuwt hij voor
‘geloovig knoeien’, een jagen naar ‘Christelijke’ resultaten. Daarnaast onderstreept
hij evenwel, dat alle wetenschap en alle philosophie op een zeker gelooven berusten.
Aan de publicatie van dit boek in 1931 waren echter reeds enkele andere
geschriften en artikelen voorafgegaan. Van de laatste noem ik in het bijzonder het
uitvoerige stuk over Fatalisme in den jaargang 1923 van het tijdschrift ‘Onze Eeuw’,
van de eerste de studie over Shakespeare in de Volksuniversiteitsbibliotheek. Het
stuk over Fatalisme doet sterk aan Gunning denken. Korff heeft trouwens bij herhaling
uitgesproken, o.a. in zijn inaugureele oratie, dat hij aan dezen denker veel te danken
heeft. Zijn naam, evenals die van den vader der ethische richting, Chantepie de la
Saussaye Sr, komen wij bij de lectuur van Korff's geschriften dan ook meer dan
eens tegen.
De overige drie publicaties stel ik dan als van zelf naast elkander, te weten: Antiek
en Modern Christendom, 1921 (in de brochure-reeks Synthese), voorts
Kerkorganisatie en het Ethisch beginsel, 1923, een der ‘Geschriften uitgegeven
door de Ethische Vereeniging’ en tenslotte de bijdrage in Kerkopbouw, een bundel
toespraken, welke op de stichtingsvergadering der vereeniging van dezen naam in
1931 te Zeist gehouden werden. In al deze geschriften spreekt Korff zich n.l. uit
over de problemen betreffende de kerk. De beide brochures uit den tijd kort na 1920
pogen deze allereerst te zien in het licht der historie. Zoo grijpt het Synthese-nummer
terug naar de Middeleeuwen. Onder antiek Chris-
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tendom wordt dan het harmonisch Christendom van het Middeleeuwsch
Roomsch-Katholicisme verstaan. Het moderne Christendom wordt ons voor oogen
gesteld als de vorm, dien het Christendom - niet: aangenomen heeft, maar: bezig
is aan te nemen in het Protestantisme. Het is de vorm, die vooral door de Aufklärung
tot verdere ontplooiïng is gekomen en voor welken zijn disharmonische cultuur en
zijn individualisme kenmerkend mogen heeten. In de hedendaagsche cultuur vindt
men beide vormen naast elkander, gescheiden door een groot verschil van
mentaliteit: ‘het is tweeërlei geestelijke structuur, tweeërlei type van denken en
voelen, tweeërlei manier van leven, die hier onderling botst.’ In dit licht worden dan
tenslotte de concrete richtingsproblemen bezien. Aan beide groepen dient een
betrekkelijke vrijheid en zelfstandigheid te worden gegund. Het heeft geen zin ‘twee
zoo heterogene groepen nog langer te wringen in één kader, dat voor één van die
twee en dikwijls voor beide niet anders dan een dwangbuis kan zijn.’ Het ‘moderne
Christendom’ zal dan beter zijn totnogtoe zoo schromelijk verwaarloosde taak kunnen
vervullen ten opzichte van de intellectueelen en de arbeiders. Beide vormen van
Christendom hebben weliswaar elkander noodig, mogen dan ook niet uiteengaan,
maar een zekere vrijheid ten opzichte van elkander is toch gewenscht. Eerst dan
zal het moderne Christendom zich geheel kunnen geven ‘aan den zwaren, maar
heerlijken plicht het Christendom meer dan tot dusver tot openbaring te brengen
als de religie der persoonlijkheid.’ Wat de regeling van de kerkelijke moeilijkheden
betreft meent Korff aan een modus vivendi de voorkeur te moeten geven boven het
stelsel van evenredige vertegenwoordiging. In de brochure over kerkorganisatie
wordt deze keuze nog nader gemotiveerd. Het voor en tegen van beide oplossingen
vinden wij hier zorgvuldig afgewogen. Tenslotte blijkt de beslissende factor een
overweging van practischen aard te zijn: Voor invoering van den modus vivendi zal
nog eer een meerderheid te vinden zijn dan voor die van evenredige
vertegenwoordiging, daar deze laatste ten eenenmale indruischt tegen de principes
der rechterzijde. Uit beide geschriften blijkt overigens, dat Korff deze voor velen
toch ook weer weinig bevredigende oplossing heeft voorgestaan, om dan tóch op
eenigerlei wijze een uitweg uit al de moeilijkheden van den richtingsstrijd te kunnen
wijzen en omdat hij zich op grond van een diep gevoelde overtuiging tegen andere
oplossingen, gelijk b.v. die van juridische handhaving der belijdenis en uitbanning
der vrijzinnigen, bepaald moet verzetten.
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Hoe dit ook zij, in later tijd heeft Korff bij mijn weten voor deze oplossing van den
modus vivendi niet meer gepleit. In zijn opstel ‘De dienst der kerk aan de wereld’ in
den bundel ‘Kerkopbouw’ wordt hierop met geen woord gezinspeeld. Hetgeen wij
reeds in tal van preeken als een belangrijk gezichtspunt hebben herkend, keert ook
hier als een centraal thema terug: de kerk moet zich schuldenares weten tegenover
God èn tegenover de wereld. De schuld der wereld kan natuurlijk niet ontkend
worden. Korff accentueert echter, dat het niet op den weg der kerk ligt, die schuld
op den voorgrond te plaatsen. ‘Ja nog meer: indien al ons heil hierin gelegen is, dat
Christus de schuld der wereld gedragen heeft als de Zijne, dan zal de kerk zich
hierin Zijn lichaam hebben te toonen, dat zij behalve haar eigen schuld ook nog die
der wereld vrijwillig op zich neemt.’ Het nieuwe begin voor den dienst der kerk aan
de wereld behoort te zijn: dat de kerk boete doet. ‘Wij willen een kerk, die er is voor
de wereld, maar die er dan ook is als kerk, die als kerk een woord heeft, niet een
abstract woord doch een concreet woord, voor den nood der wereld en het licht van
Christus laat schijnen over alle vragen van het leven.’
Vooral door deze gedachte bezield heeft Korff mede het initiatief genomen tot de
oprichting van de vereeniging ‘Kerkopbouw’ en heeft hij gedurende verscheidene
jaren een werkzaam aandeel gehad in haar belangrijken arbeid, een tijdlang ook
als lid van het Moderamen. Hetgeen in de jaren na 1940 in het leven der kerk op
zoo verrassende wijze tot openbaring kwam, was mede door dit werk voorbereid.
Richtingen, die voordien in zondige gescheidenheid naast elkander voortleefden,
zijn door het contact in ‘Kerkopbouw’ veel dichter tot elkander gekomen en zoo
iemand, dan was Korff wel de geschikte persoon, om door zijn denkwijze en zijn
gansche optreden voor zulk een toenadering een belangrijke bijdrage te leveren.
In 1932 werd Korff door de Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde
Kerk benoemd als hoogleeraar vanwege de Nederlandsch Hervormde Kerk aan de
Universiteit te Leiden, als opvolger van Prof. Dr H.M. van Nes. Mede op het drietal
stonden Dr S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel en Dr M.A.J. de Vrijer, die eenige
jaren later benoemd werden als kerkelijke hoogleeraren te Utrecht. De leeropdracht
omvatte: de leerstellige godgeleerdheid, Christelijke zedekunde, In- en Uitwendige
Zending en Kerkrecht. Korff bewoog zich op het terrein van het eerstgenoemde vak,
toen hij den 14den October zijn ambt aan-
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vaardde met een oratie over ‘De wetenschap des Geloofs’. In een fraai gestelde en
doorzichtig gebouwde rede tracht Korff hier duidelijk te maken, op welke wijze hij
zijn taak aan de Universiteit wenscht op te vatten. Het blijkt allereerst voor hem een
levensvraag te zijn, of inderdaad van ‘wetenschap’ des geloofs gesproken kan
worden. De mogelijkheid, om de moeilijkheden, door welke de theologie in
wetenschappelijk opzicht schijnt gedrukt te worden, te verwijderen door de theologie
tot godsdienstwetenschap in den zin van de wet van 1876 te maken, wordt met
stelligheid afgewezen. Deze godsdienstwetenschap heeft haar recht van bestaan,
naast deze wetenschap over het geloof is er echter behoefte aan een wetenschap,
die zich plaatst op het eigen standpunt des geloofs. De godsdienstwetenschap kan
nooit meer zijn dan een voorportaal tot de eigenlijke theologie. Korff wijst er voorts
terecht met nadruk op, dat het volstrekt onnoodig is, de theologie voor het forum
der wetenschap presentabel te maken door haar van haar geloofskarakter te ontdoen.
Immers elke wetenschap berust in laatste instantie op geloof: hare primaire
onderstellingen zijn niet meer theoretisch te rechtvaardigen, ze kunnen alleen in
vertrouwen, in geloof worden aanvaard. De theologie kan derhalve met het volste
recht ‘wetenschap’ heeten, bijaldien ook hier, gelijk bij elke andere wetenschap, de
taak is, ‘dat zij haar toevertrouwd gebied behandelt op de wijze, die bij dit gebied
past, dat zij de begrippen, met welke zij arbeidt, zoo duidelijk en scherp mogelijk
bepaalt, en dat zij eindelijk haar oordeelen in systematische orde tracht te brengen’.
De kerk - zoo wordt verder betoogd - is geïnteresseerd bij zulk een wetenschap des
geloofs, omdat het voor het geloof wel degelijk van belang is, in welke formuleering
het zich uitdrukt en op welke wijze de oordeelen des geloofs met elkander in een
zekeren samenhang gebracht worden. De kerk heeft behoefte aan de formuleerende
en ordenende werkzaamheid van het denken ter wille van het geloof en van de
prediking en ook ter wille van de discussie met andere stroomingen en
beschouwingen.
Dat dit woord in den kring van den Senaat niet allerwege met onverdeelde
instemming werd aangehoord, laat zich denken. De legende wil dan ook, dat Korff
de sympathie van velen zijner ambtgenooten niet zoozeer gewonnen heeft door
deze oratie als wel door de geestige en gevatte toespraak, waarmede hij op het
dies-diner der hoogleeraren het woord van welkom tot de nieuwe leden van den
Senaat beantwoordde.
Overzien wij nu de Leidsche periode, dan is er zeker aanleiding ons
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allereerst bij zijn colleges te bepalen. Korff beschouwde het onderwijs aan de alumni
der Nederlandsche Hervormde Kerk als zijn voornaamste taak en heeft er dan ook
steeds hard voor gewerkt. Al spoedig deed hij zich kennen als een uitnemend docent.
Het betoog werd gegeven in heldere formuleering en klare dispositie van de stof en
in rustige voordracht. Het was bovendien boeiend niet alleen door het onderwerp
zelf, maar ook door menige opmerking of smakelijk vertelde anecdote: uit het college
over de leerstellige godgeleerdheid hoorde men niet zelden een daverend gelach
opklinken!
Onder de hem toevertrouwde vakken beschouwde Korff de dogmatiek terecht als
zijn hoofdvak. Op het desbetreffend college werden in de allereerste jaren van zijn
optreden onderwerpen als ‘Geloof en Geschiedenis in de theologie der 19e eeuw’
behandeld. Naderhand gaf Korff er echter de voorkeur aan, bij zijn leerstellige
uiteenzettingen uit te gaan van de artikelen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis.
Dit beteekende intusschen allerminst, gelijk soms wel eens verondersteld werd, dat
Korff aan de moderne dogmatische probleemstellingen voorbij zou zijn gegaan. Het
college van den cursus 1935-1936, waarin Art. 14 der Confessie uitgangspunt werd
voor een uitvoerige en gedegen dogmatische bespreking van de bekende en
toenmaals wel zeer actueele problemen over het beeld Gods en het zoogenaamde
‘aanknoopingspunt’, kan ons reeds van het tegendeel overtuigen.
Dit leidt ons nu als vanzelf tot een punt, dat bij een kenschetsing van Korff's
optreden als hoogleeraar in de dogmatiek zeker ter sprake moet komen: zijn
bestrijding van de Dialectische theologie, met name die van Karl Barth. Korff's betoog
is op dit punt ontegenzeggelijk scherp en fel geweest. Voor een deel wel, omdat hij
zijn leerlingen er voor wilde waarschuwen, met vele anderen den Zwitserschen
theoloog op ondoordachte wijze en dikwijls zelfs zonder eenige elementaire kennis
van zijn geschriften na te praten. Dat verder ook een zekere afkeer van de
breedsprakigheid van Barth in rekening moet worden gebracht, is mij bij meer dan
een gelegenheid gebleken. De voornaamste reden is echter wel, dat Korff zich uit
den grond van zijn hart moest verzetten tegen een theologie, die hoofdinteresses
van zijn geloofsbeschouwing geheel onvoldoende tot hun recht liet komen. Korff's
bezwaren concentreeren zich voornamelijk om een tweetal problemen. Vooreerst
dat van het ‘aanknoopingspunt’. Korff is van oordeel, dat wij bij Barth's
gedachtengang in deze aangelegenheid in strijd komen ‘met niet minder
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dan het gansche Nieuwe Testament’. Hij zelf wenscht het aanknoopingspunt niet
te zoeken ‘in een vermogen of begaafdheid, waarover de mensch zou beschikken’.
Veeleer hebben wij bij een en ander te denken aan ‘de vervulling van alle
menschelijke behoefte’. ‘Maar deze aansluiting is allerminst rustig, rechtstreeksch,
harmonisch, zij is veeleer in hooge mate dramatisch en van contrasten vervuld.’ De
aanknooping draagt steeds ‘een sterk contradictoir karakter, zij is evenzeer
tegenstelling als aanknooping, niet een aanknooping bij bezit, maar een aanknooping
bij nood.’ Het aanknoopingspunt, in dezen geest opgevat, kunnen wij naar Korff's
opvatting niet missen: het geloof zou anders niet ons geloof kunnen zijn. Bij Barth
komt dit alles te kort. Het geloof is niet langer een acte van den mensch: ‘het werk
van den Heiligen Geest treedt in de plaats van de menschelijke geloofsdaad’.
Korff's uiteenzettingen over ‘de algemeene openbaring’ houden met het genoemde
verband. Immers, ‘de gedachte van het aanknoopingspunt onderstelt steeds op de
een of andere wijze een algemeene, voorbereidende werkzaamheid van God, een
algemeene openbaring’. Daarbij wordt een scherp onderscheid gemaakt tusschen
de ‘algemeene openbaring’ en de ‘natuurlijke theologie’ der Roomsch-Katholieke
Kerk, welke z.i. moet worden gezien als ‘een rationaliseering van de gedachte der
algemeene openbaring’. Hij zelf wil bij de onderhavige uitdrukking denken aan een
spreken van God door ‘de werkelijkheid, waarin Hij zelf den mensch heeft geplaatst’.
Zich beroepend op bekende schriftplaatsen oordeelt Korff, dat God in de werken
der schepping, in het geweten, in de leiding van zijn leven, dus kosmisch, ethisch
en historisch tot den mensch spreekt en hem roept tot Zijn gemeenschap. Aan het
komen Gods in Jezus Christus gaat een komen Gods tot ieder mensch in Zijn
algemeene openbaring vooraf.
Op grond van een en ander moet Korff stellig gerekend worden tot hen, die de
Barthiaansche theologie op de meest principieele wijze hebben bestreden. En dat
deze zaak hem zelf bijzonder ter harte ging, bleek nog bij zijn laatste ziekte. Toen
hier, voor een moment, eenige hoop op herstel scheen te komen en daarmede ook
de mogelijkheid voor nieuwen arbeid, nam Korff zich voor, om met terzijdestelling
van allerlei ander werk, dat hij op zich genomen had, allereerst over deze materie
nieuwe publicaties in het licht te geven. Of zijn oordeel soms niet al te scherp is
geweest en of hij immer Barth en de zijnen recht heeft gedaan? Wellicht heeft Korff
te weinig laten uitkomen, dat ook hij, gelijk vele
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anderen, toch ook veel verschuldigd was aan de Dialectische theologie en is wel
eens al te zwaar accent gelegd op bepaalde uitingen van Barth, die nog slechts
relicten waren uit een vroegeren, in later jaren overwonnen periode. Billijkheidshalve
dient echter erkend te worden, dat ook van de andere zijde niet steeds op
zachtzinnige wijze gereageerd werd.
Ook op zijn college over Christelijke ethiek ging Korff in de laatste jaren uit van
de Symbolische geschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk (in den eersten
tijd werden onderwerpen als ‘Kierkegaard's opvatting van het Christendom’ en
‘Prolegomena der Christelijke Ethiek’ behandeld). Gedurende verscheidene jaren
vormden daar de stof van de Zondagen 34 en volgende in den Heidelberger
Catechismus over de Tien Geboden den grondslag van de besprekingen.
Wat het vak der Zending aangaat, Korff beschouwde het niet zoozeer als zijn taak
zijn leerlingen op de hoogte te brengen van de problemen, methoden en resultaten
der concrete zendingsterreinen als wel om hun inzicht te geven in de historie der
Protestantsche Zending en vooral in de groote principieele vraagstukken als die
betreffende de verhouding tusschen het Christendom en de niet-Christelijke
godsdiensten. Dat Korff's lessen over deze materie voor toekomstige predikanten
van groote waarde waren, werd, naar ik meen, door velen zijner studenten erkend
en zal nog voor meerderen duidelijk worden, als straks uitvoering gegeven kan
worden aan het plan, zijn colleges over de principieele problemen der Zending in
druk te doen verschijnen.
Wanneer ik het college kerkrecht het laatst vermeld, is dit zeker in
overeenstemming met de waarde, welke Korff aan de verschillende vakken zijner
leeropdracht heeft toegekend. Hij heeft het niet verborgen gehouden, dat dit vak
niet zijn voorkeur had. Op het college, dat om de twee jaar gegeven werd, handelde
hij o.a. over ‘De geschiedenis der organisatie van de Hervormde Kerk in Nederland
van 1568 tot heden’ en over ‘De vraag naar den kerkvorm, zooals deze zich voordoet
op Lutherschen bodem’.
Als examinator was Korff zachtzinnig en streng. Streng tegenover hen, die met
onvoldoende ijver hadden gewerkt of door heel hun houding toonden de stof niet
belangrijk te vinden, clement echter ten opzichte van anderen, aan wier kennis en
inzicht wel een en ander bleek te ontbreken, maar die met het geleerde toch wel
ongeveer tot het uiterste van hun kunnen waren gekomen en van wie verwacht
mocht worden, dat zij in de practijk van het ambt nuttig werkzaam zouden kunnen
zijn.
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Dat Korff verder op allerlei wijze contact met studenten zocht en vond, spreekt van
zelf. ‘De student - zoo schreef een zijner leerlingen bij zijn heengaan - was voor
hem geen nummer. Hij wilde ons leeren kennen en deed dat op een eigen manier;
kennismaking niet in de studeerkamer, maar in de huiskamer, niet omringd door
stapels boeken, maar achter een goed diner.’ Dit beteekende intusschen niet, dat
hij maar elk moment van den dag bereid was tot een gezellig praatje. Daarvoor was
hij te zuinig op zijn tijd. Een enkelen student, die daarop met wat al te groote
vrijmoedigheid beslag wilde leggen en maar eens kwam ‘aanloopen’, werd dit ook
wel te verstaan gegeven. Wanneer Korff's hulp echter werd ingeroepen voor reëele
moeilijkheden, hetzij van geestelijken, hetzij ook van materieelen aard, bleek hij
aanstonds bereid daaraan al zijn aandacht te schenken en ik meen te weten, dat
dan een ernstig gesprek met Korff menigeen werkelijk verder heeft gebracht en b.v.
ook wel eens in delicate richtingsproblemen den weg heeft gewezen.
Het contact met studenten heeft zich ook uitgestrekt tot die van andere faculteiten.
Meer dan eens werd aan Korff de academiepreek toevertrouwd, in Leiden, maar
ook aan andere universiteiten en hij heeft het, naar ik meen, niet als een
onaangename taak opgevat, in tal van lezingen en voordrachten voor verschillende
studentenorganisaties te midden van de academische jeugd het woord te voeren.
Hoeveel zorg aan dit werk werd besteed en hoe boeiend en ontdekkend zijn woord
dan kon zijn, daarvan vermag ieder nog een indruk te krijgen, als hij de moeite
neemt een dezer lezingen, een stuk over ‘Het Evangelie en de studie’, dat later in
Stemmen des Tijds, Jaarg. 1940 is verschenen, tot zich te laten spreken. Zelf heb
ik het voorrecht gehad op den avond, waarop deze voordracht gehouden werd,
tegenwoordig te zijn en ik bewaar nog een levendige herinnering aan de spanning
en de vroolijkheid, die toen in het geheel gevulde Groot-Auditorium onzer Universiteit
heerschten.
Naast homiletisch werk, dat wij reeds in ander verband genoemd hebben, dateert
uit de Leidsche periode belangrijke arbeid van wetenschappelijken aard. Wij
vermelden in de eerste plaats een interessant artikel in Onder Eigen Vaandel over
‘Schrift en Traditie’. In dit opstel hebben wij de inleiding tot gedachtenwisseling voor
ons, welke door Korff gehouden werd in een kring van Roomsch-Katholieken en
Hervormden over hetgeen in de 16de eeuw van Protestantsche zijde werd aangeduid
als ‘caput controversiarum intra nos et pontificios’. Na het
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voorafgaande zal het niemand meer verwonderen, dat wij Korff in dezen kring
aantreffen. Hij verdient een oecumenische geest genoemd te worden en moest het
derhalve van groote beteekenis achten contact met onze Roomsche broeders te
zoeken. Na alles over en weer zorgvuldig te hebben afgewogen meent Korff op het
aangegeven punt toch een belangrijke dissensus te constateeren. Aan het einde
van zijn artikel spitst hij dezen toe tot de tegenstelling tusschen twee formules:
‘Reformanda quia reformata’ eenerzijds, ‘definitiones Pontificis Romani ex sese
irreformabiles’ anderzijds. ‘Dat is het geschil, waarom het gaat: reformanda of
irreformabilis. Het vreeselijke van dit laatste is in ons oog, dat daarmede een Kerk
zich tot onboetvaardigheid doemt.’ Voorshands blijft er dus een verschil, dat de
gescheidenheid der kerken begrijpelijk maakt en ook tot op zekere hoogte
rechtvaardigt. Toch hooren wij Korff in zijn slotwoorden gelukkig nog wel pleiten
voor een mogelijkheid van verdere toenadering: ‘wij zijn als Protestanten bezig de
waarde der traditie weer te ontdekken. Als men nu van R.K. zijde oog kan krijgen
voor het gevaar der traditie, zouden wij dan niet dichter tot elkander kunnen komen?’
Wij herinneren verder aan artikelen in de Vox Theologica over ‘Student-zijn in de
Theologie’, een toespraak tot de Leidsche studenten in de theologie bij de opening
van den nieuwen cursus in het jaar 1940; over ‘Schleiermacher in de lijst van zijn
tijd’, uitgesproken bij gelegenheid van de Schleiermacher-herdenking op 12 Febr.
1934 in den kring der Theologische faculteit van hoogleeraren en studenten en ten
slotte aan twee artikelen over openbaring: ‘Openbaring’, Jaarg. 11 en ‘Protestantsch
en Roomsch-Katholiek begrip van openbaring’, Jaarg. 12. Het laatstgenoemde stuk
geeft een inleiding, welke in 1941 gehouden werd voor dienzelfden kring, waarvan
wij zooeven reeds spraken; het eerste, weergave van een voordracht op het
Interacademiaal Congres der V.S.T.F. in 1940, ontwikkelt op bijzonder sprekende
wijze, wat wij in de Christelijke kerk onder openbaring behooren te verstaan.
In de allerlaatste jaren schreef Korff ook enkele geschriftjes van stichtelijken aard,
die voor een breeder publiek bestemd waren, waarvan wij enkele toch opzettelijk
willen noemen, daar Korff in een tijd van crisis met deze pittige overdenkingen
duizenden van menschen heeft bereikt: ‘Hoe kan God het toelaten?’ ‘Het geloof ons
Een en ons Al’ en dan tenslotte vooral: ‘En toch is God Liefde’. Boekjes, door Korff
zonder eenige pretentie geschreven, maar die in den allereersten tijd van den
oorlogsnood in tallooze exemplaren zijn herdrukt en verkocht.
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Veel belangrijker echter nog dan dit alles was de publicatie van de Christologie, de
leer van het komen Gods, in de jaren 1940 eee 1941 in twee deelen verschenen.
Korff splitst dit werk, dat zijn hoofdwerk genoemd mag worden, in twee deelen. In
het eerste deel legt hij allen nadruk op het komen Gods op de verticale lijn, in het
tweede op het komen Gods op de horizontale lijn. De hoofdstelling van zijn betoog
luidt dan: ‘Het geloof ziet in Jezus Christus, in Zijn persoon, Zijn geschiedenis, Zijn
werk, het beslissend komen Gods tot de wereld ter redding uit de zonde’. Breedvoerig
en met groote klaarheid zet Korff allereerst in een positief betoog uiteen wat wij
onder deze cardinale these hebben te verstaan, om van daaruit te laten zien, in
hoeverre deze hoofdzaak in andere Christologieën, van vroegeren en lateren tijd,
toch op een of andere wijze niet tot haar recht komt. In deze uiteenzettingen treft
ons vooral tweeërlei: eenerzijds, dat Korff telkens opnieuw en in het laatste hoofdstuk
van het eerste deel met groote uitvoerigheid de theologie van Barth bestrijdt,
anderzijds, dat Korff op tal van plaatsen duidelijk laat blijken, dat hij bepaalde, in
ethisch-orthodoxen kring gehuldigde opvattingen thans met stelligheid afwijst. Ik
denk aan zijn pleidooi voor ontologische categorieën in de dogmatiek, zijn bestrijding
van de Christologie der Ritschliaansche school en vooral aan zijn bijzondere
waardeering voor het oud-Christelijk dogma. Maar ons bestek laat niet toe over dit
alles uit te weiden. Wij verwijzen daarom enkel nog naar twee bijzonder interessante
hoofdstukken uit het tweede deel: dat over het voorbereidend komen Gods onder
het oude verbond, dat zeer waardevolle beschouwingen geeft over een actueel
vraagstuk: de waarde van het Oude Testament voor het Christelijk geloof, en dan
het hoofdstuk over: Het leven van Jezus Christus, waarin Korff kennelijk een thema
behandelt, dat hem wel bijzonder ter harte gaat.
Bij dit vele werk heeft Korff het contact met de kerk in haar practischen arbeid
niet verloren. Hij stond bijna elken Zondag op den kansel, werkte mede in kerkelijke
vereenigingen - ik denk met name aan Kerkopbouw en het Hoofdbestuur van het
Nederl. Zendingsgenootschap - en heeft eenige malen de zittingen der Synode
bijgewoond als praeadviseur. Zijn arbeid in deze laatste qualiteit, voor Korff zelf,
naar het mij voorkwam, niet het meest aantrekkelijke deel van zijn taak als kerkelijk
hoogleeraar, werd in de hoogste vergadering der kerk door velen op prijs gesteld.
Het prae-advies gaf dikwijls waardevolle leiding aan de gedachten, de rapporten
van zijn hand waren helder gesteld.
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Daarbij moest de ruime, zoowel in theorie als practijk irenische houding van dezen
rechtzinnige bij de vertegenwoordigers der linkergroep in de Synode wel bijzondere
waardeering vinden.
In dit verband moeten wij ook nog voor een moment herinneren aan zijn optreden
in de bewegingen voor reorganisatie. Over zijn arbeid in Kerkopbouw hebben wij
reeds gesproken. Korff was van oordeel, dat hetgeen hij daar steeds had
voorgestaan, door het Reorganisatie-ontwerp van 1938 allerminst tot zijn recht zou
komen. Zijn beduchtheid voor deze oplossing van het kerkelijk vraagstuk meende
hij dan ook tot uitdrukking te moeten brengen in een artikel ‘Vastheid en beweging’,
tezamen met een opstel van Prof. Dr A.J. de Sopper verschenen in een brochure
‘De Reorganisatie van de Nederlandsche Hervormde Kerk’. De titel van het artikel
geeft de hoofdzaak van het betoog sprekend weer. Korff verlangt van een goeden
kerkvorm: vastheid en beweging. Het ontwerp zal ons het eerste wel brengen:
duidelijkheid en beslistheid in het belijden. Maar de vastheid moet er zijn terwille
van de beweging naar de wereld toe en Korff vreest, dat deze zal ontbreken. Op dit
punt beteekent het ontwerp een achteruitgang in vergelijking met dat van Kerkopbouw
in 1935: het element van beweging is zeer sterk teruggetreden. De vastheid
domineert en wordt bovendien te zeer gebonden aan de bestaande
belijdenisgeschriften. Deze kunnen wel ‘historisch uitgangspunt’ zijn, maar geen
‘grondslag’ voor tegenwoordig kerkelijk handelen. Bovendien dreigt het gevaar van
overschatting der leertucht. Bij een en ander laat Korff ook duidelijk uitkomen, dat
hij een doelmatige organisatie voor de ontwikkeling van het kerkelijk leven wel van
groote waarde, maar toch zeker niet van beslissende beteekenis acht. En het valt
niet te miskennen, dat door alles heen iets van een toon van spot èn scepsis klinkt:
men doet zoo luidruchtig en er worden wel wat heel dikke woorden gebruikt.
Aan het einde vraagt Korff zich af, hoe zijn positief advies moet luiden. Hij raadt
twee dingen: Vooreerst: wil men een presbyteriale kerkorde uitvoeren, dan zal dit
veel meer geleidelijk en voorzichtig dienen te geschieden. Maar bovenal: de
‘beweging’ moet in de structuur der kerk tot uitdrukking worden gebracht: de kerk
moet zoo effectief mogelijk haar taak volbrengen tegenover haar leden en tegenover
die buiten zijn.
Gelukkig heeft Korff bij dit alles nog tijd gevonden voor den omgang met vrienden:
uit de jaren van Heemstede en dan ook vele nieuwe vrienden en kennissen uit den
universitairen kring, die gaarne genoten van de gezellige en vroolijke sfeer in het
gastvrije huis aan den Rijnsburgerweg.
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In dit verkeer hebben wel velen ervaren, wat een zijner vrienden uit het laatste jaar
van zijn studietijd reeds van hem getuigt: ‘Wie met hem in aanraking kwam, genoot
van zijn omgang: degelijkheid en humor, beheerschtheid en levendige zin, eenvoud
en belangrijkheid waren op de meest natuurlijke wijze bij hem vereenigd.’
Op een leeftijd, waarop hij tot het hoogtepunt van zijn presteeren gekomen was
en wij meenden nog zooveel van hem te mogen verwachten, is Korff van ons
heengegaan. De ziekte, waarvan de eerste symptomen reeds openbaar geworden
waren in de jaren 1937 en 1939, toen Korff gedurende eenige maanden rust heeft
moeten nemen, vertoonde zich kort voor de viering van zijn 25-jarige bruiloft opnieuw
en liet zich weldra ernstig aanzien. De patiënt is zich daarvan ook wel bewust
geweest en het moet hem een zwaren strijd gekost hebben, om op betrekkelijk zoo
jongen leeftijd en met nog zooveel perspectief voor het wetenschappelijk werk
afscheid van dit leven te moeten nemen. In de mooie omgeving van Overveen heeft
hij bij trouwe vrienden nog herstel van gezondheid trachten te vinden. Weldra bleek
evenwel opname in het Diaconessenhuis te Haarlem voor nader onderzoek en
verpleging noodzakelijk. Daar, in de onmiddellijke nabijheid van zijn oude gemeente,
is hij ontslapen, in den vroegen morgen van den 14den October 1942, precies tien
jaar na zijn intrede in Leiden.
Op den 17den October had de teraardebestelling plaats op de begraafplaats te
Heemstede. In de gerestaureerde fraaie oude kerk der gemeente, waarin Korff zoo
dikwijls het Evangelie had verkondigd, was onder leiding van zijn opvolger, Ds G.A.
Barger, vooraf een treffende rouwdienst gehouden, waarna door schrijver dezes in
de aula der begraafplaats als vertegenwoordiger van de Synode en namens het
Hooger Onderwijs vanwege de Ned. Herv. Kerk aan de Universiteit te Leiden een
woord van herdenking werd gesproken. Een ontdekkende en bezielende prediker,
een bekwaam geleerde, een uitnemend docent, een fijnvoelend mensch en een
hartelijke vriend was van ons weggenomen.
Ongeveer een jaar later kon uit naam van vele vrienden en leerlingen door een
Comité een eenvoudig grafmonument aan Mevrouw Korff worden overgedragen.
Met den daarop gebeitelden tekst Luc. 19 : 10: ‘De Zoon des menschen is gekomen
om te zoeken en zalig te maken dat verloren was’ wordt hier blijvend gewezen op
datgene, waardoor zoowel de theologische als de practische arbeid van Korff in
eerste instantie bepaald was geweest.
G. SEVENSTER
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Lijst der publicaties
1921

Antiek en modern Christendom.

1922

Wereldsche kerkgang.

1922

Christelijke Religie en Historie in de
Theologie van W. Herrmann.

1923

Fatalisme, in Onze Eeuw, blz. 3-42.

1923

Kerkorganisatie en het Ethisch Beginsel.

1925

Blijdschap, in Bijbelsche Almanak, uitgeg.
door het Nederl. Godsdienstig
Traktaatgenootschap.

1928

Blijdschap, in Eltheto, blz. 261-273.

1929

Levensproblemen bij Shakespeare
(V.U.B.).

1931

Op weg naar een nieuwe levenseenheid.

1931

De dienst der Kerk aan de wereld, in
Kerkopbouw, toespraken gehouden op
de stichtingsvergadering der Vereeniging
op 16 Febr.

1931

Eeuwigheid en Tijd, z.j.

1932

Afscheidspreek te Heemstede.

1932

De Wetenschap des Geloofs.

1932

Advent (Gen. 2 en 3).

1934

Schleiermacher in de lijst van zijn tijd, in
Vox Theologica, blz. 81-89.

1934

Het lijden van Christus.

1934

Jong Geloof.

1937

Schrift en Traditie, in Onder Eigen
Vaandel, blz. 278-301.

1938

Het Koninkrijk Gods zal van u afgenomen
worden, in den bundel: Het Koninkrijk der
hemelen is gelijk aan - door J.A. Cramer
e.a.

1938

Vastheid en beweging, in: De
Reorganisatie van de Nederlandsche
Hervormde Kerk door F.W.A. Korff en
A.J. de Sopper, z.j.

1938

Barth's jongste geschrift, in Algemeen
Weekblad, blz. 115 vlg.

1939

Is geloof zelfbeveiliging, illusie? in
Eltheto, blz. 57-62.
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1940

Boekbeoordeeling van I.J. De Bussy, De
Wetenschap der Moraal, in De Gids, blz.
114 vlg.

1940

Onze Tijd en ons Geloof, in Algem.
Weekblad, blz. 277-278.

1940

Openbaring, Vox Theol., blz. 65-75.

1940

Het Evangelie en de Studie, in Stemmen
des Tijds, blz. 534-555.

1940

Student-zijn in de Theologie, Vox Theol.,
blz. 7-13.

1940

Het Kerstgeheim, in Eltheto, blz. 33-34.

1940

Christologie, dl. I.

1940

En toch is God Liefde, z.j.

1940

Het Geloof ons Een en ons Al, z.j.

1940

Wat wij nu moeten leeren, z.j.

1940

Hoe kan God het toelaten?, z.j.

1941

Protestantsch en Roomsch-Katholiek
begrip van openbaring, in Vox Theol.,
blz. 7-14.

1941

Christologie II.

1943

Eeuwigheid en Tijd, II.
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Nicolaas van der Laan
(Rijsoord, 17 October 1890-Heelsum, 2 Augustus 1943)
Nico van der Laan stamde uit het Calvinistisch deel van het Nederlandsche volk,
dat zich in de laatste helft der 19e eeuw van een verscholen en als achterlijk verachte
groep langzamerhand omhoog werkte tot de kringen, die meetelden op cultureel
en wetenschappelijk gebied. Zijn vader, een streng Gereformeerd man, was hoofd
eener Chr. school, eerst te Rijsoord, waar Nico geboren werd, en sedert 1900 te
Katendrecht. Van 1900 tot 1909 bezocht hij het Marnix-Gymnasium te Rotterdam,
waarna hij te Leiden werd ingeschreven als student in de Nederlandsche Letteren.
Er viel toen, voor den kring waartoe Van der Laan behoorde, nog heel wat aarzeling
te overwinnen, om te gaan studeeren aan een openbare universiteit. De wetenschap,
zooals die te Leiden werd beoefend of althans heette te worden beoefend, verdroeg
zich slecht met het geloof waarin hij was opgevoed. Zij stond nog onder den ban
der natuurwetenschappen. Had niet Blok, een der professoren waarvan de student
onderricht zou ontvangen, bij zijn intreerede in 1894 verklaard ‘geen oogenblik te
aarzelen de geschiedenis met andere natuurwetenschappen op één lijn te stellen,
zoowel wat hare methode als wat hare materie betreft’? Van der Laan bracht van
huis uit wantrouwen mede tegen deze wijsheid, die van de wereld was. Het gevolg
was bij hem een zekere schuwheid tegenover de professoren die in den
academie-tempel de hoeders waren dezer wijsheid, een schuwheid die in de hand
werd gewerkt door zijn karaktereigenschappen. Van der Laan was in zijn jonge jaren
verlegen. Hij gaf zich niet gemakkelijk in den omgang met vreemden en zijn
professoren, die hem alleen van uiterlijk kenden, beschouwden hem als een ijverig,
maar onbeduidend student, van wien niet veel te verwachten was. Beide meeningen
waren onjuist. Onbeteekenend was hij allerminst en ijverig in zijn eerste jaren maar
half. Hij leefde daarvoor te veel mee in het studentenleven, zooals dit zich
ontwikkelde in de Leidsche afdeeling der S.S.R., een kleine vereeniging, die niet
tot de erkende corpora behoorde en een vrijwel verborgen bestaan leidde. Daar, in
den kring van gelijkgezinden, kwam Nico van der Laan tot zijn recht. Leek hij voor
vreemden bedeesd en onaantrekkelijk, wanneer hij in een vertrouwde omgeving
loskwam, bleek hij begaafd met een geestigheid en een humor, die aan weinig
menschen gegeven zijn. Hij was een geboren tooneelspeler. Hij kon ieder mensch,
met wien hij in

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

173
aanraking kwam, in woord en gebaar imiteeren zoo volmaakt, dat het was, of men
den man zelf in levenden lijve voor zich zag. Zijn professoren, die op hun colleges
alleen het ietwat zorgelijke gezicht voor zich zagen of in particulier gesprek hun
raadgevingen ten beste gaven aan den armen kerel, ‘die er nu eenmaal geen was
van den eersten rang’, hadden het moeten weten, hoe precies hij hen onderwijl zat
te bestudeeren in al hun eigenaardigheden, en welk een succesnummer zij vormden
in het repertoire, dat hij zoo nu en dan ten beste gaf! Onder zijn vrienden was hij
met zijn fijne geestigheid, die nooit in grofheid ontaardde, dan ook getapt als
weinigen. Zijn vroolijke studententijd heeft hij in 1926 onder den titel ‘Leidsche
Herinneringen’ beschreven in het Gedenkboek der S.S.R., waaraan hij zijn heele
leven is trouw gebleven. Van de Leidsche Afdeeling was hij eerelid en bij zijn dood
was hij voorzitter van de landelijke reunisten-organisatie.
De gevaren, die men in de kringen, waaruit Van der Laan voortkwam, van de
openbare universiteit duchtte, bleken in de practijk minder groot dan gevreesd was.
Juist in dezen tijd kwam er kentering. Colenbrander heeft er in 1925, toen hij Blok
opvolgde, twijfel aan geuit, of deze zichzelf eigenlijk wel bewust is geweest, ‘dat hij
de historie, geesteswetenschap zoo er één is, de diepste kniebuiging deed maken,
die haar ooit is afgevergd’. In Blok's eigen arbeid is van zijn gedurfde uitspraak
weinig te bespeuren. Zij was meer een neerslag van den geest van den tijd, waarin
hij haar uitsprak, dan een richtlijn voor de toekomst. Van der Laan heeft er althans
in het onderwijs, dat hij ontving, weinig van kunnen bemerken. Als vanzelf is hij
daardoor de universiteit nader gekomen. Hij is er zijn heele leven trotsch op geweest,
dat hij te Leiden had gestudeerd, en hij heeft er op den duur ook de waardeering
gevonden, waarop hij recht had.
Het is vooral Prof. J.W. Muller geweest, die zijn bekwaamheid als wetenschappelijk
werker ontdekt heeft. Onder hem bewerkte hij zijn dissertatie: ‘Uit Roemer Visscher's
Brabbeling, I’, waarop hij in 1918 promoveerde. Het was een stof, die hem lag. Van
der Laan had een groote belangstelling voor de klassieken, hij had zelfs graag
klassieke letteren willen studeeren. Daarnaast had hij voorliefde voor de Fransche
letterkunde. Beide kwamen hem nu te pas bij het terecht brengen van de
oorspronkelijke gedichten, die R.V. ‘naer 's landts gelegentheyd verduytscht’ had.
Aan wien ook beter dan aan hem, die in zoo menig opzicht met den ronden Roemer
verwantschap toonde, kon de taak zijn
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toevertrouwd, om de bedoeling van deze gedichten en van zoovele andere, die R.V.
er in denzelfden trant had bijgedicht, aan het licht te brengen? In 1923 volgde het
2e deel, waardoor Van der Laan een werk van blijvende waarde heeft tot stand
gebracht, a1 blijft het te betreuren, dat wij nu toch nog geen volledige uitgave rijk
zijn. Prinsen zoowel als Verwey hebben deze klacht geuit, hoe groote waardeering
zij ook hadden voor het verrichte werk. De eerste zocht er zelfs redenen van
preutschheid achter, die Van der Laan zouden hebben weerhouden, om alle
gedichten te herdrukken, maar als men er op let, wat wel en wat niet werd gegeven,
dan lijkt dit vermoeden weinig waarschijnlijk. Meer voor de hand ligt, dat het werk
voor een proefschrift wat al te kostbaar dreigde te worden. Terecht zorgde Muller
er dan ook voor, dat het 2e deel geldelijken steun ontving van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde. Van der Laan kwam daardoor met haar in contact. In
1923 werd hij tot lid benoemd, een onderscheiding die hij ten zeerste op prijs stelde.
De 16e eeuw bleef zijn aandacht boeien. Van R.V. kwam hij tot de Rederijkers.
In 1930 beschreef hij in het Tijdschrift voor Ned. Taal en Letterkunde een vrijwel
onbekende verzameling van hun spelen, verborgen in het Leidsche Gemeentearchief.
In 1932 gaf hij een vijftal stukken uit dezen bundel volledig uit onder den titel
Rederijkersspelen. In 1938 volgde zijn ‘Uit het Archief der Pellicanisten’, vier
esbatementen uit den bekenden Haarlemschen bundel, in 1941 de
‘Noordnederlandsche Rederijkersspelen’, beide in de uitgaven der Maatschappij,
het eerste in de kleine serie, het tweede in de Elsevier-uitgave. Al dit werk is
zorgvuldig bearbeid, degelijk en betrouwbaar. Men vindt er heel wat nieuwe gegevens
in over de 16e-eeuwsche taal, maar het was toch vooral de philologische interpretatie,
die Van der Laan's belangstelling had en daarin gaf hij vaak treffende blijken van
zijn vernuft en scherpzinnigheid. Hoe goed hij in de 16e eeuw thuis was, toonde hij
ook door zijn verhandeling op het philologencongres te Leiden in 1933 over de
‘Betrekkingen tusschen Noord en Zuid in de 16e-eeuwsche Letterkunde’. Er werd
daarbij vrij fel gedebatteerd, maar Van der Laan, die een vaardig spreker was, wist
zijn standpunt met succes te handhaven. Het lag voor de hand, dat er, toen voor
de Coornhert-uitgave naast Becker een medewerker werd gezocht, het eerst werd
gedacht aan Van der Laan. Onvervaard nam hij dit aanbod aan. Hij zou de Comedies
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uitgeven en was reeds druk bezig met de voorbereiding, toen de dood hem wegrukte.
Van het Gezelschap van Chr. Historici was Van der Laan van de oprichting in
1920 af lid. Ook daar vond zijn bescheiden en beminnelijke persoonlijkheid
waardeering en had zijn woord gezag. Hij bekleedde er in 1943 het voorzitterschap
van. Verschillende voordrachten hield hij er over onderwerpen uit de 16e en 17e
eeuw, die later zijn uitgegeven in Opwaartsche Wegen of in de lustrumbundels van
het Gezelschap. Men meene echter niet, dat zijn belangstelling alleen tot de 16e
en 17e eeuw is beperkt gebleven. Ook in de 19e eeuw heeft hij gewerkt. Daar trok
vooral Potgieter hem aan. Hij schreef een studie ‘Potgieter's strijd tegen Jan Salie’,
die echter door de tijdsomstandigheden in hs. bij den uitgever is achtergebleven,
en hij was bezig met de voorbereiding van een biographie over hem. Dat het boek
niet voltooid is, valt te betreuren, omdat Van der Laan met zijn pittige en sierlijke
stijl voor de literatuurgeschiedschrijving een aanleg bezat, die nooit geheel tot zijn
recht is gekomen. Het blijkt uit de korte levensbeschrijving van R.V. voor zijn
dissertatie, uit de talrijke recensies, die hij schreef, en uit zijn reisbeschrijvingen in
De Groene Amsterdammer en Op den Uitkijk.
Hij hield van reizen. Na een ernstige ziekte, toen hij 1 1/2 jaar zijn werkzaamheid
als leeraar bij het M.O. moest onderbreken, heeft hij langen tijd in Zuid-Frankrijk
vertoefd, om op krachten te komen. Dit verblijf heeft zijn liefde voor Frankrijk in gloed
gezet. Hoe rasecht Hollander hij ook was, hij voelde zich verwant aan den Franschen
geest en de luchthartigheid van het Fransche volk vond weerklank in zijn eigen
karakter.
Of zijn leerlingen in zijn lessen veel van deze eigenschappen hebben bespeurd,
valt te bezien. In tijdelijke betrekkingen, die veel te zwaar voor hem waren, had hij
als beginnend leeraar moeite gehad met de orde. Na zijn doctoraal was hij in 1915
benoemd aan de H.B.S. te Enschedé, waar de bekwame schoolleider Van der
Capellen hem het noodige zelfvertrouwen wist te geven. In 1918 kwam hij aan de
Chr. H.B.S. in Den Haag, waar hij sedert gebleven is. Gedachtig aan de ervaringen
uit zijn eersten tijd, liet hij niet veel over zijn kant gaan. Vooral in de lagere klassen
was hij afgemeten en gevreesd om zijn ironische en als het noodig was sarcastische
terechtwijzingen. Alleen in de hoogere klassen liet hij zich meer gaan en daar vond
hij vooral onder de voor literaire schoonheid ontvankelijken groote waardeering. Het
literatuuronderwijs had de liefde
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van zijn hart. Hij vatte zijn taak ernstig op. Hij was leeraar aan een Christelijke school
en wilde literatuuronderwijs geven in Christelijken geest. Hoe dit moest worden
gedaan was een probleem, dat hem voortdurend bezig hield. Moest de oplossing
daarin worden gevonden, dat alleen Christelijke schrijvers werden behandeld? Dat
zeker niet. Dan kon men, schreef hij eens, beter doen als Tertullianus, die van
oordeel was, dat een Christen geen leeraar kon zijn in de letterkunde. Hij wees
daartegenover op het voorbeeld van Paulus en Augustinus, die van de
niet-Christelijke letterkunde hunner dagen volledig op de hoogte waren. Wel trachtte
hij zijn leerlingen in de eerste plaats uit de vroegere en de hedendaagsche
letterkunde bij te brengen waar en in welke schakeeringen de Christelijke
kunstgedachte tot uiting is gekomen en in hoeverre zij als factor tot de ontwikkeling
van het volksleven heeft bijgedragen, maar daarnaast probeerde hij inzicht te geven
in de vraag, waar de kunstenaar de goddelijke afkomst zijner inspiratie verloochende
of ze althans toeschreef aan en in dienst stelde van een godsbegrip, dat met het
wezen van het Christendom in strijd is. Zoo werd door hem het onderwijs in de
letterkunde op een hooger plan geheven en zoo vond hij ook een uitgangspunt voor
de vraag of en waar er in het werk van zijn eigen tijdgenooten sprake was van
Christelijke kunst. Fel veroordeelde hij de halfheid in zijn eigen kring, die voor
Christelijke kunst trachtte te doen doorgaan, wat het in werkelijkheid niet was, die
een z.g. tegenstrijdigheid tusschen Christendom en kunst trachtte weg te nemen
door van beide iets te geven en daardoor beide beleedigde, of met stichtelijke
woorden te vergoeden, wat het werk aan schoonheid miste. Sceptisch stond hij
tegenover het verlangen naar een Christelijke poëzie, zoolang men de Christelijke
dichters der 16e en 17e eeuw niet of maar half kende, daarbij herinnerend aan den
raad, dien Goethe in zijn Gesprekken met Eckermann aan de jonge dichters gaf,
om eerst van de meesterlijke dingen, die de dichters vóór hen hadden voortgebracht,
te leeren wat schoonheid eigenlijk is en hoe moeilijk deze te bereiken valt. Van der
Laan gaf van deze opvattingen rekenschap in voordrachten voor den ouderavond
van zijn school en voor den Bond van Vereenigingen voor Chr. M.O. en Chr. V.H.O.,
in dagbladartikelen en in recensies in het Orgaan voor Chr. M.O. en verschillende
andere tijdschriften.
Alles wat uit zijn handen kwam, was degelijk verzorgd. Oppervlakkigheid was
hem een gruwel, zelfs al gold het maar een bijdrage van een schoolkrantje. Hij heeft
ongelooflijk veel werk verzet. Naast zijn weten-
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schappelijken arbeid en een volle leeraarsbetrekking aan een groote H.B.S. nam
hij in het kerkelijk leven een vooraanstaande plaats in. Daarbij gaf hij tal van
privaatlessen, dikwijls pro deo aan leerlingen, die het niet betalen konden, en
verwaarloosde allerminst de belangen van zijn gezin.
Hij was in 1918 getrouwd met Martina Schoemakers, een predikantsdochter, die
denzelfden zin voor humor had, welke hem eigen was, en in practischen levenskijk
aanvulde, wat hem te kort schoot. Het was daardoor een harmonisch en gelukkig
huwelijk, waaruit vier kinderen geboren werden. 25 Jaar zijn zij getrouwd geweest.
In Mei 1943 hadden zij hun zilveren feest gevierd. Een nieuwe periode lag voor
hem. Van der Laan stond op het hoogtepunt van zijn leven en zijn wetenschappelijk
kunnen. De Coornhert-uitgave en de Potgieter-biographie zouden er de bewijzen
van worden. Helaas! midden in zijn bedrijvig leven is hij ontrukt aan zijn gezin en
zijn werk.
Op een stralenden zomerdag ging hij te Heelsum, waar hij zijn vacantie doorbracht,
met zijn twee jongste kinderen baden in den Rijn. Hij was zelf al uit het water gegaan
en lag op den oever in den warmen zonneschijn te genieten van zijn rust en zijn
vrijheid, toen hij plotseling bemerkte, dat zijn tienjarig dochtertje in een kuil was
geraakt en door den stroom dreigde te worden meegesleept. Zonder bedenken
sprong hij het na, maar werd zelf meegesleurd. Het kind bleef behouden, hijzelf
verdronk. Het is het levensbeeld van den man, die nooit zichzelf heeft gezocht, maar
altijd het eerst dacht aan het belang van den ander.
Een vroom en een goed mensch is van ons gegaan. Velen hebben daarvan
getuigd bij zijn begrafenis, die, door de overgroote belangstelling uit allerlei kringen
der bevolking, een koninklijke uitvaart werd.
J.C.H. DE PATER

LIJST DER GESCHRIFTEN

Werken:
1918

Uit Roemer Visscher's Brabbeling, I
(dissertatie).

1923

Uit Roemer Visscher's Brabbeling, II.

1932.

Rederijkersspelen naar een handschrift
ter Bibliotheek van het Leidsche
Gemeente-Archief.

1938

Uit het Archief der Pelicanisten. Leidsche
Drukken en Herdrukken uitgegeven
vanwege de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde.

1941

Noordnederlandse Rederijkersspelen.
Bibliotheek der Nederlandse Letteren
samengesteld door de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden en
de Koninklijke Vlaamsche Academie te
Gent.
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Artikelen:
1914

Het ‘Discours de Lyon’. Fraternitas.
Groot-Gereformeerd Studentenblad.

1922

Nog eens Rommelsoo I, 2. Tijdschr. voor
Ned. T. en Lett.

1923

Een brief van Dousa aan Roemer
Visscher. Tijdschr. voor Ned. T. en Lett.

1923

Middelbaar en Gymnasiaal Onderwijs.
Na vijf en twintig jaren. Gedenkboek ter
gelegenheid van het zilveren
regeeringsjubileum van H.M. Koningin
Wilhelmina.

1924

Uit den Ouden Studententijd. Op den
Uitkijk. 1e jg.

1924

Bij een weinig bekend portret van Prins
Willem. Op den Uitkijk, 1e jg.

1924

Moderne Letterkunde en Christelijk M.O.
13e Jaarverslag der Vereeniging voor
Chr. M.O. te 's-Gravenhage.

1925

De Pilatustrap te Rome. Op den Uitkijk,
2e jg.

1925

Enkele 17e-eeuwsche uitingen tegen het
‘slordige’ in de Letterkunde. Opgang, 9e
jg. en Opwaartsche Wegen, 3e jg.

1926

Leidsche Herinneringen. Gedenkboek
des S.S.R.

1926

Erasmus († 1536). Club-spectator.
Orgaan van de 1e Chr. H.B.S.

1930

Rederijkersspelen in de bibliotheek van
het Leidsche Gemeente-Archief. Tijdschr.
voor Ned. T. en Lett., deel XLIX.

1930

‘Marones Christiani’. Lustrumbundel
uitgegeven vanwege het Gezelschap van
Chr. Historici.

1931

Het Onderwijs in de Nederlandsche Taal
en Letterkunde op de H.B.S., Gymnasia
en Lycea. Uitgave van den Bond van
Vereenigingen voor Chr. M.O. en V.H.O.

1932

Over het verlangen naar een Christelijk
Poëzie. Zondagsblad bij De
Rotterdammer, 13 Aug.

1934

Iets over onze Martelaarsboeken der 16e
eeuw. Op den Uitkijk, 10e jg.
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1937

Erasmus' satire: Julius Exclusis e Coelis.
Lustrumbundel uitgegeven vanwege het
Gezelschap van Chr. Historici.

Reisbeschrijvingen:
1922

Uit Frankrijk's Zuiden. De Groene
Amsterdammer.

1925.

In en Om Napels. De Groene
Amsterdammer.

1925

Naar de ‘Grande Chartreuse’. Op den
Uitkijk.

1928

Naar de Vogezen. De Groene
Amsterdammer.

Schoolboeken:
1927

W. Kramer en -. Dietsche Lusthof. I en
II. Letterkundig Leesboek voor de
hoogere klassen.

1929

W.A. Deurman en -. Bloemhof I en II.
Leesboek voor Inrichtingen van
Voortgezet Onderwijs.

Boekbeoordeelingen:
Bovendien schreef Dr. Van der Laan een groot aantal boekbeoordeelingen in
Museum, Het Orgaan voor Christelijke Middelbaar Onderwijs, Opwaartsche Wegen,
Stemmen des Tijds, Timotheus en Calvinistisch Weekblad. Uit gebrek aan
plaatsruimte moeten wij er van afzien daarvan hier een volledige lijst te geven.
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Hubert Marie Luns
(Parijs, 6 Juni 1881-Amsterdam, 24 Februari 1942)
Rijk aan afwisseling is het leven geweest van Huib Luns, een leven, waarvan ik in
een mij kortelijk toegemeten bestek bericht wil geven.
Hubert Marie Luns is op 6 Juni 1881 te Parijs geboren als derde kind van
Theodorus Bernardus Johannes Luns en Elisabeth Wijs.
Door de warme lente-zon van het lachende Lutetia in zijn eerste levensdagen
beschenen heeft Luns, ofschoon beide ouders ras-echte Nederlanders waren en
hijzelf van zijn prille jeugd af zijn opvoeding in het land zijner vaderen heeft genoten,
altoos iets Fransch in zijn allure behouden. Het opbruisend enthousiasme van den
zuiderling was hem eigen; zijn uitbundigheid had iets der Gasconjers. Ook zijn
uiterlijk, waarvan men de spontaneïteit terstond kon aflezen, had weinig
gemeenzaams met dat van den gemiddelden bedachtzamen Nederlander. En toch
was Huib Luns met al dezen Franschen en zuidelijken inslag Nederlander in hart
en nieren. Geen Nederlander zou met meer warmte en geestdrift hebben kunnen
pleiten voor de schoonheid van ons land en ons volk, gelijk die schoonheid zich
duurzaam manifesteert in onze schilderkunst. In het laatste groote werk van zijn
hand ‘Holland schildert’, met als ondertitel ‘de Nederlandsch schildertaal, zooals zij
in de laatste 50 jaar klankvol en rijk gesproken werd’ staat op de eerste bladzijde
geschreven:
‘De taal is gansch het volk, indien onder taal niet enkel spreek- en schrijftaal
worden verstaan, maar alle uitdrukkingsmiddelen van een volkskarakter
De schilderkunst is sinds eeuwen de taal der Nederlanden bij uitnemendheid
De schilderkunst is de kunst der individueele passie, zij definieert het individu.
Bundelt zich de schildersarbeid van een volk tot een school, dan definieert die
school het volk, wiens taal zij spreekt.’
Klinken deze woorden niet als een rake en simpele geloofsbelijdenis? Wellicht
nog overtuigender is het woord vooraf in dit boek, een inleiding, die als een soort
levensbiecht moge worden aangemerkt: ‘De negentiende eeuw, het wordt steeds
duidelijker, was voor de kunst, de architectuur uitgezonderd, een groote tijd, waarin
de onderscheidene volksgroepen van Europa zich in de eigen taal uitspraken.
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In proza en poëzie, in symphonie en opera klonken de eigen accenten machtig en
meesleepend. Frankrijk schrijft, Italië zingt, Holland schildert ......
Wat Holland schildert en wat het in de laatste vijftig jaren uitsprak en uitspreekt,
was héél de ziel van Nederland, die nooit dieper en rijker was.
Van de laatste vijftig jaren, die liggen na ons litterair reveil van 1880, te verhalen,
maakt een getuige zich op die als jongetje, nog bijna aan de hand van zijn vader,
in koortsachtige bewondering liep langs de wanden van het maatschappelijk gebouw
van Arti et Amicitiae te Amsterdam. Hij zag er de meesterstukken, die reeds nù den
tijd hun tol betaalden, in prille schoonheid.
Zijn vader bracht hem te Londen in Alma Tadema's atelier, en zijn jong
lidmaatschap bracht hem met Breitner aan de leestafel van Arti.
Hij zag de schilderijen nog nat van den ezel, bij den kunsthandel, vóór zij op de
internationale tentoonstelling het edelste Hollandsche vlagvertoon werden.
De getuige schouwde niet alleen de Schilderkunst, maar hij nam levendig deel
aan haar leven. Hij is juist oud genoeg om irenisch te staan tegenover zijn confraters,
en nog juist jong genoeg om in het rhythme van den eigen hartslag het doorleefde
neer te schrijven.’
Aldus Luns in 1941. ‘Jong genoeg’, mocht stellig een treffende kwalificatie als
een bewijs van zelfkennis heeten, want Luns verstond in hooge mate de kunst om
bij al zijn arbeid jong te blijven. Met vele jongens-achtige accenten is ‘Holland
schildert’ geschreven en dat is zeker een niet geringe aantrekkelijkheid van deze
boeiende uitgebreide handleiding, die uiteraard in menig opzicht een lexicografisch
karakter draagt.
Als jongetje reeds - Luns getuigde het zelf - werd zijn belangstelling voor de
schoonheid gewekt. Betrekkelijk kort na zijn geboorte keerden zijn ouders naar
Nederland terug, waar zij zich aanvankelijk te Haarlem en spoedig na dien te
Amsterdam metterwoon vestigden. De groote uitbreiding der hoofdstad op elk terrein
en speciaal op het gebied der kunst midden in de ‘branding van tachtig’ stond voor
de deur en Luns heeft er zich altoos op kunnen beroemen aan dit gansche
evolutie-proces te hebben mogen deelnemen. Hij is leerling geweest van de vijfjarige
H.B.S. van dr Campert, in die jaren de eenige vijfjarige in de hoofdstad en hij heeft
in het statige huis van Coymans, het
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vermaarde gebouw aan de Keizersgracht tegenover de Westermarkt, zijn eerste
schreden gezet op het pad, dat naar verdere schoonheid leidde. De artistiek
onderlegde vader heeft den kunstzinnigen aanleg zijner beide zoons niet onderdrukt,
integendeel flink aangewakkerd, zoodat beide knapen, zoowel Huib als ook zijn
jongere broeder Frank hun lotsbestemming om de kunst ieder naar eigen aard te
dienen, onbelemmerd mochten volgen, Huib als teekenaar en kunstschilder, Frank
als letterkundige en dramaturg van groote gaven.
Gedurende zijn H.B.S.-tijd bracht Luns zijn vrije Zaterdagmiddagen door op de
teekenschool van de jonge Molkenboer's, Antoon en Theo, welke school den
historisch-aantrekkelijken naam droeg van Hendrik de Keyser-school. Zij was
gevestigd op de bovenste verdieping van het Nutsgebouw, het prachtige
achttiende-eeuwsche huis van Crevenna, aan den N.Z. Voorburgwal bij de
Paleisstraat, pal tegenover de achterzijde van 's werelds achtste wonder, Jacob van
Campen's magistraal Raadhuis-Paleis. Het Nutsgebouw zelf is welhaast een kwart
eeuw geleden onder de mokerslagen van den stedenschennenden slooper gevallen;
het vrijgekomen terrein was bestemd om deel uit te maken van het gebied, waarop
het weinig aesthetische nieuwe geldkantoor der posterijen, het tegenwoordige
centrale belastingkantoor, moest verrijzen. Intusschen had Luns hier op die
Zaterdagmiddagen ruimschoots gelegenheid tot bestudeering der mooie lijnen van
Jacob van Campen's schepping, zoomede het ten voorbeeld strekkende tympan
van Quellijn, een geheel, dat Vondel vereeuwigd heeft in de regelen:
‘De westerzon verzinckt omtrent de Westkim zachter
Om zich te spiegelen in 's gevels prael van achter.’

