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Hieronymus van Alphen als vader en kind
Door C.J. Kelk
Dames en Heeren,

Hieronymus van Alphen als vader en kind.
Zoo heb ik na eenig nadenken gemeend, dat ik deze voordracht moest noemen,
toen onze secretaris mij vroeg naar den titel ervan. Wanneer ik gezegd zou hebben:
Hieronymus van Alphen als vader en als kind, dan had ik daarmee iets anders
uitgedrukt dan ik bedoelde. Ik heb welbewust die beide qualificaties nauw
aaneengekoppeld omdat ik de overtuiging heb gekregen, dat Van Alphen een kind
was in zijn vaderschap en een vader in zijn kinderlijke verhouding tot God. Want in
deze beide verschijningen vooral is hij als dichter opgetreden: als vader van zeer
vroeg reeds moederlooze kinderen en als welbewust kind van God. In deze beide
verschijningen is het, dat Van Alphen een der weinige achttiende-eeuwsche dichters
is geweest, die het tot op den huidigen dag hebben uitgehouden en die nog immer
populair zijn. Immers in de gezangbundels der Hervormde en der Remonstrantsche
kerken komen een aantal gedichten van hem voor, die nog geregeld worden
gezongen en hoogstwaarschijnlijk zal het daarbij wel niet gebleven zijn. De
inhoudsopgave van dergelijke bundels zijn trouwens verrassend op dit punt. Wanneer
men ze raadpleegt blijken plotseling nog vele andere dichters op deze wijze in den
kerkzang levend te zijn gebleven, o.a. Beets, Bilderdijk, Breeroo, Camphuysen, Da
Costa, Feith, De Genestet, Gezelle, Ter Haar, Heye, Ten Kate, Luyken, Petronella
Moens, Potgieter, Revius, Tollens, Adriaan Wouters (anders genaamd Valerius) en
Vondel; van de lateren leest men nog de namen: Thomson, Jacqueline van der
Waals, Hélène Swarth enz. enz.
En voorts is Van Alphen nog altijd populair, omdat zijn Gedichten voor kinderen
onlangs door Boucher in Den Haag zijn herdrukt niet alleen, maar omdat ze nog
volledig in den mond der menschen liggen. De ware populariteit is die welke uit den
mond komt van het nageslacht: Van Alphen is gedrukt, herdrukt, vertaald en
gezongen, maar dat zou allemaal nog niet genoeg zijn om hem tot de waarlijk
populaire dichters te mogen rekenen, neen, hij is een der zeer weinige dichters, van
wie
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i e d e r e e n in Nederland verzen uit het hoofd kent en die door iedereen in Nederland
op elk gewenscht oogenblik kan worden geciteerd, weliswaar met een glimlachje
van superioriteit maar toch geciteerd!
Dat glimlachje van superioriteit, onafscheidelijk bij elk citaat, dat men van Van
Alphen doet verluiden, dat is het nu juist. Want dat is de reden der populariteit zelve.
Wij voelen ons verheven boven Van Alphen's voorstelling der dingen. Hij is ons te
eenvoudig, te simplistisch. Wij zijn zooveel verder. Dus glimlachen wij over den
achttiendeeeuwer, die zoo eenvoudig het leven zag en vooral zoo eenvoudig de
moraal opvatte, waardoor het mogelijk scheen een God-gevallig leven te leiden,
mits men maar bleef binnen de perken van de wet, door Hem gesteld, wetten, die
geheel overeenstemden met de wetten der toenmalige maatschappij: zich klein
houden tegenover de Grooten. In verootmoediging (de vrome aard van Van Alphen
kende haar zoo goed!), in deugd, in naarstigheid, in vaderlandsliefde en geduld in
den omgang met den evennaaste, daarin lagen alle eischen opgesloten, die een
vader aan zijn kinderen stellen mocht, omdat het dezelfde waren die God stelde
aan den mensch.
Deze opvattingen waren dus geijkt, ze beheerschten het leven, zij golden als
onbetwistbaar, zij werden aanvaard, zij belichaamden een werkelijkheid. Maar nu
wil ik U een vraag stellen: welke dichter behalve Hieronymus van Alphen is in dien
tijd bij machte gebleken deze geijkte opvattingen zoo eenvoudig en klaar als zij in
het gemoed leefden, in poëzie weer te geven? Vindt men dezen eenvoud even
onverbloemd bij Rhijnvis Feith, eenige jaren jonger dan onze dichter? Vindt men
dien soms bij zijn voorgangers, de Van Harens? Is hij niet, om dit deel van het
achttiende-eeuwsche levensaspect uit te beelden, in zijn tijd akelig alleen? Is het
eigenlijk niet zoo, dat een dichter van beperkte qualiteiten het volle gewicht te torsen
krijgt van een dichterschap, dat een kwarteeuw poëzie vertegenwoordigen moet?
En heeft hij het er, in dat licht gezien, niet schitterend afgebracht?
Want het moeilijkste in de kunst, dat weet ieder beoefenaar, is de eenvoud. De
eenige tijdgenoot, die het wist, was Staring toen hij in 1793 dichtte:
Breng mij, zachte Eenvoudigheid,
Waar de stulp uw schreden beidt,
Die de wijnstok half omvangt;
Daar de bloeitak over hangt.
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Leid mij tot uw klein gezin,
Als een trouwen jonger, in;
Doe mij, luistrend naar uw mond,
Waarheids echte leering kond.
Dat mijn oor geen woest geschal
Boven eedlen zang gevall',
Noch mijn oog een bont vertoon,
Meer dan oudheids zedig schoon.
Waag ik eens de lier te slaan;
Spoort mij plicht tot handlen aan;
Schoone Nimf! ontsta mij niet:
Tooi mijn Leven en mijn Lied!

Deze bede van een onzer beste, zoo niet de beste laat-achttiende-eeuwsche dichter,
reeds op vijf-, zes-en-twintig-jarigen leeftijd geslaakt en die men kort zou kunnen
samenvatten in de woorden:
Zachte Eenvoudigheid, tooi mijn leven en mijn lied!
deze eigenlijk zoo verheven bede, is in Van Alphen bewaarheid geworden en ik
ben ervan overtuigd, dat dit een der schoonste vervullingen is van elk dichterleven.
Men zal zich wel eens hebben afgevraagd: hoe komt het toch, dat de
kindergedichten van Van Alphen, waarvoor toch ieder een superieuren glimlach
over heeft, desondanks zijn blijven leven? Waarom zijn zij niet in vergetelheid geraakt
zooals zooveel poëzie uit den ouden tijd? Wat was het toch, waardoor zij altijd weer
te voorschijn komen, waardoor zij blijkbaar onmisbaar zijn en onmisbaarheid kan
met onsterflijkheid op één lijn worden gesteld! En het antwoord op die vragen kan
niet anders luiden dan: zij hebben den tijd overleefd doordat zij in allen eenvoud
dien tijd het raakst karakteriseerden, omdat de dichter zijn aangeboren eenvoud
dusdanig had weten te cultiveeren, dat hij in staat was volkomen zuiver het geluid
te laten hooren, waarin de mentaliteit van zijn eeuw onbelemmerd doorklinkt. Maar
als dat zoo is, dan is Van Alphen een dichter van rang! Inderdaad temidden van de
woestijn die hem ondichterlijk, gekunsteld, onoorspronkelijk, afhankelijk en
ondoorvoeld, omgaf, was hij verscheidene decenniën de eenige dichter van rang,
dien wij hebben aan te wijzen en dat hij uitblonk in het kinderdicht teekent hem als
een man van zelfkennis. Hij heeft niet getracht boven zijn kun-
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nen uit. De omstandigheden hebben hem een vader doen zijn, die voor zijn kinderen
ook de moederrol te vervullen kreeg. Hij was vader en moeder tegelijk en dat heeft
gemaakt, dat zijn belangstelling voor kinderen een geheel andere werd dan men
bij de vaders van zijn eeuw algemeen opmerkt. Van Alphen, met zijn zachtaardigen
aanleg, heeft zijn kinderen hun gemis willen vergoeden, hij heeft de liefde van den
vader weten uit te bouwen tot een, die de genegenheden van een vader tegelijk
met die eener moeder omvatte en uit deze concentratie is een gevoel ontstaan, dat
den dichter in hem diep heeft bewogen. Verwacht van geen dichter, dat hij zijn tijd
altijd verre vooruit zal zijn, hij is ook ván zijn tijd en ook Van Alphen was dat en zoo
kon het geschieden, dat hij de kinderen van zijn tijd in dichterlijken vorm de leeringen
en vermaningen gaf, die algemeen als nuttig en noodig werden beschouwd. Doch
hij zou geen ware dichter zijn geweest als hij niet tevens iets meer had gegeven
dan leering alleen, hij gaf, plastischer dan welke andere dichter dezer jaren ook,
het levensgevoel, de sfeer, de plastiek van zijn tijd in die simpele kinderverzen weer.
Ik herinner aan De Pruimeboom, waarin men de geschoren hagen der
achttiende-eeuwsche buitenplaatsen meent te zien, niet omdat ze als zoodanig
worden genoemd, maar omdat hun beeld wordt opgeroepen, want de ware dichter
zegt meer zonder dan met woorden. ‘Vooraan op het middelpad’ zegt de dichter,
dat is de ontmoetingsplaats van Jantje met zijn vader en die aanduiding geeft ons
den tuin in zijn geheel te zien, met zijn rechte paden, zijn gazons, zijn heggen, zijn
beelden en versierselen. Van Alphen weet zich ook in het simpele te houden aan
het essentieele.
Een soortgelijke suggestie gaat uit van den beginregel:
Wij zaten laatst bij Saartje.

Het heele kinderpartijtje wordt gekarakteriseerd met:
Wij dronken chocolade en deden honderd vragen.

Hier wordt alweer met de allereenvoudigste middelen een sfeer opgeroepen, die
tot elk, oud of jong, duidelijk spreekt.
Maar misschien zal men vragen, misschien beschikte Van Alphen niet over
grootere middelen, misschien moest hij wel zoo eenvoudig zijn omdat hij nu eenmaal
geen oog had voor het grootsche. Wie dat veronderstelt, heeft onzen dichter
onderschat.
Om u van het tegendeel te overtuigen kan ik niet beter doen dan een greep te
doen uit zijn cantaten en u, al kent u het allang, nog eens te
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laten hooren, hoe ook in het verhevene Van Alphen den door hem herontdekten
eenvoud weet te handhaven. Ik kies daartoe uit ‘De Starrenhemel’ eenige strofen:
Nu lust het ons van God te zingen,
Den Schepper van het grootsch heelal;
Den Heer - den Vriend der stervelingen;
Die is; die was; die wezen zal.
Schoon de avond valt, zijn gunstbewijzen
Verdwijnen niet, gelijk de zon.
De nacht zal ons gezang doen rijzen,
Waar nooit de dag het voeren kon.
..........................................
Daar rijst het tintlend starrenheir!
En de aarde zwijgt verbaasd.
't Gestarnte spiegelt zich in 't meir,
Waarop geen windje blaast.
't Is alles hemel wat men ziet;
Zelfs bergen vluchten heen.
't Verdorde blaadje schuifelt niet;
't Gestarnte spreekt alleen.

Deze verzen hebben een kracht van plastiek als maar heel weinige in Nederland
zijn geschreven en wie goed toeziet, merkt op, dat de middelen, die de dichter
gebruikt dezelfde zijn als waarmee hij in enkele trekken zijn tijd en de
verschijningsvormen van het hem omringende weergeeft in zijn kindergedichten.
De eerste strofe luidt als het ware de ontroering in, die ons te wachten staat bij de
overweldiging der natuur. Die eerste strofe gelijkt nog het meest op de poëzie zijner
dagen met dit onderscheid, dat niet van luide, bombastische woorden is gebruik
gemaakt, maar van stille klanken, die opwekkend zijn en vol ootmoedig ontzag.
Maar dan zwijgt de dichter, die eerst opriep, aanmoedigde, tot stilte maant en de
natuur laat spreken met een eigen stem.
Rhijnvis Feith, de zeven jaar jongere, heeft het goed begrepen; hij heeft beter
dan ik het zou kunnen doen de schoonheid van dit dichtstuk gekenschetst in zijn
‘Middelen ter Verbetering van den Smaak’, waar hij zegt: ‘Wat Hoogvliet in vele
woorden zegt, drukt Van Alphen in eenen enkelen trek uit, en deze trek zegt meer.
Hoe vele zinnelijke kenmerken van de pracht en majesteit des sterrenhemels had
de dichter hier kunnen
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opeenstapelen! Maar zou hij iets treffender hebben kunnen zeggen dan dat de aarde
op de verschijning van het sterrenheir verbaasd zwijgt? Al de mindere bewijzen van
majesteit zijn hierin opgesloten; mijne verbeeldingskracht vult ze tot in het oneindige
aan.
't Is alles hemel, wat men ziet;
Zelfs bergen vlugten heen.

Dit heet de natuur op de daad betrappen. Ik lees niet meer, ik zie hier den
dommeligen, majestueuzen avondstond zelven, omdat hier juist de gewaarwording
zinnelijk vertoond wordt, die wij bij het aanschouwen van eenen schoonen avond
in de natuur ondervinden, en dit is zeker fijner zinnelijk dan of wij er de voorwerpen
zelven, die deze gewaarwording verwekken, in vonden.
't Verdorde blaadje schuifelt niet.

Hoe zinnelijk weer! Indien de dichter gezegd had, dat het loof der boomen niet
ritselde, dan zou hij de stilte van den avondstond reeds zinnelijk vertoond hebben;
maar nu het verdorde blaadje zelfs niet schuifelt, dat door de minste ademhaling
bewogen wordt, nu kon de stilte met geene mogelijkheid sterker zijn. En gij ziet, dat
de dichter zeer wel in de natuur opgemerkt had, dat de bewegingloosheid van een
verdord blad een veel grooter bewijs van stilte was, dan die van het overige
geboomte.
De laatste regel is boven de vergelijking schoon; alles is om het gestarnte
aangevoerd, en de plaats eindigt:
't Gestarnte spreekt alleen.

Tot welk een volmaakte eenheid wordt hier de verscheidenheid gebracht! Ik ben
zeker, dat gij dit met mij gevoelen zult; ook betuig ik, niets van dezelfde natuur te
kennen, dat, wat uitdrukking betreft, met deze regels vergeleken mag worden.’
Aldus Rhijnvis Feith en wij zouden hieraan alleen nog dit hebben toe te voegen,
dat de dichter in die laatste vier regels zien en hooren zoo prachtig heeft weten te
verbinden, dat hij van het hooren tegelijk een zien heeft gemaakt. De overweldiging
van het hemelgewelf is zoo groot, dat men ‘alles hemel ziet’, de stilte is zoo groot,
dat het getintel der sterren de eenige ‘taal’ is, die men verneemt.
Ik weet niet of er wel voldoende op gewezen is door de critici van Van Alphen's
Kleine Gedichten voor Kinderen; in elk geval mij heeft het altijd sterk getroffen, nl.
het keurige, maar tegelijk krachtige van zijn dictie, waardoor regels als:

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

9
Geduld is zulk een schoone zaak
Om in een moeielijke taak
Zijn oogwit uit te voeren

eigenlijk juweeltjes zijn van rhythme en klank. De meeste beginregels, die wij allemaal
zoo goed kennen trouwens, zijn juist om die reden in ons geheugen blijven hangen:
Die perzik gaf mijn vader mij omdat ik vlijtig leer - Die telkens in de spiegel ziet en
zig met schoonheid vleit - Hoe dankbaar is mijn kleine hond voor beentjes en wat
brood. Cornelis had een glas gebroken, een bizonder fraai gebouwd gedichtje,
vooral:
Terwijl ik bezig met paletten Bij 't venster was,
Vloog mijn volan, door 't fors raketten, Daar in het glas.

Hoe smeuïg is het begin van De Pruimeboom:
Jantje zag eens pruimen hangen, o! als eieren zo groot.

met een rijkdom van vocalen als weinige versregels vertoonen.
Doch, dit is alles tot daar aantoe, en ik heb mij tot nu toe beperkt tot dat wat
iedereen van Van Alphen kent en men zal mij terecht kunnen verwijten, dat ik niets
dan bekende paradepaardjes van stal heb gehaald. Maar alweer zou men den
dichter onderschat hebben als men meende dat er niets anders was dan dat wat
men reeds kende. Wanneer men er zich toe zet zich wat te verdiepen in Van Alphen's
Complete gedichten, in de uitgave van Mr. J.I.D. Nepveu, gelijk ik deed, dan komt
pas de werkelijke openbaring, want dan blijkt, dat deze dichter, behalve dan dat
waar hij beroemd om is geworden, daarenboven in den trant zijner dagen allerlei
bespiegelingen heeft geschreven, die een eigen kijk op de dingen verraden, waardoor
hij zich van de zeer formeele dichtkunst van zijn tijd onderscheidt zonder er nochtans
op excentriek-geniale wijze van af te wijken. En het is alweer de zuivere eenvoud
en de eenvoudige zuiverheid, welke in het werk treffen en die wij dus wel mogen
houden voor wezenskenmerken van den dichter, wiens arbeid ons op het oogenblik
bezighoudt.
Ik doel hier op de minnepoëzie voor Elize, een enkele maal zuiver lyrisch, vaak
echter door godsdienstige gevoelens begeleid; op de Kleine Zangstukjes, ‘Aan eene
Roos’, op een aantal gedichten, die doen terugdenken aan die van den een eeuw
vroeger levenden Van Foquenbroch o.a. ‘Mijne onbekende Vrienden, gedachten
op mijne huiskamer’ en het fraaie, stemmige ‘Lied van een Grijsaard’.
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Het is niet wel doenlijk en het zou te veel van Uw tijd en aandacht vragen als ik al
de gedichten, die mij getroffen hebben, hier voorlas, maar voor enkele wil ik een
uitzondering maken en U lezen: ‘De Avondwandeling’ (zie bijlage I). Men herkent
hier gemakkelijk de z.g. anakreontische verzen door Bellamy vooral druk beoefend.
Overigens doet het gedicht, dat ongeveer van 1781 moet zijn, naar stemming en
inhoud sterk denken aan een der eerste gedichten van Staring: ‘Herdenking’, dat
in eerste ontwerp eenige jaren later werd geschreven.
Uit ‘Morgengedachten’ zal ik U vervolgens eenige fragmenten lezen. De beginregel
hiervan toont wederom den dichter van zijn sterksten kant, dien van zijn plastisch
vermogen in één enkelen trek:
De morgen roept: het liggend vee rijst op;

Ook hier de natuuraanblik gemengd met de daardoor opgewekte religieuze
gevoelens. (Zie bijlage II).
Tot slot een fabel: De Dichter en de Nachtegaal (zie bijlage III). Dit vers is van
1772, de dichter was zes en twintig jaar oud, doch het geeft reeds geheel den Van
Alphen der Theorieën.
Want Van Alphen is niet alleen een dichter, hij is ook een aestheticus geweest
en een der voorloopers van onze principieele litteraire kritiek.
Ik heb, Dames en Heeren, met opzet tot dusver uitsluitend den dichter Van Alphen
aan het woord gelaten, niet gesproken over zijn prozageschriften, niet over zijn
denkbeelden inzake de aesthetiek, niet over zijn leven en zijn carrière, met geen
ander doel dan om U er vooraf terdege van te doordringen, dat Van Alphen bij
nadere beschouwing een dichter blijkt te zijn van rang, over wien wel eens te zeer
smalend en laatdunkend is geoordeeld. Pas hierna ga ik eenige andere
belangwekkende phasen van zijn persoonlijkheid nader in het licht stellen.
In 1778 deed Hieronymus van Alphen het eerste deel verschijnen van Theorie
der Schoone Kunsten en Wetenschappen, grootendeels overgenomen uit het
Hoogduitsch van F.J. Riedel en met bijvoegselen, aanteekeningen en eene inleiding
vermeerderd; twee jaar later door een tweede deel gevolgd. Interessant is voor ons
in de eerste plaats wat Van Alphen in zijn inleiding over de Nederlandsche poëzie
ten beste geeft. Levendig herinnert zijn betoog aan de stem van Van Deyssel, in
zijn meer rustige oogenblikken wel te verstaan: ‘Ik heb de voortbrengsels der
buitenlanders met die van mijn landgenooten vergeleken en dat met een hart, hetwelk
ik met vrijmoedigheid durf zeggen patriottisch te zijn; maar wat is het gevolg hiervan
geweest? Dat ik gezien heb, dat onze
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letterkunde gebrekkig en onze voortbrengsels ver of zijn van hetgeen zij wezen
konden; dat men verkeerd doet, wanneer men uit het karakter van een kunstenaar
of schrijver tot de hoedanigheid zijner werken besluit, en dat men een onwettig
besluit trekt wanneer men hen, die Voltaire, Hume, Diderot als schoone kunstenaars
verheffen, tevens zoekt te doen voorkomen als dezulken, die het in alle stukken met
hen eens zijn of hun zedelijk karakter goedkeuren. Want bijaldien dit doorging, zoude
men met evenveel grond kunnen beweren, dat de bewonderaars van Vondel behagen
scheppen in zijn ongestadigheid in den godsdienst, en dat zij die Poot hoogachten
in zijn minnezangen, ook tevens zijn losse levenswijze gedurende een zekeren tijd
goedkeuren. Maar hij die menschen heeft leeren kennen en een hart, dat gezellig
en liefdragend is, bezit, ziet helaas te veel gebreken en heeft zoo veel reden om te
treuren, dat hij met blijdschap alle gelegenheid aangrijpt, die hem iets goeds in zijn
medemenschen doet ontdekken; en hij kan zich verblijden over gaven en talenten,
zelfs dan wanneer het verkeerd besteden derzelven, hem reden tot droefheid geeft.
Ik moet Voltaire agten als digter, schoon ik tot mijn smart hem als mensch veragten
moet. Ik moet hem als digter navolgen en aanprijzen, schoon ik hem als mensch
vermijden en anderen voor hem waarschouwen zal. Maar hetgeen ik omtrent Voltaire
zegge, geldt ook omtrent vijf en twintig soortgelijken.
De ongunstige gedagten omtrend onze letterkunde en poëzij behooren derhalve,
bijaldien ze valsch zijn, op een andere wijze te worden tegengegaan. Men dient
schriften met schriften, en kunstwerken met kunstwerken te vergelijken, dezelven
naar de regels der oordeelkunde, der wijsbegeerte, der schoonheid te beoordeelen
en dan het besluit op te maken. Ik heb dit, voor zover zulks nodig was, gedaan en
ik heb gevonden, dat de theoretische schriften van onze naburen vollediger,
duidelijker en grondiger zijn dan de onzen, en dat hun schoone voordbrengsels (ik
spreek van de besten want elk land heeft zijn prullen) treffender, verhevener, rijker
aan genie, origineeler zijn en minder gebreken hebben dan de onzen.’ Aldus Van
Alphen.
In 1886 of '87, meer dan honderd jaar later, schrijft een ander revolteerend
Nederlandsch litterator dit:
‘Maar toen ben ik op reis gegaan met mijn gedachten en waardeeringen in den
verren vreemde, naar de groote wereld der uitheemsche letterkunde, en ik heb
gezien, dat alles daar beter was dan ten mijnent,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

12
de zuivere artiesten waren beter, de theoristen waren beter, de kritici waren beter,
de gewone romanciers waren beter, de causeurs waren beter, de journalisten waren
beter. Overal asfalt en parketvloer en gekleedejassen tot-boven-de knie- in de plaats
van de keyen en planken en telange kleedingstukken van bij-ons. Ik heb mijn geest
gemeubeld met de moderne weelde van liefde, bewonderingen en achtingen voor
vreemde schrijvers. Het verhemelte mijner waardeering is verwend door franschen
wijn en zij loopt met haar beenen in een engelschen broek. Gij begrijpt, dat mijn
familie van hollandsche letterkundigen opkijkt en koeltjes en neetoorig doet, en ik
óok, ik ken ze niet meer. Wel hoe, is dat meneer Jansen, is die daar meneer
Pietersen, menschen voor wie ik als jongeling anderer hoogschatting had
overgenomen, en die poeteloerig-suffe ouwe jufvrouwen, zijn dat mijn tantes en
nichten?’
Dit is Van Deyssel en ik geef toe, hij is heftiger, hij is fantastischer, hij is feller,
scherper en geestdriftiger in zijn hoon en haat, maar toch, Van Alphen doet eigenlijk
precies hetzelfde. Ook hij is uitgegaan in de groote wereld der letterkunde, hij heeft
niet het naturalisme gezien, zooals Van Deyssel in Frankrijk, maar hij heeft in
Engeland zijn lievelingsdichters gevonden in Milton, Thompson, Sterne, Pope,
Addison en Young. In Duitschland is het Klopstock, dien hij boven alles stelt,
daarnaast Gellert, Lessing, ook Gessner, Wieland en Goethe. Maar als hij dit alles
als een openbaring tot zich laat doordringen (het spreekt vanzelf, dat ook Franschen,
bovenal Racine, zijn bewondering bezitten), dan leert hij opeens zien in welke mate
zijn eigen achttiende-eeuwsche tijdgenooten navolgers en epigonen zijn en dan
komt hij tot een klaarder besef van de absolute waarde van de dichtkunst zijner
dagen en dan kan zijn oordeel onmogelijk gunstig luiden. Hij bezat niet een
temperament als Van Deyssel, wel diens kalm onder de oogen zien der feiten en
de onverschrokkenheid om van zijn bevindingen zonder aanzien des persoons te
getuigen.
Ja, de toon van Van Alphen is heel wat makker en rustiger, maar hij wrijft het zijn
tijdgenooten dan toch maar onder den neus: ‘ik heb tog te doen met redelijke
Nederlanders, die voor onderwijs en verbetering vatbaar, gaarne het oor zullen
leenen aan een hunner landgenooten, die na veel gelezen en niet minder gedagt
te hebben, hun hunne tegenwoordige agterlijkheid in het stuk den schoone kunsten
en wetenschappen, bijzonder in de digtkunde en welsprekendheid, niet verwijten
maar alleen onder het oog brengen wil, om daardoor gelegenheid
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te krijgen van hun eenen weg aan te wijzen, om dat te worden wat de Duitschers,
die voor dertig jaren nog verre beneden ons waren, geworden zijn.
Het smart mij altoos, wanneer ik zulke oordeelvellingen over onze poëzij bij
buitenlandsche schrijvers aantreffe, die tot vernedering van mijn Vaderland zijn of
wanneer ik in zulke werken, waarin over de dichtkunde van alle andere beschaafde
natiën gesproken wordt, geen woord van die der Hollanders gerept vinde. Schoon
het zeker is, dat onze Nederlanders, over het geheel genomen, zig bij alle natiën
in de wereld mogen vergelijken, zoude het egter kunnen zijn, dat men in dezen of
genen tak een weinig was ten agteren geraakt en dat zulks de oorzaak der veragting
was, waarin men in dat stuk bij de Buitenlanders stond. Het ‘gnothi seauton’ raakt
zoowel eene geheele natie als elk mensch in het bijzonder.’
Welken weg wil Van Alphen zijn landgenooten wijzen? Wat is volgens hem de
oplossing, waardoor men uit de impasse geraken en weer vlot worden zal om
uiteindelijk het zelfde peil te bereiken, dat elders reeds bereikt werd? Ook voor deze
oplossing kunnen wij een superieure glimlach over hebben als ons dat lust: Van
Alphen is ervan overtuigd dat een ‘goede’ theorie tenslotte tot een goede praktijk
zal kunnen leiden. Een wijsgeerige beoefening der schoone kunsten alleen kan
volgens hem uitkomst brengen. En hij is een te schoolsch man om daaronder iets
anders te verstaan dan hij uitdrukt. Maar in wezen heeft hij niet zoo e r g ongelijk.
Wanneer hij met wijsgeerig bedoelt een stelsel van regels, ‘getrokken uit de
menschkunde en zieleleer’, naar zijn eigen woorden, dan is zijn opzet zeker nog
zoo gek niet. Wij zijn er verre van af om te meenen dat een kunstenaar heel veel
steun heeft aan een vooropgezette theorie, volgens welke een kunstwerk dient te
worden vervaardigd, maar wij zijn in onze kritiek toch wel al zoover de
wetenschappelijke kant opgegaan, dat wij een psychologische ontleding van de
verhouding schrijver-geschrift een onmisbaren factor achten van een oordeelvelling.
Bij ons komt de theorie niet voorop maar achteraan in den vorm van kritiek, een
kritiek, die tenslotte op den duur een algemeen inzicht gegrondvest heeft en steeds
bezig is te grondvesten, en in dat kader past wel degelijk het zich realiseeren wat
een werk ons te zeggen heeft, in hoeverre het met ‘menschkunde en zieleleer’ van
doen heeft en in hoeverre de schrijver is geslaagd in een persoonlijke verwerkelijking
van iets wezenlijk eigens.
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Hoe dit zij, Van Alphen durfde het aan met de conventie te breken, hij haalde moedig
Vondel en Hooft en de andere zeventiende-eeuwsche klassieken naar beneden
omdat hij eindelijk eens het epigonisme wilde zien verdwijnen. Hij verfoeide de
inteelt in onze letteren, hij riep om nieuw bloed!
Vergeet bovendien niet, dat ook Van Deyssel meer dan een eeuw later spreekt
over de ‘theoristen’, die elders beter waren, en dat ook hij de inteelt verachtte en
om nieuwe bevruchting riep.
Van Alphen heeft aan zijn bewerking van Riedel, waarover ik nu maar niet te veel
zal zeggen, een eigen verhandeling toegevoegd, die in 1782 verscheen: ‘Over het
Aangeboorne in de Poëzij’. Hij geeft daarin reeds zeer interessante beschouwingen
over metrum en rijm. ‘De natuur, zegt hij, moet bestudeerd worden. Elke hartstogt
heeft haren toon (met een verwijzing naar Cicero, De Oratore), elke beweging der
ziele hare snelheid en traagheid. Dit op te merken en, zo veel mogelijk in
bijzonderheden na te gaan, geeft gelegenheid om zig van het zagte, harde,
stootende, vloeiende, volle, scherpe, enz. tenopzichte van de klank; en van het
rollende, sleepende, hortende, afgebrokene met opzigt tot de beweging te bedienen
waar het nodig is; en wel zodanig als meest overeenkomt met den natuurlijken aard
der onderwerpen, welke men wil voorstellen. Door deze oefening wordt het gehoor
verfijnd; het onderscheid tusschen toon en toon, beweging en beweging opgemerkt;
en eene hebbelijkheid verkregen om deze harmonie, ook als men er het minst op
denkt, in zijn voorstellingen over te brengen en disharmonie te vermijden. Wie tog
b.v., die den toon der droefheid in de natuur heeft nagegaan en iemand op deze
wijze hoorde klagen:
Dan schrei ik, dan zugt ik, dan vlugt ik van schrik:
Wie is er op aarde zoo treurig als ik.