Konden Antoon en Theo Molkenboer in zekeren zin als Luns' wegbereiders op het
terrein der grafische kunst worden aangemerkt, het eigenlijke groote onderwijs na
de H.B.S.-jaren zou Luns ontvangen aan de Rijks Normaalschool voor
Teeken-onderwijs onder de krachtige leiding van hun beider vader, W.B.G.
Molkenboer, welke school was gevestigd in een der vleugels van het groote
Amsterdamsche kunstpaleis, het Rijksmuseum. Die jaren waren voor den jongen,
begaafden kunstenaar van universitair belang. Zij openden hem, den jeugdigen
enthousiasten teekenaar, schilder, graficus, modelleur en aestheticus, de ruimste
perspectieven. Zij hebben hem de richtlijnen gegeven voor zijn verder leven, waarin
het didactische naast het creatieve een gelijkwaardige plaats
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heeft ingenomen. Hier verwierf Luns ook in 1901 de acte Middelbaar Hand- en
lijnteekenen (M.A.).
Daarop volgde een korte stage aan de Rijks Academie voor Beeldende Kunsten,
waar hij o.a. in 1902 te zamen met zijn vriend Jan Sluyters mocht wedijveren naar
den Prix de Rome, welke door den laatste werd behaald.
Kort daarna toog Luns naar Brussel, waarheen zijn ouders inmiddels waren
verhuisd, ter aanvaarding van het vrije beroep van kunstschilder. In Brussel kon zijn
talent als schilder zich volkomen uitleven; hij was een ijverig en met succes werkzaam
lid van het genootschap Pour l'Art, op welks tentoonstellingen hij geregeld
exposeerde. Als gevolg van dien gewerden hem spoedig belangrijke opdrachten.
Hier te Brussel leerde Luns ook zijn echtgenoote kennen, Harriet Louvrier, wier
moeder vermaagschapt was aan de bekende Amsterdamsche familie Lefébure;
met haar is Luns op 14 April 1909 in het huwelijk getreden. Uit dezen echt zijn zes
kinderen, vijf zoons en een dochter, geboren, van welke de oudste Theo het
schilderstalent zijns vaders op niet onverdienstelijke wijze heeft geërfd.
Heel lang zou het uitsluitend vrije beroep van kunstschilder echter niet duren,
want reeds in 1908 volgde een eerste officieele functie, toen Luns als hoofdleeraar
optrad aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen
te Rotterdam, een school, die te midden van het gewoel van handel, verkeer als
anderszins der stad aan de Maas zeer hoog in aanzien werd gehouden als belangrijk
centrum tot ontwikkeling van het geestelijk leven en stellig in een tijd, toen aldaar
van cultureele instellingen als bijvoorbeeld de Handelshoogeschool nog geen sprake
was. Rotterdam drukte den stempel van degelijkheid op Luns' arbeid als docent. Er
ging slechts één roep van voortreffelijkheid uit van zijn wijze van lesgeven, alsmede
van zijn organisatorische talenten. Te Rotterdam kon hij ook de liefde voor het land
zijner geboorte op kennelijke wijze aan den dag leggen door zijn medewerking aan
de oprichting in de oorlogsjaren van het Genootschap Nederland-Frankrijk, dat
bestemd was tot intensiever verspreiding der Fransche cultuur te onzent. Aan zijn
bemoeiingen ten deze dankte hij ook de eerste officieele erkenning zijner verdiensten
door een benoeming tot Officier de l'Instruction Publique, een onderscheiding, voor
welke hij steeds zeer gevoelig is gebleven.
Toen in 1918 in 's Hertogenbosch de Koninklijke School voor Kunst,
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Techniek en Ambacht, een school, die reeds uit den tijd van Koning Willem I
dagteekende, zou worden gereorganiseerd, was Luns de eerstgeroepene om aan
dit quasi-herboren instituut nieuw leven in te blazen en hier krachtige leiding te
geven. Vijf jaren in de stad van St. Jan doorgebracht waren voldoende om hier meer
dan vruchtdragenden arbeid te leveren en de erkenning daarvoor heeft Luns bij
herhaling nog vele jaren daarna mogen ondervinden. De school die, toen Luns zijn
functie aanvaardde, nauwelijks honderd leerlingen telde, is thans dermate gegroeid,
dat het aantal dergenen, die hier onderwijs ontvangen tot twaalf honderd jaarlijks
is gestegen. De school is sedert ook in een nieuw gebouw gehuisvest en toen eenige
jaren geleden bij het afscheid van mr Van Lanschot, den ijverigen, toegewijden en
nimmer versagenden burgemeester van Den Bosch, ook diens beteekenis voor de
school in een gedenkteeken zou worden vastgelegd, kreeg Luns de opdracht tot
een schilderstuk, dat als regenten-stuk in de vergaderzaal der school een duurzame
plaats zou innemen. Ook een benoeming in 1941 tot eerelid van het Provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant verschafte hem
groote voldoening, terwijl uit den Bosschen tijd ook zijn benoeming tot ridder in de
orde van Oranje-Nassau dagteekent.
In 1923 zou Amsterdam Luns andermaal voor zich opeischen. De functie van
directeur der Rijksnormaalschool was sedert den dood van W.B.G. Molkenboer,
aan wiens artistieke en voortreffelijke paedagogische talenten Luns in zijn boek
‘Holland schildert’ een gevoelig woord van hulde heeft gewijd, onvervuld gebleven
en gedurende eenige jaren in tijdelijke handen. Voor Luns scheen ook hier de taak
weggelegd om reorganisatorischen arbeid te verrichten. Hij was toen 42 jaar oud
en het aanbod om naar de stad zijner jeugd te kunnen terugkeeren in een positie,
welke hem na aan het hart lag, was te aanlokkelijk om daarvoor zelfs een zoo
belangrijke functie aan de Bossche school, zij het dan ook niet zonder een
vanzelfsprekend gevoel van weemoed, op te offeren.
Uit de Rijksnormaalschool is korten tijd later het Rijksinstituut voor Teekenleeraren
gegroeid.
Amsterdam werd dus in 1923 ten tweeden male Luns' woonplaats; zij is het
gebleven tot het einde zijner dagen. Ondanks het feit, dat Luns bij Koninklijk Besluit
van 31 Maart 1931 tot hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft als
opvolger van Prof. A.F. Gips tot docent

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

184
in het handteekenen en de geschiedenis der schilder- en beeldhouwkunst werd
benoemd. Dit hoogleeraarschap was de bekroning van zijn ambtelijke loopbaan.
Zijn nieuwe functie te Delft aanvaardde hij op 23 September van hetzelfde jaar
met een rede getiteld ‘De verovering van den eenvoud’, in welke inaugureele oratie
Luns inzonderheid het licht heeft doen vallen op het karakter en de ontwikkeling
van de architectuur in Rembrandt's grandioos oeuvre.
Zooals gezegd bleef Luns echter in de hoofdstad wonen om van daar uit als
spoor-professor te Delft slechts een deel van zijn veelomvattende werkzaamheden
uit te oefenen. Met opzet leg ik hierbij den nadruk op de woorden ‘slechts een deel’.
Want ofschoon Luns zich met hart en ziel op het professoraat toelegde, mocht ook
zijn actief kunstenaarschap zich verder blijven manifesteeren. De vele portretten,
die ook tijdens Luns' hoogleeraarschap van zijn hand zijn verschenen, zijn
evenzoovele bewijzen voor zijn onafgebroken werkzaamheid als kunstschilder van
importantie. Onder de vele schilderijen mogen worden vermeld de portretten van
vele vooraanstaande persoonlijkheden, als van den oudminister dr J. Th. de Visser,
mgr dr G.C. van Noort, deken van Amsterdam, ir J. de Vogel, president-curator van
de Technische Hoogeschool, de hoogleeraren Ter Meulen, de Vries Broekman, Kist
en Steger; voorts de beschildering van het priesterkoor en den koepel van de kapel
van het seminarie ‘Hageveld’ te Heemstede. De gebrandschilderde vensters in de
School voor K.T. en A. te 's-Hertogenbosch, in de St. Josefkerk te Maastricht, in het
trappenhuis van het Parkhotel te Amsterdam mogen niet onvermeld blijven. Voor
Maastricht ontwierp en modelleerde hij het monument voor de in ons land gestorven
Fransche vluchtelingen, en als médailleur vervaardigde hij een dertigtal penningen,
alle uitgegeven door de Koninklijke Begeer te Voorschoten, waaronder vele van
bekende persoonlijkheden, zooals dr ir H. Wortman, mr A.E.J. baron van Voorst tot
Voorst, dr A. Pit, prof. dr Romano Guarnieri, prof. dr A.H.M.J. van Rooy. Zijn talrijke
lezingen voor de vele Volksuniversiteiten en soortgelijke genootschappen in ons
land alsmede zijn niet minder overvloedige geschriften, publicaties, die hem in 1934
het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde waardig
maakten, zijn naast het hoogleeraarschap van Luns' ongeëvenaarde werklust en
werkkracht blijven getuigen. Telken jare in de lente omstreeks Paschen organiseerde
hij met eenige getrouwen studiereizen naar het buitenland, inzonderheid
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naar zijn geliefd Italië, naar Spanje, naar de Zuidelijke Nederlanden, en naar zijn
geboortestad. In vele geschriften heeft hij de herinneringen aan die studiereizen
vastgelegd in den aantrekkelijken vorm van wandelingen, doorgaans tien in getale
(van Rome zelfs tweemaal tien). Vele teekeningen en krabbels van eigen hand
verluchten deze sappige, met warmte en uitgebreide kennis van zaken en toestanden
geschreven essays. Meesterlijk en met groote virtuoziteit geschreven is de
monografie aan Parijs gewijd, in nog geen 140 bladzijden druks een overzicht van
zeldzame nauwkeurigheid en preciese documentatie. Het boekje draagt als motto
de woorden van André Suarès: ‘Paris élève au-dessus de ce qui passe et de tout
ce qui meurt le visage immortel de l'Esprit. Ainsi la plus femme des villes et la plus
amoureuse est aussi la plus virile, puisque l'Esprit est son éternel amant et qu'il
veille à jamais sur elle tandis qu'elle danse et qu'elle rit, qu'elle souffre et qu'elle
enfante’. En als een eigen ode aan de eeuwigheid van zijn dierbare geboortestad
herinnerde hij er aan, dat Frankrijk zich in den loop der tijden telkens heeft vernieuwd,
dat het uit elken val is opgestaan, van elke ziekte is genezen en na elke vernieuwing
zich heeft hersteld. Met een rotsvaste overtuiging - Luns schreef dit in 1934 - liet hij
de vlam uit het graf van den onbekenden soldaat zeggen: in de estafetteploeg der
cultuur, in den fakkelloop der beschaving, loopt Frankrijk in kritieke periode met het
flakkerend licht, aan de goden geroofd, vooraan. Ook al zou het een telkens fel
flikkerend dwaallicht zijn, - 't is alles, wat de menschheid uit eigen kracht in handen
heeft gekregen, en voor hen, die het Groote Licht aan den einder niet kunnen zien
en de sterren aan den hemel werden gedoofd, geeft het een schijnsel op den vaak
al te duisteren weg der menschheid.
De duistere weg der menschheid ... die werd ook in 1940 in ons land betreden.
Daartegen te zijn opgewassen bleek ook voor Luns op den duur een te zware opgaaf.
Waren de Meidagen op zich zelf reeds een zoo zware ramp, die zelf minder gevoelige
naturen dan de zijne met moeite zouden kunnen verdragen, de verraderlijke aanval
van Italië op Frankrijk, twee landen, voor welke hij een warme genegenheid
koesterde, schokte hem des te dieper. Niet minder schokken beleefde hij als
voorzitter van het belangrijke schildersgenootschap ‘Arti et Amicitiae’, over welks
‘faits et gestes’ hij gedurende vele jaren als bestuurslid en zijn laatste levensjaren
als voorzitter met ongetemperde geestdrift en tegelijkertijd met minutieuze zorg
heeft gewaakt. In zijn boek, Holland schildert’ heeft hij der
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glorie van Arti rechtmatig alle eer bewezen; het eeuwfeest van het genootschap in
de laatste dagen van 1939, ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden toch nog op
betrekkelijk luisterrijke wijze gevierd, was ook voor Luns een hoogtepunt in zijn
zonnig kunstenaarsleven. De orde van den Nederlandschen Leeuw met het schoone
devies Virtus Nobilitat, hem toen door onze Regeering geschonken, was een nieuwe
- de derde - ongezochte gelegenheid tot erkenning van zijn buitengewone
verdiensten. (Reeds vroeger was hij tot officier van Oranje-Nassau bevorderd, terwijl
de Regeering ook gaarne van zijn gezaghebbende adviezen gebruik maakte door
hem bij de oprichting van het college een plaats te geven in den Onderwijsraad).
Gedurende die jubileumsdagen van Arti reeds spookte het rondom ons land en
leefden wij allen op een vulkanischen bodem. Niet lang na 1940 werd ook Arti ernstig
bedreigd het slachtoffer te zullen worden van de op elk terrein der cultuur hare lusten
botvierende ‘nieuwe orde’.
Tweemaal in het najaar van 1941 had ik nog het voorrecht mijn ouden vriend
Luns, met wien ik gedurende bijna een halve eeuw vriendschappelijke betrekkingen
heb onderhouden, te ontmoeten. En beide malen heb ik die ontmoetingen als scherp
omlijnde instantaneetjes in mijn herinneringen gegrift. De eene was op de
begraafplaats Zorgvlied, waar wij op 29 September 1941 het stoffelijk overschot
van ons beider trouwen plotseling overleden vriend, den kunstzinnigen aestheticus,
italophiel en egyptoloog Willem van Leer aan den schoot der aarde toevertrouwden.
De tweede ontmoeting kort daarop was op een vroegen ochtend op de tram, toen
Luns als Arti's voorzitter met een zijner medebestuurders naar het bureau van de
Sicherheitspolizei in de vermaledijd geworden Euterpestraat was ontboden om
aldaar den sleutel in ontvangst te mogen nemen van het eenigen tijd te voren in
beslag genomen en toen zoo juist weer vrij gegeven gebouw van ‘Arti et Amicitiae’.
Met een triomfantelijk gebaar en zichtbare voldoening toonde Luns mij den zooeven
teruggekregen sleutel, waarmede hij en zijn collega zich ijlings naar het gebouw
aan het Rokin spoedden. Beide malen trof het mij echter hoe slecht de anders zoo
kerngezonde, stoere en forsche man er uitzag en hoe hij onder de omstandigheden
scheen gebukt te gaan. Niet lang daarna bereikte zijn vrienden de tijding van een
ernstige ziekte, welke zich helaas ten slotte als verraderlijk ongeneeslijk openbaarde.
Een operatief ingrijpen in het midden van Februari mocht niet meer baten en op
Dinsdag 24 Februari 1942 in de vroege uren is hij kalm berustend
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en met de hoop op het eeuwige leven als goed en trouw zoon der Katholieke Kerk
voor goed ingeslapen. Drie dagen later hebben wij hem ter ruste gelegd op het
vredige kerkhof ‘De Buitenveldert’ aan den rand van Amsterdam-Zuid. Op het
oogenblik zijner beaarding klonk een scherp trompetsignaal uit een der aan de
overzijde van het kerkhof gelegen scholen, door de bezettende macht tijdelijk als
kazerne ingericht. Hoe schrijnend dit signaal op datzelfde oogenblik ook mocht
klinken, het deed nochtans met een beetje fantasie aan als een kreet, een aansporing
tot victorie van het Goede en het Schoone, een cry, die Luns zelf ook als zoodanig
zou hebben verstaan.
October 1942.
S. BOTTENHEIM

Lijst der geschriften
1925

Rembrandtiana, Amsterdam.

1927

De Rubenssymphonie, Amsterdam.

1928

Tien wandelingen in Florence,
Rotterdam.

1929

Tien wandelingen in Venetië, Padua en
Ravenna, Rotterdam.
Tien wandelingen in Gent, Brugge en
Antwerpen, Rotterdam.

1930

Eerste tien wandelingen in Rome,
Rotterdam.

1931

Tweede tien wandelingen in Rome,
Rotterdam.
De verovering van den eenvoud,
Inaugureele oratie aan de Technische
Hoogeschool te Delft.

1932

Spaansche schilders, Rotterdam.

1934

Tien wandelingen in Parijs, Rotterdam.

1938

Tien wandelingen in Napels en Sicilië,
Rotterdam.

1939

Met wijden wiekslag door het beeldend
scheppen, Utrecht.

1940

Schilderen met olieverf, Amsterdam.

1941

Jan Sluyters, Amsterdam.
Holland schildert, Amsterdam.

Vooorts vele artikelen in de volgende dagbladen en tijdschriften:
De Tijd, Algemeen Handelsblad, Provinciale Noordbrabantsche en
's-Hertogenbossche Courant;
De Beiaard, Elsevier's Maandschrift, Opgang, Het Gildeboek, De Tampon.
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Johannes Bernardus Manger
(geb. 2 November 1895 en gest. 6 September 1942 te Amsterdam)
I
De levensloop van dezen geschiedschrijver vraagt helaas vroeg er om, geschetst
te worden. Hij was de oudste zoon, het tweede der zes kinderen, uit een rechtzinnig
Luthersch gezin. Zijn vader is makelaar in koffie te Amsterdam, de moeder was een
zuster van den predikant P. van Wijk aldaar en van den secretaris van het Ned.
Bijbelgenootschap L.J. van Wijk. Nadat hij een Christelijke lagere school had
doorloopen, kwamen wij naast elkaar in de bank op de 2e H.B.S. met 5-j. c. Dadelijk
konden wij het zoo goed samen vinden, dat wij uit elkaar moesten worden gezet om vrienden te blijven voor het leven.
Had de bekendheid der familie met D.C. Meyer Jr., den stichter van
Amstelodamum, een kiem van historische belangstelling gelegd, dank zij het
onderwijs van Dr M.G. de Boer wilde hij geschiedenis studéeren. Door den
Gymnasiumconrector Dr J.H. Smit en zijn broer Dr H.W. Smit zijn wij samen voor
het Staatsexamen A opgeleid in eeg heerlijk paar jaren, waarin hij zich ook naar
andere zijden cultureel ontplooide.
Hij bezocht de Gemeentelijke Universiteit tijdens den wereldoorlog. Zoowel in zijn
vak als in de verplichte philologische studie inspireerde het onderwijs hem minder
dan gehoopt was; met overgaaf wijdde hij zich, in de eerste jaren vooral, aan andere
wetenschappen, waaronder ethnologie en sociologie, door Steinmetz zoo bezielend
gedoceerd. In 1914 aangekomen, deed hij in 1919 doctoraal.
Hij mocht zijn studie in het buitenland voortzetten. Van het nut der economische
geschiedenis had zijn leermeester Brugmans hem overtuigd. Op diens raad zou
zijn dissertatie Nederlandsch-Fransche handelsbetrekkingen in de 18e eeuw
onderzoeken. Terwijl hij in een eenjarig verblijf te Parijs de colleges van Aulard en
Hauser volgde en oorkondenleer studeerde aan de Ecole des Chartes, heeft hij in
het archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken een bron ontdekt, die door
Blok over het hoofd was gezien: de correspondentie der Fransche consuls te
Amsterdam en Rotterdam. Intusschen verbreedden omgang met Fransche vrienden
en kunstgenot zijn levensblik.
Teruggekeerd in het ouderhuis bewerkte hij zijn materiaal, doch moest hij gelijktijdig
zijn maatschappelijke loopbaan aanvangen. Reeds als candidaat had hij in 1918
op verzoek van zijn oud-directeur een waarneming
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aan de Tweede Vijf aanvaard. Thans werd hij tijdelijk leeraar aan een H.B.S. te
Haarlem en daarna gelijktijdig aan de 3e en 7e Driejarige te Amsterdam. Terwijl ook
de studentenwereld nog beslag op hem bleef leggen, vroeg tevens een
nevenwerkzaamheid aandacht en tijd.
Toen na Versailles Steinmetz met den Noorschen archivaris Aall tot neutraal
internationaal onderzoek naar de oorzaken van den wereldoorlog den stoot gaf,
betrok hij zijn jongen vriend Manger daarin. De bijeenkomst der internationale
commissie in de buurt van Oslo heeft hij in de Kerstvacantie 1921 meegemaakt.
Toen het plan aan breedheid inboette, bleef het Nederlandsch Comité, door Japikse
gepresideerd, den beginopzet trouw; toen dit zijn werkzaamheid moest inkrimpen,
trad Manger als adjunct-secretaris af. Maar over den krachtigen medewerker had
de voorgeschiedenis van den wereldoorlog duurzaam haar greep genomen.
Toen hij 23 Mei 1923 onder prof. Brugmans gepromoveerd was, zou hij in de
economische historie niet voortgaan; wat zij bood aan gegevens en wat die zeggen
omtrent de welvaart, had hem teleurgesteld. Hij had gezien dat, door
bronnenhanteering zooals hij in Parijs geleerd had, uit diplomatieke documenten
de ware beweegredenen van staatkundig handelen zich lieten afleiden; dáaraan
wilde hij, in zijn vrijen tijd, betreffende de voorgeschiedenis van den oorlog werkzaam
zijn.
Reeds in Januari '23 had hij een volledige betrekking aan de jonge Rijks-H.B.S.
met 5-j. c. te Purmerend aanvaard, die eerlang vast zou worden. Thans wijdde hij
zich aan het schoolleven en verdiepte zich in het doceeren der geschiedenis. Toch
bleef de beoefening van het geschiedschrijven hem daarboven uitgaan; toen dit uit
onvrede met den grondslag vastliep, beleefde hij ‘een somber jaar’, van physieke
zwakheid ook en geringer werkkracht op school. Het jaar eindigde echter, Juli '28,
in zijn verloving met Stephanie Mulder, het 25-jarig hoofd der plaatselijke
Fröbelschool. Haar vroeg hij terstond er in toe te stemmen, dat hij eerst een jaar
ambtsverlof verzocht.
Voornoemd Nederlandsch Comité toch had hem breeder werk opgedragen: het
onderzoek der Europeesche Statenbetrekkingen van 1902 tot 1909. Die taak lag
hem, de methode was hem vertrouwd, maar omtrent het historie-inzicht, dat aan
het eindbeeld ten grondslag moest liggen, verlangde hij eerst helderheid.
Gehoorzaam en grondig veroverde hij zich die; gesprekken met H. Krekel
bevorderden de bewustwording van zijn crisis. 11 Augustus 1929 huwde hij; hij
betrok met zijn vrouw een modern villatje aan den Zuiderweg in de Beemster. Na
zijn ambtsarbeid te
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hebben hervat bleef hij snel vermoeibaar; alleen streng stelselmatige dagindeeling
en vacantiebesteding liet nog bevredigend tijd voor wetenschappelijk werk over.
Om het boek te kunnen schrijven bleef hij in stil Purmerend. In 1933 kwam het,
naar de Triple Entente genoemd en aan Krekel opgedragen, gereed. Nu solliciteerde
hij, het eerst naar het Barlaeus-Gymnasium te Amsterdam. Hij zou terstond zijn
benoemd, doch werd afgekeurd om de oogkwaal, die hem al vroeger parten gespeeld
had. Zij zou hem duurzaam beletten, voor een andere overheidsschool in de groote
steden te worden goedgekeurd. Op den eenmaal ingenomen post te Purmerend
waren Manger en zijn vrouw voortaan aangewezen. Hun echt is kinderloos gebleven.
Hij had er naar gehaakt, zijn kijk op de geschiedenis ook op de vaderlandsche
toe te passen. Uitgenoodigd tot een voordracht in een Philologencongres-sectie,
waar de 19e eeuw in Noord en Zuid behandeld zou worden, onderzocht hij naar
aanleiding van Gerretsons Groen-uitgave de politieke denkbeelden, die Groen van
Prinsterer in zijn tijdschrift ‘Nederlandsche Gedachten’ had neergelegd. Als
repoussoir Thorbecke's werkjes van omstreeks 1830 lezend, vond hij niet de
verwachte tegenstelling en ging nu op Thorbecke over, wiens figuur hem onvermoed
sterker aantrok.
Omstreeks Kerstmis '35 had hij voor het eerst lichaams-trekkingen, die lang
gehoopt werden onschuldig van aard te zijn. Hij legde aan de reeds teruggetrokken
levenswijze nog ingrijpende beperkingen op. Inkrimping zijner betrekking in den
cursus 1936/7 moest hem den werktijd doen overhouden, om zijn Thorbeckeboek
te voltooien. Daags na verschijning in Maart '38 onderging hij een hersenoperatie,
waarvan hem genezing in uitzicht gesteld werd.
In September '39 kon hij de helft zijner lesuren hervatten, in Januari '41 zelfs weer
zijn volle taak. Juist een jaar mocht hij die zonder éenig verzuim verrichten. Toen
het onverwachte, diep smartende: de ziekteteekenen keerden terug. Na het
cursuseind verergerden zij snel; opnieuw opereeren werd onvermijdelijk. Hij was al
deels verlamd, toen het eindelijk 2 September kon geschieden. Zondagavond den
6en kwam het einde, dat hem nog ondraaglijker lijden bespaarde.

II
Zijn persoon had zich langzaam ontwikkeld. Veel van het kind en den jongen bleef
hem eigen, en het trok mee tot hem aan; terwijl, toen markanter trekken hem
omlijnden, deze ook nergens stootten of wreven.
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Echtheid en eenvoud maakten hem gaaf en onaantastbaar. Bescheiden en
weinig-verlangend van aard, schikte hij zich tot verdere ontzegging om zijn gestel.
Ongedwongen - hij begreep de wet van zijn leven.
In zijn leven als geheel staat het geloof als dragende kracht voorop. Na zijn eerste
emancipatie uit het ouderhuis boog hij zich weldra tot warm-beleden religie terug.
Kind van God zich voelend, kon hij de laatste maand een der mooiste van zijn leven
noemen. In de wereld droeg hij, daarin echt Lutheraan, zijn geloof slechts spaarzaam
in woord en gewoonte naar buiten. Haar, die haar leven tenvolle het zijne had
toegewijd en hem tot het laatst toe alleen heeft verzorgd, heeft hij in zijn vertrouwen
op Gods hulp doen deelen. Hun liefde, zonder iets van de glans der idylle te
verliezen, won nog gedurig aan diepte door den schaduw der beproeving. Zijn
heengaan berichtte zij op de rouwkaart met de woorden, dat hij ‘de Kruisbanier tot
in Gods handen dragen mocht’. Op het graf liet zij beitelen: ‘In het kruis is het leven
en vindt het geloof zijn voleindiging’.
De heel gewone, wat speelsche schoolknaap had zich ontplooid tot een strengen
werker en een sterk gevoelsmensch; toomde de laatste den eersten in, deze liet
genen zelden vol uitvieren. Snel kon hij ontroerd zijn, lang ook stil blijven. Man van
smaak, vooral voor het oude, en van kennis van beeldende kunst en muziek. Doch
steeds korter tijd restte voor zijn piano, evenals voor zijn roeiboot; en zijn reizen,
nog slechts een enkele maal buitenlands, werd beknot. Bewonderend genoot hij,
gelijk van kunst en natuur, zoo ook van menschenfiguren. Het kostte hem strijd zich
te ontworstelen aan den wetenschapskijk, dien zijn leermeester Steinmetz in
onderwijs en omgang aan hem mededeelde; maar zijn innige genegenheid bewaarde
hij den vaderlijken vriend tot diens graf.
Zijn uitingstrant, nuchter en onopgesmukt, van een snedigen, snaakschen humor,
wekte ook wel een lach en een hoofdschudden; doch wat daarachter stond doordrong
elkeen van belangrijkheid en ernst. Zijn levensbeschouwing, helder uit éen stuk,
doordrong al zijn meeningen en houdingen. 's Menschen verhouding tot God en tot
zichzelf bleef hij gaarne eenvoudig zien - die tot de medemenschen en tot de
menschheid ontwaarde en ontwarde hij in al haar reëele ingewikkeldheid. Zijn
overtuiging beslechtte problemen - minder op theologisch of psychologisch, dan
veeleer op politiek en maatschappelijk terrein. Zijn opvatting was conservatief,
zonder te schromen voor radicaal ingrijpen; met instemming volgde hij den gang
van Gerretson.
Scherp begrijpend maakte hij de gedragingen der groote mogendheden
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mee, waarop zijn hart voor Nederland antwoordde. De wereldoorlog bracht zijn
sympathie aan Duitsche zijde. Als tegenwicht zocht hij Frankrijk te kennen;
vriendschap met Franschen, waardeering voor hun wetenschap, verwantschap met
hun lichteren, artistieken toets bepaalde voor jaren zijn voorkeur. Maar toen in
Duitschland ongestild verlangen nieuwe krachten deed roeren, zag hij in de lijn van
hùn doorzetting den gang der ontwikkeling liggen; als historicus moest hij zich niet
tegen hen te weer stellen, doch door hun ontleding mee hen leiden in de
best-mogelijke baan. Sinds de oprichting in '34 nam hij aan de Ned.-Duitsche
Werkgemeenschap deel. Na den inval in 1940 won zijn smart als Christen en
vaderlander de overhand op zijn besef, dat aan Duitsche zijde de wezenlijkste
factoren ter toekomst scholen; de briefwisseling tusschen Manger en Krekel, wier
inzichten in de werkende krachten zich met en aan elkaar zoo parellel ontwikkeld
hadden, werd tenslotte een nobele polemiek.
Als ouder student was hij praeses der Litteraire Faculteitsvereeniging, rector der
Unitas Studiosorum Amstelodamensium en lid van het eerste bestuur van het
Amsterdamsch Studie-Verband geweest. Daarna hebben andere gemeenschappen
dan staten hem maar zwak meer geboeid. Te Purmerend was hij kerkeraadslid der
Evang. Luth. Gemeente, werd hij in de herdenking van het stadsbestaan betrokken,
en nog tot voorzitter der Oudheidkamer benoemd. Ongaarne miste hij bijeenkomsten
van den Amst. Historischen Kring; genootschappen verderaf zagen hem zelden;
vereenigingsman was hij niet.
Zijn hart gold den menschen als naasten. Een zoon die, zooals de vader aan het
graf zei, hem nooit leed had aangedaan; een steun voor zijn broers en zusters. Een
die, naar zijn directeur Dr ten Bruggencate uit de school getuigde, niemand zou
kwetsen, daarvoor was hij te fijnbesnaard. Deze herdacht ook zijn liefde tot de
kinderen; hoe geliefd hij bij hen was, toonde hun ontroerende opgang naar
Westerveld. Oudleerlingen ontwierpen hem een gedenkteeken: Dik Heilo het steenen
op zijn graf, met een staand kruis; Tom Bouws een geschreven, door hem te
schilderen als leeraar in zijn roman ‘Voorspel’.
De ‘meester in de kunst des levens’, waartoe zijn paranymphen hem eens
promoveerden, heeft hij zich rijp en wijs betoond. Alleen de worsteling met zijn gestel
behield hij voor zichzelf - in al het andere gaf hij zich, onbevangen en ontvankelijk,
onbaatzuchtig en hulpvaardig, dankbaar en mild. Harmonisch, hupsch en zonnig,
beminnelijk en tintelend als hij was, onderging jong en oud, hoog en laag de bekoring
van zijn
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wezen, al drong niet elkeen er toe door. Hij kende geen vijanden, ja geen conflicten;
afgunst, zelfs wedijver was hem vreemd.
Een mensch van zoo vaste kracht en gevoelige zachtheid moest zich vrienden
maken, al zocht hij ze niet. Ze kwamen tot hem, uit verscheiden kring in verschillend
tijdperk, en hij koesterde elken band met zorg. Enkele namen slechts. Van vroeger
de Fransche jurist P. Picarda en de Afrikaansche litterator G. Dekker. Drie
Amsterdammers: de germanist J. van Dam en, beiden vóor hem overleden, de
patholoog-anatoom E. Hammer en zijn neef, de schilder Jan van Wijk. Contact met
Romein en Van Dillen onder de historici en vooral de wederkeerig bevruchtende
vriendschap met Krekel. Je voelt in hem den besten vriend te hebben bezeten, maar
ook den broeder die beter was dan jezelf.

III
Zijn werk omvat vooreerst zijn 20-jarig leeraarschap in Purmerend. Zijn onderwijs
ademde liefde voor zijn vak, maar ook liefde tot de menschen. Inzicht bijbrengen
deed hij graag en goed. Zijn geschiedverhaal volstond niet met een ‘er gebeurt’,
maar drong door tot een ‘daar handelen menschen’. En hij betrok de leerlingen
daarin zoo nauw mogelijk: ‘wat zou je zelf gedaan hebben?’ Hoe zijn methode hen
het verleden deed liefhebben en het heden begrijpen, beseften zij dankbaar. ‘Hij
verloste je van de jaartallendwang en opende de wereld’. Ook zijn op Steinmetz
steunend aardrijkskunde-onderwijs bezielde.
Een levenwekkende kracht voor de school is hij bovenal geweest door de
opvoeringen, die hij naast zijn Nederlandsch-onderwijs de leerlingen van 1927-'35
onder zijn regie deed geven, van Esmoreit, Nu noch, Gloriant, De Buskenblaser,
Joseph in Dothan, De Wiskunstenaars, Aleid, Marieken van Nieumegen, Gijsbrecht
(daarover B.H. Molkenboer in ‘Vondelkroniek’, Juli 1934) en Egmont; voorts ook
van ‘Der Stundenlose’ van Ludvig Holberg in eigen vertaling uit het Deensch, in
1916 vervaardigd voor het eerste Unitas-lustrum (‘Veel geschreeuw en weinig wol’,
waarin hij zelf de hoofdrol vertolkte) en later, als ‘De man die geen tijd heeft’, door
Royaards aangenomen.
Vrucht dier verdieping in letteren en tooneel was een essay, die onze abele spelen
samenvat als drie gevallen van het probleem: stand en liefde. Hij droeg dit ‘eerste
teeken van herleving’ na het ‘somber jaar’ op aan het meisje, ‘dat juist toen zijn
leven kwam verlichten’. Na
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lyrisch proza van zuiver geluid in studentenalmanakken gaf hij litterair nooit meer
iets in druk.
Zijn werk gold verder, en vooral, de geschiedenis. Hoe het vroeger geweest was,
greep hem met hartstocht. Doch het schoone beeld gaarne anderen overlatend,
wilde hij zelf slechts naar wetenschap daarvan verhalen. Onverbiddelijk trok en hield
hij daarbij haar grenzen.
Het verleden benaderde hij in het hart van het gebeuren. Door Steinmetz zag hij
eender gebeuren ook nog plaatsgrijpen in het heden. Daar werd het door méér
wetenschappen bearbeid; hun werkwijzen moesten vruchtbaar te maken zijn ook
voor de historie. Eerst stelde de studie voor zijn proefschrift hem in de economie,
daarna die van het 20e- eeuwsch statenverkeer hem in het volkenrecht teleur. Niet
door economisch principe of recht alleen werd het gebeuren beheerscht, doch door
belangen en krachten daarachter, in grooter geheel: de sociologie, ongeacht haar
uitkomsten, moest goeden grondslag bieden. Maar ook van haar verwachtte hij
nogmaals wetten.
Toen hij op het Philologencongres van 1925 ‘een aantal verschijnselen onder één
gezichtspunt had gebracht’, nl. ‘ordenende en ontredderende verbonden’, werd dat
‘geen geschiedenis’ geacht (Goslinga). Door Krekels kritiek op zijn Comité-lezing
van '27, waarin hij de machtsverhoudingen tusschen de groote mogendheden bij
‘vakwerk’ in een bouwwerk had vergeleken, ging hij achter hun wil, macht te hebben,
toch ook weer geestesgroei zien. Met verdiept inzicht in de veelzijdigheid en
wisselwerking der krachten hervond hij de opvatting der historische school. Juist
de eenmaligheid van het gebeuren maakt het historisch; zóo als het, ook doordat
vrij handelen van menschen ingrijpt, geschiedt, geschiedt het niet naar normen.
Die inwerking der menschen heeft hij, aan de vruchtbare cultuurdaden voorbij,
eerst opgezocht in de zooveel schraler politieke daden; voor het scheppend moment
in de diplomatie kreeg hij een steeds scherper blik. De staatslieden deden niet maar
zetten in een schaakspel, die zich als goed of fout lieten analyseeren; zij rekenden
met en werden gedreven door hetgeen er leefde in hun land. ‘Door velen bevroed’
was, dat de buitenlandsche politiek sterk beïnvloed werd door de binnenlandsche,
doch daarvan kwam in de litteratuur over de voorgeschiedenis van den oorlog ook
volgens de kritiek nog ‘weinig of niet’ voor. Manger wees het aan, niet uit de
stroomingen en strevingen, die in de landen als aanwezig aangenomen werden,
maar uit de concrete feiten in de dui-
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zenden documenten, die de regeeringen na den oorlog steeds ruimer publiceerden.
Wat tot de Triple Entente geleid heeft, was dat Engeland een beslìssing voltrok,
en wel tégen Duitschland; en daarin steunde zijn diplomatie op een openbare
meening, een in het volk gekoesterd wantrouwen. De verschuivingen in het
statenevenwicht ‘komen voort uit den innerlijken groei der volken’, demonstreerde
hij. In welken groei stond ons eigen volk en naar welke plaats dreef die het? Politiek
en pers van den dag volgend, zag hij Nederland buiten den tijdstroom geraken. Dat
bracht hem, nadat hij uitsluitend de algemeene geschiedenis had beoefend - ons
land verscheen nauwelijks in de documenten der mogendheden en publiceerde er
zelf geen -, nu tot de vaderlandsche, waartoe hij zich van jongsaf geroepen en thans
ook bekwaamd gevoelde.
In de niet-gepubliceerde rede, waarmee hij in 1933 voor Purmerend in de Groote
Kerk de geboorte van Willem den Zwijger herdacht, werd de maatschappelijke taak
van den historicus reeds verstrakt tot een nationale. Noode volvoerde hij nog in zijn
boek de terwille der uitgave verlangde besnoeiing met niet minder dan 100 bladzijden.
Toen stelde hij zich voor de nieuwe taak open. Om het belang van den
Protestantschen geest voor aard en bestaan onzer natie zocht hij het eerst bij Groen
intenties, die het heden nog konden baten. Doch hij bevond de vormgeving van ons
volk zeker niet minder door zijn lijfskrachten dan door zijn geloofskracht bepaald.
Dat dreef hem aan Groen voorbij naar Thorbecke, die het groeibeloop zooveel nader
geleid had.
Al was over Thorbecke de laatste jaren veel gewerkt, aan een totaalbeeld was
men z.i. nog niet toe. Eerst moest nog grondiger onderzocht, en hij deed dat naar
een gezichtspunt, dat nieuw was en centraal bleek: de verhouding van Thorbecke
als denker tot de historie, die zijn houding als staatsman tegenover eigen tijd had
bepaald.
Dat bracht ‘Bijdragen tot de kennis van het Nederlandsch liberalisme’. Dit was
geen Fransch liberalisme, doordien Thorbecke niet van het individu uitging, doch
van den staat. Duitsch er in was, blijkens Thorbecke's geschiedphilosophisch
jeugdwerk, welks interpretatie verdieping vond, de organische gedachte; doch het
kenmerkte haar toepassing, dat het den staat noch almachtig maakte, noch ten bate
van den mensch en burger zooveel doenlijk terugdrong. In de persoonlijkheid grondde
Thorbecke een eigen, het Nederlandsche individualisme. Het organische gebood
een evenwicht onder allereerst den staat en de aldus begrepen individuen,
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maar dan ook de door eigen levensbeginsel bezielde groepen, die tusschen die
beiden in bestaan. Na Thorbecke's tegenstander Van Houten zou het liberalisme
te onzent het ook steeds meer zoo huldigen. Thorbecke keerde zich niet tégen de
Fransche Revolutie, zooals de partij van Groen; als staatsman bepaalde hij zich tot
waarnemen en leiden der feitelijk-aanwezige werkende krachten. Zoodra het echter
niet om handelen ging, doch om hun beschouwing, van staat, mensch en ook geloof,
stonden zij minder ver van elkaar dan tevoren gemeend werd.
Manger heeft zich bij de bedreiging van nieuw wereldonheil geneigd gevoeld, en
in de bevrijding na de voltooiing van zijn vorig boek ook bij machte, zelf van
beschouwen tot handelen over te gaan. In de bewogen oprichtingsvergadering
(1933) eener plaatselijke afdeeling van het Verbond voor Nationaal Herstel sprak
hij over ‘Nationale politiek en de crisis van het parlementarisme’. In 1934 nam hij
ter oefening een zomermaand lang het schrijven van het buitenlandsch politiek
dagoverzicht van Het Vaderland waar. Toen hij drie jaren lid van Letterkunde was,
heeft zijn mededeeling ‘De Ned. literatuur in de radio-omroep’ (1936) ertoe opgewekt,
onze letterkunde nader tot ons volk te brengen, en den stoot gegeven tot het instellen
van de Radiocommissie der Maatschappij. Maar toen zijn Thorbeckeboek uitkwam,
was eigen daad- èn denkkracht geknot.
Hij schreef nog recensies, doch voelde geen groot werk meer aan te kunnen. Niet
voor eigen onderzoek ijverde hij nog mee voor de openstelling van het
Thorbecke-Archief. Medewerking aan een Noordhollandsch stedenboek, die hij nu
aannam, moest hij weer afzeggen. Terugtastend onder onze staatslieden, zette hij
een studie over Daendels op, die in den aanvang bleef steken.

IV
Zijn figuur typeert den tijd tusschen beide wereldoorlogen en vormt daarin zelf een
kracht.
Tot vakman schoolde hij zich aan de stof van onze betrekkingen tot een groot
buurland. Zóo als Frankrijk zijn Groote Revolutie bestudeerde, kreeg historie relief
3

en relevantie! Zijn proefschrift werd ook in Frankrijk gunstig beoordeeld en in Blok
en door Baasch druk benut. Doch hetzelfde tijdperk voor Nederland was hem weinig
gaan zeggen. Toen hij, om den band met de sociologie, aan practisch onderzoek
der oorzaken
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van den Grooten Oorlog ging meedoen, werd voor jaren ook zijn wetenschapswerk
verlegd naar de allerjongste geschiedenis.
Zelf heeft hij haar methode mee ontwikkeld, aan het massamateriaal dat de vroege
vrijgave van verzamelingen diplomatieke stukken nog steeds toenemend bood. Zoo
als hij uit het volledig beschikbare doordrong van de meest zakelijke gegevens tot
nauw speurbare roerselen, werd zijn oorzakenonderzoek een voorbeeld. Jarenlange
dagelijksche concentratie maakte hem tot onzen besten kenner van de
voorgeschiedenis van den oorlog, ook door Renouvin en Meinecke gewaardeerd.
Het bleef nu louter historie, al vindt een leer der politiek bij hem vele concrete relaties
aangewezen en gestaafd. En het bleef strikt onpartijdig, ook in zijn recensies van
nà '33; zijn uitspraken over allernieuwste geschiedenis tellen onder de meest
waardevolle in onze taal.
In de worsteling met deze stof had hij zich bovendien, wat niet elken historicus
beschoren is, een eigen opvatting omtrent het wezen der geschiedenis gewonnen.
Door haar zag hij zich en zijn wetenschap niet terzijde van de dingen staan, maar
mee in het midden van het maatschappelijk leven. De werktred kreeg spanning, zijn
vakkeus werd roeping: zijn vaderland, dat buiten den eersten wereldoorlog had
gestaan, voor te lichten omtrent de werkende krachten, ook de eigene. Vóór den
tweeden heeft hij dat op een kernpunt volbracht. Zijn vroegen opzet over den opstand
tegen Spanje heeft hij niet hervat, zijn rijke bibliotheek over de Republiek bleef
onbenut, - op onzen laatsten grooten staatsman heeft hij nieuw licht geworpen.
De hooge greep slaagde. De stijgende lijn in zijn werk zette zich nog voort; dit
laatste was geheel af. Nu dit stuk politieke geschiedenis mee op cultureel terrein
voerde, was Manger in zijn kracht. Zijn stijl was vloeiender en warmer; in deze
ontleding van levensbeschouwing kwam ook meer van den schrijver zelf mee. Zijn
eerste opstel over Thorbecke in ‘De Gids’ trok de aandacht van een breeder publiek;
de bundel als geheel raakte hoofd en hart van zijn volk, getuige lof en dank der
dozijnen recensies. Liberalen aanvaardden zijn kijk op hun meester, Calvinisten
erkenden zijn kennis ook van Groen. Allen maakte zijn invoeling den stroeven
bewindsman vertrouwder, ja liever; nauwer schaarde hij ons om dit nationaal bezit.
Dieper ontgroef hij het spoor, dat Thorbecke vond en volgde, en hij gaf het ons over
om in voort te gaan. Deze wisselwerking tusschen een staatsman en zijn volk heeft
hij niet slechts onderzocht, maar daarmee tevens gebracht tot herleving.
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Op slag ook op dit nieuw gebied autoriteit geworden, werd hij door de Nieuwe
Rotterdammer gevraagd om boekbesprekingen, vaak artikelen. Concreter nog kon
hij hierin het publiek de doorwerking van historische krachten in het heden doen
voelen. Tragisch kwam op dat hoogtepunt de lijn te stokken, dan weg te vallen. Die
hem kende, had ‘vele verwachtingen op hem gebouwd’ (Japikse). Toen de
geschiedenisleerstoelen aan drie universiteiten kort achtereen openvielen, deed
zijn gezondheidstoestand aan zijn naam voorbijgaan. Het aanzoek tot bewerking
van een gedeelte van een nieuwen Blok moest hij afslaan.
In zelftucht had hij zich beperkt: practisch geen locale historie geschreven, niets
zelfs over zijn geliefd Amsterdam; geen zuivere cultuurhistorie, waartoe zijn artistieke
aard en philosophische en theologische kennis hem als voorbestemden; ook geen
samenvattingen tot algemeene werken, zooals bij publiek en schrijvers thans in trek.
Rechtstreeks door eigen specialistisch onderzoek, dat het jongste verleden betrof,
heeft hij waarlijk ons volk onderricht. Naar dat eene alles toebuigend, diende hij zijn
roeping.
De twee helften van zijn werk hooren saam. Hij schetst één groot historisch
gebeuren, dat een veelheid van personen in touw hield, - en één groote historische
persoonlijkheid, die zich in veelheid van daden deed gelden. Uit de botsingen der
volken tast hij terug op publieke opinies, die die veelheid van personen hebben
bewogen. Van de inspiratie dier eene persoonlijkheid wijst hij vooruit naar het zedelijk
besef van het eigen volk, dat ook hij wilde opstuwen tot zijn taak.
Wat hij van die roeping heeft mogen vervullen, schaart hem onder de
geschiedschrijvers van dat volk.
October 1944.
M.P. VRIJ
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106

Geschiedenis van
Vlaanderen (b van
Roosbroeck c.s. II), N.R.C.
23 Aug., Av. C.

107

b E. Lemberg Wege u.
Wandl. d.
Nationalbewusstseins,
Weegschaal, Sept. 62-3.

108

Moltke (b E.v. Naso
Moltke), N.R.C. 11 Nov.,
Ocht. C.

109

De briefwisseling tusschen
Groen en Kuyper (b uitg.
d. Goslinga), Feuill. N.R.C.
5 Dec., Ocht. B.

110

b De Vranckrijker Maatsch.
leven in Ned. i.d. Gouden
Eeuw, N.R.C. 29 Dec., Av.
B.
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1938

1939

1940

111

Lodewijk van Nassau 1538
- 10 Jan. - 1938, Feuill.
N.R.C. 15 Jan., Av. E.

112

b Huizinga Wetenschap d.
Geschiedenis, ib. 23 Jan.,
Ocht. D.

113

b Enno v. Gelder Nederl.
sinds 16e eeuw, ib. 3
Febr., Av. D.

114

b Gestalten deutscher
Vergangenheit, ib. 5 Febr.,
Av. D.

115

Het Reveil (b Kluit Reveil
in Ned.), TvG afl. I, 95-6.

116

b P. Herre Die kleinen
Staaten Eur. u.d. Entst. d.
Weltkrieges, N.R.C. 21
Febr., Av. D.

117

Thorbecke en de Historie.
Bijdragen t.d. historie v.h.
Ned. Liberalisme (van
Kampen, Amsterdam), 157
blz.

118

b Bühler Deutsche
Geschichte II, Weegschaal
Jg. IV, No. 11, April.

119

b Kroniek van Zuid Afrika
1938, N.R.C. 7 Febr., Av.
D.

120

b Geschiedenis v.
Vlaanderen III, ib. 4 Juli,
Av. A.

121

b Geschiedenis v.
Vlaanderen IV, ib. 18 Aug.,
Ocht. A.

122

b Geschiedenis v.
Vlaanderen V, N.R.C. 7
Aug., Av.

123

b Smitskamp Groen als
historicus, ib. 27 Sept.,
Ocht.
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Fenna de Meyier
(Indramajoe, 20 Mei 1874-Wageningen, 12 November 1943)
Men belicht het letterkundig werk en de letterkundige figuur van Fenna de Meyier
nimmer voldoende als zij niet in het licht van haar gansche persoonlijkheid worden
gesteld. Zij was niet uitsluitend ‘literator’, zij behoorde niet tot hen, die eerst leven
en beteekenis krijgen, wanneer zij met de pen in de hand zitten. Minder dan bij wien
ook was bij haar mensch en werk te scheiden en Fenna de Meyier was vóór alles
mensch, vrouw. Haar literaire scheppingen waren een emaneerend deel van haar
wezen en ook daarin heerschten die zachte optimistische wijsheid en
menschenliefde, die zoozeer haar wezen hebben gekenmerkt.
Van haar kon zonder phrase gezegd worden, ‘dat zij de Schoonheid lief had’, de
schoonheid niet alleen in de kunst, maar ook in de natuur en in het leven. Doch
vooral in de literatuur en in het bijzonder in het vers. Verzen hadden haar groote
liefde en zij las ze graag voor, met een groote, zachte innigheid, die haar stem van
ontroering deed trillen. Zij behoorde niet tot de zoogenaamde
‘ontnuchteringsgeneratie’, die vooral onder de jongeren tusschen 1920 en 1940
zoovele leden telde. Zij kon zich wel met hun vaak goed geschreven invallen en
polemiek amuseeren, maar haar liefde hadden deze nimmer: daartoe waren zij te
zeer van liefde ontbloot. In haar romans komt ook het moderne huwelijk voor en
hoewel zij met haar scherpen kijk op menschen en dingen vaak psychologisch raak
de ‘slachtoffers’ typeerde, verborg zij nimmer haar geloof in de uiteindelijke zege
der liefde, hoeveel wrakken er ook uit de schipbreuk aanspoelden. Men zou haar
een ‘idealiste’ kunnen noemen, wanneer dit woord niet vaak een denigreerenden
bijklank had. Want zij kende de grenzen der dingen en bezat het maatgevoel, bij
wat zij bewonderde, nimmer in smakelooze overdrijvingen te vervallen. Waar zij
zich aan waagde, zelfs al was het een bijzonder kleedingstuk, kon zij zich wagen:
zij zag ook zichzelf met het oog van een kunstenaar, dat zich stiet aan alle
disharmonieerende uitwassen.
Ook de groote denkers en de nobele gedachten hadden haar voorkeur en
aandacht. Zij heeft de ‘Pensées’ van Pascal vertaald op een wijze, die deze vertaling
misschien tot haar beste werk maakt. Zij heeft Romain Rolland vertaald en zou ook
gaarne het werk van den door haar vereerden Roger Martin du Gard vertaald hebben,
als de gelegenheid daartoe haar niet ontgaan was. Het kenmerkt haar, dat zij er
zich in
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verheugde, dat de ander, een vriend van haar, de vertaling kreeg en zij intervenieerde
met een brief bij Roger du Gard, die liever haar als vertaalster had gehad en met
den ‘ruil’ aanvankelijk niet ingenomen bleek. Zij was, geheel overeenkomstig haar
genereuzen aard, vrij van de ‘jalousie de métier’, die zich onder schrijvers vaak zoo
slecht verbergt, en het feit, dat haar eigen literaire scheppingen niet steeds de
waardeering vonden, die aan het werk van collega's ten deel viel, heeft haar nimmer
verhinderd, dat werk gul en oprecht te bewonderen. (En van haar is nog wel de
fameuze uitspraak: ‘Mannen zijn genereuzer dan vrouwen’!)
Wat haar literaire scheppingen betreft, inderdaad, het is geen gróót werk, dat zij
heeft geschapen. Een gebrek aan physiek uithoudingsvermogen - zij had geen
sterke gezondheid - ook belette haar vaak de spanning vol te houden noodig voor
het bereiken van den grooten romanvorm, dien zij het liefst had verwerkelijkt, maar
wat zij schreef was zuiver en eerlijk. Het was werk, dat geheel de bekoring had van
haar wezen, dat zich met een gelijke liefde gaf in haar romans als in haar literaire
cursussen, in haar vriendschappen als in haar onopgesmukte levenswijsheid.
Misschien was het, ondanks zekere zwakheden, daarom toch nog meer dan veel,
dat in waardeering erboven gesteld werd, doch waaraan het hart geen deel had.
Fenna de Meyier werd den 20sten Mei 1874 op Java te Indramajoe, residentie
Cheribon, geboren, waar haar vader, de ingenieur Johan Emilius de Meyier, in
opdracht had een stuwdam aan te leggen. 11 jaar oud ging zij voor het eerst met
haar vader naar Holland. Twee jaar later kwam zij in Indië terug en liep te Batavia
de H.B.S. met driejarigen cursus voor meisjes af. Zij publiceerde toen reeds in ‘Lelie
en Rozeknoppen’ en later in Indische kranten. De directrice van de H.B.S., Mej. V.
van der Plaats, moedigde haar talent aan en heeft grooten invloed op haar
ontwikkeling gehad. Daar groeide een vriendschap uit, die zich ook in Holland
voortzette: bij Mej. v.d. Plaats heeft zij in Parijs eenige maanden gewoond in verband
met haar studie Fransch.
In 1901 kwam Fenna de Meyier voorgoed in Holland, nadat zij in Batavia haar
onderwijzeresexamen gedaan en de hulpacte Fransch gehaald had. In Holland zette
zij haar studie Fransch voort, haalde in 1904 Middelbaar Fransch A en in 1911
Middelbaar Fransch B. Zij gaf tijdelijk les in de lagere vakken op een meisjesschool
in Den Haag en later, in
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1914, op een school te Rotterdam, tot eind December 1916. Doch zij zag in, dat
haar aanleg haar aanwees op het geven van privaatlessen en begon met haar
cursussen, waaraan zij zich met een groote toewijding gaf en waarin zij buitengewoon
werk heeft geleverd. Hier ook kon zij het vruchtbaarst van haar liefde voor de
Fransche taal en de Fransche letterkunde getuigen en voor velen is de herinnering
aan deze bezielende cursussen, waarmee zij voor het eerst in 1912 in Den Haag
begon, doch die zij ook in Amsterdam, Hilversum, Eindhoven, Bennekom, enz. ging
geven, onvergetelijk gebleven. Aanvankelijk behandelde zij enkel de Fransche
literatuur, later vergeleek zij de Fransche met de Nederlandsche, Engelsche en
Duitsche. Onder de veelzijdige onderwerpen, die zij behandelde, was de cursus
over ‘Het jonge meisje in de litteratuur’ een van de merkwaardigste.
Voordien was Fenna de Meyier reeds haar boeken gaan publiceeren. In 1897
verscheen ‘Onbegrepen ziel’, haar eerste literaire werk. In 1903 bundelde zij de
kleine Indische schetsen, die zij geschreven had voor De Indische Gids, waarvan
haar vader toen redacteur was, onder den titel ‘Tropische bloemen’. Daarna
verschenen haar romans, novellen en vertalingen vrij geregeld. Een van haar
populairste boeken werd ‘Zondaresje’, in 1921 voor het eerst bij de Wereldbibliotheek
verschenen en tot 1937 herdrukt. Zooals de titel reeds aanduidt stond de schrijfster
tegenover de zonde van het zondaresje nogal mild. Zij had een groot en begrijpend
hart voor de dwalingen van anderen. Ook het probleem van het moderne huwelijk,
waarvan zij zooveel rondom zich meemaakte, hield haar gedachten bezig. Daarvan
getuigden o.a. haar romans ‘Zonnebloem’ (1917) en ‘Vergeefsche Vlucht’ (1927).
Volgens haar was de liefde de sterkste en was het de taak der vrouw ‘zon’ rondom
zich te verspreiden, zooals zij dat ook zelf verstond. Haar roman ‘De Zuivere Bron’,
eerst in De Socialistische Gids verschenen en in 1923 als boek, toont ons het ideaal
van een zuivere liefde in de liefde van een ouderen man voor het jonge anima-meisje,
waarbij van het egoïsme afstand wordt gedaan.
Naast haar literair werk - waartoe ook haar bijdragen aan tijdschriften en couranten
behooren - en haar cursussen verrichtte Fenna de Meyier nog tal van andere
werkzaamheden. Zij was in Mei 1905, een paar maanden na de oprichting, lid
geworden van de Vereeniging van Letterkundigen en in 1918 werd zij tot lid van het
Bestuur gekozen. In 1920 trad zij af toen het aantal bestuursleden werd ingekrompen
en zij zich niet meer herkiesbaar stelde.
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In 1918 werd zij benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden. Van 1928 tot 1932 was zij bestuurslid en van 1926 tot 1931 had zij zitting
in de Commissie voor Schoone Letteren, voor het toekennen der literaire prijzen.
Van de Penclub was zij bestuurslid en laatstelijk, van Oct. 1935 tot het uitbreken
van den oorlog, Mei 1940, secretaresse. Verder was zij medeoprichtster van de
Haagsche afdeeling van Nederland-Frankrijk.
Het spreekt vanzelf, dat Fenna de Meyier, met haar groote liefde voor Frankrijk
en de Fransche taal en letterkunde, dat land geregeld bezocht. Frankrijk was in
zekeren zin haar geestelijk vaderland, aan Frankrijk voelde zij zich, misschien ook
door atavisme, dat nog in haar naam blijkt, met hart en ziel verbonden. Zij leerde
er tal van vooraanstaande literaire figuren kennen en nam sinds 1930 deel aan de
samenkomsten in de abdij van Pontigny, die door Paul Desjardins geleid werden.
Daar ontmoette zij ook Roger Martin du Gard, den schrijver van ‘Les Thibault’, met
wien zij in correspondentie bleef. Toen in 1931 het onderwerp ‘Colonisation’ werd
behandeld sprak zij zelf over Nederlandsch-Indië.
Het laatst was zij in Pontigny in 1939. De oorlog ‘blokkeerde’ haar in Holland.
Helaas was haar gezondheid, die reeds de laatste jaren haar, de werkzame, dwong
zich in acht te gaan nemen en erin te berusten tot invalide gereduceerd te zijn, wat
zij met een moedige opgewektheid droeg, meer en meer achteruit gaande. December
1942 uit Den Haag geëvacueerd naar Wageningen, is zij daar ‘in ballingschap’ op
12 November 1943 aan een aanval van apoplexie overleden.
De laatste jaren publiceerde Fenna de Meyier nog alleen vertalingen. Haar laatste
roman, ‘Doolhof’, die, evenals de voorafgaande novelle ‘Het leven gaat door’, het
probleem van de moderne (en toch zoo van alle tijden zijnde) liefde behandelde,
dateert van 1936.
CONSTANT VAN WESSEM
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Lijst der geschriften
1897

Onbegrepen ziel.

1902

Schijn.

1903

Tropische bloemen (Indische schetsen).

1905

Ik worstel en kom boven.

1906

Wilde vogel.

1910

Onder de Indische zon (Indische
schetsen).

1913

Het geluk van Thea Wencke.

1916

Jean Christophe, van Romain Rolland,
3 deelen, vert. met Bé Stolk.

1917

Zonnebloem.

1919

Pensées, van Pascal, vert.

1921

Romain Rolland, van Paul Colin, vert.

1921

Zondaresje.

1922

Napoleon, van Albert Keim en Louis
Lunet, vert.

1922

De abdis van Castro, van Stendhal, vert.

1923

Hooge Molen, van Karl Gjellerup, vert.
met Dorothée Buys.

1923

De zuivere bron.

1924

De gebrekkige met de handen van licht,
van Estaunié, vert.

1927

Vergeefsche vlucht.

1928

De keuze.

1928

De ondergang eener wereld, van Cl.
Anet, vert.

1929

Timbres poste des Pays bas.

1929

Jeugdliefde (Le désert de l'amour), van
F. Mauriac, vert.

1929

De toovervogel (meisjesboek).

1930

Het drama van Mayerling, van Cl. Anet,
vert.

1931

Het witte schip, van Aino Kallas, vert.

1932

Het was Nina.

1934

Magda en haar vader (meisjesboek).

1935

Het leven gaat door.
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1936

Doolhof.

1938

Leerling-verpleegster, van Helen Dore
Boylston, vert.

1939

Verpleegster (idem), vert.

1939

Ons geestelijk leven en het hiernamaals,
van Jacques Chevalier, vert.

1940

Wijkverpleegster, van Helen Dore
Boylston, vert.