zal gelooven, dat het dezen klager ernst is en niet veeleer, dat hij zich treurig veinst
met een lugtig en vrolijk hart?’
Ik zal het hierbij laten, maar het is voldoende om te doen zien, dat Van Alphen
zich dus veel meer bewust is geweest van de vereischten van zijn kunst dan men
aan den eenvoud daarvan geneigd zou zijn of te meten.
Zijn theoretische geschriften hebben ons Van Alphen doen kennen als een man
van groote en vooral doorwrochte kennis en belezenheid. Zij hebben hem echter
in conflict gebracht met velen en maar weinig medestanders bezorgd. Toch zal zijn
invloed juist daar waar hij ver-
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eischt was, bij enkele jongeren, groot genoeg zijn geweest om zijn bemoeiing
ruimschoots te rechtvaardigen.
Ik meen thans het recht te hebben om Van Alphen, dien ik tot dusver in zijn volle
breedte heb geschetst, ook in zijn beperking te doen zien. Wij zagen het al toen wij
hem met een echten woord-artiest, met een brandend geestdriftige vergeleken: Van
Alphen blijft de voorzichtige Hollander, ook in zijn buitensporigheid. Hij blijft de man
met de pruik, zijn teruggang naar de natuur is toch maar betrekkelijk. Hij geeft zich
niet heelemaal, want hij beoefent in den grond van de zaak de letteren toch altijd
maar als liefhebber, als dilettant. Gewichtige staatsambten heeft hij het een na het
andere vervuld. Ze lieten hem vrijen tijd, de letteren kregen daarvan het
leeuwenaandeel, maar de carrière stond op het eerste plan. Hoe kan het anders in
een tijd als de zijne en in een familie als de zijne? Want Hieronymus van Alphen
sproot uit een aanzienlijk geslacht.
Den achtsten Augustus 1746, binnen weinige weken dus twee eeuwen geleden,
werd hij te Gouda geboren en dit is de reden waarom zijn naam hier vandaag
weerklinkt. Het scheen niet een sterk geslacht te zijn, immers vóór Hieronymus vier
jaar is, verliest hij zijn vader, hijzelf is niet voorbestemd tot een hoogen ouderdom,
maar vóór hij sterft, moet hij nog eerst zijn jongsten en later ook zijn oudsten zoon,
pas gehuwd, verliezen. Slechts één zoon overleeft hem.
Zijn stiefvader, blijkbaar een braaf, nobel man, zorgt ervoor dat zijn opvoeding in
de puntjes geschiedt, Hieronymus studeert te Utrecht rechten en promoveert, na
nog een studiejaar in deze goede stad Leiden, wederom te Utrecht tot doctor in de
beide rechten in 1768. Tot de vrienden in zijn studententijd behoort P.L. van de
Kasteele. Deze vrienden vinden elkaar zoowel op dichterlijk als op godsdienstig
gebied. Beiden zijn evenzeer een Christelijke gezindheid toegedaan, die tot getuigen
noopt en het gevolg hiervan is een gemeenschappelijke publicatie ‘Proeve van
Stichtelijke Mengelpoëzij’ geheeten, of eigenlijk een publicatie was het niet want de
weinige exemplaren waren alleen bestemd om aan vrienden te worden uitgereikt.
Ook waren de stukken in den bundel niet geteekend, zoodat er lang onzekerheid
heeft geheerscht aan welken van beide dichters elk gedicht moest worden
toegeschreven. In 1772 kwam et een echte uitgave van, uitgebreid met verscheidene
naderhand verschenen deeltjes. Merkwaardig naïef hadden de auteurs hun stukken
geteekend met een S. of met een M. Veel later kwam uit, dat de bedoe-
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ling hiervan was, dat de beginletters van de woorden Stichtelijke Mengelpoëzij resp.
de auteursnamen Van Alphen en Van de Kasteele aanduidden.
Intusschen was Van Alphen in de advocatuur gegaan en in 1772 gehuwd huwd
met Johanna Maria van Goens, zuster van een bekend Utrechtsch hoogleeraar
Rijklof Michael van Goens. Van Alphen kreeg drie zoons, maar bij de geboorte van
den derde verloor hij, in 1775 reeds, zijn vrouw. Tijdens zijn huwelijk had hij zich
als historicus door zijn verhandeling ‘Over de Eed der Utrechtsche Bisschoppen
genaamd de eed met de zeven stolen’ en als theoloog door een geschrift ‘Eenige
leerstukken van de Protestantsche Godsdienst verdedigd’, allergunstigst
onderscheiden. Na den dood zijner gade kwamen de kindergedichten, die niet alleen
in Nederland, maar ook in den vreemde een ontzagwekkend succes hebben gehad,
hetgeen op zich zelf reeds een bewijs mag worden genoemd, dat ze vele harten
hebben weten te roeren. Herdrukken hiervan werden na zijn dood uitgegeven o.a.
in de jaren 1821-'27-'32-'34-'48-'49-'50-'51-'67-'69-'70-'73-'90-1903-'08-'13 en '41.
Vertalingen zijn mij bekend in het Friesch, het Duitsch, het Maleisch, het Fransch
en het Engelsch. Om te toonen hoezeer zijn eenvoud zich welluidend in het Fransch
laat overzetten, lees ik u ‘De Spiegel’ in het origineel en in vertaling voor van A.
Clavareau (zie bijlage IV).
Van Alphen schreef, zooals ik vroeger al zei, gedrongen uit liefde voor zijn eigen
kroost en hij was daarin oorspronkelijk, al erkent hij met de hem eigen openhartigheid,
dat de kinderliederen van Weise en Burmann hem menigmaal op streek hadden
geholpen. Richard Hol heeft naderhand verscheidene kindergedichten getoonzet.
Reeds als twintigjarige student had Van Alphen de eer genoten bij het inhalen
van den meerderjarigen Erfstadhouder Willem V den jongen vorst als algemeen
medehelper der Commissie van Ontvangst te dienen en door deze ontmoeting is
aanstonds tusschen beide jongemannen een onverbrekelijke band gelegd. Van
Alphen was dus reeds om persoonlijke redenen een vurig aanhanger der Oranjes.
De Nederlandsche Gezangen van 1774, aan Willem den Vijfde opgedragen, leggen
daarvan getuigenis af. Maar ook bleek dit toen Van Alphen, na de advocatuur aan
het Provinciaal Hof te Utrecht, welke hij twaalf jaar uitoefende, in 1780 tot
Procureur-Generaal aangesteld, in deze betrekking een poging deed om een einde
te maken aan de vervolgingen der Patriotten, na de opstandige bewegingen van
1787, omdat hij in verdraag-
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zaamheid allereerst het belang van den Erfstadhouder zag. Toen zijn poging zonder
succes bleef, vroeg hij zijn ontslag en zag zich weldra tot Raad en Pensionaris van
Leyden benoemd. Had hij zich tot dusver altijd veelvuldig met letterkundig werk
beziggehouden, o.a. zijn theorieën en zijn kerkgezangen geschreven, langzamerhand
raakte hij met ambten overstelpt en trad hij steeds meer als staatsman op den
voorgrond. Tenslotte, in 1793 werd hem het hoogst gewichtig ambt opgedragen van
Raad en Thesaurier-Generaal der Vereenigde Nederlanden of van de Unie, zooals
men toen zei. Na de omwenteling van 1795, verkoos Van Alphen, die den Stadhouder
natuurlijk zeer noode zag vertrekken, onder het nieuwe bewind geen staatsambten
meer te bekleeden en hij trok zich terug, des zomers geruimen tijd op zijn buitenplaats
Oostbroek, aan den Loosduinschen weg, op korten afstand van Den Haag.
In het kort is hiermee Van Alphen's ambtelijke carrière geschetst. Ik moet nu nog
even tot zijn persoonlijk leven terugkeeren. Reeds in 1781 had onze dichter een
tweede gade gevonden in Jonkvrouw Catharina Geertruid van Valkenburg. Deze
vrouw was het voor wie hij zijn minnedichten voor Elize geschreven had, waarvan
ik u er een voorlas. Van deze vrouw heeft hij nog een zoon en een dochter gekregen,
een groot geluk voor hem, daar hij van zijn drie jongens maar een in het leven mocht
behouden. In den boezem van zijn gezin leidde Van Alphen voortaan een aan de
studie gewijd bestaan. Toch had hij nog harde klappen te verduren, voornamelijk
op godsdienstig gebied. Met zijn boezemvriend Van de Kasteele was hij om
theologische kwesties gebrouilleerd geraakt en P.A. van Hemert, een aanhanger
der Kantiaansche wijsbegeerte deed zulk een heftigen en onkiesch gestelden aanval
op zijn leer en persoon, dat men aanvankelijk gemeend heeft Van Alphen's
vroegtijdigen dood te moeten toeschrijven aan zijn ergernis en verbolgenheid
hierover. Naderhand heeft men dit tegengesproken op grond van het feit, dat Van
Alphen's ootmoedig, oprecht christelijk gemoed tot dergelijke woedeontladingen
niet in staat kon worden geacht. En met deze kenschets zijn wij gekomen tot de
persoon, het karakter van onzen dichter. Uit al wat men van en over hem leest rijst
de gestalte op van een volkomen oprecht, religieus man, met voor zijn tijd gematigd
vooruitstrevende denkbeelden, niet een man met een grootschen vooruitzienden
blik; een achttiende-eeuwer in hart en nieren, een regent van huis uit, maar al dit
getemperd en verzacht door een ongewoon groote devotie. Een man met een
kinderlijk, haast vrouwelijk gemoed, toch sterk als karakter, vast-
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houdend en trouw in de vriendschap en de liefde; een zinnelijke natuur maar een
bij wie de liefde vóór de lust ging, een epicurist met mate; maar als men den kop
goed bestudeert, met die groote oogen en die volbloedige lippen geenszins een
man van temperament verstoken. Een man, die zich in zijn naïveteit eigenlijk nooit
belachelijk heeft gemaakt maar ook niet een, uitblinkend door humor of zelfironie;
een man met een hang naar het schoone, maar dit alles beperkt door degelijke
voorstellingen omtrent maat en vormgeving; een man, die zich in de moderne wereld
niet thuis zou hebben gevoeld, toch een man van goeden wille en tot opofferingen
tot op zekere hoogte bereid, een man, die gezelligheid en geestelijk verkeer zocht
en onderhield, niet een man voor uitspattingen of ruwe vermaken; meer dan gewoon
begaafd, niet alleen als dichter, ook als kunstkenner, geschiedkundige, theoloog
en als staatsman, op ende op jurist met alle objectiviteit, welke dezen eigen moet
zijn. Een man, die ondanks zijn goedmoedige levenshouding zich vijanden en
tegenstanders maakte en dus in een tijd van verval boven de middelmaat moet
hebben uitgeblonken; een teeder echtgenoot en vader, niet bovenmatig trotsch,
ofschoon zelfbewust, een man, die bescheidenheid kende en vereerde, maar zich,
waar het moest, wist door te zetten en het vaak van minderen won. Klaar, zuiver
en helder van karakter, niet bekrompen maar duidelijk beperkt als geest, lichamelijk
niet al te sterk, maar krachtig door energie, zoo komt ons de man voor, dien wij
vandaag gedenken.
De vele positieve eigenschappen dezen man eigen, hebben gemaakt, dat hij,
ofschoon afkeerig van vernieuwende opvattingen waar het Staat en Godsdienst
betreft, ten opzichte van de kunst op meesleepende wijze vooruitstrevend is
opgetreden. De zuiverheid en eenvoud van zijn karakter verdroegen zich niet met
de onnatuur van de poëzie zijner dagen en als intellectueel heeft hij naar de middelen
gezocht tot verbetering en daar eerlijk voor gestreden.
Aandoenlijk is het uit de brieven van een vriend te vernemen hoe zijn laatste
ziekte verliep:
‘Van Alphen, aldus P. Jorissen uit Haarlem, den 9en Juni 1802, heeft l.l. Vrijdag,
toen wij buiten waren, een beroerte gekregen. Wij zaten aan tafel. Na het gebed
zeide zijn vrouw tot hem: Roon, snijd toch het vleesch voor! Hij: ik kan niet. Zij:
waarom niet? Hij: Ik kan mijn regterhand niet bewegen. Kort daarop zag mijn vrouw,
die naast hem aan zijn linkerzijde zat, dat zijn mond scheef stond, en men hoorde
dadelijk, dat zijn spraakorganen belemmerd waren. Hij sprak zeer onverstaanbaar,
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doch behield nog immer het vrije gebruik zijner verstandelijke vermogens. Hij kreeg
dit toeval te drie ure. Te half vier ure werd hij adergelaten. Te half vijf ure kwam de
geneesheer en werd hij nogmaals adergelaten, en werden hem Spaansche vliegen
gelegd. Zoo bleef het nu.’
Van Alphen is van deze ongesteldheid nimmer opgekomen. Hij ging in het najaar
naar Den Haag terug, naar zijn woning aan het Westeinde en op den 2en April 1803
is hij daar de eeuwige rust ingegaan.
Dames en Heeren, Het is binnenkort twee eeuwen geleden, dat Van Alphen geboren
is en dit zou reden genoeg zijn hem hier te gedenken, maar er is daarenboven nog
een bizondere aanleiding daartoe, die ik met opzet tot dusver onvermeld liet en wel
deze.
In het zelfde jaar 1766, dat Hieronymus als student in kennis kwam met
Stadhouder Willem V, een ontmoeting, die op zijn denken en doen van beslissenden
invloed is geweest, en wel op den 18en Juli van dat jaar had de eerste vergadering
plaats van onze Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde n.l. in de
Schuttersdoelen van deze goede stad. Zij werd geboren uit het Leidsche genootschap
Minima Crescunt. Op deze stichtingsvergadering benoemde men achttien nieuwe
leden, zooals wijzelven vanmorgen wederom een aantal leden hebben tot onze rijen
geroepen. Onder die achttien was één student, één twintigjarige onder vele ouderen.
Die twintigjarige student was Hieronymus van Alphen. Een voorbarige benoeming,
ja, maar een die achteraf bezien nauwelijks beter had kunnen uitvallen.
U ziet, dat er reden was vandaag over Van Alphen te spreken, aan zijn arbeid te
herinneren, zijn kwaliteiten te gedenken en zijn geestesgaven de revue te laten
passeeren.
Dames en Heeren, bij een ouden Chinees heb ik eens gelezen dit: ‘Van de
vreugden van dit bestaan lijkt mij onbetwistbaar het waardevolst de vriendschap en
van de vreugde der vriendschap het gezellig keuvelen alweer het waardevolst.’
Ofschoon wij Westerlingen gewend zijn de liefde boven de vriendschap te stellen,
er zit in deze uitspraak ongetwijfeld veel waars, want tenslotte is ook van de liefde
het duurzaamst element de vriendschap. Deze vriendschap is, dunkt mij, van elke
beschaving het kenmerk. Zonder beschaving geen vriendschap. Vriendschap is de
overheerschende trek geweest van de onderlinge verhouding der litteratoren in dit
land. En dat die vriendschapsband bestond, is van heel groot belang gebleken in
de verwoestende jaren, die achter ons liggen.
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Wat zij ook wisten uit te roeien en te verdelgen, onze onderlinge vriendschap hebben
zij niet uitgeroeid, integendeel, zij hebben die versterkt!
Dit geldt voor ons, hedendaagsche beoefenaren der schoone letteren, dit geldt
ook voor hen, die er eenmaal deel aan hadden, onze voorgangers. Ook voor hen
gevoelen wij vriendschap, ook aan hun geest toetsen wij de onze, ook bij hen gaan
wij te rade in momenten van onzekerheid.
Als ik het goed begrijp is ook de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde
van meet of aan een kring geweest van vrienden. In dezen kring voelen de schrijvers
zich verbonden met beoefenaars van taal- en letterkunde, historie en wijsbegeerte,
evenals met die der ons dienstige. beroepen van den bibliothecaris, den
boekverkooper en den uitgever. Ik ben u dankbaar, dat een der uwen hier heeft
mogen getuigen van zijn vriendschap voor een doorluchtigen voorganger, want
zooals de Chinees het uitdrukt: ‘van de vriendschap is het gezellig keuvelen alweer
het waardevolst.’ Ik ben er mij van bewust in mijn keuvelen niet zoo gezellig te zijn
geweest als ik wel had gewild, maar over Uw aandacht heb ik mij niet te beklagen.
Ook dit aanvaard ik als een vriendschapsteeken. Laat mij dan eindigen, dames en
heeren, met een woord van Van Alphen, dat U bekend is. Mijn ontoereikenheid doet
mij het bewustzijn behouden, dat ik met mijn te lang betoog Uw ruiten heb ingegooid
en daar ik het ongeluk heb Cornelis te heeten is op niemand meer dan op mij thans
toepasselijk het onsterflijk:
Cornelis had een glas gebroken
Voor aan de straat,
Schoon hij de stukken had verstoken,
Hij wist geen raad.
Ik dank U.
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Bijlage I
De avondwandeling
Laatst ging ik met Elize
In 't eenzaam boschje wandlen,
Waar in wij elken avond
Gewoon zijn God te loven,
En vergenoegd te praten
Van liefde, deugd en Godsdienst.
De tintelende starren
Verschenen aan den hemel;
Maar met een bleeken eerbied,
Zoodra de maan haar glansen,
Op 't zwijgend aardrijk spreidde,
Met duizend lieve lichtjes
Door duizend takjes speelde,
En zich in 't beekje spiegelde.
De reuk der kamperfoelie,
Seringen en jasmijnen,
Vermengd met hagedoren,
En leliën der dalen,
Vervulde 't somber boschje,
En stroomde langs ons henen,
Zoo mild, zoo zacht, zoo lieflijk,
Als in het zalig Eden.
De stilte was welsprekend,
En alles lag gedoken
In eenen zachten sluimer,
Terwijl natuur haar balsem
Met stille stromen uitgoot;
De nachtegaal sloeg langzaam,
En alles scheen te luistren.
Elize zweeg, ik mede;
Wij stonden opgetogen,
Geheel gevoel, aanbidding,
Verrukking, liefde en blijdschap.
Wij hielden, onbewogen,
De handen in elkander.
Dan zagen wij ten hemel
Waar God zijn luister toonde;
Dan weder naar beneden;
En 't kloppend hart gevoelde
Een reinen hemelwellust,
Daar wij den God der aarde
Verheven zagen wandlen
In deze zachte stilte.
't Geloof aan Zijne liefde,
Zijn vaderlijke zorgen,
Zijn wijsheid en genade,
Schoot lieve en zachte stralen
In onzen boezem neder.
Geen avond was er schooner
Of blijder voor ons beide.
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O eerbied wekkende avond!
Wij zullen aan u denken
Zoo dikwijls wij in 't donker
Bij 't stille maanlicht wandlen;
En u, welriekend boschje,
Voortaan ons Bethel noemen.
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Bijlage II
Morgen-gedachten
De morgen roept: het liggend vee rijst op;
En voelt met nieuwe kracht verjongde vreugd.
Het woest gediert, verzadigd door den roof,
Verneemt de ster des daags van ver; verschrikt
En vlugt, voor 't licht bevreesd, zijn holen in.
't Angstvallig lam, nu moedig, blaat en springt,
Al zoekend, om den stijven uijer heen.
Aanminnig dier! o beeld der onschuld! lesch
Uw vroegen dorst blijmoedig aan die bron:
De hand is mild, die u het voedsel geeft.
Maar ach! gij kent Hem niet, wiens oog 't heelal
Doorloopt; geen rust behoeft; voor mensch en vee
Weldadig zorgt en waakt als alles slaapt;
Ja zelfs 't geroep der jonge raven hoort.
Ik, wien een geeft, van eedler kracht omgord,
Bezielt en opwaarts heft, ik stijg verrukt,
Bij 't schemerlicht, den groenen heuvel op,
Waar langs de zon hare eerste stralen schiet.
En, wachtend op haar komst, begluurt mijn oog
De morgenstar, den zoon des dageraads,
Terwijl mijn hart eerbiedig nederknielt.
't Gordijn gaat langzaam op; de schaduw vliedt;
De toppen van de bergen blinken reeds.
't Gestarnte wordt bleek - en bleeker en ontvlugt
Het oog van haar, die oprijst als een held.
Zoo deinst het trotsche heir der driften af,
Wanneer de Levensvorst Zijn stralen schiet
In 't hart, dat Hem, als Koning, hulde doet.
.........
Trêe voort, o zon! de luister uwer jeugd
Is niet verwelkt; uw loop is niet vertraagd:
Uw levenswekkende invloed niet verzwakt.
Een eik verdort en valt in grijsheid nêer.
De volken worden rijp en buigen 't hoofd,
Gelijk de garst, als zij den maaijer wenkt.
Zij vallen nêer en 't aardrijk opent zich,
Verbergt zich, sluit zich weder, ja bedekt
Hun treden zelfs voor 't zoekend nageslacht,
Dat garven bindt, waar eertijds Troje stond;
En niet bedenkt, dat zij het kouter drijft
Door voren, vetgemaakt met menschenbloed.
Maar gij, o vorst des daags, gij tart het graf;
Schoon achter uwen rug reeds eeuwen zijn.
.........
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Bijlage III
De dichter en de nachtegaal

Eene fabel
Een dichter, die schier dag en nacht
Versleet met likken en beschaven,
Maar met zijne ingebeelde gaven,
Nog nooit lets schoons had voortgebragt,
Hoorde eens bij maneschijn den slaanden nachtegaal.
Wat is het toch, dus sprak hij, dat de taal
Van dezen zanger doet behagen:
Hij kent de regels niet van harmonij en maat;
Al 't fraai van zijn gezang bestaat
In kunstelooze slagen.
En ik, die op mijn nagels bijt,
En alles doe om meer dan schoon te wezen,
Ik word door niemand schier gelezen! ...
Hier voelde mijn poëet een vonkje van de nijd;
Ja, hij begon, om zich te wreken,
Met dezen nachtegaal luidkeels de gek te steken.
Bedaar toch, heer poëet, zêi toen de nachtegaal.
Dat ik u thans zoo gul op mijn gezang onthaal,
Geschiedt tot uw vermaak; wees daarom niet boosaardig!
De vogel is den scheut niet waardig.
Wij gaan geen éénen weg; gij pocht op uwe kunst,
En zoekt door angst en zweet de gunst
Te koopen, ja te dwingen.
Ik zie, mijn goede man! het zingen valt u zuur.
Ik folter nooit mij zelf om door de kunst te zingen,
Maar al mijn toonen zijn natuur.
De eenvoudige natuur heeft dikwijls 't hart geraakt,
Terwijl de kunst alleen een slechten dichter maakt.
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Bijlage IV
De spiegel
Die telkens in den spiegel ziet,
En zich met schoonheid vleit,
Beseft de ware schoonheid niet,
Maar jaagt naar ijdelheid.
Dit glas maakt trotsch, of geeft ons pijn;
Wil 'k weten, wie ik ben,
Dan moet God's woord de spiegel zijn,
Waar ik mijn hart uit ken.