1941

Plattelandsverpleegster (idem), vert.
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Frederik Schmidt-Degener
(Rotterdam, 10 December 1881-Amsterdam, 21 November 1941)

F. SCHMIDT-DEGENER

Nu ik mij zet tot het geven van een levensbericht van Schmidt-Degener kan het
niet anders of zijn markante figuur rijst duidelijk voor mij op; hij was, ook in zijn
verschijning, niet iemand dien men gauw zal vergeten: zijn eigenaardige kop met
het sterk gewelfde voorhoofd onder het donkere haar, zijn levendige, sprekende
oogen, zijn manier van glimlachen, van spreken, van gesticuleeren, - het waren alle
elementen die, afzonderlijk en tezamen een type vormden, dat indruk maken moest,
ook ondanks het feit, dat de drager ervan eer schuw en terughoudend dan opzichtig
en opdringend was. Ik raak hier reeds aan eene tegenstelling zonder welke op te
merken men Degener noch begrijpen, noch volkomen waardeeren kan: het brillante
van zijn gaven en het schuwe van zijn natuur. Zoowel het eene als het andere moge
in het hierna volgende tot zijn recht komen.
Frederik Schmidt-Degener werd 10 Dec. 1881 te Rotterdam geboren uit het
huwelijk van Johan Diederik en Maria Juliana Kamerlingh. De vader, in 1844 geboren,
stamde uit Leer in Oostfriesland. Na gewerkt te hebben op het Zwitsersche consulaat
te Amsterdam begon hij met een broer een modezaak in Rotterdam, eerst in het
Hang, waar zijn oudste zoon geboren werd, daarna in de Hoofdsteeg. Hij reisde
veel, bij voorkeur in Engeland; hij had bijzondere belangstelling voor meubels, welke
hij naar eigen wenschen deed ontwerpen, een liefhebberij, die bij den zoon, die zich
zelf met het ontwerpen bezig hield, versterkt terugkwam. Hij leerde zijn kinderen,
wier opvoeding hij tamelijk streng leidde, ook den weg naar het museum Boymans,
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welks inhoud hij goed kende. De moeder was de dochter van een Groningsch
uitgever, haar oom was de stamvader der Kamerlingh-Onnes'en. Bij de Groningsche
familie vonden de kinderen Degener den vroolijken onbezorgden toon, dien zij thuis
wel wat misten. Hij kon ook Degener wel eigen zijn in den meest intiemen kring van
familie, medewerkers of vrienden. De begaafde oudste zoon bezocht na de lagere
school het Erasmiaansch Gymnasium, waar hij uitblonk maar bij de medeleerlingen
weinig aansluiting had. Onder de leeraren was het ongetwijfeld Jacobse bij wien hij
vooral voor zijn aesthetisch-literaire vorming veel steun vond. Ook Japikse zag hij
gaarne. Toen hij tengevolge van een ernstige ziekte wat achterop gekomen was,
kreeg hij privaatlessen van Leopold, des avonds op diens kamer in de Ol-
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denbarneveldtstraat. Deze kennismaking, waarbij twee schuwe naturen elkander
naderden en vonden, is voor Degeners ontwikkeling van bijzondere beteekenis
geweest. Wie zijn ‘Herinnering aan Leopold’, in Groot Nederland na Leopolds dood
in 1927, gelezen heeft, beseft hoe tusschen den bijzonderen leeraar en den
begaafden leerling vriendschap gegroeid moet zijn. Aan zijn vertaling van Epictetus'
Enchiridion heeft Degener mogen medewerken.
Na het eindexamen werd het advies van Dr. Bredius ingewonnen voor de opleiding
van den, zich tot de kunstgeschiedenis aangetrokken voelenden zoon. Een jaar
studie aan de Universiteit te Berlijn was er het gevolg van. Maar deze sfeer was er
niet eene, waarin Degener zich thuis voelde; slechts een groote waardeering en
vriendschap, ook later nog, voor Prof. Adolph Goldschmidt bleef eruit over; op eigen
initiatief ging hij het volgend jaar naar de Sorbonne in Parijs. Hier was hij in zijn
element: op den Franschen geest bleef Degener steeds georienteerd. Hij heeft er
zich niet op de kunstgeschiedenis-alléén toegelegd; men behoeft zijn mooie studie
over ‘de Eeuw van Flaubert,’ - in den Gids van 1927, - maar ter hand te nemen om
daarvan overtuigd te worden! Zijn vacanties besteedde hij op vaders aandrang aan
reizen naar Engeland en Schotland, terwijl hij ook maanden in Dresden, waar een
oom woonde, studies maakte.
Terwijl hij voor eene dissertatie bezig was, stierf, in 1905, zijn vader plotseling.
Hoewel er geen financieele zorgen waren, brak Degener toch zijn studie af en keerde
naar het vaderland terug. Hij voelde als toeziende voogd over zijn jongere broers
en zuster, dat op hem de taak rustte van hun geestelijke opvoeding. Hij trachtte dus
hier een betrekking te krijgen. Dit gelukte niet dadelijk. Wel vond zijn geest wat te
doen: in 1906 bewerkte hij met Bredius eene beschrijving van de verzameling van
den groothertog van Oldenburg; dan schreef hij artikelen o.a. voor de Gazette des
Beaux Arts - beide over Rembrandt -; voorts kreeg hij opdracht van de
Wereldbibliotheek om een boekje aan dien grootmeester, wiens geboortedag in dat
jaar herdacht werd, te wijden. Het had reden van bestaan ook naast het terzelfder
tijd uitgekomen boek van Veth; hoe boeiend dit laatste moge zijn, het boekje van
Degener overtreft het als populaire inleiding tot Rembrandt.
Een en ander gaf hem bekendheid in ruimer kring en was mede een der
aanbevelingen voor zijn benoeming tot directeur van het Museum Boymans in zijn
vaderstad in 1908 als opvolger van Haverkorn van Rijsewijk.
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Wel had hij nog in hetzelfde jaar zijn lezenswaardige studie voltooid over Adriaen
Brouwer, - gepubliceerd in Onze Kunst maar daarna afzonderlijk uitgekomen, - doch
vooreerst moest dit soort werk blijven rusten voor hetgeen de toen zes en
twintig-jarige aan het Rotterdamsche museum te doen vond.
Hier konden Degeners gaven, zijn eruditie, zijn smaak, zich eerst waarlijk
ontplooien. Bovendien had hij de omstandigheden mede. In Duitschland was immers
de beweging begonnen, welke aan het àl te kunsthistorisch-documentaire karakter,
dat de kunstmusea tot iets voor het groote publiek ongenietbaars dreigde te doen
worden, een einde wilde maken door een zuivering van den inhoud en eene
verbetering in de wijze van opstelling van wat overblijven zou. De kunsthistorie had
met haar stijlkritische methoden voor zulk een zuivering gaandeweg een grondslag
gelegd. Ook bij ons, dank Bredius en Hofstede de Groot. Wie moed had te beginnen,
vond houvast genoeg. De ouderen, die, als Haverkorn, in de voorgaande periode
nuttig werk hadden gedaan voor het uitbreiden hunner verzameling, berustten in
het bestaande. Voor Degener was dat onmogelijk; Boymans bleef een jaar gesloten;
toen het zijn deuren weder opende, was het als herboren. Degener bleek een
gelukkige hand te hebben gehad; de rijke schatten van de collectie kwamen beter
tot hun recht nu veel van minder gehalte meedoogenloos was verbannen, nu er
ruimte verkregen was in de voorheen overvulde zalen; een aangename afwisseling
in het meer harmonisch tentoongestelde maakte een bezoek aan het museum tot
een genot. Rotterdam begon - en terecht - trotsch te worden op eene kunstinstelling,
welke het vóórdien maar matig kende; in den loop der jaren ontstond er zelfs een
kring van vermogende belangstellenden, die eigen verzamelingen opbouwen of
uitbreiden gingen, vaak met hulp van den jongen directeur, hetgeen bij aankoopen
of verwerven van geschenken niet weinig het museum ten goede kwam.
Het is hier niet de plaats om de historie van het Museum Boymans te verhalen,
maar wel moet ik vaststellen, dat uiterst belangrijke bladzijden eruit te vinden zijn
in de verslagen door Degener in de dertien jaren van zijn directoraat over zijn faits
et gestes uitgebracht. Ik wil alleen den aankoop in herinnering brengen van een
altaarvleugel van Jan Provoost met ‘de Disputacie van de H. Catharina en de 50
Filosofen’, waarmede Boymans' verzameling zich in de richting van de primitieven
uitbreidde, en dien van het portret van een jongen geeste-
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lijke door Pietro Longhi, waarmede haar algemeen karakter geaccentueerd werd
door een van Degener's liefde's: de 18de eeuwsche Venetiaansche school, waaruit
hij vooral Tiepolo zoo bewonderde. Zoo bracht zijn werkzaamheid niet alleen nieuw
leven, zij gaf ook richting.
In deze lijn zou hij nog verder werken. In 1919 had de Regeering, - het was,
kunnen wij nu gerust zeggen, het inzicht van Mr Duparc aangewakkerd door het
initiatief van den Ned. Oudheidkundigen Bond, die in 1918 een bundel artikelen ter
toelichting van een aantal stellingen had uitgegeven over ‘Hervorming en Beheer
van onze Musea’, - eene Staatscommissie in het leven geroepen, welke haar advies
moest geven over eene reorganisatie van de Nederlandsche musea. Duparc was
voorzitter, Hofstede de Groot secretaris; aan Degener werd, - terecht na zijn
twaalf-jarige practijk met de reorganisatie van Boymans, - het ondervoorzitterschap
opgedragen. Het was minder een functie, - immers Duparc gaf zich geheel aan het
geval en verzuimde eigenlijk nooit een vergadering, - dan wel een positie. Bijna
ieder, die op dit gebied gezag had (slechts Pit had de uitnoodiging niet aangenomen,
ofschoon hij aan de Bondsbrochure had medegewerkt) was in de omvangrijke
commissie opgenomen. Tot de meest op den voorgrond tredende leden behoorden,
naast Degener, Hofstede de Groot, S. Muller, Six, Jan Veth, geen van alle bepaald
meegaande figuren! Degener woonde in die jaren tijdelijk bij zijn moeder in den
Haag, daar hij uit zijn woning in Rotterdam moest verhuizen, en kon dus veel van
zijn werkkracht gemakkelijker geven. De hervormingsgezindheid was vrijwel
algemeen, doch ten opzichte van de vormen der nieuwe organisatie bleken
ingrijpende verschillen te bestaan. Dat Degener op de eindconclusies belangrijken
invloed hebben moest, was begrijpelijk, maar zij die, als ondergeteekende, aan de
werkzaamheden hebben deelgenomen, weten hoezeer dit te danken is geweest
aan de wijze, waarop hij zijn denkbeelden wist te adstrueeren en voor te dragen.
Hier was Degener op zijn best, omdat hij in staat bleek geheelen te overzien, groote
lijnen in het oog te houden zonder de details te verwaarloozen. Er was menigmaal
sterke oppositie, maar tenslotte voegde zich de groote meerderheid. Dat het
Rijksmuseum, - het gebouw als zoodanig èn de organisatie van de verzamelingen,
- telkens in het midden van de discussie stond, sprak welhaast vanzelf; de scheiding
tusschen ‘kunst’, ‘historie’ en ‘kunsthistorie’, waarmede men, zeer globaal, het
streven der radicale elementen kan qualificeeren, heeft éàne, het grondig onderzoek
naar de mogelijkheden, welke het
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gebouw bood, heeft een andere subcommissie wekenlang beziggehouden. Degener
nam aan beide actief deel.
Het lag dan ook voor de hand, dat, toen in 1921, het jaar dat het eindrapport van
de Commissie verscheen, de heer Van Riemsdijk als zeventig-jarige het
Hoofddirectoraat van het Rijksmuseum neerlegde, Degener zijn opvolger werd. Het
leek zelfs min of meer of het zijn plicht was nà zijn positie in de Staatscommissie
en de voorbereiding in de beide voorafgaande jaren.
Hij heeft ook hier geducht ingegrepen. Misschien niet eens zoo geducht als hij
zelf gewild had; meermalen klaagde hij, dat ‘den Haag’ hem niet voldoende vrij liet;
soms terecht, soms niet, waarbij hij niet steeds toegankelijk was voor het erkennen
der moeilijkheden, vooral de financieele, waarmede de Haagsche departementschef
wel gedwongen was rekening te houden. Dat hij daarbij niet in alle opzichten de
gelukkigste keuze deed, - bijvoorbeeld bij de reorganisatie van de tot nu toe vrijwel
onafhankelijke onderdeelen voor kunstnijverheid en beeldhouwkunst, - mag de
onpartijdige historieschrijver niet verhelen, men dient echter in het oog te houden,
dat hij consequent streefde en streven moest naar een nieuwe eenheid: hèt
Rijksmuseum, dat een werkzaam element moest worden in het cultuurleven van
ons volk, - en dat hij dat doel ook inderdaad heeft bereikt. Hij heeft het Rijksmuseum
weder een naam doen verwerven in het vaderland en ver daarbuiten, waarop wij
waarlijk trotsch kunnen zijn. En hij heeft dat verkregen dank zij zijn ontembare
energie en onbezweken trouw. Het was een reorganisatie met een volkomen nieuwe
expositie in een beter voor zijn doel geschikt gebouw, met meestendeels
voortreffelijke aankoopen - hoevele, wellicht nog betere, heeft hij moeten laten
voorbijgaan, tot zijn verdriet (en ergernis!) wanneer hij geen credieten kon loskrijgen!
- met tenslotte boeiende, belangrijke tentoonstellingen.
Ook van het Rijksmuseum behoef ik hier de historie niet neer te schrijven. Maar
wel dien ik te wijzen op de bijzondere beteekenis van de bladzijden, welke Degeners
twintig jaren vullen. Elke museuminrichting moet, wil zij goed zijn, karakter vertoonen
en dat is onmogelijk zonder het stempel van een persoonlijkheid; en geen directeur
die een persoonlijkheid is, zal daarom het werk van zijn voorganger ongemoeid
kunnen laten; trouwens ook de tijd staat niet stil en stelt telkens, ook aan de
kunstverzamelingen, nieuwe, althans andere eischen. Degener heeft op die van
zijn tijd blijkbaar het juiste antwoord gegeven: hij
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heeft het Rijksmuseum tot een treffend en boeiend ensemble (het woord was hem
lief!) gemaakt; hij heeft laten zien, hoe daarin de historische afdeelingen en die voor
kunstnijverheid uitstekend kunnen medespreken. Dat het ook anders gekund had,
doet niet ter zake, het belangrijke is, dat de mogelijkheid van het ensemble eens
voor al gesteld werd; ook dat met succes gestreefd werd om aan te wijzen, wat er
aan een goed ensemble ontbrak - eene orienteering bijv. ook naar buitenlandsche
kunst, met name naar Italie, - waarbij begonnen is daarin te voorzien, bijvoorbeeld
door de verwerving van de Oldenburgsche collectie; de aankoop van werk van
Jeroen Bosch, Moro, Goya, Vermeer, de Hooch, tenslotte van enkele Rembrandts
van een genre, dat niet in de verzameling vertegenwoordigd was, dat alles heeft
een richting gegeven aan het Rijksmuseum. Dat hij daarbij veler steun heeft kunnen
verkrijgen, vooral die van de Vereeniging Rembrandt en dat op zoo krachtige wijze,
waardoor zijn bestuurslidmaatschap van die onmisbare vereeniging ook voor haar
beleid in belangrijke mate richtinggevend geworden is, is een verdienste, die hier
zeker mag worden gememoreerd: naast de uitvoerige Rijksmuseumverslagen in de
Rijkspublicatie zijn de jaarverslagen van Rembrandt een onmisbare lectuur voor
wie de ontwikkeling en beteekenis wil kennen van het openbaar kunstbezit tusschen
de twee wereldoorlogen; wat Degeners verdienste daarvoor was, zal men eruit
leeren kennen als uitzonderlijk groot. Het eeredoctoraat, hem door de
Amsterdamsche Universiteit verleend, was dan ook wel verdiend.
Hij werd tegelijkertijd met zijn optreden in Amsterdam lid van de nieuw ingestelde
Rijkscommissie van Advies inzake de Musea, waarin, onder voorzitterschap van
Huizinga, eenige leden van de ontbonden Staatscommissie werden benoemd. Hij
heeft daarin medegewerkt tot de dood hem aan ons ontrukte; zij, die, als
ondergeteekende, hem al die jaren hebben medegemaakt, hebben niet zelden de
gelegenheid gehad getuigen te zijn van uitstekende adviezen, wel doordachte
betoogen, goeden practischen raad. Maar méér dan daarvan hebben zij mogen en
kunnen profiteeren zoowel van zijn hartelijkheid, zijn vriendschappelijken omgang,
zijn gulle gastvrijheid, als van zijn brillante geestesgaven in het zoo aangenaam en zoo nuttig - inofficieel verkeer. Immers tenslotte was Degener daarin toch minstens
evenveel waard als in al het andere. Onze Commissie als zoodanig heeft hij het
niet altijd gemakkelijk gemaakt. Het was niet meer zoozeer de algemeene gedachte
der Staatscommissie, welke zijn hart vervulde, als wel zijn nieuwe liefde:
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het Rijksmuseum, zijn Rijksmuseum. Ook hierin was hij, - want hij bleef steeds de
brillante figuur, - groot en volkomen; niet licht te overtuigen, laat staan te buigen.
De Commissie zag het meer dan eens als haar taak den weg te effenen tusschen
den Hoofddirecteur van 's Rijks grootste verzameling en het Departement, wanneer,
ondanks wederzijdsche persoonlijke waardeering, de wagen stroef ging loopen met
zulk een bewonderenswaardigen, bijzonderen, maar juist daardoor eigengereiden
bestuurder.
Die eigengereidheid was gerechtvaardigd gevoel van eigenwaarde voor een deel,
maar voor een ander, niet minder groot, een gevolg van die natuurlijke schuwheid,
ingeboren schuchterheid, geslotenheid en eenzelvigheid van Degeners karakter.
Eenzaamheid kan het lot zijn van uitzonderlijk begaafden, het is dat vaak als die
gaven hen brengen in een omgeving, welke hun niet van nature vertrouwd is. Zulk
een omgeving was voor Degener zoowel het officieele den Haag als het officieele
Amsterdam. Dit deed hem zich nog meer concentreeren op zijn binnenkamer, zijn
werk, zijn Museum; dit deed hem dat verdedigen en vooruitstuwen op de wijze der
schuchteren: met een hardnekkige eigengereidheid.
Maar wie hem nader stonden en met of onder hem werkten, zij ervoeren telkens
weer zijn hartelijkheid, zijn toewijding, de schittering van allerlei goede en edele
gaven. En voelde hij zich vrij, dan leefde hij in al zijn schoonheidsenthousiasme, in
al zijn diepe kunstbewondering op.
Dit kon bijken bij de groote, belangrijke tentoonstellingen, die hij met anderen of
alleen voorbereidde en tot stand bracht. Reeds in 1921 begon het met de
Nederlandsche Tentoonstelling in Parijs, welke zulk een buitengewoon succes werd,
in veel grootscher omvang in 1929 in Londen herhaald; de Historische Tentoonstelling
in verband met het Jubileum van H.M. in 1923, de Amsterdamsche Historische
Tentoonstelling in 1925, de Rembrandt-Tentoonstellingen van 1932 en 1935, die
van Bijbelsche Kunst in 1939, zij hebben alle aan het Rijksmuseum een roep
verschaft, ver buiten onze grenzen. Met merkwaardig enthousiasme werkte hij in
1941 mede aan de groote tentoonstelling tot steun van beeldende kunstenaars:
‘Kunst van Heden’.
Rembrandt stond bij de eerstgenoemde telkens weer op den voorgrond; voor de
Historische Tentoonstelling was het gelukt den ‘Claudius Civilis’ uit Stockholm naar
Amsterdam te brengen; ‘de Brunswijksche Familie’ was er in 1932, in 1935 kwam
o.a. de ‘Aritoteles’; onder de
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belangrijkste aanwinsten van het Rijksmuseum tellen wij den ‘Jeremia’. den ‘Titus
als Monnik’ en vooral de ‘Verloochening van Petrus’; onder de successen van de
reorganisatie van het Rijksmuseum zijn de regeneratie en nieuwe opstelling van de
Nachtwacht, de reiniging van de Staalmeesters en het tot relief brengen door nieuwe
plaatsing van het Joodsche Bruidje. En het was niet alleen op deze wijze, dat
Degeners bewondering zich met Rembrandt bezighield. Reeds zijn vroegste
publicaties waren aan hem gewijd. In zijn Boymans-periode had ‘de Eendracht van
het Land’ hem gebracht tot een serie artikelen over ‘Het Genetisch Probleem van
de Nachtwacht’; dit onderwerp heeft hem niet losgelaten, het heeft hem de laatste
levensmaanden nog beziggehouden toen hij een voordracht voor de Afd. Letterkunde
van de Kon. Akademie v. Wetenschappen, - tot welker lidmaatschap hij in 1935
geroepen was, - voorbereidde. Het stuk kwam gereed, werd nog in den intiemen
kring van huisgenooten en medewerkers proefsgewijze voorgedragen, maar op den
dag, dat hij het zou hebben ten beste gegeven, had Huizinga reeds de droevige
taak in het Trippenhuis den doode te gedenken! Het omvangrijke opstel is daarna,
rijk geillustreerd naar de lichtbeelden, die het zouden hebben toegelicht, door de
Academie uitgegeven.
1
Het is jammer, dat het niet bevredigt ; het geeft blijk van een bijna verbijsterende
eruditie, maar mist, misschien daardoor, de helderheid en het boeiende, die Degeners
schrifturen anders onderscheidden. Het was en is altijd een genot immers om een
opstel van Degener te lezen; zijn stijl en woordkeus waren steeds uiterst verzorgd
en telkens konden geestige opmerkingen of wijd geopende perspectieven tot
boeiende verrassingen leiden. Maar hij was het sterkst en het meest overtuigend,
wanneer hij een groote lijn kon trekken, een overzicht ontwierp over het werk van
een persoon of over een tijdvak. De inleidingen tot zijn tentoonstellingscatalogi zijn
voorbeeldig. Zij verdroegen het om door hem voor buitenlandsche tijdschriften,
vooral in een fraai en vloeiend Fransch, te worden overgebracht. Maar zijn
kunsthistorische vondsten, - al zijn er merkwaardige onder, als die van Huygens'
portret door Th. de Keyzer in de Nat. Gallery, - waren soms meer intuītief dan
wetenschappelijk gefundeerd; zijn toeschrijving van de Amsterdamsche
Gravenbeeldjes, zijn verklaring van Rembrandts ‘Eendracht van het Land’ of van
diens ‘Phoenix’-ets zijn, en ik geloof met grond, betwijfeld; soms liet hij

1

Voor een deel verklaarbaar omdat het nog niet van voordracht tot leesbaar artikel was
omgewerkt.
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zich in een behoefte aan dramatische conflicten tot constructies verleiden, die niet
zijn vol te houden; de door hem gestelde antagonie Vondel-Rembrandt, - ook al
heeft hij die in een latere Duitsche omwerking van zijn, toch aan interessante
opmerkingen zoo rijke Gidsartikel, verzacht, - is er een voorbeeld van. Maar dat
alles neemt niet weg, dat men niet licht een stuk van Degener leest zonder vrucht
voor eigen nadenken, zonder dat er iets waardevols van achter blijft; over Rembrandt
heeft hij prachtige bladzijden geschreven (ik denk bijv. aan zijn artikel over den
‘Homerus’ in den Bredius-bundel van Oud-Holland); onvergetelijk is zijn kostelijke
Inleiding in het prentwerk uitgegeven na de Jan Steen-tentoonstelling, 1926;
lezenswaard zijn zijn boekjes over Brouwer en over Frans Hals.
Veel in het werk, deugden en fouten, en in zijn persoon en houding is zijn vrienden
duidelijker geworden, sedert hij in de laatste jaren, - zijn eerste bundel is van 1937,
- bleek zich ook in verzen te willen en kunnen uiten. Hij deed het, schuchter als
altoos, met bundels ‘niet in den handel’, ‘voor de Vrienden’ en, zooal in het openbaar,
- in Groot Nederland, - onder een pseudoniem: Teunis Erink. Hij had er anders
gerust mede voor het voetlicht kunnen verschijnen. Is zijn werk soms wat zwaar,
haast overladen (‘Poort van Isthar’) en leidt, zooals in het in 1939 uitgegeven
‘Silvedene’ met zijn virtuoos opgezette ‘tien Suite's voor Viool en Woord’, de zelftucht
wel eens tot aan den rand der kunstmatigheid, er is in alle, (vooral in de eerste ‘55
Variaties op een bekend Thema’) een fijnheid van visie en gedachtenleven, een
wonderlijke bewogenheid en een rijke klank, die aan Degener inderdaad op een
2
eigen plaats in onze Nederlandsche twintigste-eeuwsche literatuur recht geven .
Bijzonderlijk denk ik hierbij aan den nà de Poort van Isthar in hetzelfde jaar 1937
uitgekomen ‘55 Variaties op een bekend Thema’, waar een fijn en luchtig vers van
Paul Valéry ‘le Sylphe’ aanleiding is, in een in negen groepen verdeeld aantal verzen
de vluchtigheid, het ijdele van elke gedachten- of levensinstelling, luchtig of gelaten,
ernstig of zwaarmoedig, onder woorden te brengen. Ik schrijf er de voor het kennen
van Degener treffende ‘Illusies’ uit af:
De zelf-beloofde wondren van uw jeugd
zijn weggedoezeld tot een schamelheid;

2

Nu dit wordt afgedrukt is bij Meulenhoff, Amsterdam, een herdruk van deze bundels reeds
verschenen.
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en weggedwerreld is in daaglijksheid,
de tuin vol wilde geur, die niet meer heugt.
Uw jaren vonden banen vast omlijnd.
Het liep als 't loopen moest en zelden spaak.
Iets anders deed gij dan Uw diepste taak en nu ontwaakt gij, even voor het eind.
Het binnenspel van Uw verbeelding bant
de nuttelooze zwaarte van 't verstand,
in welks omkluistering gij doods moest leven.
Droom weer, droom nog, droom over zee en land,
droom los U uit den dag en droom nog even
een glimp van schoonheid in den droom hergeven.

Heeft hij misschien wel steeds voor gevoels- en gedachtenleven ook den gebonden
vorm gezocht? Het gemak, waarmede hij hem hanteert zou een lange praktijk doen
vermoeden; maar hij heeft er dan niets van naar buiten laten blijken. Er is een andere
gissing mogelijk. Wellicht is Degeners toegeven aan den drang tot poëtische
vormgeving in verband te brengen met het nieuwe element, dat in zijn leven kwam,
toen hij in 1928 een fijnzinnige, kunstgevoelige Française huwde, Suzanne Vadurel,
die hem eenige jaren van bijzonder geluk mocht schenken. Zij vergezelde hem
gaarne op de grootere reizen, welke hij voorheen, zooals die naar Amerika, alleen
placht te maken (Zweden en Spanje o.a.); terwijl zij ook zijn liefde voor tooneel en
vooral muziek deelde. (Degener speelde met veel brio piano, en begeleidde goed
en graag). Ik was met het echtpaar in 1934 samen in Spanje, waar hij en ik, als
eenige Nederlanders, deelnamen aan een door het Office des Musées van den
Volkenbond belegde Museum-studie-conferentie te Madrid. Hij had er te
praeadviseeren over ‘les Principes Généraux de la Mise en Valeur des Oeuvres
d'Art’. Zelden heb ik Degener beter gedisponeerd gezien dan toen hij voor dit bont
internationaal gezelschap in een helder en levendig Fransch zijn denkbeelden
uiteenzette, waarvoor hij niet slechts geboeide aandacht maar ook warme toejuiching
oogstte. Dat op de tribune de lieftallige verschijning van zijn vrouw toeluisterde, gaf
aan zijn optreden zeker nog een bijzondere stimulans en charme. Het succes van
het kleine Holland in dit milieu heeft er in eigenaardige mate door gewonnen.
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Toen wij na afloop der bijeenkomsten toevallig weder in Granada samentroffen,
kreeg ik den indruk, dat deze Spaansche weken onder Degeners gelukkigste jaren
geweest moeten zijn.
Er zou spoedig een kentering komen; een embolie in het been, welke ernstiger
gevolgen had dan men eerst bevroedde, was het begin van een zwaar en moeilijk
lijden, dat na drie pijnlijke jaren in de Boerhave-Kliniek met den dood van Mevrouw
Degener eindigde. De bundel ‘Silvedene’ geeft de stemmingen weer van den
beproefden echtgenoot; de in elke Suite weerkeerende sonnetten met den titel
‘Kliniek’, zijn er wellicht het aangrijpendst in. Ik schrijf er een af uit de Suite ‘Liefde’:
‘Die bleke wangen, levens laatste schans,
'n vege strijd nog en 't is al gevloden.
Vlucht dan dat ene ook, zoo grif geboden,
Schuchter aanvaard - slinkt dan voorgoed haar glans,
als zonk van 't laatste rood de laatste vaan?
Moet ook dat ééne - eerst in schroom gemeden
en toen gedeeld en fluisterend beleden Met het verwonnen leven ondergaan?
Klinkt weer, ontroostbaar diep, verlangens roep?
Roffelt fluwelig ver een spook-cadans?
Wat wekt opnieuw de afgestreden troep?
Verzet en aanval weten niet van wijken
Nog krampt de hoop zich aan de laatste kans,
Een ijle grens tusschen twee koninkrijken.’

Die drie jaar van bekommering hebben Degener sterk aangegrepen; in het laatste
jaar begonnen de zorgen voor de museumschatten erbij te komen; de beveiliging
eerst, weldra toen de oorlog ook over ons land zijn wilden storm joeg, de berging.
Een der moeilijkste en zeker een der zoowel lichamelijk als geestelijk meest
aangrijpende was wel het vervoer van de Nachtwacht uit het aanvankelijk veilig
geachte kasteel te Medemblik naar den bergkelder van Amsterdam in de duinen bij
Castricum; dit te meer omdat Degener reeds jaren te voren, nà een reis in
Duitschland, voor het oorlogsgevaar had gewaarschuwd en vergeefs voor een goede
bergplaats vlak bij het Rijksmuseum had gepleit. De oorlogsgevaren brachten ten
slotte mede het afbreken van de geheele opstelling, het uiteenrukken van wat hij
met zooveel zorg en liefde had opgebouwd. Het is mij zelf zoo vergaan en ik weet
bij ervaring wat dit zeggen wil,
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ook al erkent men de noodzakelijkheid en al weet men dat het beter is. Maar een
uiterst sensitieve figuur als Degener, juist gegaan door een diep, nog niet verwonnen
leed, moest het wel ernstig schokken. Het verraderlijke van den overval, het brute
geweld van den niets ontzienden, onbetrouwbaren vijand griefden hem bovenmate.
Dat zijn opvolger aan het Museum Boymans, dien hij als zijn leerling en zijn vriend
genegen was, de partij van den invaller reeds voorlang en in het geheim had gekozen
en dat nu openlijk afficheerde, viel hem misschien het zwaarst van alles, omdat hij
erbij geschokt werd in een vertrouwen, dat gul gegeven was en aanvaard, maar
niet met openhartigheid beantwoord. Wie met hem in aanraking kwam in de intieme
sfeer van zijn binnenkamer kon hem soms om deze dingen in een staat van
verontwaardiging en opwinding zien, welke hem fysiek moest aantasten.
Het ging helaas dieper dan de omgeving bevroedde; wel merkten zijn
medewerkers, dat de toch reeds vermoeiende tochten door het trappenrijke
Museumgebouw hem zwaar vielen, dat hij, kortademig, soms niet verder kon. Een
consult bij een hartspecialist, dien hij te voet bezocht, kostte hem een haast
bovenmenschelijke inspanning; maar er leek geen reden tot ernstige ongerustheid.
En toch, den morgen van den 21 November 1941 vond zijn zuster, die met
toewijding sinds 1921 zijn huishouding had verzorgd, hem rustig ingeslapen. Zoo
was het heengaan van hem, die toch in den allerintiemsten huiselijken kring zich
wel geven kon en sterk genoot van gezelligheid en die, - droevige gedachte, - juist
hopen mocht op vernieuwd huiselijk geluk, - toch nog weder eenzaam. Het is de
Eenzaamheid die van dezen bijzonderen geest het domein geweest is als van zijn
vereerden Leopold.
Huizinga heeft in de gevoelvolle gedachtenisrede, welke hij in de Akademie
uitsprak, opgemerkt, hoezeer het beeld van den Tuin Degener lief was om er de
omgevingen des Levens in te zien, en hij heeft in dat verband eenige regels
aangehaald uit nog in het October-nummer van Groot Nederland van 1941
gepubliceerde verzen; herinnerend aan de slotregels van een ander gedicht, (Gr.
Nederland 1939), waarin hij zijn poëzie kenschetst:
‘Mocht zó 't gedicht staan in de tijd:
verganklijkheid die overnacht.
Bloei? Klacht? 'n Tuin? - 'n Eenzaamheid’.
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wil ik iets meer uit ‘Tuinen’ aanhalen dan Huizinga, die zich tot het laatste couplet
bepaalde, om daarmede mijn schets te besluiten van den brillanten en succesrijken
voltrekker van daden van verstrekkende aesthetische en sociale beteekenis, die
toch eigenlijk als een, in dieper wezen ander mensch in ons midden was en die zóó
van òns afscheid nam:
‘Tuinen, schemering van weelde,
duister weg, mijn koninkrijk.
Uw gestalten, marmerbeelden,
nemen nachtelijk de wijk.
Heug'nis die op 't verst bedacht zijt,
weet gij nog van 't ijl foreest,
van der voog'len schrille zachtheid lente-uchtends teder feest?
Doof dan heug'nis in berusting,
lustverzadigd, droombevolkt:
liefde die te keur, te kust ging,
peinst om schoonheid weggewolkt.
Grauwe tuin in donkre vrede:
't Is vaarwel, zwart paradijs.
Toekomst, zonnedag, verleden
nog eens halfbewust doorschreden,
Heerlijk niets, mijn levensreis’.

H.E. VAN GELDER

Systematisch overzicht der geschriften
Kunstwetenschap.
Ned. Spectator 1904 blz. 10.
(Naar aanleiding van Martins Inaugurale Rede als privaat-docent).
Règles communes ou particulières?
(Museum-inrichting).
Musées (Nr. XIII des Cahiers de la République des Lettres, des Sciences et des
Arts.) Parijs, 1931.
Principes généraux de la Mise en Valeur des Oeuvres d'Art.
Tom I Cap. IV. Muséographie. Ed. Office Int. des Musées.
(Confér. intern. d'Etudes Madrid 1934). Parijs, 1936.
La Conservation des Tableaux dans les Musées italiens.
Suppl. Gazette des Beaux Arts, 1906.
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*Catalogus der Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken tentoongesteld in
het Museum Boymans te Rotterdam. Rotterdam 1916.
*Catalogus van de Schilderijen, Apuarellen en Miniaturen in het Rijksmuseum te
Amsterdam. 1924.
*Führer mit Abbildungen, Rijksmuseum Amsterdam (met dr. A. Pauli) 1931.
*An illustrated Guide to the principal works of art in the Rijksmuseum Amsterdam
(met mej. C.J. Hudig en miss Lena Laurie). 1930.
Reproducties naar Schilderijen in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Ver. tot Bev. van Beeld. Kunsten, Premie-uitgave 1924.
Verslagen 's Rijks Verzamelingen van Geschiedenis en Kunst, 1922-1940.
3c Het Rijksmuseum.
Dr. P.J.H. Cuypers en het Rijksmuseum.
Verslagen Gesch. en Kunst 1927, 5.
Veiling Collectie Six, ibid. 1928, 12.
De Schenking Kessler-Hülsmann.
Meded. v.h. Depart. van O., K. en W. 1940.
Coll. Reich in het Sted. Mus. te Amsterdam.
Cicerone 1924, 668-669.
*Die Groszherzogliche Gemälde galerie im Augusteum zu Oldenburg, 41 Reprod.
in Photogravure mit einem Vorwort und erläut. Text (tezamen met A. Bredius).
Oldenburg, 1906.
Catalogus Jubileum Tentoonst. i.h. Rijks Mus. 1923:
Inleiding tot de beschrijving der Italianen uit de Oldenburg-collectie.
Een blik naar het Zuiden.
(Ital. schilder. coll. Oldenburg). Haagsch Maandbl. 1924, 63-70.
Italië en Europa.
In: Catalogus van de Tentoonst. v. Italiaansche kunstwerken in Nederlandsch
Bezit, 1934.
Italiaansche Schilderijen uit de Coll. Oldenburg I.
Jaarversl. Ver. Rembrandt, 1923.
Italiaansche Schilderijen uit de Coll. Oldenburg II.
Jaarversl. Ver. Rembrandt, 1925.
Individualité et Tradition dans l'Art hollandais
I Considérations générales.
II Divergence artistique de la Belgique et de la Hollande.
III La double Carrière de Rembrandt.
IV L'Image de la Hollande à travers son Art.
Gazette des Beaux Arts, 1935 (vier lezingen).
Oude Hollandsche Teekeningen.
Inleiding in den Catalogus v.d. Tentoonstelling in het Pal. des Beaux Arts te Brussel
1938.
Overgedr. in Kroniek v. Kunst en Kultuur 1938.
Notes on some fifteenth-century silver-points.
(Rijks Mus. en Mus. Boymans).
Burl. Magazine 1911, 255-261.
Bijbelsche Thema's in de Hollandsche Kunst.
Inleiding tot den Catalogus der Tentoonst. in het Rijksmuseum 1939.
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De Bloei van de Kunst te Amsterdam.
Cat. der Hist. Tentoonst. te Amsterdam 1925.
Haagsch Maandbl. 1925 I blz. 706-714.
Vert. in Zs. bild. Kunst 1925/26, 175-184 en in La Métropole 1939.
Nederlandsche Kunstenaars van Heden. Woord vooraf in den Catalogus van de
Tentoonst. te Brussel, 1940.
Hieronymus Bosch (Verraad van Judas en Petrus; Malchus in Gethsemane).
Jaarversl. Ver. Rembrandt 1930, 16-19.
Un tableau de Hier. Bosch au Musée munic. de St. Germain en Laye (de
Goochelaar).
Gazette des Beaux Arts 1906, 147-154.
*Adriaen Brouwer en de Ontwikkeling zijner Kunst. Amsterdam 1908.
Overgedrukt uit: Onze Kunst 1908, 1-11, 45-47, 129-149.
*Adriaen Brouwer et son Evolution artistique. Bruxelles 1908.
Overgedrukt uit: Art flamand 1908, 1-10, 41-52, 81-100.
Witty William (Buytenwech).
Morning Post, Aug. 1920.
Het Geboortejaar van Carel Fabritius.
Oud-Holland 1912, 189-191.
Aert de Gelders' Rembrandt du Pecq. Zu einer Neuerwerbung des Mus. Boymans.
Zs. f. bildende Kunst 1916, 328-332.
*Frans Hals in Haarlem.
Tezamen met G.J. Gonnet en J.G. Veldheer, 1908.
*Frans Hals.
o

Amsterdam 1924, 8 met 24 ill.
Kalraet en andere Aanwinsten in Boymans. Oude Kunst 1918/19, 285-291.
(Overgen. uit Verslag Boymans 1918).
Een onbekend portret van Const. Huygens (door Thomas de Keyser) in de Nat.
Gallery (te Londen).
Onze Kunst 1915, 113-129.
Charles Léandre.
Meded. van Voor de Kunst, Rotterdam, 1909.
Corneille de Lyon.
Jaarversl. Ver. Rembrandt, 1926.
Andrea Mantegna.
Gazette des Beaux Arts, 1907.
Metsu, Verspronck.
Jaarversl. Ver. Rembrandt, 1928.
Antonio Moro
Portr. van Sir Thomas Gresham en zijn vrouw, Rijks Museum Amsterdam.
Jaarversl. Ver. Rembrandt 1930, 10-14.
Rutger Jan Schimmelpenninck et Pierre-Paul Prud'hon.
Gazette des Beaux Arts, 1930.
*Rembrandt, een Beschrijving van zijn Leven en zijn Werk.
Amsterdam 1906 Wereld Bibl. Nr. 28/29.
Le 3e Centenaire de Rembrandt en Hollande.
Gazette des Beaux Arts 1906, 265-280.
La double Carrière de Rembrandt.
Gazette des Beaux Arts 1935 (zie hiervóór).
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Rembrandt-Tentoonstelling ter plechtige herdenking van het 300 jarig bestaan der
Universiteit van Amsterdam, Rijksmuseum Juni-Sept. 1932. Inleiding en ‘Rembrandts
drievuldige Aanleg.’
R. Tentoonst. 1935.
Tentoonstelling van Rembrandts Teekeningen in de Bibl. Nationale te Parijs.
Onze Kunst 1908, 97-12.
Art Flamand 1908, 45-59.
†Rembrandt en Vondel
De Gids 1919.
Rembrandt und der holländische Barok.
Studien der Bibliothek Warburg 1928. (Aangevulde vertaling van het voorgaande).
Rembrandt imitateur de Claus Sluter et de Jean van Eyck.
Gazette des Beaux Arts 1906, 86-108.
Rembrandts ‘Clementie van Keizer Titus.’
Oud-Holland 1941, 106-111.
Rembrandts ‘Jeremia treurend over de Verwoesting van Jeruzalem.’
Meded. v.h. Depart. van O., K. en W. 1939.
Rembrandts Pfauenbild.
Kunstchronik 1918/19, 3-7.
Rembrandts Moeder.
Jaarversl. Ver. Rembrandt, 1928.
Rembrandts Saskia.
Jaarversl. Ver. Rembrandt, 1933.
De Verloochening van Petrus; Titus in Monniksdracht.
Gedenkboek Ver. Rembrandt, 1934.
Portretten door Rembrandt.
Titia van Uylenburgh en Fr. Coopal.
Onze Kunst 1913, 1-11.
Art Flamand 1913, 173-182.
II Mennisten.
Onze Kunst 1914, 1-7.
Art Flamand 1914, 1-8.
Het Lot der ‘natuereelste Beweeghlickheit’.
Gids, 1915.
Portretten door Rembrandt.
I Het Portret van Frans Banning Cocq.
II Het Portret van Const. Huygens.
III De Portretten van H. Sorgh en A. Hollaer.
Oud-Holland 1914, 217-224.
Rembrandts Portret van Gérard de Lairesse.
Onze Kunst 1913, 117-129.
Art Flamand, 1913, 97-109.
Een voorstudie voor de ‘Nachtwacht’: de ‘Eendracht van het Land.’
Onze Kunst 1912, 1-20.
Art Flamand 1912, 33-52.
Een Meeningsverschil betreffende de Eendracht van het Land.
Oud-Holland 1913, 76-80.
Rembrandts Eendracht van het Land opnieuw beschouwd.
Maandbl. v. Beeld. Kunsten 1941, 161-174.
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Het Genetisch Probleem van de Nachtwacht.
Onze Kunst: 1914, 1-17, 37-54; 1916, 61-84, 29-56; 1917, 1-32, 97-102.
Art Flamand 1914, 37-54, 93-110 (onvoltooid).
Jaarboek Kon. Academie van Wetenschappen, 1943.
De Ringkraag van Ruytenburg.
Onze Kunst 1918, 91-94.
A Propos du prétendu ‘Scipion’ de Rembrandt.
Chron. des Arts 106, 290.
Rembrandt en Homerus.
Oud-Holland, Brediusbundel 1915, 15-24.
Rembrandts ‘Joodsche Bruidje’ en ‘De Familie’.
Wil en Weg.1922/23, 358-359.
Het Schrift op Rembrandts Portret van M. Looten.
Amstelodamum, Jan. 1933.
†Over Rembrandts vogel Phoenix.
Oud-Holland 1925, 191-208.
Rubens-Tentoonstelling bij Goudstikker.
Woord vooraf.
De Jeremia van Claus Sluter en de Afbeeldingen van Dante.
Maandbl. v. Beeld. Kunsten 1941, 218-225.
*Jan Steen.
Inleiding; met bijschriften van Dr. H.E. van Gelder bij de afbeeldingen. Amsterdam,
1926. Tevens verscheen een Engelsche editie.
De Vermeer-Tentoonstelling.
Oude Kunst, 1935.
De Portretten van Hendrick Rammelman en Maria van Hogendorp.
Rotterdamsch Jaarboekje, 1915.
Gevelsteenen. (Naar aanleiding van het Boek van Mevr. Westendorp-Osieck).
Amstelodamum 1933, 2.
†Herinnering aan Leopold.
Groot Nederland 1927. Ook afgedrukt onder den titel Ars poetica in de 55 Variaties
enz.
†De Eeuw van Flaubert.
De Gids 1921, 73-93.
*††De Poort van Isthar.
(Als manuscript gedrukt). Amsterdam, 1937.
*††55 Variaties op een bekend Thema.
(Le Sylphe van P. Valéry). Amsterdam, 1937.
*††Silvedene
Tien Suites voor Viool en Woord.
Als manuscript gedrukt, Amsterdam 1939.
Aan Lodewijk van Deyssel.
N. Gids, 1939.
Gedichten onder het pseudoniem Teunis Erink:
Leopold.
Pompeji.
De Terugkeer.
Het Vijfvoudig Wonder.
Zingende Rebus.
Groot Nederland, 1939.
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Ceres en Boreas.
Gepolychromeerde Salomé
Met Grootmoeder Kamerlingh naar buiten.
Optochten van Demiourgos.
Tuinen.
Groot Nederland, 1941.
*De met een asterisk gemerkte werken zijn in boekvorm verschenen.
† De met een kruis gemerkte artikelen zijn na D.'s dood gebundeld uitgegeven
onder den titel: Phoenix, vier Essays, Amst. 1942.
†† De met twee kruisen gemerkte gedichten zijn in 1946 gebundeld uitgegeven
onder den titel De Poort van Ishtar, 55 Variaties, Silvedene.
In dagbladen verschenen artikelen enz. zijn niet opgenomen.
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Jan Rudolph Slotemaker de Bruine
(Sliedrecht, 6 Mei 1869-Wassenaar, 1 Mei 1941)
Slotemaker kon als nationale figuur wedijveren met wijlen minister De Visser. Ook
hij was een man met een hart en welsprekend in hooge mate. Zijn geest drong snel
door in den kern der zaken en wist ze zóó uiteen te zetten, dat men in allen gevalle
zijne disposities niet licht meer vergat. Hij hield ook de historievormende macht van
de menschelijke overtuigingen steeds voor oogen. Morsen met gedachten was hem
een gruwel!
Reeds zijn proefschrift (Utrecht 26. VI. 1894) over ‘De eschatologische
voorstellingen in I en II Corinthen’ raakte een destijds weinig bewerkt onderwerp,
dat echter steeds meer essentieel is gebleken voor het Christelijk denken. Het heeft
nòg waarde.
Spreken over een zaak van beteekenis en er zelf geen vinger voor uitsteken, lag
niet in Slotemakers karakter. Dien trek herkent men in heel zijn levensgang en
levenswerk. Wellicht zegt het in dit verband iets, dat hij de zoon was van een notaris,
wiens vader theoloog was geweest. Hij bezocht het gymnasium te Haarlem, maar
Utrecht was zijn theologisch milieu, juist in den tijd, dat het 1e Christelijk Sociaal
Congres werd gehouden. Ook dat zegt allicht iets.
Immers, wanneer hij in Sept. 1894, 25 jaar oud, te Haulerwijk in Friesland zijn
loopbaan in de Hervormde Kerk begint, heeft hij daarmee een stap gedaan, die hem
teekent. Haulerwijk nam hij aan, omdat deze gemeente totaal verwaarloosd en
verarmd was. ‘Er was geen Bijbel, geen Doop, geen Avondmaal, geen geestelijk
leven’ getuigde hij later eens. Hij leefde er ‘temidden van sociaal-ellendigen, die
steeds weer over sociale oplossingen spraken, zooals die overal de ronde deden’.
Het was toen n.l. de tijd van het gevoels-socialisme met zijn anarchistische idealen;
in 1893 had de ‘Sociaal Democratische Bond’ plechtig besloten om ‘onder geene
voorwaarde, hoegenaamd ook, ook niet als agitatiemiddel, mee te doen aan
verkiezingen’! Vlak voor Slotemakers intree te Haulerwijk, n.l. in Augustus 1894,
werd in reactie tegen dit zoo volkomen gemis aan besef van staatkundige
verantwoordelijkheid de Sociaal Democratische Arbeiders Partij opgericht.
Toen Slotemaker in 1934 zijn 40-jarig jubileum als Verbi Divini Minister herdenken
mocht in de Kievitskerk te Wassenaar, preekte hij over den text, waarmede hij in
Haulerwijk zijnen arbeid was begonnen:
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Psalm 36 : 10 ‘Bij U is de bron des levens, in Uw licht zien wij het licht’. Ook dat is
kenmerkend: het is nog dezelfde man! De evangelische bewogenheid des harten,
die hem naar Haulerwijk bracht en daar van 1894-'97 met zegen deed werken, is
de diepste drijfkracht van dit leven gebleven. In dat verband moet men ook zijn
leidende positie in den strijd tegen het alcoholisme zien: hij spaarde zich nimmer,
wanneer een zaak van nationaal belang zijn hart gewonnen had. Een zijner groote
verdiensten is zijn aandeel in het wekken van de kerk tot het besef, dat het Evangelie
sociale gerechtigheid eischt. Hier schittert zijn naam naast dien van Talma.
Organisatie was in die dagen nog geen tooverwoord en in 't geheel niet populair!
De jonge pastor van Haulerwijk was echter een van de eersten onder de weinigen,
die inzagen en durfden uitspreken, dat de onpractische organisatie der
groote-stadsgemeenten één der oorzaken was, waardoor de volkskerk terrein
verloor. Hij besefte, dat de vaderlandsche kerk een missionnaire taak heeft t.a.v.
de ontkerstening van het volksleven en dat organisatorische belemmeringen daarom
niet mogen voortbestaan. Daarvan getuigde hij, jaren vóórdat eindelijk het ‘Reglement
op de vorming van Buurtgemeenten’ op dat punt eenige verbetering bracht. Kerkrecht
is echter geen boeiende materie en een kerk wakker te schudden is ondankbaar
werk. Wie er mee begon, zou een moeilijk pad hebben te volgen: zijn moed en
volharding werden weinig erkend noch gewaardeerd. Slotemaker heeft dat geweten
en ondervonden. Maar hij was een geboren pionier! Pioniers worden vaak vergeten,
terwijl men naast hun graf de lof staat te zingen van hen, die de laatste brug mochten
slaan. Zonder Slotemakers levenswerk zouden er echter om en in de Hervormde
Kerk wel eenige dingen anders - en vaak niet beter - zijn dan het nu is. Volkskerk
te wezen is een gedachte, die voor het kerkvolk te grootsch en te machtig worden
kan. Of de jaren 1940-'45 deze bezorgdheid gebannen hebben, zal de tijd leeren.
Van Haulerwijk kwam Slotemaker te Beilen. Vandaar vertrok hij naar zijn eerste
stadsgemeente in de hoofdstad van Zeeland. Van Middelburg ging hij naar Nijmegen,
en in 1907, acht en dertig jaar oud, in de volle kracht van zijn buitengewone gaven,
kwam hij te Utrecht. Op den kansel toonde hij zich een prediker, van wien men nog
heden spreekt: een man van het intellect, maar bezield en gegrepen door zijn
onderwerp, dat hij als een fakkel liet branden. Daar bleef het niet bij, want woord
en daad waren bij Slotemaker niet door breede wateren gescheiden! Natuurlijk had
hij in deze eerste dertien jaar van zijn loopbaan zijn
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land en volk leeren kennen. Daartoe heeft een predikant, mits hij oogen heeft om
te zien en ooren om te hooren, meer gelegenheid dan wie ook, omdat alle kringen
der gemeenschap voor hem op een bizondere wijze openstaan. De fijngevoelige
eerbied, waarmede deze pastor wist te luisteren, ondanks zijn strijdersnatuur, maakte
hem tot een kenner der nooden van ons volk. Krachtig heeft hij dan ook gewerkt
aan de herleving van het diaconaal besef, (1908/9: reorganisatie der Utr. diaconie,
1910: Ie Diaconale Conferentie te Utrecht, oprichting der ‘Ver. v. Diakenen’), waaraan
hij den stoot in de richting van sociale deskundigheid heeft gegeven, die eisch is
van het Christelijk besef van verantwoordelijkheid. Wanneer dan ook later de
‘Federatie van Diaconieën in de Nederlandsche, Hervormde Kerk’ een beroep blijft
doen op de leiding of voorlichting van minister Slotemaker, laat hij haar nimmer in
den steek, hoe bezet zijn tijd en krachten ook mochten zijn. Men kan den naam van
Slotemaker niet noemen zonder verder herinnerd te worden aan de
‘Zuiderzee-commissie’, aan den ‘Centr. Bond voor Inw. Zending’ en de ‘Chrl.
Philantropische Inrichtingen’. In al dien met geestdrift aangedreven arbeid aan de
geestelijke fundeering van onze Nederlandsche gemeenschap kwamen zijn
eigenschappen in het volle licht, óók internationaal! Hij was niet slechts een groote
kracht in de Oecumenische Beweging, hij bezat oecumenische gaven van hoofd
en hart, die bezielend werkten. Hij aanvaardde b.v. het voorzitterschap van het
‘Wereldverbond van het Protestantisme’, maar niet zonder de voorwaarde gesteld
te hebben, dat men het negatieve accent van het verzet tegen ‘Rome’ omzette in
positieven arbeid. Zeer belangrijk werk verrichtte hij ook als president van den
‘Wereldbond voor Inwendige Zending en Diaconie’.
Dit alles is typeerend voor de twee-eenheid van woord en daad, die dit dynamische
leven kenmerkt. Het was de concrete kant van het theoretische element: spreken,
schrijven, doceeren, leiden, besturen, ten slotte dan ook - en dat was geen wonder
bij deze begaafdheid - regeeren. Last not least noemen wij hier zijn levenslangen
arbeid ten dienste van de Christelijke Vakorganisaties. Zij hebben hem terecht
vereerd en liefgehad! Uit den overvloed van dit laatste sociaal-pastorale werk
memoreeren wij slechts, hoe hij b.v. in 1918 op het IIe Christelijk Sociaal Congres
refereerde over ‘Maatschappelijke Organisatie’, terwijl hij bovendien dat Congres
sloot met een rede over de vraag: ‘Hoe zullen wij den Mensch bewaren met zijn
lichaam, met zijn geest en zijn ziel?’
Hij sprak met gezag uit een overvloed van kennis. Trouwens, reeds
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in 1918 had hij zich aan de Utrechtsche Universiteit en de studeerende wereld
verbonden als privaat-docent voor het toen nog zoo nieuwe vak der Sociologie. Zijn
‘Christelijk Sociale Studiën’ verschenen voor het eerst in datzelfde jaar en bereikten,
steeds groeiende, ondanks hun omvang een 6en druk. Van kerkrechtelijken, maar
vitalen en actueelen aard, waren zijn ‘Reorganisatie’ (1904), ‘Concept Alg.
Reglement’ (1905), ‘Plaats en Taak der Hervormde Kerk’ (1912). Het lag voor de
hand, dat hij in 1916 door de Hervormde Kerk benoemd werd tot Hoogleeraar voor
de Vaderlandsche Kerk- en Dogmengeschiedenis, de Dogmatiek en het Kerkrecht.
Het is óók geen wonder, dat wij hem weldra in de Staten van Utrecht en, in 1922,
in de Ie Kamer zien. De jaren te Utrecht, als pastor tot 1916, als kerkelijk hoogleeraar
tot 1926, zijn zeker wel de zonnigste in Slotemakers leven gebleven.
***
In 1917 ging hij te Utrecht voor het eerst ter stembus. Dit, op het eerste aanzien
wonderlijke, feit staat volkomen vast. Men zou het willen betwijfelen bij een man,
die zóó goed wist, dat men zijn geestelijke kinderen niet te vondeling mag leggen,
m.a.w., dat er woorden zijn, waarop daden volgen moeten. Maar het is zoo: eerst
in 1917 zette hij de eerste schrede in het land der politiek door zich aan te sluiten
bij de Chr. Hist. Unie. In 1934 vertelde hij aan een redacteur van ‘De Nederlander’,
het blad van Lohman, in een terugblik op de jaren 1894-1916 over dit late toetreden
het volgende: ‘Een partijkiezend predikant is niet meer voor de g e h e e l e gemeente
de vertrouwensman. En, dan had ik een ernstig bezwaar om te kiezen in den
a n t i t h e s e s t r i j d van rechts contra links! Ik heb daarover in den winter van
1912/13, toen ik voor de Utrechtsche Studenten Debating Club gelezen heb over
‘Christendom en Politiek’, een duidelijk getuigenis gegeven. Ik heb toen gewezen
op de gevaren, wanneer men Christendom en politiek verbindt.
Dit was een academisch-theoretische lezing voor studenten. Toen heb ik de f o u t
gemaakt, die dominees dikwijls maken, wanneer ze zich op politiek terrein begeven:
dat ze n.l. vergeten, dat de hoorders en lezers van het theoretisch-academisch
betoog m a k e n een practischpolitiek betoog! Zij vragen zich niet af, in welke politieke
constellatie zij een bepaald woord spreken, en zij worden zoo verantwoordelijk voor
een werking van hun woord, welke zij n i e t hebben bedoeld!
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Meer dan eens is mij verzekerd, dat de uitslag van de verkiezing van 1913, die het
ministerie Heemskerk-Talma in de minderheid bracht, mede veroorzaakt werd door
het gebruik, dat in de hitte van de antithese van mijn Utrechtsche betoog werd
gemaakt. Ik werd machine de guerre van links tegen rechts en had dit vooruit moeten
weten, maar wist het niet. Ik heb het altijd zeer gewaardeerd, dat Talma, die door
den uitslag der verkiezingen zijn belangrijke plaats verloor, mijn vriendschap bleef
op prijs stellen, alhoewel hij mijn daad veroordeelde. Intusschen kwam 1917 en
1918. Zij brachten: Algemeen kiesrecht, Evenredige vertegenwoordiging, Mannenen Vrouwenkiesrecht èn Stemplicht!
Dit beteekende voor mij, dat ons gansche volk in den politieken strijd werd
geworpen, en ook: dat iedereen voor een politieke partij m o e s t kiezen. Toen verviel
het bezwaar van partijformatie en heb ik gemeend, dat ik b i j d e w o r s t e l i n g
o m d e z i e l v a n o n s v o l k niet afzijdig mocht blijven. Ik heb mij toen
aangesloten bij een politieke partij en voor het eerst in mijn leven gestemd. In die
dagen was ik reeds professor en kon dus gemakkelijker kiezen.’
Voor den kijk op Slotemaker, zoowel wat zijn intrede in de politiek als zijn lateren
loopbaan betreft, is dit interview van zooveel belang, dat het hier niet ontbreken
mocht. Natuurlijk kon iemand van Slotemakers natuur niet op den achtergrond blijven
en de auteur, aan wien wij het interview ontleenden, merkte dan ook op, dat juist
zulke menschen, eenmaal gewonnen, zich met hun volle persoonlijkheid geven.
Het kan dan ook niemand verwonderen, dat ‘een zoo sociaal ingesteld man ... zich
in 1926 vinden liet om zitting te nemen in het extraparlementaire kabinet-De Geer,
en wel als minister van Arbeid, Handel en Nijverheid’.
Sedert 1921 had trouwens Slotemaker in ‘De Nederlander’ de plaats van Lohman
ingenomen - dien hij bij gestaan had zoolang hooge jaren dezen nog niet tot
terugtreden als hoofdredacteur noopten -, samenwerkende met Mr. Dr. Schokking
en den heer Snoeck Henkemans. Zijn journalistiek oeuvre is niet alleen van grooten
omvang, sociaal belangrijk en hoog van peil, maar het bevat evenals Kuypers
‘driestarren’ meesterstukjes van journalistiek. Dat is mij door mannen van het vak
verzekerd en zal, m.i., ieder, die eenige ervaring van schrijven heeft, gaarne
toestemmen. Overigens, ook Kuyper was, vóór hij als spreker en auteur zijn
geweldige kracht ontplooide, een groot kanselredenaar. Geweld en geweldigheid
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lagen, uitteraard, niet in de lijn van Slotemakers karakter. Het echt democratische
respect voor de menschelijke ziel en voor de overtuigingen, die dáár wortelen, was
zijn leidstar. Vandaar dat niet ontzag, maar diepe genegenheid nog lang haar glans
zal blijven werpen op zijn nagedachtenis. De predikant is bij hem ook nooit
ondergegaan in den staatsman. Dat was zoo weinig het geval, dat hij in Jan. '30 na zijn ministerschap in het Ie kabinet-De Geer - als hulpprediker te Wassenaar
optreedt, d.w.z. iedere veertien dagen preekt, geregeld huisbezoek doet, 's winters
lezingen hield. De nieuw gestichte Kievitskerk kreeg daardoor vasten voet in haar
milieu en Wassenaar kon in 1932 overgaan tot de zoo hoog noodige stichting van
een tweede predikantsplaats. In '33 maakte zijn optreden in het IIe kabinet-Colijn
daar een eind aan, doch Slotemaker is als ouderling Wassenaar blijven dienen.
***
Slotemaker als minister is een figuur geweest van zulk een eigen statuur, dat eerst
een later geslacht hem meer objectief zal kunnen schatten. Zijn qualiteiten maken
het waarschijnlijk, dat zijn beteekenis juist op grooteren afstand meer tot haar recht
zal komen. In het extraparlementaire Ie ministerie-De Geer (8.III.'26 - 10. VIII.'29)
had hij de portefeuille van Arbeid, Handel en Nijverheid. In het II/IIIe ministerie-Colijn
(26.V.'33 - 31.VII.'35 - 24.VI.'37) was hij de leider van het nieuwe departement van
Sociale Zaken, na Marchants uitvallen tevens van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, later alleen voor het laatstgenoemde. In het IVe kabinet-Colijn
(26.VI.'37-25.VII.'39) behield hij dien zetel. Overigens was hij in deze jaren lid van
de IIe Kamer der Staten Generaal, voorzitter der C.H. Unie, lid van den Hoogen
Raad van Arbeid, om slechts het meest publieke van zijn werkkring te noemen.
De eerste ambtsperiode bracht de Ziektewet, de herziening van de Wet op de
Besmettelijke Ziekten en het Medisch Tuchtrecht. Verderop in zijn ministerieel
bestaan heeft Slotemaker bijna onophoudelijk met harden tegenwind te kampen
gehad! Hem was het tegendeel beschoren van wijlen De Visser, die stroom, wind
en getij in alle opzichten heeft meegehad! Wetsontwerpen, waaraan groote zorg
was besteed, vonden den weg naar het Staatsblad niet. Voor Werklooze Jeugd
echter gelukte het dien vorm van staatszorg te vinden, die geestelijke vrijheid
waarborgt en toch de onmisbare contrôle van den kant van den Staat verzekert.
Het ondankbare werk van de acuut noodig geworden saneering van den Steun aan
Werk-
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loozen en de netelige taak der verbetering van de Bestrijding der Werkloosheid
eischten van hem het moeilijkst beleid. Slotemakers eerste plicht was toen een
bereiken van het direct mogelijke, n.l. wegneming van de ingeslopen misbruiken en
misstanden, en het banen van den weg voor een h o u d b a r e regeling. Die
houdbaarheid echter hing zelfs van het buitenland af! Meer en meer werd de armslag,
die noodig was om daden te kunnen volbrengen, belemmerd en beperkt door de
bittere noodzaak van bezuiniging, die in stijgende mate de spil van elke
kabinetspolitiek worden moest. Van Slotemaker spreekt het vanzelf, dat hij, ondanks
alles, een loyaal medewerker bleef en binnen het kabinet geen uitzonderingsposities
eischen ging voor de hem toevertrouwde zaken. Hoe moeilijk dàt zijn publieke leven
maakte door de impopulariteit van zulk een taak, die inging juist tegen die sociale
bewogenheid, die de signatuur van dit leven was, kan men zich nauwelijks
realiseeren. Maar wat te bereiken was, stond hem helderder voor oogen dan wien
ook. Daarvoor vocht hij en dat bereikte hij ook. Van den zedelijken moed en de
mannelijke zakelijkheid, waarmede hij dien strijd voerde, getuigen de stukken. Ik
citeer hier het slot van een kamerrede (in zake de Steunregeling) van 13 Dec. 1934:
‘Dit is wat ik op dit oogenblik doen kan en doen zal in verband met de werkloozen.
Ik ben overtuigd, dat wij moeten samenwerken; ik ben overtuigd, dat er velerlei
geschiedt; ik ben overtuigd, dat door de regelingen, waarvan ik sprak, deze
samenwerking niet bemoeilijkt, maar vergemakkelijkt wordt. En, als er licht is in
deze donkere tijden, zie ik dat licht thans daarin, dat wij met elkander beproeven
van de zaak te maken wat er van te maken is.’ Deze beheerschte soberheid van
dien man van onverzettelijke werkkracht en initiatief is kenmerkend. Zij zegt veel,
zoowel over de toenmalige situatie als over dezen strijder zonder blaam, die steeds
zijn naam waagde in den dienst van zijn volk, ook wanneer er géén eer aan te
behalen was.
Nu wij t.a.v. dien tijd distantie winnen, is het gemakkelijker in te zien, hoezeer in
de dagen na den eersten wereldoorlog het regeeren verzwaard werd door allerlei
bijkomstige gevolgen van het nieuwe systeem. De techniek van het algemeene
kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging was nog niet over een zekere
stroefheid heen en de aanpassing der parlementaire geestesgesteldheid aan de
eischen van het regeeren voltrok zich niet in een vlug tempo! De staag wassende
vloed van bij wetgeving te regelen détails stelde bovendien steeds klemmender
eischen aan de departementen en aan de adviseurs van de regeerders. Niet ieder
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departement kon die met dezelfde mate van succès onder de knie krijgen. Daar
komt nog bij, dat Slotemakers qualiteiten een vergelijking met Talma èn met De
Visser uitlokten, die echter het ‘groote werk’ reeds gedaan hadden. Men besefte
hoe groot zijn waarde was, maar wellicht te weinig, hoezeer de situatie was
veranderd. Geleidelijk begon bij de leidende figuren het besef door te breken, dat
het nieuwe kiesrecht in de lijn der evenredige vertegenwoordiging de
scheppingskracht van de raadslieden der Kroon en het nuttig effect der staatkundige
organen voorshands beperken en remmen zou. De gedachte van het ‘eigen recht’
der overheid vertoonde zich thans boven den horizon. Een schaduw van malaise
betrok den parlementairen hemel, terwijl toch onder de massa nog de waan bleef
leven, dat ‘alles kon’ en dat met den Volkenbond een panacee gevonden was voor
de onvolmaaktheden der nationale huishoudingen. Intusschen verwachtte men in
de kringen, waar Slotemaker politiek thuis was, van Genève sinds lang niet al te
veel en verontrustte het sommigen reeds, of niet de stijging der begrootingen van
Sociale Zaken en Onderwijs het vitale belang der Rijksverdediging, zoowel in Europa
als daarbuiten, in de waagschaal ging stellen.
Onder zulke auspiciën werkte Slotemaker als minister. Wij gewagen niet van de
eindelooze hoeveelheid ‘klein goed’, die het departement van Onderwijs noodzakelijk
verwerken moet: meest ordinair administratief beslissingswerk. Maar geestelijke
toekomstvorming langs den weg van onderwijswetgeving, een hooge en schoone
regeertaak, werd juist toen door den lagen stand van het getij onmogelijk gemaakt.
Het woord ‘pacificatie’ zegt het al: men vatte haar overwegend op als calmans, als
conditie van rust. In die richting mocht een minister haar zien te perfectionneeren
totdat ze menschelijkerwijze volmaakt zou wezen. Slotemaker heeft zich van die
taak met volharding en beleid gekweten, gewaakt over fair play i.z. de ingewikkelde
artikelen der wetgeving, welker interpretatie zoo tal van besturen en autoriteiten
aanging. Hij heeft feilen weggenomen, gelegenheden geopend, b.v. voor het
godsdienstonderwijs op school, ook op de middelbare; hij heeft i.z. de betrekkingen
van zijn departement tot de kunst een open oog gehad voor ideaal en werkelijkheid
o.a. in de wijze, waarop hij rijksopdrachten aan beeldende kunstenaars liet verzorgen.
Dat de oud-professor geen moeite had met de hoogleeraren, spreekt vanzelf. Bij
hem moest men niet aankomen met opvattingen, die Universiteiten tot
‘onderwijsinrichtingen’ of ‘takken’ van een ‘dienst’ zouden verlagen. De weinig
vruchtbare idee van ‘taakver-
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deeling’, hoewel zij opgeblazen werd door den bezuinigingsbries, imponeerde hem
niet. Echter was de tijd nog niet gekomen, dat de gedachte aan meer zelfstandigheid
opbloeien kon, die thans zelfs op het urgentieprogram van Slotemakers eigen
politieke confessie voorkomt.
Wanneer men de laatste vijftien jaren van dit rijke leven voor zich ziet, is dat een
schouwspel als van een hooggetuigd zeekasteel, optornend tegen wind en stroom.
Ieder ander zou daarmede ook te kampen hebben gehad, menigeen wellicht balsturig
zijn post op de brug verlaten hebben.
Toen het erom ging een open plaats tijdelijk waar te nemen en daarmee de risico's
te nemen van Marchants ‘spellings’-initiatief, hoe onaangenaam die ook waren, was
Slotemaker in het kabinet vanzelf de aangewezen man. Daarmede echter werd hij
ongemerkt de man voor O.K.W., wiens ministerieel bestaan straks beheerscht werd
door een situatie, die wetgeving in grooten stijl onuitvoerbaar zou maken. De
‘spellings’-kwestie zelve was bezig een echte kwestie te worden: een rookend vuur
zonder veel nut. Slotemaker heeft van de schade, die ontstaan was, den omvang
beperkt. Het voorstel liep n.l. zoozeer vooruit op de levende werkelijkheid, dat de
zaak niet alleen vertroebeld werd door een ondersteld verband met wetenschappelijk
betwijfelbare theorieën, maar ook vergiftigd door het verwijt, dat de voorstanders
nivelleering of nog onvriendelijker dingen willen bevorderen. Het scheelde maar
weinig, of het pro en contra ware gekoppeld aan staatkundige behoudzucht of
vooruitstrevendheid!
Slotemaker heeft ingegrepen en met nadruk twee dingen gehandhaafd, n.l. dat,
voorzoover de Regeering inzake de schrijfwijze van de Nederlandsche taal
voorschriften k a n geven, het gaat om een ‘nationaal werk’. In de tweede plaats
heeft hij recht doen wedervaren aan hen, die bezorgd waren voor het prestige van
het Nederlandsch als de taal onzer beschaving in België, in de Oost en de West en
ook in Zuid-Afrika. Dat dit groot-Nederlandsche belang niet eenzijdig en slechts
vanuit het oogpunt van Nederlandsche scholen, examens en dergelijke afgehandeld
mag of kan worden, is thans wel buiten kijf. Als de bewindsman, die t.z.t. de leiding
zal hebben bij het slotbedrijf van deze zaak, evenals Slotemaker een meester is
zoowel in het gesproken als het geschreven woord, zal hij weten, dat inzooverre de
taal het lichaam is van den geest, zij met dien geest verandert en zal er van
verdorrend conservatisme evenmin sprake zijn als van overhaaste amputaties.
***
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Slotemaker bezat ongetwijfeld de gaven voor grooter werk dan de tijd, waarin zijn
ministerieele arbeid viel, heeft gedoogd, maar het besef nuttig werk te doen en
daartoe geroepen te zijn had hij in sterke mate. Hij bezat ook, gelijk eertijds De
Visser, de gave om menschen tot elkander en tot samenwerken te brengen. Ook
het prestige, dat zulke pogingen vruchtbaar maakt. In den nieuwen tijd na 1919
werden regeeringsdaden op allerlei terrein minder effectief: de staatkundige
mogelijkheden schenen grooter dan zij in feite waren. De veelheid der onmisbare
voorzieningen verwarde en sprak minder tot de verbeelding, zoodat er tusschen de
woorden der regeerders en hunne daden een onevenredigheid scheen te bestaan,
zelfs als het bereikte niet afweek van het bereikbare. De grens van dat bereikbare
zag echter niet iedereen op dezelfde wijze! Slotemakers vizie stond eenigszins
onder den invloed van Colijns overtuigingen, die trouwens ook de kabinetspolitiek
bepaalden. Hij was daarmee in een goed en destijds zeer talrijk gezelschap. Toch
ligt er iets van tragiek in deze latere jaren, omdat zijn verstandelijk inzicht moest
overheerschen en een scherp plichtsbesef hem buiten de groote lijn van zijn verleden
begon te dringen, die in de richting van sociale hervorming wees. Dat het ook juist
zijn taak moest worden om de Bezuiniging op het Bizonder Onderwijs, dwars door
alle moeilijkheden in de IIe Kamer, in veilige haven te loodsen, moet voor dezen,
zoo gevoeligen mensch, zwaar geweest zijn. Want, al kon zijn schitterend verstand
hem in het debat tot een harden en gevaarlijken tegenstander maken, de logica van
het gemoed was de groote macht in zijn leven. De predikant is bij hem - wij merkten
het reeds op - nooit ondergaan in den staatsman, ook niet in deze laatste jaren. Hij
bleef de man, die zóó oplettend en begrijpend luisteren kon, dat deputaties, die een
zaak bij hem kwamen toelichten of bepleiten - en dat bracht de aard van zijn
departement mede! - de bezwaren, die hij noemde, vergaten. Wanneer het ijzer dan
voor de zooveelste maal niet met handen te breken bleek, had dat zijn gevolgen.
Onjuiste en onbillijke critiek in het parlement, in de pers en vooral ondergronds, is
hem niet bespaard! Hij kon daar wel tegen: hij was een weerbaar man en wist, dat
hij zijn plicht vervulde in een donkeren, ongunstigen tijd.
Ook de aard van die plicht moest hem menigmaal zwaar vallen, daar hij,
behoorende tot een partij, die partijdigheid verfoeit, juist in dat opzicht een harer
trouwste zonen was. Zooals hij in zijn hart de man van de nationale kerk bleef, was
hij in de politiek nationaal, man van ‘héél het volk en héél de kerk’. Machtsuitoefening
en gezagsoplegging gaan
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hun, die uit een lager ideaal leven, wellicht gemakkelijker af dan hun, die het conflict
van recht en liefde priesterlijk blijven gevoelen, heel hun leven door.
Den 1en Mei 1941 overleed hij te Wassenaar na een maandenlang durend, zwaar
ziekbed. Maar wat heeft hij in de laatste krachten van zijn leven in dat eerste
oorlogsjaar nog verricht! Met al de autoriteit en het internationaal prestige, die hem
uit zijn wijden arbeidskring waren toegevloeid, was hij bij den overweldiger in de
bres gesprongen voor Volk en Kerk! Na zijn dood nog kwam men hem zoeken om
hem gevankelijk weg te voeren! Want met al het vuur en de kracht, die in hem was,
maakte hij front en zocht hij den vijand op om te dekken en te beschermen wat de
volkskerk in ons Nederlandsch volksbestaan te dekken en te bewaren had. En dat
deed hij principieel en met groot beleid, met een offervaardigheid en trouw, die
kenmerkend zijn voor een groote ziel. Wat land en volk en kerk in dit verweer der
samenwerkende kerken aan hem danken, zal eens zijn levensbeschrijver hebben
vast te leggen. Ook het slot van dit leven toont hem als de opgang ervan: een
nationale figuur van eigen stijl, groot van hart en groot van geest.
Het geheim van dit leven speurt men in het volgende citaat uit de grafrede, 5 Mei
'41 door Ds. Ten Kate uitgesproken: ‘......Slotemaker zag de verhoudingen, waarmede
hij in aanraking kwam, in het licht van het koningschap Gods, hij zocht de critiek
van het Eeuwige Rijk op dit aardsche bestaan. Daarom is hij de sociale werker
geworden, die hij geweest is...... daarom werd hij geheelonthouder, reeds als student,
toen dat in die wereld een daad was, waarvoor moed noodig was...... Diep was hij
ervan overtuigd, dat het Evangelie van groote beteekenis was voor den
economisch-socialen arbeid. In een mijner laatste gesprekken met hem sprak hij
mij over zijn rede in het afgeloopen najaar op een vergadering van Christelijke
sociale organisaties gehouden, die in druk is verschenen onder den titel ‘Ons Goed
Recht’. Die rede beschouwde hij als de samenvatting van zijn diepste sociale
overtuiging: ‘‘Wat hebben wij noodig in onzen practischen arbeid op economisch
en sociaal terrein: d e o v e r t u i g i n g , d a t d e m e n s c h m e e r w a a r d i s
d a n g e l d : s a m e n b i n d i n g tegenover het individualisme met zijn oneindige
splitsing; s o l i d a r i t e i t , geen uiteenrukken van het ééne volk in klassen en standen;
g e r e c h t i g h e i d en e r b a r m e n met het zwakke, in tegenstelling met de
beginselen, die leeren, dat hetgeen zwak is door het sterke gebruikt en vertreden
mag
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worden!’’ Al die begeerenswaardige vruchten rijpen aan den vruchtdragenden
levensboom der openbaring Gods. Hoe dat dan geschiedt, was de kern van wat
Slotemaker in die laatste rede nog uitsprak, terwijl de roofgier uit het Oosten dreigend
krijschte over heel het land. Evangelische bewogenheid des harten was hier van
het begin tot het einde de drijfkracht van een ongewoon begaafden geest, die geleid
werd door een teer geweten om, waar hij zich maar geroepen wist, het ‘alles te
maken naar het beeld, dat hem op den berg getoond was.’
Leiden.
J. DE ZWAAN

Lijst der geschriften:
Slotemaker schreef als predikant (1894-1916), als hoogleeraar (1916-1926), als
staatsman (1926-1941). Die indeeling is hier gevolgd. Zijn dissertatie, zijn Chr. Soc.
Studiën en zijn eigen karakteriseering in de ‘Selbstdarstellungen’ zijn daarbuiten
gehouden. Evenzoo zijn zeer belangrijk journalistiek werk in het C.H. dagblad ‘De
Nederlander’. Van 23 Juni 1923 t/m 15 Mei 1926 was hij b.v. redacteur van het
Zaterdagavondnummer (‘Zondagsblad’) en produceerde alleen daarin 1336 artikelen,
waaronder b.v. een zevental over ‘Politiek op den kansel’, vijf over ‘Kerk en
Socialisme’, vijf over ‘De kerk in Amerika’, acht over ‘Kerk en sociale vragen’. In
1926 viel nog een reeks van 13 artt. ‘Uit de jeugdjaren van het Christendom’, die
o.m. den Pastor van Hermas behandelen. Genoeg om de aandacht van een biograaf
straks bezig te houden met den rijkdom en veelzijdigheid van Slotemakers geest.
Volledig is de onderstaande opgaaf niet, maar het voornaamste zal hiermede wel
genoemd zijn.
1894

De eschatologische voorstellingen in I
en II Corinthen. Proefschrift. Utrecht.
[Van de Christelijk sociale studiën, die
geheel in herbewerking waren,
verschenen slechts de eerste 4 deelen
in den 6en druk. Het schema voor deze
omgewerkte uitgave was als volgt: Dl. 1
Christelijk-sociaal; Dl. 2. De kerk; Dl. 3.
Vakbeweging en wereldbeschouwing;
Dl. 4. De vakbeweging in Nederland en
Nederlandsch-Indië; Dl. 5. De organisatie
der maatschappij; Dl. 6. De staat; Dl. 7.
Het socialisme; Dl. 8. De
sociaal-democratie.
Die Religionswissenschaft der
Gegenwart in Selbstdarstellungen. J.R.
Slotemaker de Bruïne, 1932.]
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Predikantsjaren (1894-1916)
1903

De kerk en het socialisme; een
o

volkslezing. Middelburg, d'Huij, [8 , 31
blz.].
1905

Klassenstrijd en Christendom.
o

Amsterdam, Centen, [8 , 32 blz.].
(Uitgave van het Nederl. godsd.
traktaatgenootschap).
1907

De God van alle genade......,
afscheidsprediking...... te Nijmegen......
o

1907; Nijmegen, [8 , 19 blz.]. (Uitgave
van de ‘Vereeniging voor evangelisatie’
te Nijmegen).
1910

Romanisme en protestantisme.
Overdenkingen.