Le miroir
Celui qui chaque jour se mire
Et se flatte de sa beauté,
N'a pas la beauté qu'on admire,
Mais court après la vanité.
Le miroir rend fier, ou chagrine.
Veux-je me voir dans le meilleur?
C'est dans la parole divine
Que je puis connaître mon coeur.
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Levensberichten
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Jacob Wijbrand Muller
(Amsterdam, 14 Juni 1858 - Leiden, 18 Maart 1945)

Naar een teekening in potlood door H. Kamerlingh Onnes

Met het heengaan van professor Muller aan het einde van den sombersten
oorlogswinter stierf de laatste van de drie eereleden van Letterkunde die in de
jaarvergadering van 1937 tot die waardigheid waren benoemd. Zevenenvijftig jaar
was de overledene lid onzer Maatschappij geweest, acht jaar daarvan mocht hij
den eeretitel dragen; weinig leden hebben haar zulk een warm hart toegedragen
als hij.
Toen Muller mij eenige jaren vóór zijn dood aanwees als degene die zijn leven
en werken in het Jaarboek zou beschrijven, besefte ik niet dadelijk ten volle, wat
die opdracht inhield. Van zijn lange leven waren al zeventig jaren verstreken, toen
ik hem leerde kennen, en van zijn omvangrijk oeuvre had ik misschien nog niet de
helft bestudeerd. Het zou geen eenvoudige taak worden aan beide recht te doen
wedervaren, maar ze trok mij om meer dan één reden aan, zeker niet in de laatste
plaats om de vriendschap die ik voor hem voelde en die hij - dat wist ik - ook mij
toedroeg.
Hoe duidelijk herinner ik mij nog de eerste ontmoeting die ik met hem had in het
Woordenboekslokaal, kort nadat ik in Leiden was gekomen. Zijn groote, ondanks
zijn leeftijd nog rechte gestalte, die eerder den oud-militair dan den philoloog deed
vermoeden, zijn markante trekken en zijn levendige, doordringende blik waren mij
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een verrassing. Een opmerkelijk verschil, om niet te zeggen een tegenstelling,
tusschen den man en zijn geschriften trof mij op dat oogenblik sterk. Wie de
voorzichtige, nauwgezette redeneeringen van Mullers philologisch werk kent,
weergegeven in lange, ingewikkelde volzinnen, zal mijn verbazing begrijgen.
Trouwens, hoe meer ik mij in dezen merkwaardigen man ben gaan verdiepen, des
te sterker ben ik mij bewust geworden van het verschil dat er bestond tusschen den
‘mondelingen’ en den ‘schriftelijken’ Muller, tusschen den man ook zooals ik hem
zag en zooals hij van zichzelf getuigde. Het blijft daarom onzeker of het beeld dat
ik in de volgende bladzijden van hem heb ontworpen, zuiver is, en nog meer of het
hemzelf zou hebben behaagd.
In één opzicht heeft de biograaf van Muller het gemakkelijk: een groot deel van
zijn leven is zoo nauw verbonden aan de Maatschappij, dat een verslag van heel
zijn wetenschappelijk bedrijf op zijn plaats is in het Jaarboek. Ik hoef daarom niet
angstvallig te schiften uit de
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vele gegevens, doch daar de Commissie aandringt op beknoptheid, zal ik mijn best
doen het bijkomstige zooveel mogelijk ter zijde te laten.
Jacob Wijbrand Muller werd den 14den Juni 1858 geboren te Amsterdam op het
Singel ‘over de Appelmarkt KK 130’, als tweede zoon van den beroemden en
geleerden boekhandelaar-antiquair Frederik Muller. Zijn moeder, Gerarda Jacoba
Yntema, was de dochter van Jacob Wijbrand Yntema, den redacteur der veel
gesmade ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’. Aan haar persoon had Muller later zoo
goed als geen herinnering, immers zij stierf toen hij nog maar vijf jaar oud was. In
1866 hertrouwde zijn vader met mejuffrouw Johanna Engelbertha Doyer, die eerst
in 1913 overleed. Dat Muller van haar als van een moeder hield, weet ik door zijn
eigen getuigenis en blijkt uit het feit dat hij later zijn derde dochter, Hans, naar zijn
stiefmoeder noemde.
Het was een streng Doopsgezind gezin waarin de jonge Jacob Wijbrand opgroeide,
maar hij heeft er een gelukkige jeugd gehad. Zijn lager onderwijs genoot hij in de
school die aanvankelijk gevestigd was in het gewezen Athenaeum op den O.Z.
Voorburgwal en waarvan de heer A. Heinsius, vader van ons medelid Dr. J. Heinsius,
toen hoofd was. Van het najaar 1870 of bezocht hij de particuliere school van Dr.
A.F. van de Laar aan den Binnenamstel, waar ook Latijn en Grieksch werd
onderwezen. Reeds in 1873, amper vijftien jaar oud, deed Muller admissie-examen
te Leiden, waarbij hij o.a. tien regels uit Nepos en zes van de Hellenica te vertalen
kreeg! Doch aan een universitaire studie was hij nog niet toe: zijn vader nam hem
in het najaar bij zich op het kantoor, met de bedoeling hem op te leiden tot zijn
opvolger in zijn tot bloei en roem gebrachte zaak. Maar, evenals bij zijn oudsten
zoon, stuitte hij bij den tweeden op een zeer geringe belangstelling in den handel,
die, naar de eigen aanteekeningen van den zoon, reeds in '74, toen zijn vader hem
voor zijn verdere ontwikkeling in die richting naar Leipzig had gezonden, overging
in een ‘stijgenden afkeer’. Meer en meer begon de jonge Muller daar in den vreemde
te tobben: bij den koophandel te blijven, waarvoor hij naar zijn overtuiging ongeschikt
was, lokte hem allerminst, doch ook in de studie der letteren, waarnaar zijn hart
uitging, zag hij bezwaren: zou hij deugen voor het waarschijnlijk niet te vermijden
leeraarschap? Bovendien wist hij dat hij zijn vader verdriet zou doen door zijn neiging
te volgen. Hij correspondeerde over zijn moeilijkheden met zijn broer Samuel en
zijn
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neef Gerrit Kalff en liep, naar zijn notities melden, zelfs met zelfmoordgedachten
rond!
Over het geheel bewaarde hij aan dien Leipziger tijd, die tot den zomer van 1875
duurde, een nare herinnering, en dat niet omdat de omgang met de menschen daar
hem tegenstond. Hij ontmoette er o.a. den later zoo beroemden theoloog Adolf
Harnack, toen een jong privaat-docent, die met hem ‘bij wijze van catechisatie’ den
brief aan de Romeinen las, eens per week. Trouwens, Muller is Duitschland, zoolang
het mogelijk was, welgezind geweest. Met zijn sterk gevoel voor historie en traditie
bleef hij zich de Duitsche afkomst der Mullers (zijn grootvader Samuel was te Crefeld
geboren en kwam eerst als jongen van 16 jaar naar Amsterdam) altijd welbewust.
De herinneringen aan zijn verblijf in Bonn, onmiddellijk nadat hij zijn studie voltooid
had, waren hem tot in zijn ouderdom een bron van vreugde, en uit de studies zijner
jeugd spreekt herhaaldelijk bewondering voor de toen jonge Duitsche germanistiek,
een bewondering die - dat wist hij heel goed - lang niet door alle Nederlandsche
philologen werd gedeeld.
In den zomer van 1875 keerde Muller voorgoed uit Leipizg terug en kreeg hij
permissie in Leiden te gaan studeeren. Men moet de wijsheid van den toch waarlijk
niet meegaanden vader bewonderen, die ten tweeden male een zoon de vrijheid
gaf een anderen weg te gaan dan hem persoonlijk lief was. Het is heel jammer, dat
het hem niet beschoren is geweest te zien dat beide begaafde kinderen later een
eervolle plaats in de wereld kregen: reeds in 1881 overleed hij, toen Jacob Wijbrand
nog aan zijn doctorale studie bezig was en de tien jaar oudere Samuel nog geen
zeven jaren van zijn roemrijke archivarisloopbaan achter zich had. Men krijgt het
gevoel dat de vader den jongsten zoon altijd zeer heeft geïmponeerd (‘Diepe indruk
van het waarlijk aartsvaderlijk sterfbed’, staat in zijn aanteekeningen), en wie zich
een voorstelling maakt van den persoon van Frederik Muller, behoeft zich daarover
niet te verwonderen. Zoowel uit het geschilderde portret, dat bij den zoon in de
woonkamer placht te hangen, als uit de schets die A.C. Kruseman van hem heeft
gegeven in de ‘Levensberichten’ der Maatschappij van 1881, komt een man naar
voren met een uitzonderlijk sterk wils- en gemoedsleven, eigenschappen die
eveneens den grootvader hadden gekenmerkt. In beide figuren herkent men nog
den Duitschen aard, hartstochtelijker dan die van den gemiddelden Nederlander,
en
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ook de zoons waren daaraan niet vreemd. Jacob Wijbrand was, zoo goed als zijn
broer, bij wijlen een man van felle reacties, zij het ook dat die bij hem getemperd
en beheerscht werden door een onmiskenbaren Nederlandschen inslag.
Van Mullers studiejaren valt weinig bijzonders te melden. In '76 deed hij cum
laude zijn groot-mathesis, in '78 zijn suppletoir-, in '79 zijn candidaatsexamen,
waarna hij aan zijn doctorale studie kon beginnen. Hij volgde hiervoor colleges van
Matthijs de Vries, Jonckbloet, Cosijn en Kern. Het meest dankte hij voor zijn vorming
stellig aan De Vries; van Cosijn schrijft hij veel te hebben geleerd, doch diens persoon
trok hem weinig aan. Niet dan in bescheiden mate nam hij deel aan het
gezelligheidsleven en hij voelde zich in het Leidsche studentencorps niet thuis, wat
hij zelf ten deele verklaart uit zijn ongewone vooropleiding. Leerling van een
gymnasium was hij niet geweest, en al had hij door zijn verblijf op kantoor te
Amsterdam en Leipzig in sommige opzichten meer levenservaring, het had hem
toch gehouden buiten de aanraking met andere aanstaande studenten. Zoo kwam
het dat hij, die bovendien naar zijn eigen zeggen van aanleg ‘bleu’, ‘confuus’ en
‘schuw’ was, zijn draai in het corpsleven niet goed kon vinden.
Dit werd er niet beter op, toen hij in '77 zich meer ging aansluiten bij eenige
studenten (‘obscure’ literatoren als hij) die uit Amsterdam waren overgekomen, om
in Leiden hun studie te voltooien. Het waren zijn neef en latere ambtgenoot G. Kalff
en de classici K. Kuiper, J.W. Lely en U. Ph. Boissevain. Met hen heeft Muller zich
wel op zijn gemak gevoeld en vooral met Boissevain (Ursule, in de vele brieven
altijd ‘Suup’ genoemd) heeft hij tot diens dood in 1930 een hechte vriendschap
onderhouden. Toen in zijn latere studiejaren deze clubgenooten de een na den
ander afstudeerden, kwam hij meer en meer in aanraking met A. Kluyver,
neerlandicus als hij, die eenmaal zijn mederedacteur aan het Woordenboek der
Nederlandsche Taal zou wezen. Van een zomerverblijf in Zandvoort in 1880, samen
met Kluyver, vertelde Muller mij eens aardige bijzonderheden.
In October 1881, het jaar van zijn vaders dood, deed hij zijn doctoraal examen
en nog vóór dat gedenkwaardige jaar ten einde was, op 8 December, trouwde hij
met Catharina Johanna Aletta Heynsius, de zuster van een vroeggestorven vriend
en dochter van den Amsterdamschen Dr. C.E. Heynsius. Hoewel hij zelf opzag
tegen het ongewone, ‘haast onbehoorlijke’ van een huwelijk zonder maatschappelijke
po-
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sitie, kwam het toch tot een beslissing. Door den vroegen dood zijner ouders was
hij financieel onafhankelijker dan de meeste jongemannen op zijn leeftijd en
bovendien zou een betrekking aan het Haarlemsche gymnasium voor hem
opengehouden en slechts door een tijdelijke kracht bezet worden. Van Januari tot
Augustus '82 verbleef het jonge paar te Bonn, waar Muller colleges ging volgen o.a.
bij Franck en Wilmanns, ter completeering van zijn kennis der Oudgermaansche
talen. In September begon zijn loopbaan als leeraar te Haarlem en in Februari '83
werd het eerste kind geboren, dat, naar zijn grootvader, Frederik werd genoemd.
Toen het gezin in '88 naar Leiden verhuisde, waar Muller, na lang te hebben gewikt
en gewogen over het voor en tegen van den te nemen stap, zijn
‘woordenaars’-bestaan zou beginnen, was het bovendien nog met drie dochters
verrijkt. In 1893 werd de rij gesloten door een tweeden zoon.
Mullers wetenschappelijk werk had intusschen reeds een aanvang genomen. De
eerste vrucht er van was zijn dissertatie: ‘De oude en de jongere bewerking van
den Reinaert’, een critiek op de beide Reinaert-gedichten, die hem den 21sten Juni
1884 den doctorsgraad verschafte. In de voorrede staat dat hij naast zijn promotor,
prof. de Vries, dank verschuldigd is aan Dr. Joh. Franck te Bonn, die hem het
onderwerp aan de hand heeft gedaan. Weinig heeft deze geleerde toen kunnen
vermoeden welke consequenties dat advies zou hebben. Van het oogenblik af dat
Muller zich aan de studie van het Reinaertepos heeft gezet, zijn om zoo te zeggen
de problemen die daaraan vastzitten niet meer uit zijn gedachten geweest. Het
Reinaert-vraagstuk in al zijn omvang heeft Muller vergezeld op den langen weg
door zijn leven. In eersten aanleg ziet men in dit proefschrift allerlei kwesties aan
de orde gesteld die in later jaren een uitvoeriger behandeling zouden krijgen: zoo
de voor Muller zoo karakteristieke studie der eigennamen in den ‘Reinaert’, verdeeld
in namen van dieren, menschen en plaatsen. Beslaat die in zijn proefschrift slechts
o

7 1/2 bladzijde, in derden druk zijner critische uitgave (a . 1944) is ze uitgedijd tot
24 pagina's. In den ‘Critischen Commentaar’, die in 1917 het licht zag, wordt slag
op slag naar het proefschrift verwezen, en zelfs in de stellingen ziet men allerlei
onderwerpen aangeroerd die later de belangstelling van den schrijver weer zouden
trekken.
Op zijn ouden dag had Muller zelf van dezen eersteling geen hoogen dunk. Al
ontkende hij de waarde er van voor de tekstcritiek van ‘Rei-
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naert’ I en II niet, en erkende hij dat het werkje blijk gaf van een ‘behoorlijke’ kennis
van het Middelnederlandsch, hij noemde het toch ‘een mager, niet veelbelovend
beestje’. Dat oordeel is stellig onredelijk, al moet men toegeven dat Mullers sterke
en zwakke zijden er reeds uit zijn op te maken. ‘Bijna algeheel gemis aan
componeerend vermogen’ blijkt er volgens den schrijver uit, en inderdaad dit is, als
het meeste van Mutters werk, meer detailstudie dan de uitwerking van één groote
gedachte. Maar met volle overtuiging kan men het een degelijk philologisch werk
noemen, tot in de kleinste bijzonderheden weloverwogen, weldoordacht. Zijn
tekstcritiek was destijds in Nederland een novum, immers met het opsporen van de
‘filiatie’ der handschriften had de Leidsche school van De Vries, die werkte volgens
de oude, beproefde methoden der classici, zich nimmer beziggehouden. Muller had
haar stellig van Franck geleerd en is haar tot het laatst toe trouw gebleven: de
ingewikkelde stamboom op blz. 46 van den derden druk zijner critische uitgave is
er het bewijs van. Het is ook zeker niet toevallig dat de uitvoerigste en grondigste
beoordeeling van Mullers ‘Reinaert’-uitgaven tot tweemaal toe door een Duitscher
1
is gegeven, en wel door zijn ‘hooggeachten vriend’ Th. Frings , al kan men waarlijk
niet zeggen dat Nederland aan deze studies is voorbijgegaan.
Het is ondoenlijk in dit korte bestek al Mullers artikelen te bespreken die den
‘Reinaert’ of een detail er uit tot onderwerp hebben. De lijst zijner geschriften die
hierachter is gedrukt moge den lezer daarheen den weg wijzen. Vermelden wil ik
echter wel zijn opstel in de ‘Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche
Academie’ van 1908. ‘Annuncio vobis magnum gaudium’, schreef Muller ‘er is een
nieuw volledig handschrift van onzen Reinaert ontdekt!’ Voor den hartstochtelijken
vossenjager was deze vondst werkelijk een groote vreugde, en in zijn ‘Critischen
Commentaar’ heeft hij van dit hs. F al het mogelijke profijt getrokken. Het bracht
hem bovendien er toe het vraagstuk van de twee dichters van ‘Reinaert’ I, voor het
eerst als een vernuftige gissing geopperd door Mr. Leonard Willems, nauwkeurig
onder de oogen te zien in een honderd pagina's beslaand artikel (zie ‘Ts.’ 31 (1912)
177 volg.). Hij verklaart zich daarin ‘ten volle overtuigd ... van het dubbel
auteurschap’. Dat zijn stelling onbestreden zou blijven, was on-

1

In ‘Anzeiger f. deutsches Altertum’ 40 (1921), 111 volg. en 60 (1941), 93 volg.. Mullers
waardeering van den ‘Reinaert’ (ed. 1944 op blz. 24 volg.) noemt Frings ‘eines der besten
Stücke niederländischer Literaturgeschichtsschreibung’.
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denkbaar; na een aanvankelijk vrij algemeene instemming deden zich in jaren 1919
en '20 achtereenvolgens vijf bestrijders op, en wel aan den eenen kant de heeren
Kloeke en Braune, die onafhankelijk van elkaar aantoonden dat Aernout de dichter
van het eerste, Willem die van het tweede gedeelte moest zijn; aan den anderen
Willems, Kluyver en Jellinek, die, wederom onderling onafhankelijk, bij alle
gedeeltelijk onderling verschil hierin overeenstemden dat zij Aernout ‘naar het
schimmenrijk’ verwezen en slechts Willem als dichter erkenden of althans bewezen
achtten. Mullers verweer tegen deze ‘vijf ... aanvallen op twee fronten’ in ‘Ts.’ 41
o

(a . 1922) is een knap stuk werk en een voorbeeld van een zuiver wetenschappelijke
strijdmethode ‘sine ira et studio’. Aan het slot ‘nogmaals de weegschaal ter hand’
nemend, erkent hij dat voor de stelling van Kloeke en Braune veel te zeggen valt
en formuleert hij zijn inzicht in den stand van het vraagstuk ‘tot op nader order’.
In 1927 opende Muller, wederom in het Leidsche tijdschrift, een reeks van artikelen
onder den titel ‘Reinaert-studiën’. Belangrijk daarin is vooral het derde opstel van
dien naam, onderverdeeld in drie afdeelingen met afzonderlijke titels en verschenen
in het 53ste en 54ste deel van bedoeld orgaan. Hierin komt de schrijver op tegen
eenige verrassende beweringen omtrent den ‘Reinaert’ die verschillende
Zuidnederlandsche geleerden in de afgeloopen jaren hadden te berde gebracht.
Met het grootste geduld weerlegt hij wat naar zijn meening wel vernuftige gissingen
zijn, maar als onbewezen, onbewijsbaar en in de lucht hangend moet worden
beschouwd. Zijn ernstigste opponent, Van Mierlo heeft trouwens zijn eerst verdedigde
stelling, dat Aernouts aandeel in ‘Reinaert’ I een 12de-eeuwsch, oorspronkelijk werk
zou zijn, ouder dan de overeenkomstige Oudfransche branche, in een latere studie
zelf weer verworpen, doch op een ander punt zijn aanval hervat. Stap voor stap
gaat Muller zijn gangen na; zijn lang betoog is, als steeds, serieus en degelijk. Eenige
wrevel wordt eerst merkbaar in de vierde ‘Reinaert-studie’ (in deel 57), als Muller
zich weer ‘genoopt’ voelt tegen Van Mierlo in het geweer te komen, en met een
gevoel van verlichting besluit hij dit artikel, ‘deze onverkwikkelijke polemische
fragmenten’, verheugd dat hij nu ontslagen is van de plicht daarvan in de ‘Inleiding’
o

zijner herziene critische editie gewag te maken. ‘Reinaert-studie’ V ten slotte (a .
1940) is geen polemiek, doch een ‘vervolg of supplement’ op den ‘Critischen
Commentaar’, waarvoor in de nieuw uit te geven editie geen plaats zou zijn.
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De laatste jaren zijns levens zouden den geleerden man trouw aan zijn oude liefde
vinden: in 1939 en '44 verschenen de tweede en derde druk zijner critische uitgave.
Daartusschen, in 1942, de exegetische commentaar, dien hij, naar hij in de voorrede
schrijft, met groote dankbaarheid in het licht geeft: een lang gekoesterde wensch
was in vervulling gegaan. Maar het werk was hem ten slotte wel zwaar geworden,
en met erkentelijkheid gewaagt hij van den steun dien hij ondervonden heeft van
Dr. D.C. Tinbergen, zijn trouwen helper bij het samenstellen van de concordantiën
en het woord- en zaakregister. En toen hij in '44 voorgoed afscheid van Reinaert
nam, was zijn werkkracht zoo goed als uitgeput en zijn dood niet ver meer.
Ik heb gemeend het verhaal ‘van den vos Reinaerde’ als een ononderbroken geheel
te moeten geven, doch keer nu terug tot het jaar 1888, waarin Muller van Haarlem
naar Leiden verhuisde. Een gelukkige tijd brak aan voor hemzelf en niet minder
voor zijn gezin. Vooral nadat hij in '91 een groot huis op de Hooglandsche Kerkgracht
had betrokken, werd zijn woning een gastvrij centrum; van de jaren in Leiden bewaren
ook de kinderen hun mooiste herinneringen. Muller kreeg na zijn leeraarsbestaan
nu het leven van een geleerde. Het werk aan het Woordenboek, waarvan tot '92 De
Vries nog de ‘hoofdman’ was, en waar hij verder met zijn vrienden Kluyver en Beets,
weldra ook eenige jaren met De Vreese, de Redactie vormde, gaf hem voldoening
en hij besteedde er een zeer groot deel van zijn tijd aan. Ziet men de lijst zijner
geschriften na, dan blijkt dat in die jaren wel veel tijdschriftartikelen zijn ontstaan,
maar groote uitgaven kon hij naast zijn Woordenboekswerk maar weinig ondernemen.
Hij bewerkte van het Woordenboek eerst eenige afleveringen van deel IV en V
(bevattende de letter G), daarna vrijwel het geheele eerste stuk van deel III, het
onder neerlandici welbekende ‘Bo-Byzantijnsch’ (het laatste door hem gemaakte
artikel is buizerd geweest).
Niemand minder dan Van Wijk heeft dit werk gerekend onder het beste van wat
tot dusver van het Woordenboek is verschenen. Het is een typisch staal van Mullers
kunnen en kennen, van den man die de vaderlandsche wetenschap met heel zijn
hart liefhad en als bijna niemand beheerschte. Wie hem hebben verweten dat hij
zich te eenzijdig bij zijn studiën over den ‘Reinaert’ heeft gehouden (sommigen
gingen in hun onkunde zoo ver, dat ze van hem spraken als van een ‘homo unius
libri’!), zij de lectuur van zijn Woordenboeksdeel aanbevolen. Zij zullen
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zien welk een schat van gegevens hier vergaard is en hoe zelden men teleurgesteld
wordt als men het raadpleegt. Aan de eischen eener wetenschappelijke lexicografie
die Muller zelf heeft gesteld in een nog altijd lezenswaard artikel in ‘Taal en Letteren’
o

9 (a . 1899), heeft hij in zeer hooge mate voldaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat
hij in alle gevallen een oplossing bracht (daarvoor verstond hij te goed de befaamde
‘ars nesciendi’), maar het mag toch opmerkelijk heeten dat zelfs nu, na een halve
eeuw, zijn Woordenboekswerk soms nog het uitgangspunt is voor een etymologische
of lexicografische studie: zijn werk is levend gebleven. Het is vol van gedachten en
suggesties; niet zonder feilen ook, maar hoeveel vruchtbaarder voor verder
onderzoek is dikwijls een gul gegeven hypothese, ook als die later blijkt niet door
den beugel te kunnen, dan de enkele mededeeling ‘oorsprong onbekend’. Daarmee
kan een geleerde zich altijd dekken, maar niemand is er mee gebaat.
Muller gaf nooit steenen voor brood, maar deelde mee uit de volheid van zijn
kennis. Meende hij dat een woordonderzoek te uitvoerig werd om het in het
Woordenboek te plaatsen, dan gaf hij vaak het volledige betoog in het Leidsche
tijdschrift. Overziet men die studiën, dan blijkt dat hij het gelukkigst is geweest met
zijn etymologieën van Germaansche woorden. En toch is één Romaansche
woordstudie van zijn hand beroemd geworden en algemeen aanvaard: die over het
o

woord tooneel (a . 1899). Een opstel dat een ruimer strekking had en dat de geleerde
schrijver ook voor een grooter publiek heeft bestemd, verscheen in het eerste deel
o

van ‘Taal en Letteren’ (a . 1891). Hij noemde het ‘Spreektaal en Schrijftaal in het
Nederlandsch’. Het is klassiek geworden in onze philologie, en de inhoud vormt een
voor ieder neerlandicus onmisbaar onderdeel van zijn kennis; men kan gerust zeggen
dat het onder ons gemeen goed is. Muller betoogt er in dat onze schrijftaal in veel
opzichten nog een Vlaamsch-Brabantsch karakter heeft, terwijl de algemeene
spreektaal veel meer Hollandsch getint is. Vandaar de kloof die tusschen beide
bestaat en waardoor vormen als kieken, kleen, uchtend op papier gebruikt worden
naast kuiken, klein, ochtend in de gesproken taal, woorden als gij, schoon, werpen,
reeds, zeer naast jij, mooi, gooien, al, heel. Hij acht het denkbaar dat de heele
onderscheiding tusschen beide ‘over korter of langer tijd algemeen als een
onnatuurlijke scheidsmuur, eene erfenis uit den tijd der ‘puikpoëten’ zal worden
beschouwd’.
Het stuk is niet alleen opmerkelijk om zijn inhoud, maar ook om zijn
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strekking: de toen nog jonge Muller was heel wat minder conservatief dan in later
tijd. Het zou hem waarschijnlijk hebben doen schrikken, misschien zelfs hebben
bedroefd, als hij in zijn ouderdom had kunnen herlezen wat hij in 1891 aan Dr. R.A.
Kollewijn schreef naar aanleiding van diens geruchtmakende brochure over onze
1
spelling . ‘Ik hoef U niet te zeggen,’ schrijft Muller, ‘dat Uw stuk mij zeer interesseerde,
althans indien ik mag onderstellen dat Ge als redacteur van ‘Taal en Letteren’ mijn
stuk over ‘Spreektaal en Schrijftaal’ gelezen hebt. De overeenstemming tusschen
ons beiden, voorzoover ik daar over de spelling en de geslachten spreek, is
inderdaad aandoenlijk, zelfs onze voorbeelden zijn ten deele dezelfde’. Om den
schrijver niet in een verkeerd daglicht te stellen, moet ik er meteen aan toevoegen
dat Muller in het vervolg van den brief ook een anderen toon laat hooren. Hij zegt
daar, dat hij als lid der Redactie van het Woordenboek onmogelijk van de partij kan
zijn als Kollewijn een beweging op touw wil zetten om onze spelling te
vereenvoudigen. En hij verzoekt hem ook daarbij geenerlei gebruik te maken van
eenige uitlating van hem (Muller), in woord of geschrifte. Al moet men het prijzen
dat hij het gezag en de persoon van De Vries zoozeer respecteerde, toch wekt deze
overgroote voorzichtigheid wel onze verbazing. Trouwens ook om andere redenen
was hij blijkbaar huiverig voor een herziening der spelling: ‘Indien gij vroeg of laat
overwint’, schrijft hij verderop, ‘dan weet ik niet of ik mij zal moeten verheugen of
bedroeven: aan de Nederlandsche jeugd is dan stellig een dienst gedaan, maar de
Nederlandsche literatuur tot A.D. 1900 en zooveel is meteen geantiqueerd, en ik
weet niet of Ge genoeg Nieuwe-Gidser zijt om dit een heuglijke gebeurtenis te
noemen’. Daar komt de latere Muller, die nog vaak de pen zou opnemen om de
nieuwe spelling te bestrijden, al om den hoek kijken!
Het is merkwaardig hem hier in zijn weifelzucht gade te slaan. De brief geeft Muller
te zien, zooals hij ook in een zuiver wetenschappelijk betoog vaak te werk ging. Het
pro en contra placht hij lang en breed te overwegen; het was hem een behoefte
beide kanten te geven wat hun toekwam, en ieder detail moest tot zijn recht komen,
bang als hij was de waarheid te kort te doen. In zijn jonge jaren was de streek van
zijn pen nog wat forscher, de vaart van zijn betoog wat sneller, maar met het klimmen
der jaren nam het wikken en wegen toe. Het valt