1911

De kerk en het socialisme, een
volkslezing. Assen, Kloosterman.

1912

Plaats en taak van de Hervormde kerk;
o

2e dr. Utrecht, Ruijs. [8 , 48 blz.].
1916

Christendom en wereldbeeld; Utrecht,
o

Ruijs, [8 , 51 blz.].
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Professorale tijd (1916-1926)
1916

De talenten, afscheidsrede bij het
nederleggen van het predikambt den
24sten Sept. 1916...... te Utrecht; Utrecht,
o

Ruijs, [8 , 24 blz.].
1916

Dogmatiek en cultuur; rede ter
aanvaarding van het
Hoogleeraarsambt...... te Utrecht......
o

1916. Utrecht, Ruijs, [8 , 32 blz.].
De invloed van den oorlog op het
godsdienstig denken. Purmerend,
o

Muusses, z.j. [8 , 52 blz.], (De invloed
van den oorlog op onze samenleving).
God en oorlog; 1ste duizendtal.
o

's-Gravenhage, z.j. [8 , 23 blz.]. (Uitgave
van het Algemeen Protestantsch
Christelijk Comité voor de behartiging
van de geestelijkzedelijke belangen der
gemobiliseerden).
Ontwapening en beginsel. Den Haag, z.j.
o

[8 , 23 blz.]. (Uitgave van het hoofdbest.
der Chr. Hist. Unie).
1917

Leenhard Ragaz. (Stemmen des Tijds).

1918

Het hedendaagsche sociale vraagstuk;
een eenvoudige uiteenzetting. Utrecht,
o

Ruijs, [8 , 52 blz.], (Christendom en
Maatschappij; jrg. 10, no. 3).
1918

Nieuwe tijd en nieuwe taak, een politieke
o

rede. Utrecht, Ruijs, [8 , 32 blz.].
1918

Nieuwe religie. (Stemmen des Tijds).

1918

Religie en christendom. (Stemmen des
Tijds).

1918

De Dordtsche synode. (Weekblad der
N.H. Kerk).

1919

Onze vrouwen en de politiek. Utrecht,
o

Ruijs, [8 , 16 blz.].
1919

Afzonderlijke Christelijke vakorganisaties
voor patroons? (Referaten van de
Eendaagsche conferentie van Christelijke
patroons in Nederland), Rotterdam,
o

‘Libertas’, [8 , 19 blz.].
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1920

De arbeidersbeweging; een
o

studiehandleiding. Utrecht, Ruijs, [8 , 99
blz.].
1920

Het hedendaagsche sociale vraagstuk;
een eenvoudige uiteenzetting. 2e dr. [68
blz.].

1920

Socialisatie en arbeidersbeweging; naar
aanleiding van het Socialisatie-rapport
o

der S.D.A.P., Utrecht, Ruijs, [8 , 59 blz.].
1920

Brieven over de arbeidersbeweging door
Socius (Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne);
20ste-30ste duizendtal. Utrecht, Ruijs,
o

[8 , 63 blz.].
1920

Intellect en Bolsjewisme. Utrecht, Ruijs,
o

[8 , 32 blz.].
1920

Nieuwe organen: een referaat voor den
socialen cursus van het Chr. Nation.
Vakverbond ... 1918 te Arnhem.
o

Rotterdam, [8 , 14 blz.]. (Uitg. van het
Chr. Nation. Vakverb. in Nederland).
1920

Rood en zwart, een politieke rede.
o

Utrecht, Ruijs, [8 , 23 blz.].
1920

Het vredesvraagstuk en de practijk van
het leven. (Geloof en Oorlog, vier
voordrachten over het vredesvraagstuk,
gehouden te Groningen). Groningen
o

enz., Wolters, z.j. [8 , 14 blz.].
1920

De arbeidersbeweging in Amerika.
(Stemmen des Tijds).

1922

De arbeidersbeweging in Amerika.
(Stemmen des Tijds).

1923

Het geloof aan God in de XXste eeuw;
o

4e dr. Utrecht, Ruijs, [8 , 136 blz.].
1923

De vrouw en de kerk. Utrecht, Ruijs, [8 ,
23 blz.]. (Christendom en
vrouwenbeweging; serie VI, no. 1).

1923

Communisme, kerk en school. (Woord
en Daad).

1924

Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman.
(Stemmen des Tijds).

1924

De sociale krachten van het evangelie.
(Stemmen des Tijds).

1924

Vijf jaar bedrijfsradenstelsel. (Stemmen
des Tijds).

o
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1926

De vakbeweging in Nederland.
(Stemmen des Tijds).

Politieke periode (1926-1941)
1927

Buitenkerkelijke religie; 2e dr. Groningen
o

enz., Wolters, [8 , 76 blz.]. (Pro
Ministerio; no. III, 2).
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1930

Evangelische Frömmigkeit und christliche
Aktivität. (Evangelisches Kirchenblatt).
Een rede (uitgesproken) ... te Utrecht op
13 Mei 1927.

1932

Abraham Kuyper; der Staatsmann und
o

Christ. Berlin, Acker-Verlag, [8 , 47 blz.].
(Führer und Freunde; no. 7).
1932

Gott ist hoch (preek gehouden op het
congres van het ‘Internationales Verband
für innere Mission und Diakonie, Juli
1932 te Bad Homburg). (Aus Gottes
Garten).

1933

De verhouding tusschen den Staat en
zijne ambtenaren, ... rede gehouden op
het congres der ‘Centrale van
Vereenigingen van personeel in 's Rijks
dienst’ ... Mei 1933 te's-Gravenhage;
o

's-Gravenhage, [4 , 14 blz.].
1934

De steunregeling; rede gehouden op 13
Dec. 1934 in de Tweede Kamer...
o

's-Gravenhage, Bloemendaal, [8 , 31
blz.].
1939

Nederlandsch Hervormd kerkrecht; 2e
geheel herz. dr. 's-Gravenhage, Smits,
o

[8 , 92 blz.].
1939

Armenzorg in de Oudheid, naar
aanleiding van het boek van H.
Bolkestein: Wohltätigkeit und
Armenpflege im vorchristlichen Altertum;
Utrecht, Oosthoek.

1940

Christelijk is nationaal. (Geestelijke
vrijheid; redevoeringen gehouden ... te
Amsterdam 10 Aug. 1940). Amsterdam,
o

ten Have, [8 , 31 blz.].
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Evangelium. (Protestantische
Rundschau, na zijn overlijden afgedrukt).
Toegepast Christendom, aan de hand
van C.M. Sheldon's romans. Nijkerk,
o

Callenbach, z.j. [8 , 103 blz.].
De nieuwe drankwet, een populaire
o

uiteenzetting; 2e dr. Utrecht, z.j. [8 , 26
blz.]. (Uitgave: N.C.G.O.V.).
o

Plaatsvervanging. Z. pl., z.j. [8 , 24 blz.].
o

Wat Amerika ons leert. Z. pl., z.j. [8 , 24
blz.]. (Over de ‘drooglegging’).
Een catechisatieboekje (zonder enige
aanduiding van titel, uitgever, plaats en
jaar van uitgave).
Berusting? (Stemmen des Tijds). z.j.
De Hervorming herdacht 1517-1917.
(Stemmen des Tijds). z.j.
Karakterkracht. (Stemmen des Tijds). z.j.
Kerk en sociale vraagstuk in Amerika.
(Stemmen des Tijds). z.j.
'n Stuk kerkbevrijding. (Stemmen des
Tijds). z.j.
Uit de sociale ontwikkeling 1911-1936.
(Stemmen des Tijds). z.j.
De Wereldconferentie der kerken te
Oxford. (Stemmen des Tijds). z.j.
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Caspert van Son
(Dordrecht, 27 Januari 1867-9 April 1943)
Aan Caspert van Son een levensbericht voor het jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te wijden, is een aantrekkelijke taak, want over hem
schrijven wil zeggen aan hem denken, en dan zien wij hem weer voor ons met zijn
groote levensblijheid, die sprak uit zijn oogen en bleek uit zijn woord en geheele
houding.
Zonnig was zijn natuur. Hij genoot van de kwinkslagen van anderen en wist er
ook anderen mee op te wekken.
Altijd had hij haast, altijd had hij het druk, maar, hoewel allerminst getwijfeld mag
worden aan zijn groote werkkracht, moet toch eerlijkheidshalve erkend worden dat
zijn groote drukte ook wel eens het gevolg was van een lang gesprek met vrienden
over een onderwerp dat hun bijzondere belangstelling had.
Wanneer hij goed op dreef was, dan was zijn woordenvloed soms moeilijk te
stuiten. Dit gemakkelijke spreken kwam hem goed te pas. Hij trad nog al veel op
als spreker in bijeenkomsten, vooral voor propaganda voor een goed doel. En hij
ging er dikwijls op uit om te bedelen. Dat kon hij uitstekend. Natuurlijk altijd voor
anderen, voor een schilder bijv. in den vorm van koopen van diens schilderijen,
maar ook voor instellingen die een groote plaats in zijn hart innamen. Op deze wijze
heeft hij soms belangrijke sommen bijeengebracht. Dan weer was het een
tentoonstelling, waarvoor een garantie-fonds gevormd moest worden. Hij maakte
dan zijn vrienden en kennissen gelukkig met hun aandeelen in zulk een fonds te
koop aan te bieden. Aan overdreven voorstellingen van de soliditeit van zulke
aandeelen bezondigde hij zich echter niet. Iedereen, die in het volle leven staat, is
wel eens verplicht te bedelen, maar Van Son deed het dikwijls en blijkbaar met
groote opgewektheid. Dit alleen reeds werkte gunstig op den weldadigheidszin zijner
slachtoffers. En zijn vlotte manier van spreken deed de rest. Men voelde bovendien
altijd met iemand te doen te hebben die met warme overtuiging voor de hem
toevertrouwde belangen opkwam.
Van Son was een geboren en getogen Dordtenaar, met hart en ziel aan zijn stad
verknocht. Hij heeft er dan ook een goed leven gehad. Men mocht hem daar
algemeen gaarne en waardeerde hem om zijn groote werkkracht. Vooral in de laatste
jaren van zijn leven kregen de zorgen hem te pakken, maar het was voor deze een
zware taak hem,
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met zijn groote levensvreugde, neer te drukken. Gelukt is dat niet, al was het verdriet
hem soms de baas.
Ook de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde had zijn warme sympathie.
In de algemeene vergaderingen ontbrak hij nooit. Daar voelde hij zich gelukkig in
den kring zijner medeleden, met wie hij reeds zoovele jaren naar de jaarlijksche
samenkomst optrok.
Van Son werd opgeleid voor het onderwijs. Reeds op 31-jarigen leeftijd werd hij
hoofd eener openbare school te Dubbeldam, de gemeente die met de Merwedestad
het eiland Dordrecht deelt. Zijn geestelijk voedsel moest hij te Dordrecht halen. Daar
nam hij dan ook aan het intellectueele leven, dat in die stad altijd zeer veel
beteekende, ijverig deel. Zoo was hij meer dan een halve eeuw kunstcriticus van
het Dordrechtsch Nieuwsblad, voor de tooneelcritieken, onder den schuilnaam Doxa.
Hij was een groot voorstander van het nationale tooneel. Geheel in overeenstemming
met zijn karakter, waren zijn critieken altijd opbouwend, nooit scherp, dikwijls geestig.
Hij was mede-oprichter van den Dordtschen Kunstkring, welks secretaris hij werd.
En het Maandschrift Morks' Magazijn, een Dordtsche uitgave, had, gedurende de
30 jaren van zijn bestaan, in Van Son zijn gewaardeerden hoofdredacteur.
Toen in 1898 het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht gevestigd werd,
sloot hij zich onmiddellijk er bij aan, maar weldra zou hij er heel wat meer mee te
doen krijgen dan van een gewoon lid verwacht kan worden. De toenmalige
algemeene secretaris, Dr H.J. Kiewiet de Jonge, legde weldra beslag op hem
teneinde over de noodige hulp te kunnen beschikken voor het bijhouden van de
spoedig vrij omvangrijke administratie van het Secretariaat. Maar die hulp was
aanvankelijk van bescheiden omvang en behoefde in dien tijd ook niet grooter te
zijn. Van Son bleef voorloopig dan ook schoolhoofd te Dubbeldam en wijdde zich
aan het Verbond derhalve in zijn vrijen tijd. Maar het Verbond groeide sterk en in
1906 bleek het noodzakelijk aan het hoofd van de administratie, tot steun van den
algemeenen secretaris, een man te plaatsen, voor wien deze functie zijn dagtaak
zou zijn. Van Son was daarvoor de aangewezen persoon. Daartoe aangezocht,
nam hij dadelijk met beide handen het aanbod aan. Dit bracht een belangrijke
verandering in zijn leven en de vervulling van een grooten wensch. Hij kon nu van
het onderwijs afscheid nemen en zich voortaan geheel aan het Verbond wijden,
maar ook terugkeeren in zijn vaderstad en zich dicht bij den haard, waarin het
intellectueele vuur brandde, opstellen.
Als administrateur zat hij aan de bron. Hij kon nu alles wat in het
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Verbond omging, van nabij volgen. Hij leefde alles intens mee en zijn liefde voor
het Verbond en zijn sympathie voor de leiders werden er nog door aangewakkerd.
Hem danken de leiders menigen goeden raad. Dit medeleven vormde voor Van
Son de groote aantrekkelijkheid van zijn administrateurschap, want, hoewel hij zijn
taak met groote toewijding en opgewektheid volbracht, zou die betrekking op zich
zelf hem toch niet volledige voldoening gegeven hebben. Een rechtgeaard
administrateur van een instelling als 't A.N.V. geniet van cijfers en statistieken en
keurige behandeling van het archief. Voor deze dingen voelde Van Son niet in de
eerste plaats. Hij was vóór alles man der letteren. Het ligt dus voor de hand dat hij
zich het meest in zijn element voelde als Secretaris van de Redactie van ‘Neerlandia’,
het maandschrift van het ‘Algemeen Nederlandsch Verbond’. In die functie voelde
hij de deskundige te zijn, wiens raadgevingen en aanwijzingen voor de leiders van
het Verbond bijzondere waarde hadden. Het ligt dan ook voor de hand dat hij, toen
de tijd aangebroken was om de dagtaak te verminderen, het administrateurschap
vaarwel zegde en Secretaris van de Redactie-Commissie bleef. Dank zij de
helderheid van zijn geest en zijn gezond gestel kon hij deze functie behouden tot
hij uit dit leven weggeroepen werd.
Van Son schreef vlot, frisch, pittig. Niet alleen de lezers van ‘Neerlandia’ en ‘Morks'
Magazijn’ genoten van de vruchten zijner pen, maar ook verschillende andere
tijdschriften, zooals Elsevier, Buiten, Op de Hoogte, Maandblad voor beeldende
kunsten enz., werden met zijn bijdragen gelukkig gemaakt.
Groote trouw behoorde tot de mooie trekken in het karakter van Van Son. Wie
hem goed kende, veel met hem verkeerde, leerde hem vooral om die groote trouw
hoogachten. Er zijn ten slotte maar zoo weinig menschen die in de eerste plaats
werken om het werk zelf en voor wie het daaraan verbonden geldelijk voordeel eerst
in de tweede plaats komt. Zeker ook voor Van Son was dat geldelijk voordeel
allerminst onverschillig, maar hij leefde toch in de eerste plaats voor zijn werk en
zijn gezin, en kwam op voor de belangen der instellingen, waarvoor hij werkte, met
een warmte, die bij de andere voor die instellingen verantwoordelijke personen niet
grooter kon zijn.
Van Son was, in dezen tijd, waarin de roep om rechten zoo luide gehoord wordt,
een voorbeeld hoe men, om gelukkig te leven, in de eerste plaats zijn plichten
vervullen moet.
Den Haag, Februari 1944.
P.J. DE KANTER
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Gerard Willem Spitzen (Geert Teis Pzn.)
(Stadskanaal, 13 November 1864-Ruurlo, 13 Maart 1945)
I 1909
We zaten bij elkaar, een Groninger clubje in Den Haag. Er was wat nieuws. Een
klein boekje was er verschenen bij De Lange in Veendam; de Nieuwe Rotterdammer
had het gunstig beoordeeld. Het was Mien Bröddellabbe van Geert Teis, een
onbekende dichter. Piet Hennequin, zoon van de burgemeester van Hoogezand,
las voor uit het bundeltje. En wij gevoelden allen: dat is wat voor ons! dat is van ons
eigen land en volk daarginder, dat is in onze moeders taal. Met alle waardering voor
al het mooie, dat er is in 't Hollands: dit zegt ons meer... En zo is het sedert altijd
gebleven. 't Werk van Geert Teis is vaak meewarig beoordeeld, als zou hij geen
groot dichter zijn. De vaart van Vondel is anders dan de gang van de Grunneger
riemsels. Maar die rijmpjes zullen onder 't volk blijven leven, want ze zijn naar 't hart
van 't volk, ze zijn uit het volk zelf.
Daar is de Knaolster Lorelei, het droevig verhaal van een snikjong, die met zijn
hersens tegen de brug voer, omdat hij zo luisterde naar 't gezang van 't
schippersmeisje op de praam:
Ik wait nait, wat zel 't toch beduden,
Dat ik zo miezerig bin,
Ain vertelsel uut aole tieden
Dat gaait mie maor nait uut de zin.
't Is kold over 't daip en 't wordt duuster,
't Is ales in de rust, groot en klaain;
De leunen van de badde is dudelk
In 't heldere waoter te zain.

Hoe echt dit stukje in de volkstoon is, blijkt uit de vergissing van Prof. Dr Jan de
Vries, die niet wist dat het van Geert Teis was, maar die het aanzag voor een lied,
uit het volk zelf geboren. (Volk van Nederland, 1937; blz. 330.)
In deze simpele gedichtjes tekent het Groninger volk zichzelf uit,
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in zijn humor en in zijn sentimentaliteit, in zijn levensvreugde en in zijn zorg voor de
naaste, in zijn gevoel van kracht in het heden en in zijn terugverlangen naar 't
verleden. Dit laatste, daar begint het mee:
Wat was 't aans in dizze streken
Vrouger veur zoo'n vaierteg joar,
Tou je mit snikke noa Stad tou gongen
In áin vronder mit mekoar.
Oaljoarsoavend: spekkendikken,
'n Fiks glas pons of haide wien;
Twaalf uur de klokke, twaalf moal schaiten,
Zo dee ieder, grof of fien.

En wie was die onbekende, die zo dat Groninger gevoel vertolkte?
Spitzen was op 13 November 1864 te Stadskanaal geboren. Zijn ouders behoorden
tot de nijvere middenstand; er werd hard gewerkt in de zaak, maar er was ook tijd
en lust voor muziek en letteren; aan 't open haardvuur werden de oude en de nieuwe
verhalen verteld en in huis werden liederen gezongen. Zo groeide de jonge Spitzen
op, tot hij op 14-jarige leeftijd naar de Kweekschool te 's-Hertogenbosch ging, waar
ook de latere hoogleraar Prinsen op de banken zat.
Van 1883-'85 was Spitzen onderwijzer te Winschoten; van 1885-'90 te Oudewater;
van 1890-'93 te Voorschoten. Hij had gelegenheid college te lopen bij Prof. Verdam
te Leiden en haalde zijn middelbare akte voor Duits en voor Nederlands. Van
1893-'95 was hij leraar aan de H.B.S. te Den Briel, waar hij op 20 Dec. 1894 trouwde
met Jantina Brouwer, buurmeisje van vroeger, te Stadskanaal: het geluk en de zon
van zijn leven.
Zij verlieten Brielle voor Wageningen, waar in Maart 1896 hun zoon geboren werd,
de tegenwoordige secretaris-generaal van Verkeer en Energie.
Spitzen werkte in Wageningen van 1895-1906 en daarna van 1906-'24 in Den
Haag als leraar in 't Duits. Het was dus in die tijd, dat zijn Bröddellabbe, zijn eerste
dichtbundeltje, in 't licht kwam. Er volgden meer; er volgde een hele reeks van
verzen, liedjes, verhaaltjes, humoresken. En er kwam toneelwerk bij: Dizze pie-dizze
pu, zo als een Groninger hereboer zei; mundus vult decipi moest dat beduiden;
1917. 't Stuk werd opgevoerd in Den Haag en in de Stadsschouwburg van
Amsterdam en in die van Groningen; Assepoester was prinses geworden:
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TOU
Tou ... Aaskepoester wastoe moar,
Mien spraok, mien Grunneger taol;
Dien zuster schaomde zich veur die,
En stötte die uut 't zaol.
NOU
Nou ... heerlik straolt dien golden schien,
Prinses! doe Grunneger taol;
Nou bokt zok rogge an rog veur die,
Woarst opgaaist noa dien zaol!

II 1919
De mooiste zaal in Zaandam zit vol van mannen en vrouwen, die opgegaan zijn om
Geert Teis te horen, die een voordracht zal houden in het Groninger dialekt met
stukken proza en met gedichten van hemzelf. Die gedichtjes hebben nu tien jaar
lang telkens meer lezers gevonden ... en hoorders; overal in het land droeg de
dichter ze zelf voor. Daat staat hij al voor ons op de kateder. Van 't begin af boeit
hij de vergadering; de lach davert door de zaal, de humor slaat in, 't is één en al
vrolijkheid. Maar afgewisseld met ernst; het is vaak heel stil ...
Hoe rijk is die tongval; hoe sterk is die taal, en toch ook weer hoe zacht.
Er zit wat bijzonders in al dat werk. Overal in het land verrijzen de afdelingen van
de Algemene Landelijke Vereniging ‘Groningen’, in 1918 gesticht door J.E. Scholten
te Groningen, fabrikant, lid der Eerste Kamer, die ook zorgde voor de uitgave van
't Maandblad Groningen.
Dat dit alles mogelijk was, dat kwam voor een goed deel van die eenvoudige
versjes van Spitzen. En nu van zijn voordrachten; humor, zo bij zijn neus langs;
ernst, gericht van hart tot hart:
Leeft u uit naar eigen aard. Aapt geen Hollanders na, maar weest u zelf!
De beste Groninger is tevens een goed Nederlander; het is geen provincialisme,
dat tegen Holland ingaat. Maar wij kunnen alleen goede Nederlanders zijn, als wij
onze afkomst niet verloochenen.
Spitzen was de ziel van de beweging. Hij was dan ook de aangewezen
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hoofdredacteur van het Maandblad; Dr G.A. Wumkes en J. Tilbusscher zouden hem
ter zijde staan. Vijf jaar lang heeft hij de leiding van het tijdschrift gehad; die kwam
daarna in handen van J. Dijkstra en J. Rietema, die tot op dit ogenblik het Maandblad
op hetzelfde hoge peil hebben gehouden. Spitzen had hem waardige opvolgers
gevonden.
Onderwijl was de tijd gekomen, dat hij afscheid moest nemen van zijn ambtelijk
werk, trouwens na een drukke dienst van 40 jaren. Tot herstel van zijn gezondheid
volbracht hij in 1923 een kuur in het sanatorium Hiddesen in het Teutoburger Woud;
't was niet zonder baat, maar 't hielp niet genoeg, zodat hij in 1924 zijn ontslag vroeg
als leraar aan H.B.S. en Gymnasium, dat hem op de meest eervolle wijze verleend
werd. Hij vestigde zich nu metterwoon in de schone oorden van Soestdijk, doch niet
om er te rusten. Zijn werkzame geest kende geen rust. Hij ging ook met zijn
letterkundig werk voort; er verschenen telkens weer nieuwe bundels gedichten en
er kwam nieuw tooneelwerk uit: Ome Loeks, 1925; Komedie van Stad 1927; oude
humor in nieuwe stukken.
Zijn verdiensten werden erkend; hij werd erelid van de vereniging ‘Groningen’,
maar ook van de grootste Platduitse Vereniging, die te Bremen. Want ook over de
grens werd zijn werk gewaardeerd; vooral zijn drama De Grond werd herhaaldelijk
in Duitschland opgevoerd. En onze Maatschappij van Letterkunde verkoos hem in
1925 als lid, een onderscheiding die hij steeds hoog op prijs stelde.
In Soestdijk was hij weldra weer het middelpunt van een gezellige kring en het
huis d'Heerd stond open voor tal van vrienden, die er gaarne kwamen; het zijn daar
gelukkige jaren geweest.

III 1929
Algemene Vergadering van de vereniging ‘Groningen’ in het Jaarbeursgebouw te
Utrecht. Daar vertoonde zich de rijke oogst van voorspoed, vrucht voor een goed
deel van Spitzen's werk; ofschoon hij aan het verenigingsleven zelf geen deel nam,
stelde hij er steeds het uiterste belang in. Er waren nu meer dan dertig afdelingen,
over 't ganse land verspreid, van Eindhoven tot Leeuwarden, en bovendien in de
stad Groningen nog de grote vereniging De Grunneger Sproak. Doel van de
vereniging is de beoefening van Groninger taal, letteren, geschiedenis en folklore;
verder de bevordering van de Groninger belangen in de ruimste zin.
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De zaal was gevuld met de afgevaardigden en leden van de afdelingen en verder
met leden en belangstellenden uit Utrecht zelf. De Rijksarchivaris, Dr H. Poelman
uit Groningen, hield een historische voordracht. En daarna trad een zangkoortje op
onder leiding van de heer P. Groen, de samensteller van het grote Groninger
zangboek. Oude en nieuwe liederen, bekend en geliefd in het gewest, werden ten
gehore gebracht.
En dan...... weerklinkt een nieuw lied, gedicht door Spitzen, op muziek gezet door
Jantina Rijkens uit Dordrecht:
Ver weg is al 't veurjoar
En geel wordt het gras,
Gries is nou aal 't gruin al,
Dat zo fris ainmoal was.
De zömmer het 't leden,
Gain ieme dei bromt,
Het koren is sneden,
De winter dij komt.
Zo gaait 't ook ons, mensen;
Veur dat aine 't wait,
Veurbie is zien zunne,
Eer 't zummer nog hait;
Ik leef in 't verleden,
En haarfst is 't al domt;
Mien koren is sneden,
Mien winter dei komt.

Spitzen was wegens ongesteldheid verhinderd; Mevrouw Spitzen was aanwezig. 't
Liedje werd zeldzaam zuiver voorgedragen; in de zaal was het doodstil; men voelde,
dat dit een afscheid was; men kon van de dichter nòg niet scheiden.
Het is anders gelopen. Levenslust en kracht keerden terug. Telkens weer verraste
Spitzen zijn Groningers met nieuw werk: n Frizze, een blijspelletje, 1931; bundels
proza en poëzie: Kwitsebaaien (Lijsterbessen), 1932; Aolwieke (de oude wijk, nl.
Stadskanaal), 1934; een grote verzameling van stukken Opslag in Stoppellaand
1937, en het boekje van de winter des levens Warrelsnei, 1940. Daarbij nog een
groot aantal bijdragen in De Noordooster en andere bladen.
Ja, 't liep anders. Mevrouw Spitzen werd plotseling overvallen door een ernstige
ziekte. Men moest het mooie huis in Soestdijk verlaten. Maar men vond onderdak
en liefderijke verpleging en de tederste zorgen in het rusthuis Quisisana te Ruurlo.
Op haar wens hield Spitzen zich nu bezig met de wordingsgeschiedenis van de
eerste veenkoloniën, Veendam en Wildervank. Hij dichtte, wederom in 't Grunnegers,
de geschiedenis van de stichter van deze nieuwe dorpen, Aoderjoan Geerts
Wildervank; hij beschreef die zo belangwekkende historie van zijn eigen land met
de pen van de dichter; niet geschiedkundig getrouw, doch zo als het menselijk
mogelijk was. En dat dichterlijke verhaal kwam gereed; hij las het haar voor; zij
leefde er in mee; zij ging er in op ... en zij was niet meer.
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Verlaten, verslagen, in bitter verdriet bracht hij haar naar Westerveld in 't laatst van
1940. Wat dit verlies voor hem betekende, is niet te zeggen. En toch! Zijn zinspreuk
was, in Groninger kortheid:
Tou,
nou,
hou?
......
Dou!

Tou, dat is: toen; het verleden; het mooie verleden. Nou, dat was het nu, het droevige
heden. Hou? dat is de vraag: hoe? hoe zal de toekomst zijn? En het enige antwoord
is: dou! doe! pak aan! ga weer aan 't werk. En 't eerste werk was nu de uitgave van
dat gedicht over Wildervanck. Maar er zat te veel herinnering in, te veel liefs bij alle
leed; hij kon het boek niet in de handel brengen; het werd een geschenk aan de
nabestaanden, familie en vrienden; het was het laatste geweest wat ze samen
doorleefd hadden; zij was er nu niet meer, maar haar portret staat vóór in het boek.
En weer werkte Spitzen door. Hij vertaalde Wilhelm Busch in 't Grunnegers en
hij tekende er de prentjes bij; hij was in 't bezit van velerlei gaven. Maar wat hij nu
nog leverde, dat werd niet meer uitgegeven, doch aan het Veenkoloniaal Museum
geschonken. Daar is toneelwerk bij, o.a. een blijspel Nauta's glorie, een echt
Groninger stuk over de scheepsbouw in de Veenkoloniën. Hij zond het mij toe even
vóór de Bevrijding; het is m.i. het beste wat hij ooit heeft geschreven, dit werk op
zijn 80ste levensjaar.
Mijn verheugd antwoord heeft hem niet meer bereikt. Hij had het Rusthuis moeten
verlaten: gevorderd door de Duitsers. En nogmaals moest hij verhuizen. Het ging
boven zijn kracht. Een paar dagen voordat de Achterhoek bevrijd was van de
vreemde overheersing is hij te Ruurlo overleden.

IV 1945
In Appingedam is 't feest, 31 Augustus. Er wordt een groot openluchtspel opgevoerd
ter ere van de Bevrijding, gedicht door Mr A.T. Vos, de oud-voorzitter van de
Groninger Vereeniging. Dat zal des avonds zijn. Maar overdag zijn al de straten van
het stadje vol van gezang. 't Wilhelmus laat zich horen van jong en oud.
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En wat is dat? Daar komt een troepje jongens aan, zingende jongens:
Van Lauwerzee tot Dollard tou,
Van Drente tot aan 't Wad,
Daor gruit, doar bluit ain wonderlaand
Rondom ain wondre stad.
Ain pronkjewail in golden raand
Is Grönnen, Stad en Ommelaand.

Wat is dat? Het Groninger volkslied; 't lied van Geert Teis, de muziek van G.R. Jager
uit Slochteren, nu te Bussum.
Dat zingen op straat, dat is de grootste hulde voor de dichter.
Er waren plannen om hem te huldigen op zijn 80ste verjaardag. De Groninger
Vereniging zou er een mooie dag van gemaakt hebben en zeer velen uit de Provincie
zouden zich daarbij ongetwijfeld hebben aangesloten. Maar 't mocht niet zijn; op 13
November 1944 waren wij nog in de hand van de overweldiger; er was zelfs geen
verkeer mogelijk.
Maar dit maakt veel goed. Dit lied wordt gezongen op elke bijeenkomst van de
Groninger afdelingen; het dringt nu door tot de scholen in het gewest en zo zingt
men het nu op straat.
Er zijn meer liederen van Geert Teis, die graag gezongen worden. Zo dat van de
Neie Kolonies, het ontstaan van de Veenkoloniën, met de muziek van P. Groen:
Doar kwammen in rooie baontjes
En onderboksems in blauw
'n Riege zwaore kerels
Mit schoppen en gedou;
Zai ruudden de rusken en toesten,
Dei kerels mit knoesten.

Maar 't beste van al die liederen is toch het Groninger volkslied en de dichter zelf
hield daar ook het meeste van. Hij heeft een gelukkige hand gehad, toen hij die
woorden heeft geschreven. De wens was in zijn hart, dat het zó worden mocht en
altijd blijven mocht:
Daor woont de dege degelkhaid,
De wille vast as staol,
Daor vuilt het haart, wat tonge sprekt,
In richte en slichte taol.

Wij weten wel, dat het niet allemaal zo mooi is, maar de dichter ziet het zo; daar is
hij dichter voor.
K. TER LAAN
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Lijst der geschriften
1909

Mien Bröddellabbe. Grönneger riemsels.

1912

Tiepelwaark. Grönneger stokkies.

1913

Magels. Grainmaank, Schrödde, Laidjes.

1916

Knaolster Prikkelboukie, mit bonte
schilders, oorlogsploatjes en knipsels.

1917

Dizzepie-Dizzepu. Bliespul.

1917

't Aimertje. Grönneger waark.

1918

De Grond. Spul van Boerenleven.

1918

Meester boven meester. Bliespul.

1923

Grepen uit leven en omgeven van
Hergen Zunneschien. Proza; eigen
levensbeschrijving.

1925

Ome Loeks, 'n blied Grönneger spultje
van aarven en vrijen.

1927

Knitters van d' Heerd. Grönneger
veurdrachten en goud.

1927

Kemedie van Stad, Grönneger
boerenspul.

1931

'n Frizze, Toneelspel in één bedrijf.

1932

Kwitsebaaien, Grönneger riemsels.

1934

Aolwieke, laand en lu van vrouger.

1937

Opslag in Stoppellaand, proza en verzen.

1940

Warrelsnei, Grönneger riemsels.

1940

Zwienekemedie, uut 't platduuts van
August Hinrichs.

1941

Aoderjoan Geerts Wildervank, verzen
van ons veen, niet in de handel.

1943

Krespedentie tusschen Ol Siebengoa en
Geert Teis Pzn. over 't ‘epos’: Ome Loeks
zien peerd is dood.

1943

Veurloop.

1943

Nadde Wereld, toustanden uut vrouger
tied.

1943

Vief stokken uut het waark ‘... en toch
bluit de blauwe bloume - proza.

1943

Knaolster Maondkalender. Op rijm.

1944

Laot maor zitten! toneelstuk in één
bedrijf; niet gedrukt.
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Nauta's Glorie, tooneelstuk; niet gedrukt.

Verder veel bijdragen in De Noordooster en andere bladen.
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Nicolaas Bernardus Tenhaeff
(Utrecht, 21 September 1885-Den Haag, 2 Januari 1943)
Het leven van Tenhaeff was gewijd aan wetenschap en onderwijs. Welk van beide
het meest zijn liefde had, viel hem moeilijk te zeggen. Leren in beide betekenissen
van het woord was hem een levensbehoefte. ‘J'aimais à regarder vivre’, placht hij
Ernest Lavisse, zijn vak- en ambtgenoot, na te zeggen als de simpelste aanduiding
zowel van zijn docentenvoorkeur als van zijn neiging tot de historie.
Aangezien zich elders - n.l. in de inleiding tot een ontworpen bundel van zijn
Verzamelde Opstellen - de gelegenheid voordoet, nader op den geschiedvorser en
-schrijver in te gaan, wil ik de mij hier toegemeten ruimte liever gebruiken voor wat
deze ‘levensberichten’ m.i. ook moeten geven: een schets van wording en wezen
van de bizondere persoonlijkheid, die Tenhaeff inderdaad is geweest, zij het dan
uiteraard in verband met zijn werk als scholarch en geleerde.
De Tenhaeffs zijn afkomstig uit de streek van Rees en Wezel, de oude Staatse
vestingen buiten het grondgebied der Republiek, ook na de pruisificatie in de 19de
eeuw nog steeds half Nederlands: net als de naamvorm. Via Frankrijk, waar Nico's
grootvader in een wapenfabriek werkzaam was, kwam de familie naar Utrecht. Vader
Friedrich Hermann oefende daar hetzelfde beroep uit als grootvader, maar
zelfstandig. Wie in de Domstad van het Vreeburg naar de Mariapoort loopt, komt
nog altijd in de Viestraat langs de ouderlijke gewerenwinkel en om dat hier maar
aanstonds te zeggen: de lust in het vijlen en polijsten tot het kleinste onderdeel
precies paste, moet de jongen van zijn vader geërfd hebben, hoezeer het materiaal
waarop en het doel waarmee vader en zoon die lust uitleefden dan ook verschilden.
Uit het huwelijk van zijn vader met de eenvoudige, maar, naar haar schoondochter
mij vertelde, in wezen artistieke Anna Maria Freken, van wie hij, om ook dit maar
dadelijk te zeggen, zijn kunstenaarsaanleg en zijn slordigheid geërfd had, werd op
21 September 1885 Nicolaas Bernardus geboren. De instrumentale precisie van
den vader en de artistieke slordigheid van de moeder of algemener gezegd, die
tussen wetenschappelijke acribie en artistieke fantasie, ze vormen een eerste
spanning in dit aan spanningen zo rijke leven: Tenhaeff heeft ze blijvend als hinderlijk
gevoeld, maar beide polen hebben in hun spanning elkaar veredeld en op gelukkige
ogenblikken tot de gelukkigste uitkomsten
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geleid. Daartoe zou ik willen rekenen die herdenkingsvoordrachten en -artikelen
over Erasmus, prins Willem, de Ruyter en Vondel. Hoe nauwkeurig-objectief zijn
ze, maar tegelijk hoe los-persoonlijk. Hij vindt meer dan één beeld, dat hem kenmerkt.
Zo dit fraaie en tegelijk zo juiste uit Vondels Wereld, dat den man typeert, die zich
in zijn vak veel met zegels had opgehouden: ‘De triomferende Calvinisten drukken
hun stempel diep in de Nederlandse was. Een scherp gereformeerd zegelbeeld
ontstaat, duidelijk afgetekend. Maar al wat daarbuiten ligt, wordt opgedrukt tot een
zware rand van anti-synodalen’. En toch is het ‘maar’ de samenvatting en omwerking
van een vijftal voordrachten in het herdenkingsjaar '37 gehouden voor de
Volksuniversiteit.
Centraal in Tenhaeff's belangstelling stond echter niet Amsterdam, maar Utrecht.
Hier groeide hij op, aan de voet, om zo te zeggen, van de Dom, die als kind al zijn
liefde had en welks bouw en ‘fabriek’ zijn belangstelling kreeg en behield als man,
zodat zijn omvangrijkste en tegelijk meest wetenschappelijke werk, de uitgave is
van de rekeningen van de Dom, werk dat hij helaas zelf niet meer geheel voltooid
heeft mogen zien. Te Utrecht ook ging hij school, na de lagere eerst de H.B.S.,
waarna hij in 1902 het eindexamen deed, om daarna nog twee jaar op het Christelijk
Gymnasium door te brengen.
Zou men die wisseling in zijn middelbare opleiding nog aan onzekerheid van zijn
ouders kunnen wijten op dit voor hen vreemde terrein, dat hij als zoveel begaafden
ook zelf niet spoedig wist, op welk gebied zijn eigenlijk talent was gelegen, blijkt uit
gegevens, mij door zijn weduwe verstrekt. Als kind wilde hij predikant worden, later
scheikunde studeren. Hij getuigt ook zelf van die aarzeling. Toen hij op het punt
stond als student te worden ingeschreven ‘heeft hij aarzelend stil gestaan bij vier
van de vijf faculteiten’. En ‘achteraf verbaast mij slechts’, gaat hij voort - de passus
geeft te diep een inzicht in zijn wezen om haar hier niet nog eens in zijn geheel af
te drukken - ‘dat mijn gedachten zo geheel en al aan de vijfde - de juridische voorbijgingen.’ ‘Maar het was zoo’ - zegt hij dan verder - ‘De keuze ging slechts
tusschen vier; naar ieder der vier faculteiten keerde zich in langzame draaiing een
kant van mijn wezen.’ Welke kanten zegt hij niet, maar zij zijn niet moeilijk te raden.
Naar de theologische faculteit dreef hem zijn vroomheid en zijn behoefte aan
getuigen, die hem beide nooit verlaten hebben, al was 't geen vroomheid die anderer
geloof of zelfs ongeloof verketterde, en al drong hij niemand zijn getuigenis op; naar
de medi-
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cijnen dreef hem wel zijn drang om anderen te helpen, die hij later bij het onderwijs
evenmin te verloochenen behoefde. ‘Docentenvoorkeur’ zeldzaam bij wie pas zelf
de schoolbanken verlaten heeft, ‘docentenvoorkeur’, vervolgt hij, ‘zocht ten slotte
nog slechts twee faculteiten’. De wis- en natuurkundige en de letteren dus. Van de
belangstelling in de natuurkunde getuigt nog hier en daar een beeld in zijn werk.
In Utrecht, waar Oppermann, toen Tenhaeff in 1904 aankwam, nog met alle
frisheid van het nieuwe mediaevistiek doceerde en Kernkamp, die de geschiedenis
daarna voor zijn rekening nam, nog in de volle bloei van zijn bezielend docentschap
stond, werd hij, toen zijn keuze eenmaal op de historie gevallen was, beider leerling.
Hij werd het in praegnante zin van den eerste, maar men zou zich toch zeer
vergissen, als men meende, dat hij op de colleges van den laatste slechts kennis
had opgedaan. Men behoeft de warme klank in zijn woorden maar te beluisteren,
zodra hij over onze ‘Gouden Eeuw’ spreekt, om van het tegendeel overtuigd te
raken. Hij stond zelfs, als ik mij in de toon van zijn talrijke herdenkingsreden niet
vergis, met minder kritiek tegenover Kernkamps soms wat ouderwets gemakkelijke
vaderlandsliefde, dan tegenover de school van Oppermann, waarvan hij aanstonds
een volgeling werd, om het tot zijn dood toe te blijven. Want van Oppermann ging
voor Tenhaeff blijkbaar de grootste bekoring uit; hij werd zijn eerste leerling en, we
menen het te mogen zeggen, zonder een van de vele lateren te kort te doen, ook
zijn beste. Hij leerde van Oppermann de moderne techniek der oorkonde-vorsing,
zoals die tevoren hier in Nederland niet beoefend was, en die leer werd hem tot een
tweede natuur. Hij verdedigde haar tien jaar na zijn eigen promotie nog overtuigd
en overtuigend tegen het verwijt van ‘hyperkritiek’ in zijn Oorkondenkritiek en
vaderlandsche geschiedenis. Maar dit pleitend discipelschap werd toch nooit tot
een zweren bij de woorden des meesters. Het pleidooi is misschien wel zo
overtuigend omdat het tegelijk zo gematigd is en waar het pas gaf, spaart hij noch
Oppermann noch diens methode, zijn kritiek.
Als student ging hij veel om met H.P. Coster en Wagenvoort en ook wel met Erich
Wichman, maar vooral met Annie Salomons, haar zuster en Ria Berkelbach van
der Sprenkel. Candidaats deed hij, cum laude, in 1907, doctoraal eveneens cum
laude, in 1909 en daarna begaf hij zich naar Parijs om daar zijn opleiding te voltooien
aan de ‘Ecole des Chartes’, misschien ter compensatie van de Duitse eenzijdigheid
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van Oppermann's school, misschien eenvoudig omdat het vak van zijn voorkeur
daar zeker niet minder hoog aangeschreven stond en niet minder degelijk beoefend
werd dan aan de Duitse hogescholen. In het vaderland terug, leek het een ogenblik
of een wetenschappelijke loopbaan toen al voor hem was weggelegd. Muller
behoefde bijstand bij zijn uitgave van het ‘Oorkondenboek van het Sticht Utrecht’,
maar vond Tenhaeff nog te jong en deze wilde of kon niet wachten.
Achteraf zal ook Tenhaeff zelf die aarzeling van den meester gezegend hebben,
want hij kwam er door in het onderwijs terecht en kreeg daardoor de gelegenheid
een kant van zijn wezen te openbaren, die niet minder wezenlijk voor hem werd
dan het wetenschappelijk bedrijf, een kant die voortaan zijn natuurlijk recht op
bevrediging zou blijven stellen. In Assen bracht hij zijn eerste leerjaar als leraar
door. Het was 1912. Hij werkte er tegelijk aan zijn dissertatie, waarop hij 19
September 1913 cum laude zou promoveren: de Diplomatische Studiën over
Utrechtsche Oorkonden der 10de tot 12de eeuw, zijn eerste en tegelijk laatste
omvangrijke geschrift. Ook hier de spanning tussen wetenschap en kunst, maar in
de bizondere vorm van spanning tussen aandacht voor het detail en behoefte aan
samenhang van het geheel. Hij heeft zich niet vergenoegd met het onderzoek naar
echt of onecht alleen van de ongeveer 25 oorkonden, waarop hij zijn kritisch vernuft
heeft gewet, maar zich ook rekenschap gegeven van de historische betekenis van
het onderzochte materiaal, zich bij de vele falsa niet alleen afgevraagd wannéer ze
dan wel waren vervaardigd, maar ook waaróm.
Tenhaeff had zich voorgesteld, zijn studies op dit gebied voort te zetten. Er is, als
zo vaak, niets van gekomen. Toen hij promoveerde, was hij kort te voren leraar
geworden aan het Nederlandsch Lyceum van Casimir en het nieuwe schooltype
eiste heel wat meer van den jongen leraar dan enkel lessen. En deze was ook bereid
heel wat meer te geven, ‘geboren docent’ die hij was, want dat is er immers een,
die weet dat als hij alles voor zijn pupillen - en juist voor de zwaksten - gedaan heeft,
hij nog niet genoeg voor hen deed.
Tijdens de eerste wereldoorlog kwam hij voor een moeilijke beslissing te staan.
Indrukken van de Boerenoorlog, op de gevoeligste leeftijd ontvangen, hadden hem
als vele Nederlanders destijds anti-Engels gemaakt en in de jaren '14-'18 betekende
dat altijd min of meer pro-Duits. Hij zelf aarzelde dan ook geen ogenblik om een
hem aangeboden professoraat aan de Gentse Universiteit in Duitse zetting te
aanvaarden, te minder
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omdat hij de zaak der Vlamingen als een zaak van verdrukten omhelsd had. De
weerslag daarvan vindt men in zijn Het Nationalisme van Coers' liederbeweging.
Dat hij bedankte was alleen op het zeer nadrukkelijke verlangen van zijn vader, die
het verschrikkelijk vond. De geweermaker mikte hier scherper dan de geleerde.
Scherp inzicht in de structuur van zijn eigen tijd is zijn zwakke steê gebleven.
3 Augustus 1920 trouwde hij, tamelijk laat en niet met een zijner Utrechtse
vriendinnen maar met een jonger meisje, met Justina Theodora Modderman, die
hij in '13 had leren kennen. Uit dit huwelijk werden in de loop der jaren twee zoons,
Lodewijk en Galeyn, en een dochter Elisabeth geboren. In datzelfde jaar nam hij
de uitgaaf van de Domrekeningen op zich. Hij stelde er vier jaar voor; het werden
er bijna zes maal zoveel; typerende vergissing: hij zag de tijd voor zich als een brede
traagvloeiende stroom, in werkelijkheid werd hij voor hem een waterval, die zijn
plannen onder een vochtige wolk van verstoven droppelen bedolf. Plannen voor
een groot boek over Napoleon, over onze Gouden Eeuw, over Dante. Het bleven
plannen. Alleen voor een boekske over Dante's Wereld gunden zijn bijna laatste
jaren hem de tijd.
Steeds waren er andere dingen. '20-'24 hielden hem behalve zijn werk aan de
school cursussen voor opleiding voor het M.O.-examen-geschiedenis gevangen.
Hij deed het tezamen met prof. Sneller en zijn vriend dr Smit, meest in den Haag,
maar op de Zaterdagmiddagen in Utrecht. Van eigen werk kwam weinig meer,
slechts voor een groot aantal boekbesprekingen bleef hem nog tijd over. Het zijn
er ongeveer 100 in de jaren tussen '20 en '32, meest te vinden in het ‘Tijdschrift
voor Geschiedenis’, waarvan hij redacteur en een der ijverigste medewerkers was
tussen de genoemde jaren. Sinds '32 staat hij ze bij voorkeur, een 45-tal, aan het
‘Museum’ af, in verband met het hem in '30 aangeboden redacteurschap. Sporadisch
kreeg ook het ‘Nederlandsch Archievenblad’ zijn deel. Zelfs dagblad-redacties als
die van de N.R.C., Het Vaderland en het Handelsblad deden niet vergeefs een
beroep op hem voor hun rubriek wetenschap.
In 1929 kwamen twee zware taken tegelijk. De directie van het Vrijzinnig Christelijk
Lyceum in wording zocht hem aan de eerste rector van de nieuwe school te worden.
Zij deed het op aanbeveling van één uit haar midden, wiens vertrouwen in Tenhaeff
zó groot was, dat hij de anderen daarin wist mee te slepen. Hij nam aan. Een half
jaar later aanvaardde hij een privaatdocentschap aan de Leidse Universiteit in de
hulpweten-
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schappen der middeleeuwse geschiedenis. De Openbare Les over De
Oorkondenschat van den Heiligen Willebrord, gehouden op 29 October 1929 werd
een van zijn beste stukken.
Hoe dankbaar zouden wij, Leidse studenten, geweest zijn als hij tien jaar eerder
gekomen was om te voorzien in de leemte aan onderwijs in de techniek van ons
vak, waar noch Blok noch Huizinga zich veel aan gelegen lieten liggen. We moesten
als candidaten met één mager uur per week gedurende twee jaar tevreden zijn, het
éne jaar door den een, het ander jaar door den ander gegeven; op zijn hoogst dus
een 50 uur. Voor een werkcollege, voor onze studenten iets dat vanzelf spreekt,
ontbrak bij onze hoogleraren niet alleen de lust, maar ook het apparaat.
Niettemin, zijn functie van privaatdocent schonk Tenhaeff niet wat hij ervan
verwacht had, al had vermoedelijk niemand het recht meer te verwachten dan hij
schonk. Al vrij spoedig was Leiden dan ook weer zonder mediaevist en zonder
historisch seminarium en zo is het gebleven tot op de huidige dag, terwijl toch
Tenhaeff terecht steeds voor deze methode geijverd heeft als de enige, die in staat
is de vervlakking van het Hoger Onderwijs tegen te gaan, die bij het grote aantal
studenten van tegenwoordig door de enkel luister-colleges eer in de hand wordt
gewerkt, onverschillig hoe goed deze op zichzelf ook mogen zijn.
Het rectoraat van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum daarentegen werd zijn
levenswerk. Een eigen oordeel daarover heeft schrijver dezes uiteraard niet. Maar
wanneer maar de helft waar is van de roep, die als zodanig van Tenhaeff uitging,
moet zijn vaste, maar tegelijk liefdevolle leiding voortreffelijk zijn geweest. Bij zijn
crematie zei dr Hondius het zo:
‘Geboren was Tenhaeff en opgevoed in de schaduw van Utrecht's Dom; aan de
historie van haar bouw is zijn voornaamste wetenschappelijk werk gewijd; van haar
vertelde hij vol eerbied en schroom in een prachtig opstel in de ‘Mededeelingen van
het Vrijzinnig Christelijk Lyceum’, opgedragen aan zijn oud-leerlingen. In het Vrijzinnig
Lyceum bouwde Tenhaeff zijn dom, zijn kathedraal, zijn kerk.
Hij bouwde haar met de liefde en toewijding van den eenvoudigen werkman, met
de geniale blik en de zekerheid van den meester, met het brandend hart en de
ootmoed van den Christen.
Hij gaf zich aan haar opbouw volledig, met al zijn rijke gaven: met de overgave
van den kunstenaar, die ook het kleinste detail liefdevol verzorgt. Zoo de versiering
van het gebouw, waarvoor hij ieder stuk zelf koos en plaatste. Zoo vooral de inrichting
van zijn ‘oogappel’, de aula; met de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

256
klaarheid van den man van wetenschap: zoo in zijn heldere toelichting bij de
rapporten, als een brok historie gedocumenteerd met statistieken en grafieken,
geschreven in zijn puntige stijl, die het lezen tot een artistiek genot maakt; met de
werkelijkheidszin van den zakenman, die zijn school stelde op hechte finantieelen
grondslag, die haar finantiën beheerde als een kundig boekhouder, zelf iedere post
in zijn kasboek inschrijvende; met de mildheid en de ernst, de eerbied en het geloof
van een werkelijk godsdienstig mensch.
Tenhaeff bracht bij den opbouw van zijn school vele goede tradities mee van het
Nederlandsch Lyceum: het nauwe contact tusschen gezin en school, de
vriendschappelijke verhouding tusschen docenten en leerlingen, en al het verdere
nieuwe en vernieuwende, frissche en jonge, door Casimir en zijn medewerkers in
het Nederlandsche onderwijs gebracht.’
Van die eigen stijl getuigt nog elk nummer met zijn beschouwingen, statistieken
en grafieken, van de Mededeelingen, de periodiek waarin ook vele jaren in de
nummers van 5 December de bovengenoemde herdenkingsartikelen verschenen
zijn, die ten onrechte tot dusver geen verdere verspreiding vonden dan in de kring
van leerlingen en oud-leerlingen van zijn school. Daarvan getuigen ook de z.g.
Maandagochtend-preekjes, die bedoelden aan het begin van elke week het
schoolleven even boven de sleur uit te tillen. Een ervan moge hier volgen, omdat
het getuigt van de vrede, die Tenhaeff met de ontgoocheling gesloten had:
13 Febr. 1933
‘Jullie zult je herinneren, dat ik vorigen Maandag voor je gesproken heb over
idealen. Die moeten niet voor ons zijn de stralend lokkende verten, maar de grond
waarin wij geworteld staan. Daar wilde ik vandaag nog eens op terugkomen, omdat
mijn vriend de scheikunde-man, - dat het niet mijnheer Zeper is, maar een ander,
doet niet ter zake; het bewijst vrienden mijn rijkdom aan vrienden -, omdat, zei ik,
mijn vriend de scheikundeman mij iets van zijn vak verteld heeft.
Zie je, zei hij, in de M.E. en nog lang daarna, was er maar één verlangen voor
ons scheikundigen. Wij wilden goud maken. Goud daar kwam het op aan. Dat had
de wereld noodig. Dat kon ook de armen rijk maken. Dat kon allen overvloed geven.
En overvloed en geluk dat schijnt immers den menschen een en hetzelfde. Dus wij
maakten een paar eeuwen geleden allemaal goud. Wij stonden bij vuur en blaasbalg,
bij onze potten en pannen, met al de hocus-pocus van ons vak en wij verbeeldden
ons goud te maken. Wij wilden dat zoo graag, dat wij het zelf geloofden,
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zelfs als wij stiekum een beetje gouderts in onze potten en pannen binnen
smokkelden en dan in een paar glinsterende stipjes lieten zien, dat wij heusch zelf
goud gemaakt hadden. Ons geloof in ons ideaal, ons prachtige verre ideaal werd
zelfbedrog en wat veel erger nog is, bedrog van anderen. Wij waren geen
‘toovenaars’ - wij werden goochelaars.
Jawel, knikte ik. Maar je vergist je, als je dacht, dat dit jullie eenige bêtise was.
Jullie zochten met diezelfde hocus-pocus-pas het levenselixer. Precies zoo'n historie.
Jullie meenden het zoo goed en ...
Deden het zoo slecht, viel de chemicus in. Hou maar op, meneer de
dilettant-dominee. Jullie verketterden altijd mekaar in naam van jullie idealen. Hou
maar op. Want je weet immers, dat het anders geworden is. Wij gingen ons bemoeien
met zuurstof en stikstof en waterstof en op een goeden dag ontdekten wij de koolstof.
Het vieze zwarte goed, dat in de kachel brandt en in je potlood schrijft, dat je handen
vies maakt en als roet aan de schoorsteen hangt, vreeselijk aardsch. Het wordt uit
de mijnen gehakt in donkere gangen.
Precies, zei ik, en dadelijk probeerden jullie er diamanten van te maken.
Maar hij liet mij niet uitpraten. Dat, zei hij, is een kinderachtige, om niet te zeggen
misselijke opmerking. Want jij weet, dat wij leerden zien, dat zonder koolstof leven
voor plant en dier onmogelijk zou zijn. Jij weet, dat wij dit goedje gevonden hebben
in suiker en kropsla, in het giftige koolmonoxyde en het plantenvoedende di-oxyde.
Heel je korpus zit vol van dat donkere, onaanzienlijke, aardsche goed. En wie
eenmaal binnen gaat in de wondere, onmetelijk rijke wereld van de
koolstofverbindingen, die vindt daar heel zijn leven genoeg te zoeken, te vinden en
te bouwen. Daar in die wereld van de chemische koolstofrijkdom treft je de armoede
van het goud. Wij koolstof-zoekers, wij hebben geleerd het door ziekte en dood
bedreigde menschenleven zijn vollen duur te geven.
Nu jij, zei hij.
Ik zei alleen: Kerel je hebt gelijk. Het groote ideaal, dat niet van deze wereld is,
onttrekt zich aan onze greep. Maar wie, koolstofmensch, aan het alledaagsche
bouwt, die vindt in het alledaagsche de rijkdom van de eeuwigheid terug.’
Typeerender nog dan de inhoud lijkt mij intusschen voor Tenhaeff het feit, dat al
deze ‘preekjes’ opgeschreven zijn en niet alleen deze, hetzelfde geldt voor al zijn
voordrachten, voor al zijn colleges, zelfs op elk examen kwam hij schriftelijk
voorbereid. Waartoe deze overbodige
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moeite? Wij herkennen er de behoefte aan het ‘vijlen’ in, die pas rustte als de vorm
‘af’ was, en in de vrije voordracht ook met uitvoerige aantekeningen, is zij dat
inderdaad slechts bij een enkelen begenadigden spreker. Maar tegelijk zien wij in
die vormbehoefte toch ook de list van de angst van den ondanks al zijn
zelfvertrouwen verlegen mensch, die zonder het zelf te weten, elk ogenblik vreest
dit zelfvertrouwen en de verwachting van anderen te beschamen.
Op de tien jaar rectoraat van zijn school zag Tenhaeff terug als op de gelukkigste
van zijn leven. Het pleit tussen wetenschap en onderwijs, al werd hij de eerste in
zijn hart nooit ontrouw, scheen in de praktijk toch ten gunste van het laatste beslecht.
Maar het zou anders lopen: het leven bleek ook nu weer rijker aan verrassende
mogelijkheden, dan de gevestigde mens zich kan voorstellen.
Helemaal waar is het bovenstaande in zover niet, dat Tenhaeff ook in feite de
wetenschap niet ontrouw werd. Wij doelen op zijn intensieve medewerking aan het
‘Internationale Comité van historische Wetenschappen’ en haar Nederlandse afdeling,
waarin hij van het begin af secretaris was. Het congres van Nederlandse historici
door het Nederlandse Comité in '32 georganiseerd, dat op de even jaren met
Pinksteren bijeen te komen placht, was geheel zijn schepping.
Toen het vierde en voorlopig laatste dier congressen daagde - om toevallige reden
niet met Pinksteren, maar eind October 1938 - had de Amsterdamse Raad op
voorstel van curatoren den organisator reeds als opvolger van H. Brugmans, die in
dat jaar 70 geworden was, benoemd tot gewoon hoogleraar in de Algemene
Geschiedenis van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Of de keuze gelukkig was?
Wat de persoon betreft, ongetwijfeld. In dit opzicht viel alleen te betreuren, dat zij
niet eerder gedaan was. Beide eigenschappen, nodig om een goed professor te
zijn: een waarlijk wetenschappelijke aanleg en het vermogen die over te dragen in
zijn onderwijs, elk afzonderlijk reeds zeldzaam, beide verenigde hij in zijn persoon.
Hij was waarlijk wetenschappelijk, een voortreffelijk docent en uitmuntend examinator.
Wat het vak betreft, staat de zaak echter anders. Wij bedoelen niet, dat hij, indien
de tijd daartoe hem gegund ware geweest, in de algemene geschiedenis niet op
even originele wijze zou hebben gewerkt als hij het in de Nederlandse heeft gedaan.
Wij bedoelen slechts te zeggen, dat hij zich nu, al over de vijftig, gesteld zag voor
de taak, om colleges en leiding te geven op een gebied, dat hij tot dusver zelden
had betreden, veel minder vaak althans
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dan dat der vaderlandse geschiedenis, waarop zijn publicaties zo goed als uitsluitend
betrekking hadden.
Erger nog werd het, toen de soldatenlaars van den bezetter den enen collega na
den anderen verschopte en Tenhaeff, als enige historicus overgebleven, voor vrijwel
alles stond. Alsof het nog nodig ware, leverden zijn laatste jaren het bewijs dat zijn
welwillendheid even groot was als zijn werkkracht. Is het wonder dat, al droeg hij
ook dit over het algemeen met opgewektheid en vertrouwen, hij wel eens zuchtte
en met weemoed terug verlangde naar de tien Haagse jaren van zijn rectoraat,
waarin hij, de zijnen en het land, dat hij liefhad, zoveel gelukkiger waren geweest
dan nu? Is het wonder dat toen bovendien het heen- en weer reizen tussen
Amsterdam en Den Haag steeds bezwaarlijker, de kost in de restaurants steeds
schraler en onverzorgder werd, zijn kwaal, een leverkanker, die hem waarschijnlijk
al langer had belaagd, verergerde? November '42 werd hij bedlegerig. Geduldig en
berustend als hij altijd geweest was, onder omstandigheden, machtiger dan de
mens, lag hij te wachten op het einde, waarvan hij wist dat het komen zou. 2 Januari
'43 overleed hij. Of hij toen nog gedacht heeft aan wat hij in zijn inaugurele rede
had uitgesproken, op een ander afscheid doelend? ‘Ik voor mij’, zo luidden toen zijn
woorden, ‘zou mij straks, bij mijn heengaan, op niets anders willen beroemen, in
vollen ernst nog eens Voltaire citeerend en zeggend: J'ai fait un peu de bien; c'est
mon meilleur ouvrage’.
Een weinig goeds, hij heeft het zeker gedaan en nog wel iets meer ook, voor
velen. Zijn beste werk, dat weinigje goeds? Laten wij hem zijn oordeel laten, zoals
hij bij zijn leven anderen het hunne liet. Maar laat ons ons eigen oordeel naast het
zijne plaatsen. Van de bescheidenheid, ja bijna geringschatting, waarmee hij zelf
placht te oordelen over zijn wetenschappelijk werk, wijkt ons oordeel beslist af. Aan
het slot van zijn openbare les, herinnerde hij zijn hoorders, zijn leermeester en
zichzelve aan de opdracht, waarmee Catullus begint ... ‘namque tu solebas meas
esse aliquid putare nugas’. Wat hij zijn beuzelingen noemde, plachten en plegen
wij inderdaad voor méér te houden, voor werkstukken van uitzonderlijk bekwaam
vakmanschap.
Handwerksman, ‘artisan’ inderdaad, doch als zodanig behorend tot die onder hen
die het in hun beroep het verst gebracht hebben. Ja, met den
steenhouwer-bouwmeester van den Dom zou ik hem willen vergelijken, die zich
‘meester’ noemen mocht, en het liefst zou ik hem in de geschiedenis onzer
geschiedschrijving willen inschrijven bij diens Latijnse naam: Magister Tenhaeff,
archilatomus.
J.M. ROMEIN

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

260

Lijst der geschriften
1907

Medewerking aan de Vox Studiosorum.

1913

Diplomatische Studiën over Utrechtsche
Oorkonden der Xe tot XIIe eeuw (diss.
Utrecht).

1915

Dom en Oudmunster te Utrecht in BVGO,
blz. 333.

1915

De mediaevistische opvattingen van het
begrip Renaissance. Voordracht.

1916

Het nationalisme van Coers'
liederbeweging. In: Dietsche Stemmen,
Juni-afl. Ook afzonderlijk verschenen.

1917

Pamfletten. Engelsch-Hollandsche
waardeering in de 17e eeuw. Een parallel
tot moderne oorlogsliteratuur, in De
Toorts, nos 31, 32, 34, 35, 37. Ook afz.
verschenen.

1918

Het Stichtsche platteland in oorlogstijd
(1481-'83). Jaarboekje Niftarlake.

1920

Keizerlijke macht, in TVG., blz. 64.

1920

Bisschop David van Bourgondië en zijn
Stad. Heruitgaaf met aantekeningen en
inleiding van het z.g. Utrechtse Kroniekje
(1481-'83), in Herdrukken van de Mij van
Letterk. no. 2.

1920

Bb. W.J. Leyds. Het insluiten van de
Boerenrepublieken, 1914-1919. TvG.,
blz. 101.

1920

Bb. J. Huizinga, Herfsttij der
Middeleeuwen, 1919, in TvG., blz. 408.

1920

Bb. G.N. Clark, Engl. Hist. Rev. Oct. '20.
Nederlandsch-Engelsche
onderhandelingen in 1689, in TvG., blz.
414.

1921

De auteur van het Utrechtsch Kroniekje
(1481-'83), in TvG., blz. 328.

1921

Bb. R.J. Hirsch, Doodenritueel in de
Nederlanden voor 1700, in TvG., blz.
390.

1922

Bb. Aug. Vermeylen, Geschiedenis der
Europeesche plastiek en schilderkunst
I, De Middeleeuwen, in TvG., blz. 97.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

1922

Bb. J. Cuvelier, Les origines de la fortune
de la maison d'Orange Nassau, in TvG.,
blz. 100.

1922

Bb. P.A.C. Wieringa, De oudste
Boerenrepublieken (1775-1806), in TvG.,
blz. 224.

1922

Bb. F. Funck Brentano, Le moyen âge,
in TvG., blz. 321.

1922

Bb. G.W. Eybers, Bepalingen en
instructiën voor het bestuur van de
buitendistricten van Kaap de Goede
Hoop (1805). W.H.G. 3e ser. no. 45, in
TvG., blz. 323.

1922

Bb. S. Muller Fzn, Regesten van het
archief der bisschoppen van Utrecht, 3
dln, 1917-'19, in Ned. Arch. Blad, blz.
149.

1923

In Memoriam Dr S. Muller Fzn, in TvG.,
blz. 1.

1923

Bb. P. Lorquet, L'art et l'histoire, in TvG.,
blz. 122.

1923

Bb. H. van Gelder, Algemeene
Geschiedenis IV; Weber-Riess,
3

Allgemeine Weltgeschichte IV , in TvG.,
blz. 137.
1923

Bb. E. van Cauwenberch, Les
pélérinages expiatoires ... de la Belgique
du moyen âge, in TvG., blz. 140.

1923

Na den tiendaagschen veldtocht,in TvG.,
blz. 177.

1923

Bb. Maria Hüffer, De adellijke
vrouwenabdij van Rijnsburg, in TvG., blz.
274.

1923

Bb. Aug. Vermeylen, Geschiedenis der
Europeesche plastiek en schilderkunst
II, in TvG., blz. 396.

1923

Bb. Vertalingen van middeleeuwsche
geschiedbronnen, (Auszüge aus
Ammianus Marcellinus, neu übersetzt
von W. Reeb; Das Register Innocenz III
über die Reichsfrage 1198-1209;
Eginhard, Vie de Charlemagne, plub. et
trad. L. Halphen) in TvG., blz. 401.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

261

1923

Bb. Oorkondencritiek en Vaderlandsche
Geschiedenis, I, II, III, en IV, in Ned.
Arch. Blad, blz. 133.

1924

Magister Johannes, in TvG., blz. 1.

1924

Bb. E.H. Korevaar-Hesseling,
Kunstgeschiedenis, in TvG., blz. 94.

1924

Bb. J. Smit, Den Haag in den Geuzentijd,
in TvG., blz. 119.

1924

Bb. Oorkondencritiek en Vaderlandsche
Geschiedenis V, VI, VII, VIII, IX, X, in
Ned. Arch. Blad, blz. 79 en 168.

1924

Bb. J. Calmette, La Société féodale; Al.
Schulte, Der Adel und die deutsche
Kirche im Mittelalter; Jos. Calbrecht, De
Oorsprong der Sinte Peetersmannen, in
TvG., blz. 372.

1925

Bb. G. Lizérand, Le dossier de l'affaire
des Templiers; F. Calmette, Mémoires
de Philippe de Commynes I, in TvG., blz.
89.

1925

Bb. N.J. Pabon, Die Haghe als ambacht,
parochie en waterschap, in TvG., blz.
193.

1925

Bb. K.O. Meinsma, De Zwarte Dood, in
TvG., blz. 284.

1925

Van de Hunebedden tot de
gravenhuizen, in TvG., blz. 356.

1925

Bb. Jos. Schnitzler, Savonarola, in TvG.,
blz. 388.

1926

Michiel Adriaansz. de Ruyter, in
Nederlandsch Lyceum, blz. 53.
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Naschrift tot Fontes Egmundenses, in
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Pieter Jacobus Gerhard de Vos
(Worcester, 29 October 1842-Stellenbosch, 1 October 1931)
Pieter Jacobus Gerhard de Vos werd 29 October 1842 op de boerenplaats
‘Oliefantsberg’ in het district Worcester in de Kaapolonie geboren. De Schotsche
predikant ds Sutherland, die den jeugdigen De Vos catechesatieonderwijs heeft
gegeven, heeft grooten invloed op hem gehad. Als 17-jarige jongeling vertrok hij
naar Kaapstad om aan het S.A. College zijn voorbereidende studies te volgen voor
de Theologische Kweekschool te Stellenbosch, die in datzelfde jaar geopend werd.
Na den lateren beroemden hoofdrechter lord De Villiers, was De Vos op dit college
de eerste leerling, zoo zelfs, dat de senaat hem drie prijzen toekende, kostbare
boekdeelen in prachtband, welke prins Albert, een zoon van koningin Victoria, bij
de jaarlijksche examens had uitgeloofd. De voorwaarden lieten echter niet toe, dat
hem meer dan één prijs werd toegekend en zoo viel een daarvan aan zijn lateren
tijdgenoot en boezemvriend ds G.M. Stegman ten deel.
In 1862 deed De Vos toelatingsexamen voor de theologische kweekschool en
toen reeds was de liefde en hoogachting van zijn medestudenten zoo groot, dat zij
hem met een zilveren inktkoker vereerden. Na drie jaar studie vertrok hij naar
Schotland, waar hij na een jaar, op 7 Juni 1866, promoveerde aan het New College
van de Vrije Schotsche kerk. Proponent De Vos volgde daarna eenige maanden
de colleges van de Utrechtsche universiteit en werd na zijn terugkeer op 12
September door de synode beroepbaar gesteld.
Van vijf beroepen, welke hij dadelijk ontving, koos hij als de eerste standplaats
Piquetberg, waar hij 10 Maart 1867 werd bevestigd. Zijn salaris bedroeg £ 200,
waarbij de kerkeraad een hulptoelage van £ 50 schonk. Daar huwde hij met Anna
Margaretha Brink.
Voor het onderwijs had ds De Vos veel belangstelling. De onderwijstoestanden
waren in zijn eerste standplaats slecht. Er bestond een schoolcommissie, welke
zich zelf gekozen had: namelijk de episcopaalsche bisschop, de magistraat en zijn
klerk. Van Hollandsch onderwijs was geen sprake. Ds De Vos klaagde daarover bij
den superintendent-generaal van onderwijs in de Kaap, doch zonder gevolg. Toen
schreef hij aan den kolonialen secretaris, die hem weer naar den
superintendent-generaal verwees, met gevolg, dat De Vos de zaak in eigen handen
nam en een eigen kerkschool stichtte met behulp van gemeenteleden, die
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niet in het dorp Piquetberg woonden. Deze school had succes en van dien tijd af
werd het voorschrift geëerbiedigd, dat het verkiezen van een schoolcommissie
alleen na een openbare kennisgeving mocht plaats hebben.
Als volgende standplaatsen had De Vos Caledon in 1871 en Riversdal in 1881,
om na het overlijden van den bekenden professor John Murray aan het Seminarium
als docent in de dogmatiek te worden benoemd. Na 36 jaren hoogleeraar te zijn
geweest, nam hij in 1919 wegens hoogen ouderdom en om gezondheidsredenen
emeritaat.
Niet alleen als predikant heeft prof. De Vos grooten invloed gehad. Ook aan de
bevordering van het onderwijs heeft hij zijn beste krachten gegeven. Bekend waren
zijn innige vaderlands- en volksliefde en zijn ijveren voor de Hollandsche taal. Wij
bedoelen daarmede de Nederlandsche taal, waarvan hij een groot voorstander was.
Voor het steunen van het Kaapsch-Hollandsch als schrijftaal gevoelde hij niets.
Hij was een der stichters op 31 October 1890 van den Z.A. Taalbond te Kaapstad,
waarvan hij twintig jaren lang voorzitter is geweest.
De universiteit van Stellenbosch koos hem in 1919 als zijn kanselier en schonk
hem een doctoraat in de letteren. In 1904 werd hij tot lid van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde benoemd.
Prof. De Vos was een edele en indrukwekkende persoonlijkheid, met een beslist
en vast karakter. In de rings- en synodale vergaderingen nam hij een voorname
plaats in. Van 1885 tot 1905 was hij lid van den Raad van het Victoria College. Met
de gebroeders Marais en enkele anderen richtte hij het huis ‘Industria’ op, waar
behoeftige kinderen onderwijs konden ontvangen in de practische werkzaamheden
van den landbouw. Maar vooral heeft hij zich in den tweeden taalstrijd geweerd en
in het bijzonder trad hij na den tweeden vrijheidsoorlog in de voorste gelederen.
Een zijner bekendste geschriften op het gebied van de taal is zijn op 2 April 1906
geschreven betoog: De Afrikaner en zijn Taal.
Op het volkscongres te Graaff Reinet in 1900 werd hij afgevaardigd om naar
Europa te gaan, ten einde een poging aan te wenden om door openbare
vergaderingen het Engelsche volk te bewegen den oorlog te staken en de beide
republieken hun duurgekochte onafhankelijkheid niet te ontnemen.
Hij overleed op 1 October 1931. Indrukwekkend was de begrafenis te Stellenbosch,
van het kerkgebouw der Ned. Hervormde kerk uit. Professor A. Moorrees,
onderkanselier van de universiteit die daarbij Korinthe
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4 vers 13 had gelezen, sprak naar aanleiding van Psalm 90, laatste vers. Met hem
verdween een der laatste aartsvaderlijke figuren uit de Z.A. kerkgeschiedenis. Hij
liet een zoon, ds W.F. van W. de Vos, en twee dochters na.
Prof. De Vos was de stichter van het De-Vos-tehuis te Goodwood, een inrichting,
waarin minder gegoede spoorwegmannen een veilig tehuis vinden. Eveneens stichtte
hij de eerste industrieschool in Zuid-Afrika, het tegenwoordige ‘Industria’ te
Stellenbosch.
Jaarlijks heeft de herdenking van zijn geboortedag in het De-Vos-Tehuis plaats.
De zoon van den grooten kerkvader, ds W.F. van W. de Vos, predikant te Tulbagh
en assessor van de Kaapsche Ned. Geref. kerk, schetste op 29 October 1945 op
leerzame en belangwekkende wijze het leven van zijn vader, die voortdurend heeft
geijverd voor de opheffing van den jongen Afrikaner. Zijn motto was ‘Ek dien’.
FRED. OUDSCHANS DENTZ
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Jan Hendrik Hofmeyr de Waal
(Somerset West, 30 December 1871-Kaapstad, 30 October 1937)
Jan Hendrik Hofmeyr de Waal werd 30 December 1871 op de boerenplaats
‘Bakkerskloof’, een wijn- en vruchtenplaats nabij Somerset West in de Kaapkolonie
geboren. Toen zijn vader David Christiaan Dié de Waal voor deze plaats een
voordeelig bod ontving, verkocht hij haar, vertrok met zijn gezin naar Kaapstad en
vestigde zich op de plaats ‘Bellevue’ nabij Kaapstad. De tengere, jonge Jan was
toen vijf jaar oud. Later opende de vader met een compagnon De Kock een
ijzergroothandel in Kaapstad en werd burgemeester aldaar. Naar hem werd het
De-Waalpark te Kaapstad genoemd. Als parlementslid vertegenwoordigde hij het
district Piquetberg gedurende 20 jaren.
De jonge Jan, genoemd naar zijn oom Hofmeyr, den lateren beroemden volksleider
‘Onze Jan’ en zijn grootvader Jan, bezocht op 8-jarigen leeftijd de school op een
naburige boerenplaats (voordat de vader zijn zaak te Kaapstad vestigde) en ontving
zijn eerste onderwijs o.a. van de onderwijzeres Chrissie de Villiers, die later de
moeder van den rechter en politicus Tielman Roos zou worden. Toen hij 10 jaar
oud was, bezocht hij de Normaalschool, een half uur loopens van zijn woning, een
door de Ned. Geref. Kerk gestichte school, destijds de grootste van Zuid-Afrika. Als
jongeling met een onafhankelijken geest ging hij daar gebukt onder het onderwijs
van de Schotsche onderwijzers, die weinig van het afrikanerhart, hun geest en
geaardheid of behoeften konden begrijpen en van wie hij meer tuchtiging heeft
gehad, dan alle andere kinderen tezamen. Op zijn school werd slechts een half uur
per week aan het onderwijs in het Nederlandsch besteed, het vak waar hij het meest
voor voelde. Was hij gewoonlijk de eerste in de vakken Nederlandsch, Engelsch en
teekenen, in Engelsche geschiedenis en rekenkunde daarentegen was hij meestal
de laatste.
Toen hij 15 jaar was ving zijn studie als onderwijzer aan en won hij de tweede
hoogste ‘General Prize’. Vandaar bezocht hij het Normaalkollege en het S.A. Kollege
(nu het Universiteits Kollege) waar hij zijn B.A. behaalde.
Op verzoek van den rector van het Normaal Kollege nam hij een betrekking als
onderwijzer aan de openbare jongensschool te Uitenhage aan waaraan destijds
een salaris van £ 120 verbonden was. Na zes maanden verwisselde hij die plaats
voor hoofd der Openbare school te Utrecht
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(Transvaal), waar hij eveneens zes maanden bleef. Toen de compagnon zijns vader
in den ijzergroothandel De Kock kwam te overlijden, noodigde zijn vader hem uit
als klerk in de zaak te komen met het oog op een latere vennootschap. Anderhalf
jaar was hij in de zaak werkzaam, maar het werk beviel hem allerminst. Alle
briefwisseling werd in die dagen in het Engelsch gevoerd; een Afrikaansche brief
was een zeldzaamheid. Dat was de tijd toen Kaapsch-Hollandsch niet als een taal
werd beschouwd. Zijn hart trok naar de journalistiek en de politiek. Eerst toen hij 23
jaar was, kon zijn vader het bekostigen hem te laten studeeren en zoo trok hij in
1894 naar Europa, om zijn rechtstudies in Engeland aan te vangen. Aan boord van
het schip, waarmede hij naar Engeland vertrok, waren zijn neef Danie de Waal (de
latere rechter-president van Transvaal), Jan de Villiers en J.C. Smuts (de latere
generaal en minister). Zijn studie duurde drie jaren. In Londen ontmoette hij zijn
vroegeren onderwijzer W.J. Viljoen, die later superintendent-generaal van Onderwijs
werd en nog een groote rol in de taalbeweging zou spelen, daarna hoogleeraar in
het Nederlandsch aan het Victoria Kollege te Stellenbosch werd. Het eerste
letterkundig werk van De Waal was een Engelsche vertaling in boekvorm van zijn
vaders reisbeschrijving in Mashonaland, die in het Z.A. Tijdschrift verscheen. Ook
schreef hij voor tijdverdrijf in Londen een drama in Kaapsch-Hollandsch, ‘Angelina’,
dat eerst vele jaren later (in 1903) in De Goede Hoop werd opgenomen onder den
schuilnaam Jannie. De tijden waren nog niet rijp voor het Afrikaansch om de plaats
van Nederlandsch in te nemen. Behalve dit drama schreef hij een aantal kluchtige
versjes en tooneelstukjes, welke in Land en Volk werden opgenomen. De Patriot-stijl
van S.J. du Toit, ‘Skrijf soos jy praat’ kon hem weinig bekoren, beschaafd Afrikaansch
trok hem steeds aan.
Na in Europa enkele reizen gemaakt te hebben en voor een kuur in Wiesbaden
te zijn geweest, keerde De Waal in October 1897 naar zijn geboorteland terug, om
zich te Kaapstad als advocaat te vestigen. Hij opende een kantoor in de Waalstraat
aldaar om de rechtspraktijk uit te oefenen. Zijn liefhebberij bleef de journalistiek en
de politiek. Hij begon voor de Cape Times de Hollandsche toespraken in de
Wetgevende Vergadering in het Engelsch te vertalen en werkte voorts mede aan
het blad Ons Land. In 1898 werd hem het redacteurschap van het blad Het Zuid
Westen te Oudtshoorn aangeboden, maar in verband met zijn verloving met de
dochter van den vroegeren vennoot van zijn vader, Emma de
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Kock, weigerde hij, omdat hij Kaapstad niet wilde verlaten. Hij trad in December van
het jaar daarna in het huwelijk en ging in het groote woonhuis van de familie Hofmeyr
‘Welgelegen’ geheeten wonen, waardoor hij meer met ‘Onze Jan’, van wien hij groot
bewonderaar was, in aanraking kwam. ‘Onze Jan’ (1845-1909) was een groot politiek
kampvechter voor de Hollandsche (d.i. de Nederlandsche taal) in de Kaap, en
stichter van den Afrikanerbond. Op diens aandrang aanvaardde De Waal het
redacteurschap van het maandblad De Goede Hoop, gesticht in een bijeenkomst
in de studeerkamer van ‘Onze Jan’ in April 1903, waarbij tegenwoordig waren ds
J.P. van Heerden, Melt Brink, advocaat F.S. Malan, Du Plessis en De Waal. Mevrouw
Marie Koopmans-De Wet, doopte het nieuwe tijdschrift, dat in Hooghollandsch bij
de firma Van de Sandt en De Villiers uitkwam, De Goede hoop. Zijn salaris was de
bescheiden som van £ 5 per maand! De verschijning werd 21 April in Ons Land
aangekondigd, waarbij o.a. gezegd werd ‘dat de taal ervan zal zijn eenvoudig, voor
den Afrikaner gemakkelijk verstaanbaar. Hollandsche gedichten en verhalen in
Afrikaansch gesteld zullen echter niet uitgesloten worden’. Hiermede was De Waal
tevreden gesteld.
De taalkwestie was in die dagen het allesbeheerschende onderwerp in de Kaap.
Het ging om Hooghollandsch (Nederlandsch) of Afrikaansch als schrijftaal. Bij de
stichting van den Taalbond op het congres van 31 October 1890 was ten gunste
van het Hollandsch tegenover het Afrikaansch met 48 stemmen voor en 37 tegen
besloten, want Kaapsch-Hollandsch werd niet als een taal beschouwd, maar alleen
goed om onder elkaar gesproken te worden. De vooruitzichten voor het Afrikaansch
waren bij het uitbreken van den tweeden vrijheidsoorlog in 1899 vrij donker.
In Ons Land schreef De Waal nog steeds rijmpjes en gelegenheids-gedichtjes
en zoo gebeurde het dat een viertal zijner collega's, procureurs, in Kaapstad hem
wegens rassenpolitiek boycotten!
De ingeslapen Z.A. Taalbond werd opnieuw opgericht door prof. De Vos als
voorzitter en M. Besselaar als secretaris. Een algemeene taalherleving trad in 1903
op. Daarbij kwam een andere factor: de vereenvoudigde spelling in Nederland,
waarvoor in 1897 in Z.A. belangstelling was. De meening van prof. De Vos was:
‘Wij willen geen nieuwe taal voor Zuid-Afrika scheppen, die den naam van
Nederlandsch niet waardig zal zijn. Wij wenschen dat het nageslacht zich bij
voortduring zal kunnen bedienen van de litteratuur van Nederlandsch, maar
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wij zijn tevens verplicht rekening te houden met onze volkstaal en onze
landsomstandigheden, alzoo ook met de sterke concurrentie der Engelsche taal
hier te lande’.
De Goede Hoop kreeg veel steun en tal van lezers. Voortdurend ontving De Waal
bijdragen in het Afrikaansch, zeer tegen den zin van Melt Brink, die Hooghollandsch
voorstond. De Afrikaansche bijdragen namen in De Goede Hoop toe. De Waal zelf
schreef ook veel stukken in die taal onder den naam ‘Patriot’. Hoe noodig hij het
vond zijn moedertaal te steunen en voorts te helpen bleek wel uit het feit, dat van
de 92 parlementsleden met 48 Afrikaansche namen slechts 19 zich van Afrikaansch
bedienden.
In het 2de nummer van De Goede Hoop verscheen zijn drama Angelina in het
Afrikaansch, dat 16 1/2 kolom besloeg en afzonderlijk als boek werd uitgegeven. In
dien tijd verschenen ook zijn boeken Stompies, Johannes van Wijk, Die Tweede
Grieta en eenige tooneelstukken. In dat nummer van De Goede Hoop verscheen
tevens een pluimpje op het Afrikaansch van Melt Brink, echter in zijn beste
Hooghollandsch:
Wie mint u niet, o Taal?
Die, zonder groot omhaal,
Zooveel weet uit te drukken Geen last heeft van geslacht,
Geen vaste reeg'len acht,
Geen wetten hard doet slikken:
Maar toch zoo zacht en zoet
Van blijd en droef gemoed
't Gevoel kan wedergeven Het hart zoo wild doet slaan,
En lach, zoowel als traan,
Doet op de wangen zweven.

De Waal was een der menschen die een voorstander van de zoo gesmade
Afrikaansche taal was, gewoonlijk ‘kombuistaal genoemd’ en hij heeft het niet bij
woorden gelaten, maar zelf hard gewerkt om zijn moedertaal haar rechtmatige plaats
in het volksleven te geven. Hij was ook een der eerste advocaten in Kaapstad, die
zijn praktijk in het Afrikaansch voerde, inplaats van in het Engelsch. Toen hij eens
tijdens een zitting van het Rondgaand Hof de jurie te Malmesbury in het Afrikaansch
wilde toespreken, wilde rechter Sir John Buchanan hem dit beletten. Het is aan zijn
volharding te danken, dat het parlement besloot de bestaande wetten zoodanig te
wijzigen, dat geen rechter een verzoek mocht weigeren om Afrikaansch in het Hof
te spreken.
Op een nieuw taalcongres 28 December 1904 door den Taalbond gehouden,
werd tot vereenvoudiging van Afrikaansch besloten. Viljoen was er voor en had tot
medestrijder Hubertus Elffers, een bekend Neder-
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landsch onderwijzer, die tal van schoolboeken in het Z.A. heeft geschreven.
Er ontspon zich een voortdurend twistgeschrijf over het gebruik van het Afrikaansch
als schrijftaal tusschen voor- en tegenstanders als dr W.J. Viljoen, Melt Brink, F.P.
Cillié, dr E.C. Godee Molsbergen, P.C. Schoonees, A.P.N. du Toit, J.R. Louw, prof.
P.J.G. de Vos, prof. A. Moorrees, M.I. Stucki, C.P. van der Merwe, e.a.
O. Kamerlingh Onnes, redacteur van het Algemeen Ned. Exportblad te Amsterdam,
schreef na een uitgebreide reis in Zuid-Afrika, dat zijn onafhankelijk oordeel was,
dat het Nederlandsch aldaar gedoemd was. De toekomst heeft hem gelijk gegeven.
In 1905 was er taalpolemiek tusschen de journalisten als De Waal, D.P. du Toit,
Johan Visscher, J.S. Rabie, Eugèn Marais, Nico Hofmeyr, F.J. Malan, ‘Onze Jan’
e.a., waardoor De Waal zich vijanden maakte, maar doorzette. De journalisten waren
voor het Afrikaansch.
‘Onze Jan’ hield voor ‘Ons Spreekuur’ op 6 Maart 1905 een rede, waarin hij de
vraag deed: ‘Is 't ons ernst?’, welke rede in zijn geheel in De Volksstem werd
opgenomen, waarop G.S. Preller een pamphlet schreef: ‘Laat 't ons ernst wezen’,
dat in De Goede Hoop van 19 April verscheen, waaronder De Waal redactioneel
toevoegde: ‘Als onze natie niet haar taal, het onvervalschte Afrikaansch, als een
degelijke, waardige, zelfstandige taal wil vereeren, en haar trapsgewijze - zoo iets
gaat nooit snel - tot schrijftaal wil verheffen, zal niet alleen deze kostbare erfenis
onzer ouders ons verloren gaan, maar ook van 't heerlijke Nederlandsch zal er in
ons land niets overschieten. Deze twee talen gaan hand aan hand. De beste vrienden
van het Nederlandsch in Zuid-Afrika vindt ge bij de voorstanders van 't Afrikaansch.
Werkt men Afrikaansch tegen, dan werkt men Engelsch - en Engelsch alleen - in
de hand.’ enz. Het was het juiste en goede inzicht, dat later bekroond is met de
verheffing van het Afrikaansch als zelfstandige taal.
De stichting op 13 December 1905 van het Afrikaansche Taalgenootskap te
Pretoria was de uitkomst van Onze Jan's en Prellers betoog. Deze had ten doel: ‘a.
Afrikaners te o'ertuig dat Afrikaans ons taal is en dat die deur Afrikaners as hul
spreek- en skrijftaal behoort gebruik te worde, b. ontwikkeling van die Afrikaans in
suiwere vorm, c. aankweeking en ontwikkeling van 'n suiwer Afrikaanse
nasionaliteitsgevoel.’
Viljoen die gedreigd had een oppositieblad tegen De Goede Hoop in
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het leven te roepen, deed op 15 Juli 1906 De Unie verschijnen die tevens orgaan
van de Zuid-Afrikaanse Onderwijzers Unie werd, een ‘maandblad voor school en
huis’. De voertaal was de vereenvoudigde.
Hetzelfde jaar kwam 5 October 1906 de Afrikaanse Taalvereeniging tot stand ten
kantore van De Waal. Daarbij waren tegenwoordig, adv. Malan, H.S. van Zijl,
procureur J.G. van der Horst, dr D.F. Malherbe, adv. Wessel Roux, H. Gerdener,
dr A.J. Perold, procureur J. Meyer de Kock. Een commissie maakte in een verslag
bekend, ‘dat het uiters wenslik is dat so spoedig moenlik 'n vereniging in die
Kaapkolonie gestig word met hoofddoel om die gebruik van Afrikaans sowel as
skrijf- as spreektaal aan te moedig’.
Menschen als ‘Onze Jan’, prof. De Vos e.a. waren hierover zeer bedroefd, maar
het getij was niet meer te keeren. Talrijke gelukwenschen werden in Zuid-Afrika van
oud-president Steyn, Preller en vele anderen ontvangen. De Waal werd
vice-president en van de Kaapstadsche tak voorzitter. Hij ontwierp de statuten. Toen
ontbrandde er een strijd tusschen den Taalbond en de A.T.V. welke na een
samenspreking op verzoek van generaal Hertzog met de stichting in 1908 van de
Z.A. Akademie voor Taal en Letterkunde eindigde. De Waal werd lid van de
spellings-commissie van de A.T.V., welke de spelregels van het Afrikaansch opstelde,
zooals die tot heden met weinig afwijkingen gebruikt worden. In 1908 werd hij
president van de A.T.V.
Zijn verontwaardigde artikelen onder den naam ‘Jan van Rozenburg’ over de
uitzetting van generaal Hertzog uit het kabinet Botha bracht hem in conflict met de
uitgevers van De Goede Hoop, ten gevolge waarvan hij als redacteur in 1914
bedankte. Hij nam deel aan de stichting van de Nationale Pers Bept. Daarna volgde
zijn parlementaire loopbaan. Als candidaat van de pas gestichte Nationale Partij
werd hij 28 October met groote meerderheid in het parlement voor Piquetberg
gekozen. Hij was een van de eerste zeven nationale parlementsleden in de
Kaapkolonie. Hij zegde zijn wetspraktijk vaarwel en werd geregeld als parlementslid
herkozen. Men benoemde hem tot ‘tweede zweep’ (een soort secretaris) tot 1924,
toen bij de algemeene volksraadverkiezing de nationale partij aan het roer kwam.
Achtereenvolgens werd De Waal adjunct-speaker in 1924, en voorzitter van het
centrale comité, in 1926 voorzitter van het Nationaal Partijcongres, in 1927
vice-voorzitter van de partij, in 1928 voorzitter en in 1929 speaker, welke laatste
functie hij vijf jaren heeft bekleed. Bijna
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zonder uitzondering sprak hij Afrikaansch in het parlement. Een der weinige keeren
dat hij Engelsch heeft gebruikt, was toen hij in 1918 voorstelde, dat het Afrikaansch
in den staatsdienst zou worden erkend.
Op politiek gebied was hij gematigd, oprecht en rechtvaardig. Tusschen al zijn
drukke werkzaamheden vond hij gelegenheid verschillende boeken te schrijven als
Oupa en sij kleindogters, Oorlog tussen twee dokters, Die eksentrieke Essie,
Stompies, Die lewe van D.C. de Waal, Johannes van Wyk, Die Tweede Grieta, My
herinnerings van ons Taalstryd. Van hem zijn de tooneelstukken Die jonge skrywer,
Die dobbelspelletjie, Die spioen en sy handlangers. Van Angelina verscheen in 1937
een nieuwe druk. Met woord en pen heeft hij 30 jaren de Afrikaansche volkszaak
gediend en was de laatste jaren algemeen als ‘oom Jannie’ bekend.
Ter erkenning van zijn verdiensten schonk de universiteit van Pretoria hem in
1936 een doctoraat, dat hij tegelijk met dr A. Pijpers, dr D.C. Hesselink en Anton
van Wouw op 15 December ontving. De Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde had hem in 1908 tot lid benoemd. Zijn beteekenis voor de Z.A.
letterkunde belichtte dr M.S.B. Kritzinger in Die Volkstem van 4 November 1937.
De Waal overleed op 30 October 1937 en liet £ 50 na aan de school van
Piquetberg. De schoolcommissie van die plaats besloot de rente daarvan jaarlijks
voor den aankoop van boeken als boekprijzen aan leerlingen van bijzonderen aanleg
in Afrikaansch te besteden.
De Waal, de voorvechter van het Afrikaansch, was steeds een vriend van de
Nederlandsche taal geweest en schreef: ‘ek het nooit vergeet dat Afrikaans sy lewe
en sy krag aan Nederland te danke het nie’. Hij was een minzaam, bescheiden en
humoristisch mensch, financieel onafhankelijk, wiens naam onafscheidenlijk met
de tweede taalbeweging van Zuid-Afrika verbonden is geweest.
FRED. OUDSCHANS DENTZ
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Verslagen
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Verslag van de buitengewone jaarlijksche
vergadering te Leiden 11 augustus 1945
De beschrijvingsbrief luidde:
Het Bestuur roept de leden op tot een buitengewone jaarlijksche vergadering (art.
44 van de wet)
op Zaterdag 11 Augustus des namiddags te 14 uur in de zalen van het Oostersch
Instituut
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I. Opening der vergadering.
II. Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende de jaren 1943/'44 en 1944/'45.
III. Verslag van den staat der bibliotheek.
IV. Verslag van de commissie tot het nazien van de rekening van den
penningmeester.
V. Vaststelling van de jaarlijksche bijdrage (wetsart. 12) over 1944 en 1945; het
Bestuur stelt voor over 1944-'45 geen bijdrage te vorderen en voor 1945-'46 het
bedrag te handhaven op 10 gld.
VI. Mededeeling van de namen der in 1944 gekozen nieuwe leden.
VII. Mededeeling van het Bestuur omtrent nauwer samenwerking met niet in Leiden
woonachtige leden, zoowel in het vaderland als buiten de grenzen.
VIII. Mededeeling van het Bestuur over het weder opnemen van in 1940 en '41
uitgetreden leden.
IX. Voorstel van het Bestuur tot het vervallen verklaren van het lidmaatschap der
Maatschappij van die leden, waarvan een commissie uit het aftredende en het
nieuwe Bestuur dit na onderzoek als noodzakelijk zal adviseeren. Het Bestuur wacht
zoo spoedig mogelijk schriftelijk onderteekende bezwaren tegen leden in.
X. Verkiezing van drie bestuursleden (wetsart. 23; zie het bijgevoegde stembiljet);
de verkiezing der overige bestuursleden wordt uitgesteld tot de gewone
jaarvergadering, wanneer bekend zal zijn, welke letterkundigen weer zijn toegetreden.
XI. Verkiezing van een penningmeester (wetsart. 25; zie het bijgevoegd stembiljet).
XII. Verkiezing van leden in drie vaste commissiën (wetsartt. 56 en 63; zie het
*
bijgevoegd stembiljet). .
*

Het Bestuur stelt voor dat de in 1940 gekozen Commissie voor Schoone Letteren en die voor
Taal- en Letterkunde zonder verkiezing weder in functie zullen treden.
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XIV. Voordracht van den aftredenden voorzitter, dr H.E. van Gelder over: Letterkundig
leven in bezettingstijd.
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Tegenwoordig zijn de volgende 55 leden: Beets-Damsté, Bicker Caarten, Boasson,
Boersema, Bottenheim, Braat, Byvanck, Cohen Stuart, Cool, Dammerman, H.T.
Damsté, Donkersloot, Draak, Drion, Duyvendak, Eerdbeek-Claasen, Enno van
Gelder, De Gelder, De Gelder-Jansen, H.E. Van Gelder, De Groot, Ter Haar, Van
Haeringen, Heinsius, Van Hille-Gaerthé, Hunger, Phil. J. Idenburg, Van der Klaauw,
J.H. Kramers, Kroes, Kroes-Ligtenberg, Kroon, Kruijskamp, Ter Laan, Le Poole,
Lieftinck, Locher, Van Lokhorst, Martin, W. Moll, Mollema, Van Nouhuys, Oort, Van
Raalte, Van Ronkel, Van Rijnbach, Rüter, Van Schaik-Willing, Slagter, Sloots, Stapel,
Swierstra, Veth, Wiersma, Van Wijngaarden.

[I.] Openingsrede van den voorzitter
I. De voorzitter, dr H.E. van Gelder, opent te twee uur de vergadering met de
volgende toespraak:
Gij zult begrijpen hoe groot mijn vreugde is, dat ik u welkom heeten mag op onze
eerste bijeenkomst in vrij Nederland. Ook al is het voor vele onzer medeleden nog
bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk om deze vergadering bij te wonen, toch mogen
wij het gevoel hebben, dat Letterkunde weer bijeen is, dat Letterkunde weder begint
te leven. Sedert '43 geen jaarvergadering, sedert Mei '44 geen maandvergadering,
die leden samen bracht, sedert September zelfs geen bestuursbijeenkomsten. - Het
is alles zeker betreurenswaard en het kan ons verheugen, dat het nu weer anders
gaat worden. Maar het erge was niet dit, het erge was de duisternis, de kommer,
de angst zelfs, welke zich steeds dreigender breidden over ons volk en ons land;
verdrukking en schrikbewind, welke de besten en de sterksten zelfs teisterden,
zooals zij de zwakken vernietigden. Ik behoef het hier niet nader aan te duiden, het
is ons allen persoonlijk in meerder of minder mate dicht langs het hart gegaan; wij
hebben allen te zeer het gemis van de Vrijheid gevoeld om niet telken keere, dat
wij weder in vrijheid met vrienden van oudsher te zamen zijn, het gevoel te hebben
van een bijzonder vreugdevolle gebeurtenis.
Dat is het dus ook heden, als ik u het welkom mag toeroepen en mag noodigen
tot het hervatten van onze gewone werkzaamheden. Ook al zijn er schaduwzijden.
Wij missen te velen; van de meesten zal dat gelukkig slechts tijdelijk zijn: wij hopen
hen terug te zien, als het reizen weer op normalen voet mogelijk wordt; maar van
een groot aantal weten wij, dat zij niet meer in ons midden zullen zijn. Vooral van
onze oudere leden zijn ons velen ontvallen. Ik zal hen echter thans niet gedenken;
de
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gegevens over onze verliezen zijn door de tijdsomstandigheden nog niet volledig,
maar bovenal komt het mij voor, dat, aan de echte jaarvergadering, welke wij toch
in dit najaar hopen te kunnen bijeenroepen, de herdenking onzer dooden beter
toekomt. Dat de verliezen zwaar zijn, wil ik echter niet verzwijgen; men bedenke
dat twee onzer eereleden: Wijnaendts Francken en J.W. Muller heengingen, dat
onder onze Nederlandsche overledenen Huizinga, onder onze buitenlandsche
Vermeylen geteld zullen moeten worden. Gelukkig kan ik daarnaast vermelden, dat
onze gelederen toch ook zijn versterkt, doordat allen, die verleden jaar nog konden
worden gekozen, en wier namen gij ook aanstonds zult hooren, het lidmaatschap
onzer Maatschappij hebben aanvaard, en bovendien - geruststellend verschijnsel!
- dat de overgroote meerderheid van hen, die ons in 1941 en '42 verlaten hebben
en het daardoor mogelijk hebben gemaakt, dat onze Maatschappij hare afwijzende
houding tegenover de Kultuurkamer kon volhouden, thans weder tot het lidmaatschap
zijn teruggekeerd. Wij zullen dus onze werkzaamheden weder in vollen omvang
kunnen hervatten en weder de Schoone Letteren kunnen eeren als voorheen.
Het was jammer, dat wij dit twee jaar lang niet konden doen, het was maar eene
halve traditie, die wij konden voortzetten; doch in elk geval hebben wij deze dan
toch ook zoo lang mogelijk en zoo goed mogelijk volgehouden. In '43 en '44 waren
onze maandvergaderingen belangwekkend genoeg, en het bezoek zeer verheugend.
Ons Jaarboek kon nog, zij het met eenige vertraging, verschijnen. Onze Rijmprent
bleef een zorgenkind; toen alles vrijwel gereed was om tot den druk over te gaan,
werd ons het papier onthouden. En - helaas - ook op dit moment zijn wij nog niet
verder: Onze uitgever heeft nog het noodige papier niet tot zijn beschikking, maar
laat ons de hoop uitspreken, dat ook aan dezen nood van den tijd vóór de
Jaarvergadering een einde moge komen.
Moesten de werzaamheden der Maatschappij dus beperkt blijven, een lichtzijde
staat daartegenover: hare geldmiddelen bevinden zich in goeden staat. Wel is de
opbrengst der contributies sedert 1940 achteruitgeloopen, zoowel door het bedanken
en overlijden van vele leden, als vooral ook door het feit, dat de bijdragen van onze
buitenlandsche leden uitbleven, maar de algemeene rekening der Maatschappij,
zoowel als die van het vaste Fonds sluiten met een behoorlijk batig saldo, en dit
geeft ons het vertrouwen, dat wij thans, als wij de vleugels weer willen uitslaan, en niets kan meer en uitdrukkelijker in onze bedoeling liggen, - ook over de middelen
beschikken om die vlucht te nemen.
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Op enkele uitgaven moet ik nog even wijzen. Die van de vergaderingen zijn hooger
geworden, wijl het Bestuur in den loop van 1943 besloot voortaan aan de sprekers
een vast honorarium te verleenen, eene maatregel welke zeker Uw aller instemming
zal hebben. Voorts zij vermeld, dat mej. Mr. M.E. Blok in 1943 bereid werd gevonden
het Archief van de Maatschappij op nieuw te ordenen. Zij heeft zich met ijver van
die taak gekweten en haar in den loop van '44 tot een goed einde gebracht.
Dat de Bibliothecaris vrijwel het geheele geraamde bedrag kon besteden, is mede
een verheugend feit; niet minder, dat aan de Bibliotheek zoo door schenking als
door erfstelling zeer belangrijke aanwinsten zijn toegevallen: de bibliotheek is zonder
twijfel het, in beteekenis nog steeds toenemend, belangrijkste bezit onzer
Maatschappij; dat wij dan ook te rade geweest zijn voor de kostbaarste stukken een
bijzonder beveiligde bewaarplaats te zoeken en gemeend hebben door verzekering
althans de financieele gevolgen van oorlogsschade te moeten opvangen, zal u
evenzeer genoegen doen als het feit, dat de oorlogsgevaren tenslotte aan onze
verzameling zijn voorbijgegaan. Slechts de handschriften uit de abdij van Elten,
welke door den bezetter met dwang zijn afhandig gemaakt, zijn nog niet terug. Wij
hebben echter terstond maatregelen genomen om te bewerken, dat wij weder in
het bezit ervan worden hersteld.
En zoo ligt dus voor onze Maatschappij de weg naar de toekomst weder open.
Hoe zullen wij hem betreden? Uit de agenda dezer vergadering zal U reeds gebleken
zijn, dat Uw bestuur daarvoor plannen en denkbeelden heeft. Ik zal daarover thans
nog niet spreken. Maar wel zou ik nog een oogenblik Uw aandacht willen vragen
voor een historische beschouwing, welke wellicht aan U de aanwijzing geven kan
omtrent een houding en wijze, welke wij daarbij zeker niet zullen moeten aannemen
en volgen. - Voor deze beschouwing zie men onder de Verhandelingen: Letterkundig
Leven in Bezettingstijd I. Ik zal, waarde medeleden aan het eind van deze bijeenkomst het voorrecht hebben
Uw aandacht te vragen voor het letterkundig leven in de jaren, welker verschrikking
thans is afgesloten. Eene vergelijking met wat ik U nu verhaalde, zal eerst daar op
hare plaats zijn. Maar gij begrijpt wel reeds wat mijne conclusie zal zijn en het zal
U dus niet verwonderen, dat ik thans de wensch uitspreek, dat het onze Maatschappij
gegeven moge wezen in den tijd die komt wel en terdege een levende kracht te zijn.
Met deze gedachte verklaar ik haar eerste vergadering in het nieuwe tijdperk voor
geopend.
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[II.] Verslag van den secretaris

aant.

II. De secretaris leest zijn verslag over den staat der Maatschappij en hare
belangrijkste lotgevallen en handelingen gedurende de jaren 1943/'45, voor:
De maandelijksche vergaderingen zijn gehouden op de Zaterdagmiddagen van
2 October, 6 November, 4 December 1943 en van 8 Januari, 5 Februari, 4 Maart,
1 April en 6 Mei 1944.
In deze bijeenkomsten hielden lezingen:
1. dr A. Smijers over de vraag: Hoe werd de meerstemmige muziek in de zestiende
eeuw uitgevoerd?;
2. dr A. Kessen over: De historisch-topografische ontwikkeling van Maastricht's
plattegrond;
3. dr B. Hunningher over: De paedagogische waarde van het tooneel;
4. dr D. Th. Enklaar over: De grondslagen van den Doodendans;
5. dr Th. J.G. Locher over: Cyclische Geschiedbeschouwing in verschillende
tijden;
6. de heer A.J. Lievegoed over: Vooroorlogsche wereldliteratuur over de krant;
7. dr T.H. Milo over: De Nederlandsche Marine-Archieven;
8. dr A.W. Byvanck over: De bewoning van Nederland in den Romeinsche tijd.
Bij de lezingen van de heeren Smijers, Kessen en Milo werden lichtbeelden
vertoond.
De verslagen ervan worden afgedrukt in een bijlage van het Jaarboek.
Aan alle genoemde sprekers betuigt het Bestuur dank voor hunne medewerking.
Bij deze vergaderingen waren gemiddeld 34 leden tegenwoordig; het kleinste
aantal bedroeg 23, het grootste 49.
In het jaar '44/'45 zijn maandelijksche vergaderingen niet mogelijk geweest. Ook
de jaarvergadering niet. Terwijl in de bestuursvergadering van 26 Augustus '44 werd
besloten tot een jaarvergadering op 20 September in ‘'t Schuttershof’ te Leiden,
dwong in het begin van September de algemeene toestand het bestuur reeds om
dit plan op te geven. Eerst op den laatsten dag van Mei, eenige weken na onze
bevrijding, kon er opnieuw over beraadslaagd worden. De stilstand der
werkzaamheden heeft driekwart jaar geduurd. In dien tijd kon door de stremming
van het verkeer en van de post het bestuur nauwlijks eenige voeling met de leden
houden. De maatschappij verloor door den dood verscheidenen
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van haar leden, waaronder velen, die door hun onverflauwde belangstelling voor
het werk der Maatschappij en door hun werkzaam aandeel daarin bizonder door
ons gemist worden. En hun verscheiden werd ons soms eerst bekend, wanneer zij
reeds eenigen tijd niet meer in ons midden vertoefden. Vele leden werden
geëvacueerd en verzuimden te berichten waarheen het lot hen gevoerd had. Het
is dan ook nog niet mogelijk met nauwkeurigheid het tegenwoordige ledental van
de Maatschappij te bepalen.
In den aanvang van de maand Juli van dit jaar berichtte mevrouw Muller-Verdam
aan het bestuur, dat ons in Maart overleden eerelid, prof. Muller, bij testamentaire
beschikking aan de Maatschappij duizend gulden vermaakt heeft ‘Ten behoeve van
het Vaste Fonds dier Maatschappij’. Voorts beschikte prof. Muller per codicil nog,
dat uit zijn boekerij door onzen bibliothecaris een keuze zou mogen worden gedaan
van aan de bibliotheek der Maatschappij ontbrekende werken op het gebied van
Nederlandsche taal-, letter-, geschied- en oudheidkunde.
De ordening van het archief door mejuffrouw mr M.E. Blok is voltooid.
Het Jaarboek 1942/'43 kon eerst in Januari 1944 verschijnen, na maanden
wachtens op de toestemming van het Departement om het te drukken. Het moest
weer uitkomen, met den gewijzigden titel van den vorigen jaargang en ook nu werd
de ledenlijst er niet bijgevoegd.

[III.] Verslagen van den bibliothecaris 1943-1944

aant.

III. De bibliothecaris leest zijn verslag omtrent de bibliotheek voor:
Het aantal boekwerken, waarmede de Bibliotheek zoowel door schenking als
door ruilverkeer en aankoop vermeerderde, was, zooals niet anders verwacht kon
worden, in dit genootschapsjaar nog iets lager dan in het vorige; het daalde van
326 tot 320; dat der overdrukken daarentegen vertoont een belangrijke stijging, nl.
van 41 tot 138, waartoe vooral bijdroeg een geschenk van 68 overdrukken van ons
medelid dr A.E.H. Swaen. Het aantal tijdschriften en vervolgwerken, waarvan
afleveringen ontvangen werden, is eveneens zeer achteruitgegaan. Door 35 personen
en instellingen werden boeken en manuscripten aan de bibliotheek afgestaan, iets
meer dan in het vorige verslag vermeld (32); het aantal uitgevers die door hen
uitgegeven werken afstonden, daalde van 9 tot 4.
Voor de verzameling handschriften werden door schenking en aankoop
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eenige aanwinsten verworven, die tegenover het geringer aantal drukwerken tot
groote tevredenheid stemmen. Van Mevrouw K. Verwey-Van Vloten ontvingen wij
door de vriendelijke bemiddeling van ons medelid dr Mea Mees-Verwey, behalve
verschillende drukwerken van Betje Wolff en andere achttiende-eeuwsche scribenten,
afkomstig uit de bibliotheek van Johannes van Vloten, een 50-tal brieven aan deze
gericht door de theoloog dr J.H. Holwerda en een aantal autographen van Betje
Wolff uit dezelfde verzameling, die een zeer welkome vermeerdering van onze
collectie handschriften van deze schrijfster beteekenen. Hierbij bevindt zich de
bekende ‘Sendbrief Elizabeths, de dogter Bekkers, die door haar is geschreven aan
Hem die Doopt en Predikt ... (afgedrukt door Van Vloten in zijn boekje Elisabeth
Wolff Geb. Bekker, Haarlem, 1880 en door Joh. Dyserinck in zijn Brieven van Betje
Wolff en Aagtje Deken. 's-Gravenhage, 1904), benevens een gedicht ‘De Kracht
der Deugd en Tegenheden. Toegezongen aan de WelEdelgestr. Heer Mr Herman
Noordkerk’, voorts een aantal brieven van Betje Wolff aan M.C. van Hall en de
brieven van Aagtje Deken en de Wed. A. van Crimpen-Teerlinck uit de laatste
levensdagen van de beide vriendinnen. In deze verzameling bevinden zich ook nog
brieven van P. Burman, A. Spinniker en P. Hofstede. In de aan dit verslag
toegevoegde Lijst van aanwinsten wordt van deze belangrijke aanwinst een meer
uitvoerige beschrijving gegeven, waartoe ook eenige Bilderdijkiana behooren.
Dr A.J. Stakenburg stond aan de Bibliotheek af door hem bijeengebrachte
aanteekeningen betreffende het geslacht der Van Harens, inzonderheid over Onno
Zwier en zijn kinderen, zoomede afschriften en aanteekeningen betreffende E.J.
Potgieter en zijn familie, inzonderheid zijn ouders. Van de familie van wijlen dr
Mansvelt ontvingen wij een verzameling drukwerken en brieven die voornamelijk
op Zuid-Afrika betrekking hebben, ook hiervoor moge verwezen worden naar de
reeds genoemde Lijst van aanwinsten. Dr L. Knappert had mij reeds eenige jaren
geleden een voor de Bibliotheek der Maatschappij bestemd dossier ter hand gesteld,
met verzoek dit eerst na zijn dood te openen. Het bleek een verzameling drukwerken
en brieven te bevatten uit de tijd van de Boerenoorlog, die voor latere geslachten
duidelijk zullen kunnen maken, hoezeer in ons land gedurende de jaren 1899-1902
het lot van de beide Zuidafrikaansche republieken de hoofden en de harten onzer
landgenooten heeft bezig gehouden en hoezeer met de broeders in Zuid-Afrika
werd medegeleefd.
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Door aankoop werd de verzameling handschriften vermeerderd met brieven van
J.P. Hasebroek, A. van der Hoop Jr, J. Kinker, M. Siegenbeek, H. Wielheesen, W.
Moll, G.W. Vreede, Eelco Verwijs, M. de Vries en A. van der Linde en enkele
gedichten van D. Dorbeck, C. Loots, A.T. Sifflé en H. Wielheesen.
Aan allen die door hun geschenken de Bibliotheek hebben verrijkt moge hier dank
gebracht worden; moge ook hun voorbeeld de leden der Maatschappij aanleiding
geven door hen uit te geven werken, ook overdrukken van tijdschrift-artikelen aan
de Bibliotheek af te staan, inzonderheid geldt dit van hen die bij de samenstelling
van hun geschriften gebruik maken van de boeken uit de Bibliotheek onzer
Maatschappij.

1944-1945
In het genootschapsjaar 1944/'45 daalde het aantal boekwerken, waarmede de
Bibliotheek vermeerderd werd, van 260 tot 164, dat der overdrukken van 138 tot
19, doch dit mag geen aanleiding geven tot klagen, eerder tot tevredenheid, dat
ondanks de ongunst der tijden dit resultaat nog bereikt werd. Het aantal personen,
die boeken aan de Bibliotheek ten geschenke gaven, daalde van 35 tot 15; hun
namen vindt men in de bij dit verslag gevoegde Lijst van aanwinsten. Van uitgevers
werden geen boeken ten geschenke ontvangen, wat te begrijpen is. Het aantal
tijdschriften en vervolgwerken, waarvan afleveringen of deelen ontvangen werden,
was in overeenstemming hiermede ook uiterst gering. Het ruilverkeer met
Nederlandsche bibliotheken en genootschappen beteekende uiteraard heel weinig,
dat met de buitenlandsche stond geheel stil. In dit opzicht valt dus een groote
achterstand in te halen; het zal nog veel tijd en inspanning kosten de gapingen,
vooral in de uitgaven der buitenlandsche genootschappen, aan te vullen; omgekeerd
wacht ook een aantal publicaties der Maatschappij op een gunstige gelegenheid
tot verzending, waarbij nog de onzekerheid bestaat aan het voortbestaan van vele
dier instellingen.
Een drietal legaten dient vermeld te worden. Wijlen Dr C.A. Steenbergen, in leven
conservator der Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam, vermaakte aan de
Maatschappij de verzameling gedrukte werken en handschriften van zijn oom, de
heer Albert Steenbergen, aanvankelijk kunstschilder en later gemeente-ontvanger
te Hoogeveen, waar hij in 1902 op hooge leeftijd overleed. Van hem verschenen in
druk enkele tooneelspelen, o.a. het blijspel ‘Fatsoen’ onder het pseudoniem P.J.
Peterson,
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een vertaling van het Eerste deel van Goethe's Faust, voorts verschillende
letterkundige en historische opstellen, gedenkschriften en novellen in tijdschriften
en in de Drentsche Volksalmanak, terwijl hij misschien het meest bekend is geworden
door zijn lijvige boek: ‘Eene Drentsche Veenkolonie in de laatste helft der 17de
eeuw. Het Journaal van A. en P. Calkoen, in 't licht gegeven en met aanteekeningen
voorzien door Alb. Steenbergen’, dat door ons medelid wijlen Mr J.G.C. Joosting
als mystificatie werd gebrandmerkt. De verzameling handschriften omvat zijn
nagelaten letterarbeid, waarbij een vertaling van het Tweede deel van Faust,
tooneelwerk en dramatische gedichten, vertaalde gedichten en verschillende
opstellen. In de lijst der aanwinsten vindt men een inventaris van dit legaat. Albert
Steenbergen was iemand met een veelzijdige belangstelling en met talent, die niet
de waardeering heeft gevonden, waarop hij aanspraak had. Dr Steenbergen heeft
het voornemen gehad een studie aan hem te wijden, doch is nooit tot de uitvoering
van dit voornemen gekomen. De ordening en beschrijving van deze nalatenschap
kostte vrij veel moeite en tijd; het is te hopen, dat er nog eens iemand gevonden
wordt, bereid en bekwaam om aan deze Drentsche figuur recht te doen wedervaren.
Ons medelid Mej. Fenna de Meijier vermaakte aan de Bibliotheek het handschrift
van het Eerste deel der Marginalia van Dirk Coster, indertijd door deze aan haar
afgestaan; ook dit legaat werd met dankbaarheid aanvaard.
Door het overlijden van ons eerelid Dr J.W. Muller leed ook de Bibliotheek een
groot verlies; sedert hij in 1888 lid van de Maatschappij werd, toonde hij belangstelling
door herhaaldelijk boeken af te staan; reeds in de Handelingen van 1888/89 vindt
men in het Verslag van de Bibliothecaris daarvan de bewijzen. Hij legateerde aan
de Maatschappij zijn ‘Reinardiana’, zoo boeken als papieren betreffende Van den
Vos Reynaerde, ten gebruike voor degene die bekwaam, geschikt en gezind is zijn
arbeid aan Reinaert I en II voort te zetten en te voltooien, zoomede zijn Everartiana,
reeds eerder voor een deel in bruikleen aan de Maatschappij afgestaan ten nutte
van het Woordenboek der Nederlandsche taal. Hierbij gaf hij de wensch te kennen,
dat nog een bevoegd Neerlandicus moge worden gevonden, bereid om het door
hem destijds beoogde en beraamde boek over Everaerts Westvlaamsche
rederijkerstaal grammatisch en lexicologisch samen te stellen, zoodat de door hem
daaraan bestede arbeid niet vergeefsch is geweest. Ten opzichte van zijn boe-
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kerij was door hem deze beschikking getroffen dat de bibliothecaris der Maatschappij
daaruit zou mogen kiezen, wat in haar boekerij mocht ontbreken op het gebied der
Nederlandsche taal- en letterkunde, der geschieden oudheidkunde. Met groote
dankbaarheid kan hier reeds vermeld worden dat door deze legaten de Bibliotheek
der Maatschappij verrijkt is geworden met een aantal werken betreffende de Reinaert
(± 50) en de andere hiervoor genoemde vakken van wetenschap en kunst (± 100),
zoomede een groot aantal overdrukken en een zeer uitgebreid materiaal aan brieven
en schriftelijke aanteekeningen. Eerst in een volgend verslag zal een volledig
overzicht gegeven kunnen worden van de aanwinsten door de Verzameling Muller
aan onze Bibliotheek toegevoegd. Er bestaat dus alle reden om deze vriend der
Bibliotheek met dankbaarheid te herdenken.
In verband met het oorlogsgevaar werd de verzameling handschriften, die ten
deele in de kluis der Sint-Pieterskerk een, naar verondersteld kon worden, vrij veilige
bergplaats vinden mocht, tegen oorlogsmolest verzekerd. Het is te hopen dat de
hieraan verbonden groote kosten, niet belemmerend zullen werken op de
mogelijkheid door aankoop van boeken enz. de Bibliotheek te vermeerderen, hetgeen
juist nu zeer gewenscht is in verband met de vele gedurende de oorlogsjaren op
illegale wijze uitgegeven boeken. Een beroep op de leden der Maatschappij aan
onze boekerij af te staan wat zij op dit gebied missen kunnen en wederom bij het
uitgeven hunner geschriften ook een exemplaar naar Leiden te zenden, is hier zeker
op zijn plaats.
Met een woord van dank aan allen die in de achter ons liggende moeilijke jaren
de belangen der Bibliotheek niet uit het oog verloren, inzonderheid aan het personeel
der Universiteits-Bibliotheek, moge dit verslag besloten worden.

[IV.]
IV. Voor de Commissie van art. 34 der Wet geeft Dr van Rijnbach verslag van het
door den penningmeester gevoerd beheer. Diens rekening en verantwoording (zie
bijlage III blz. 329) worden onder dankbetuiging goedgekeurd.

[V.]
V. Het voorstel van het bestuur, om over 1944/'45 geen bijdrage te vorderen en om
die voor 1945/'46 te handhaven op ƒ 10,- wordt zonder bespreking goedgekeurd.

[VI.]
VI. Namens de Commissie voor stemopneming, bestaande uit de leden
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Juynboll, Van Rijnbach, Slagter en den Secretaris, deelt laatstgenoemde den uitslag
mede van de verkiezing van 25 nieuwe leden. Ingekomen zijn 238 geldige
stembiljetten.
Gekozen zijn:
dr Th. K. d'Angremond, jkvr. dr C.M. de Beaufort, de heer A. Bicker Caarten, dr F.
Boerwinkel, mej. Joh. Brants, dr H.L.M. van Can, mr A.B. Cohen Stuart, dr B.C.
Damsteegt, dr A. van Deursen, de heer H.J.M. Ebeling, dr G.A. van Es, dr J.B.F.
van Gils (†), pr Dalmatius van Heel O.F.M., dr A.J. de Jong, dr W.J. Leendertz, de
heer P. Noordeloos, pastoor A.J. Rientjes, dr A.J.C. Rüter, dr P. van Schilfgaarde
en dr H. Stoel.

[VII.]
VII. De voorzitter zet de plannen van het bestuur om tot nauwer samenwerking met
niet in Leiden woonachtige leden te komen, uiteen. De vergadering stemt hiermede
in.

[VIII.]
VIII. Het bericht van het bestuur aan degenen die in 1940-'41 en later hun
lidmaatschap hebben opgezegd, wordt voorgelezen:
Leiden, Juli 1945
D.L.H.
Gij hebt in 1942, toen onze Maatschappij tengevolge van de tijdsomstandigheden
zich in hare bemoeiïngen moest beperken, medegewerkt door Uw lidmaatschap op
te zeggen. Wij zijn U daarvoor erkentelijk, daar het doel inderdaad is bereikt en de
Maatschappij vast heeft kunnen houden aan haar wil om niet tot de Kultuurkamer
toe te treden.
Nu wij weder vrij zijn kan de Maatschappij hare werkzaamheden weder in vollen
omvang hervatten; vooral ook in verband met plannen om dit op intensiever wijze
te doen, is het van groot belang, dat zij daarbij rekenen kan op allen, die den
wederopbouw van het Nederlandsche geestesleven kunnen bevorderen. Daarom
maakt het Bestuur U opmerkzaam op art. 17 van de Wet, dat het de bevoegdheid
geeft om hem, die voor zijn lidmaatschap heeft bedankt en op dat besluit wenscht
terug te komen, weder onder de leden op te nemen, en het zou het bizonder op
prijs stellen, indien Gij zijn opvatting zoudt deelen, dat Uw lidmaatschap weder
hersteld is, tenzij Gij vóór den 11den Augustus zult hebben medegedeeld, dat Gij
dat niet wenscht.
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In verband met de voorbereiding van de eerstkomende vergadering, waarvoor Gij
eene oproeping hierbij vindt, mag zeker op eene spoedige beslissing gerekend
worden.
Namens het Bestuur enz.

[IX.]
IX. Na een toelichting van den voorzitter betreffende het vervallen verklaren van het
lidmaatschap van sommige leden, wordt het voorstel om daartoe over te gaan,
aangenomen.

[X-XII.]
X-XII. De uitslag der verkiezing van leden in het bestuur en in de vaste commissiën
wordt door den secretaris bekend gemaakt. Ingeleverd zijn 53 geldige stembiljetten;
gekozen zijn alle a-candidaten:
in het bestuur: mej. dr J.H. van Lessen, dr Th. J.G. Locher en mr P.J. Idenburg;
tot penningmeester dr C.C. Krieger;
in de commissie voor de bibliotheek: dr C.A.H. Kruyskamp;
in de commissie voor het jaarboek: dr. G. Sevenster; en in die voor de uitgave
van geschriften: dr G.I. Lieftinck.

[XIII.]
XIII. De voorzitter wordt bij acclamatie herkozen tot de volgende jaarvergadering.