1

Prof. Mr. R.D. Kollewijn was zoo vriendelijk mij inzage van dien brief aan zijn vader te gunnen,
waarvoor ik hem hier graag mijn erkentelijkheid betuig.
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niet te ontkennen dat zijn stukken daardoor soms een vermoeiende lectuur zijn,
vooral doordat ook zijn stijl gaandeweg minder gespierd werd, zijn volzinnen
omslachtiger en zwaarder.
Heeft zijn levenslot op dit alles misschien ook invloed doen gelden? Na de
Leidsche jaren van vreugde en voorspoed volgde, van 1902 tot 1915, zijn Utrechtsche
tijd, het eerste professoraat, vurig begeerd, maar ook, vooral in de eerste cursussen,
als een zware druk gevoeld. Een gevaarlijke operatie in 1907 bracht hem tot op den
rand van het graf, doch hij herstelde en voelde zich bij zijn thuiskomst uit het
ziekenhuis, naar het getuigenis van een zijner zoons, dankbaar en als aan het leven
teruggegeven. Zijn vrouw, die in Leiden veel dat haar na aan het hart lag, had
moeten achterlaten, kon in Utrecht niet zoo gemakkelijk wennen. De eischen die
het groote gezin en de maatschappelijke verplichtingen haar stelden, vielen haar
bovendien zwaarder dan te voren, doordat haar gezondheid steeds achteruitging.
Toch was deze tijd naar Mullers eigen getuigenis zooal niet de gelukkigste, dan
toch in veel opzichten boven de verwachting voorspoedig. Althans tot 1911. Toen
overleed zijn vrouw plotseling na een hevige bloedspuwing, een herhaling van een
eersten aanval in 1908. Het was een zware slag. In de volgende jaren werd het
allengs leeger en stiller om hem heen; van de kinderen, volwassen geworden,
verlieten eenigen het ouderhuis. In Januari 1915 stierf de jongste dochter, zijn
oogappel; daarmee scheen alle vreugde uit zijn leven geweken.
Totdat met het aftreden van Verdam in den zomer van '15 de leerstoel voor
Nederlandsche taalkunde in Leiden vacant kwam. Als een ‘eerste lichtstraal’ viel
het aanbod Verdams opvolger te worden ‘in den donkeren nacht van (zijn) toenmalig
leven’. Zonder aarzeling aanvaardde hij ditmaal; hoe anders dan in 1901! Toen ging
een hevige zielestrijd aan zijn beslissing vooraf, omdat hij wist dat aan Kluyver
onrecht werd gedaan door zijn benoeming. Nu greep hij de hand die hem geboden
werd om zijn leven een andere wending te geven, gretig aan: het lot had hem wel
zwaar getroffen, maar blijkbaar niet gebroken.
Leiden zal anders in den beginne nog wel eens weemoedige gedachten hebben
opgeroepen. Tot 1902 had hij er gewoond, omringd door zijn bloeiend gezin: ‘Doe
was ic fier ende coene Van minen grooten gheslachte’, placht hij destijds Cantecleer
na te zeggen. Nu kwam hij alleen terug. Meest alleen zat hij dien eersten zomer in
Vorden en Noordwijk en schreef er zijn inaugureele oratie. In November betrok
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hij zijn woning te Leiden op den Zoeterwoudschen singel, en dien winter hielden
zijn oudste dochter en schoonzoon hem daar gezelschap. Maar in April 1916 bracht
hij er haar die hij tot zijn nieuwe levensgezellin had verkoren, mejuffrouw Anna
Margaretha Cornelia Verdam, dochter van zijn voorganger en vriend. ‘De eerste
dag eens nieuwen levens’! Weinig heeft hij toen kunnen vermoeden dat deze derde
en laatste Leidsche periode nog zooveel geluk voor hem verborgen hield. Dat hem
in '17 nog een zoon uit dit huwelijk zou worden geboren, naar de overleden dochter
Jan Engelbert genoemd, dat hij dien nog volwassen zou zien, afgestudeerd en
gevestigd, ja zelfs man en vader. Het leven met zijn tweede vrouw, eenentwintig
jaar jonger dan hij, is gelukkig geweest. Deze man, die zichzelf zwaartillend noemde,
heeft niettemin de kunst verstaan achtereenvolgens twee vrouwen, die stellig zeer
verschillend van aanleg en karakter waren, hecht aan zich te binden. Dat komt ten
deele daardoor dat Muller ongetwijfeld charme bezat, maar in veel grooter mate
doordat hij, hoewel hij evenmin als zijn vader toegevend van aard was - integendeel
zich vrij krachtig wist te doen gelden -, beschikte over zooveel takt en wijsheid dat
hij de gevoelens en rechten zijner huisvrouw wist te respecteeren. In zijn gezin
heerschte orde en regelmaat, ook doordat hij zelf zich aan de bestaande regels
hield. Er werd zelden tijd verspild en zoo kon ook de vriendschap haar deel krijgen.
Als in vroeger jaren was hij weer de hartelijke, gulle gastheer, werd het in nog
verhoogde mate toen hij en zijn vrouw in 1933 een buitenhuis bij Gorsel kochten,
waar hij, toen reeds lang emeritus, de zomermaanden sleet en jaarlijks een groot
aantal logé's en bezoekers ontving. In de eerste plaats waren de kinderen, eigen
en aangetrouwd, en de kleinkinderen zijn gasten. Als een aartsvader verkeerde de
nog altijd jonge grijsaard onder hen en hij was en bleef het middelpunt. Nog in de
eerste oorlogsjaren genoten de Mullers van hun dierbaar oord, zooveel als de
omstandigheden het toelieten, maar allengs werden de bezwaren grooter en ten
slotte moest het buitenhuis worden overgelaten aan évacué's. De vreugde om het
bezit van eigen huis en hof, het genot van ‘dapes inemptae’ is hem sedert niet meer
gegund.
Had Muller in Utrecht verscheiden grootere werken op het getouw gezet, slechts
een enkel er van bereikte in dien tijd zijn voltooiing: de eerste critische uitgave van
o

den ‘Reinaert’ (a . 1914). Het nieuwe professoraat in Leiden echter liet hem meer
tijd voor eigen studie, niet
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alleen doordat het hem ontsloeg van de colleges in de letterkunde, maar toch ook
omdat hij kon steunen op zijn Utrechtsche ervaringen. In alle opzichten voelde hij
zich zekerder dan bij zijn eerste optreden als hooglleeraar; zijn oratie van 1915,
‘Over Nederlandsch Volksbesef en Taalbesef’, doet een sterker en warmer geluid
hooren dan die van 1902, die den weinig sprekenden titel droeg ‘De Taak der
Nederlandsche Philologie’. Mullers eigen kritiek op die eerste proeve luidt kort en
goed: ‘geen meesterstuk, goed bedoeld’; de latere schatte hij zelf hooger, en terecht.
Het is een rijpe vrucht van jarenlange studie; het stuk geeft blijk van een groote
kennis der vaderlandsche geschiedenis, taal- en letterkunde. Of liever men vermoedt
die telkens op den achtergrond, want nergens loopt de schrijver met zijn wetenschap
te koop. Het is niet verwonderlijk dat Muller van dit werkje veel genoegen heeft
beleefd, ook omdat het zijn rijkdom van hoofd en hart beide evenzeer verraadt. De
warme vaderlandsliefde die zoo kenmerkend voor zijn aard was, komt er overal uit
naar voren. Een stuk dat hij dertien jaar later in het Leidsche tijdschrift publiceerde:
‘Vaderland en Moedertaal’ is er een waardig complement van, en op een bepaald
punt er uit, nl. de uitbreiding van het Nederlandsch taalgebied in de 17de eeuw, is
o

de schrijver later teruggekomen in eenige opstellen in ‘De nieuwe Taalgids’ (a .
1921). In 1939 verscheen de verhandeling over dit onderwerp, herzien en bijgewerkt,
in boekvorm.
Kort na zijn komst in Leiden, in Februari 1917, zag zijn ‘Critische Commentaar
op Van den Vos Reinaerde’ het licht, de, ‘Spelen van Cornelis Everaert’, uitgegeven
samen met professor Scharpé te Leuven, in 1920. Op initiatief van Muller had de
Commissie voor Taal- en Letterkunde der Maatschappij tot de uitgave van diens
werken besloten. In 1898 was reeds de eerste aflevering van den tekst verschenen,
in 1900 de tweede en laatste, doch de inleiding en aanteekeningen lieten jaar na
jaar op zich wachten. Wie Mullers werkzamen aard kent en zijn gevoel voor plicht,
kan zich voorstellen hoe deze schuld hem zal hebben benauwd. De eerste
wereldoorlog deed er het zijne toe om de zaak nog verder te traineeren, doch in
Augustus '19 was de inleiding ‘vulscreven’. Ieder die besef heeft van de moeilijkheden
die aan de uitgave van zoo'n groote verzameling vroeg-zestiende-eeuwsche
rederijkersspelen vastzitten, moet respect hebben voor het werk dat hier is verzet
in een tijd toen de studie der rederijkers nog in haar kinderschoenen stond. Een
uitvoerige woordenlijst er op mist men wel smartelijk, doch de
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bouwstoffen daarvoor had Muller in zijn bezit. Ze zijn na zijn dood het eigendom
geworden van Letterkunde en in bruikleen afgestaan aan de Redactie van het
Woordenboek.
Een statige rij van tijdschriftartikelen en boekbeoordeelingen, een ‘Ontwerp voor
een vereenvoudigde Regeling van de Spelling’ (samen met professor Kluyver
gemaakt), een mooi levensbericht van zijn schoonvader Verdam, een toespraak ter
opening van de Jaarlijksche Vergadering der Maatschappij, een dito voor het tiende
philologencongres vullen verder de reeks zijner werken in die periode aan. Maar
het altijd bezige hoofd van Muller zat nog vol plannen, en bij het klimmen zijner jaren
kreeg hij eenige malen een waarschuwing dat er aan zijn gezondheid iets haperde:
zoo had hij in '22 een ernstige maag- of darmbloeding, waarvoor hij zestig dagen
op bed moest liggen. Toen is in hem de gedachte gerijpt de universiteit niet tot het
einde toe, d.w.z. tot zijn zeventigste jaar, te dienen, en op den 4den Juni '24 sprak
hij zijn ‘Afscheidswoord aan de Studenten in de Letteren’, waarmee hij op een
waardige manier zijn maatschappelijke loopbaan afsloot.
‘Het (zou) niet alleen ongebruikelijk en onvriendelijk zijn in alle stilte ... te
verdwijnen, zonder een woord van afscheid’, schrijft hij daarin, ‘maar het zou ook
onnatuurlijk zijn daarbij geheel over mij zelf te zwijgen. Daar ik nu niet afkeerig ben
van het gebruikelijke en een verklaard vijand van het onvriendelijke en onnatuurlijke,
wilt Gij mij wel vergunnen, ten afscheid ... een korten terugblik te ... (geven) op mijne
... academische werkzaamheid.’ Ziedaar een treffende karakteristiek van zijn eigen
persoon; een vijand van het onvriendelijke vooral was hij. Zijn studenten hebben
dat in ruime mate ervaren, en eenige van zijn leerlingen aan wie ik gevraagd heb
mij iets van hun herinneringen mee te deelen, gewagen daar met dankbaarheid
van. ‘Hij maakte op mij den indruk van een betrekkelijk verlegen mensch’, schrijft
een Utrechtsche leerling, ‘iemand die een beetje in een harnas van conventie en
geslotenheid stak, maar die zóó hartelijk en beminnelijk was, zooveel aandacht had
voor ‘de anderen’, dat dit steeds door die geslotenheid heenbrak. Ook later ... heb
ik sterk den indruk gekregen van een groote en warme trouw aan het contact, dat
hij met zijn leerlingen eenmaal gehad had’.
‘Tegenover mij was hij steeds vol vaderlijke belangstelling’, schrijft een
oud-Leidenaar. ‘Hij (had) ... tegenover ... leerlingen sterk het gevoel van een
gezamenlijk ontginnen en bewerken van het heele ge-
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bied van het Nederlandsch, van een verdeeling van de taak naar ieders smaak en
aanleg, waarbij voortdurend onderlinge uitwisseling en wederzijdsche hulp aan allen
op hun tijd van nut moesten zijn. Hij zelf aarzelde zeker nooit om als oudere de
gevende partij te zijn, al verzuimde hij evenmin om iedere bijdrage van jongeren in
zijn arsenaal op de juiste plaats in te lijven. Begrip en liefde voor het ‘vak’ in zijn
geheel en voor allen die er in werken, dat was voor mij de kracht van zijn leven’.
Zoo is het ook te verklaren dat Muller, toen hij oud was geworden, nog onder de
jonge generatie van neerlandici telkens weer nieuwe vrienden vond: hij werkte nog
altijd inspireerend. ‘Ik gevoel dat mèt uw voorbeeld uw vriendschap duurt tot over
het graf’, is onlangs gezegd door iemand die zeker een halve eeuw jonger was dan
hij. En een jong neerlandicus - niet eens een leerling -, die na den oorlog uit Indië
was teruggekeerd naar het vaderland, zocht in een brief opnieuw contact met
mevrouw Muller, omdat hij daaraan behoefte had uit vriendschap voor den
overledene. Het is gebleken dat het ‘commilitonum studia, quantum poterit, adiuvabit’
voor hem geen bloote formule was. Niet alleen gaf hij, ook nadat zijn emeritaat was
ingegaan, nog jaren lang geregeld een uur per week college, maar toen in 1933 zijn
opvolger Kern onverwacht kwam te sterven, heeft hij gedurende het onvermijdelijk
interregnum het oude werk weer opgevat.
Dat het lesgeven hem dierbaar was, blijkt ook uit de bereidheid waarmee hij de
taak op zich nam aan H.K.H. prinses Juliana onderwijs te geven in de Nederlandsche
taal en letterkunde. Niet zonder trots en voldoening placht hij later van die lessen,
die van 1924-'27 duurden, te vertellen.
Doch ook overigens waren de laatste jaren zijns levens allerminst een ‘otium’. Al
spoedig bewees hij de Nederlandsche philologie een belangrijken dienst, doordat
hij het initiatief nam om de ‘Nomina geographica Neerlandica’, die ‘een kwarteeuw
schijndood (waren) geweest’, uit dien doodsslaap op te wekken. In 1928 verscheen
deel 6, waarvan de inleiding, ‘Wenschen en wenken voor de verzameling van
plaatsnamen’ (anoniem gepubliceerd), en twee belangrijke studies van zijn hand
waren. Daarvan is zijn verklaring van den plaatsnaam Oegstgeest ook buiten
vakkringen bekend geworden, al was het alleen maar daardoor dat ieder die met
den schrijver correspondeerde attent werd op het feit dat hij den naam zijner
woonplaats als Oestgeest spelde. In be-
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perkte mate heeft hij daarin zelfs navolging gevonden. Aan de totstandkoming van
de volgende deelen der ‘Nomina’ heeft Muller eveneens een belangrijk aandeel
gehad, en het is in zijn levensavond een teleurstelling geweest dat de uitgave na
het verschijnen van het elfde deel niet meer is voortgezet wegens moeilijkheden in
oorlogstijd.
Ook onze Maatschappij profiteerde na zijn ontslagneming als hoogleeraar nog
veel van zijn werkkracht en werklust. En waarlijk niet alléén in die jaren! Toen Muller,
in de jaarlijksche vergadering van 1937 tot eerelid benoemd, door den voorzitter
werd toegesproken, heeft deze op het merkwaardige feit gewezen dat hij Letterkunde
in alle rangen heeft gediend. In dat opzicht is hij inderdaad uniek geweest. In 1888
lid geworden, bekleedde hij successievelijk de volgende ambten: dat van
bibliothecaris, lid van het Bestuur, penningmeester en lid der Bibliotheekcommissie.
Verder beleefde hij na zijn terugkeer uit Utrecht nog twee bestuursperiodes en in
elk daarvan was hij een jaar voorzitter. Hij heeft bovendien in 1927 het secretariaat
waargenomen, zoolang dat door het buitenslands-zijn van mejuffrouw Dr. Serrurier
vacant was. Zijn lidmaatschap van de Commissie voor Taal- en Letterkunde eindelijk
duurde van 1893 tot 1939, alleen met een onderbreking in de Utrechtsche periode.
En toen hij daarvoor bedankt had, kwam hij nog vrij geregeld als gast op de
vergaderingen der Commissie, want haar werkzaamheden hadden nog altijd zijn
belangstelling. Dit alles zou genoeg zijn om onze blijvende erkentelijkheid te
verdienen, maar er was meer. Toen professor van Manen als voorzitter in de
jaarlijksche vergadering van 1894 een openingsrede hield, waarbij hij ernstige critiek
uitte op den ontwikkelingsgang der Maatschappij, kwam daarop van de Commissie
voor Taal- en Letterkunde een scherp protest in den vorm van een verweerschrift.
Het mag hier wel eens openlijk worden gezegd dat dit geschrift grootendeels door
Muller was samengesteld. Doch ook later gaf hij nog herhaaldelijk blijk van zijn
liefde; zoo eenige malen door schenkingen van boeken, het laatst bij uiterste
1
wilsbeschikking . Ook vermaakte hij ons na zijn dood een legaat van ƒ 1000.-.
Hoe is die groote toewijding voor de Maatschappij te verklaren? Mij dunkt ten
deele doordat Muller in haar een instelling zag van hooge waarde en van groote
mogelijkheden. Zijn ideaal was dat ze eenmaal zou worden een centrum voor de
vaderlandsche wetenschappen,

1

Zie het Verslag van den Bibliothecaris over 1944-'45, in ‘Jaarboek’ 1943-1945, blz. 283 volg.
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liefst in een eigen huis, waarin niet alleen de bibliotheek een onderkomen zou vinden
en ten dienste staan van haar leden en het publiek, maar waar ook alle vergaderingen
moesten plaatshebben en de leden elkaar konden ontmoeten. Bovendien moet men
bedenken dat Muller tot zijn begrijpelijke en gerechtvaardigde teleurstelling nimmer
lid is geworden van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, en het komt mij
voor dat hij zich dat gemis zooveel mogelijk heeft willen vergoeden door zijn gansche
philologische hart aan Letterkunde te schenken. Hoe wèl is Letterkunde daarbij
gevaren, ook al is zijn ideaal nog lang geen werkelijkheid, en hoe volop verdiend is
zijn benoeming tot eerelid geweest!
Verdiend was het ook dat Muller op zijn tachtigsten verjaardag van oud-leerlingen,
vakgenooten en vrienden een bundel ten geschenke kreeg waarin enkele zijner
verspreide geschriften waren herdrukt. De commissie de totstandkoming van het
boek bezorgde, meende te recht dat daarin liever geen artikelen moesten worden
opgenomen die betrekking hadden op den ‘Reinaert’: die kant van den geleerde
was ook zoo al bekend genoeg. Wie nu den inhoud van het boek opslaat, krijgt een
goeden indruk van de veelzijdigheid van Mullers wetenschappelijke belangstelling,
buiten het gebied van het dierenepos.
Onder de vele studies die in zijn emeritaat het licht zagen verdienen zijn opstellen
over Hooft nog vermelding. En dat niet zoozeer om hun inhoud, al zijn ze, als alles
van zijn hand, het bestudeeren waard, maar omdat hij in verschillende opzichten
met Hooft vergeleken kon worden en hij zich daarvan ook zelf, naar ik geloof, wel
bewust was. In alle bescheidenheid natuurlijk: ‘si parva magnis componere fas est’,
zou hij hebben gezegd. Hooft was, als Muller, Amsterdammer van geboorte, zoon
van een algemeen geacht vader, dock niet van een geslacht dat al lang tot de
aanzienlijke behoorde. Hij had, als Muller, behoefte een zekeren staat in de wereld
te voeren en als gastheer op te treden. Het buitenhuis in Gorsel was wel iets heel
anders dan ‘de hooge Burch van Muyen’, maar als centrum van een opgewekt
gezelschapsleven liet het zich even goed gebruiken. Evenals Muller is Hooft
tweemaal gelukkig getrouwd geweest en beide mannen hebben de jaren van hun
weduwnaarschap beschouwd als een ‘naere nacht van benaude ... jaeren’. Beiden
hadden een warm hart voor de historie van hun vaderland en de ‘bonae litterae’;
beider stijl was, hoezeer ook onderling verschillend, ja tot op zekere hoogte elkaars
tegendeel, geen kost om de groote massa te behagen
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Dat Mullers schrijftrant niet eenvoudig was, komt niet alleen door zijn lange volzinnen,
maar ook door zijn woordgebruik. Hij hield er van af en toe de woorden in een
allereigenlijkste beteekenis te gebruiken en ze daardoor min of meer pregnant te
maken. Zijn opstel ‘Vaderland en moedertaal’ b.v. begint zoo: ‘Woorden ‘beteekenen’
zaken en begrippen; deze worden ons pas door die ‘teekens’ duidelijk bewust’. Het
interessante artikel ‘Recht, wet en staat’, in het eerste deel van ‘Mensch en
o

Maatschappij’ (a . 1925), heeft den volgenden aanhef: ‘Gaarne heb ik de uitnoodiging
van het Bestuur der Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts aanvaard om een
overzicht samen te stellen van de geschiedenis der Nederlandsche woorden Recht,
Wet en Staat: eene ... niet gemakkelijke taak. Immers noch van aanleg ‘wijs-geerig’,
noch door opleiding ‘rechts-geleerd’, ‘wet-wijs’ of ‘staat-kundig’, moet ik wel vreezen
niemand, althans geen rechtsphilosoof, te kunnen voldoen’. Graag gebruikte Muller
ook archaïsmen, zooals Overlandsch (Nederduitsch), genan (naamgenoot),
beschreielijk (betreurenswaardig), de uitdrukking tot goed verstand (begrip) van iets
en het, althans in Noord-Nederland, verouderde bijwoord kwalijk. Of hij vormde een
woord waaraan de taal naar hij meende behoefte had, zooals overzichtig, in plaats
van overzichtelijk, dat hem te Duitsch klonk, of tippen voor het thans algemeen
aanvaarde tikken (machineschrijven); naar zijn idee was het te prefereeren omdat
het de herinnering aan eng. to type levend hield. En in plaats van
zeventiende-eeuwsch schreef en zei hij altijd zeventiendeeuwsch. Had hij met zulke
probeersels geen succes, dan hinderde hem dat weinig, maar hij bleef ze trouw.
In zijn ouderdom was hij er nl. aan gewoon geraakt dat hij vaak met zijn
opvattingen alleen stond. Hij was conservatief van aanleg en werd het met de jaren
steeds meer. Zijn aanteekeningen over eigen leven eindigen met een lange boutade
op de moderne maatschappij, waarin hij bederf en ontaarding op alle terreinen des
levens constateert. Vele symptomen daarvan somt hij op en eindigt: ‘Dit alles ...
verbittert mij dagelijks het leven. ‘Laudator temporis acti’?’ Ik weet het niet, maar
geloof het niet. Aan het einde gekomen van mijn verhaal heb ik nòg de tegenstelling
niet opgelost, maar ik weiger hem te zien als een tobber. Zijn heele leven is er om
het tegendeel te bewijzen. Hij mag dan bij groote en kleine beslissingen lang
geweifeld hebben; daarvoor had hij blijkbaar den tijd: zijn levenstempo was nu
eenmaal niet onstuimig. Maar zijn lange bestaan was overvol van daden, en hij staat
in mijn geheugen als
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de man die de liefde tot zijn werk nagenoeg tot het einde heeft brandende weten te
houden. Menig bibliotheekbezoeker herinnert zich zijn oude figuur, in volle
concentratie gebogen over zijn boeken en papieren, juist zooals hij vóór deze
bladzijden staat afgebeeld. Onder zijn werk placht hij nu en dan zwaar en een beetje
dreigend zijn keel te schrapen, maar ik herinner mij niet hem dan ooit te hebben
hooren zuchten. Tot het laatst toe bijna placht hij vergaderingen en lezingen bij te
wonen, nog heel lang ging hij naar concerten en schouwburgvoorstellingen, ook
toen zijn gehoor al vrij wat achteruit was gegaan. Toen zijn gang wankeler werd,
was het niet veilig meer dat hij alleen op straat liep, doch hij weigerde, altijd onder
geleide te gaan: oud en hulpbehoevend lijken wilde hij niet. Waren dat alles reacties
van een levensmoede?
Neen, in waarheid moeilijk is het leven voor Muller pas geworden in den laatsten
oorlog. Zooals meer oude menschen verbijsterden hem de gebeurtenissen. Aan
den eenen kant werd hij geschokt door het vele onrecht en door het gruwelijk geweld
dat de vijand bedreef; aan den anderen kant geloofde hij vaak niet alles wat hij
daarvan hoorde. Men zie hem dat de pers vergiftigd was, doch hij kon het niet laten
telkens weer geloof te hechten aan wat hij zwart op wit gedrukt zag. Daarbij kwam
dat zijn oudste zoon, die lange jaren zijn trots was geweest, een politieke richting
was toegedaan die velen niet zonder reden afkeurden. Dat wekte in den vader een
houding van verweer: hij kón zijn kind niet verloochenen, hield vol dat diens principes
zuiver waren, al kostte het hem moeite zijn redeneeringen te aanvaarden of ook
maar te begrijpen. Zoo begon hij zich onzeker te voelen en gaandeweg ook
eenzamer. Zoolang zijn werk hem nog een afleiding was, bleef het leven draaglijk,
maar het zou een zegen zijn geweest als hij vóór den ‘hongerwinter’ was
weggenomen.
In die laatste maanden was hij deerniswekkend. Die hem bezocht kon hem zien
zitten, gedoken in zijn kamerjapon, zijn handen geslagen om een warme kruik, het
hoofd gedekt door een gebreide muts, zijn beenen in een plaid gewikkeld: het
evenbeeld van den ouden Vondel, zooals die geschilderd is door Philips Koninck!
De dood van den oudsten zoon, eenige maanden voordat hijzelf heenging, beroofde
hem van zijn laatste veerkracht. Zeven weken vóór de bevrijding stierf ook hij na
een korte ziekte. Bij zijn voorloopige begrafenis aan de Groenesteeg ronkten de
vliegtuigen door de lucht. Ambtgenooten en vrienden van elders konden, daar elk
middel van vervoer ontbrak, de plechtigheid niet bijwonen; die
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uit Leiden waren zooveel mogelijk aanwezig. En zijn nakroost stond in grooten getale
om het graf en gaf een prachtig getuigenis van aanhankelijkheid aan den geliefden
‘pater familias’.
Als ik ten slotte nog eenmaal tracht het beeld van Mullers persoon uit mijn
herinnering te projecteeren, dan komt hij te voorschijn als een gave figuur, hoog
van gestalte, maar ook van een hoogen levensernst. Als een man van onkreukbare
rechtschapenheid, ‘een kind in de boosheid’, om een uitdrukking van hemzelf te
gebruiken. Sober en weinig eischend voor zichzelf, vrijgevig voor zijn medemensch,
gevend niet alleen van zijn aardsche goed, maar ook, en meer nog, van zijn warme
hart. Verkwikkend door zijn groote vriendschap, zijn gulle belangstelling, zijn gretigen,
altijd bezigen geest. Als een man van een onaantastbare onpartijdigheid, als een
eerlijk zoeker naar waarheid. Zoo zal deze patriarch der Nederlandsche philologen
voortleven in het hart van zijn vrienden.
Leiden, Augustus 1946
J.H. VAN LESSEN
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39 volg.).
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1898

Eenige eischen der wetenschappelijke
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1898
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17, 262 volg., met naschrift, in: Ts. 17,
268.
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Dagblad v. 16 Dec.

1899

Brijn, in: Ts. 18, 70 volg.

1899
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Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende
Refereynen, in: Ts. 18, 200 volg., met
naschrift, in: Ts. 18, 218.

1899

Tooneel en Houweel, in: Ts. 18, 219
volg., met naschrift, in: Ts. 18, 240.

1899

Holland - olland, in: Ts. 18, 305 volg.

1900

Borgen (Bredero, Moortje, 2937), in: Ts.
19, 128.

1900

Wouterloot, wouter, woutermannetje, in:
Ts. 19, 183 volg.

1900

De houding van Regeering en
Staten-Generaal tegenover Z.-Afrika, in:
Alg. Handelsblad v. 25 Sept., Ochtendbl.