[XIV.]
XIV. Dr van Gelder houdt daarna zijn voordracht over ‘Letterkundig leven in
bezettingstijd’.
Met gespannen aandacht en ontroering worden de beschouwingen van den spreker
gevolgd en mr Slagter, die het praesidium waarneemt, terwijl de voorzitter aan het
woord is, maakt zich tot tolk van de aanwezigen, wanneer hij zijn hartelijke
dankbetuiging tot dr Van Gelder uitspreekt, wiens woord hij ‘goed, mooi, sterk en
vaderlandsch’ noemde.
Tegen vijf uur, wordt, na rondvraag de vergadering gesloten.
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Verslag van de jaarlijksche vergadering te
Leiden 22 december 1945
De beschrijvingsbrief luidde:
Leiden, December 1945.
M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde noodigt U uit tot
het bijwonen van de jaarlijksche vergadering op
Zaterdag den 22sten December 1945 te Leiden in het café-restaurant ‘Zomerzorg’,
Stationsweg 57 klokke elf.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I. Opening der vergadering door den voorzitter, den heer dr H.E. van Gelder.
II. Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone leden.
Ieder gewoon lid is gerechtigd, zijn stem uit te brengen omtrent de vraag, welke
leden zullen worden benoemd. Zij die van dat recht gebruik maken, zorgen dat het
hun nevens de candidatenlijst toegezonden stembiljet, duidelijk ingevuld en met
hun naam onderteekend, uiterlijk 24 uur voor den aanvang der jaarlijksche
vergadering is ingekomen bij den Secretaris. Een in de voorafgaande
maandvergadering te benoemen commissie van te Leiden of in de naaste omgeving
van Leiden woonachtige leden maakt den uitslag der stemming den avond tevoren
op, en deelt dien aan de vergadering mede (art. 8 der wet).
III. Voorstel tot het benoemen van eereleden.
IV. Mededeeling van de namen dergenen, die van het lidmaatschap vervallen zijn
verklaard ingevolge het besluit van de Buitengewone Vergadering van 11 Augustus
1945.
V. Stemming over de toekenning van den prijs van aanmoediging, genaamd Lucy
B. en C.W. van der Hoogt-prijs.
VI. Voorstellen tot wijziging van de Wet, ten einde deze in overeenstemming te
brengen met de plannen tot nauwer samenwerking met niet te Leiden woonachtige
leden, waartoe den 11den Augustus is besloten (zie hieronder).
VII. Verkiezing van drie bestuursleden (wetsart. 23; zie het bijgevoegd stembiljet).
VIII Verkiezing van een secretaris (wetsart. 25; zie het bijgevoegd stembiljet).
IX. Voorstellen tot machtiging van het Bestuur om voor het resteerend deel van het
vereenigingsjaar 1945/'46 de bedragen, genoemd in de artt. 32, 33 en 35 van de
Wet, vast te stellen op respectievelijk 400, 200 en 400 gld.
X. Benoeming van een voorzitter.
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Noenmaal
Het Bestuur biedt den bezoekers van deze vergadering een noenmaal aan. Zij die
hieraan wenschen deel te nemen gelieven de bijgaande kaart tijdig (liefst eenige
dagen vóór 20 December) aan den Secretaris duidelijk ingevuld terug te zenden.
XI. Voordracht van dr P. Geyl: Groot-Nederlandsche Cultuurgemeenschap.
XII. Rondvraag.

Men wordt verzocht terstond bij het binnenkomen de presentielijst te teekenen.
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(VI) Voorgesteld worden de volgende wijzigingen en aanvullingen van de Wet:
Art. 6. Hierin te lezen April in plaats van Mei.
Art. 7, lid 1. Hier bij te voegen: De namen der voorgedragenen worden aan de in
April te houden periodieke vergadering te Brussel opgedragen, die het maximum
bepaalt der daaruit bij stemming te benoemen Zuid-Nederlandsche leden. Deze
voordrachten worden ingezonden bij het Bestuur der Maatschappij. De namen der
voorgedragenen worden aan de te Leiden te houden maandelijksche vergadering
in Mei opgegeven, enz.
Art. 8, lid 2. Hierin te schrappen: te Leiden of in de naaste omgeving van Leiden
woonachtige.
Art. 11. Hierin te lezen: een exemplaar van de Wet.
Art. 22, lid 1. Hierin te lezen: uit tenminste negen leden. Een derde lid toe te voegen:
Indien elders in het Nederlandsche taalgebied dan te Leiden takken of afdeelingen
zijn gevormd, kan een afgevaardigde van elk der tak- of afdeelingsbesturen aan de
bestuursvergadering deelnemen; zij hebben daar adviseerende stem (zie art. 53).
Art. 23. Hierin te lezen: jaarlijksche Leidsche vergadering.
Art. 24, lid 1. Hierin te lezen: jaarlijks ten minste twee leden.
Art. 28. Hierin te lezen: elke Leidsche maandelijksche vergadering.
Art. 31, lid 2. Hierin te lezen: in de Leidsche maandelijksche vergadering.
Art. 32, lid 1. Hierin te lezen: elke bestuurs- of te Leiden te houden vergadering. In
lid 6 te lezen: Bovendien kan hem door het bestuur na machtiging van de jaarlijksche
vergadering een tegemoetkoming van ten hoogste ƒ 750 worden toegelegd.
Art. 33, lid 9. Hierin te lezen: Bovendien kan hem door het bestuur na machtiging
van de jaarlijksche vergadering een tegemoetkoming van ten hoogste ƒ 500 worden
toegelegd.
Art. 34. Hierin te lezen: in de Leidsche maandelijksche vergadering.
Art. 35, lid 9. Hierin te lezen: Bovendien kan hem door het bestuur na machtiging
van de jaarlijksche vergadering een tegemoetkoming van ten hoogste ƒ 750 worden
toegelegd.
Art. 37. Als eerste lid hier bij te voegen: Er worden jaarlijksche en maandelijksche
vergaderingen gehouden te Leiden of elders binnen het Nederlandsche taalgebied,
waar takken van de Maatschappij zijn gevormd. Lid 1 wordt 2, lid 2 wordt 3.
Art. 44. Hierin te lezen: jaarlijksche of Leidsche maandelijksche.
Art. 47, lid 1. Hierin in plaats van den eersten Vrijdag te lezen: vaste dagen & in
plaats van in een andere gemeente van het land te lezen: elders binnen het
Nederlandsch taalgebied.
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Art. 48. Hierin te lezen: De Leidsche maandelijksche.
Art. 50. Hierin te lezen: De Leidsche maandelijksche.
Art. 53, lid 1. Hierin te lezen: kunnen in overleg met het bestuur in en te schrappen:
op eigen kosten.
Een nieuw tweede lid hier in te voegen: Ten einde deze vergaderingen te kunnen
beleggen, kunnen Takken of Afdeelingen van de Maatschappij gevormd worden in
overleg met het Bestuur. Deze Takken of Afdeelingen kiezen hun eigen voorzitters,
secretarissen en Penningmeesters, wier werkzaamheden door de betreffende takken
of afdeelingen worden geregeld. De kosten van deze takken of afdeelingen worden
gedragen door de Maatschappij, waarvoor een jaarlijksche begrooting ter
goedkeuring bij het Bestuur der Maatschappij vóór 15 April moet worden ingezonden.
De besturen der afdeelingen worden uitgenoodigd een hunner leden af te
vaardigen naar de bestuursvergaderingen van de Maatschappij, waar deze
afgevaardigden een adviseerende stem uitbrengen (zie art. 22, 3).
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Art. 54. Hierin te schappen: en voor het folkloristisch archief.
Art. 57 moet geheel vervallen.
(VII) Verkiezing van drie bestuursleden in de plaats van de aftredende leden dr H.E.
van Gelder, dr T.P. Sevensma en dr J.J. de Gelder.
Tegenwoordig zijn de volgende 122 leden: Asselbergs, Bakhuizen van den Brink,
Bakker, Bicker Caarten, Beets-Damsté, Van Beresteyn, Van Blommestein, Boeke,
Boersema, Bottenheim, Braak, Braat, Brants, Brevet, De Bruin, Buitendijk,
Cannegieter, Clay, Cohen Stuart, Crommelin, O. Damsté, Dominicus, Donkersloot,
Donner, Downs, Draayer-de Haas, Drion, Van Dullemen-de Wit, Duijvendak, Van
Eck, Eerdbeek-Claasen, Enno van Gelder, Van der Feen, K. Fokkema, De Gelder,
H.E. van Gelder, Gerhardt, Gerritsen, Van Giffen, De Goeje, Van der Haagen, Van
Haeringen, Dalmatius van Heel, Heeroma, Heinsius, Hellinga, Van Hille-Gaerthé,
Hoornik, Hulsman, Hunningher, Juynboll, Kazemier, Kern, Kernkamp, Kluit,
Knipscheer, Kok, Kossmann, J.H. Kramers, Krieger, Kroon, ter Laan, Lam, Lasonder,
Van Lessen, Lieftinck, Locher, Lubberhuizen, Martin, Mayer, De Mare, Maximilianus,
Meertens, Jac. Mees, Ter Meulen, Milo, Minderaa, Mollema, Moulijn-Haitsma Mulier,
Top Naeff, Neurdenburg, Noordeloos, M. Nijhoff, De Pater, Pattist, Le Poole, J.E.
van der Pot, Van Raalte, Rassers, Reeser, Romein-Verschoor, Van Ronkel, Rijksen,
Van Rijnbach, Schallenberg, Van Schelven, P. van Schilfgaarde, Von Schmid,
Scholtens, Schot, Schotman, Sevensma, Sevenster, Slagter, H.J. Smit, Sloots,
Stapel, Stutterheim, Van Suchtelen, Swierstra, Van der Tak, Tielrooy, de Tollenaere,
Mea Verwey, Verburgt, Verdoes, Veth, Theun de Vries, Van Wijngaarden, Van der
Zeyde.

[I.] Openingsrede van den voorzitter
I. De voorzitter, dr H.E. van Gelder, opent te 11 uur 15 de vergadering met de
volgende toespraak:
Dames en Heeren, leden onzer Maatschappij,
Mocht ik ook reeds in de noodzakelijk geworden buitengewone vergadering onzer
Maatschappij op 11 Augustus van dit jaar een verheugd welkom toeroepen aan
onze leden, voor het eerst weder bijeen in een vrij Vaderland, dat was toch nog niet
de traditioneele jaarvergadering onzer Maatschappij, zij het ook dat de verslagen
er reeds werden uitgebracht. De moeilijke treinverbindingen waren nog tezeer een
beletsel voor een werkelijk ruime opkomst van buiten, dat van een bijeenzijn van
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Letterkunde nog niet gesproken kon worden. Wij zijn nu vier maanden verder, en
nog laat het veel te wenschen over, maar toch - ik geloof te mogen zeggen, dat het
al wat meer begint te lijken op wat het wezen moet.
Dit stemt tot erkentelijkheid en vreugde; erkentelijkheid tegenover hen, die van
verre gekomen zijn, vreugde om het terugzien van zoo menig bekend gezicht.
Welkom dus; Allen gelijkelijk! Toch zal geen Uwer zich te kort gedaan gevoelen
wanneer ik nog tot enkelen bijzonderlijk het woord richt. Vooreerst tot den verst
gekomene. Dat is een buitenlander. Wij zien namelijk in ons midden professor Brian
Downs van Christ College te Cambridge. In zijn aanwezigheid mogen wij een symbool
zien. Het zijn de naöorlogsche bemoeiïngen van zijn Gouvernement, welke hem in
ons land brachten; wij gedenken daarbij dankbaar den steun, welken wij van de
Geallieerden ontvingen in den barren nood, waaruit zij ons hebben verlost. Toch is
dat niet het voornaamste motief voor onze erkentelijkheid voor zijn komst. Die ligt
in zijn warme belangstelling voor ons land en onze taal; onze taal, waarin wij hem,
op zijn verzoek, kunnen toespreken, omdat hij haar verstaat. Voor een tiental jaren
hebben wij hem daarom het lidmaatschap onzer Maatschappij aangeboden, thans
zijn wij gelukig, dat wij hem persoonlijk de getuigenis kunnen geven van onze
waardeering. De Engelschman had voorheen de reputatie, dat hij zich voor vreemde
talen moeilijk toegankelijk toonde; de ontwikkeling van de 20ste eeuwsche historie
heeft daarin, naar velen ervaren, een belangrijke verandering gebracht. Dat het
Nederlandsch hiervan ook blijkt te profiteeren, is een verheugend feit. Eén zwaluw
maakt nog geen zomer zegt een Hollandsch spreekwoord - het zij zoo - maar er is
gelukkig nog een ander, vaststellend, dat als één schaap over de brug is de andere
wel volgen. De vergelijking is misschien niet aantrekkelijk, maar zij is in elk geval
vredelievend en wij kunnen ons oprecht verheugen op een dergelijke penetratie van
onze Westerburen.
Tenslotte zijn er nog eenigen aan wie ik een bijzonder welkomstwoord wijden
moet: enkele nieuwe leden. Ook hier is het een symbolische achtergrond, die deze
onderscheiding rechtvaardigt. Gedachtig aan en erkentelijk voor hetgeen het
letterkundig verzet in de bezettingsjaren gedaan heeft voor den vaderlandschen
strijd, heeft ons Bestuur vóór eenige maanden, gebruikmakend van de bevoegdheid,
welkte art. 15 van de Wet het verleent, het lidmaatschap onzer Maatschappij aan
de heeren Bert Bakker, C. van Blommestein, D.F.A. Henkels, H. de Koningh, G.
Lubberhuizen en F. Tamminga, organisatoren, uitgevers en drukkers van de Bezige

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

291
Bij, de Mansardepers en de Blauwe Schuit aangeboden. Vele der letterkundigen,
die dezen strijd medestreden zult gij zoo aanstonds hooren noemen onder de
nieuwgekozen leden. Dat wij dit zestal op bijzondere wijze lieten vooraf gaan, moge
een bewijs zijn hoe hoog onze Maatschappij hun werk en hun houding stelt, waardoor
de vaderlandsche trouw der letterkunde velen tot steun kon worden.
Welkom dus allen in deze localiteit; niet de oude zaal aan de Steenschuur, voor
de meesten van ons met onze eerste herinneringen aan Letterkunde nauw
verbonden; niet de museumzalen welke nog niet weer voor ontvangst van velen
beschikbaar zijn; niet Schuttershof, dat wij hadden gekozen en eenmaal hebben
benut, maar dat nog grootendeels een puinhoop is, doch nu Zomerzorg, waar weer
een bruikbare zaal is ingericht en waar het Bestuur U weer - als vanouds - in de
rustpauze iets geven kan, dat den lichamelijken mensch instand kan houden, zonder
dat wij zelf - zoete herinnering aan onze kinderjaren, maar een der vele kleine
ergernissen van den tijd die achter ons ligt - ons ‘twaalfuurtje’ in een trommeltje of
een boterhammenzakje behoeven mede te voeren!
Het was het ergste niet dat ons overkwam. Het feit, dat wij - toen wij nog
bijeenkwamen - toch niet vrijuit konden spreken en dat wij een deel van onze
bemoeiingen - die met de levende letteren - van ons programma verre moesten
houden, woog zwaarder. Dat wij wisten en gevoelden - en meermalen zelf ook aan
den lijve gewaar werden - tot hoe diep leed ons vaderland werd gebracht; dat drukte
het zwaarst.
Doch ik wil deze gedachte niet verder uitwerken. Geen enkelen blik achterwaarts
te werpen is onmogelijk, nu wij elkander, na zoo moeilijke jaren terugzien. Maar het
is dunkt mij thans beter met elkander over de toekomst te spreken dan bij het
verleden te blijven stilstaan.
Toch zullen wij dat nog eenige oogenblikken moeten doen. Het is immers met
het verleden, dat wij, helaas, een aantal namen van medeleden moeten verbinden.
Sedert onze jaarvergadering in Juni 1943 zijn er niet minder dan 48 van ons
heengegaan of is hun vroeger overlijden tot onze kennis gekomen. Over de
buitenlanders missen wij nog voldoende gegevens; het aantal is dus wellicht nog
grooter. Met weemoed zult gij hunne namen aanhooren, waarvoor ik U vraag eenige
oogenblikken op te staan:
In Nederland:
Onze eereleden J.W. Muller en C.J. Wijnaendts Francken.
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Onze leden:
dr W.J. Aalders; T.J. Bezemer; dr J.D. Bierens de Haan; ir D. Bonthuis Tonkes; dr
D.E. Bosselaar; dr A.J. Botermans; dr J. Brouwer; dr H.T. Colenbrander; dr H. Colijn;
dr S. Eringa; dr G.E.W. van Hille; dr J. Huizinga; dr N. Japikse; mr J.G. Ch. Joosting;
G.C.A. Juten; mr J. Kalff jr.; mr A.H.M.J. van Kan; J. Kikkert; dr H.E. Knappert; dr
L.M.G. Kooperberg; dr N.J. Krom; dr N. van der Laan; mej. M.G.A. de Man; mej.
Fenna de Meyier; dr E. Moresco; mr R.R. de Neree tot Babberich; Joannes
Reddingius; Herman Salomonson; dr B.J.O. Schrieke; G.W. Spitzen; mr B.M. Telders;
K. Uilkema en J.C.M. Warnsinck.
In het buitenland:
dr A.H. Cornette; dr G. Meir; Romain Rolland; August Vermeylen en dr H. Wätjen.
Laten wij hen allen een oogenblik in eerbied gedenken.
Ik dank U en verzoek U weder plaats te nemen. Wij hopen, van allen zoo mogelijk,
maar dan toch zeker van de meesten een levensbericht in onze komende jaarboeken
op te nemen, van een enkel, Warnsinck, is er zelfs reeds een verschenen. Dit lijkt
mij waardiger gedenken, dan dat ik nu aan elk van hen een paar zinnen wijd, die,
zoo zij al iets mochten zeggen, geen van hen toch volledig recht zouden doen. Toch
zou ik aan de gevoelens van Letterkunde te kort doen, wanneer ik niet voor enkele
der genoemden een uitzondering maakte - een uitzondering die aan de verdiensten
der overigen, in het algemeen en tegenover onze Maatschappij, niet den minsten
afbreuk bedoelt te doen. Ieder zal dit begrijpen.
Ik denk in de eerste plaats aan ons eerelid Jacob Willem Muller; sedert 1888 lid
onzer Maatschappij, was hij een sieraad van onze ledenlijst door zijn gaven en zijn
werk op het gebied van taal- en letterkunde. Maar dat niet alleen: zijn belangstelling
als bestuurslid onzer Maatschappij en in onze vergaderingen en in die van de
Commissie voor taal en letterkunde, zijn verdiensten als medewerker van ons
Tijdschrift en als uitgever van werken leggen ons een goede herinnering en groote
dankbaarheid op. Hij heeft daarvoor nog een anderen titel: zijn testament bedacht
op ruime wijze onze boekerij, welke hij ook tijdens zijn leven belangrijk begunstigd
had, en die nu door handschriften, aanteekeningen-materiaal en boekwerken op
zeer bijzondere wijze is verrijkt.
De tweede is een veel jonger lid; de pas in 1932 tot ons toegetreden
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Telders. Ook aan hem is de Maatschappij tot dankbare herinnering verplicht: een
belangrijk legaat aan boekwerken kwam ook van hem onze boekerij ten goede.
Toch is dit niet de reden, dat ik hem vóór anderen vermeld. Als ik hem hier in het
bijzonder nog eens voor U oproep, met zijn groote gaven en zijn edelen geest, dan
heeft dat een bijzondere bedoeling, een bedoeling die nog duidelijker wordt als ik
naast hem stel dr Johan Brouwer en Herman Salomonson. Ziet hier een drietal
onzer leden, die zeker ook aan onze toekomst nog veel zouden hebben kunnen
helpen bouwen, waren zij niet om de fierheid van hun verzet, om de kracht van hun
vaderlandsliefde, het slachtoffer geworden van den overweldiger.
Nog een figuur kan ik niet voorbijgaan, Huizinga; behoef ik in dezen kring iets
anders te noemen dan den naam om te doen gevoelen, welk een bijzondere figuur
in hem verloren ging? Toch is het niet daarom alleen weer of vooral dat ik hem noem
- ware het zoo, ik deed misschien onwillekeurig anderen te kort in wie niet minder
te vereeren gaven waren belichaamd. Ook Huizinga is hier symbool als
vertegenwoordiger van wat wij met eerbied noemen het Leidsch verzet. Hij was er
van den beginne af aan een der leidende figuren in: zijn verbanning ver van Leiden
- en van zijn werk en zijn boeken! - was er het gevolg van. Dat hij in die afzondering
bezweek en den dag der Vrijheid niet meer zag lichten, stemt ons weemoedig; voor
de Leidsche Maatschappij beteekent het oproepen van zijn nagedachtenis ook een
dankbare hulde aan den vaderlandschen trouw van de Leidsche Universiteit.
Maar wij zouden, zeide ik zooeven, vooral den blik moeten richten op de toekomst.
Niet dat ik het hier de plaats acht om het zware probleem van den wederopbouw
van ons geschonden vaderland te behandelen. Hetgeen ons thans bezig moet
houden is meer beperkt; maar het is van belang en noodig omdat bij al wat wij willen
en doen, dat andere, groote probleem den achtergrond vormt. Wat kan en wat moet
onze Maatschappij doen om mede te werken aan herstel en ontwikkeling van het
vaderlandsch cultuurleven?
Dat het noodig is, dat alle krachten worden ingespannen, zegt ons verstand; dat
het bijzonder moeilijk is, beseffen wij evenzeer. Het is Huizinga, die ons waarschuwt.
Zijn laatste woord tot ons spreekt van een ‘Geschonden Wereld’, en zijn woord
maakt indruk door den diepen ernst, die eruit spreekt, zooals het bewondering wekt
door de scherpzinnigheid en de kennis, waarmede het is geformuleerd.
Toch hebben velen dit boek teleurgesteld uit de handen gelegd; dit
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weifelende boek, klaagt men, waarin niets houvast geeft, waarin het betrekkelijke
betoogd wordt van alles, van de cultuur-zelf, die wij liefhebben en zouden willen
redden, evenzeer als van de middelen, die wij daartoe zouden kunnen aanwenden;
‘Voor een spoedige herleving onzer beschaving is de bodem niet bereid’, wordt ons
voorgehouden. Inderdaad, zijn conclusie, dat de menschen voor zich ‘elk voor zijn
eigen nietige persoonlijkheid’ moeten blijven streven naar de verwezenlijking van
de ‘onmisbare vooruitgang in Liefde’ doet nog al mager aan en wat alledaagsch,
terwijl de troost, dat het ten aanzien van een herleving van de kunst ‘altijd nog al
anders zal kunnen uitvallen dan iemand had kunnen denken’ nog al pover is te
noemen. Ik zeg dit in het heldere besef, dat wij met allen eerboed moeten staan
tegenover dit werk van den uitzonderlijken cultuurdrager Huizinga. Maar het is nu
1
eemmaal - om met een van zijn beoordeelaars te spreken - onweersprekelijk, dat
zijn grondslagen wankel en zijn perspectieven onzeker worden, zoodra hij de
grensgebieden tusschen de cultuurhistorie en de cultuurbespiegeling betreedt. Acht
hij in elk geval een proces van vereenvoudiging, beperking, versobering en van
vrijwilligen afstand van het al te vele, dat de al te ingewikkeld geworden beschaving
meebracht, noodzakelijk, dan ziet hij niet de nieuwe vormen, waarin het geestelijk
aspect der maatschappij zal kunnen worden gevat, evenmin eigenlijk, hoe men zich
het versoberingsproces in feite moet voorstellen. Hier openbaart zich, meent de
kritiek, dat Huizinga de werkelijkheid te simplistisch, te aesthetisch en te retrospectief
beziet en dat ‘een in wezen liberalistisch, burgerlijk aristocratisch intellectualisme
de ‘geschonden wereld’ niet meer zal kunnen herstellen’.
Ik heb mij bij dergelijke kritiek, welker conclusies ik ten slotte wel kan
onderschrijven, de vraag gesteld of zij wel - hoe ook de eerbied voor Huizinga's
figuur erbij wordt uitgesproken - den bijzonderen mensch en geleerde recht doet
wedervaren. Mogen wij, bedoel ik, van iemand als dezen historicus, eischen, dat
hij de wegen zou aanwijzen, waarlangs wij onze geschonden wereld zullen kunnen
herstellen? Hij heeft zich herhaaldelijk en uitdrukkelijk uitgesproken en verzet tegen
2
een streven om de historische wetenschap te doen worden tot sociologie ; hij achtte
het een groote winst, dat zij haar eigen terrein behield en met hare kostelijke, ook
door hemzelf zoo vernuftig gebruikte middelen de leid-

1
2

Ik ontleen voor het volgende enkele formuleeringen aan de ernstige bespreking door ons
medelid R.F. Beerling in Vrij Nederland.
Zie bijv. in den bundel ‘De Wetenschap der Geschiedenis’ blz. 33 en 99.
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draad van zijn zoo bewonderden Burckhardt volgde : ‘Was einst Jubel und Jammer
war, muss nun Erkenntniss werden; wie eigentlich auch im Leben des Einzelnen.
Wir wollen durch Erfahrung nicht sowohl klug (für ein andermal) als weise (für immer)
werden.’ Zoo zag Huizinga ‘onze Muze’ ‘veeleer stil en ernstig de bloemen vergaren
van de asphodelos-weide in het land der schimmen’. ‘In een tijd, waarin alle streven,
alle wetenschap ook, is gericht op het leven, behoudt de historie een zekere
gerichtheid op den dood, welke haar dicht bij de wijsbegeerte plaatst’. In den passus,
die op deze woorden volgt, verdedigt hij de wetenschap, aan welke de hartstocht
van onzen tijd toch deze ‘serene onttrokkenheid’ niet toelaat, tegen van drie kanten
dreigende gevaren, alle drie overdrijvingen en overspanningen: de sociologische,
2
de belletristische en, de gevaarlijkste van alle, de historie in dienstbaarheid, waarvan
dan de nationaal-socialistische practijk als zeker de allerergste en verderflijkste
wordt aangewezen. Hij ziet de taak der historie slechts als een zich rekenschap
geven; door kennis van het verleden, wel weten waar men staat; zijn plaats
3
oriënteeren aan punten ver uiteen in den tijd .
Realiseeren wij ons dit standpunt en inzicht van Huizinga, dan moeten wij zijn
laatste boek anders zien, dan de teleurgestelde beoordeelaars. Hij heeft niet méér
willen en kunnen geven dan hij gaf: een op groote historische kennis en wijs inzicht
gebaseerde waarschuwing, een diagnose van de geschondenheid onzer wereld,
haar tot in ver verleden teruggaande oorzaken aanwijzend met onverbiddelijken
waarheidsdrang.
Maar daarbij voltrok zich het noodlot, niet van den historicus, die niet faalde, maar
van den mensch Huizinga, die in zijn fijnbesnaard en edel humanisme diep gegrepen
werd door de ellende van den tijd, en den strijd voerde tegen de machten van leugen
en geweld. Hij kon een voorbeeld zijn en voor zich zelven troost vinden en misschien
4
bemoediging in deze gedachte : waarbij het hem was ‘alsof er onverwaĉht een
nevelsluier van voor de zon wegtrok’: ‘Zou er dan bij een bevestigde internationale
rechts- en statenorde, bij een nog zoo bescheiden verbetering in billijke
goederenverdeeling en socialen opbouw der gemeenschap, wellicht toch nog eenige
plaats zijn voor een hoopvol uitzicht op den verderen weg van onze beschaving.’
En zijn hoop was hierop gegrond, dat ‘Overal millioenen menschen gereed en bereid
staan, in wie de behoefte leeft aan recht en de zin voor orde, eerlijkheid, vrijheid,
rede en goede zeden.

1
2
3
4

Ibidem blz. 96 en vlg.
Zie Cultuurhist. Verkenningen, blz. 32-38.
De Wetenschap der Geschiedenis, blz. 108.
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Tracht hen niet te vatten onder een categorie als democraten, socialisten of welken
dan ook. Noem hen eenvoudig met een naam van edeler klank dan al deze:
menschen van goeden wille, de homines bonae voluntatis wien in den Kerstnacht
het ‘in terra pax’ werd toegezongen.’
Hij kon hierop wel hopen, maar hij durfde niet - en ziet hier wat ik bedoelde met
te spreken van zijn noodlot als mensch -, doortrokken als hij was van het
weifelmoedige van zijn historiebeeld, datgene, wat hij waarschijnlijk voor zichzelf
wel aandurfde, als een onomstootelijk geloof voorhouden aan zijn lezers. En zoo
werd zijn door en door eerlijk en voor hemzelf volkomen zuiver en verantwoord
getuigenis, een waarschuwing inplaats van een opwekking. Van hem, dien men als
een der meest voortreffelijke exponenten van het Nederlandsche humanisme
beschouwde, moest dat wel tegenvallen.
Intusschen is de vraag geopperd of het humanisme als levensbeschouwing, welke
zich grondt op de erkenning van 's menschen waardigheid en vetvolmaakbaarheid
waarlijk onafscheidelijk verbonden is aan het optimisme omtrent 's menschen natuur,
dat de vorige eeuw kenmerkte en dat nu zoo bitter is teleurgesteld. In een
1
belangwekkend artikel werkte Anton van Duinkerken onlangs deze gedachte uit in
verband met andere uitingen aan den laatsten tijd. Hij ziet daarbij naar de Grieksche
oudheid en onderscheidt het pessimisme van Euripides, dat berust op persoonlijke
ontworteling en dat van Sophocles, dat zijn oorzaak vindt in het doorschouwen van
de menschelijke vatbaarheid voor verblindend zelfbedrog. Zulk een Sophocleïsch
pessimisme is met het humanisme geenszins onvereenigbaar, veeleer lijkt het een
zijner voorwaarden. Het behoedt den humanist zoowel voor ijdel zelfbehagen als
voor menige ontgoocheling. Het burgerlijke vooruitgangsgeloof, dat menig denker
der vorige eeuw de kracht gaf om vooruitstrevend te zijn, heeft als wijsgeerig inzicht
afgedaan, maar daarmede is iedere progressieve levensbeschouwing niet
veroordeeld. Wel dient men onderscheid te maken tusschen degenen, die de Gouden
eeuw in het verleden zien liggen en degenen, die haar zien stralen in de toekomst.
Men zou het een practisch pessimisme kunnen noemen, dat weet wat de mensch
waard is als hij geplaatst wordt in bepaalde historische omstandigheden. Ziet men
het als achtergrond van een humanistische gezindheid dan is het welgemoed
vooruitgangsgeloof vervangen door een sterke behoefte aan daadwerkelijk
beïnvloeden van de historische omstandigheden.
Zien wij naar het gelid der historici - een gelid, dat wel groote leege

1
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plekken vertoont nu in deze jaren behalve Huizinga ook Colenbrander en Japikse
zijn heengegaan en een nog zoo veel belovende geest als Tenhaeff ons ontviel dan vinden wij Romein onder hen bij wie die behoefte met kracht leeft en duidelijk
tot uiting komt. In zijn ‘Nieuw Nederland’ introduceert hij de gedachte van den
Engelschman, Arthur J. Toynbee, die in zijn ‘Study of History’ ontwikkelt hoe men
om het rhythme van ontstaan, groei, ontbinding en ondergang van beschavingen
begrijpelijk te maken als belangrijkst begrip het ‘challenge and response’ moet
nemen: uitdaging en antwoord. In tegenstelling tot de wijdverbreide meening, dat
het ontstaan en de vooruitgang van beschavingen te danken zouden zijn aan
bijzonder gunstige omstandigheden, verdedigt Toynbee het standpunt dat het juist
de ongunstige omstandigheden zijn, welke als ‘uitdaging’ de prikkels geven, waarop
een historische praestatie als ‘antwoord’ tracht een nieuwe beschaving te scheppen.
Mocht dit juist zijn, zoo redeneert Romein verder, dan zou voor onzen tijd gelden,
dat wij, door steeds de uitdaging onbeantwoord te hebben gelaten, ons bevinden
in een periode van beschavingsontbinding - maar ook in de positie zijn om het juiste
antwoord te vinden en ons weder uit de ontbinding op te werken naar de redding
van een nieuwe cultuur.
Welke is nu, volgens Romein, deze uitdaging? Hij acht het niet moeilijk haar te
vinden in de sociale kwestie, het onopgeloste vraagstuk, de onbeëindigde strijd van
de laatste eeuw. De oplossing van de sociale kwestie is het antwoord, dat wij dus
moeten vinden en, sterker nog, het is het antwoord, dat wij nu moeten vinden. Vinden
wij het antwoord in het op den voorgrond brengen van de gemeenschapsgedachte
in stee van een scheiding in klassen en individuën, en noemen wij dat streven in
groote trekken socialisme, dan is het nu zaak om dat socialisme van wetenschap
tot de daad te brengen, zooals het eens van utopie tot wetenschap werd gemaakt.
Het gaat niet om inzicht of gevoel - al blijven èn inzicht èn gevoel noodig - maar het
gaat hier en nu om de daad.
Romeins boekje is dan ook gewijd aan de vraag: Wat moeten wij nu doen, zooals
Van Duinkerkens beschouwing over het pessimisme uitliep op de noodzaak van
het erkennen van het bestaan van een practisch pessimisme.
Wij hebben hier niet de taak politieke en economische hervormingen te bepleiten;
ik zal het zeker niet doen; maar wij moeten niet denken, dat deze dingen ons niet
aangaan, als wij de toekomst onzer Maatschappij overwegen.
Daarom moeten wij nog even rondzien naar die tot daden dringende
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stroomingen om ons heen, nu wij, naar mijn meening begrepen hebben, dat wij na
Huizinga's ernstige waarschuwing omtrent den nood van den tijd, niet bij zijn stille
hoop behoeven te blijven stilstaan, maar dat er nog een uitweg mogelijk is. Stelt
Romein als noodzakelijk een daadwerkelijk gemeenschapsgevoel, zijn juridische
collega Hoetink verstevigt dit gevoel nader in een sterk levend humanisme; niet in
tegenstelling tot Romein natuurlijk, die tot een dergelijk betoog niet minder zich zou
kunnen geroepen gevoelen, maar als een toevallig zeer passende aanvulling. Hij
1
deed dat in een voor de Nederlandsche volksbeweging geschreven prae-advies
over ‘Humanisme en Socialisme’. Hij plaatst daarin, zooals ook het Amerikaansche
humanisme het met nadruk gedaan heeft, het humanisme ‘dat steeds heeft
vastgehouden aan de intuitïeve zekerheid van het onderscheid tusschen goed en
kwaad’, tegenover wat hij animalisme noemt, ‘dat uitsluitend redeneert van de
animale natuur van den mensch uit’. Maar dit humanisme is zijn optimistische
anthropologie kwijt geraakt zonder evenwel zoover te gaan ‘te ontkennen, dat er
onder menschen goede gezindheid, goede wil, in één woord deugd aangetroffen
wordt’. Het is echter noodzakelijk, dat het humanisme den mensch op een of andere
wijze transcendeert: het doet dit in diens actualiteit. Zoodra het het begrip
Menschelijke Waardigheid invoert, heeft het reeds iets ‘hoogers’ dan den mensch
erkend, en dezen in zijn daden aan een norm getoetst. Maar deze actieve, op het
bevestigen van de menschelijke waardigheid gerichte geesteshouding kan men ook
als gericht op de cultuur zien. Eén ding is echter in het oog te houden, dat men
cultuur niet uitsluitend opvat als een som van cultureele verworvenheden. Dat toch
zou het gevaar medebrengen slechts een zeer klein deel der menschen als
deelhebbers of dragers van die cultuur te beschouwen, ‘een élite’, die het zich
wellicht ‘tot plicht zou rekenen de gouden appelen der cultuur te beschermen tegen
de aanraking met de ongewasschen handen der menigte’. Wel zal men na het
desillusioneeringsproces, dat wij na den vorigen oorlog hebben doorgemaakt niet
meer van een aanleg voor cultuur bij elk mensch durven spreken, maar toch wel
van de mogelijkheid, dat die aanleg er is. Erkent het huidig humanisme dus volledig
de menschelijke daemonie, dan ziet het de cultuur in de eerste plaats als een
voortdurend innerlijk en persoonlijk streven om op die daemonie terreinwinst te
behalen en te behouden, en pas in de tweede plaats die terreinwinst zelf, en Hoetink
wijst er ten slotte op, dat de waarheid, die thans meer dan ooit gelden moet deze
is, welke door Marx en Engels het eerst
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in alle helderheid en diepte is geformuleerd: dat in ieder mensch de menschenwaarde
in aanleg erkend moet worden en dat een maatschappij, waarin deze aanleg niet
tot vrije ontplooiing en bloei kan komen, geen bestand en duur zal hebben - en die
ook niet verdient.
Er klinkt in de beschouwingen over de mogelijkheid en noodzakelijkheid van de
redding van ons cultuurleven nog een andere stem, en, zou ik willen zeggen, met
toenemende kracht. Het is die, welke de strijd, dien humanisme en socialisme voeren
tegen de menschelijke daemonie ten bate van het bevestigen van de menschelijke
waardigheid, verankeren wil in de Christelijke religie. In zijn laatste boek ‘De Dag
van Morgen’ formuleert Banning die gedachte, een gedachte welke zoo eenvoudig
en duidelijk is, dat ik erop thans niet uitvoerig behoef in te gaan. Ik wil met één
aanhaling volstaan, een waarin Banning tot uitdrukking brengt wat hij ziet als de
1
taak en de beteekenis van de cultuur. Hij ziet deze als ‘de stijlvolle vormgeving aan
de geestelijke waarden, die in een gemeenschap leven. Zij veronderstelt’ - als
onmisbaar - ‘de aanwezigheid en activiteit van spontane, scheppende krachten en
is derhalve niet mogelijk zonder vrijheid, ook de meest gebonden cultuur berust op
de vrijheid van den geest. In een gemeenschap als die van het Nederlandsche volk
treden als bepalende karakteristieke elementen naar voren: de nationale traditie
met haar eigen volksaard, het domineerende of zich opwaarts worstelende sociale
ideaal, de religieuze erfenis, die nog in het heden een levende kracht
vertegenwoordigt, in casu het Christendom en het Humanisme. Aan zulk een
cultuurgemeenschap wordt openbaar, wat men een algemeen geldige wet zou
kunnen noemen, namelijk, dat elke groote cultuur of cultuuruiting sociaal gebonden
en religieus verworteld is: zij wordt gedragen door een sociaal leidende groep en
staat tegen een achtergrond van een ver boven haar uitgaande wereld van geestelijk
gezag, waaraan zij haar normen en inhouden ontleent; met andere woorden: zij
zelve, hoezeer van den mensch, den tijd en de aarde, wijst boven zichzelve uit naar
de eeuwigheid. Hoe dieper haar scheppers door deze eeuwigheid en hare waarden
worden overweldigd, des te sterker zal zij allen die deel aan haar hebben, kunnen
opheffen, bezielen en troosten.’
Ben ik afgedwaald? Mocht dit den schijn hebben - ik meende, dat er aanleiding was
om, vóór wij de blikken richten naar wat onze Maatschappij kan zijn en doen in den
tijd die voor ons ligt, een oogenblik stil te staan bij de vraag hoe wij moeten staan
tegenover den twijfel van een
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zóó hoog te stellen figuur als Huizinga: ‘of de bodem voor een spoedige herleving
onzer cultuur wel bereid zou zijn’. Ik heb willen betoogen, op grond van uitlatingen
van anderen, die het oor kunnen hebben van onzen kring, hoe bij alle bereidheid
om te erkenen, dat de cultuurontbindende krachten inderdaad vele en sterke zijn,
juist dit pessimisme tot actie drijft en dat ten slotte het uitzicht op behoud en
bevestiging onzer cultuur, als wij inderdaad het juiste ‘antwoord’ weten te geven,
dat de ‘uitdaging’ van de cultuurontbinding ons stelt, mogelijk blijft en daarom in
naam van de menschelijke waardigheid en als gehoorzaamheid aan Gods gebod
kan worden geëischt.
Het gebied, waarop onze Maatschappij den moeilijken strijd voor behoud en
versteviging van onze vaderlandsche cultuur kan steunen is uit den aard der zaak
beperkt: onze Wet omschrijft het als dat van de Nederlandsche taal en letterkunde,
geschied- en oudheidkunde en schoone letteren. Beperkt, maar op zichzelf rijk
genoeg en ongetwijfeld belangrijk voor de vaderlandsche cultuur.
Zij is ook nog op andere wijze beperkt; want wij kunnen niet meer doen dan dit
alles ‘bevorderen’: de daadwerkelijke ‘beoefening’ berust niet bij ons, maar vele der
‘beoefenaars’ zijn onze leden. Wij bevorderen hun werk door het uitgeven van
geschriften, van een tijdschrift, door jaarlijksche publicatie onzer mededeelingen,
waaronder vooral van belang zijn de biografieën onzer gestorven leden, een
langzamerhand buitengewoon rijke bron voor het kennen van het geestelijk leven
in ons vaderland; wij vergaren een groote bibliotheek; ten slotte houden wij
bijeenkomsten in de kleine kringen onzer Commissies, in den ruimeren kring onzer
maandvergaderingen, waar onderwerpen uit ons werkgebied, meestal zeer
verdienstelijk worden behandeld. Ten slotte geven wij prijzen, op grond van werk,
dat verschenen is buiten ons toedoen, en zeker niet met het oog op die prijzen.
Zóó bezien is dat als cultuur-bevorderende arbeid, vergeeft het mij, nogal
bescheiden. Maar het is, gelukkig, niet alles. Er is ook datgene wat niet staat in
wetten of reglementen, doch dat toevallig maar ook onafscheidelijk aan al die
opgenoemde zaken verbonden is: het persoonlijk contact onder onze leden. Vergunt
mij, dat ik het in dezen tijd belangrijker acht dan al het andere, dat ik er zelfs groote,
voor onze cultuur zelfs scheppende kracht aan toeschrijf.
Op de vergaderingen onzer Maatschappij toch vindt men met recht vogels van
diverse pluimage; niet alleen ouderen en jongeren, niet alleen
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ernstige vakgeleerden en verdienstelijke amateurs en belangstellenden, maar vooral
menschen uit onderscheiden studiegebied en levenskring; de historicus en de
romanschrijver, de filoloog en de literator, de geestelijke en de leek. Ook de
Groninger en de Limburger, de Fries en de Zeeuw. Men is - de geregelde bezoekers
onzer jaarvergaderingen zullen het getuigen, - vaak onwennig tegenover elkander:
de literatoren vormen hun eigen hoekje, de filologen hokken bij elkaar. Ik ontken
daarvan noch de charme, noch zelfs de beteekenis: het aanknoopen of hernieuwen
van vriendschappen onder vakgenooten is gelukkig en nuttig. Maar er is méér en
beter te beleven. Juist in ons zeer gedifferentieerd gezelschap bestaat een andere
mogelijkheid: het vertrouwd worden met lieden van anderen levensinhoud, andere
gedachtensfeer of belangstelling. Men kan het ook in wijder verband zien: de
literatoren vinden in onze Maatschappij een klankbord bij, wat men in zekeren zin
zou kunnen noemen de vaderlandsche ‘intelligentia’. Voor hun vakgenooten hebben
zij hun eigen Vereeniging, maar hier treffen zij een, naar ik meen te mogen zeggen,
begeerenswaardig soort publiek. Er is een tijd geweest, dat Letterkunde en de
literatoren, althans de jongeren, water waren en vuur; nu dat inderdaad volkomen
voorbij is, moet de juiste verhouding tusschen die elementen gevonden worden; wij
moeten zorgen, dat het water het vuur niet bluscht, noch ook het vuur het water tot
verdamping brengt. Goed bezoek der vergaderingen, levendige gedachtenwisseling,
en het zoeken van contact, het is voor onze samenleving, ooit buiten onze
Maatschappij, van zooveel belang, omdat onze op tal van wijzen verdeelde en
ingedeelde vaderlanders elkaar moeten leeren kennen en begrijpen, omdat voor
groote dingen als een behouden cultuur en zoo mogelijk een nieuwe wereld,
onderling begrijpen en waardeeren den weg openen tot het eenige, dat tot het doel
kan leiden: samenwerking.
Het is uit dit gezichtspunt gezien, dat, in de lange reeks waarin zij de 178ste is,
deze jaarvergadering, waarmede onze Maatschappij haar arbeid in bevrijd Nederland
inzet, beteekenis kan krijgen, omdat zij haar sanctie te hechten heeft aan een reeks
van opzichzelf niet zoo heel belangrijke wetswijzigingen, welke echter als geheel
haar den weg openen tot een veel intensiever, veel verder strekkenden arbeid. De
bestaande Wet liet reeds het tot stand komen van bijeenkomsten der leden ook
buiten Leiden open, maar tot nu toe is daarvan niet gebruik gemaakt; thans evenwel,
nu de Maatschappij zelve tot deze mogelijkheid aanmoedigt, heeft de gedachte een
zoo goed onthaal gevonden, vooral ook bij de Belgische leden, dat zij een nadere
wetswijziging, welke de consoli-
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datie van deze plannen mogelijk maakt, raadzaam doet zijn. Indien zich in den loop
van het komende jaar, rondom de in de Universiteitssteden Groningen en Nijmegen
gevormde kernen afdeelingen onzer Maatschappij ontwikkelen, dan is weder op
twee plaatsen in ons vaderland voor geregeld samenkomen, voor nader contact
tusschen wetenschappelijke en artistieke minnaars van onze taal, letterkunde,
geschiedenis en oudheidkunde de mogelijkheid geschapen. Een groei van ons
ledental, een financieel krachtiger worden van onze Maatschappij, uitbreiding van
haar bemoeiingen ten bate van gewenschte uitgaven, nieuwe prijzen, prijsvragen
of andere voor de hand komende initiatieven in samenwerking met de Vereeniging
van Letterkundigen of anderen, contacten met de Overheid ten bate van cultureele
zaken, aanmoediging tot het ondernemen van bijzondere werken of werkzaamheden
- die alle zullen vanzelve volgen. Een geregeld uitwisselen van sprekers tusschen
ons Westen, Noorden en Zuiden zal ook dit contact levendiger en daardoor vanzelf
vruchtdragender maken, het op gezette tijden houden onzer jaarvergaderingen ook
te Groningen of te Nijmegen zal er toe bijdragen de samenwerking in onze
Maatschappij van alle in het vaderland daarvoor geschikte krachten tot een
bereikbaar ideaal te stempelen.
Daarnaast kome dan - minstens even belangrijk nog - een levendige belangstelling
over de grens. Over de beteekenis, voor beide partijen, van een Grootnederlandsche
Cultuurgemeenschap zal hedenmiddag prof. Geyl tot U het woord voeren; ik behoef
er dus niet diep op in te gaan. Dat wij hetgeen in België staat geboren te worden in
omvang en beteekenis hooger aanslaan dan de initiatieven voor Groningen en
Nijmegen moge reeds blijken uit het feit, dat wij in dit geval de Wet niet van een
afdeeling laten spreken, maar, met een herinnering aan het spraakgebruik in de
eerste jaren van ons bestaan - een spraakgebruik, dat zich in de Vlaamsche
gewesten gehandhaafd heeft - de stichting van een Tak onzer Maatschappij
wenschelijk achten. Hier nog meer dan in het vaderland zal het instituut van
uitwisseling van sprekers nuttig kunnen werken. Ik zie hier tal van mogelijkheden,
uit te voeren o.a. in samenwerking met de Vereeniging van Letterkundigen en de
daarvan in het zuiden bestaande gelijke organisatie. Ik zie ook, wanneer deze eerste
stap buiten de grenzen waarlijk succes heeft, een mogelijke stap in Zuid-Afrika,
misschien ook in de Westindische en Oostindische gebieden, waar onze taal
gesproken wordt.
Contact, samenspreking, samenwerking ten slotte in tal van aangelegenheden,
waarbij het belang van onze Nederlandsche cultuur in het geding
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kan komen, het wordt zooveel gemakkelijker, en zooveel vruchtdragender, wanneer
het uitgaat van een geestelijk en financieel sterk, wijdvertakt centrum, dat bij de
Overheid gehoor vindt en dat in de breede kringen der belanghebbenden als een
levend organisme staat aangeschreven.
Is, wanneer ik met deze woorden aan onze Maatschappij een ideaal voor oogen
houd, de bereikbaarheid daarvan méér dan een illusie? Met andere woorden: heeft
zij het recht op een dergelijke vooraanstaande plaats in ons vaderlandsch, - zelfs
in het Grootnederlandsch cultuurleven? Mag ik mij in antwoord daarop, beroepen
op haar traditie?
Traditie is een moeilijk ding! Er was lang geleden in Letterkunde een traditie van
Goudsche pijpen en de buitenwereld sprak wel van de Leidsche hofjesjuffrouw. Ik
1
herinner mij hoe een mijner vrienden een artikel met overdadige
geleerdheidskramerij een ironische pointe gaf door te onderteekenen als een Lid
van Mij. der Nederlandsche Letterkunde. Ik ben ervan overtuigd, dat toen hij noch
ik, noch vele andere jongeren, zich zouden hebben kunnen voorstellen, dat wij ooit
van zulk een verwerpelijk instituut deel zouden uitmaken - laat staan dat wij er als
voorzitter het woord zouden voeren! En toch deelen velen hunner met mij dat lot, en wij vinden het niet eens gek!
Het was vooral de houding der officieelen in Letterkunde tegenover de Tachtigers,
die toenmaals tot spot en hoon aanleiding gaf, - ik zinspeelde er reeds eerder op.
Maar als wij nu nagaan hoe in het tijdperk, nadat de generatie van Fruin en Mathijs
de Vries Letterkunde van een clubje van gemoedelijke liefhebberij had weten op te
heffen tot een lichaam van wetenschappelijke, ernstige werkzaamheid, de houding
van Letterkunde was tegenover het nieuwe verjongende leven op de gebieden van
literatuurgeschiedenis, geschied- en oudheidkunde, taalkunde enzoovoort, dan
moeten wij toch tot de conclusie komen, dat men ten opzichte daarvan een helderder
blik had dan ten opzichte van de literatuur. Juist in de periode om en bij 1880 nam
onze Maatschappij tal van figuren in zich op, die toonaangevend en min of meer
symbolisch waren voor het betreden van nieuwe wegen. Zeker, al deze ‘tachtigers’
waren meestal minder luidruchtig dan hun literaire tijdgenooten, maar zij hebben
zeker niet in minder mate medegearbeid aan dat rijke Nederlandsche reveil, dat
zich waarlijk niet alleen tot het letterkundig leven bepaalde. Uit de jonge leden, welke
de Maatschappij tot zich wist te trekken, in die jaren noem ik slechts De Stuers,
Bredius, De Roever,

1

Dr Jan Kalf in ‘De Kroniek’ II, 1896, blz. 141 en 165.
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S. Muller, Penon, G. Kalff, Kollewijn, Kluyver, J.W. Muller, Beekman, Pijper, Heering,
Meyboom, Holwerda en Byvanck. Ik behoef er niets bij te voegen, elk van ons weet,
hoe ieder dezer namen te verbinden is met opgewekt leven, verfrisschende
gedachten, vaak ook met nieuwe wegen op de gebieden van wetenschap en kunst,
waarop zij zich wisten te doen gelden. Het is van dit geslacht der tachtigers in den
ruimsten zin genomen, dat de herleving onzer vaderlandsche cultuur in de laatste
decennia der vorige eeuw is uitgegaan, het is voor het verliezen van de vruchten
van hun werk, dat wij vreesden als wij na de beide wereldoorlogen en de crises,
welke wij tusschenbeide in beleefden, voor het behoud onzer cultuur opkwamen of
opkomen willen. En dat niet omdat wij blindelings willen vasthouden aan wat zij
dachten en wilden, - want daarmede zouden wij zeker op den verkeerden weg zijn
- maar in de overtuiging, dat, bij alle noodzaak of zucht tot verandering en
vernieuwing, met zorgvuldige voorzichtigheid moet worden nagegaan wat uit den
rijkdom, die het voorgeslacht ons naliet, onmisbaar is voor het werk dat de toekomst
van ons vraagt.
Zien wij het zoo, dan brengt onze Maatschappij in dit tijdsgewricht, waarin alle
hens aan dek worden geroepen ten behoeve van een, ook cultureel herrijzend
Nederland een edele traditie mede, waarop zij trotsch kan zijn en waaraan zij zeker
de titels ontleenen kan voor een vooraanstaande plaats.
Wij zullen, waarde medeleden, vooral op de jongeren die reeds onder ons zijn of
die wij tot het lidmaatschap onzer oude Maatschappij uitnoodigen, moeten steunen
voor de uitbreiding en de intensiveering van hare werkzaamheid in den zin, welke
ik U mocht schetsen, aan ons ouderen is de taak de rijke traditie over te dragen,
welke ik met enkele woorden voor U opriep. Ziet hier een vooral door het persoonlijk
contact en door toegewijde inspanning mogelijke samenwerking van de edelste
soort; een gezamenlijk te verrichten arbeid, die geschieden moge uit warme, en
waarlijk levende liefde voor onze vaderlandsche beschaving.
Met het uitspreken van de hoop, dat deze bijeenkomst dezen arbeid op de juiste
wijze moge inzetten verklaar ik de 178ste vergadering onzer Maatschappij voor
geopend.

[II.]
II. Namens de commissie voor stemopneming, bestaande uit de leden
Idenburg-Siegenbeek van Heukelom, Juynboll, Le Poole, Van Lessen, Van Rijnbach
en De Gelder, deelt mej. Van Lessen den uitslag mede van de verkiezing van 50
nieuwe leden.
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Ingekomen zijn 261 geldige en 5 ongeldige (niet onderteekende) stembiljetten. Het
wettelijk minimum 65 (een vierde van het aantal geldige biljetten) behaalden 51
candidaten; twee hiervan kregen een gelijk aantal stemmen en werden bij besluit
van de vergadering beiden benoemd.
Gekozen zijn:
dr W. Banning, pater J.J.M. Bayer (Climacus) O.F.M., prof. dr H.P. Blok, R. Blijstra,
G. den Brabander, L. de Bourbon, H. de Bruin, ds J.J. Buskes jr, dr W. Ph. Coolhaas,
M. Dekker, prof. G. Drewes, mej. dr G.M.J. Duyfhuizen, Herm. A.L. van den
Eerenbeemt, dr K.F.A. Halbertsma, J.H. van Heek, Han G. Hoekstra, dr mr H.
Houwens Post, dr G.P. van Itterzon, dr J.C. Kamerbeek, Th. E.C. Keuchenius, Halbo
C. Kool, prof. dr F.B.J. Kuiper, mevr. J. de Loos-Haaxman, dr J.J. Mak, prof. dr K.H.
Miskotte, Th. Mooy, A. Morrien, prof. dr J.F. Niermeyer, dr C. Nooteboom, mevr.
A.F. Nijhoff-Wind, dr J.C. Opstelten, prof. mr J. Oranje, mej. ds E.B.A. Poortman,
H.M. van Randwijk, M.A. Reinalda, mevr. J. Riemens-Reurslag, dr A. Schierbeek,
Koos Schuur, J. Steur, prof. ir J.W. Thierry, prof. dr J. Valkhoff, mevr. A.G.
Valkhoff-Wijdom, dr F.A. Vercammen, mevr. dr H. Verwey-Jonker, H. de Vries, dr
H. van de Waal, jkvr. Cl. Witzen Elias, Joh. van der Woude, mr D. Zijlstra en dr G.
Lind te Kolding in Denemarken, dr J. Lindemans te Laken bij Brussel
De secretaris deelt mede dat door het Bestuur werden benoemd behalve de vijf
organisatoren en drukkers van de illegale pers, door den voorzitter reeds bekend
gemaakt (zie blz. 290), mejuffrouw dr Ida G.M. Gerhardt en de heeren dr M. van
Crevel en F.P. Huygens.

[III.]
III. De voorzitter stelt voor om aan twee verdienstelijke veteranen onder onze leden,
beide benoemd in het jaar 1884, het eerelidmaatschap aan te bieden, namelijk aan
de heeren dr A.A. Beekman te 's-Gravenhage en dr A. Bredius te Monaco.
Dit voorstel wordt onder applaus aangenomen.

[IV.]
IV. Hierna wordt eerst aan de orde gesteld de mededeeling van de namen dergenen,
die van het lidmaatschap vervallen zijn verklaard ingevolge van het besluit door de
buitengewone vergadering den 11 Augustus 1945 genomen.
De voorzitter zegt hierover het volgende:
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Waarde medeleden,
Uw voorzitter heeft thans een moeilijke en bedroevende plicht. Hij moet U
mededeeling doen van de namen van een 23-tal leden onzer Maatschappij, die in
de achter ons liggende week in overeenstemming met het unaniem advies van de
daarvoor ingestelde Commissie door het Bestuur - dat daartoe van de Algemeene
Vergadering van 11 Augustus de bevoegdheid gekregen had - van het lidmaatschap
der Maatschappij zijn vervallen verklaard op grond van hunne algemeene houding
in de jaren, dat de vijand ons land had bezet. Dat daaronder personen zijn aan wie
onze Maatschappij in het verleden veel te danken heeft, maakt deze uitspraak nog
meer bedroevend dan zij op zichzelf al moet zijn. Het zou beter geweest zijn als
onze Maatschappij in deze noodzaak tot royement niet gebracht ware. Maar nu
eenmaal hunne houding ons hiertoe heeft genoopt, moeten wij dezen maatregel
nemen met volle overtuiging en in vollen omvang.
Twee opmerkingen vooraf. Gij zult hier alleen Nederlandsche namen hooren;
onze Belgische leden zullen binnenkort hun eigen zuiveringsvoorstel doen, en
omtrent de Duitsche leden ontbreken ons vooralsnog alle gegevens; ten opzichte
van hen nemen wij dus een afwachtende houding aan; dat wij practisch met hen in
aanraking zullen komen is toch voorloopig onwaarschijnlijk. Het bestuur blijft echter
in deze diligent.
De 23 namen zijn:
dr Th. Baader, dr E. Ch. G. Brünner, dr F.C. Bursch, W.J.J.C. Bijleveld, dr F.A.C.
van Dam, Jan H. Eekhout, dr J. van Ham, dr D. Hannema, Roel Houwink, mr Joh.
Huyts, mr H.A. Idema, mr W. van Iterson, dr André Jolles, C. van der Lugt Melsert,
dr D. Kalma, mr A. Meerkamp van Emden, dr K.H. de Raaf, dr F. Roels, dr J.
Theunisz, dr J. van der Ven, dr J. de Vries, M.M. de Vries-Vogel, D. Wouters.
De heeren Meertens, Ter Laan en Schotman stellen naar aanleiding hiervan
eenige vragen en maken opmerkingen, waarop de voorzitter verklaart dat er steeds
gelegenheid blijft, om op deze beslissingen terug te komen; de betrokkenen kunnen
er tegen protesteeren en hun recht op antwoord, wanneer zij vragen naar de redenen
van hun schorsing, wordt erkend.
Het besluit om hen te royeeren wordt dan goedgekeurd.

[V.] De Lucie B. en C.W. van der Hoogt-prijs
V. De voorzitter licht de voorstellen van de Commissie, die in afwij-
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king van wat gebruikelijk is, niet in den beschrijvingsbrief zijn afgedrukt, als volgt
toe:
Ons bestuur heeft voor eenige weken met belangstelling en instemming de
voorstellen van de Commissie voor Schoone Letteren ontvangen om de in 1941
reeds bedoelde prijs voor Mevrouw Bep Vuyk thans toch nog toe te kennen, en niet
minder om voor dit jaar aan dr Ida Gerhardt voor haar bundel Het Veerhuis en de
Van der Hoocht-prijs te bestemmen; het heeft echter gemeend toen aan de
Commissie het voorstel te mogen doen om ook een prijs toe te kennen aan dr
Heeroma voor zijn bundel Vuur en Wind, speciaal met de bedoeling, dat daarmede
duidelijk de zoogenaamde verzetspoëzie in den persoon van Heeroma, die deze
op zoo voortreffelijke wijze en als dichter en als uitgever vertegenwoordigt te eeren.
Het Bestuur meende dit te mogen opperen, omdat de Commissie-zelve, van welke
dr Heeroma deel uitmaakt, minder gaarne met dit voorstel zou hebben kunnen voor
den dag komen. Het bleek inderdaad, dat de andere leden, zonder dr Heeroma erin
te kennen bijzonder verheugd waren, dat op deze wijze aan een bij hen levende
wensch zou kunnen worden uitvoering gegeven. Zooals gij hooren zult, heeft zij de
toekenning in alle drie gevallen voortreffelijk geredigeerd. Namens het Bestuur wordt
het voorstel dan ook warm aanbevolen ter kennis gebracht van deze vergadering,
welke volgens art. 60 van de Wet beslissen moet over de toekenning van prijzen.
De secretaresse der Commissie, mevrouw van Dullemen-de Wit leest de aanbeveling
der Commissie voor:
De commissie van Schoone letteren heeft, in een der eerste oorlogsjaren, het
plan gehad Bep Vuyk voor te dragen voor de van der Hoogt-prijs omdat haar boek
‘Het laatste Huis van de wereld’ haar voorkwam die onderscheiding te verdienen.
Maar de omstandigheden en de vrees dat de Duitschers het geld, dat naar Indië
gestuurd moest worden, zouden confisceeren, hielden haar van dat plan terug. Het
kwam haar en ook het bestuur der Maatschappij voor, dat - nu onze gedachten met
steeds stijgender zorg vervuld zijn van Indië - het ‘een daad van eenvoudige
rechtvaardigheid’ zou zijn dit alsnog te doen. Zij spreekt de hoop uit dat Bep Vuijk
nog in leven is en dat zij deze geste mag voelen als een blijk van Nederlandsche
waardeering voor wat vrouwen als zij in de tropen hebben volbracht. Want ‘Het
laatste Huis van de Wereld’ is kennelijk autobiografisch, het beschrijft een periode
van haar leven op de Molukken, op een kajoepoet-olieconcessie, een land waar
geen land meer achter is, ‘nauwelijks een land, losse verspreide eilanden achteloos
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neergeworpen in een blauwe, brandende zee’. Bep Vuyk heeft de atmospheer van
de tropen met lichaam en ziel doorproefd, doorleden en zoo kennelijk genoten, dat
het haar gelukt is ons een zeer levend beeld te geven van Indië's natuur;
majesteitelijk, gevaarlijk en liefelijk. En sterke typeeringen geeft zij van de
inboorlingen uit de achterlanden, die zij een bijna mannelijke belangstelling en
genegenheid toedraagt. Haar taal is niet rijk of poëtisch te noemen, maar scherp,
tastend en jong. Er tintelt iets door haar werk van wat tintelt in het bloed van den
avonturier die de wereld nieuw ziet bij iedere bocht van de rivier die hij afpagaait.
Zelf karakteriseert zij het zoo: ‘het leven dat gekanaliseerd leek verbrak de dijken,
bandjirde los en werd een vrije rivier tusschen de oevers van de wildhoutbosschen’.
Toch is dit slechts één kant van het beeld dat het boek als geheel ons schenkt. Want
het leven met haar man op Namlea is een bestaan van hard werken en van zakelijk
handelen om de uitgestrekte onderneming met de 50 zeer verspreid liggende
stookplaatsen rendabel te maken.
Zij vergezelt haar man op de contrôle-tochten of om houthakkers te werven en
neemt haar twee kleine jongens mede. Tallooze, bijna onoverkomelijke moeilijkheden
zijn hun deel. Maar zij hebben pioniersbloed, uithoudingsvermogen en liefde voor
hun zaak. Indië ziet men door heldere oogen als men dit boek leest - misschien
slechts een bepaald stukje Indië - maar de ondoorgrondelijke atmosfeer van de
tropen met hun geweldige oerkrachten, hun matelooze formaties, hun verraderlijkheid
en hun hybridische bevolking is door de schrijfster op een lichte en oorspronkelijke
wijze weergegeven. Menig moment is er ook van een hartversterkende humor.
De prijs van dit jaar heeft de Commissie toegedacht aan Ida Gerhardt's ‘Veerhuis’.
Nauwelijks grooter tegenstelling is mogelijk tusschen dit en het zoo even besproken
boek van Bep Vuyk. Ida Gerhardt's werk is de incarnatie van Holland's natuur, rustig,
stroomend, breed. Bep Vuyk moest met de natuur vechten en beminde haar òm
het gevecht. Ida Gerhardt heeft met de Hollandsche natuur een innig verbond sinds
haar jeugd - een verbond dat met de jaren bewuster en genuanceerder werd. Zij
bemint de breede stroomen, de vruchtbare tuinen, de stemmen van wind en water;
zij beluistert het rhythme der natuur en weet haar eigen rhythme daarmee in
harmonie. Het komen en gaan der seizoenen, door het hart beluisterd en
opgeteekend, het beleven van het eigen ik, rustend in het natuurbeeld, dat zijn de
motieven van haar verzen, waarin zij,
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toegerust met het menschelijk vermogen der intelligente gewaarwording, de
bewegingen van het elementaire gebeuren als het ware tracht te herscheppen.
Geen groote bewogenheid of modern dualisme, maar een weldadig aandoend
schouwen in een eigen omheind gebied, waarin de waarde van het schoone en van
de vriendschap, wordt erkend. In enkele verzen, zooals bijvoorbeeld in twee
oorlogsverzen en ‘Stem van Epicurus’, worden de grenzen van dat gebied
doorbroken. Misschien zal in de toekomst het gebied van binnen- en buitenwereld
in hun wisselwerking grooter worden en het wat al te statische van haar gedichten
plaats maken voor een meer dynamische harmonie, wat, zooals wij nù zijn, zeker
ook Hollandsch mag worden genoemd. Intusschen heeft Ida Gerhardt met haar
beeldende verzen ons een dierbaar stuk ‘Holland’ in herinnering gebracht.
En tenslotte Heeroma. Velen uwer zullen hem als dichter misschien beter kennen
onder den naam van Muus Jacobse. Heeroma heeft niet alleen in de tijd van de
Duitsche bezetting verzen geschreven, maar zijn werk - een lange rij van
gedichtenbundeltjes - gedrukt en verspreid en ten slotte, in het laatste oorlogsjaar,
ook werk van anderen uitgegeven. Deze reeks ‘In signo Piscuim’ werd ten behoeve
van het verzet uitgegeven, ten dienste van de waterbewoners (onderduikers).
Heeroma heeft dus een groot en actief aandeel gehad aan de verzetspoëzie, een
term die mij liever is dan die van ‘illegale poëzie’ - wij bleven immers voor het
Nederlandsch Gezag altijd legaal! Verzetspoëzie in de ruimste beteekenis, schreef
hij. Want zijn verzet richt zich niet uitsluitend tegen de bezetting en tegen de
onderdrukking, ontrechting en terreur die er uit voort kwamen, maar meer nog tegen
de machten der duisternis.
In alles wat hij die jaren schreef, treedt in het licht zijn bewustwording tegenover
de duivelsche machten die ons dreigen aan te vreten en waartegenover Heeroma
stelt de kracht van het Geloof, het oude merg van ons volk. De plagen van den
oorlog kan hij in zekere zin aanvaarden als door God ons tot leering gegeven, maar
hij verzet zich tegen de machten van het kwaad en hiermede neemt zijn verzet deel
aan de kruistocht van ons volk ter verdediging van ons beste goed: onze innerlijke
vrijheid. Want, veel meer dan de vrijheid van Nederland als staat, stond hier op het
spel onze geestelijke vrijheid, een goed dat eenmaal in de zielen ten ondergegaan,
niet gemakkelijk opnieuw tot leven is te roepen.
In twee gedichten komt dit streven zeer sterk naar voren, in het aangrijpende en
schoone ‘Celbrief’, waar de vrijheid als iets innerlijks
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beleefd wordt, zóózeer dat het vuurpeleton er geen oogenblik een wankeling in
brengt.
Achter ons zinkt de muur
Ver is het peleton
En als een stem roept ‘vuur’
Zien wij alleen de zon.
De zon der eeuwigheid
Omstraalt ons zoo vol licht
Dat wij voor goed bevrijd
Aadmen met oogen dicht.
De lucht is hier zoo warm
Dat wij, als vallend graan
Gevangen in Gods arm
Liggen en slapen gaan.

En even treffend komt dit streven uit in: ‘En daarna het oordeel’
Volk van mijn hart, hoe zal ik u hervinden?
Land van mijn hart, zijt gij dan waarlijk vrij?

Een deel van Heeroma's gedichten staat in het teeken van de opstanding. De bundel
die wij ter bekroning voordragen, heet dan ook ‘Vuur en Wind’, de twee
levenwekkende krachten van het Pinkstergebeuren.
In ‘Het Teeken van het Beest’ roept hij uit
Wie overwint het teeken van het Beest?

na te hebben geprofeteerd dat een grond die eens bloed dronk, bloed blijft vragen.
Waarop hij alleen dit antwoord weet:
Heer, Gij alleen die aan het kruis geheven
Uw eeuwig rijk stichtte van vrede en leven
En onze bodem met Uw bloed geneest.

Aangrijpend is ook zijn verbond met de gevallenen aan wie hij verzekert dat hun
offer niet vergeefsch is. Telkens roept hij hun nagedachtenis op, spreekt hij ze met
vriendschap toe en in het aangezicht van de bevrijding en vrede herdenkt hij ze:
Gij, die voor 't moordend peleton
Niet vreesdet in het uiterst uur
Maar aan de blinde kerkermuur
Stondt als een moerbei in de zon
Gij die als roode vruchten vielt,
Wij willen dat Gij mèt ons zijt
En dat Uw tegenwoordigheid
Straks onze kinderen bezielt.
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Wij meenen dat bij Heeroma verschillende facetten van de verzetspoëzie tot uiting
zijn gekomen en wij in hem als 't ware de verzetspoëzie symbolisch huldigen.
De vergadering keurt de voorstellen goed en de voorzitter wenscht de bekroonden,
die zich in ons midden bevinden, onder applaus geluk met deze beslissing.

[VI.]
VI. Dit punt aan de orde stellende deelde de Voorzitter mede, dat het Bestuur terwille
van de papierbezuiniging zich onthouden had van het geven van een toelichting op
de voorstellen tot wetswijziging; ook omdat na de bespreking op de buitengewone
algemeene vergadering van Augustus het doel van de wijzigingen aan de leden
bekend verondersteld kan worden. Voor het overgroote deel zijn wijzigingen noodig
om het stichten van een Tak der Mij. in België en van Afdeelingen in het vaderland
gemakkelijk te maken; het binden van verschillende beslissingen aan de speciaal
te Leiden te houden maandelijsche vergaderingen moet worden opgeheven, de
procedure van de bestuursverkiezingen en van de begrootingen en rekeningen der
takken en afdeelingen moet geregeld worden, de candidaatstelling van Belgische
leden door de Belgen mogelijk gemaakt. Daarbij moest blijven vaststaan, dat alle
leden der Mij. op alle bijeenkomsten toegang hebben en over alle candidaatleden
kunnen stemmen; naar aanleiding van opmerkingen van enkele leden wordt dit door
kleine redactiewijzigingen, die hij bij elk artikel zal opgeven verduidelijkt.
Ten slotte vraagt de Voorzitter machtiging voor het Bestuur om als het blijken zal,
dat er nog wat bijgepolijst zal moeten worden dit te doen, natuurlijk met vasthouden
aan den geest der door deze vergadering aan te nemen wijzigingen (kwesties van
vernummering der artikelen bijvoorbeeld).
Daarbuiten staat de schrapping van enkele woorden over het folkloristisch archief
in art. 54 en van het geheele art. 57 dat daarop betrekking heeft omdat de
bemoeiingen van de Mij. daarmede zijn opgehouden.
De voorstellen worden dan goedgekeurd.
Een commissie wordt aangewezen om de stemmen te tellen van de verkiezingen
in het bestuur,
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[IX.]
IX. De voorstellen tot machtiging van het Bestuur om voor het resteerend deel van
het vereenigingsjaar 1945/'46 de bedragen, genoemd in de artt. 32, 33 en 35 van
de Wet, vast te stellen op respectievelijk ƒ 400, ƒ 200, ƒ 400, worden met wijziging
van het getal 200 in 250 goedgekeurd.
Om kwart voor een wordt dan de vergadering geschorst en om kwart voor drie
heropend.

[VII/VIII.]
VII/VIII. Namens de commissie voor stemopneming, bestaande uit de leden Locher,
Van Wijngaarden en den secretaris, deelt de voorzitter den uitslag mede der
verkiezing van drie bestuursleden en een secretaris. Ingeleverd zijn 100 geldige
stembiljetten en 5 van onwaarde. Gekozen zijn alle a-candidaten: dr W.J.M.A.
Asselbergs, dr A.W. Byvanck, mr F. Bordewijk en de heer F.P. Huygens.

[X.]
X. Tot nieuwen voorzitter benoemt de vergadering bij acclamatie prof. Byvanck.
Alvorens den spreker van dezen middag het woord te geven, vraagt de voorzitter
nog aandacht voor een werk van ons medelid dr Martha Muusses te Stockholm,
die vele Nederlandsche gedichten uit de laatste vijftig jaar in het Zweedsch heeft
vertaald. De uitgaaf daarvan vond zoodanige instemming dat er een 2de druk van
is verschenen. De vergadering aanvaardt gaarne het voorstel van den voorzitter
om haar een schrijven van den volgenden inhoud te zenden: ‘De Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, op 22 December '45 in jaarvergadering bijeen, dankt
U voor de toezending van Uw bundel ‘Landvinning’ en betuigt U hare hulde en
erkentelijkheid voor Uw verdienstelijk werk om op deze wijze een keur van
hedendaagsche Nederlandsche poëzie in Zweden te doen kennen. Zij neemt de
vrijheid U aan te sporen dit gewaardeerd werk voort te zetten.’

[XI.]
XI. Dr P. Geyl krijgt het woord voor zijn rede over Groot-Nederlandsche
Cultuurgemeenschap. De tekst van deze rede is afgedrukt op blz. 39.
Wanneer de spreker zijn rede heeft geëindigd dankt de voorzitter hem voor de
practische en duidelijke richtlijnen, die hij ons hiermede heeft gegeven en stelt naar aanleiding van brieven van leden in België die ter vergadering hadden willen
komen - voor, dat onze
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Maatschappij zich rechtstreeks tot den Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen zal richten in een schrijven van den volgenden inhoud:
‘Naar aanleiding van tal van klachten zoowel uit Nederland als uit België tot ons
gekomen over de bijzondere bezwaren, welke voor het onderling verkeer tusschen
Noord en Zuid bestaan, hetgeen als een ernstige belemmering ondervonden wordt
bij het verstevigen van het cultureel contact waaraan zoo hier als daar juist thans
een zeer sterke behoefte bestaat, neemt de Mij. der Ned. Letterkunde in
jaarvergadering bijeen de vrijheid bij Uwe Excellentie, die de beteekenis dezer
aangelegenheid zeker ten volle erkent, er op aan te dringen, bij hare daarbij
betrokken ambtgenooten op opheffing dezer bezwaren aan te dringen. Het gaat
hier om een groote kans, die door uitstel van een paar maanden of langer, zou
kunnen worden verzuimd.’
Hiertoe wordt besloten.
De heer Drion oppert eenige bezwaren tegen het voorstel, die door prof. Geyl worden
weerlegd.

[XII.]
XII. Bij de rondvraag dringt de heer Ter Laan aan op spoedige mededeeling van
het verslag dezer vergadering aan de leden. De voorzitter zou niets liever willen,
maar acht dit een onvervulbare wensch.
Dr Schotman vraagt of de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde er op wil
aandringen, dat de spellingcommissie voor een derde zal worden samengesteld uit
Letterkundigen evenals dit is gedaan door de Vereeniging van Letterkundigen. De
voorzitter verzoekt een afschrift van het request der laatstgenoemde vereeniging
en zegt toe dat het bestuur zal overwegen wat het kan doen.
Dr Stapel vraagt dan het woord om den voorzitter te danken voor zijn leiding, en
getuigt: ‘U heeft ons op een schitterende wijze door de moeilijkheden der laatste
jaren heen geholpen’, woorden die met een hartelijk applaus door de vergadering
worden bekrachtigd.
De voorzitter dankt hiervoor, dankt de dames en heeren voor hun aanwezigheid
en sluit te 4 uur 10 de vergadering.
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Bijlage I: verslagen der lezingen in de maandelijksche
vergaderingen (Behoort bij het Verslag van den Secretaris,
afgedrukt op blz. 279)
1. Hoe werd de meerstemmige muziek in het begin van de XVe eeuw
uitgevoerd?
Verslag van de lezing van dr A. Smijers in de vergadering van 2 October 1943.
Moet men de meerstemmige vocale composities welke omstreeks 1500 ontstaan
zijn, beschouwen als zuiver vocaal, ofwel als geheel of gedeeltelijk instrumentaal?
In de XIXe eeuw waren de muziekhistorici ervan overtuigd, dat deze composities
grootendeels tot de a cappella-muziek moesten worden gerekend. De groote
moeilijkheden evenwel, welke zich voordeden bij de tekstplaatsing in de polyphone
werken uit dit tijdperk, deden reeds Habel er aan twijfelen, of deze opvatting wel
juist was. Later heeft Arnold Schering in zijn studie over ‘Die Orgelmesse im Zeitalter
des Josquin’ getracht aan te toonen, dat bij de uitvoering van deze werken
ruimschoots gebruik werd gemaakt van het orgel en eventueel ook van andere
instrumenten. Theodor Kroyer en anderen verdedigden hier tegenover het standpunt,
dat deze muziek als a cappella-muziek moest worden beschouwd. Aan de hand
van talrijke gegevens uit XVIe eeuwsche bronnen toonde spr. aan, dat de hypothese
van Schering onhoudbaar is, doch dat ook Kroyer met zijn ‘a cappella-ideaal’
overdrijft. Bij het bestudeeren van deze kwestie moet men zeker ook onderscheid
maken tusschen de kerkmuziek en de muziek, die voor den huiselijken kring bestemd
was.
Vervolgens behandelde spr. de toonhoogte, het tempo, het rythme en
nuanceeringen in de voordracht van vroeg-XVIe eeuwsche composities. Hoewel
destijds volstrekt geen eenheid bestond in de toonhoogte, hield de componist toch
wel degelijk rekening met hooge of lage ligging. Het Motet van Josquin ‘Planxit
autem David’ is in verband met den tekst opzettelijk laag geschreven, terwijl
Palestrina om dezelfde reden in zijn Motet ‘Pueri Hebraeorum’ gebruik maakt van
de hooge ligging (2 sopranen, alt en tenor).
Een en ander werd met talrijke lichtbeelden verduidelijkt.

2. De historisch-topographische ontwikkeling van Maastrichts
plattegrond
Verslag van de lezing van dr A. Kessen in de vergadering van 6 November 1934.
De studie van den plattegrond van oude steden is langen tijd ten onzent
verwaarloosd. Het onderzoek naar de ontwikkeling van den plattegrond is vooral
de taak van den historicus, die zich veelzijdig: archaeologisch, historisch,
economisch, aardrijkskundig, en zoo voorts, moet oriënteeren.
Eenige jaren geleden werd hiermee een begin gemaakt, onder andere door een
vergelijkende plattegrondstudie van Nijmegen, 's Hertogenbosch en Maas-
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tricht. Het uitgangspunt van den spreker is anders: dr Kessen begint met den
neolithischen tijd, waarbij hij wijst op de vele nederzettingen om Maastricht en op
het bestaan van praehistorische landwegen. In het thans bij Maastricht geannexeerde
Caberg ligt de praehistorische voorloopster van het latere Mosae Trajectum.
Uitgangspunt van de later zoo uitgebreide Romeinsche stad is het Romeinsche
castrum, gelegen aan de vele zich ter plaatse kruisende of elkaar ontmoetende
heirwegen.
Hieruit heeft zich een in de 3de eeuw zeer uitgebreid en ommuurd municipium
ontwikkeld, waarvan de omvang door spreker aan de hand van de nieuwste
opgravingen op 15-20 ha wordt geschat, in tegenstelling met de opgave van prof.
Ganshof. Spreker gaat uitvoerig de mogelijke ligging van het Romeinsche stratennet
na. Voor den Merovingischen en Karolingischen tijd, die nader historisch belicht
wordt, zijn de volgende stadskernen aan te nemen:
o

1 een prae-stedelijke romaansche kern op een gedeelte van de plaats van de
oude Romeinsche stad rondom de latere O.L. Vrouwekerk;
o

2 een kern bij het Vrijthof, rondom de Merovingische palts en
o

3 een kern bestaande uit den Kloostersingel der St. Servaeskerk, gebouwd boven
het buiten de oude Romeinsche omwalling gelegen graf van St. Servaes.
In later tijd is daar nog bij gekomen een handelsnederzetting om en bij de Markt.
De tweede steernen omwalling, die ongeveer concentrisch om de eerste werd
aangelegd, omsloot onder andere de oude stad alsmede de woonwijken, die langs
de groote toegangswegen tot de stad ontstaan waren.
De ontwikkeling der 17e-eeuwsche versterkingskunst heeft een breede gordel
van buitenwerken rondom de 2e omwalling doen ontstaan en in later eeuwen zijn
deze buitenwerken steeds uitgebreid, totdat zij op het einde der 19e en in 't begin
der 20e eeuw zijn vervangen door de nieuwe, moderne wijken.

3. De paedagogische waarde van het tooneel
Verslag van de lezing van dr B. Hunningher in de vergadering van 4 December
1943.
Tegenover de ethische en paedagogische bezwaren, die gemeenlijk tegen het
tooneel worden uitgebracht, kan men theorie en practijk stellen der 16e-eeuwsche
schooldramatici, die van de speelneiging der jeugd gebruik maakten om haar onder
meer te oefenen in het vloeiend spreken van een vreemde taal; bovendien zagen
deze humanisten in, dat het tooneelspelen begrip moet aankweeken voor de
verhoudingen in de maatschappij. De steeds terugkeerende vraag is echter geweest,
of men de mimische kunst, die zich zoo geheel op de schijn baseert, bij de opvoeding
mag betrekken. Men bedenke echter, dat imitatie slechts een drogbeeld van
tooneelspel is; de kunst van den acteur is een scheppende kunst, die zonder oordeel
over de gegeven werkelijkheid niet bestaan en even-
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min genoten kan worden. Bij speler en toeschouwer zal zij de eigen persoonlijkheid
eerder versterken dan verzwakken.
Het tooneel kan rechten laten gelden bij het onderwijs. Goethe's woord, dat
nauwelijks de helft van een tooneelstuk op papier kan gebracht worden, geeft aan
wat de taak van de docenten in de letterkunde is bij de behandeling der dramatische
litteratuur. Daarom zal het noodig zijn, dat bij hun eigen studie aan de universiteit
meer aandacht besteed wordt aan de dramatische kunst.
Voorts dienen de tekstuitgaven voor het onderwijs grondig gewijzigd. De hulp van
het beroepstooneel is ten slotte onontbeerlijk.
Vervolgens wees spreker op het belang van het spelen door leerlingen, waarbij
hij zoowel het zoogenaamde lekenspel als de amusementsstukjes ongeschikt achtte.
Zij dienen hun geest te slijpen aan het kunstwerk, en daarom moet ook bij voorstelling
door de jeugd de eisch der perfectie worden gesteld, al zal er nooit aan te voldoen
zijn.
Eenige opmerkingen over de practijk dezer opvoeringen besloten de voordracht,
die vooral bedoelde het besef levendig te maken, dat drama en tooneel één geheel
vormen, die niet van elkaar te scheiden zijn, zonder beide geweld aan te doen.

4. De grondslagen van den doodendans
Verslag van de lezing van dr D. Th. Enklaar in de vergadering van 8 Januari 1944
Spreger geeft vooraf een inleiding, waarin hij kortelings de geschiedenis der
doodendans-studie nagaat, die in 1806 met Docen begon en eerst in 1918 door
Gideon Huet in goede banen geleid werd. Hij zet vervolgens de grondidee van den
doodendans uiteen, het denkbeeld van het onvoorziene en onverbiddelijke van den
dood. Daaruit spruit voort de Contemptus mundi, dien hij laat aanvangen bij Adalbert
van Praag en zijn Italiaansche medeheremieten (c. 1000). Via Cluny komt die
levenshouding tot zijn grooten verbreider, Bernard van Clairvaux. Het hoogtepunt
bereikt deze wereldverzaking in paus Innocentius III. Men vindt haar nog bij Petrarca,
Savonarola en Erasmus. Het thema laat zich oplossen in twee motieven: de gelijkheid
van allen voor den dood en het besef, dat de doodsfiguur eigenlijk den levenden
beschouwer zelf verbeeldt, zooals hij na zijn sterven zal zijn. Het eerste motief komt
in den doodendans uit de Vers de la Mort van Helinandus van Froidmont (c. 1195)
en de twaalfde-eeuwsche Vadamorigedichten. De dialoogvorm der
doodendansteksten stamt uit oude moraliseerende tweespraken tusschen dood en
menschenziel. De oorspronkelijke voorstelling van de doodsfiguur als de gestorvene,
die den levende zijn voorland toont, is afkomstig uit de spreuk der dooden tot de
levenden en de legende der drie dooden en der drie levenden, die beide van
Arabischen oorsprong zijn. De reidans in den doodendans berust op het

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

317
Germaansche volksgeloof, dat de dooden 's nachts op het kerkhof dansen en de
levenden in hun reidans zoeken te betrekken. Invloed der classieke oudheid op den
doodendans meent spreker te mogen ontkennen.
De doodendans is geen product van fin-de-siècle-stemming maar gevolg van de
algemeene doodsvrees, die door den Honderdjarigen oorlog en den Zwarten Dood
verwekt is. De oudste bewaarde doodendans is de Latijnsche redactie van den
opperduitschen tekst, die beide ouder zijn dan de oudste bewaarde afgebeelde, die
te Bazel. De oudste bekende, doch verloren tekst is die van Jehan le Fèvre van
1376. Wat die geweest is, daaromtrent verwerpt spreker de drie bestaande
hypothesen: bijschrift bij een verloren geschilderden of gebeeldhouwden doodendans
(Huet), een verloren doodendans-drama (Seelmann) of voorbeeld van de Spaansche
Danza general de la Muerte. In verband met deze laatste merkt hij op, dat de
voorstelling van den dood als persoon in den doodendans aan Spanje te danken
zou zijn. Hij zelf ziet in Le Fèvre's dance macabre het libretto van een
doodendans-voorstelling, tusschenstadium van patomime tot drama.
Tot slot bespreekt hij het ontstaan van het woord ‘macabre’; dat het uit het Arabisch
afkomstig zou zijn, lijkt hem niet onmogelijk. Hij bestrijdt de opvatting, dat ‘macabre’
van Maccabaeus afgeleid zou zijn, acht integendeel het gebruik van Machabeus in
verband met den dood een soort volksetymologie om het onbegrepen woord
‘macabre’ te verklaren.

5. Cyclische geschiedbeschouwing in verschillende tijden
Verslag van de lezing van dr Th. J.G. Locher in de vergadering van 5 Februari 1944.
Naast de traditioneel-christelijke geschiedbeschouwing sinds de late Oudheid en
naast de leer van de vooruitgang, die uit den geest van de verlichting is geboren,
in de negentiende eeuw praedomineerde en nu haar crisis beleeft, staat de oude
gedachte van de cyclische gang van het wereldgebeuren, die in den jongsten tijd
op merkwaardige wijze is herleefd. Spreker wil van deze cyclische
geschiedbeschouwing enkele markante voorbeelden behandelen. Hij bespreekt
eerst de voorstelling van de groote wereldperioden bij de Ouden en de gedachte
van de letterlijke herhaling van het gebeuren bij de Stoï]ci; daarna de leer van de
cyclische gang der constituties, die Polybius, voortbouwende op Plato en Aristoteles,
heeft uitgewerkt en die in den Nieuwen Tijd onder andere bij Macchiavelli terugkeert.
De in de moderne cyclische geschiedopvatting zeer gangbare vergelijking van den
levensloop van een rijk met dien van een enkeling is in de Oudheid reeds gemaakt
door den Romeinschen geschiedschrijver Florus. Met de overwinning van het
Christendom verdwijnt de cyclische gedachte, zij herleeft in Macchiavelli en wordt
voor het geheele terrein der beschaving het eerst uitgewerkt door Vico in zijn Principi
d'una Scienza
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nuova. Volgens goddelijk plan doorloopen alle volken drie stadia van ontwikkeling:
het zoogenaamde goddelijk of barbaarsche tijdvak, het heroïsche en het beschaafde
of menschelijke. Dit laatste eindigt met ontbinding; een nieuwe loop der dingen
begint weer met nieuwe barbaarsheid en de ricorso vertoont hetzelfde verloop als
de corso.
Vico had in zijn eigen tijd weinig invloed; pas de organische geschiedbeschouwing
uit den tijd der Romantiek levert den vruchtbaren bodem voor cyclische
voorstellingen. Aanvankelijk wordt de gedachte van op- en ondergang der volken
en hun organisch verloop geplaatst in een samenhangende en zinvolle beschouwing
van het wereldgeheel. Maar de Rus Danilewsky, die in vele opzichten de voorlooper
van Spengler mag heeten, ontwikkelt een pluralisme der culturen als vormtypen,
elk met een homoloog, door biologische wetten bepaald verloop. In den gang van
het menschdom als geheel is geen lijn of plan te zien.
In haar dogmatische strakheid leidt de cyclische geschiedbeschouwing tot starre
schematiseeering, die de geschiedenis geweld aandoet.
Het beeld van het organische leven van een volk of cultuur en het daarbij
behoorende trekken van parallellen tusschen het verloop van verschillende culturen
mag niet in strenge wetmatigheid verstijven; slechts als losse vergelijking gebezigd
kunnen dergelijke gedachten vruchtbaar zijn.

6. Vooroorlogsche wereldliteratuur over de krant
Verslag van de lezing van den heer A.J. Lievegoed in de vergadering van 4 Maart
1944.
De krant als gedrukt periodiek bestaat ruim drie eeuwen. Literatuur erover verscheen
tot het begin dezer eeuw slechts fragmentarisch en behandelde voornamelijk haar
uiterlijke lotgevallen. Door de toespitsing van het sociale en economische leven en
van de internationale politiek werd de beteekenis der krant als cultuurfactor en
politieke macht onderkend en een breede stroom van literatuur brak over haar los.
De krant als publicistisch winstbedrijf, als politiek propaganda-instrument, als
wilspotentie van massa of groep, werd tot onderwerp van moraliseerende en
signaleerende literatuur. Ten slotte werd zij object van wetenschappelijk onderzoek.
In Duitschland ontstonden uit de vorsching aan universiteiten en instituten tal van
studieboeken over pers en perswetenschap; in Vereenigde Staten groeide een
leerrijke vakliteratuur over de krant in en door tal van schools of journalism; in
Engeland traden leidende journalisten zelven als voortrekkers op; in Frankrijk begon
men enkele jaren vóór het uitbreken van den oorlog de belangrijke historische
literatuur over de pers te verrijken met kundig studiewerk onder universitair patronaat,
terwijl in Nederland door toelating van een drietal docenten de studie van het
dagbladwezen in het hooger onderwijs werd binnengevoerd.
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Meer in het bizonder stond spreker stil bij Nederland en Nederlandsch-Indië.
De historische literatuur over de krant leert merkwaardige dingen. In hetzelfde
Engeland waar een Milton in zijn Areopagitica voor ‘free printing’ streed en Junius
zijn vernietigende brieven in een Public Advertiser richtte tegen de machten van het
behoud, blijken de eerste gedrukte kranten te zijn ingevoerd uit Holland. Anderhalve
eeuw achtereen is een ander Nederlandsch exportartikel, een merkwaardig specimen
kranten, als gazettes de Hollande bekend, in de geheele politieke wereld van Europa
geducht om haar voor niets terugdeinzende onthullingen en intrigues. Tijdens de
Fransche revolutie staat een heel korps politieke journalisten op, die hun pen blijken
te hebben gewet in de perspolemiek der literaire feuilletons. Bij den statenvormenden
trek naar het Verre Westen van Noord Amerika zien we de drukpers als eerste
levensbehoefte meegaan op de huifkar. Het machtige Reuteragentschap blijkt
gegroeid uit het brein van den man, die bij de ineengroeiing van de nationale
telegraafnetten tot een intercontinentaal net, nieuwsvoorsprongen weet te verkrijgen
door de hiaten met postduivendiensten op te vullen. De Fuggerzeitungen die
onmiddellijk aan de gedrukte krant voorafgaan, zijn onder historisch licht het product
van een grandioos opgezette nieuwsorganisatie, die thans nog cultuur- en
handelsgeschiedenis dient.
De meer dan vijfhonderd verschillende Moralische Wochenschriften in navolging
van Britsche exempels, vervullen als instrumenten der verlichting een hervormende
rol in de burgermaatschappij. Deze en dergelijke dingen leert de geschiedkundige
literatuur over de krant. Anecdotische literatuur komt direct in haar gevolg.
De specifieke vakliteratuur beschrijft de installatie en functioneering van de krant.
Behoefte blijft bestaan aan werken, waaruit de beteekenis blijkt van zoodanige
coördinatie der in de krant werkende geestelijke, economische en technische
krachten, waardoor, met inachtneming van het economische moment, aan het
geestelijk deel der onderneming de suprematie blijft, zonder welke de krant een
fabriek is van nieuws en meening. Hiermee komt men op het terrein der ethiek van
de krant, die samenhangt met haar statuut. Altijd en alom is de plaats, welke de
krant inneemt, afhankelijk van het staatkundig bestel waaronder zij ademt en van
de publieke moraal die haar schraagt en controleert. Dit geldt ook voor de nieuwe
vormen en normen, die na den wereldoorlog tot ontwikkeling zijn gekomen, in
volgorde van tijd; de communistische pers in Rusland, de fascistische pers in Italië,
de nationaal-socialistische pers in Duitschland. In deze landen is de krant in directen
dienst der nationale revolutie gesteld. De literatuur hierover bestaat uit
propagandistische en toelichtende werken over het Statuut der nieuwe pers en
informeerende handleidingen over de toepassing der nieuwe perspolitiek.
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7. De Nederlandsche marinearchieven
Verslag van de lezing van dr. T.H. Milo in de vergadering van 1 April 1944.
Sedert de Jonge zijn ‘Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen’ (1833-1860)
schreef is bijna een eeuw verloopen en na hem heeft geen historicus getracht in
een wetenschappelijk werk de daden onzer zeemacht van de vroegste tijden tot
heden te boekstaven. Dit is verwonderlijk, daar de belangstelling voor het zeewezen
in Nederland, vooral gedurende de laatste jaren buitengewoon groot is geweest.
Spreker noemde als één der oorzaken van het ontbreken van zulk een
standaardwerk de moeilijkheid der bronnenstudie. De bescheiden onzer marine zijn
door de groote branden in Rotterdam (1604), Harlingen (1771), 's Gravenhage
(1844) en Middelburg (1940) voor een belangrijk deel geschonden of vernietigd,
zoodat de bestudeering van bepaalde tijdperken op bijna onoverkomelijke
hinderpalen stuit. Vooral de brand in het Ministerie van Marine in 1844 heeft groote
verwoestingen aangericht, zooals de spreker, aan de hand van vroegere en latere
inventarissen, aantoonde.
Na de opsomming der verbrande bundels kwam hij tot de conclusie, dat voor de
admiraliteit van de Maze iets meer dan een vierde, van die van Amsterdam iets
minder dan de helft, van Zeeland iets meer dan een derde, van het Noorderkwartier
een negende en van Friesland na 1771 iets meer dan een zevende was behouden
gebleven.
Gelukkig zijn er echter andere bronnen, die de verloren gegane bescheiden, zij
het dan ook gedeeltelijk, weer aanvullen.
In de archieven der Staten-Generaal, de Staten van Holland, in de Rijksarchieven
in de Provinciën, in stedelijke archieven, in musea en bibliotheken en in het bezit
van particulieren bevindt zich nog een massa waardevol materiaal. Deze bronnen
zijn uiteraard zeer verspreid en alvorens te kunnen denken aan de uitgave van een
nieuw werk over de Nederlandsche Zeegeschiedenis, zou het noodig zijn in een
overzicht of repertorium de bescheiden in Nederland bijeen te brengen, opdat men
kan zien in hoeverre de marinearchieven in het Algemeen Rijksarchief nog volledig
kunnen worden gemaakt.
Spreker betoogde, dat hiermede moest worden begonnen, terwijl tegelijkertijd de
belangrijkste stukken dienden te worden gecopiëerd, vooral in dezen tijd, nu zoovele
gevaren onze archieven bedreigen. Hij kon mededeelen, dat inderdaad reeds was
aangevangen met het bewerken der documenten voor het tijdvak van den
tachtigjarigen oorlog, doch hij meende dat hier nog een reusachtig arbeidsterrein
braak lag voor jonge historici.
Een aantal lichtbeelden van min of meer verbrande bescheiden uit de
marinearchieven liet, duidelijker dan woorden, zien welke verwoestingen de brand
van 1844 had aangericht.
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8. De bewoning van Nederland in den romeinschen tijd
Verslag van de lezing van dr A.W. Byvanck in de vergadering van 6 Mei 1944.
Voor een overzicht van de bewoning van Nederland gedurende den Romeinschen
tijd moet men aan den eenen kant met den geographischen en aan den anderen
kant met den historischen toestand rekening houden. Wat de geographie betreft, is
het van belang, dat ons land door de hoogtelijn van 1 meter wordt gesplitst in een
westelijke en een oostelijke helft. De westelijke helft was gedurende den
Romeinschen tijd vrijwel onbewoonbaar behalve op de geestgronden, langs de
rivieren en op de terpen in het Noorden. Verder wordt Nederland door de groote
rivieren in het midden wederom in twee helften verdeeld. De zuidelijke helft heeft
eenige eeuwen deel uitgemaakt van het Romeinsche rijk, de Noordelijke slechts
korten tijd. Daar rechts van den Rijn een breede strook land geheel verlaten was,
beperkte de bewoning zich tot Drente en de kleistreek van Friesland en Groningen.
In de Zuidelijke helft sluit de bewoning zich vooral aan bij de rivieren de Maas, de
Waal en den Rijn.
Een eenigszins talrijke bevolking vindt men in Zuid-Limburg, in de buurt van
Nijmegen, in de Betuwe en op de geestgronden tusschen de monden van de Maas
en van den Rijn bij Katwijk.
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Bijlage II: aanwinsten der bibliotheek (Behoort bij de verslagen
van den Bibliothecaris op blz. 280 en 282)
Lijst van personen en instellingen die de bibliotheek van de Maatschappij
in het genootschapsjaar 1943-1944 met geschenken hebben vereerd
1. A.C. Bakels, Haarlem.
2. Mr J. Belonje, Alkmaar.
3. Dr K. Ph. Bernet Kempers, Amsterdam.
4. T.J. Bezemer, Bennekom.
5. Dr W.J.C. Buitendijk, Leiden.
6. Commission Communale de l'histoire de l'Ancien pays de Liège, Luik.
7. Dr J.E. Endepols, Maastricht.
8. G.D. Gratama, Haarlem.
9. J.H. de Groot, Amsterdam.
10. Dr J. van Ham, Leiden.
11. Dr H. Hoogenberk, Leiden
12. Mr A.F. Kamp, Heilo.
13. Dr G.G. Kloeke, Leiden.
14. J.C. Mollema, 's-Gravenhage.
15. Dr T.H. Milo, Alphen a/d Rijn.
16. Museum der Vlaamsche Letterkunde, Antwerpen.
17. E. Pelinck, Leiden.
18. Dr K.H. de Raaf, Wassenaar.
19. Redactie van het Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde, Leiden.
20. Mej. Dr M. Roseboom, Oegstgeest.
21. Mr A.A.J. Rijksen, Gouda.
22. Dr A.A. van Rijnbach, Leiden.
23. C.L. Schepp, Bilthoven.
24. Fr. Cun. Sloots, Weert.
25. Mr A. Staring, Vorden.
26. Dr F. de Tollenaere, Leiden.
27. Universiteits-Bibliotheek, Lund.
28. Idem, Utrecht.
29. R. Valkhoff, Alkmaar.
30. Ver. voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis, Amsterdam.
31. Mevr. Wed. K. Verwey-van Vloten, Amsterdam.
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32. Dr C.G.N. de Vooys, Utrecht.
33. Dr Jan de Vries, Leiden.
34. Dr C. Wormser, Amsterdam.
35. D. Wouters, Zeist.

Uitgevers die bij hen uitgegeven werken aan de bibliotheek ten
geschenke gaven
36. E.J. Brill, Leiden.
37. Hollandia-Drukkerij, Baarn.
38. H.P. Leopold's Uitg. Maatsch., 's-Gravenhage.
39. Uitgeversmaatschappij Elsevier, Amsterdam.

Lijst der handschriften waarmede de bibliotheek is vermeerderd
(In verband met de papiernood moest de Lijst der Aanwinsten beperkt worden tot
de handschriften)
a. P o t g i e t e r i a n a . Aanteekeningen aangaande de dichter E.J. Potgieter en
zijn familie, in het bijzonder met betrekking tot zijn ouders, verzameld door Dr A.J.
Stakenburg, 1941.
b. H a r e n i a n a . Stukken betreffende het geslacht der Van Harens, in het
bijzonder aangaande Onno Zwier van Haren en zijn kinderen, verzameld door Dr
A.J. Stakenburg, 1942-1943.
a-b Geschenk van Dr A.J. Stakenburg te Leiden.
c. 9 briefjes van J o h n B a k e te Leiden aan H.W. T i j d e m a n te Leiden, 1
ongedateerd, de overige: 1832-1860.
Geschenk van de Heer A.C. Bakels te Haarlem.
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d. Alphabetische lijst van verouderde woorden uit Rekenboeken, Raadsbesluiten
en andere bescheiden ten Archieve [te Nijmegen] aanwezig, verzameld door H.D.J.
v a n S c h e v i c h a v e n . 2 dln (10 Oct. 1894 en 20 Dec. 1894).
e. Brief van J.F. W i l l e m s aan J.T. B o d e l N i j e n h u i s te Leiden, dd. 14
Augustus 1840.
f. Brief van J.S. S p e i j e r aan E. S l i j p e r , bevattende biographica van de vader
van den schrijver en van hem zelf, dd. 16 Januari 1905.
d-f Aangetroffen in het archief van de Maatschappij.
g. 9 brieven van V i c t o r d e M e i j e r e aan J a n d e V r i e s te Leiden,
1936-1938.
Geschenk van Dr J. de Vries te Leiden.
h. Verzameling brieven.
1. 4 brieven van J.P. H a s e b r o e k aan: J.F. v a n H e n g e l , hoofdcorrespondent
der ‘Minerva’ te Leiden dd. 9 Nov. 1835 en aan J.J.L. t e n K a t e (1858-1859).
2. 1 brief van J. K i n k e r aan onbekende, dd. 5 Dec. 18 ..
3. 1 brief van M. S i e g e n b e e k aan I.W. v a n V r e d e n b u r g , d.d. 19 Januari
1815.
4. 4 brieven van A. v a n d e r H o o p J r . aan: onbekende, dd. 25 April 1839 aan Redacteur der ‘Aurora’, dd. 1 September 1839 - aan J.J.L. t e n K a t e , dd. 27
September 1839 en aan S.J. v a n d e n B e r g h , dd. 20 Augustus 1840.
5. 2 brieven van H. W i e l h e e s e n , secretaris van het Dichtlievend Gen.
‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ te 's-Gravenhage aan de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, dd. 6 Augustus 1773 en 6 Augustus 1774.
6. 5 brieven aan F. v o n H e l l w a l d t te Weenen van: W. M o l l , dd. 1 November
1869 - G.W. V r e e d e , dd. 13 Mei 1871 - E e l c o V e r w i j s , dd. 1 januari 1873 M. d e V r i e s , dd. 25 Januari 1876 - A. v a n d e r L i n d e , dd. 29 October 1871(?)
7. Gedicht van D. D o r b e c k T h z .: Johannes de Dooper. Opgedragen aan
Ridder C. Kruseman.
8. Gedicht van C. L o o t s : Aan den Heer Falck, ter gelegenheid enz. enz.
9. Gedicht van A.T. S i f f l é . Wroeging, zielrust en zaligheid (1829).
10. Gedicht van W i e l h e e s e n , beginregel: Mijn kind om wien mijn tranen leeken.
Aangekocht op Auctie Van Stockum's Antiquariaat te 's-Gravenhage, 17-21 Januari
1944.
i. 31 brieven van J.H. H o l w e r d a aan J o h . v a n V l o t e n . 1853-1874
j. Verzameling handschriften en brieven van en aan E. W o l f f - B e k k e r en A.
Deken.
1. Dit nu is de S e n d b r i e f E l i s a b e t h s de dogter Bekkers, dien door haar is
geschreven aan Hem die doopt ende Predikt (Corn. Loosjes te Haarlem). 11 blzz.
(Zie J. van Vloten: Eliz. Wolff geb. Bekker. Haarlem, 1880, blzz. 60-70, en: Brieven
van B. Wolff en A. Deken, met aant. van J. Dyserinck. 's-Gravenhage, 1904, blzz.
50-59.)
2. D e k r a c h t d e r d e u g d i n t e g e n h e d e n ; toegezongen aan Mr Herman
Noordkerk. Beemster, 15 Januari 1766. 15 blzz., onderteekend: E. Wolff geb. Bekker.
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3. O p d e a f b e e l d i n g v a n ... M r H e r m a n N o o r d k e r k . Drie gedichten.
4 blzz.; het eerste onderteekend: Elizab. Wolff geb. Bekker.
4. Brief van A. D e k e n aan H. Vollenhoven, dd. 19 Nov. 1801. - Idem aan M.C.
van Hall, dd. 5 Nov. 1804. - 3 brieven van E. W o l f f -B e k k e r aan M.C. van Hall,
dd. 1799-1801 en 1802. - 3 brieven van J.L. T e e r l i n k , wed. A. van C r i m p e n
aan M.C. van Hall, dd. 13, 22 en 24 Nov. 1804. Hierbij een brief van J.N. v a n H a l l
aan Joh. van Vloten, dd. 24 Dec. 1873.
5. 2 brieven van J. d e V e r w e r aan Joh. van Vloten dd. 12 en 31 Januari 1866,
betreffende B. W o l f f en A. D e k e n . - Brief van B. d e G r o o t aan J.A. Alberdingk
Thijm, J. van Vloten en W. Wessels dd. 24 November 1865, betreffende het tuinhuisje
van W o l f f en D e k e n te Beverwijk (Afschrift).
6. Brief van P. B u r m a n aan J. te Water, dd. 10 Januari 1773. (Zie: J. van Vloten.
Eliz. Wolff geb. Bekker. Haarlem, 1880. blz. 38-42). - Brief van Ds. ? aan P. Burman,
dd. 1 Februari 1773. - Iedem van P. B u r m a n aan Ds. ?, dd. 24 Juli 1774. - Idem
van Ds. ? aan P. Burman, dd. 26 Juli 1774. (Afschrift).
k. Brief van A d . S p i n n i k e r aan Antoni du Plouis, dd. 29 Juni 1743 - 6 brieven
van P. H o f s t e d e aan dr Royer (?). 1754-1776.
l. Brief van H. R i e m s n i j d e r aan Marron, dd. Januari 1817. - L i e f d e s b r i e f
door H. R i e m s n i j d e r (vertaling?). - L i j s t van mijne uitgegeevene werkjes in
Dicht en Prose, [door H. Riemsnijder]. - K a r a k t e r v a n e e n e n S p o t t e r m e t
d e n G o d s d i e n s t . Gedicht door Hk. Rr. Naar het Duitsch - B i b l i o t h ê q u e
d e l a R é v o l u t i o n en France de 1789 et années suivantes [door H.
R i e m s n i j d e r ]. - Brief van het dichtlievend Kunstgenootschap ‘Kunstliefde spaart
geen vlijt’ aan H. Riemsnijder, dd. 12 September 1781. - Brief van H. R i e m s n i j d e r
aan bovengen. Kunstgenootschap, dd. 19 September 1781. (Zie over deze
verzameling, inzonderheid over de ‘Lijst van uitgeg. werkjes’: A. d e J a g e r in
Bibliogr. Adversaria II, 44-46).
m B i l d e r d i j k i a n a . A c t e betreffende het auteursrecht van W. Bilderdijk's
dichtbundel ‘Mijn verlustiging’, door C. van Hoogeveen Jr. te Leiden en De Erven
van David Klippink te Amsterdam, dd. 15 Maart 1781. - G e d i c h t van K.W.B. (K.W.
Bilderdijk-Schweickhardt). De slaap, dd. 9 Jan. 1830 (gravure?). - N. C o r n e l i s s e n .
De fatis kamelliae Japonicae. Lusus mythopoëticus. Discours. Met brief aan W.
Bilderdijk. Gent, 1820. - B r i e f van W. B i l d e r d i j k aan M. de Vos van Steenwijk,
dd. 30 Juli 1821 (afschrift door J. van Vloten). - D e Z e l f m o o r d door W.
B i l d e r d i j k . Afschrift van een hs. van Bilderdijk anno 1810 door I.W. Willekes,
gelegateerd aan Jac. van Lennep. - A a n M r . I. d a C o s t a (Afschrift). - H e t
D i c h t e r l i j k T a f e r e e l der stad Leyden in den avond en nacht van den 12en
van Louwmaand 1807 door Mr. R.H. A r n t z e n i u s aan een oud liefhebber der
Dichtkunst voorgelezen. (Zie: Kollewijn, Bilderdijk I, 438). - H e t O r a k e l , gevolgd
naar D e S a i n t F o i x , door W. B i l d e r d i j k . Afschrift. (Zie: Kollewijn I, 68).
Afschriften
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van 2 brieven van B i l d e r d i j k aan J. Verschuur (1 ongedateerd; en 16 Mei 1803).
Zie Kollewijn I, 475/6. - B r i e f v a n J.W. Y n t e m a aan J. Immerzeel Jr., dd. 29
September 1833, betreffende het kopierecht op gedichten van Bilderdijk. - 10 brieven
van J.C. t e n B r u m m e l e r A n d r i e s s e n aan Joh. van Vloten, betreffende
diens ‘W. Bilderdijks Eerste huwelijk’. Leiden, 1873. - Brief van F. d e S t o p p e l a a r
(firma E.J. Brill) aan Joh. van Vloten betreffende een portret in ‘Bilderdijks Eerste
huwelijk’. - B e s c h r i j v i n g s b r i e f van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden betreffende de Alg. Verg. op 5 Juli 1831 te Lisse, waar de
eerepenning zal worden overhandigd aan Bilderdijk en Van der Palm (geadr. aan
J. Immerzeel Jr.). - O n t w e r p van eenen Prijspenning door W. Bilderdijk (gravure).
i-m Geschenk van wijlen Mevr. K. Verwey-van Vloten te Amsterdam (afkomstig
uit de Bibliotheek van Joh. van Vloten).
***

Lijst van personen en instellingen die de bibliotheek der Maatschappij
in het genootschapsjaar 1944-1945 met geschenken hebben vereerd
1. W.J.J.C. Bijleveld, Leiden.
2. H. Frank, Middelburg.
3. Jan H. de Groot, Amsterdam.
4. W. de Groot, 's-Gravenhage.
5. G.C.E. Krone, Amsterdam.
6. D.J. Kruijtbosch, Arnhem.
7. J.C. Mollema, 's-Gravenhage.
8. Openb. Leeszaal en Bibliotheek te Delft.
9. Idem, Leiden.
10. C.L. Schepp, Bilthoven.
11. Haje Sikkema, Amsterdam.
12. Dr A.J.A. Stakenburg, Leiden.
13. Universiteits-Bibliotheek, Leiden.
14. Dr J. de Vries, Leiden
15. Mevr. M. de Vries-Vogel, Leiden.

Lijst der handschriften, waarmede de bibliotheek is vermeerderd
a. A l b . S t e e n b e r g e n . Nagelaten bundel uitgegeven en onuitgegeven
letterarbeid.
1. Het verhaal van den heer Christiaans. 76 blzz. - 2. Bladen uit het levensboek
van een overleden kunstenaar. Kinder- en jongelingsjaren. 244 blzz. - 3.
Kermis-avond (Hardenbroek); ook Markt-avond genoemd. 52 blzz. - 4. St.
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Japiksnacht en wat daaraan voorging. 14 blzz. - 5. Een aanval van oom Jan op de
Engelschen en eene groote ergernis voor mijn tante. 18 blzz. - 6. Cincinnatus en
zijn sujet, gevolgd door een spookgeschiedenis en de geschiedenis van een oud
huis en eene oude familie (Hardenbroek). 76 blzz. - 7. Een uitstapje naar het
Hunnenkerkhof en wat er in de Germaansche ... voorviel. 59 blzz. - 8. Een
keukentafreeltje. 40 blzz.
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b. Idem. Mengelingen. (Oorspronkelijke en vertaalde gedichten, o.a. naar Baudelaire,
Goethe en Jul. Sturm).
c. Idem. Het Fatsoen. Blijspel in IV bedrijven. 1ste en 2de bedrijf (tot 8ste tooneel).
74 blzz. (In 1853 uitgegeven door K. Fuhri, 's-Gravenhage). P.J. P e t e r s o n [pseud.
van Alb. Steenbergen]. Deerlijk gefopt. Blijspel in 5 bedrijven. 31 Jan. 1860. 185
blzz.
Idem. Uit het blijspel ‘Deerlijk gefopt’. 26 blzz.
d. A l b . S t e e n b e r g e n .
1. De levensdroom. Dramatisch gedicht (1861-1871). Met aanteekeningen. 208
blzz. - 2. Idem. Afschrift in 8 cahiers. - 3. Idem. Voorspel en fragmenten uit het stuk.
50 blzz. - 4. Idem. Uit De Levensdroom. 54 blzz.
e. Idem.
1. In 1813. Drama in 5 bedrijven. 141 blzz. - 2. Een beeld des tijds. In 1813. Drama
in 5 bedrijven. 152 blzz. - 3. In 1813. Drama in 5 bedrijven. Herzien, 1876. 159 blzz.
f. Idem.
1. Hercules Seghers. Dramatisch gedicht in vrije verzen en een Voorspel in proza.
Maart 1872. Met aanteekeningen. 146 blzz. - 2. Idem. 3de bedrijf en Episode uit
Hercules Seghers (in zijn eersten vorm). 34 en 7 blzz. - 3. Hercules Seghers.
Dramatisch gedicht in 3 bedrijven en een voorspel door P.J. Peterson [ps. van Alb.
Steenbergen]. 1861. (Oudste vorm, later geheel herzien en verkort). 90 blzz. - 4.
Idem. 79 blzz., waarbij 3 blzz. aanteekeningen.
g. Idem.
1. Achterklap. Blijspel in verzen en in 4 bedrijven door P.J. Peterson [ps. van Alb.
Steenbergen]. 187 blzz. - 2. Idem. Diverse fragmenten. 170 blzz. - 3. Idem. Blijspel
in 4 bedrijven en in verzen. 142 blzz. - 4. 2 bedrijven uit een onuitgegeven blijspel
(Achterklap). 1ste bedrijf. 42 blzz. 2e bedrijf. 27 blzz. - 5. Een school des achterklaps.
1ste en 2de bedrijf.
h. Idem.
A. 1. De verzoeking. Blijspel in 1 bedrijf. Het Fransch van O. F e u i l l e t zeer vrij
gevolgd. 60 blzz. - 2. Idem. 4 Februari 1872. 64 blzz. - B. De combinaties van
Mevrouw Westenberge. Blijspel in 4 bedrijven en in proza. Maart 1881. 103 blzz. C. Koop en rouwkoop. Klucht. 111 blzz. - D. Dramatische fragmenten. (Nader te
herzien en te schiften). 1. De wraak eens vaders. De slottooneelen van S c h i l l e r 's
Don Carlos nagevolgd. 24 blzz. - 2. Idem. 16 blzz. - 3. De Moederen, gevolgd naar
G o e t h e 's Faust (2de deel. 1ste bedrijf vs. 6307-6565). 15 blzz.
i. G o e t h e 's Faust. Tweede gedeelte, vertaald door A l b . S t e e n b e r g e n .
1. Beschouwingen en vertalingen. 30 Maart 1877. 233 blzz. - 2. Volledig afschrift
der ‘Beschouwingen en vertalingen’. 1878. 222 blzz. - 3. Idem. Beschouwingen en
vertalingen. Schets (1870-'72). 28 blzz. - 4. Idem. Fragmenten. Losse bladen. - 5.
Nieuwe aanteekeningen bij de vertaling van den Faust. 8 blzz. - 6. Idem. 2de bedrijf.
1874-'75. 46 blzz. - 7. Idem. 3de bedrijf. 1873-'74. Schets, 40 blzz. - 8. Idem. 4de
bedrijf. Schets. 1875. 36 blzz. - 9. Idem. 5de bedrijf. Schets. 1875-'76. 46 blzz.
j. A l b . S t e e n b e r g e n .
1. De slaapvallei. 1665. Idylle. Met een inleiding door A. C o r n e l i s s e . Hierbij
brieven van H.S. M e u l e m a n aan A. S t e e n b e r g e n e.a. en losse invoegingen.
80 blzz. - 2. Idem. 48 blzz. (afgedrukt in Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1886,
1887 en 1888).
k. Idem.
1. Uit mijn leven 1792-1814. 40 blzz. (blz. 35-38 ontbr.) - 2. De volksbeweging te
Hoogeveen op den 8. en 9. November 1813, toegelicht uit het archief
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der gemeente. Maart 1869. 47 blzz. (Afgedrukt in: Vaderl. Letteroefeningen). - 3.
Ditjes en datjes, opmerkingen en aanmerkingen over 't heden en verleden der
gemeente Hoogeveen door Lamuit Jan Wever te boek gesteld, na een veeljarig
verblijf in den vreemde. Hierbij als inleiding een brief aan den Redacteur (der
Hoogeveensche Courant?) dd. Sept. 1896. 77 blzz. - 4. Hardenbroekiana
(Hardenbroek = Hoogeveen). Nog iets van een onuitgegeven boek: I. Twee brieven
bij wijze van inleiding (ondert. P.J. P e t e r s o n ) 17 blzz. - II. Oom Jan en zijn
tuinman. Aug. 1883. - III. Broekhorst-zathe en zijne bewoners 53 blzz. (Geplaatst
in: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1885). - IV. Het raadsel van de Plaats. Een
verhaal van Doctor Drevel. Juli 1882. 32 blzz. - V. Kermisavond. 32 blzz. - 5. I.
Hardenbroek. Twee brieven bij wijze van inleiding. 36 blzz. - II. Hardenbroek en
omstreken. Schetsen en typen door P.J. P e t e r s o n (geplaatst in: Europa). 48
blzz. - 6. Iets over het leven en streven van Meester Jans Peter en zijne verzameling
‘Stukken uit de Olde Deuze.’ 34 blzz. - 7. Hunebedden en Hunesteenen in het
Oldenburgsche (geplaatst in: Drentsche Volksalmanak).
l. Idem.
1. Het verhaal van Oom Jan. 64 blzz. - 2. Een allerzonderlingst avontuur (tot
Inleiding). 24 blzz. - 3. Charles Baudelaire en zijn dichtbundel ‘Les fleurs du mal’,
met Vertalingen en navolgingen. 24 Febr. 1878. 83 blzz. - 4. Voordracht over
Lawrence Sterne. 36 blzz.
m. Idem.
I. Iets over het Nederlandsche blij- en kluchtspel in de laatste helft der 17de en
het begin der 18de eeuw. - II. Pieter Bernagie en Thomas Asselijn. - III. Abr. Alewijn
en Pieter Langendijk. - IV. Quincampoix. (Het eerste deel verscheen in De
Volksschool). - 2. Brieven en aanteekeningen betreffende Jan Luiken.
n. Idem.
1. Voordracht over de wereld der insekten. 2 stukken, 43 en 62 blzz. - 2.
Fragmenten, brieven, varia. - 3. Koddige Vrijagie tusschen Juffer Eeta (alias ‘ik rust’)
en Predikent Fret (alias ‘Vaders Louder’), voorgevallen binnen Groningen anno
1792 en 1793. Klugtspel in 6 bedrijven (1852. Januari. A.C. S t e e n b e r g e n ).
a-n Legaat van Dr C.A. Steenbergen te Amsterdam.
o. D i r k C o s t e r . Marginalia. 4 en 68 blzz. (ontbr. 2 blzz.).
Legaat van Mejuffrouw Fenna de Meyier.
p. Brieven gericht aan Dr N. M a n s v e l t , in leven Hoogleeraar te Stellenbosch
en Superintendent van Onderwijs van de Zuidafrikaansche Republiek, door:
N. Beets - J.K.M. te Boekhorst - F. Buitenrust Hettema - G.G. Cillie - Elis. J.
Conradie - J.P. Crots (?) - Departement van Onderwijs van de Transvaal - R.A.
Fockema - P. Gobler - J.H. Gunning - B.J. Haarhoff - Jan Hofmeyr - C.G. de Jong
Tzn - G. Kalff - H.J. Kiewiet de Jonge - F.M. Knobel - W.J. Leyds (met brochure:
Een geschrift van dr H.P.N. Muller besproken door W.J. Leyds, 1930) - G.S. Malan
- E.G. Malherbe - A. Moorrees - J.P. Moltzer - Hendrik Muller - J.W. Muller - Marg.
Murray Marquard - J.H. Neethling - J.J. Neethling - J.W.G. van Oordt - A.A. Louw F.W. Reitz - Senaat der R. Univ. te Utrecht - P. Serton - J.C. Smuts - T.C. Stoffberg
- M.F. Stolk - T. Sijpkens - A.P.N. du Toit - Univ. van Pretoria - E.L.J. Venter - B.H.
de Waal - P.J. van de Wal (?) - H.S.M. van Wickevoort Crommelin - R. Fruin - A.J.T.
Roux - J.P. Smit - J.H. Pierson.
q. N. M a n s v e l t . Aanteekeningen betreffende Kaapsch-Hollandsch. (Vgl.
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Idem. Proeve van een Kaapsch-Hollandsch idioticon, met toelichtingen en
opmerkingen betreffende land, volk en taal. Kaapstad, 1884).
r. Brieven en andere documenten door de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche
Vereeniging gericht aan Dr N. M a n s v e l t .
s. Brieven en documenten betrekking hebbende op de benoeming van Dr N.
M a n s v e l t tot ridder van het legioen van eer, met brieven van Delcassé, Paul
Krüger, W.J. Leyds, J.H. Pierson e.a.
t. Brieven en documenten betreffende Dr N. M a n s v e l t en de Universiteit te
Stellenbosch, benevens Ontwerp Herinneringen aan de wordingsgeschiedenis van
het Victoria-College te Stellenbosch door N. M a n s v e l t .
u. Brieven aan Dr. N. M a n s v e l t gericht in zake den Zuid-Afrikaanschen taalbond
door:
M.P.A. Coetzee - F.J. van Eeden - A.J.L. Hofmeyr - J.H. Hofmeyr - N. Hofmeyr A.A. Louw - G.H. Marais - J.E. van der Minnen - Charl. Murray - J.S. du Plessis A.P.N. du Toit - P.G.J. de Vos, benevens Aanteekeningen van Dr N. M a n s v e l t
over Taalwetenschap en Gemeen Belang van Nederland en Zuid-Afrika.
p-u Geschenk van de familie Mansvelt.
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Bijlage III: Rekening en verantwoording van den penningmeester
over het jaar 1943
A. Algemeene rekening
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der
rekening over 1942

ƒ 4023.52

II

Ontvangsten
behoorende tot
vorige dienstjaren

ƒ 132.30

III

Opbrengst van
bezittingen en rente
van kasgeld

ƒ 630.88

IV

Contributie

ƒ 4806.30

V

Onvoorzien

ƒ 104.---

Totaal der
ontvangsten

ƒ 9697.-

UITGAVEN

I

Uitgaven
behoorende tot
vorige dienstjaren

II

Kosten van bestuur, ƒ 250.lokaalhuur, enz.
1 salaris secretaris
2 bureau id.

ƒ -.-

ƒ 424.70

3
ƒ 30.telefoonvergoeding
id.
4 porti secretariaat ƒ 5.48
5 porti
penningmeester

ƒ 42.59

6 materieele
verzorging archief

ƒ 308.68

7 bureau
penningmeester

ƒ 16.-

8 lokaalhuur,
ƒ 426.60
telefoon, concierge
9 kosten
ƒ -.bestuursvergaderingen
10
ƒ 4.45
representatiekosten,
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reiskosten, porti
voor bestuursleden
11 pensioen
ƒ 25.05
oud-bode Looman
12 diversen,
onvoorzien

ƒ 13.30

ƒ 1546.85

--III

Kosten van
ƒ 197.15
algemeene en
maandelijksche
vergaderingen
1 honorarium aan
sprekers, projectie
2 koffiedrinken
jaarvergadering

ƒ 95.84

3 diverse uitgaven ƒ -.-

ƒ 292.99

--IV

Kosten voor vaste
commissies

ƒ -.--Transporteeren

ƒ 1839.84
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Transport
V

Kosten van het
jaarboek
1 drukkosten

ƒ -.-

2 kosten van
verzending

ƒ -.-

3 honoraria, porti,
diversen

ƒ 1.84

ƒ 1839.84

ƒ 1.84

--VI

Kosten van de
bibliotheek
1 salaris
bibliothecaris

ƒ 400.-

2 bureau, telefoon

ƒ 57.43

3 aankoopen,
lidmaatschappen

ƒ 1177.49

4 kosten van
inbinden

ƒ 129.86

5 assurantie

ƒ 79.10

6 kosten ruilbureau ƒ -.Kon. Bibliotheek

ƒ 1843.88

--VII

Kosten van eigen
uitgaven der
Maatschappij

ƒ 565.-

VIII

Belastingen

ƒ 34.16

IX

Bijdragen
ƒ 10.1
Boekenverspreiding
Alg. Ned. Verbond
2 Vondelmuseum

ƒ 5.-

3 Ned.
ƒ -.Openluchtmuseum
4 Ned. Cie. v.
Geschiedk.
Wetenschappen

ƒ 25.-

5
ƒ 25.Werkgemeenschap
der Wetensch. in
Nederland

ƒ 65.-

---
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X

Belegging voor
uitkeering prijs v.
Meesterschap 1944

ƒ 200.-

XI

Onvoorziene
uitgaven

ƒ 199.99
---

Totaal

ƒ 4749.71

RECAPITULATIE

Totaal der
ontvangsten

ƒ 9697.-

Totaal der uitgaven

ƒ 4749.17
---

Batig saldo over
1943

ƒ 4947.83

B. Rekening van het vaste fonds
ONTVANGSTEN

Kapitalisatie
ƒ 199.18

Vlottend
ƒ 1259.63

I

Batig saldo der
rekening over 1942

II

Rente van het fonds ƒ 95.705
m.a.v. kosten
1/2 jaar rente 2 1/2
% Grootboek
ƒ 30650.-

ƒ 287.11

1/2 jaar rente 2 1/2 ƒ 96.02
% Grootboek
ƒ 30750.-

ƒ 288.05

Rente kasgeld
Leidsche
Spaarbank

ƒ 46.85

5

--Totaal

--5

ƒ 390.90

5

ƒ 1881.64
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UITGAVEN

I

Belegging van
gelden

II

Subsidien:
1 vijfde der 5
jaarlijksche
betalingen voor de
uitgave v.
geschriften

ƒ 100.-

2 derde der 5
jaarlijksche
bijdragen voor
Repertorium v.
tijdschriftartikelen
Petit-Ruys

ƒ 200.-

Totaal

ƒ 162.20

---

---

ƒ 162.20

ƒ 300.-

RECAPITULATIE

Totaal der
ontvangsten

5

ƒ 390.90

Totaal der uitgaven ƒ 162.20
--Batig saldo over
1943

5

ƒ 1881.64
ƒ 300.---

5

ƒ 228.70

5

ƒ 1581.64

C. Rekening van het fonds voor den Lucie B. en C.W. van der Hoogt-prijs
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der
rekening over 1942

II

Rente kapitaal:
ƒ 377.60
1 rente ƒ 12.500 3
% Grootboek m.a.v.
kosten
2 rente effecten
m.a.v. kosten

ƒ 1162.39

ƒ 452.65

ƒ 830.25

--III

Rente kasgeld
Leidsche
Spaarbank

ƒ 38.12

---

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

Totaal

ƒ 2030.76

UITGAVEN

Aankoop ƒ 200.- 3
% Grootboek à 98
1/8 % m.a.v. kosten

ƒ 197.26

--Totaal

ƒ 197.26

RECAPITULATIE

Totaal der
ontvangsten

ƒ 2030.76

Totaal der uitgaven

ƒ 197.26
---

Batig saldo over
1943

ƒ 1833.50
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D. Rekening van het bibliotheekfonds
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo over het jaar
1942

ƒ 347.40

II

Rente kasgeld Leidsche
Spaarbank

ƒ 9.16
---

Totaal

ƒ 356.56

UITGAVEN

Nihil
Batig saldo over 1943

ƒ 356.56

E. rekening Dr. C.J. Wijnaendts Francken-stichting
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der rekening
over 1942

ƒ 367.22

II

Rente ƒ 11.500 2 1/2 %
ƒ 287.30
Grootboek met aftrek van
kosten enz.

III

Rente kasgeld Leidsche
Spaarbank

ƒ 14.87
---

Totaal

ƒ 669.39

UITGAVEN

Reiskosten

ƒ 7.50

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 669.39

Totaal der uitgaven

ƒ 7.50
---

Totaal

ƒ 661.89

F. Rekening van de eigen uitgaven der Maatschappij
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der rekening
over 1942

ƒ 1412.36
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Bijdrage van de Ned.
ƒ 400.Acad. v. Wetenschappen
ten behoeve van de
Coornhert-stichting

III

Uitkeering uit de Alg. kas ƒ 565.krachtens art. 63 der Wet
(10 % der werkelijke
inkomsten 1942)

IV

Rente kasgeld Leidsche
Spaarbank

V

Vijfde der 5 jaarl. bijdragen ƒ 200.uit het vaste fonds

ƒ 56.93

--Totaal

ƒ 2634.29
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UITGAVEN

Nihil
Batig saldo over 1943

ƒ 2634.29

G. Rekening van de bibliotheek der Nederlandsche letteren
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der rekening
over 1942

ƒ 758.06

II

Rente kasgeld Leidsche
Spaarbank

ƒ 7.64
---

Totaal

ƒ 765.70

UITGAVEN

I

Honorarium Dr A.A. van
Rijnbach (Bredero.
Tooneelspelen deel 17)

ƒ 250.-

II

Dr C. Kruyskamp
(correcties)

ƒ 120.-

III

Professor Dr J. Wille
honorarium kleinere
gedichten van Bilderdijk

ƒ 250.-

--Totaal

ƒ 620.-

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 765.70

Totaal der uitgaven

ƒ 620.---

Batig saldo over 1943

ƒ 145.70

Aldus opgemaakt door den penningmeester 20 April 1944
(w.g.) J. Slagter
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het bestuur:
Leiden, 27 April 1944
(w.g.) M.D. van Wijngaarden
(w.g.) P.J. Idenburg
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Rekening en verantwoording van den penningmeester over het
jaar 1944
A. ALGEMEENE REKENING
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der
rekening over 1943

ƒ 4947.29

II

Ontvangsten
behoorende tot
vorige dienstjaren

ƒ -.-

III

Opbrengst van
bezittingen en rente
van kasgeld

ƒ 624.04

IV

Contributie

ƒ 295.85

V

Onvoorziene
ontvangsten

ƒ 506.30
---

Totaal der
ontvangsten

ƒ 6373.48

UITGAVEN

I

Uitgaven
behoorende tot
vorige dienstjaren

II

Kosten van bestuur, ƒ 250.lokaalhuur, enz.
1 salaris secretaris
2 bureau

ƒ -.-

ƒ 245.12

3
ƒ -.telefoonvergoeding
secretaris
4 porti secretariaat ƒ -.5 porti
penningmeester

ƒ 11.19

6 materieele
verzorging archief

ƒ 250.-

7 bureau
penningmeester

ƒ 11.-

8 lokaalhuur,
ƒ 378.34
telefoon, concierge
9 kosten
ƒ -.bestuursvergaderingen
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ƒ 4.50
representatiekosten,
reiskosten, porti
voor bestuursleden
11 pensioen
oud-bode Loman

ƒ 25.05

12 diversen,
onvoorzien

ƒ 38.12

ƒ 1213.32

--III

Kosten van
ƒ 205.algemeene en
maandelijksche
vergaderingen
1 Honorarium voor
sprekers, projectie
enz.
2 koffiedrinken
jaarvergadering

ƒ -.-

ƒ 205.-

--IV

Kosten voor vaste
commissies

V

Kosten van het
jaarboek
1 drukkosten

ƒ 1391.67

2 kosten van
verzending

ƒ 90.72

3 honoraria, porti,
diversen

ƒ 4.75

ƒ 1487.14

---

---

Transporteeren

ƒ -.-

ƒ 2905.46
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Transport
VI

ƒ 2905.46

Kosten van de
bibliotheek
1 Salaris
bibliothecaris

ƒ 400.-

2 bureau, telefoon

ƒ 23.49

3 aankoopen,
lidmaatschappen

ƒ 954.96

4 kosten van
inbinden

ƒ 62.15

5 assurantie

ƒ 519.20

6 kosten ruilbureau ƒ -.Kon. Bibliotheek

ƒ 1959.80

--VII

Kosten van eigen
uitgaven der
Maatschappij

ƒ 567.-

VIII

Belastingen

ƒ 32.73

IX

Bijdragen
ƒ 10.1
Boekenverspreiding
Alg. Ned. Verbond
2 Vondelmuseum

ƒ 5.-

3 Ned. Cie. v.
Geschiedk.
Wetenschappen

ƒ 40.11

ƒ 40.11

--X

Belegging voor
uitkeering prijs v.
Meesterschap 1944

ƒ -.-

XI

Onvoorziene
uitgaven

ƒ 460.05
---

Totaal

ƒ 5965.15

RECAPITULATIE

Totaal der
ontvangsten

ƒ 6373.48

Totaal der uitgaven

ƒ 5965.15
---

Batig saldo over
1944

ƒ 408.33
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B. REKENING VAN HET VASTE FONDS
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der
rekening over 1943

ƒ 1810.35

II

Rente van het fonds ƒ 385.32
m.a.v. kosten
1/2 jaar rente 2 1/2
% Grootboek
ƒ 30850.1/2 jaar rente 2 1/2 ƒ 386.57
% Grootboek
ƒ 30950.-

ƒ 771.89

--III

Rente kasgeld
Leidsche
Spaarbank

ƒ 59.07

--Totaal

ƒ 2641.31

UITGAVEN

I

Kosten inning rente
1943

ƒ 0.52

II

Belegging van
gelden (art. 78 der
Wet)

ƒ 166.95

III

Vierde der 5
jaarlijksche
bijdragen
Repertorium
tijdschriftartikelen
Petit-Ruys

ƒ 100.-

--Totaal

ƒ 267.47
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RECAPITULATIE

Totaal der
ontvangsten

ƒ 2641.31

Totaal der uitgaven

ƒ 267.47
---

Batig saldo over
1944

ƒ 2373.84

C. REKENING VAN HET FONDS VOOR DEN LUCIE B. EN C.W. VAN DER
HOOGT-PRIJS
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der
rekening over 1943

ƒ 1833.50

II

Rente kapitaal:
ƒ 383.60
1 rente ƒ 12.500 3
% Grootboek m.a.v.
kosten
2 rente van effecten ƒ 504.90

ƒ 888.50

--III

Aflossing 3 1/2 %
pandbr. ƒ 500.Haarl. Hyp.bank
m.a.v. kosten

ƒ 501.63

IV

Rente kasgeld
Leidsche
Spaarbank

ƒ 52.21

--Totaal

ƒ 3275.84

UITGAVEN

Aankoop ƒ 200.- 3
% Grootboek à

ƒ 198.47

98 11/16 m.k.
Aankoop ƒ 1000.- 3
% Grootboek à 91
1/4 m.k.