1900

Musico, in: Navorscher 50, 471 volg.

1900

Mnl. sies, in: Ts. 19, 244.

1901

Twee onbekende werken van Spieghel,
in: Ts. 20, 200 volg., met verbetering, in:
Ts. 20, 290.

1901

Bontsche maat, boomsche maat, in: Ts.
20, 210 volg.

1901

Uit brieven van Betje Wolff en Aagje
Deken, in: Ts. 20, 217 volg.

1901

Gebraden Peertje, in: Ts. 20, 243.

1902

Gewel, in: Ts. 21, 35 volg.

1902

Fijenoord, Feijenoord of Feienoord, in:
Feijenoordsche Courant v. 15 Maart.

1902

Bontsche maat (Naschrift op Dl. XX,
210), in: Ts. 21, 117 volg.

1902

Polverduic, in: Ts. 21, 317 volg.
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1904

Bekendmaking van Nederlandsche
uitgaven in den vreemde, in: Mus. 11,
462 volg.

1904

Het samenstel van Willem's gedicht ‘Van
den vos Reinaerde’, in: Taal en Letteren
14, 481 volg.

1905

Een en ander over Mariken van
Nieumeghen, in: Taal en Letteren 15,
225 volg.

1906

Brokstukken van middeleeuwsche
meerstemmige liederen, in: Ts. 25, 1
volg., met naschrift, in: Ts. 25, 318 volg.

1906

Ongesnuit, in: Ts. 25, 60.

1906

Verwanten van Klaasje Zevenster, in:
Taal en Letteren 16, 321 volg.

1907

Cornelis Everaert's Spelen, als spiegel
van de maatschappelijke toestanden
zijns tijds, in: Med. V.A. 1907, 433 volg.

1907

Beeldwit, in: Volkskunde 19, 8 volg.

1908

Een nieuw handschrift van den Reinaert,
in: Med. V.A. 1908, 109 volg.

1908

Johan Hendrik Gallée †, in: Tijdschr.
Aardr. Genootschap, 2de serie, 25, 357
volg.

1908

Een rederijker uit den tijd der
Hervorming, in: Onze Eeuw 8, IV, 88
volg.

1910

Een nieuw bericht omtrent Maerlant's
leven en werken, in: Ts. 28, 278 volg.

1910

Matthias de Vries, in: Leidsch Jaarboekje
1910, 1 volg.

1910

Robijn en consorten, in: Ts. 29, 103 volg.,
met naschrift, in: Ts. 29, 117 volg.

1910

Reinaert in de kanselarij, in: Ts. 29, 207
volg.

1910

Nederlandsch of Fransch, in: Utrechtsch
Dagblad v. 13 September.

1910

Sporen van Oudgermaansche en andere
overleveringen in
middeleeuwsch-Nederlandsche
geschriften, in: Ts. 30, 57 volg.

1912

Maerlant's grafschrift, in: Ts. 31, 170
volg.
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1912

De twee dichters van Reinaert I, in: Ts.
31, 177 volg.

1912

Over historische en literaire namaak, in:
De Tijdspiegel 1912, III, 221 volg.

1913

Maerlant's Grafschrift, naschrift op een
artikel van J. van der Valk, in: Ts. 32,
305.

1914

Toespraak tot J.F. van Someren, in: Het
Boek 1914, 217 b volg.

1914

Johannes Franck †, in: De
Amsterdammer v. 22 Febr.

1915

Bontwerker (Huygens' Trijntje Cornelisd .
1151), in: Ts. 33, 279 volg.

1915

Op zijn plat vallen, op zijne achterhielen
vallen enz., in: Ts. 33, 281 volg.

1915

Geusevesper, in: Ts. 34, 23 volg.

1915

Dr. Maurits Sabbe, in: Utrechtsch
Dagblad.

1915

Prof. Leo van Puyvelde, in: Utrechtsch
Dagblad v. 21 Maart.

1916

Vaak, in: Ts. 35, 42 volg.

1916

De Roman de Renart en de folklore, in:
N. Tg. 10, 225 volg.

1916

Amoureusje in Bredero's Stommen
Ridder, in: Ts. 35, 193 volg.

1917

Zum Reinaert, in: P.B. Beitr. 42, 544 volg.

1917

Ruusbroec in 't Nieuwnederlandsch, in:
Onze Eeuw 1917, IV, 384 volg.

1918

Iets over verwisseling of verwarring van
persoonsnamen, naar aanleiding van
Hadewijch-Heilwijch, in: Ts. 37, 11 volg.

1918

Dollaert, in: Ts. 37, 237 volg.

1919

Fragment eener zestiendeeuwsche
Nederlandsche spraakkunst, in: Ts. 38,
1 volg.

1919

Aernout en consorten, in: Ts. 38, 133
volg.

1919

Over enkele oude straatnamen, in: Ts.
38, 146 volg., met naschrift, in: Ts. 38,
154 volg.

1919

Documenten en Kleine Teksten, in: Mus.
26, 275.

r
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1920

Over ware en schijnbare Gallicismen in
het Middelnederlandsch, in: N. Tg. 14, 1
volg. en 65 volg.

1920

Leeskunst, in: De Toorts 5, 171 volg.

1920

Prof. Dr. J. Verdam, in: Almanak v.h.
Leidsch Studentencorps, 284 volg.

1920

Aernouts en Everaerts broeders, in: Ts.
39, 135 volg.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

51

1920

Toespraak ter opening van de alg. jaarl.
vergadering v.d. Mij. d. Ned. Letterk., in:
Hand. v.d. Mij. d. Nederl. Letterk.
1919-'20, 10 volg.

1920

Levensbericht van J. Verdam, in:
Levensber. v.d. Mij. d. Nederl Letterk.
1919-'20, 76 volg.

1921

Bontwerker, in: Ts. 40, 139.

1921

Een en ander over den
Nieuwnederlandschen tweeklank
(‘ui’), in: Ts. 40, 140 volg.

of

1921

De uitbreiding van ons taalgebied in de
zeventiende eeuw, in: N. Tg. 15, 161
volg., 245 volg., 298 volg.

1922

Brandewijnsteeg en Clarasteeg, in:
Leidsch Jaarboekje 1921-'22, 39 volg.
(met eenige wijzigingen herdrukt uit: Ts.
16, 283).

1922

Aernout en Willem als de twee dichters
van Reinaert I gehandhaafd, in: Ts. 41,
65 volg.

1922

De herwinning van een nationaal
gedenkstuk, in: N. Rott. Cour. v. 31 Aug.,
Ochtendbl.; tevens in: Tijdschr. v.
Rechtsgesch. 3, 348 volg.

1922

Toespraak ter opening van het tiende
Nederlandsche Philologencongres, in:
Hand. v.h. tiende Nederl.
Philologencongres, 3 volg.

1922

Tessalica, in: Ts. 41, 221 volg.

1922

Een onuitgegeven Mnl. gedicht, in: Ts.
41, 224 volg.

1922

Een steen met een brief er aan, in: Ts.
41, 227 volg.

1922

Naar aanleiding van Hooft's Galathea,
siet den dach comt aen, in: Ts. 41, 278
volg.

1922

Mr. Henric van Alcmaer, in: Ts. 41, 316
volg.

1923

Eene cartographische vraag nopens de
oriënteering in vroegeren tijd, in: Tijdschr.
Aardr. Genootschap, 2de serie, 40, 120
volg.
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1923

Nederlandsche woorden voor eng.
efficient, efficiency, in: Tijdschr. d. Ned.
Mij. voor Nijverheid en Handel 91, 325
volg., 338 volg.

1923

Prof. Dr. G. Kalff (1856-1923), in:
Neerlandia 27, 137 volg.

1923

Maerlant's Martijn, in: Ts. 42, 304 volg.

1924

Nog iets over de oriënteering in
vroegeren tijd, in: Tijdschr. Aardr.
Genootsch., 2de serie, 41, 176 volg.

1924

Esbatement van den Appelboom (Tschr.
XLII 165-93), naar aanleiding van een
artikel van P.J. Meertens, in: Ts. 43, 80.

1924

Dr. J.W. Lely †, in: Leidsch Jaarboekje
1923-'24, LX volg.

1925

Recht, Wet en Staat, in: Mensch en
Maatschappij 1, 112 volg.

1925

Nog een en ander over Bredero's
Spaenschen Brabander, naar aanleiding
van een artikel van Dr. A.A. Verdenius,
in: Ts. 44, 279 volg., met naschrift, in: Ts.
44, 310 volg.

1926

Ze(e)rden, scheren, sarren, in: Ts. 45,
15 volg.

1926

Majombe, in: Ts. 45, 52 volg.

1926

Bijdragen tot de geschiedenis onzer
Nieuwnederlandsche aanspreekvormen,
in: N. Tg. 20, 81 volg., 113 volg., 161
volg.

1926

De herkomst van je en jij, naar aanleiding
van een artikel van Dr. A.A. Verdenius,
in: Ts. 45, 81 volg.

1926

Majombe (Tschr. XLV 52-9), in: Ts. 45,
263 volg.

1926

Reinaerts avonturen en rollen in en na
de middeleeuwen, in: Med. V.A. 1926,
306 volg.

1927

Over plaatsnaamkunde (toponymie), in:
Tijdschr. Aardr. Genootsch., 2de serie,
44, 109 volg.

1927

Reinaert-studiën. I. De slotverzen van
Reinaert I, in: Ts. 46, 52 volg.

1927

Loyhier en Malaert, in: Ts. 46, 138 volg.
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1927

Alyt de gans, in Ts. 46, 51.

1927

Nogmaals de beleefdheidsvorm U, in: N.
Tg. 21, 141 volg.

1927

De taal en de herkomst der
zoogenaamde ‘abele spelen’ en
‘sotterniën’, in: Ts. 46, 292 volg.

1928

Vaderland en moedertaal, in: Ts. 47, 43
volg.

1928

Wenschen en wenken voor de
verzameling van plaatsnamen, in: N.G.N.
6, 1 volg.

1928

Drecht in plaatsnamen, in: N.G.N. 6, 36
volg.

1928

Oestgeest, Rijnsburg, Noordwijk, in:
N.G.N. 6, 69 volg.

1929

Verdrongen talen, in: Haagsch
Maandblad 11, 177 volg.

1929

De Moedertaal en het Gymnasium, in:
Leidsche Bijdr. voor Opvoedk. en Zielk.
1, 1 volg.

1929

Nog een Brabantsche naam in de Mnl.
sotterniën? in: Ts. 48, 114 volg.

1929

Zweren op (of bij) de (of zijn) tanden, in:
Ts. 48, 115 volg.

1929

Revius' Postillonslied, naschrift op een
artikel van Dr. W.A.P. Smit, in Ts. 48,
203 volg.

1929

Nogmaals over eenige oude benamingen
van hel en duivel, in: Ts. 48, 205 volg.

1929

Een en ander over oudere Stichtsche
taal, in: Ts. 48, 213 volg.

1929

Nennen, ninnen, in: Ts. 48, 222 volg.

1929

De naam Anslo, in: Ts. 48, 225 volg.

1929

Toespraak ter opening van de jaarl.
vergadering v.d. Mij. der Nederl. Letterk.
(Hooft's historische drama's, met name
zijn Baeto), in: Hand. v.d. Mij. d. Nederl.
Letterk. 1928-'29, 7 volg.

1929

De Hooglandsche Kerkgracht, in: Leidsch
Dagbl. v. 11 Juli.

1930

Vogelsang, in: Hand. v.h. 13de Nederl.
Philologencongres 34 volg.
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1930

Hooft en Vondel I. De persoonlijke
betrekking tusschen Hooft en Vondel, in:
N. Tg. 24, 113 volg., 161 volg.

1930

Over navolging in de 17de eeuw,
inzonderheid naar of door Hooft en
Vondel, in: Ts. 49, 168 volg.

1930

Drecht, Holy, Oestgeest. Rijnsburg,
Noordwijk, in: N.G.N. 7, 98 volg.

1930

Vogel(en)zang, in: N.G.N. 7, 108 volg.

1930

Persoonsnamen op -dei, in: N.G.N. 7,
161.

1930

Luur, in: N.G.N. 7, 162 volg.

1930

Toevoegsels en verbeteringen (op
Drecht), in: N.G.N. 7, 166 volg.

1930

Het ontstaan van het begrip en den naam
‘Nederland’, in: Groot-Nederland 34, 411
volg.

1930

Hooft en Vondel II. Het oordeel van het
nageslacht over Hooft en Vondel, in: N.
Tg. 25, 1 volg., 78 volg., 127 volg.

1930

Vondelianum, in: Ts. 49, 273 volg.

1930

Nog een verwant van Klaasje Zevenster,
in: Ts. 49, 316 volg.

1931

Je en jij, in: Ts. 50, 29 volg.

1931

Hooft's Baeto. I. Geraamte en samenstel,
in: Ts. 50, 54 vlg.

1931

Oestgeest, in: Leidsch Dagbl. v. 30 Juli.

1931

C.T. Padbrué, in: Vondelkroniek 2, 191
a.

1931

Stemmen uit het verleden over het
stadhuis, in: Alg. Handelsbl. v. ? Mei.

1931

Levensbericht van G.J. Boekenoogen,
in: Levensber. v.d. Mij. d. Nederl. Letterk.
1930-'31, 59 volg.

1931

Een paar kantteekeningen, naar
aanleiding van een opstel van Dr. J.H.
Kern, in: Ts. 50, 131 volg.

1931

Hooft's Baeto. II. Inhoud en strekking.
Hooft en De Groot, in: Ts. 50, 133 volg.

1931

Naschrift op: Het woord ‘millioen’ in oude
Nederlandsche rekenboeken, een artikel
van D.J. Struik, in: Ts. 50, 179 volg.
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1931

Hooft's Baeto. III. Het tijdsgewricht der
geboorte en dat der vertooning en
uitgave, in: Ts. 50, 241 volg.

1931

Wanneer zijn Vondel's Palamedes,
Geusevesper en Transformatie
geschreven? in: Ts. 50, 285 volg.

1931

Naschrift op: Nog iets over
brooddronken, een artikel van G.
Weitzenböck, in: Ts. 50, 312 volg.

1932

Een handschrift van Elckerlijc gevonden,
in: Alg. Handelsbl. v. 23 Febr.

1932

T(he)erenburg, in: N.G.N. 8, 81.

1932

Vogel(en)zang, in: N.G.N. 8, 103.

1932

Drecht, in: N.G.N. 8, 104 volg.

1932

Batavia I, Betuwe, Veluwe, in: N.G.N. 8,
112 volg.

1932

Batavia II, in: N.G.N. 8, 132 volg.

1932

Neude, in: N.G.N. 8, 146 volg.

1933

Het Nederlandsch in Duitschland, in: N.
Tg. 27, 77 volg.

1933

Nog een en ander over Mariken van
Nieumeghen, in: Ts. 52, 143 volg.

1933

Reinaert-studiën. II. Navolging en parodie
van heldenepos en ridderroman, in: Ts.
52, 217 volg.

1933

Prof. Dr. J.H. Kern †, in: N. Rott. Cour.
v. 20 Dec.

1934

Reinaert-studiën. III. Aernout en Willem.
A. De oorspronkelijkheid van Reinaert I
A, in: Ts. 53, 33 volg.

1934

Naschrift. Over brooddronken en eenige
namen, in: Ts. 53, 88 volg.

1934

Reinaert-studiën. III. Aernout en Willem.
B. Het dubbel auteurschap van Reinaert
I A en B, in: Ts. 53, 127 volg.

1934

Prof. Dr. J.H. Kern †, in: Neerlandia
1934, 10 a volg.

1934

Uit de geschiedenis der Bibliotheca
Thysiana, in: Leidsch Jaarb. 1934, 62
volg.
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1934

Regeling der spelling en afschaffing der
verbuigings-n, in: Alg. Handelsbl. v. 19
Mei.

1934

Amsterdam en Amstel, in: N.G.N. 9, 133
volg.

1934

Necrologie van J.H. Kern, in: Jaarb. der
Rijks-Universiteit te Leiden 1934, 79 volg.

1934

In memoriam J.H. Kern, in: Almanak v.h.
Leidsch Studentencorps 1935, 97 volg.

1935

Naklanken van Hooft en Vondel, in:
Vondel-Kroniek 6, 133 volg.

1935

Een ministerieel antwoord, in: Alg.
Handelsbl. v. 11 April.

1935

Reinaert-studiën. III. Aernout en Willem.
C. De tijds- en plaatsbepaling van
Reinaert I A en B, in: Ts. 54, 28 volg., 89
volg.

1935

Taaldespotisme van onzen tijd, in: Taal
en Spelling 1, 6 volg.

1935

Over Elckerlijc. Tekstcritische en
exegetische aanteekeningen, in: Med.
V.A. 1935, 283 volg.

1936

Naschrift op een artikel van Dr. J. van
Mierlo, Bij een Reinaert-debat, in: Ts. 55,
7.

1936

Lodewijk Scharpé, in: Jaarb. v.d. Mij. d.
Nederl. Letterk. 1935-'36, 157 volg.

1936

Over twee oude waterloopnamen: loos
en kin, kene, in: N.G.N. 10, 29 volg.

1936

Over Koud(e) als eerste lid van
plaatsnamen, in: N.G.N. 10, 42 volg.

1936

Amestelle, in: N.G.N. 10, 49 volg.

1936

Vogel(en)zang (zie N.G.N. VII 108-30,
VIII 103), in: N.G.N. 10, 55 volg.

1937

Vaak, in: Ts. 56, 234 volg.

1937

Sjouw, in: Ts. 56, 239 volg.

1937

In memoriam prof. dr. S.G. de Vries, in:
N. Rott. Cour. v. 10 Febr.

1937

Necrologie van S.G. de Vries, in: Jaarb.
der Rijks-Universiteit te Leiden 1937, 75
volg.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

54

1937

In memoriam Dr. A. Beets, in: Leidsch
Dagbl. v. 24 Dec.

1938

Heel en Heil, in: Ts. 57, 63 volg.

1938

In memoriam Prof. Dr. Willem de Vreese,
in: Leidsch Dagbl. v. 11 Jan.

1938

In memoriam W.L. de Vreese, in: Ts. 57,
163 volg.

1938

In memoriam Prof. Dr. A. Kluyver, in:
Leidsch Dagbl. v. 16 Febr.

1938

Dr. A. Beets, in: Leidsch Jaarb. 1938,
106 volg.

1938

Over ‘Zutfen’ of ‘Zutphen’, in:
Zutphensche Cour. v. 17 Febr.

1938

De Bibliotheca Thysiana, in: Leidsch
Universiteitsbl. v. 18 Maart.

1938

Reinaert-studiën. IV. De proloog van
Reinaert I, in: Ts. 57, 175 volg.

1939

Bo(o)i, in: Ts. 58, 177 volg.

1940

Reinaert-studiën. V. Tekstcritiek, in: Ts.
59, 159 volg.

1943

Dezelve, in: N. Tg. 37, 240 volg.

1944

Sprokkelingen. 1. Denkbeeld. 2. Boen.
3. De afleidingen van -ioen (-joen) en
-ilioen (-eljoen) in het Nederlandsch, in:
Ts. 63, 95 volg.

1944

Sprokkelingen. 4. Over eenige
dierensoort- en eigennamen, in: Ts. 63,
289 volg.

1944

Stichtsche plaatsnamen (nog niet
verschenen).

C. Aankondigingen en recensies:
1888

Van den vos Reynaerde, uitgeg. door
W.L. van Helten, in: Literaturbl. f. germ.
u. rom. Philol. 9, 4 volg.

1890

L.D. Petit, Bibliographie der Mnl. taal- en
letterkunde, in: Centralblatt f.
Bibliothekswesen 7, 251 volg.
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1893

F.A. Stoett, Beknopte Mnl. Spraakkunst,
in: Taal en Letteren 3, 171 volg.

1893

C.H. Den Hertog, Waarom
onaannemelijk, in: Mus. 1, 321 volg.

1895

L. Sudre, Les sources du Roman de
Renart, in: Mus. 3, 53 volg.

1897

De Limburgsche Sermoenen, uitgeg.
door J.H. Kern, in: Mus. 5, 11 volg.

1897

L. Willems, Etude sur l'Ysengrinus, in:
Mus. 5, 78 volg.

1900

Jacob van Maerlant's Strophische
Gedichten, uitgeg. door Joh. Franck en
J. Verdam, in: Taal en Letteren 10, 481.

1902

De Roode Roos. Zinnespelen ... der
zestiende eeuw, uitgeg. door O. van den
Daele en F. van Veerdeghem, in: Nederl.
Spectator no. 34, 275 volg.

1902

Twee oude volksboeken herdrukt
(Lansloet ende Sandrijn, en Sinte
Kunera), in: Nederl. Spectator no. 37,
299 volg.

1904

F. Buitenrust Hettema, Waarom
volkstaal, waarom 't Fries bestudeerd,
in: Mus. 11, 429 volg.

1905

F.P.H. Prick, De Verindisching van ons
Nederlandsch; dez.,
Hollandsch-Engelsche Raakpunten en
Parallellen. I, in: Mus. 12, 172 volg.

1905

Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken,
uitgeg. door Joh. Dyserinck, in: Mus. 12,
208 volg., 255 volg.

1906

P.J. du Toit, Afrikaansche Studies, in:
Mus. 13, 213 volg.

1906

J.L. Walch, De Varianten van Vondel's
Palamedes, in: Mus. 14, 86 volg.

1908

Het Nederlandsch Proza in de
zestiendeeuwsche Pamfletten uit den tijd
der Beroerten, met een Bloemlezing
(1566-1600) en een Aanhangsel van
liedjes en gedichten uit dien tijd, uitgeg.
door P. Fredericq, in: Mus. 16, 11 volg.

1909

Ferguut, uitgeg. door J. Verdam, in: Mus.
16, 211 volg.

1909

J.L.M. Eggen, De Invloed door
Zuid-Nederland op Noord-Nederland
uitgeoefend op het einde der XVIde en
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het begin der XVIIde eeuw, in: Mus. 17,
50 volg.
1910

Middelnederl. Dramatische Poëzie,
uitgeg. door P. Leendertz Jr., in: Mus.
17, 209 volg.
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1910

Reinaert de Vos, uitgeg. door C.G.
Kaakebeen en J. Ligthart, in: Mus. 17,
309 volg. (2de dr. in: Mus. 25, 59 volg.;
3de dr. in: Mus. 28, 11).

1910

Van den vos Reynaerde, uitgeg. door H.
Degering, in: Mus. 17, 420 volg.

1910

Franck's Mnl. Grammatik herdrukt, in: N.
Tg. 4, 299 volg.

1911

L.D. Petit, Bibliographie der Mnl. Taalen Letterkunde, in: Deutsche
Literaturzeitung 1911, 1229 volg.

1912

G. Kalff, Gesch. d. Nederl. Letterkunde
V en VI, in: Literaturbl. f. germ. u. rom.
Phil. 33, 279 volg.

1913

Diederic van Assenede, Floris ende
Blancefloer, uitgeg. door P. Leendertz
Jr., in: Mus. 20, 131 volg.

1916

L. Foulet, Le roman de Renard, in: Mus.
23, 339 volg.

1919

Deutsche u. lat. Schrift in den
Niederlanden (1350-1650), herausgeg.
von A. Hulshof, in: Bibliotheekleven 4,
73 volg.

1920

Jacob van Maerlant's Heimelijkheid der
Heimelijkheden, uitgeg. door A.A.
Verdenius, in: Liter. Zentralbl. 71, 295
volg.

1922

Van den vos Reynaerde, 2de herz. dr.,
uitgeg. door F. Buitenrust Hettema en H.
Degering, in: Mus. 30, 14 volg.

1922

C.H.O.M. von Winning, Johan de Brune
de oude, in: Mus. 30, 40 volg.

1923

Ysopet-Avionnet, edited by K. Mc Kenzie
and W.A. Oldfather, in: Mus. 30, 150
volg.

1923

J. te Winkel, De Ontwikkelingsgang der
Nederl. Letterk., 2de dr. Dl. I en II, in:
Mus. 31, 62 volg.

1926

idem, Dl. III-V, in Mus. 33, 91 volg.

1926

Ferguut, uitgeg. door G.S. Overdiep, in:
Mus. 33, 172 volg.

1926

C.G.N. de Vooys, Verz. taalk. Opstellen,
I en II, in: Mus. 34, 10 volg.
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1926

J. te Winkel, De Ontwikkelingsgang der
Nederl. Letterk., 2de dr. Dl. VI, in: Mus.
34, 41 volg.

1926

Eine mittelniederfränkische Übertragung
des Bestiaire d'amour, herausgeg. von
J. Holmberg, in: Mus. 34, 63 volg.

1927

Heinrichs des Glichezares Reinhart
Fuchs, herausgeg. von G. Baesecke;
Reinke de Vos, herausgeg. v.A.
Leitzmann, in: Mus. 34, 151 volg.

1927

Jozef Jacobs, Het Westvlaamsch van de
oudste tijden tot heden, in: N. Tg. 21, 182
volg.

1928

The Cambridge Reinaert Fragments,
edited by K. Breul, in: Mus. 35, 90.

1928

M.J. van der Meer, Historische
Grammatik d. Niederl. Sprache, I, in:
Mus. 35, 118 volg.

1928

A. Carnoy, Origine des Noms de Lieux
des environs de Bruxelles, in: Mus. 35,
200 volg.

1928

W. Jungandreas, Die Oertlichkeit der
Gudrunsage, in: Zschr. f.
Ortsnamenforschung 2, 84 volg.

1928

J. te Winkel, De Ontwikkelingsgang der
Nederl. Letterk., 2de dr. Dl. VII, in: Mus.
35, 294 volg.

1928

M de Jong Hzn., Het geheim van het
Oera-Linda-Boek, in: Mus. 36, 81 volg.

1929

H.J. van de Wijer, Bibliographie v.d.
Vlaamsche plaatsnaamkunde, in: Mus.
36, 207 volg.

1929

Het Volksepos ‘Kalevala’, bewerkt door
M. Tamminen, in: Mus. 36, 217 volg.

1930

Jan van Stijevoorts Refereinenbundel
anno MDXXIV, uitgeg. door F. Lyna en W.
van Eeghem, I, in: Mus. 37, 142 volg.

1930

A. Greebe, De Techniek van het Opstel,
in: Mus. 37, 162 volg.

1930

H.J. van de Wijer, De Vlaamsche
Gemeentenamen in moderne spelling,
in: Tijdschr. Aardr. Genootschap, 2de
serie, 47, 284 volg.
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1930

M. de Jong Hzn., Smaadschrift,
Romantiek of Wetenschappelijk Bewijs?
in: Mus. 37, 187 volg.

1930

Werken van Michiel de Swaen, uitgeg.
door V. Celen, met medewerking van C.
Huysmans en M. Sabbe I-IV, in: Mus. 37,
228 volg.

1931

Jan van Stijevoorts Refereinenbundel
anno MDXXIV, uitgeg. door F. Lyna en W.
van Eeghem, II, in: Mus. 38, 154 volg.

1931

Jacobus Revius, Over-Ysselsche Sangen
en Dichten, uitgeg. door W.A.P. Smit, in:
Mus. 38, 261 volg.

1931

J. Lindemans, Toponymie van Opwijk,
in: Tijdschr. Aardr. Genootschap, 2de
serie, 48, 958 volg.

1931

H. de Buck, De Studie van het Mnl. tot
in het midden der negentiende eeuw, in:
Mus. 39, 3 volg.

1932

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de
Nederl. taal, in hoofdtrekken geschetst,
in: Mus. 39, 289 volg. (2de dr. in: Mus.
44, 63).

1932

G. Brandt, Het Leven van Pieter Corn.
Hooft en de Lijkreeden, uitgeg. door P.
Leendertz Jr.; dez., Het Leven van Joost
van den Vondel, uitgeg. door denz., in:
Mus. 39, 297 volg.

1932

Het Brugsche Livre des mestiers en zijn
navolgingen, uitgeg. door J. Gessler, in:
Mus. 40, 12 volg.

1933

Mary of Nimmegen. A facsimile
reproduction ... with an introduction by
H.M. Ayres and A.J. Barnouw, in: Mus.
40, 152 volg.

1933

R.E. Zachrisson, English Place-Name
Puzzles, in: Mus. 41, 6 volg.

1933

D.H. Smit, Johan van Heemskerck.
1597-1656, in: Mus. 41, 63 volg.

1935

L. Willems, Elckerlyc-Studiën, in: Mus.
42, 121 volg.

1935

De oudste Mnl. Oorkonden, uitgeg. door
H. Obreen en A. van Loey, in: Mus. 42,
149 volg.
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1935

Werken van Michiel de Swaen, uitgeg.
door V. Celen, met medewerking van C.
Huysmans en H. Sabbe. V-VI, in: Mus.
42, 298 volg.

1936

J. Mansion, De voornaamste
bestanddeelen der Vlaamsche
plaatsnamen, in: Mus. 43, 146 volg.

1939

Reinaerts Historie, met een inl. van P.
de Keyser, in: Mus. 46, 173 volg.

1939

T.H. le Roux en J.J. le Roux, Mnl.
Grammatika, in: Ts. 59, 216 volg.

1940

Een fragment van den roman der
Lorreinen, uitgeg. door G.S. Overdiep,
in: Ts. 60, 72 volg.

1940

A.J. Schreuder, Lijst van Nederl.
plaatsnamen buiten de landsgrenzen, in:
Ts. 60, 140 volg.

1940

De Spelen van zinne vertoond op het
landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1539,
uitgeg. door L.M. van Dis en B.H. Erné.
Dl. I, in: Ned. Arch. v. Kerkgesch. 32, 68
volg.

1940

Van den vos Reinaerde in nieuwer
Nederl. nagerijmd door J. van Dam, in:
Mus. 48, 63 volg.

1941

D. Th. Enklaar, Uit Uilenspiegel's kring,
in: Mus. 48, 245 volg.

1944

P.C. Hooft's Achilles en Polyxena, uitgeg.
door Th. H. d'Angremond, in: Ts. 63, 311
volg.

1944

Ulenspieghel. Van Ulenspieghels Leven
ende schimpelijcke werken enz. Naar het
facsimile van den eersten Nederl. druk
... uit 1520 ... ingeleid door D. Th.
Enklaar, in: Mus. 51, 165 volg.

1944

G.J. Uitman, Hoe komen wij aan onze
namen? (onuitgegeven).
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Johan Brouwer
(Delfshaven, 31 Mei 1898-Haarlem, 1 Juli 1943)
Ik heb Brouwer pas leren kennen in 1929, toen hij in Groningen, waar ik in die jaren
privaat-docent voor Spaans aan de Rijksuniversiteit was, Romaanse talen ging
studeren. Wij waren, meen ik, door Prof. Dr K. Sneyders de Vogel op elkaar gewezen
en onze eerste ontmoeting - en diepgaande gesprek - had plaats in een
stationswachtkamer. Ook later heb ik hem meestal in café's en dergelijke lokalen
gesproken. Het bleek dat de Spaanse letterkunde en cultuur - land en volk kende
hij toen nog niet uit eigen aanschouwing - maar ook andere coïncidenties van
belangstelling, smaak, gevoel en inzicht ons direct en sterk verbonden.
Wat ik over zijn leven vóór onze kennismaking weet, zijn in de eerste plaats
gegevens mij welwillend verschaft door Mevrouw E. Brouwer-Kluyver. Hij werd
geboren te Delfshaven (31 Mei 1898), bezocht het Chr. Gymnasium te Rotterdam,
ging na de 4de klasse naar de Zendingsschool te Oegstgeest, maar besloot na
enige jaren - het examen voor zendeling-leraar had hij afgelegd - van studie te
veranderen, omdat hij meende niet de ware roeping te hebben. Na een rustkuur
deed hij in 1920 staatsexamen en werd student in de Oosterse Letteren onder
Snouck Hurgronje, die grote invloed op hem heeft gehad en wiens colleges hij ook
al in de jaren van studie aan de Zendingsschool had gevolgd. In 1921 werd hij in
omstandigheden gebracht die tot gevolg hadden dat hij tot 1928 uit de samenleving
verwijderd werd. Hij heeft die afschuwelijke jaren die voor de meeste mensen en
vooral voor intellectuelen vrijwel met vernieling van hun vermogens gelijk staan,
door strenge discipline, indeling van tijd, enz. weten door te komen, heeft ze zelfs
gebruikt voor diepgaande en veelzijdige lectuur en studie. Hij heeft mij daarover
vaak verteld, evenals over ervaringen en ontroeringen uit vroeger levensjaren, hij
was dikwijls uiterst openhartig tegenover mij, wat mij juist het schrijven van zijn
necrologie zo moeilijk maakt. In ieder geval was heel zijn verder leven erop gericht
zijn zelfgevoel zowel tegenover de rancuneuze maatschappij als tegenover zichzelf
te herwinnen resp. te handhaven.
In 1930 (22-III) deed hij candidaatsexamen Spaans en 24 Mei d.a.v. doctoraal
(met bijvakken Italiaans en Frans), waarbij hij het praedicaat ‘cum laude’ verwierf.
Hij promoveerde op een groots opgezet proef-
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schrift over De psychologie der Spaansche mystiek (15-I-1931), maar legde enige
maanden later (29-IV-1931) nog het doctoraal Frans af (bijvakken Spaans en
Italiaans) af. Het zo snel achter elkaar afleggen van deze academische proeven
bewijst wel hoe grondig Brouwer zich zelf in de voorafgaande jaren had voorbereid
en welk een geestelijke discipline hij zich had eigen gemaakt.
Nu ging het erom zich een plaats in het maatschappelijk leven te verwerven. Zeker
zou hij de aangewezen persoon zijn geweest om mij op te volgen als privaat-docent
voor Spaans te Groningen, een plaats waarvan ik o.a. om die reden afstand deed.
Men achtte hem daarvoor echter niet geschikt. Wel werd hij 28 Jan. 1932 benoemd
als docent aan de ‘School voor Taal- en Letterkunde’ in Den Haag, toen onder
leiding van Dr Kruisinga, waar hij belast werd met de lessen voor M.O. Spaans en
Italiaans en die in elementair Latijn. Hij heeft daar verschillende leerlingen gehad
die hij, na zijn aftreden, nog privaat-onderwijs heeft gegeven en die met succes het
M.O.-examen Spaans hebben gedaan. Niet lang bleef hij verbonden aan deze
school: het honorarium was bijzonder laag, doordat het afhankelijk was van het
aantal leerlingen, dat uiteraard voor zijn vakken veel minder groot was dan voor
andere moderne talen. Kort daarop, nl. 24 Mei 1932, is Brouwer getrouwd met Mej.
Betteke Kluyver, dochter van den Groningsen hoogleraar in Ndl. taal- en letterkunde,
en zelf assistente aan de Universiteitsbibliotheek aldaar: van huis uit angliste, had
zij zich ook reeds enige jaren met Spaans bezig gehouden, zodat ze ook hierin haar
man tot een ‘hulpe’ kon zijn.
Inmiddels was Brouwer Rooms-Katholiek geworden en had hij een reis door
Spanje en Portugal gemaakt, waar hij veel van land en volk in zich opnam en ook
als philoloog zich degelijk outilleerde. Ik had hem gevraagd mij te helpen bij het
schrijven van een grote monographie over De Renaissance in Spanje, zodat ik deze,
volgens het contract met de firma Thieme, nog in 1932 zou kunnen leveren. Hij nam
het schrijven van 2 grote hoofdstukken op zich, nl. die over Litteratuur en De mensch
en de maatschappij naar de litteratuur van de Gouden Eeuw. Ook door zijn betrekking
in Den Haag had hij gelegenheid voor het publiek te komen: de cursus 1932-'33
werd met een openbare rede van hem geopend over Spaansche reis- en
krijgsjournalen uit de Gouden Eeuw. Reeds had hij twee Spaanse romans vertaald:
geen slechte maar toch wel een tekenende keus, nl. van Eduardo Zamacois Levend
dooden (Los vivos muertos), een roman over de ‘presidio’ (bagno) van San Miguel
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de los Reyes en Met spade en dolk (Las raíces), de voorgeschiedenis van het
eerstgenoemde. En nu volgde een tiental jaren van enorme productie van zuiver
wetenschappelijke en populariserende aard, wat bij een man als hij, die scherp
voelde wat lezers en hoorders konden verwerken en die altijd door velen wilde
verstaan worden - iets tamelijk zeldzaams bij Nederlandse intellectuelen - dikwijls
moeilijk te onderscheiden is. Zo is er bijvoorbeeld geen groot verschil tussen de
beide werken van 1933 Hernán Cortés en Monteczuma en Kronieken van Spaansche
soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog, al zullen onze historici het
tweede werk hoger gewaardeerd hebben. Zeker is dat hij reeds in 1934 lid van het
Historisch Genootschap en van onze Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
werd.
Ook op het zuiver hispanistisch gebied en in het onderwijs over Spaanse taal en
cultuur werd hij steeds werkzamer; samen organiseerden we Spaanse
zomercursussen in Den Haag van 24 Juli tot 12 Aug. 1933, van 16 Juli-4 Augustus
in 1937 en nog een Spaans weekeind in 1936 (29-31 Mei). Samen ook richtten we
de ‘Nederl. Vereniging van Leraren in het Spaans en gestudeerde hispanisten’
(Asociación holandesa de profesores de español y de hispanistas titulados) op. Van
zijn hand verscheen Een Spaansch Schetsboek, vijftig oefeningen met Spaans en
Nederlands naast elkaar voor het ‘hedendaagsche beschaafde Spaansch’ - aan het
hedendaagse ontbrak het in de bestaande Nederlandse leerboeken door allerlei
omstandigheden bijna altijd.
De grote schok in Brouwers verhouding tot Spanje bracht de burgeroorlog, die
na jaren smeulens oplaaide 18 Juli 1936. Als Katholiek en min of meer traditionalist
- had hij niet in De Renaissance in Spanje de Inquisitie verdedigd? - bezocht hij het
Spanje van Franco. De sociale onrechtvaardigheid en de onmenselijkheden waarvan
hij daar getuige moest zijn, deden hem zich met afgrijzen van de rondom Franco
gegroepeerde machten afwenden en om zich een zuiverder beeld van het probleem
te vormen ging hij toen direct het Republikeinse of - zoals men toen vaak misprijzend
placht te zeggen - het rode Spanje bezoeken. Nog twee maal trok hij daarheen,
vervuld nu van deernis voor het omhoogworstelende, democratische Spanje, het
erasmistische zoals hij dikwijls zei. Hij deed in Nederland al het mogelijke in de pers
en als spreker op vele vergaderingen om de ogen van zijn landgenoten te openen
voor de werkelijke situatie, voor het gevaarlijke van de z.g. non-interventie, die
betekende dat men de vrije hand liet aan de autoritaire staten onder
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Hitler, Mussolini en Salazar om de wettige Spaanse regering en het volk dat haar
steunde langzaam maar zonder erbarmen neer te wringen. Door deze jaren van
hevig-reëel, politiek en economisch gebeuren is hij zich bewust geworden van zijn
liefde voor de mens en diens vrijheid en waardigheid. Zoals de Spaanse burgeroorlog
de leerschool was voor het nazigeweld, zo was hij die ook voor Brouwer en vele
andere daadwerkelijke strijders van de democratie, van het ‘verzet’. - De eerste
publicatie die het nieuwe inzicht vertolkte was De Spaansche Burgeroorlog.
Brouwer heeft zich door zijn partijkiezen voor het Spaanse volk zeer vele vrienden
hier en ginds gemaakt, maar ook vijanden: in Spanje stond hij enige malen oog in
oog met de dood. Ik weet dat dit de hoogste en meest intense momenten van zijn
leven zijn geweest. Ook zijn bekendheid in wijdere kringen van het Nederlandse
volk stamt uit deze tijd, want hij was een bijzonder spreker, die ondanks of juist door
zijn zwakke stem, door zijn uiterst bedwongen maar scherp-borende argumentatie
en door de suggestieve sfeer van toegewijd luisteren en van ‘dodelijke’ ernst die hij
wist te scheppen, zijn hoorders sterk bond. Hij heeft toen zijn eigen, zeer speciale
plaats in het Nederlandse geestesleven ingenomen en volledige erkenning van zijn
gaven gevonden: in 1938 is hij deskundige bij de eindexamens van de H.B.S.; in
October 1939 wordt hij tijdelijk leraar Frans aan een H.B.S. te Utrecht (waarheen
hij 1 April '40 uit Den Haag verhuist); in 1940, '41 en '42 was hij lid van de
examencommissie M.O. Spaans. Hij wordt Redacteur van de Bibliotheek voor Weten
en Denken (dln I-XV) en schrijft zelf daarvoor in het begin van de bezetting dl. I over
Geestelijke Verwarring.
Want inmiddels had de oorlog ons land bereikt, de bezetter - tegenover wien hij
aanvankelijk, gelijk zeer vele intellectuelen en ambtenaren, tot samenwerking in de
geest van het Landoorlogreglement bereid leek - had zijn bruutheid getoond, de
Joden werden ontslagen en vervolgd. Toen dit lot ook den lector in het Spaans aan
de Gem. Universiteit te Amsterdam, Mr. Dr. J.A. van Praag trof, benoemde de
faculteit Brouwer op 14-II-1941 tot tijdelijk lector voor de periode tot 1-VII-'41. Maar
de N.S.B. ontketende (men weet nog niet door wie daartoe aangezet) een rel tegen
hem en verspreidde een strooibiljet met onthullingen over zijn verleden, waarop
Voûte, de toenmalige burgemeester, hem 12-IV-'41 schorste. Brouwer heeft toen
meteen zelf ontslag gevraagd uit zijn Utrechtse leraarsbetrekking en wijdde zich
daarna grotendeels aan illegaal werk. Dit culmineerde in de bekende, zeer belangrijke
aan-
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slag op het Amsterdamse Bevolkingsregister, die hem en 16 anderen het leven
kostte. Hij werd op 1 Juli 1943 te Haarlem gefusilleerd. Najaar 1945 is zijn stoffelijk
overschot in het Eregraf in de duinen bij Bloemendaal bijgezet. Er zijn verschillende,
min of meer vaststaande verhalen over zijn laatste levensdagen die gewag maken
van zijn rustige en bezielende houding.
Zijn belangrijkste boeken dateren ook uit de jaren na de Spaanse tragedie. Als
hispanoloog - het woord is dunkt me het eerst op hem en wellicht door hem gemunt
- schreef hij in 1939 Spaansche aspecten en perspectieven, een boek dat inderdaad
door diepte en veelzijdigheid, door zijn betekenis voor historie, sociologie en
actualiteit het arbeidsveld van vele gewone hispanisten te buiten gaat. Veel bekender
werd zijn Philips Willem (1940), waarin voor den ingewijde heel veel bronnenstudie
en diep inzicht in de Spaanse 16de eeuw is te waarderen, maar waarin bovendien
door de roman-inkleding een veel wijder publiek de tegenstelling vrijheid-dictatuur
kon beleven: meer dan 18 000 exemplaren werden snel verspreid, tot het boek
verboden werd. Montigny (1941), een zuiver historie-werk, had ook die smaak van
actualiteit, waarom hij er meermalen op ‘zwarte’ bijeenkomsten over sprak. En de
grote wetenschappelijke betekenis van deze en andere studies was o.m. dat Brouwer
bewees, dat voor onze historie nog veel uit Spaanse bronnen geput kon worden.
Als ik tenslotte nog een enkel woord wijd aan zijn romans De schatten van
Medina-Sidonia (pseudoniem Van der Meer, 1939) en Vandaag geen spreekuur
(ps. Johannes Geerlinck) is dat om te wijzen op hun groot belang voor een dieper
psychologisch doordringen in het zeer gecompliceerde en nog lang niet doorgronde
zieleleven van dezen mens die door het leven gruwelijk gewond en in de duisternis
werd neergeworpen, maar die weer opstond en zich tot hoog in het licht opworstelde,
al werd de diepe wond nooit geheeld.
Moge hij niet alleen door het offer van zijn bloed, maar ook door de vruchten van
zijn buitengewone intelligentie lang en bij velen in herinnering blijven.
G.J. GEERS

Lijst der geschriften (niet opgenomen werden artikels in kranten en
tijdschriften)
1931

De psychologie der Spaansche mystiek.
Acad. proefschr. H.J. Paris, A'dam.

1932

Spaansche reis- en krijgsjournalen uit de
Gouden Eeuw. Rede. Noordhoff,
Groningen.
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1933

Hernán Cortés en Monteczuma. Thieme,
Zutphen.

1933

Kronieken van Spaansche soldaten uit
het begin van den tachtigjarigen oorlog
Thieme, Zutphen.

1933

Een Spaansch schetsboek. Vijftig ...
oefeningen enz. Thieme, Zutphen.

1935

De achtergrond der Spaansche mystiek.
Thieme, Zutphen.

1936

De Spaansche burgeroorlog. Brand,
Hilversum.

1937

Spraakkunst van het hedendaagse
Spaans. Thieme, Zutphen; 2 dln.

1938

De Onoverwinnelijke Vloot. v. Kampen,
Amsterdam (Patria XIII).

1939

Spaansche aspecten en perspectieven.
Nygh & v. Ditmar, Rotterdam.

1939

De schatten van Medina-Sidonia.
Thieme, Zutphen.

1939

Hedendaags Spaans. Leesboek enz.
Thieme, Zutphen, 2 dln.

1940

De verzonken zilvervloot van Vigo.
Thieme, Zutphen.

1940

Johanna de Waanzinnige. Meulenhoff,
Amsterdam (Historie & Memoiren).

1940

Geestelijke verwarring. Leopold, Den
Haag (Bibliotheek voor weten en denken
I).

1940

Philips Willem. Thieme, Zutphen.

1941

Montigny. Meulenhoff, Amsterdam.

1942

Vandaag geen spreekuur. Meulenhoff,
Amsterdam.

1932

Samen met G.J. Geers: De Renaissance
in Spanje. Thieme, Zutphen.

1935-'38

onder zijn toezicht: M. Greevink,
Ned.-Sp. en Sp.-Ned. woordenboek.
Thieme, Zutphen, 2 dln.

1935-'38

Redacteur van dl. I-XV v.d. Bibl. voor
weten en denken.
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Vertalingen:
1931

Ed. Zamacois, Levend dooden. Leidsche
Uitg. Mij., Leiden.

1932

Idem, Met spade en dolk. Ibidem.

1933

José Ortega y Gasset, De opstand der
horden. Leopold, Den Haag.

1935

Idem, Bespiegelingen over leven en
liefde. Leopold, Den Haag.

1936

Ag. Ribeiro, De man die den duivel
doodde. Thieme, Zutphen.

1937

José Ortega y Gasset, Het gezichtspunt
in de kunsten. Leopold, Den Haag (De
Vrije Bladen XIV, no. 6).

1938

Ant. Ruiz Vilaplana, Ik verklaar onder
eede [Doy fe]. Brusse, Rotterdam.

1939

Greg. López y Fuentes, El Indio.
Kruseman, Den Haag.

1939

Ant. de Saint Exupéry, Het rijk der
menschen. Boucher, Den Haag.

1939

Ferd. Lot, De Germaansche invasies.
Boucher, Den Haag.
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Sjoerd Eringa
(Groningen, 7 September 1880-Rotterdam, 31 Januari 1945)
Dr Eringa was wat men een markante persoonlijkheid pleegt te noemen. Reeds bij
een eerste kennismaking - 't was toen ik als nieuw benoemd lid der A-Commissie
voor de Fransche taal M.O. aan mijn collega's werd voorgesteld - werd ik getroffen
door zijn ietwat strenge gereserveerde houding ... je ne sais quoi d'austère ... door
zijn bedachtzame manier van spreken, zijn keurig verzorgde, eenigszins precieuze
uitspraak van het Fransch. Men houde mij deze persoonlijke herinnering ten goede:
overbodig voor zijn vrienden, is ze misschien niet van belang ontbloot voor degenen
die zich aan de hand van dit levensbericht bij benadering een voorstelling trachten
te vormen van zijn persoonlijkheid.
‘Wees niet te snel met Uwen mond’, aldus vermaant ons de Prediker. Eringa had
die waarschuwing nauwelijks van noode: immers zijn woorden waren weinig, want
hij was gewoon een wachter voor zijn lippen te zetten. Eringa wist te zwijgen en te
luisteren ... een deugd die met den dag zeldzamer wordt! Was het daarom dat zijn
woorden bij belangrijke discussies des te meer gewicht in de schaal legden? Zeker
is het dat hetgeen hij in 't midden bracht, altijd de moeite waard was, want ieder
voelde de eerlijke overtuiging die er uit sprak, maar bovenal zijn grondige kennis
van het onderhavige onderwerp.
Eringa was opgevoed in een rechtzinnig Protestantsch milieu, waar strenge
ingetogenheid in handel en wandel, waar plichtsgevoel en verantwoordelijkheidsbesef
den grondtoon vormen van het gezinsleven. In André Gide's auto-biografischen
roman: Si le grain ne meurt ... komt een bladzijde voor, waar hij ons binnenleidt in
den huiselijken kring van die Hugenoten van den ouden stempel: ... ‘Chacun d'eux
entendait distinctement le Christ lui dire: ‘vous êtes le sel de la terre; or si le sel perd
sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on?’
Zóó stel ik me de geestelijke aura voor, waarin het Friesche predikantengeslacht
der Eringa's ademde.
Wie eenigszins vertrouwd is met de geschiedenis van het kerkelijk leven in
Friesland gedurende de laatste vier decenniën van de 19e eeuw, weet dat de naam
Eringa ten nauwste verbonden is met die religieuze strooming, welke men het
Friesche Réveil zou kunnen noemen. Van de vier broers, allen rechtzinnig Hervormde
predikanten, was Sjoerd's vader, Pier Eringa, de eenige die voor de ‘Doleantie’ koos,
en met een
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blij gemoed, uit diepe overtuiging een grooter traktement en een aanzienlijker
standplaats ten offer bracht om de kleine gemeente Goënga cum annexis te dienen,
en er Gods woord tot de schare te brengen.
In dit kleine Friesche dorp groeide Sjoerd Eringa op, en in latere jaren zou de
herinnering aan een moeilijke, maar zegenrijke jeugd hem ten spoorslag dienen.
Om financiëele redenen - in den loop der jaren hadden negen kinderen hun intrede
gedaan in het predikantsgezin - konden de oudste kinderen geen Gymnasium of
Hoogere Burgerschool bezoeken, zoodat aan een Academische opleiding voor
Sjoerd niet te denken viel.
Hij ging dus naar de Normaalschool te Sneek, waar hij in 1899 slaagde voor het
onderwijzersexamen.
Dat de jonge Eringa al vroeg studiezin en ijver aan den dag legde, moge blijken
uit het feit dat hij reeds in 1903 in het bezit was van de Lagere acten Engelsch,
Fransch en Wiskunde. Van 1899 tot 1903 was hij onderwijzer aan de Christelijke
school voor L.O. te Heerenveen; van 1903 tot 1905 aan een Mulo-school te Leiden.
Eigenaardig genoeg koos Eringa in die Leidsche jaren niet aanstonds de Fransche
taal, waarin hij later als philoloog zou uitblinken, tot speciaal studievak, maar het
Engelsch.
Was het voorbeschikt dat het jaar 1905 een keerpunt zou beteekenen in zijn
geestelijke ontwikkeling? De feiten mogen voor zich zelf spreken. In dat jaar verzocht
Dr J. van der Valk, Rector van het Marnix-Gymnasium te Rotterdam, hem om zich
aan dit gymnasium te verbinden, onder de verplichting of althans de belofte zich
verder te bekwamen in de Fransche taal en letteren. In die overgangsperiode moest
het Christelijk onderwijs zijn sporen nog verdienen: bekwame, wettelijk bevoegde
leerkrachten ontbraken dikwijls of waren uiterst schaarsch. Zoo trad Eringa op 1
October 1905 als tijdelijk Leeraar in functie aan het Marnix-Gymnasium en de eerste
Chr. H.B.S. te Rotterdam, tevens de eerste Christelijke Hoogere Burgerschool in
ons vaderland, - waarop 1 Januari 1908 een vaste benoeming zou volgen. Inmiddels
deed E. zijn belofte gestand en slaagde in 1907 voor de acte Fransch M.O.A. Nu
volgden eenige jaren van onverpoosde, gezette studie, waarop de kroon gezet werd,
toen hij in 1911 de B-acte verwierf.
Toen kon deze stoere werker pas naar hartelust het studievak, dat hem lief was
geworden, in de breedte en in de diepte verder beoefenen. Het gemis aan een
vooropleiding in de klassieke talen - een gemis dat
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hij steeds pijnlijker begon te voelen - trachtte hij aanvankelijk door lessen van zijn
Vader, en later door zelfstudie te vergoeden. Ook in het Italiaansch heeft hij zich
later hoofdzakelijk door zelfstudie bekwaamd.
Van de wijze waarop hij de studie der klassieken opvatte, mogen de beide lijvige
boekdeelen Dichters van Oud-Hellas getuigen. Eringa's aspiraties bleven niet in
den engen kring van het vak-onderwijs besloten; zij reikten verder, want in het diepst
van zijn wezen was hij vóór alles een echt cultuurmensch. Geen wonder dat hij zich
tot de Renaissance voelde aangetrokken, aanvankelijk misschien het meest tot die
periode, waarin voortreffelijke geesten neigden tot een Christelijk humanisme.
Als onderwerp voor een proefschrift koos hij: ‘La Renaissance et les Rhétoriqueurs
néerlandais’, waarop hij in 1920 (de eerste Wereldoorlog bracht noodzakelijkerwijs
een aanzienlijke vertraging teweeg!) met de extra-vermelding summa cum laude
aan de Sorbonne te Parijs promoveerde.
In 1925 viel hem de zeldzame eer te beurt zijn studie door de Académie française
te zien bekroond met de ‘prix de langue française’ een gouden medaille met de
beeltenis van den vermaarden stichter Richelieu, en diens naam en voornamen ‘en
exergue’. Een jaar na zijn Parijsche dissertatie kwam het nieuwe Academisch Statuut,
dat bij K.B. van 15 Juni voor de bezitters der B-acte de mogelijkheid opende aan
een Nederlandsche Universiteit te promoveeren.
Zoo deed Eringa op 30 Januari 1923 zijn doctoraal examen aan de Universiteit
te Amsterdam, waar hij 22 October 1924 onder de auspiciën van zijn promotor Prof.
Dr J.J. Salverda de Grave promoveerde op een proefschrift over ‘La proposition
infinitive simple et subjective dans la prose française depuis Malherbe’. Ook deze
promotie geschiedde cum laude.
Intusschen was hij in 1922 benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, waarop vrij spoedig achter elkaar zijn benoemingen tot lid van het
Utrechtsche Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, van het Friesch
Genootschap van geschiedenis, oudheid- en taalkunde, en van het Gezelschap van
Christelijke historici zouden volgen.
De jaren die liggen tusschen zijn Amsterdamsche promotie en het jaar waarop
hij na onvermoeiden arbeid als leeraar en als privaat-docent - hoevelen hebben aan
hem hun opleiding voor de acte Fransch L.O. en M.O. te danken gehad! - het
oogenblik tegemoet mocht zien van een
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welverdiend otium cum dignitate, zijn een tijdperk geweest van intense geestelijke
spaning. Als men bedenkt wat het zeggen wil gedurende een lange reeks cursusjaren
klassen van 30 tot 34 leerlingen te beheerschen, en daarbij werkkracht en lust
genoeg over te houden tot het schrijven van belangrijke studies, dan kan men zich
voorstellen hoe het leven is geweest van dezen man ‘toujours prest au travail et à
l'exercice de sa charge’, zooals Théodore de Bèze getuigt van Calvijn, voor wien
Eringa een groote vereering moet gevoeld hebben.
Het is hier niet de plaats in den breede uit te weiden over Eringa's geschriften:
ze bewegen zich, zooals het Overzicht aan het slot van dit stuk duidelijk aantoont,
op linguistisch, op cultuur-historisch zoowel als op litterair gebied. Degelijk,
doorwrocht, afdoende zijn ze alle; zóó afdoende zelfs, dat waar Eringa gemaaid en
geoogst had, van ‘aren lezen’ nauwelijks meer sprake kon zijn.
In dit verband mogen we met bijzondere waardeering gewagen van zijn opstellen
over het klooster Port-Royal in de Standaard en van zijn vertaling van Les Pensées
de Pascal.
De parallel die hij in de Inleiding tot deze vertaling trekt tusschen het Jansenisme
en het Calvinisme, en waarbij hij het onderhoud tusschen Pascal en Lemaître de
Sacy terecht ziet als de kiem van Pascal's ‘apologie’, munt uit door oorspronkelijkheid
en door helderheid van inzicht.
Veeleischend, waar het hem zelf betrof, eischte hij ook veel van zijn leerlingen.
Streng was hij tegenover hen, maar - volgens aller oordeel - strikt rechtvaardig.
Rechtvaardig, pijnlijk scrupuleus was hij ook in het beoordeelen van A-candidaten.
Halve kennis, oppervlakkige kennis was hem een gruwel. Candidaten die zich met
van buiten geleerde foefjes, mitsgaders een flinke dosis vrijmoedigheid trachtten te
redden, werden door zijn geserreerde vragen meedoogenloos uit hun schuilhoekjes
opgejaagd, in het nauw gedreven, en ten slotte - om een typisch Engelsche
uitdrukking te gebruiken - ‘hunted down’.
Ondanks den zwaren last, die op zijn schouders drukte, behield hij volgens het
getuigenis van zijn beide zoons tot het laatste toe dezelfde opgewektheid van geest,
denzelfden studie-ijver, waarmee hij in de mooie jaren van ‘opgang’ in den huiselijken
kring kamermuziekavonden arrangeerde. Eringa was namelijk een niet
onverdienstelijk pianist, en leidde het ensemble - er werden trio's en somtijds zelfs
strijkkwartetten ten gehoore gebracht - met den ernst, de grondigheid en de discipline
van zijn ordelievenden, punctueelen geest.
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Teekenen van lichamelijke vermoeidheid bleven ten langen leste niet uit: de School
voor Taal- en Letterkunde te 's-Gravenhage, waaraan hij verscheidene jaren
verbonden is geweest, moest hij om gezondheidsredenen vaarwel zeggen.
Gedurende de bittere oorlogsjaren begon de dagelijksche gang naar de school, die
onder de Duitsche bezetting veel verder van zijn woning lag dan vroeger, hem wel
eens zwaar te vallen.
Van een inzinking kon echter zelfs toen geen sprake zijn. De kwaal, waaraan hij
leed, wist hij door eenvoudig en doeltreffend diëet binnen redelijke grenzen te
houden.
Als vroom Christen vreesde hij den dood niet. Was hij er niet reeds sinds jaar en
dag, toen hij aan zijn Parijsche dissertatie werkte, mee vertrouwd geraakt, als zijn
oogen dwaalden over de ‘Refereynen’ van Anna Bijns, en hij de ontroerende
versregels las:
‘Niemant so jonc, so schoone in sijnen fleure
Die weet oft hij morghen leven sal?’