ƒ 917.57

--Totaal

ƒ 1116.04

RECAPITULATIE
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Totaal der
ontvangsten

ƒ 3275.84

Totaal der uitgaven

ƒ 1116.04
---

Batig saldo over
1944

ƒ 2159.80

D. REKENING VAN HET BIBLIOTHEEKFONDS
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der
rekening over 1943

ƒ 356.56

II

Rente kasgeld
Leidsche
Spaarbank

ƒ 9.39

--Totaal

ƒ 365.95

UITGAVEN

Nihil
Batig saldo over
1944

ƒ 365.95
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E. REKENING DR. C.J. WIJNAENDTS FRANCKEN-STICHTING
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der rekening
over 1943

ƒ 661.89

II

Rente ƒ 11.500 2 1/2
Grootboek m.a.v. kosten

ƒ 287.30

III

Rente van kasgeld
Leidsche Spaarbank

ƒ 22.83
---

Totaal

ƒ 972.02

UITGAVEN

Nihil
Batig saldo over 1944

ƒ 972.02

F. REKENING VAN DE EIGEN UITGAVEN DER MAATSCHAPPIJ
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der rekening
over 1943

ƒ 2634.29

II

Bijdrage uit de Alg. kas (10 ƒ 567.% der werkelijke inkomsten
over 1943)

III

Rente kasgeld Leidsche
Spaarbank

ƒ 73.69
---

Totaal

ƒ 3275.25

UITGAVEN

Nihil
Batig saldo over 1944

ƒ 3275.25

G. REKENING VAN DE BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSCHE LETTEREN
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo der rekening
over 1943

ƒ 145.70

II

Rente kasgeld Leidsche
Spaarbank

ƒ 1.26
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--Totaal

ƒ 146.96

UITGAVEN

Nihil
Batig saldo over 1944

ƒ 146.96

Aldus opgemaakt door den penningmeester 4 Juni 1945
(w.g.) J. Slagter
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
Leiden, 25 Juni 1945
(w.g.) A.A. van Rijnbach
(w.g.) F.A. le Poole
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1940

Aalberse, Mr P.J.M.
Laan Copes van Cattenburch 76,
'sGravenhage

1917

Alberdingk Thijm, Dr K.J.L.
Dreef 4, Haarlem

1895

André de la Porte, Mr G.
Frederik Hendriklaan 6, 'sGravenhage

1923

Anema, Seerp
308 Oranjewoud

1915

Angremond, Dr T.H. d'
Alma Tademastr. 18, Leeuwarden

1944

Antoniades, Dr Sophie
Morschkade 2, Leiden

1933

Arendonk, Dr C. van
Rijnsburgerweg 18, Leiden

1924

Asbeck, Mr F.M. baron van
Van Slingelandtlaan 4, Leiden

1934

Asselbergs, Dr W.J.M.A.

1932

1

De indeeling van deze lijst is gemaakt om de navraag naar adressen buiten onze grenzen te
vergemakkelijken en zal in de volgende lijst weer door de gebruikelijke doorloopende
alfabetische ordening worden vervangen.
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Lomanstraat 73HS, Amsterdam Z.
Bakhuizen van den Brink, Dr J.N.
Rapenburg 40, Leiden

1928

Bakker, Bert
Crocusstraat 14, Wassenaar

1945

Banning, Dr W.
1945
De Wetstein Pfisterlaan 38, Driebergen
Barge, Dr J.A.J.
Boerhaavelaan 6, Leiden

1924

Bartstra, Dr J.S.
Zonnelaan 49, Haarlem

1922

Bax, W.
H. Kanaaldijk 14, Maastricht

1937

Bayer (p. Climacus) O.F.M., J.J.M.
Minderbroederklooster, Burgem.
Wuytenw. 2, Drachten

1945

Beaufort, Jkvr. Dr C.M. de
Heiligen Berg, Leusden

1944

Becker, B
Merwedeplein 1, Amsterdam

1940

Beeck Calkoen, Mr A.J.L. van
Burgemeesterlaan, Driebergen

1935

Beelaerts van Blokland, Jhr Mr F.
Bazarstraat 13, 'sGravenhage

1901

Beerling, R.F.
Jaagpad 63, Delft

1943

Beets, Mr N.
Nic. Maesstraat 122, Amsterdam C.

1908

Beets-Damsté, H.A.C.
Witte Singel 79, Leiden

1936

Becker, Dr B.
Merwedeplein 11, Amsterdam Z

1940

Bellon, Dr K.L.
Nijhoffstraat 3, Nijmegen

1935

Belonje, Mr Dr J.
Nassaulaan 41, Alkmaar

1937

Bemmelen, Mr. J.M. van
Boerhaavelaan 26, Leiden

1932

Beresteyn, Jhr. Mr Dr E.A. van
Het Bergelt, Vierhouten

1919

Berg Dr B. van den
Walenburgerweg 10A, Rotterdam C

1941
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Berg, Dr P.W.J. van den Nyeveen

1943

Berkelbach van der Sprenkel, Dr S.F.H.J. 1937
Maliebaan 16, Utrecht
Bernet Kempers, Dr K. Ph.
Harmoniehof 22 I, Amsterdam Z

1943

Bezoen, Dr H.L.
Oude Deldenerweg 244,
Boekelo-Enschede

19

Beuken, Dr. W.H.
Waardstraat 73, Helmond

1935

Bicker Caarter, A.
Nieuwsteeg 13, Leiden

1944

Bie, Dr J.P. de
Daendelstraat 48, 'sGravenhage

1930

Bloem, Mr J.C.
Rijksstraatweg 130, Warnsveld

1922

Blok, Dr H.P.
Willem de Zwijgerlaan 18, Oegstgeest

1945

Blommestein, Ch. E. van
Van Miereveldstraat 1, Amsterdam Z.

1945

Blijstra, R.
Amstellaan 66 I, Amsterdam Z

1945

Boasson, Mr Dr J.J.
Mesdagstraat 70, 'sGravenhage

1939

Boeke, Dr J.H.
Warmonderweg 18, Oegstgeest

1930

Boeles, Mr P.C.J.A.
Harlingerstraatweg 75, Leeuwarden

1906

Boerman, W.E.
1940
Van Beuningenstraat 18 C, Rotterdam C
Boersema, Dr K.H.
van den Brandelerkade 10, Leiden

1926

Boerwinkel, Dr F.
Teselinglaan 9, Driebergen

1944

Boldingh-Goemans, W.L.
Bankastraat 112, 'sGravenhage

1920

Bolhuis, Mr J.J. van
Leeuwendaallaan 58, Rijswijk ZH

1922

Bonger-van der Borch van Verwolde,
bsse F.W.H.
Groot Hase, Almen

1936
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Bordewijk, Mr F.
Lange Nieuwstraat 187, Schiedam

1937

Bottenheim, Mr S.
Schubertstraat 18, Amsterdam Z

1934

Boudier-Bakker, Ina
Oude Gracht 333, Utrecht

1905

Bourbon, Mr L. de
Elzenlaan 1, Oss

1945

Braak, Dr S.
Groot-Hoefijzerlaan 10, Wassenaar

1924

Braat, Dr W.C.
Emmalaan 67, Oegstgeest

1937

Brabander, G. den
Bosboom Toussaintstraat 333 III,
Amsterdam W

1945

Brandt, Dr C.D.J.
Jan van Scorelstraat 71, Utrecht

1940

Brandt Corstius, Dr J.C.
A. van Ostadelaan 147, Utrecht

1943

Brants, Mej. J.
Plantsoen 19, Leiden

1944

Brevet, Mr F.J.
Kralingsche Plaslaan 1, Rotterdam O

1943

Briët, Mr P.E.
Rapenburg 36, Leiden

1932

Brom, Dr Gerard B.
Sint Annastraat 185, Nijmegen

1912

Brouwer, dr A.M.
Aristoteleslaan 20, Zeist

1934

Brouwer, Dr J.H.
Nassaulaan 52A, Groningen

1941

Bruin, Dr C.C. de
1ste Barendrechtsche weg 43,
Barendrecht

1938

Bruin, H. de
Stadionweg 324 III, Amsterdam Z

1945

Brummel, Dr L.
Van Montfoortlaan 29, 'sGravenhage

1928

Buck, Dr A. de
1935
De Mey van Streefkerkstraat 1A, Leiden
Buck, Dr H. de
Heide-en-Watersteeg 3, Haren (Gr.)

1931

Buiskool, Dr H.E.
Hooigracht 69, Leiden

1937
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Buitendijk, Dr W.J.C.
Rubensstraat 72, Amsterdam Z

1943

Burger, Dr H.
Stadionkade 12 HS, Amsterdam Z

1920

Burgersdijk, Dr. L.A.J.
De Ruyterlaan 18, Velp

1935

Buskes Jr, J.J.
Tintorettostraat 29 B, Amsterdam Z

1945

Byll, H. van der
Prinsengracht 738, Amsterdam C

1919

Bijlsma, Mr R.
Prinse Vinkenpark 14, 'sGravenhage

1915

Byvanck, Dr A.W.
Burggravenlaan 24, Leiden

1939

Can, Dr H.L.M. van
Abtenlaan 54, Kerkrade

1944
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Cannegieter, H.G.
Kleverparkweg 222, Haarlem

1937

Casimir, R.
1916
Groen van Prinstererlaan 35, Voorburg
Clay, Dr J.
Henri Polaklaan 13A, Amsterdam C

1921

Cleerdin, Vincent
Maurickplein 2, Vught

1934

Cleveringa, Mr R.P.
Rijnsburgerweg 29, Leiden

1931

Cohen, Dr D.
Van Breestraat 172, Amsterdam Z

1926

Cohen Stuart, Mr A.B.
Groenhovenstraat 17, Leiden

1944

Cool, Ir Wouter
Laan Copes van Cattenburch 85,
'sGravenhage

1933

Coolen, Antoon
‘De Kempen’, Waalre

1931

Coolhaas, Dr W. Ph.
1945
p.a. mej. M.C. Coolhaas Rozenhoflaan
23, Zutphen
Cosquino de Bussy, Mr A. le
Oranje Nassaulaan 23, Amsterdam Z

1919

Coster, D.
Voorstraat 101, Delft

1915

Coster, Dr H.P.
Sint Lucasstraat 8A, Groningen

1917

Cramer, Dr J.A.
Prins Bernhardlaan 42, Bilthoven

1925

Crevel, Dr M. van
2e Schuijtstraat 151, 'sGravenhage

1945

Crommelin, Dr C.A.
Wasstraat 60, Leiden

1930

Crone, G.C.E.
Holbeinstraat 24, Amsterdam Z

1940

Dam, Mr W.A.C. van
Lischplein 14, Rotterdam N

1932

Dam van Isselt, W.E. van
1909
Van Blankenburgstr. 12, 'sGravenhage
Dammerman, Dr K.W.
Rijnsburgerweg 125A, Leiden

1943
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Damsté, H.T.
Koninginnelaan 11, Oegstgeest

1925

Damsté, Dr Onno
Insulindelaan 9, Hilversum

1935

Damsteegt, Dr B.C.
Lijsterbesstraat 125. 'sGravenhage

1944

Defresne, M.A.A.A.
Honthorststraat 50B, Amsterdam Z

1935

Dekker, M.
Alexanderkade 6, Amsterdam

1945

Deursen, Dr A. van
Wassenberghstr. 32A, Groningen

1944

Diermanse, Dr P.J.J.
Daguerrestraat 28, 'sGravenhage

1941

Dillen, Dr J.G. van
Ruysdaelkade 11, Amsterdam Z

1923

Dis, Dr L.M. van
Ramplaan 82, Haarlem-Overveen

1939

Does, Jhr Mr G.W. van der
Zeestraat 98, 'sGravenhage

1938

Domela Nieuwenhuis Nyegaard, J.D.
Koninginneweg 13, Amsterdam Z

1911

Dominicus, Dr F.C.
Van Boetzelaerlaan 41, 'sGravenhage

1931

Donkersloot, Dr. N.A.
Daniël Willinkplein 45 IV, Amsterdam Z

1936

Donner, Mr J.
Statenlaan 110, 'sGravenhage

1937

*Downs M A, Brian W.
Lange Vijverberg 14, 'sGravenhage
Christ's College, Cambridge (Eng.)

1936

Draak, Mej. Dr A.M.E.
Deurlostraat 58 II, Amsterdam Z

1941

Draaijer-de Haas, A.H.
Nassau Odyckstraat 6, 'sGravenhage

1917

Drewes, Dr G.W.J.
Zoeterwoudsche Singel 109, Leiden

1945

Drion, F.J.W.
Emmastraat 34, 'sGravenhage

1925

Droogleever Fortuyn-Leenmans, M.
Vondelstraat 146, Amsterdam Z

1941

Dugteren, Mej. I.M. van
Westzeedijk 145, Rotterdam C

1926

Dullemen-de Wit, J. van

1923
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Oranje Nassaulaan 75, Amsterdam Z
Duyfhuizen, Mej. Dr G.M.J.
Esschenlaan 38, Rotterdam O

1945

Duyvendak, Dr J.J.L.
Sterrewacht 5, Leiden

1923

Dijk, J.C. van
Kerkplein 2, Bloemendaal

1922

Ebeling, H.J.M.
Choorstraat 14, 'sHertogenbosch

1944

Eck, Mej. O.J. van
Spinozastraat 43, Amsterdam C

1926

Eeghen, Mr Chr. P. van
Heerengracht 497, Amsterdam C

1912

Eeghen, Mej. Dr I.H. van
Heerengracht 497, Amsterdam C

1942
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Eerdbeek-Claasen, M.L.H.
Zeeweg 148, Katwijk aan den Rijn

1930

Elst, Dr J. van der
Jacob van Lenneplaan 1, Haarlem

1921

Endepols, Dr H.J.E.
Sint Hubertuslaan 11, Maastricht

1911

Engelman, Jan
1934
Van Asch van Wijckkade 29bisA, Utrecht
Enklaar, Dr D. Th.
Baronielaan 120, Breda

1933

Ent, Dr W. van den
1939
François Maelsonstr. 51, 'sGravenhage
Erné, Dr B.H.
Servaas Bolwerk 8, Utrecht

1939

Erven Dorens, A.A.G. van
Utrechtsche weg 40, Arnhem

1924

Es, Dr G.A. van
Korreweg 52, Groningen

1944

Evers, G.A.
Van Speykstraat 20, Utrecht

1942

Eyck, Mr P.N. van
Hertelaan 12, Wassenaar

1936

Eysinga, Jhr Mr W.J.M. van
Rijnsburgerweg 98/100, Leiden;
‘Boschoord’, Sint Nicolaasga

1913

Eysselsteyn, B. van
Nassaukade 55, Rijswijk ZH

1938

Feber, Ir L.J.M.
Breitnerlaan 75, 'sGravenhage

1932

Feen, A.H. van der
Dijkgravenlaan 2, Amstelveen

1919

Fetter, Dr J.C.A.
Riouwstraat 148, 'sGravenhage

1927

Feyfer, Dr F.M.G. de
Kanaalweg 134, Utrecht

1939

Fockema Andeae, Mr J.P.
1911
Soestdijksche weg 28 Noord, Bilthoven
Fockema Andreae, Mr S.J.
Villa ‘Sprengloo’, Hierden

1930

Fokkema, Dr F.J.
Leidsche Straatweg 10, Oegstgeest

1942
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Fokkema, Dr K.
Warmonderweg 6, Oegstgeest

1944

Folkers, Th.
Hofdijk 35, Oegstgeest

1938

Fontaine Verwey, Mej. Dr E. de la
Benoordenhout 30, 'sGravenhage

1942

Fontaine Verwey, Mr H. de la
Prinsengracht 901, Amsterdam C

1942

Galestin, Dr Th. P.
1943
Koninginneweg 50boven, Amsterdam Z
Geelkerken, Dr J.G.
Sophialaan 41, Amsterdam Z

1926

Geers, Dr G.J.
Valkenboschkade 287, 'sGravenhage

1928

Gelder, Dr J.J. de
1922
Wyttenbachweg 43 (tuinz.), Oegstgeest
Gelder-Jansen, M. de
1939
Wyttenbachweg 43 (tuinz.), Oegstgeest
Gelder, Dr Enno H.A. van
Belgische plein 19, Scheveningen

1922

Gelder, Dr H.E. van
Schouwweg 79, Wassenaar

1906

Gelder, Dr J.G. van
Oranjelaan 4, Wassenaar

1936

Gerhardt, Dr Ida G.M.
Graafschap 1, Kampen

1945

Gerlach Royen O.F.M., Dr N.J.H.
‘Elinkwijk’ Sint Ludgerusstr. 1, Utrecht

1927

Gerretson, Dr F.C.
Janskerkhof 21, Utrecht

1913

Gerritsen, Dr. T.J.C.
Kiplaan 27, 'sGravenhage

1942

Geuns, Mr J.J. van
Jac. Obrechtstraat 67, Amsterdam Z

1939

Gewin, E.E.
Soestdijkerstraatweg 257, Bilthoven

1928

Geyl, Dr P.C.A.
Willem Barentszstr. 5, Utrecht

1918

Ghysen, Mej. Dr H.C.M.
Weststraat, Domburg

1921

Gielen, Dr Jos. J.
Brugstraat 73, Roosendaal

1933

Giffen, Dr A.E. van
Poststraat 6, Groningen

1923
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Gils, Dr P.J.M. van
Zwartbroekweg 26, Roermond

1908

Gilse, Dr P.H.G. van
Groenhovenstraat 13, Leiden

1937

Gobée, E.
Witte Singel 20, Leiden

1942

Goeje, C.H. de
Prinse Vinkenpark 26, 'sGravenhage

1941

Gogh-Kaulbach, A. van
Hemonylaan 9, Amsterdam Z

1914

Goossens, Dr Th.
Bossche weg 339, Tilburg

1924

Goslinga, Dr A.
Sloterweg 782, Sloten NH

1920

Gosses, Dr G.
Burnierstraat 5, 'sGravenhage

1932

Goudeket-Philips, M.
Händellaan 41, Naarden

1939
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Goudriaan, Dr Ir J.

1938

Graft, Mej. Dr C.C. van de
Parkstraat 15BIS, Utrecht

1906

Graswinckel, Jhr Mr D.P.M.
Bleyenburg 7, 'sGravenhage

1932

Gratama, G.D.
Zonnelaan 2, Haarlem

1919

Gravesande Pannekoek, G.H. 's
Valkenboschkade 663, 'sGravenhage

1926

Greve, Dr H.E.
1908,
Van Blankenburgstr. 38, 'sGravenhage
Grol, H.G. van
Ommensche weg A 12B, Den Ham

1939

Groot, Jan H. de
Achillesstraat 10 III, Amsterdam

1945

Grosheide, Dr F.W.
Amsteldijk 85, Amsterdam Z

1938

Guarnieri, R.
1921
Gerrit van Veenstraat 88, Amsterdam Z
Gunning, Dr C.P.
Valeriusplein 13, Amsterdam Z

1927

Gunning Wzn, Dr J.H.
H. Naarderweg 8, Hilversum

1904

Haagen, Mr J.K. van der
Broekslootkade 53, Voorburg ZH

1940

Haantjes, Dr J.
Rozenhoflaan 6, Zutphen

1930

Haar, Mej. Dr C.C. ter
Timorstraat 20, Hengelo

1935

Haeringen, Dr C.B. van
Galileistraat 40, 'sGravenhage

1923

Halbertsma, Dr K.F.A.
Noordeinde 15, Delft

1945

Hallema, A.
Valkenierslaan 232, Ginneken

1935

Hammacher, A.M.W.J.
Pieter Twentlaan 1, Wassenaar

1937

Hartgerink Koomans, Dr M.
Ubbo Emmiusstraat 34, Groningen

1943

Harting, Dr P.N.U.

1926
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Gerrit van der Veenstr. 115B, Amsterdam
Z
Hazewinkel, Mr H.C.
Esschenlaan 79, Rotterdam O

1939

Heek, J.H. van
Huis Bergh, 'sHeerenberg

1945

Heel, O.F.M., p. Dalmatius van
Heemraadsingel 87, Rotterdam W

1944

Heering, Dr C.J.
Koninginnelaan 17, Oegstgeest

1917

Heeroma, Dr K.H.
Toornveltstraat 32, Oegstgeest

1937

Heinsius, Dr J.
Santhorstlaan 21, Wassenaar

1900

Helfrich, O.L.
Oosteinde 62, Voorburg ZH

1939

Hellinga, Dr W.
Rivierenlaan 270 III, Amsterdam Z

1940

Henkels, R.F.A.
Burgem. Gülgerlaan 23, Hilversum

1945

Henneman, J.J.
'sGravesandestraat 5, Amsterdam O

1939

Hertog, A. den
Mauvestraat 42, 'sGravenhage

1939

Hille-Gaerthé, C.M. van
1920
Van Oldenbarneveltweg 27, Wassenaar
Hinte, Dr J. van
Van Breestraat 104B, Amsterdam Z

1941

Hintzen, Mej. Dr J.D.
1924
Joh. Vermeerstraat 15 II, Amsterdam Z
Hoekstra, Han G.
1945
Gasthuismolensteeg 12, Amsterdam C
Hoeve, Dr J. van der
Rijnsburgerweg 14, Leiden

1933

Hof, J.J.
Leeuwarden

1912

Hoff, Mr B. van 't
Van Aerssenstr. 70, 'sGravenhage

1943

Hofker, Mej. Dr S.
Roodenburgerstraat 22, Leiden

1915

Holk, Dr L.J. van
Plantage 26, Leiden

1938

Holkema, A.B. van
Emmastraat 32, Amsterdam Z

1933
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Hollander, Dr A.N.J. den
Watteaustraat 46, Amsterdam Z

1940

Holtrop-van Gelder, E. Ph.
Beelslaan 1, Haarlem

1920

Honig, G.J.
Lage Dijk 238/240, Zaandijk

1904

Hooft, Dr B.H. van 't
Nieuwe weg 42HS, Amsterdam O

1934

Hoornik, E.
Stadionstraat 25, Amsterdam Z

1939

Houwens Post, Dr Mr H.
Baronielaan 155, Breda

1945

Hüffer Mej. M.
Straatweg 2, Ubbergen

1923

Hugenholtz-Van Lokhorst, E.
Koninginneweg 144HS, Amsterdam Z

1926

Huizenga-Onnekes, E.J.
Kl. Wasinghehuis, Ten Boer Gr

1930
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Hulsman, G.
Van Hasseltlaan 21, Apeldoorn

1903

Hunger, Dr F.W.T.
Veurscheweg 66, Voorschoten

1932

Hunningher, Dr B.
Helmstraat 24A, 'sGravenhage

1943

Huyben O.S.B., Dom. J.
Sint Adelberts Priory, Egmond Binnen

1935

Huygens, F.P.
Duinrell 1, Wassenaar

1945

Idenburg, Dr Phil. J.
Van Calcarlaan 17, Wassenaar

1942

Idenburg, Mr P.J.
Warmonderweg 3, Leiden

1931

Idenburg-Siegenbeek v. Heukelom, O.
Warmonderweg 3, Leiden

1934

Itterzon, Dr G.P. van
Roelofsstraat 8, 'sGravenhage

1945

Jaspar, Mr E.J.H.
1928
Henric van Veldekeplein 20, Maastricht
Jeltes, Mr H.F.W.
P. de Hoochstraat 38HS, Amsterdam Z

1939

Jong, Dr A.J. de
Lomanstraat 86B, Amsterdam Z

1944

Jong, Dr K.H.E. de
Beeklaan 356, 'sGravenhage

1916

Jongejan, Mej. Dr E.J.
Schubertstraat 16, Amsterdam Z

1940

Josselin de Jong, Mej. K.H.R. de
Flatgeb. De Hofstad, Laan van
Meerdervoort 94, 'sGravenhage

1938

Juynboll, Dr W.R.
Nieuwsteeg 2, Leiden

1935

Kalff Jr., Dr G.
Van Eeghenstraat 111, Amsterdam Z

1932

Kamerbeek, Dr J.C.
Juliana van Stolberglaan 12, Alkmaar

1945

Kamp, Mr A.F.
‘De Horst’, Rondelaan 1, Bergen NH

1943

Kamphuis, G.
Van Eeghenstraat 185, Amsterdam Z

1943

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

Kanter, P.J. de
Kapelplein 1A, Scheveningen

1925

Kat Angelino, Dr A.D.A. de
Nassauplein 16, 'sGravenhage

1930

Kazemier, Dr G.
Kortrijksche straat 43, Scheveningen

1940

Kelk, C.J.
Havenrak 139, Broek in Waterland

1941

Kerkwijk, A.O. van
1914
Villa Sonnevanck, Julianaweg 26, Doorn
Kern, R.A.
Witte Singel 35, Leiden

1930

Kernkamp, Dr J.H.
Prinsessegracht 30, 'sGravenhage

1937

Kessen, Dr A.H.M.C.
Hertogsingel 66, Maastricht

1938

Keuchenius, Th. E.C.
Prinsenvinkenpark 26, 'sGravenhage

1945

Keuls, Mr H.W.J.
Vondelstraat 102, Amsterdam W

1932

Klaauw, Dr C.J. van der
Kernstraat 11, Leiden

1933

Klautz, J.P.
Museumplein 4, Amsterdam Z

1938

Kleyntjes S.J., J.C.J.
Oostduinlaan 50 (bibliotheek),
'sGravenhage

1911

Kloeke, Dr G.G.
Witte Singel 38, Leiden

1919

Kloot Meyburg, H. van der
Oude Schev. weg 108, Scheveningen

1913

Kluit, Mej. M.E.
Willemsparkweg 219, Amsterdam Z

1940

Kluyver, Mevr. C.A.
1917
Benoordenhoutscheweg 227, flat Nirvana
no. 4, 'sGravenhage
Knippenberg, Dr H.H.
Mierloscheweg 4, Helmond

1925

Knipping O.F.M., Dr J.B.
Vermeerstraat 7, Nijmegen

1941

Knipscheer, F.S.
Ign. Bispincklaan 13, Bloemendaal

1926

Knoef, J.
1940
Kattenburgervoorstr. 23, Amsterdam C
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Knop, G.
1939
Reinier Vinkeleskade 40, Amsterdam Z
Knuttel, Dr J.A.N.
Witte Singel 52, Leiden

1907

Knuvelder, G.
Broeselaan 3, Eindhoven

1941

Koenen, Mevr. Marie
1920
Casa Nova, H. Landstichting, Nijmegen
Kok, A.A.
Heerengracht 495, Amsterdam C

1936

Kollewijn, Dr R.D.
Witte Singel 39, Leiden

1940

Koningh, H. de
Breedstraat 83, 'sGravenhage

1945
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Kool, Halbo C.
Zomerdijkstraat 6, Amsterdam Z

1945

Korevaar-Hesseling, E.H.
Heemskerkstraat 13, Delft

1917

Korn, Dr V.E.
2e Schuytstraat 165, 'sGravenhage

1942

Kossmann, Dr F.K.H.
Statensingel 95c, Rotterdam C

1923

Kouwenaar, D.
Doorntjes 32, Bergen NH

1930

Kraemer, Dr H.
Witte Singel 32, Leiden

1933

Kramer, W.
Bowlespark 20, Wageningen

1931

Kramers, Dr H.A.
Poelgeesterweg 2, Oegstgeest

1938

Kramers, Dr J.H.
Frederik Hendriklaan 7, Oegstgeest

1930

Krieger, Dr C.C.
Koninginnelaan 14, Oegstgeest

1940

Kroes, Dr H.W.J.
Mesdagstraat 61, 'sGravenhage

1925

Kroes-Ligtenberg, Dr Chr.
Mesdagstraat 61, 'sGravenhage

1910

Kronenberg, Mr H.
‘Het Weterman’, Diepenveen

1925

Kronenberg, Mej. M.E.
Balistraat 102, 'sGravenhage

1913

Kroon, Dr J.E.
Stationsweg 25, Leiden

1916

Krul, W.F.J.M.
Frankenslag 345, 'sGravenhage

1940

Kruyskamp, Dr C.
Groenhovenstraat 16, Leiden

1941

Kruytbosch, Ir D.J.
P.C. Hooftlaan 5, Amersfoort

1942

Kühler, Dr W.J.
Koninginneweg 161, Amsterdam Z

1909

Kunst, Mr J.
Van Breestraat 167, Amsterdam C

1918

Lam, Dr H.J.

1941
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Rijnsburgerweg 127, Leiden
Laan, K. ter
Nassaulaan 9, Wassenaar

1925

Laceulle-van de Kerk, Dr H.J.
Koningsplein 8, 'sGravenhage

1942

Laman Trip-de Beaufort, H.

1921

Langeveld, Dr M.J.
A. Neuhuysstr. 12, Utrecht

1941

Lasonder, Dr L.W.A.M.
1920
Laan van Meerdervoort 93, 'sGravenhage
Laudy, A.
Laarderweg 170, Hilversum

1921

Leendertz, Dr W.
Jacob Obrechtstr. 67, Amsterdam Z

1944

Leeuw, Dr G. van der
Kraneweg 107, Groningen

1929

Lelyveld, Th. B. van
De Ruyterstraat 82, 'sGravenhage

1940

Lessen, Mej. Dr J.H. van
Zoeterwoudsche Singel 27, Leiden

1929

Lichtveld, L.
Courbetstraat 2, Amsterdam Z

1941

Lieftinck, Dr G.I.
Warmonderweg 17, Leiden

1938

Lievegoed, Ant. J.
Jan van Nassasstr. 66, 'sGravenhage

1933

Limburg Stirum, P.J. graaf van
‘IJsselvliedt’, Wezep

1938

Lindeboom, Dr J.
Petrus Campersingel 259, Groningen

1910

Linthorst Homan, Mr J.
Heereplein 2, Groningen

1935

Locher, Dr Th. J.G.
Zoeterwoudsche Singel 47, Leiden

1941

Loenen, Dr D.
Michelangelostraat 13B, Amsterdam Z

1939

Loos-Haaxman, J. de
Plantage 5A, Leiden

1945

Loos, J.C. van der
Langebuurt 33, Uitgeest

1934

Loosjes, Mr A.
Ceintuurbaan 4, Deventer

1918

Lubberhuizen, G.

1945
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Van Miersveldstraat 1, Amsterdam Z
Mak, Dr J.J.
Rapenburg 62, Leiden

1945

Mandere, H. Ch. G.J. van der
Riviervischmarkt 3A, 'sGravenhage

1940

Mare, A.J. de
Roelofsstraat 42, 'sGravenhage

1922

Martens v. Sevenhoven, Jhr Mr A.H.
1924
Van Lawick van Pabststraat 38, Arnhem
Martin, Dr W.
Nassaulaan 11, 'sGravenhage

1937

Maximilianus O.F.M., Cap.
Leidscheweg 191, Voorschoten

1942

Mayer, Henri
Riouwstraat 150, 'sGravenhage

1939
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Meer de Walcheren, Jhr P. van der
Burgem. de Manlaan 20, Breda

1941

Meertens, Dr P.J.
Prinsengracht 1101, Amsterdam C

1933

Meerwaldt, Dr J.D.
Anna Vondelstraat 4, Amsterdam Z

1938

Mees, Jacob
Westzeedijk 140, Rotterdam C

1923

Mees, Mr W.C.
Laan van Hoogwolde 1, Wassenaar

1929

Mees-Verwey, Dr Mea
Vinkebaan 1, Santpoort-Station

1929

Meester Jr., J. de
Heerengracht 13, 'sGravenhage

1926

Mengelberg, Dr R.
Schubertstraat 20, Amsterdam Z

1939

Meulen, Dr J. ter
Borneostraat 24, 'sGravenhage

1924

Meijers, Mr E.M.
Rijnsburgerweg 13, Leiden

1914

Michels, Dr L.C.
Wilhelminapark 11, Tilburg

1931

Milo, Dr T.H.
Konijnenlaan 18, Wassenaar

1943

Minderaa, Dr P.
Verlengde Slotlaan 135, Zeist

1940

Miskotte, Dr K.H.
Wassenaarscheweg 6, Leiden

1945

Mohrmann, Dr Christine A.E.M.
Sint Annastraat 40, Nijmegen

1940

Mok, M.
Torenlaan 58, Blaricum NH

1940

Molenaar, Joh. de
Mr Tripkade 41, Utrecht

1941

Molkenboer, Dr B.H.
Sint Antoniusplaats 10, Nijmegen

1916

Moll, J. Th.
De Lairessestraat 116B, Amsterdam Z

1941

Moll, Mr W.
1924
Van Blankenburgstraat 68, 'sGravenhage
Mollema, J.C.

1936

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945

Groenhovenstraat 14, 'sGravenhage
Moormann, Dr J.G.M.
Mesdagstraat 8, Nijmegen

1934

Morriën, A.
1945
Nieuwe Keizersgracht 3, Amsterdam C
Moulijn, S.
Schouwweg 72, Wassenaar

1939

Moulijn-Haitsma Mulier, H.H.J.
Schouwweg 72, Wassenaar

1940

Mulder, Anna H.
N.Z. Voorburgwal 274, Amsterdam C

1941

Mulder, Hendrik
Verbenalaan 10, Aerdenhout

1933

Musch, Jan
Raboes 23, Laren NH

1923

Mijnssen, F.H.J.
Singel 212, Amsterdam C

1918

Nes, Dr H.M. van
Vreewijkstraat 8, Leiden

1908

Nes-Uilkens, G. van
Sophiapark 2, Apeldoorn

1935

Neurdenburg, Mej. Dr E
Prinsesseweg 2BIS, Groningen

1917

Niermeijer, Dr J.F.
Botticellistraat 3, Amsterdam Z

1945

Nieuwenhuis, Dr A.W.
Jan van Goyenkade 44, Leiden

1902

Nispen tot Sevenaer, Jhr E.O.M.v.
Van Alkemadelaan 108, 'sGravenhage

1932

Nolet, W.
N.Z. Voorburgwal 293, Amsterdam C

1924

Noordeloos, P.
Snoeckstraat 1, Grootebroek

1944

Noordenbos, Dr O.
Z. Amstellaan 105 I, Amsterdam Z

1937

Nooteboom, Dr C.
Fagelstraat 11, Leiden

1945

Nouhuys, J.W. van
Benoordenhoutsche weg 227,
'sGravenhage

1933

Nijhoff, Mr M.
Kazernestraat 1A, 'sGravenhage

1921

Nijhoff, P.
Legrasweg 2, Laren NH

1941
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Nijhoff, W.
Lange Voorhout 9, 'sGravenhage

1895

Nijhoff-Wind, A.F.
Overasche weg 20, Princenhage

1945

Nijland, Mej. Dr J.A.
Huize Vogelwater, Bakkum

1896

Odé, Dr A.W.M.
Phoenixstraat 39, Delft

1934

Oerle, Ir H.A. van
Nieuwe Rijn 17, Leiden

1941

Oort, Dr J.H.
Sterrewacht 5, Leiden

1941

Opstelten, Dr J.C.
Schoutenstraat 40, 'sGravenhage

1945

Ossenbruggen, Mr F.D.E. van
Buys Ballotstraat 49, 'sGravenhage

1911
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Ottema, Nanne
Prins Hendrikstraat 6, Leeuwarden

1931

Oudschans Dentz, Fred.
Bankastraat 4, 'sGravenhage

1917

Oven, Mr J.C. van
Cobetstraat 28, Leiden

1925

Ozinga, Dr M.D.
Noordenburglaan 46, Voorburg ZH

1931

Pater, Dr J.C.H. de
Stephensonstraat 68, 'sGravenhage

1931

Pattist, J.N.
Jac. Mosselstraat 7, 'sGravenhage

1920

Pelinck, E.
Oude Singel 66, Leiden

1941

Poelje, Dr G.A. van
Ruychroklaan 28, 'sGravenhage

1935

Polak, Dr Leon
Van Weede van Dijkveldstr. 88,
'sGravenhage

1922

Poole, Mej. A.F. le
Van Slingelandtlaan 5, Leiden

1941

Poortman, Mej. E.B.A.
Cobetstraat 43, Leiden

1945

Portengen, Mej. Dr A.J.
Danckertsstraat 9, 'sGravenhage

1933

Post, Dr R.R.
Van Oldenbarneveltstr. 27, Nijmegen

1937

Posthumus Meyjes, Dr E.J.W.
Mauvestraat 17, 'sGravenhage

1926

Pot Bz, Mr Dr C.W. van der
H.W. Mesdagplein 8, Groningen

1911

Pot, J.E. van der
Honingerdijk 65, Rotterdam O

1929

Premsela, Dr M.J.
Overtoom 466, Amsterdam W

1923

Prins, Dr A.A.
Van den Brandelerkade 7, Leiden

1941

Prinsen, Mej. Dr M.M.
Zuider Amstellaan 195, Amsterdam Z

1942,

Prooye-Salomons, Dr H. van
Paulus Buyslaan 18, Amersfoort

1936
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Proost, Dr K.F.
Kralingsche Plaslaan 14, Rotterdam O

1923

Pijnacker Hordijk, Mr P.A.
Wilhelminapark 13, Oegstgeest

1932

Raalte, Dr E. van
Van Dorpstraat 22, Scheveningen

1933

Rademaker, Dr L.A.
Prins Hendriklaan 16, Rijswijk ZH

1915

Radermacher Schorer, Mr Dr M.R.
Wilhelminapark 12, Utrecht

1938

Ramondt, Mej. M.
Fred. Hendrikstraat 25, Utrecht

1920

Ras, Dr G.
Twijnderslaan 2, Haarlem

1932

Rassers, Dr W.H.
Van Zuylen van Nyeveltstr. 102,
Wassenaar

1934

Ravesteyn, L.J.C.J. van
Westeinde 28, Voorburg ZH

1932

Reeser, Dr E.
Esschenlaan 44, Rotterdam

1940

Regteren Altena, Dr J.Q. van
Vossiusstraat 25, Amsterdam Z

1937

Reichling, Dr A.
Hobbemakade 51, Amsterdam Z

1940

Reinalda, M.A.
Wilhelminapark 1, Haarlem

1945

Renkema, Dr E.H.
Sijzenlaan 42, 'sGravenhage

1931

Rheineck Leyssius, Jhr Dr H.J.
1931
L. Th. van Westeinde 134, Voorburg ZH
Rhijn, Dr M. van
Hobbemastraat 6, Utrecht

1918

Rhijn-Naeff, A. van
Joh. de Witstraat 25, Dordrecht

1902

Ridder, Mevr. Tony de
Dennekampweg 47, Oosterbeek

1926

Riemens, Dr K.J.
Z. Amstellaan 191 III, Amsterdam Z

1922

Riemens-Reurslag, Mevr. J.
Z. Amstellaan 191III, Amsterdam Z
Rientjes, pastoor A.J.
Breedstraat 18, Maarssen

1944

Rispens, J.A.

1939
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Sweelinckstraat 2, Deventer
Ritter Jr, Mr P.H.
Adm. van Gentstraat 23, Utrecht

1917

Robbers, J.
Asterlaan 33, Aerdenhout

1938

Roëll, Jhr D.C.
Amstel 256, Amsterdam C

1936

Rogge, Mej. E.M.
Koninginneweg 133 HS, Amsterdam Z

1926

Rogier, L.J.
Rochussenstr. 333A, Rotterdam W

1942

Roland Holst-van der Schalk, H.
Buissche Heide C 214, Zundert

1919

Roldanus, Mej. Dr. C.W.
Praediniussingel 27, Groningen

1927
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Rombouts, S.
Kloosterstraat 22, Goirle

1931

Romein, Dr J.M.
Dan. Willinkplein 21A, Amsterdam Z

1929

Romein-Verschoor, Dr A.
Dan. Willinkplein 21A, Amsterdam Z

1936

Ronkel, Dr Ph. S. van
Zoeterwoudsche Singel 41, Leiden

1912

Rooseboom, Dr Maria
Dorpsstraat 15, Oegstgeest

1943

Roosenburg, P.
Hoogewoerd 34, Leiden

1943

Roukens, Dr W.
Groesbeeksche weg 184, Nijmegen

1939

Royen, Mr. R. van
Lammenschansweg 1, Leiden

1939

Rüter, Dr A.J.C.
Craeyenesterlaan 47, Haarlem

1944

Rutten, Dr Felix
1919
p.a. Th. van Rossum, Valkenburgerweg,
Heerlen
Ryckevorsel, Jhr Mr Dr A.B.G.
M. van Riouwstraat, 'sGravenhage

1926

Ryckevorsel, Jhr Dr J.L.A.A.
M. van Kerkstraat 20, Hees

1936

Rijksen, Mr A.A.J.
Crabethstraat 43, Gouda

1941

Rijnbach, Dr A.A. van
Fruinlaan 14, Leiden

1927

Rijnberk, Dr G. van
1923
‘Casa Sole’, Heideweg 12, Blaricum NH
Salverda de Grave, Dr J.J.
Wapenveld

1893

Sauveplanne-Oppenheim, Mevr. A.L.
Schouwweg 87, Wassenaar

1917

Savornin Lohman, Dr B.C. de
Emmalaan 37, Utrecht

1939

Schaik-Willing, J.G. van
Leidsche Kade 100, Amsterdam C

1935

Schallenberg, Dr E.W.
Lorentzkade 30, Leiden

1939
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Schelven, Dr A.A. van
Distellaan 7, Aerdenhout

1912

Schepman, Dr A.M.H.
Nassaulaan 2, Groningen

1936

Schepp, C.L.
Brediusweg 25, Bussum

1923

*Schierbeek, Dr A.
1945
Van Diepenburchstr. 92, 'sGravenhage
Schilfgaarde, Mr A.P. van
Kastanjelaan 20A, Arnhem

1936

Schilfgaarde, Dr P. van
Ten Hovestraat 87, 'sGravenhage

1944

Schönfeld, Dr M.
Jonkerweg 27, Hilversum

1914

Scholte, Mr H.
N.Z. Voorburgwal 347, Amsterdam C

1934

Scholte, Dr J.H.
Willemsparkweg 196, Amsterdam Z

1915

Scholtens, Mr H.J.J.
Prins Bernhardlaan 2A, Beverwijk

1942

Schot, Aleida G.
Beethovenstraat 82 III, Amsterdam Z

1941

Schotman, Dr J.W.
Brediusweg 71, Bussum

1939

Schoute, Dr D.
Soesterbergsche weg 109, Soest

1923

Schreurs M.S.C., Jac.
Stein aan de Maas (L)

1941

Schurer, F.
Admiraal de Ruyterweg 286 III,
Amsterdam W

1940

Schuur, Koos
Sarphatistraat 60 II, Amsterdam C

1945

Serrarens, E.A.
Roerzicht 15, Roermond

1940

Serrurier, Mej. Dr C.
Amstel 155 II, Amsterdam C

1913

Sevensma, Dr T.P.
Rijnsburgerweg 162, Leiden

1938

Sevenster, Dr G.
Witte Singel 61, Leiden

1934

Sigtenhorst Meyer, B. van den
Prins Mauritslaan 73, 'sGravenhage

1937

Sipma, Dr P.

1924
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Willem Lodewijkstraat 65, Leeuwarden
Sizoo, Dr A.
Raphaelplein 26, Amsterdam Z

1935

Slagter, Mr J.
Rijnsburgerweg 106, Leiden

1932

Sloots O.F.M., Cunibertus
Biest 43, Weert

1943

Slijper, Dr E.
Frederik Hendrikstraat 76, Utrecht

1914

Smit, Dr H.J.
1923
Nassau Dillenburgstr. 35, 'sGravenhage
Smit, J.
Daendelsstraat 35A, 'sGravenhage

1930

Smit, Dr Jac.
Dillenburgstraat 12, Zwolle

1943
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Smit, Mr J.P.W.A.
Peperstraat 84, 'sHertogenbosch

1923

Smit, Dr W.A.P.
Alexander Hegiusstraat 23, Deventer

1931

Smits van Waesberge S.J., Jos
1940
M.A.F. Hobbemakade 51, Amsterdam Z
Smijers, Dr A.A.
Potterlaan 7, Huis ter Heide

1933

Sneller, Dr Z.W.
Bergsingel 124, Rotterdam N

1920

Snouckaert van Schauburg, W. bar.
‘De Slotplaats’, Bakkeveen

1939

Soer, Mej. E.M.A.J.
‘Het Zonneke’-Hal 1, Boxtel

1894

Soons, Dr J.J.
Willem Barentszstraat 59, Utrecht

1940

Sparnaay, Dr H.
Koningsplein 1A, Utrecht

1929

Stapel, Dr F.W.
Flatgeb. Sniplaan no. 8, 'sGravenhage

1931

Staring, Mr A.
‘De Wildenborch’, Vorden

1926

Staverman, Dr W.H.
Noordenbergsingel 5, Deventer

1924

Steur, J.
Klimopstraat 28, 'sGravenhage

1945

Stockum, Dr Th. C. van
H.W. Mesdagstraat 57A, Groningen

1926

Stoel, Dr H.
Deventerstraat 28R, Apeldoorn

1944

Stokvis, Z.
Gazellelaan 1, Dieren

1928

Stols, A.A.M.
Bildersstraat 8, 'sGravenhage

1939

Stuiveling, Dr G.
Fabritiuslaan 5, Hilversum

1938

Stutterheim, Dr C.F.P.
Dr Kuyperstraat 29, Tiel

1943

Suchtelen, Dr N. van
1936
Adm. de Ruyterweg 547, Amsterdam W
Swaen, Dr A.E.H.

1899
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N. Amstellaan 168 II, Amsterdam Z
Swierstra, N.J.
Leeuwerikstraat 47, Leiden

1939

Székely-Lulofs, M.H.
Pinellaan 15, Santpoort (Station)

1932

Tadema, J.L.
Ged. Oude Gracht 91, Haarlem

1939

Tak, G.W. van der
Thomsonlaan 36, 'sGravenhage

1927

Tamminga, F.
Lange Kerkdam 105, Wassenaar

1945

Tazelaar, Dr C.
2e Constantijn Huygensstraat 77,
Amsterdam Z

1935

Terpstra, Dr H.
Sophialaan 7, Hilversum

1929

Thiel, Dr J.H.
P. Breughelstraat 45, Haarlem

1938

Thierry, Ir J.W.
Rietzangerlaan 21, 'sGravenhage

1945

Tholen-de Ranitz, L.
Van Ruijsdaelstraat 7, Arnhem

1919

Tielrooy, Dr J.B.
Jan Luykenstraat 86, Amsterdam Z

1922

Timmers, Dr J.J.M.
Lenculenstraat 99, Maastricht

1943

Tinbergen, Dr D.C.
Oude Ermeloscheweg 17, Hulshorst

1907

Tollenaere, Dr F.J.M.L. de
Merelstraat 41, Leiden

1940

Tricht, Dr H.W. van
Kwartelstraat 4, Eindhoven

1939

Tuyll van Serooskerken, Jkvr bsse v.
‘Balkenschoten’, Nijkerk

1925

Unger, Dr W.S.
Londensche Kaai 11, Middelburg

1919

Uyldert, M.
Minervalaan 84 III, Amsterdam Z

1941

Valkhoff, Mr J.
Cornelis van der Lindenstraat 15 III
Amsterdam Z

1945

Valkhoff, Dr M.
Courbetstraat 38, Amsterdam Z

1935

Valkhoff-Wijdom, A.G.

1945
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Geestesingel E 39, Alkmaar
Verberne, Dr L.G.J.
Vijverpark 36, Breda

1943

Verburgt, Mr J.W.
Van Zuylen van Nyeveltstr. 180,
Wassenaar

1924

Vercammen, Dr F.A.
Burg. Damstr. 4, Tilburg

1945

Verdenius, Dr A.A.
Emmastraat 31, Amsterdam Z

1925

Verdoes, P.
Sam Mullerstraat 18B, Rotterdam W

1929

Verhoeven, B.
Koningsweg 31, Beekbergen

1938
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Verrijn Stuart, Mr Dr C.A.
Prof. Lorentzlaan 70, Zeist

1900

Verrijn Stuart, Mr Dr G.M.
Apollolaan 1, Amsterdam Z

1933

Verschueren O.F.M., pr. L.
Megen

1942

Versprille, Mej. A.J.
Cobetstraat 87, Leiden

1934

Verwey-Jonker, Dr H.
Leenderweg 194, Eindhoven

1945

Veth, Corn.
Schuytstraat 254, 'sGravenhage

1917

Visscher, Mej. R.
P.C. Hooftlaan 3, Amersfoort

1923

Vletter, Dr A. de
Kleverlaan 47, Bloemendaal

1940

Vogelsang, Dr W.
1906
Hotel Het Wapen van Antwerpen, Utrecht
Vooys, Dr C.G.N. de
Van Hogendorpstraat 27, Utrecht

1902

Vooys, Ir I.P. de
Huygenslaan 55, Arnhem

1920,

Vor der Hake, Dr J.A.
Eemnesserweg 81, Baarn

1912

Vos, Mr A.T.
Appingedam

1932

Vries, Dr A.B. de
Z. Amstellaan 26, Amsterdam Z

1940

Vries, Mr F. de
Emmastraat 32, Amsterdam Z

1931

Vries, Th. U. de
Kloveniersburgwal 3 III, Amsterdam C

1932

Vriesland, Victor E. van
Postjeskade 249 II, Amsterdam W

1932

Waal, Dr H. van de
Utrechtsche Veer 12B, Leiden

1945

Wageningen-Salomons, A. van
Joh. van Oldenbarneveltlaan 77,
'sGravenhage

1913

Wagenvoort, Dr H.
Prins Hendriklaan 68, Utrecht

1923
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Walch, Dr J.L.
Vossiusstraat 4, Amsterdam Z

1912

Walther Boer, Dr C.L.
Statenlaan 108A, 'sGravenhage

1941

Waterink, Dr J.
Vossiusstraat 21HS, Amsterdam Z

1938

Welcker, Dr A.
1939
Roemer Visscherstr. 21, Amsterdam W
Werumeus Buning, J.W.F.
Overtoom 21, Amsterdam W

1923

Westendorp Boerma, Dr J.J.
Poststraat C 93, Zierikzee

1943

Weynen, Dr A.A.
Parklaan 127, Roosendaal NB

1941

Wiersma, Dr D.
Van Aerssenstraat 42, 'sGravenhage

1940

Wiersum, Dr E.
Westzeedijk 128, Rotterdam

1904

Wille, Dr J.
Korte Schoolstraat 2, Baarn

1925

Wils, Dr J.A.F.
Huygensweg 4. Nijmegen

1942

Winter, Jhr Dr P.J. van
Roodeweeshuisstraat 21, Groningen

1928

Witlox, Dr J.
Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam

1925

Witsen Elias, Jkvr C.
Prinsengracht 842 III, Amsterdam C

1945

Wolthuis, G.W.
Singel 7, Den Helder

1940

Woltjer, Dr R.H.
Oranje Nassaulaan 62, Amsterdam Z

1922

Wormser, Mr C.W.
Tintorettostraat 2, Amsterdam Z

1926

Woude, Joh. van der
Sweerts de Landasstr. 54, Arnhem

1945

Wijk, Dr W.E. van
Hemsterhuisstraat 2 E, 'sGravenhage

1931

Wijngaarden, Dr W.D. van
Witte Singel 62, Leiden

1936

Wijnaendts Francken-Dyserinck, W.
Prins Mauritslaan 93, 'sGravenhage

1913

Ypes, Dr Cath.
Colenbranderstraat 1, Arnhem

1942
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Zeggelen, Mevr. M.C. van
Huize Antoinetta, Van Eeghenstr. 125,
Amsterdam Z

1912

Zeijde, Dr M.H. van der
Lucas Bolwerk 6, Utrecht

1943

Zoetmulder, A.J.
Parklaan 23, Eindhoven

1927

Zwaan, Dr J. de
Boerhaavelaan 31, Leiden

1931

Zijderveld, Dr A.
Pieter Lastmankade 33, Amsterdam Z

1928

Zijlstra, Mr D.
Stadionkade 67 II, Amsterdam Z

1945
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Indonesië
Bernet Kempers, Dr A.J.
Koningsplein W 12, Batavia

1938

Brugmans, Dr I.J.
Batavia C

1933

Nederlandsch West-Indie
Kielstra, Mr J.C.

1924

Paramaribo, Ned. Guyana

België
Backer, Franz de
Sterrenwachtlaan 30, Ukkel-Brussel

1932

Baekelmans, Lode
Beeldhouwerstraat 50, Antwerpen

1920

Baur, Prof. Dr Frank
Leopoldlaan 22, Gent

1929

Belpaire, Mej. Dr M.E.
Markgravenlei 174, Antwerpen

1914

Blancquaert, Prof. Dr E.
Nevelschestraat 54, Mariakerke-Gent

1927

Bock, E. de
Lamorinièrestraat 116, Antwerpen

1934

Bom, E. de
Huis ten Heuvel, Calmphout

1903

Burssens, Dr A.F.S.
1940
Brusselsche Steenweg 34, Melle bij Gent
Cauwelaert, Aug. van
Markgravenlei 153, Antwerpen

1939

*Cuvelier, Dr J.
Kruisdagenlaan 45, Brussel

1913

Daels, Dr F.
Sint Pieter Nieuwstraat 97, Gent

1939

Dievoet, Dr E. van
Visscherstraat 3, Leuven

1941
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Essen, L. van der
Maria Theresiastraat 36, Leuven

1915

Fabricius, Jan
Homestead, Deurle (O. Vlaanderen)

1916

Foncke, Dr Rob.
Prudent Bolslaan 126, Laken-Brussel

1921

Ganshof, Dr F.L.
Jacob Jordaensstraat 12, Brussel

1935

Gessler, Dr Jan
Geldenakensche vest 84, Leuven

1929

Goemans, Dr L.
1902
Bondgenootenstraat 216, Voorst-Brussel
Grootaers, Dr L.
Naamsche Steenweg 158, Leuven

1923

Hullebroek, Em.
Woudlaan 107, Brussel-Vilvoorde

1913

Keyzer, Dr Paul de
Egmontstraat 14, Gent

1932

Lateur, Dr Frank
Ingoyghem

1901

Lindemans, Dr J.
Koningin Astridlaan 30, Laken-Brussel

1945

Loey, Dr A.C.H. van
Brussel

1940

Lyna, Dr Fred.
Koninklijke Bibliotheek, Brussel

1940

Meyer, Maurits de
Lange Kruisstraat 2, Gent

1934

Mierloo Jr, J. van
Frankrijklei 91, Antwerpen

1926

Monteyne, Dr L.C.G.
De Moystraat 9, Antwerpen

1940

Muls, Mr Josef
Vleminckveld 27, Antwerpen

1930

Pée, Dr W.
Keienveldstraat 38, Brussel

1939

Prims, Dr Floris
Marnixstraat 26, Antwerpen

1930

Puyvelde, Dr Leo van
Molièrelaan 184, Brussel

1914

Reypens, Dr L.J.
Frankrijklei 91, Antwerpen

1928

Ridder, Alfons de
Lemméstraat 21, Antwerpen

1935
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Ridder, André de
Preterlaan 166, Antwerpen

1918

Roggen, Dr D.
Adm. Buyllaan 105, Brussel

1935

Rombauts, Dr E.
Scheursvest 43, Leuven

1939

Roosbroek, Dr R. van
Vlaamsche Kunstlaan 40, Antwerpen

1939
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*Schmid, Dr J.J. von
1939
Avenue du Général de Gaulle 38, Ixelles
Schmoock, Dr G.E.K.
Volhardingstraat 70, Antwerpen

1940

Stracke, Dr D.A.
Frankrijklei 91, Antwerpen

1927

Teirlinck, Herm.
Villa ‘Uwen Berg’, Brussel-Beersel

1917

Thierry, A.
Omheiningslei 87, Oude God bij
Antwerpen

1922

Timmermans, Felix
De Heyderstraat 30, Lier

1917

Toussaint van Boelaere, F.V.
Koloniënstraat 28, Brussel

1938

Verdeyen, Dr R.
Rue de Pitteurs 2, Luik

1928

Verheyden, Prosper
Ramstraat 5, Antwerpen

1932

Verschaeve, Dr C.
Alveringhem bij Veurne

1922

Werveke, Hans van
1935
Steenweg Oost 15, St Denys-Westrem
Wijer, Dr H.J. van de
Schreursvest 29, Leuven

1929

Denemarken
*Hammerich, I.L.
Juul Steens Allee 8,
Kopenhagen-Hellerup

1931

*Hammerich-Flensborg, Clara
Juul Steens Allee 8,
Kopenhagen-Hellerup

1933

*Knudsen, Joh.
Kopenhagen

1921

*Lind, Dr G.
‘Trapholt’, Kolding (Jylland)

1945

*Nygaard, Hj. Sigvard A.
1934
Strandvejen 132 A, Kopenhagen-Hellerup
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*Pedersen, Dr Holger
1914
Gersonsvei 69 II, Kopenhagen-Hellerup

Engeland
*Clark, G.N.
Trinity College, Cambridge

1936

*Craigie, Sir William A.
Ridgehurst, Watlington, Oxon

1916

*Fabricius, Johan
93 Barons Keep, London W 14

1932

*Grierson, Sir Herbert J.C.
Regent Terrace, Edinburgh

1937

*Lee, R.W.
Westbury Lodge, Norham rd, Oxford

1926

*Long, Mrs A.
1912
c.o. Hughes Masson, 40 Fleetstr. London
E.C. 4
*Roosegaarde Bisschop, Mr W.
1904
York Terrace, Regents Park, London NW
1
*Weevers, Dr Th.
10 Devonshire Rd, Harpenden (Herts)

1938

Frankrijk
*Cohen, Dr Gust.
Rue Gay Lussac 15, Paris V

1912

*Derudder, Dr G.
Av. de la Tourelle 20, Valenciennes

1899

*Eyquem, P.
Impasse Ronsin 4, Paris XV

1926

*Mooyen, P.A.J.
Rue Gutenberg, Boulogne s. Seine

1931

*Pernot, Dr H.
Av. de Joinville 31, Nogent s. Marne

1907

*Peyster, Dr H. de
Rue de l'Hotel de Ville 16, Neuilly s.
Seine

1906

*Rinkes, Dr D.A.
Boulevard Carnot 88, Nice

1915
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*Rocheblave, S.
R. Denfert-Bochereau 87, Paris XIV

1924

Schillings, Dr André
Villa ‘Jeanne d'Arc’, Sonnant d'Uriage
(Isère)

1931

*Stein, Henri
Rue Gay Lussac 38, Paris V

1891
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Italië
Fokker, Dr T.H.
Via Antonio Allegri 11, Rome

1937

Hoogewerff, Dr G.J.
Istituto Storico Olandese-Valle Giulia,
Rome

1913

*Prampolini, Dr G.
Spello, prov. di Perugia

1923

Scharten, C.
Via Timoteo Bertelli 10, Florence

1910

Scharten-Antink, M.
Via Timoteo Bertelli 10, Florence

1910

Zweden
*Holmberg, Dr John
Ö. Agatan 29, Uppsala

1931

Muusses, Dr Martha
Kinneküllevägen 51,
Traneberg-Stockholm

1933

*Psilander, Dr H.
Uppsala

1905

*Wellander, Dr Erik
Vestmannagatan 4, Stockholm

1932

America
Altamira y Creoea, Rafael
Mejico (Mexico)

1935

Barnoaw, Dr A.J.
Columbia University, New York

1909

Beets, Dr Henry
737 Madison Avenue, S.E., Grand
Rapids, Michig.

1931

Bouvy, Mej. Dr J.M.C.
1940
c.o. Mr C.H. Bouvy 18106 Cherry Lawn,
Detroit Mich.
*Carpenter, W.H.
Columbia University, New York

1900
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Visser, Dr Ph. C.
Washington, Nederlandsche Legatie

1923

*Vos, Geerh.
Theol, Seminary, Princeton N.Y.

1900

Australie
Lodewyckx, Dr A.
Huize Eikenbosch, Mont Albert,
Melbourne

1904

Ceylon
*Vos, Dr F.H. de
Galle

1901

Zuid-Afrika
*Besselaar, Dr G.

1915

Bokhorst, Dr M.
Pretoria, Postbox 988

1931

Boshoff, Dr S.P.E.
Pretoria, Postb. 640

1922

Bosman, Dr D.B.
Dennekamp, Hoofdweg Wijnberg
(Kaapprov.)

1923

Bosman, Dr F.C.L.
‘Vorentoe’, Grottoweg, Rondebosch

1939

Botha, C. Graham
Kaapstad, Postbus 6

1924

Bouman, Dr A.C.
‘'t Meulhuis’, Stellenbosch

1925

Broekhuizen, Dr H.D. van
Pretoria, Postbus 1384

1911

Bruggen, J. van
P.K. Magaliesburg, Transvaal

1939

Celliers, J.F.E.
‘Veredic’ agter Leeuwenhof, Kloofstr.
Terminus, Kaapstad

1911
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Dekker, Dr G.
Noordbrugweg 3, Potchefstroom

1934
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Engelbrecht, Dr S.P.
Pretoria, Postbus 988

1936

Heever, Dr C.M. van den
Johannesburg, Postbus 1176

1936

Knothe, Dr G.
Bloemfontein

1939

Leipoldt, C. Louis
1939
Medisch Huis 35, Walestreet, Kaapstad
Malherbe, Dr D.F.
King Edwardstr. 76, Bloemfontein

1921

Malherbe, Dr W.M.R.
Universiteit, Stellenbosch

1913

Pinaar, Dr E.J.
Stellenbosch

1926

Roux, Dr T.H. le
Pretoria, Postbus 988
Smith, BA., J.J.
‘Loretta’, Nuwelands Palmyraweg,
Kaapstad

1925

Smuts, Dr J.C.
Pretoria, Postbus 1081

1904

Toit, Dr J.D. du
Potchefstroom

1914

China
*Boxer, Capt. C.R.
May Road, Hongkong

1936

Zwitserland
*Jaberg, Dr K.
Schänzlistrasse 57, Bern

1937

Jong van Beek en Donk, Jhr Mr B. de
Pacific House, Genève

1914

*Meyhoffer, J.
‘Chalet Astrid’ 4 Bd de la Forêt, La
Rosiaz/Lausanne

1915

Schneider, Dr H.

1933
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Basel, Augusteinerstrasse p.a. den Hr
P.J. van der Velde Hoofdstraat 175,
Apeldoorn
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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

voor leden

I.

UIT HET ARCHIEF ƒ 2.10
DER
PELLICANISTEN.
Vier zestiendeeeuwsche
Esbatementen,
bewerkt door Dr N.
van der Laan. 1938.
XVI, 118 blz. gr.
8vo.

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.

ƒ 5.90

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.

ƒ 1.25
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Uitgegeven door
G.J. Boekenoogen.
1903. 88 blz. Met
11 afb. kl. 8vo.
III.

Een schone ende ƒ 3.80
miraculeuse historie
vanden ridder
metter swane.
Uitgegeven door
G.J. Boekenoogen.
1931. VIII, 178 blz.,
10 afb. kl. 8vo.

ƒ 2.50

IV.

Genoechlijcke
ƒ 0.50
history, vanden
schricklijken ende
onvervaerden reus
Gilias. Uitgegeven
door G.J.
Boekenoogen.
1903. VIII, 24 blz.
Met 1 facs. kl. 8vo.

ƒ 0.40

VI.

Dit es die historie ƒ 1.05
ende leven vanden
heilyghen Heremijt
Sint Jan van
Beverley.
Uitgegeven door
G.J. Boekenoogen.
1903. VIII, 60 blz.,
8 afb. kl. 8vo.

ƒ 0.65

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.-

VIII.

Een schoon historie ƒ 1.40
van Turias ende
Floreta, uitgegeven
door C. Lecoutere
en W.M. de Vreese.
1904. VIII, 64 blz.,
1 afb. kl. 8vo.

ƒ 0.85

X.

Vanden jongen
geheeten Jacke.
Uitgegeven door

ƒ 0.75

ƒ 1.25
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G.J. Boekenoogen.
1905. VIII, 80 blz. 2
afb. kl. 8vo.
Mede verkrijgbaar door bemiddeling van den boekhandel
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