Neen, hij vreesde den dood niet. Alleen hoopte hij vurig dat een lang slepend lijden
hem, vooral ter wille van de zijnen, bespaard mocht blijven. Die wensch is vervuld.
Op 31 Januari van het sombere, nijpende oorlogsjaar '45, tot het laatst toe helder
van geest - hij hield zich, eenige uren voor zijn dood, nog bezig met het maken van
notities voor een aanstaanden tweeden druk van zijn Syntaxe française - werd hij
plotseling onwel, en spoedig daarna gaf hij den geest, en zoo is deze onverveerde
strijder waarlijk ‘in 't harrenas’ gestorven, zooals hij altijd had gewenscht.
Op 6 Februari, onder schier onoverkomelijke moeilijkheden (men herinnere zich
slechts de spoorwegstaking en het vertraagde postverkeer), had onder het gebulder
der Duitsche afweerkanonnen de teraardebestelling van Eringa's stoffelijk overschot
plaats.
Van zijn familie konden alleen zijn weduwe Mevr. Eringa-Bakker en de oudste
schoondochter, Mevr. Eringa-de Vrijer, aanwezig zijn. Aan de groeve werden
woorden van waardeering en troost gesproken door Dr M. Kruyswijk, Directeur der
eerste Chr. H.B.S., waarvan Dr Eringa sedert 1916 onderdirecteur was, en door Dr
M.C. van de Panne, leeraar aan genoemde inrichting. Nadat de wijkpredikant, Ds
G. Bouwmeester, de Apostolische geloofsbelijdenis had voorgelezen, verzocht de
weduwe de aanwezigen te zingen Ps. 68 : 2. Mevr. Eringa-de Vrijer dankte de
sprekers en alle aanwezigen namens de Moeder en de kinderen.
Daar werd een vroom Christen, een voortreffelijk echtgenoot en huis-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

68
vader, een trouw collega en vriend ter ruste gelegd: als zoodanig zal hij blijven
voortleven in de herinnering van hen die hem liefhadden of hoogachtten.
S. BRAAK

Naschrift
Korten tijd na de begrafenis werd onder voorzitterschap van Dr Kruyswijk een comité
gevormd dat zich ten doel stelde door het plaatsen van een gedenksteen op het
graf van Dr Eringa zijn nagedachtenis blijvend te eeren. Dank zij de offervaardigheid
van vrienden, collega's, leerlingen en oud-leerlingen kwam dit gedenkteeken tot
stand: - exegerunt monumentum aere perennius ...

Lijst der geschriften
1920

La Renaissance et les Rhétoriqueurs
néerlandais Matthieu de Casteleyn, Anna
Bijns, Luc de Heere. Thèse pour le
doctorat-ès-lettres, présentée à la
Faculté des lettres de l'Université de
Paris. Amsterdam, ‘Holland’.

1924

La Proposition Infinitive simple et
subjective dans la prose française depuis
Malherbe. Thèse pour le
doctorat-ès-lettres, présentée à la
Faculté d'Amsterdam. Paris, Ed.
Champion.

1927

De Gedachten van Pascal, ingeleid en
vertaald. W.D. Meinema, Delft.

1928

Dichters van Oud-Hellas I (Homerus,
Aeschylus), II (Sophocles). W.D.
Meinema, Delft.

1933

L'Infinitif français avec à et ses rapports
avec le Gérondif latin. Mélanges
Salverda de Grave, p. 71-85. J.B.
Wolters, Groningue.

1943

Syntaxe française. J.B. Wolters,
Groningue.

1945

Uren met Pascal (posthuum). Hollandia,
Baarn s.d.

Studies, opstellen en boekbeoordeelingen in tijdschriften
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Neophilologus
1917

Luc de Heere et la seconde Renaissance
française, jrg. II, 161.

1919

Les premières manifestations de la
Renaissance dans la poésie lyrique
néerlandaise, jrg. IV, 97, 228.

1922

La proposition infinitive simple en
français moderne, jrg. VII, 85.

1925

La versification de la Sainte-Eulalie, jrg.
XI, 1.

1930

La méthode statique de l'Ecole
genevoise, jrg. XVI, 58, 136 (1931).

1942

Sur un mot ‘vide’: la préposition de, jrg.
XXVII, 10, 161.

Museum
1922

Gustave Cohen: Ecrivains français en
Hollande dans la première moitié du
XVIIe siècle, jrg. 29, 6.

1922

Homelius: Introduction à la littérature
française et flamande de Belgique, jrg.
29, 11-12.

1923

Pierre de Nolhac: Ronsard et
l'Humanisme, jrg. 30, 7.

1923

J.W. Marmelstein: Etude comparative
des textes latins et français de l'Institution
de la religion chrétienne par Jean Calvin
(thèse), jrg. 30, 10.
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1926

J. Aynard: Les poètes lyonnais
précurseurs de la Pléiade: Maurice
Scève, Louise Labé, Pernette du Guillet,
jrg. 33, 6.

1928

M. Raymond: Bibliographie critique de
Ronsard en France (1550-1585), jrg. 35,
6.

Revue de philologie française
1922

L'Infinitif pur après un verbe impersonnel,
tome XXXIV, 2e fasc.

Tijdschrift voor Ned. taal- en letterkunde
1925

Walewein-studies, jrg. XLIV, 2.

Geref. theol. tijdschrift
1923

De omgangstaal bij Calvijn (vertaling van
Edm. Huguet: La langue familière chez
Calvin), Maart.

Stemmen des tijds
1920

Religieus dichterlijke voorstellingen bij
Alfred de Vigny, jrg. IX.

1921

Emerson's Essays, jrg. X.

1924

Polyeucte, martyr, par P. Corneille:
tragédie chrétienne avec une introduction
et des notes explicatives par J.W.
Marmelstein, jrg. XIII.

1929

Aesthetische levenshouding en
Christelijke ethiek, jrg. XVIII.
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De Standaard
1921

Descartes I-VIII (27 Juni-11 Oct.).

1921

Middeleeuwsche lyriek I-VII (26 Sept.-7
Nov.).

1921

De Grieksche vrouw I-IV (28 Nov.-19
Dec.).

1923

Nieuwere dichters: Willem de Merode,
J.H. Leopold, Geerten Gossaert.

1923

Opstellen over Port-Royal I (9 Febr.), II
(19 Febr.).

1924

Nieuwe romans: J.v. Ammers-Küller: Het
huis der vreugden; Couperus: Het
zwevende schaakbord; Korte arabesken;
Jaarsma: Dageraad; Joh. de Meester:
Walmende lampen; Van haar luister
beroofd.

1927

Antithese in de wijsbegeerte I-XI.

1927

Dr A. Vloemans: De profetische gestalten
in de wijsbegeerte; idem: De heroïeke
wijsbegeerte van de Renaissance.

1927

Dr B.J.H. Ovink: Overzicht der Grieksche
wijsbegeerte.

1927

Dr J. Huizinga, Erasmus; Tien studiën.

1927

Dr D.H. Th. Vollenhoven: ‘Logos en ratio’,
beider geschiedenis der Westersche
kentheorie.

1930

Shakespeare's Koningsdrama's (naar
Thomas Carter's Shakespeare's Stories
of the English Kings door Dr E.B. Koster).

1930

Louis Bertrand: Sint Augustinus,
historische roman van zijn leven,
geautoriseerde vert. door F.J. Wahlen.
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Anton Gerard van Hamel
(Hilversum, 5 Juli 1886-Utrecht, 23 November 1945)
Toen ik Professor van Hamel in het begin van November 1945 voor het laatst sprak,
zei hij terloops: ‘Ik ben veel zieker dan de mensen denken.’ Hoe ziek hij was, wist
niemand; ook hijzelf niet. Op de 23ste November stierf hij, plotseling, en volkomen
onverwacht zelfs voor zijn vrienden. Bijna iedereen meende, dat hij aan de beterende
hand was na een ongevaarlijke ongesteldheid, maar op de avond van de 22ste
adviseerde de te rade geroepen chirurg een spoedoperatie, en uit de narcose is
Van Hamel niet meer ontwaakt. Een zware slag voor de velen met wie hij in
vriendschap verbonden was - ik reken hiertoe o.a. al zijn leerlingen - en voor de
Nederlandse wetenschap.
In zijn nagelaten papieren bevond zich nog ongepubliceerd werk en de meeste
Nederlanders zullen verwonderd zijn over de omvang en de verscheidenheid van
zijn oeuvre wanneer de volledige bibliographie verschijnt. Toch zou als motto voor
het levensbericht van de geleerde en de mens Van Hamel kunnen dienen: ‘Want
zijn invloed is groter door zijn voorbeeld dan door zijn woorden’, eer zinsnede die
mij trof in aantekeningen welke hij moet hebben neergeschreven voor een inleidende
beschouwing waarmee hij zijn colleges na de bevrijding heeft hervat, of hoopte te
hervatten.
Van Hamel was een bezielend leermeester, leidend door zijn voorgaan, te gener
tijd autoritair, ieder, ook de onervarenste, latend in diens persoonlijke waarde.
1
Toen ‘de zin om te onderrichten’ hem ‘niet losliet’ , begon in Utrecht een
werkzaamheid waaraan degenen die er in nauw contact mee kwamen, nooit
dankbaar genoeg kunnen terugdenken. Velen zullen hebben ervaren dat Van Hamel
hun leven richting gaf, juist doordat hij hen zèlf de weg liet vinden. Hij vormde geen
satellieten, decreteerde nimmer en was in zijn wetenschap zo waarachtig, zo ‘single
of mind’ in de zin van Charles Morgan, dat men zich slechts kon voornemen hem
daarin -misschien op bescheidener gebied maar steeds op eigen grond - gelijk te
worden.
De leerlingen kwamen uit verschillende richtingen en zochten bij Van Hamel ook
zeer verschillend onderricht, want hij was een bijzonder veelzijdig begaafde
persoonlijkheid. Neerlandicus van oorsprong en later

1

Lijnen in de Germaansche Oudheid - intreerede, October 1923 - p. 35.
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Germanist van betekenis, terwijl hij bovendien op dit uitgestrekte terrein uitblonk als
linguist niet minder dan als literatuur-historicus, gaf hij zijn liefde steeds sterker aan
de Keltologie en publiceerde daarover in de laatste tijd weer bij voorkeur.
Reeds als student in Amsterdam, had hij langs een wat vreemde omweg - die
voorbij de ‘Poems of Ossian’ - het Keltische toverland betreden waarvan hij in 1917
getuigde dat men er zich niet meer uit kan losmaken. ‘Op één ding moet hij echter
voorbereid zijn: hij zit daar voor zijn leven gevangen. Want hij die eenmaal de
2
bekoring der Keltische geesteswereld heeft ondergaan, ontkomt er nooit meer aan.’ .
Niemand kende de verlokking van die magische omgeving beter dan hij en wij
kunnen zijn tocht volgen in zijn geschriften. Hij was hier de Nederlandse baanbreker,
nieuwe velden ontginnend en telkens weer in bezinning en synthese de waarde van
het gewonnene overwegend. Wanneer wij afzien van enige kleinere publicaties
gedurende zijn studententijd - bijv. ‘Land en Volk van Wales’ in jg. 19 van Propria
Cures en een bespreking van Hyde's ‘Love Songs of Connacht’ in jg. 20 van dat
tijdschrift - begint de lange reeks in 1911 met zijn proefschrift De oudste Keltische
en Angelsaksische geschiedbronnen om te eindigen met twee artikelen die in zijn
nalatenschap werden gevonden. Daarvan is het ene, Primitieve Ierse taalstudie,
inmiddels verschenen, het andere, Keltische beeldspraak, nog niet. Daartussen
liggen linguistische, folkloristische, motief vergelijkende, mythologie beschouwende
en andere studies, onder welke er niet weinige zijn waarin de gevonden resultaten
gerangschikt worden tot gegevens van een dieper verband of een hogere orde.
Wat zocht en wat vond Van Hamel in de Keltische wereld?
Ongetwijfeld óók de intellectuele bevrediging die er ligt in het uitwerken en tot
oplossing brengen van ingewikkelde philologische problemen, daar immers de
moeilijkheden bij de Keltische talen en hun overlevering (nog) opvallend groot zijn.
Aan dit aspect van aantrekkelijkheid danken m.i. het bestaan: On Lebor Gabála
(een zeer omvangrijke studie in 1914 over het Ierse ‘Boek der Veroveringen’, een
wonderlijk werk van pseudo-historie); Ueber die vorpatricianischen irischen Annalen
(1928); in 1932 de uitgave - naar alle handschriften - van Lebor Bretnach (de Ierse
bewerking van Nennius' Historia Britonum).
Toch zijn wij hier aan de buitenkant van de betovering en raken niet

2

Inleiding tot de Keltische Taal- en Letterkunde, p. 18.
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haar kern. Laten wij - om die te ontdekken - naar Van Hamel zelf luisteren zoals hij
in 1938 voor de Maatschappij der Ned. Letterkunde over Het Geheim der Kelten
sprak, daarmee ook voor zichzelf verantwoording afleggend van zijn bevindingen.
Hij betoogde ‘dat het Keltendom een geestesgesteldheid vertegenwoordigt, die
tegenover die van de overheersende culturen van Europa primitief mag heten, omdat
zij door haar complex wereldbeeld de weg der verstandelijke analyse niet zoekt’
(overdruk p. 31).
De Romaanse en Germaanse volken zijn de weg van het analytische denken
ingeslagen. Maar zij/wij roepen ‘om synthese, te luider naar mate het analytisch
onderzoek in een juist voorafgegane periode groter vorderingen gemaakt heeft.
Deze roep kan niet anders zijn dan de uiting van een in de diepte van onze geest
aanwezig eenheidsbesef, dat in de jeugd van ons geslacht het leven onbeperkt
beheerste, maar op den duur zich bij tijden verborg achter de vele bijzonderheden,
die ons voortdurend graven als afzonderlijke grootheden aan het licht bracht. Niets
sterft af, dat ooit een essentiëel element van onze groei was, ook niet de herinnering
aan het verloren paradijs van de complexe wereldbeschouwing. Naar de eenheid,
die zij inhield, en naar de bevrediging, die van dit eenheidsbesef van het bestaande
het uitvloeisel was, voelen wij ons getrokken. Door de analyse heen willen wij naar
een synthese toe, waarin de eenheidsgedachte, verdiept nu en verheven tegelijk,
zal terugkeren’ (p. 26).
Wij moeten vooruit, wij kunnen niet terug naar de ‘complexe wereldbeschouwing’.
Evenwel: aan de ‘nimmer verstikte stem der complexiteit van ons oorspronkelijk
wezen hebben wij het te danken, dat de verscheurdheid van ons wereldbeeld nooit
onherstelbaar is geworden’ (p. 27).
De ‘Keltische gebieden van ons werelddeel’ zijn ‘een cultureel relictgebied.’ Op
het vasteland verdween de ‘denkvorm’ die is ‘een rest uit oude tijden en van een
vroeger stadium in de groei van de menselijke geest’. - ‘Op de Eilanden, en vooral
in Ierland handhaafde zich het oude. Daaraan heeft Europa het te danken, dat het
in tijden van dreigende ontrafeling een stem kan vernemen, die aan de diepste
eenheid van het menselijk wezen blijft herinneren’ (p. 32).
Verschillende malen heeft Van Hamel dat ‘complexe’, dat irrationele denken - dat
bij de Kelten zo uiterst belangwekkend is, omdat het samengaat met een hoge
beschavingstrap, niet met een lage - belicht. Nergens suggestiever dan in Aspects
of Celtic Mythology (1934), de sleutelpublicatie van al zijn mythologische geschriften.
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Wij kunnen Ierse teksten - zij mogen dan voor ons op mythologisch, historisch (zie:
Mythe en historie in het oude Ierland, 1942) of taalkundig (: Primitieve Ierse
taalstudie, 1946) terrein liggen - namelijk niet naderen met een analytische geest.
Als wij niet de gezichtscorrectie aanbrengen van het ‘complexe wereldbeeld’, ontgaat
ons elk verband en elke diepere betekenis. Voor de Ieren op het hoogtepunt van
hun beschaving waren, ondanks een in sommige kringen welhaast hartstochtelijk
beleefde Christelijke vroomheid, de in taal verankerde overleveringen die wij zouden
willen onderscheiden in literatuur, rechtskennis, godsdienst, enz., één grote
ongedifferentieerde wetenschap van enorm practische waarde. Het kennen en het
beoefenen daarvan hield de samenleving in stand.
Van Hamel blijkt geen dwaallicht gevolgd te hebben op zijn tocht door de Keltische
landen. Hij vond iets dat waar en van waarde is omdat het resultaten geeft als
werkhypothese. Allerlei stukken legkaart schuiven plotseling in elkaar en er wordt
inzicht gewonnen niet alleen tot interpretatie van raadselachtige kanten der Ierse
teksten, maar ook tot de gronden waarom bepaalde facetten der Keltische literaturen
in bepaalde tijden inspiratief kunnen werken.
Wat dit laatste betreft: Van Hamel noemde het Arthurianisme en het Ossianisme.
Het verwondert mij eigenlijk dat hij niet wees op de poëzie van A. Roland Holst.
Daarbij is Het geheim der Kelten natuurlijk eveneens tekenend voor Van Hamel
zèlf. Hij behoorde niet tot de ‘vermoeide geesten’ die ‘luide de roep van het verloren
paradijs der complexiteit’ horen, die ‘het zekere voor het onzekere’ verlangen, en
die ‘begeren de met zorg door geslachten van zoekers en werkers behaalde winsten
weg te werpen’ (op. cit., p. 26). Bovendien was hij veel te scherp-ziende om niet te
weten, ‘dat hetgeen zij nu eenmaal als een paradijs willen zien, onverbiddelijk
verloren is. Al de gedane ontledende arbeid kan nu eenmaal niet ongedaan gemaakt
worden.’
Toch was hij juist gedesillusionneerd genoeg om graag te luisteren naar de stem
‘die aan de diepste eenheid van het menselijk wezen blijft herinneren’ en is het geen
toeval dat hij in 1938 doelde op ‘tijden van dreigende ontrafeling’ (slot van Het
Geheim der Kelten; vgl. hierboven pag. 72).
Had het, in 1938, nog wel zin de letterkundige wetenschap te beoefenen? Van
Hamel moet in dat dreigende jaar geworsteld hebben om een bevestigend, bevrijdend
antwoord. Het resultaat, het ‘credo’ geeft
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Ons zelf-onderzoek, waaruit ik twee relevante passages overneem. ‘Zoals de
wetenschap der geschiedenis dient om de tradities der mensheid te bewaren en
daardoor onze macht over ons woongebied te schragen of ons bestaan op aarde
te beveiligen (in de wetenschappen van de geest is de magische inslag nu eenmaal
altijd nog veel sterker dan in die van de stof), zo heeft die der letterkunde ten doel
de vervoeringen der mensheid of, anders gezegd, haar intuïtieve inzichten van alle
bereikbare eeuwen op te zoeken, te zuiveren en over te leveren, ook weer tot
meerdere verzekering van het heil van ons geslacht’. - ‘Ons denken heeft veel
gewonnen, maar één ding heeft het bij het primitieve denken vergeleken tegen,
namelijk dat het de directe aanraking, de beleving, de vervoering mist. Het zal die
eenmaal willen herwinnen, bewust of onbewust, en wanneer het die dan ontvangen
zal, zal een intuïtie ontstaan, die niet meer als in de oertijd complex, maar thans
synthetisch is, doordien ze de weg der verstandelijke analyse heeft afgelegd. Het
is dit geloof in een toekomstig inderdaad dieper verstaan, dat ons in onze
letterkundige wetenschap staande en gaande houdt. Want is dit geloof geen
vergissing, dan is meteen het doel van het bewaren en zuiveren van onze ganse
reeks van intuïtieve ervaringen en vervoeringen duidelijk. Zij zullen in het beslissende
3
tijdsgewricht ons houvast blijken; zonder haar zouden wij in den blinde tasten’ .
Anton Gerard van Hamel werd 5 Juli 1886 geboren als tweede zoon van de bekende
Amsterdamse hoogleraar in het strafrecht, G.A. van Hamel. Dat hij dezelfde
voornamen kreeg als de tweelingbroer van zijn vader, die Frans doceerde aan de
Universiteit te Groningen, heeft mij als groen studentje meer dan eens in verwarring
gebracht: bibliografische vergissingen begaat men op de beste
universiteitsbibliotheken! Dat de neef evenwel speciaal de invloed van zijn oom zou
hebben ondervonden - verder dan de algemene sfeer van het culturele milieu waarin
hij opgroeide - bleek mij niet.
De jonge Van Hamel volgde het Openbare Gymnasium te Amsterdam en was
reeds toen een jongen die niet ongaarne alleen was, zich bezighoudend met
verschillende studieliefhebberijen. Aanvankelijk voelde hij zich getrokken tot de
sterrenkunde, later tot talen. Ook had hij reeds zeer jong een grote en trouwe liefde
voor de muziek; hij speelde viool en musiceerde geregeld.

3

Ons zelf-onderzoek in Neophilologus, jg. 23 (1938), hier p. 124.
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Als student nam hij deel aan het toneel- en muziekleven, behoorde tussen 1907 en
1909 tot de redactie van Propria Cures en moet - volgens tijdgenoten - een
uitmuntende creatie hebben gegeven van de ‘Kellner’ in Shaw's You Never Can
Tell.
Ik kan mij de student-Van Hamel voorstellen en herleiden uit de docent die ik
gekend heb: zéér intelligent, gezag hebbend in zijn kring, echter nooit polemisch;
van een ontwapenende (zelf) ironie; idealistisch; vriendelijk en belangstellend maar
niet uitbundig; waarschijnlijk in vriendschappen steeds de gevende partij: zowel
door zijn grotere rijkdom van gemoed, als door een innerlijke reserve, voortkomend
uit een vreemde versmelting van bescheidenheid en trots. Vrolijker en luchthartiger
was hij dan later, toen het leven hem een strenge beheersing had geleerd, met niet
weinig resignatie ondermengd.
In deze tijd begon de belangstelling in Keltische onderwerpen zich tot daden om
te zetten: hij volgde in 1908 een semester aan de School of Irish Leaming te Dublin,
en van dit tijdstip dateert ook de drang om belangstellenden bùiten de vakstudie
deelgenoot te maken van de dingen die hem troffen op dit voor Nederland zo
onbekende gebied. Wij danken hieraan een aantal publicaties waarop ik straks
nader inga.
Vanaf 1910 was Van Hamel leraar in het Nederlands te Middelburg, waar hij veel
plezier had in de kleine klassen - er kon nu waarlijk contact ontstaan tussen hem
en zijn leerlingen. In 1911 promoveerde hij te Amsterdam bij R.C. Boer; in 1913
werd hij tot leraar benoemd aan het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam, terwijl
hij bovendien in dat jaar een semester in Berlijn studeerde onder Kuno Meyer, de
toenmalige grootmeester der Keltistiek.
De jaren als buitengewoon hoogleraar in het Nederlands en Nederduits aan de
Universiteit te Bonn doorgebracht (1915-1917), schijnen niet gelukkig voor hem te
zijn geweest, al moest het toch veel voor hem betekenen in nauwe aanraking te
kunnen zijn met Rudolf Thurneysen. Ik heb Van Hamel over de jaren in Bonn nooit
iets horen vertellen behalve het verhaal van zijn mislukte vlucht - in vermomming
van blauw boezeroen etc.! - toen hij, ‘ex officio’ Pruisisch staatsburger, onder de
dreiging geraakte gemobiliseerd te worden voor het Duitse leger, naar Nederland
trachtte te ontkomen en vlak bij de grens werd aangehouden.
Daarna volgden jaren te Rotterdam als bibliothecaris van de Handelshogeschool
(1917-1921) en te Den Haag in dezelfde functie aan het

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

76
Vredespaleis (1921-1923). In 1923 gaf Van Hamel gehoor aan de roepstem der
Universiteit van Utrecht, waar hij Oud-Germaans zou doceren. Op zijn verzoek werd
de opdracht uitgebreid met het onderwijs in het Keltisch, zodat hij een werkzaamheid
kon voortzetten die hij drie jaar eerder had aangevangen als privaat-docent te Leiden.
Op dit punt past het een streep te zetten onder het chronologische verslag. In 1923
had Van Hamel de plaats bereikt waar zijn gaven zo volledig mogelijk tot hun recht
zouden komen. Het voorafgaande was de weg daarheen, was voorbereiding; nu
stond de lamp op haar luchter.
Van Hamel's formaat als leermeester heb ik al probeeren te schetsen; over zijn
wetenschappelijke verdiensten verder uit te weiden, zou mij welhaast een
impertinentie lijken. Rest mij iets te zeggen over de kunstzinnige Van Hamel, de
schrijver van belangrijke essays en enkele verzen.
Omstreeks 1923 komt er ook een nieuwe toon in Van Hamel's
nietwetenschappelijke publicaties: waren deze voordien wel eens wat àl te
geacheveerd-correct van stijl en daarmee wat onpersoonlijk, ze worden nu leniger,
bewogener en Van Hamel durft zich meer te laten gaan. Dit lijkt mij te verklaren uit
de veranderde (literaire) criteria na de jaren van de eerste wereldoorlog èn uit het
gezag dat Van Hamel's nieuwe positie meebracht: dit moet bij belangrijke figuren
nog tot een innerlijke verdieping voeren. Zeer lief zijn mij daarom zijn bijdragen in
De Witte Mier en daarvan in het bijzonder Iersche Lente en Elvenmuziek, beide van
1924. ‘En als het in Holland een grijze dag van Maart is, met nog geen enkel groen
lenteblaadje aan boom en heester - ja, het komt voor -, terwijl we toch meenen
evenveel recht op het schoon ontwaken te hebben als onze Iersche vrienden, die
op 18 Maart St. Patrick vieren en den klaver plukken, dan weet ik niet beter dan het
wondermooie boekje van Pádraig O'Conaire dat ‘De Vertakte Boom’ (An Crann
Géagach) heet, voor den dag te halen en de lokkende muziek van zijn rijk
genuanceerde woorden te volgen naar het land, waar het zelden winter, vroeg
4
voorjaar en lang zomer is’ , aldus begint Van Hamel op zijn beurt de lezers mee te
‘lokken’. Een verblijdend aantal hebben hem blijkbaar willen vergezellen, want in
1925 verscheen zijn vertaling van O'Conaire's werk.
Elvenmuziek zou niet dan in zijn geheel geciteerd kunnen worden deze bladzijden
‘over den bovenmenschelijken zin der muziek’ zijn wel

4

Iersche Lente in De Witte Mier, jg. 1, p. 255.
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heel kenmerkend voor de man die in de zeventiende jaargang van Onze Eeuw
schreef over Muziek en Dichtkunst, en die in de tweede wereldoorlog de opdracht
gaf om - als hij er niet mocht zijn - vòor alles twee van zijn bezittingen te redden:
zijn beide violen.
Ik zou nog kunnen spreken over de sterke bewogenheid die de ‘subjectieve’
hoofdstukken over de natuur in het begin van IJsland Oud en Nieuw (1933) kleurt;
het evocatieve proza nadert verskunst. - Inderdaad heeft Van Hamel enige gedichten
gepubliceerd (Verzen in De Nieuwe Gids, 1920), doch er meer in portefeuille
gehouden, en dit - naar het mij wil voorkomen - terecht. Want zeker getuigen Van
Hamel's strophen van een vers-gevoelige begaafdheid, echter niet van de
noodwendigheid zich als dichter te uiten.
Er was ongetwijfeld een kunstenaarskant aan zijn wezen; dit blijkt reeds uit de
taalbeheersing, uit de harmonische bouw van al zijn geschriften. Het spreekt ook
uit het geluk dat de schoonheid van (literaire) kunstwerken bij hem wekte, een geluk
dat hij anderen kon ‘mee-delen’. Maar aesthetische appreciatie allèèn was hem niet
genoeg - men zie bijvoorbeeld zijn uiteenzettingen in Bredero (De Gids, 1920).
Van Hamel valt te vergelijken met een modern-georiënteerd archaeoloog, die
opgravingen leidt met alle kennis en met al het geduld van een geschakeerd
vakmanschap. Enkele tientallen jaren geleden werden nog vaak oudheidkundige
expedities uitgerust met geen ander doel dan om éen of ander museum te verrijken
met een aantal opmerkelijke kunstschatten; om die reden zou men ze even goed
wetenschappelijke plundertochten kunnen noemen. Dit betekent niet dat er roof
werd bedreven in materiële zin, maar bij het graven naar ‘museumstukken’ werd
zoveel onschatbaars vernield aan toekomstige kennis en mogelijk inzicht, dat de
term niet te sterk is. De moderne archaeoloog is er niet op uit
aesthetischbevredigende vondsten te doen (al zal hij vreugde voelen wanneer er
iets bijzonder moois aan de dag komt); hij legt beschavingen bloot en bewaart voor
het nageslacht alles wat relevant zou kunnen zijn: is het niet mogelijk ‘in natura’,
dan in schetsen (foto's, films) en aantekeningen.
Zo speurde Van Hamel met het vakmanschap van zijn filologische en linguistische
kennis o zo geduldig en voorzichtig naar de oorspronkelijke staat van (oude) teksten,
om te geraken tot het zinvolle verband àchter deze uitingen van de menselijke geest.
Zijn vondsten bewaarde hij voor het nageslacht en bood ze onbaatzuchtig aan ieder
die ze maar gebruiken
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kon. Polemiek was hem daarbij vreemd; hij zag dat zeker als tijdverspilling: er viel
nog zòveel te graven!
Zijn zoeken naar zinvol verband kwam voort uit een in wezen pessimistische
5
levensbeschouwing; hij wilde ‘in den oogst geloven’ waarvoor hij diende . Hij leed
bovendien onder het achteruitgaan van zijn gehoor, hetgeen hem dwong zich hoe
langer hoe meer terug te trekken op een innerlijke wereld - en dat terwijl hij door
zijn aangeboren hoffelijkheid, zijn eerbied voor menselijke waarden en zijn gave
om, door zijn tegenwoordigheid alleen al, verhitte gemoederen te kalmeren, een
ideale persoonlijkheid was in de omgang.
Meen niet dat ik hem zelfs maar in een enkel opzicht zou willen beklagen. Zùlk
een man beklaagt men niet. Zijn pessimisme en zijn eenzaamheid verklaren mij
slechts zijn grote liefde voor IJsland, waar hij zich door de stilte van een geweldige
en onherbergzame natuur opgenomen voelde in een boven-wereldse gemeenschap.
MAARTJE DRAAK

Lijst der belangrijkste geschriften
(Gebruikte afkortingen: Acta Philologica Scandinavica = A. Ph. Sc.; Arkiv för Nordisk
Filologi = A.N.F.; Études Celtiques = Ét. C.; Mededeelingen der Koninklijke
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen = Med. Ak. v.W.; Neophilologus =
Neoph.; Onze Eeuw = O.E.; Revue Celtique = R.C.; Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal- en Letterkunde = Tds. N.T.L.; Witte Mier = W.M.; Zeitschrift für Celtische
Philologie = Z.C. Ph.).
1911

De oudste Keltische en Angelsaksische
geschiedbronnen. Middelburg (diss.).

1912

Eene nieuwe gedachte in Wales (De
Nieuwe Gids, jg. 27); De sage van koning
Lear (O.E. jg. 12); On Anglo-Irish Syntax
(Englische Studien 45).

1914

Iersche indrukken (O.E. jg. 14); On Lebor
Gabála (Z.C. Ph. bd. 10).

1915-16

E.M. Post en Hirschfeld (Tds. N.T.L. dl.
34); The foreign notes in the three
Fragments of Irish Annals (R.C. vol. 36).

1916

Romantiek en wetenschap (O.E. jg. 16);
Een episode van den Torec (Tds. N.T.L.
dl. 35); Gotica (Neoph. dl. 1).

1917

Inleiding tot de Keltische Taal- en
Letterkunde. Groningen-den Haag;
Muziek en dichtkunst (O.E. jg. 17);
Anlautendes v im as., mnd., mnl. (Paul
en Braune Beiträge, bd. 42).

5

Vgl. De Ploeger in Voorbij de wegen door A. Roland Holst.
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1918

Zeventiende-eeuwsche opvattingen en
theorieën over litteratuur in Nederland.
's-Gravenhage.

1917-'19

A Poem on Crimthann (R.C. vol. 37);
Poems from Brussels MS. 5100-4 (R.C.
vol. 37).

1919

Het keltische vraagstuk in het Britsche
rijk (T. gesch., land- en volkenk. jg. 34);
Tondalus' Visioen en Patricius' Vagevuur
(Neoph. dl. 4).
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1920

Verzen (De Nieuwe Gids, jg. 35);
Isolement en Gemeenschap.
's-Gravenhage, (openbare les); Herleefd
Bretagne (O.E. jg. 20); Bredero (De Gids
jg. 84).

1921

Over Ossian (Neoph. dl. 6).

1922

Taldir, bard van Bretagne (O.E. jg. 22).

1923

Gotisch handboek. Haarlem; Lijnen in de
Germaansche Oudheid. Utrecht
(inaugurele rede).

1924

Tristan's Combat with the Dragon (R.C.
vol. 41); De ziel van Ierland's strijd (O.E.
jg. 24); Yan Kalloc'k (W.M. jg. 1);
Geschiedenis van Bretagne (W.M. jg. 1);
Iersche Lente (W.M. jg. 1); Elvenmuziek
(W.M. jg. 1).

1925

De vertakte boom, door Padraic
O'Conaire - uit het Iersch-Gaelisch
vertaald door A.G. van Hamel. Lochem;
Norse History in Hanes Gruffydd ap
Cynan (R.C. vol. 42); Vluspá 27-29
(A.N.F. dl. 41); Een praehistorische
roman (W.M. jg. 2).

1926

De accentuatie van het Munster-Iersch
(Med. Ak. v.W., 1926); De klanken van
het Iersch-Gaelisch (Neoph. dl. 11); De
Scandinavische Hamletsage (Neoph. dl.
11); Wales en zijn Const van Retoriken
(W.M. jg. 3); Ierland's heldendrama
(W.M. jg. 3).

1927

Een Iersch kettingsprookje (Med. Ak.
v.W., 1927); The battle of Leitir Ruide
(R.C. vol. 44); Over den logischen
zinsbouw (Neoph. dl. 12); Koning
Arthur's: vader (Neoph. dl.12).

1927-'28

Jan te Winkel (Levensberichten Mij. der
Ned. Letterk.); The Nominatives áer, kýr,
sýr (A. Ph. Sc. jg. 2).

1928

Über die vorpatricianischen irischen
Annalen (Z.C. Ph. bd. 17); Ons
conservatieve klankstelsel (Tds. N.T.L.
dl. 47).

1929

On Vlundarkviđa (A.N.F. dl. 45); The
Prose-frame of Lokasenna (Neoph. dl.
14).
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1930

The Celtic Grail (R.C. vol. 47); De
Frankische dichtstijl (Neoph. dl. 15).

1931

On Ari's Chronology (A.N.F. dl. 47); Het
eerste Internationaal Arthuriaansch
Congres (Neoph. dl. 16); De samenhang
der Vluspá (Neoph. dl. 16); De jongste
studiën over IJsland (Neoph. dl. 16).

1932

Lebor Bretnach, The Irish Version of the
Historia Britonum ascribed to Nennius,
ed. from all the Manuscripts. Dublin,
[1932]; Gambanteinn (Neoph. dl. 17).

1932-'33

Ođin Hanging on the Tree (A. Ph. Sc. jg.
7).

1933

Compert ConCulainn and other stories
(ed.). Dublin; IJsland Oud en Nieuw.
Zutphen; Partholon (R.C. vol. 50);
Prae-litteraire typologie (Neoph. dl. 18).

1934

Aspects of Celtic Mythology (The Sir
John Rhys Memorial Lecture, British
Academy, 1934); The Game of the Gods
(A.N.F. dl. 50); The Mastering of the
Mead (Studia Germanica tillägnade E.A.
Kock).

1935

De Iersche reis van Olaf de Pauw
(Neoph. dl. 20); De IJslandse gang tegen
de zou (Neoph. jg. 20).

1935-'36

The Saga of Sorli the Strong (A. Ph. Sc.
jg. 10); Gods, Skalds and Magic
(Sagabook of the Viking Society, vol. 11);
The Conception of Fate in Early Teutonic
and Celtic Religion (Sagabook of the
Viking Society, vol. 11).

1936

IJslands Odinsgeloof (Med. Ak. v.W.,
1936); The Old-Norse Version of the
Historia Regum Britanniae and the Text
of Geoffrey of Monmouth (Ét. C. vol. 1).

1937

La racine uen- en celtique et en
germanique (Mélanges Pedersen).

1938

The Text of Immram Curaig Mailduin (Ét.
C. vol. 3); Het Geheim der Kelten
(Jaarboek Mij. der Ned. Letterk.); Ons
zelf-onderzoek (Neoph. dl. 23).

1940

De emphatische zinsbouw in het Keltisch
(Neoph. dl. 25); Mythen der
Scandinaviërs en Kelten, in De Tuin der
Goden I. Utrecht; De Godsdienst der
Kelten.
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in De Godsdiensten der wereld, door
G.v.d. Leeuw e.a. Amsterdam; De Studie
der Ierse handschriften (Opstellen G.A.
Evers).
1941

Immrama (ed.). Dublin.

1942

Mythe en historie in het oude Ierland
(Med. Ak. v.W., 1942).

1943

Arthur van Brittannië en Aneirin (Neoph.
dl. 28); Een IJslandse Longinuslegende
(Neoph. dl. 28); De Legende van Sint
Brandaen en Maeldúin's Zeereis (Album
René Verdeyen).

1944

Keltische Letterkunde, in Algemene
Literatuurgeschiedenis II. Utrecht.

1945

Geschiedenis der Taalwetenschap. Den
Haag.

1946

† Primitieve Ierse taalstudie (Med. Ak.
v.W., 1946).

Nog niet verschenen:
Keltische beeldspraak (art.).
Uit de wereld der Edda. Amsterdam, - .
Keltische Beschaving. Amsterdam, - .
IJslandse Letterkunde. Den Haag, - .
Het Germaans. Den Haag, - .
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Derk Christiaan Hesseling
(Amsterdam, 15 Juli 1859 - Leiden, 6 April 1941)
Derk Christiaan Hesseling werd geboren te Amsterdam op 15 Juli 1859 en overleed
te Leiden op 6 April 1941. Hij heeft zijn vader vroeg verloren; een broer zijner moeder
heeft met vaderlijke zorg zijn jeugdjaren helpen leiden. Het was een koopmanskring
waarin hij opgroeide, en het sprak als het ware van zelf dat ook hij voor de handel
was bestemd; hij werd dan ook leerling der Openbare Handelsschool. Maar weldra
werd het hem duidelijk dat wat deze hem bood geen bevrediging zou geven aan
zijn geest, die hoe langer hoe meer bezig was met onderwerpen van beschouwende
aard. Hij overtuigde zijn opvoeders van de wenselijkheid dat hij de voor hem
afgebakende weg verliet; de band met de Handelsschool werd losgemaakt en men
besloot hem te doen opleiden voor de Universiteit, ditmaal niet door een school,
maar door particuliere lessen: Latijn en Grieks heeft hij geleerd van Dr. van der
Laar, wiens onderwijs hij steeds met biezondere ingenomenheid en dankbaarheid
heeft herdacht. In 1878 werd hij ingeschreven als student in de klassieke letteren
te Leiden, waardoor tussen de Leidse Universiteit en hem een band werd gelegd
die eerst na bijna drie en zestig jaren door zijn dood is verbroken. De omweg langs
de handelsopleiding had hem niet meer dan één of twee jaren gekost en is voor de
vorming van zijn geest niet onnut geweest. Dank zij de omstandigheden waarin hij
verkeerde, heeft hij ruimschoots kunnen genieten van wat de Universiteit hem kon
bieden; zijn leertijd heeft zich uitgestrekt over acht jaren, waaronder begrepen een
verblijf van verscheidene maanden in Italië en Griekenland. In 1886 promoveerde
hij op een proefschrift over een archaeologisch onderwerp (De usu coronarum apud
Graecos) en kort daarop werd hij benoemd tot docent in de klassieke talen aan het
Gymnasium te Delft. Maar zijn leraarsloopbaan zou slechts van korte duur zijn; in
1893 werd hij toegelaten als privaat-docent in het Nieuwgrieks aan de Leidse
Universiteit en in 1907 verbond deze hem aan zich als buitengewoon hoogleraar,
een ambt dat hij heeft vervuld totdat hij de leeftijdsgrens had bereikt. In Leiden heeft
hij gedurende lange jaren een uiterlijk altans rustig, slechts zelden door reizen
onderbroken, leven geleid, onverstoord gewijd aan nadenken en schrijven over de
wetenschappelijke vraagstukken die hem na aan het hart lagen, en waarin zijn
gelukkig huiselijk leven, zijn onderwijs en de omgang met collega's en vrienden
afwisseling brachten.
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Hesseling heeft slechts een beperkt aantal leerlingen gehad; hoe zou het anders
hebben kunnen zijn, waar hij een vak onderwees dat tot geen enkel examen leidde,
aan theologen en litteratoren voor wie het niet onmisbaar was? Maar, zij mogen
niet talrijk zijn geweest, zij die prijs stelden op zijn colleges omdat zij de behoefte
gevoelden de te nauw gesloten kring van de vakken die officieel voor het candidaatsen het doctoraalexamen nodig waren, door te breken, het waren leerlingen waarmede
te werken viel. Na Hesselings aftreden is het voortbestaan van zijn leerstoel
verzekerd door de benoeming van Mevrouw Sophie Antoniadis als zijn opvolgster.
De behoefte aan contact met ambtgenoten en vrienden maakte hem tot een trouw
bezoeker van de maandelijkse vergaderingen van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam, waarvan hij sedert 1902 lid was. Biezondere nadruk
willen wij hier leggen op zijn belangstelling voor onze Maatschappij, waarvoor hij
zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Veel tijd heeft hij met wijlen Dr A. Beets
gegeven aan het vooraf doorlezen en beoordelen der Levensberichten in de
Handelingen en Levensberichten. Hij was een getrouw bezoeker van de
bijeenkomsten der Commissie voor Taal- en Letterkunde, tevens belast met de
redactie van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Nooit ontbrak
hij op de maandelijkse vergaderingen en de jaarvergaderingen. Onze leden zullen
hem zeer missen. Weliswaar heeft een reeds vroeg begonnen en met de jaren
toenemende hardhorigheid hem, vooral in het laatste deel van zijn leven, veel last
bezorgd, maar voor zijn uiterlijke opgewektheid en zijn verlangen naar uitwisseling
van gedachten in intieme kring is dit euvel nooit een hinderpaal geweest.
De eenheid en continuïteit van Hesselings leven strookten met de gematigdheid
zijner opvattingen, zijn afkeer van overdrijving, waarvan hij, geholpen door zijn zin
voor humor, de zwakheid dadelijk opmerkte; hij was overtuigd van de betrekkelijkheid
van ons weten en was een vijand van al wat zweemde naar pose; retoriek achtte
hij uit den boze, gezond verstand en natuurlijkheid waren hem lief boven alles.
Toch zou men zich een verkeerde voorstelling van hem maken, als men hem
beschouwde als de geleerde die zich in zijn studeervertrek opsluit en zich van
hetgeen om hem voorvalt weinig aantrekt. Hij stelde groot belang in het openbare
leven, ook al nam hij daaraan slechts een bescheiden aandeel; hij was bijvoorbeeld
een ijverig lezer van de courant en - vrucht van zijn Handelsschooljaren - volgde
zelfs getrouw de ru-
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brieken die buiten het gezichtsveld van een filoloog liggen. En evenmin beantwoordde
de uiterlijke eentonigheid van zijn dagelijks bestaan aan de bewegelijkheid van zijn
persoon. Treffend is vooral de tegenstelling tussen de rustige strakke lijn van
Hesselings levensloop en zijn warsheid van alle sleur in het denken en in de
wetenschap; oorspronkelijkheid was een der kenmerken van zijn geest; deze dreef
hem naar al het nieuwe dat taalwetenschap en letterkunde brachten en dat hij, dank
zij zijn critisch verstand, wist te schiften. Die zucht tot vernieuwing geeft aan al wat
hij schreef een bekoorlijke frisheid en verklaart de verscheidenheid zijner publicaties,
ook al ontdekt men bij nader toezien een draad die loopt door de op het eerste
gezicht zo uiteenlopende onderwerpen welke daarin worden behandeld.
Reeds van het begin af had de studie der klassieke oudheid, zoals die door de
1
Universiteit werd opgevat, hem teleurgesteld ; zijn hoe langer hoe meer uitgesproken
liefde voor taalonderzoek vond geen voldoening in het nabootsen der vaste normen
ener voor goed vastgestelde grammatica; daartegen kwam zijn hang naar het
spontane en natuurlijke in opstand. Reeds tijdens zijn studiereis was hij getroffen
door het grote verschil tussen het, naar antiek model vervormde, geschreven Grieks
van heden en de taal zoals zij werd gesproken, en toen hij, in zijn Delftse periode,
Psichari's Mijn Reis in handen kreeg, dat was geschreven in de volkstaal met enkele
concessies aan de taal die in Griekenland algemeen in geschrifte gangbaar was,
toen werd dat voor hem een openbaring; een gebied van onderzoek opende zich
waarheen onbewust zijn geest uitging. Voor hem zou voortaan de taal der Griekse
oudheid het uitgangspunt vormen voor het onderzoek naar haar latere ontwikkeling;
tussen het vroegere en hedendaagse Griekenland zou hij een band leggen. Maar
voor deze heroriëntatie van zijn studie was een gehele wijziging van zijn leven
noodzakelijk; hij vroeg en verkreeg een studieverlof en vestigde zich voor enige tijd
met zijn gezin te Parijs, waar hij gedurende een cursus onder de leiding van
neograeci als Psichari en Legrand studeerde. Dit is een keerpunt geweest in zijn
leven; definitief wordt hij,

1

In het tijdschrift Neophilologus (XXVI, 241) hebben dr G.H. Blanken en de schrijver van dit
Levensbericht Hesselings wetenschappelijke werkzaamheid enigszins uitvoeriger beschreven
dan hier was geboden. Men vindt een, door hemzelf samengestelde, lijst zijner geschriften
in de Bibliografie, gedrukt in opdracht van zijn vrienden en leerlingen ter gelegenheid van zijn
tachtigste geboortedag (Haarlem, Tjeenk Willink, 1939).
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die als student nog meende in de Oudheid, de antieke Kunst vooral, een levensdoel
te zullen vinden, tot linguïst en filoloog; wel is zijn belangstelling in de geschriften
der klassieken duurzaam geweest - hij was een goed kenner van het oude Grieks
- maar zij waren niet meer het hoofdvoedsel voor zijn geest. Dat is hem duidelijk
geworden gedurende zijn verblijf te Parijs, dat hem ook in aanraking heeft gebracht
met een studiegenoot, weldra een vriend, Hubert Pernot, met wie hij later meer dan
eens heeft samengewerkt.
De vorming van de Griekse gemeenlandstaal, die zich had ontwikkeld buiten de
litteratuur om, is het onderwerp van veel zijner publicaties; hier mogen slechts
worden vermeld zijn oratie over de Betekenis van het Nieuwgrieks voor de
geschiedenis der Griekse taal en der Griekse letterkunde (1907) en de Inleiding van
de Bloemlezing uit het ‘Pratum spirituale’ van Johannes Moschus. Hij legt de nadruk
op de continuïteit van het Griekenland der Oudheid en het hedendaagse, blijkend
uit de taal (Het Perfectum in het postklassieke Grieks; overblijfsels in de taal van
heden). Ook over de dialekten heeft hij geschreven; het Grieks in Zuid-Italië en het
moeielijke vraagstuk van het ontstaan van het Tsakonisch, zo ver afwijkende van
het Grieks, hebben hem geboeid in de jaren waarin zijn belangstelling vooral uitging
naar het Kreools. Aan de taal van het Nieuwe Testament heeft hij biezondere
aandacht besteed; hij heeft getoond hoe noodzakelijk de kennis van de volkstaal is
voor het begrijpen van die tekst (zie Bezwaren en gevaren bij het vertalen van het
N.T.). In zijn, voor een deel in samenwerking met Pernot uitgegeven teksten uit de
Middeleeuwen, waarin hij het Grieks uit de Byzantijnse tijd als voorstadium van het
Nieuwgrieks bestudeert, is het weer vooral zijn voorkeur voor wat er uit die
geschriften valt te leren over de kennis der volkstaal die spreekt.
Die uitgaven zijn voor ons nog in een ander opzicht van belang: zij tonen dat, al
concentreerde Hesselings werk zich op de taal, de andere uitingen van de Griekse
geest hem niet onverschillig lieten; maar ook in de litteratuur was het steeds het
ongekunstelde, dat hem aantrok; over het volksepos heeft hij veel belangwekkends
geschreven in zijn Le roman de Digenis Akritas en in Alcestis en de volkspoëzie.
Hij had een sterk gevoel voor de schoonheid der volksliederen (Enkele opmerkingen
over Nieuwgriekse lijkzangen, 1918, en Heldendicht en volkspoëzie, in de bundel
Hellas' heden en verleden) en sprookjes en volksgebruiken. In zake de letterkunde
was hij in de eerste plaats filoloog
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en historicus; de hoofdstukken over de jongste producten der litteratuur in zijn
hooggewaardeerde Geschiedenis der Nieuwgriekse letterkunde (1921), die vertaald
is in het Frans en het Grieks en hem een grote populariteit in Griekenland heeft
bezorgd, vormen een uitzondering; aan litteraire kritiek heeft hij zich zo goed als
niet gewaagd; zeer critisch tegenover zichzelf, heeft hij, terecht of ten onrechte,
gemeend dat hij niet bezat wat de kunstenaar kenmerkt, hetgeen hem niet belette
nauwlettend de ontwikkeling van onze hedendaagse Nederlandse letteren en, niet
minder, die van elders, te volgen. Op nog andere paden der Griekse cultuur voerde
hem wat hij noemde zijn ‘nieuwsgierigheid’. Over volksgeloof handelt zijn studie
over Charos, in de Oudheid een veerman en later een ruiter, de Nieuwgriekse
dodengod, evolutie die, ondanks Westerse inmenging, het specifiek Grieks karakter
der voorstelling heeft behouden. Een geschiedschrijver heeft hij zich getoond in zijn
meest algemeen bekend werk Byzantium, dat is verschenen in Piersons Geestelijke
Voorouders, en in het Frans en Grieks is vertaald; toch is dit niet eenvoudig een
verhaal van gebeurtenissen; het is eerder een beschavingsgeschiedenis, die, in
latere artikels aangevuld, hier weder leidt tot de ook op dit gebied bestaande
continuïteit van de klassiek Griekse denkwijze, door Byzantium heen, tot op heden.
Voor de meeste geleerden zou het terrein van studie dat Hesselings werkzaamheid
bestreek en dat ruimte genoeg bood voor nieuwe vondsten en voor verdieping van
inzicht, voldoende zijn geweest om een werkzaam leven te vullen. Maar Hesselings
steeds vooruitstrevende geest overschreed telkens de grenzen van het gebied
waarin de omstandigheden hem hadden geplaatst en dat aldus meer en meer, in
plaats van een besloten kring, het middelpunt werd van waaruit zwerftochten werden
ondernomen, die vaak tot ontdekkingsreizen werden en die, bij de beschrijving van
zijn wetenschappelijke arbeid, een gewichtige plaats innamen. Men heeft deze
veelzijdigheid wel eens betreurd en zou er de voorkeur aan hebben gegeven dat
hij zijn gaven had besteed aan een nauwer omschreven materie, maar men vergeet
dat het geen ongedurigheid was, die hem naar buiten dreef en van studieobjekt
deed veranderen; het was niet omdat zijn belangstelling voor het Nieuwgrieks
verslapte, dat hij het Afrikaans-Nederlands wilde leren kennen, maar omdat dit hem
in staat stelde zijn opvatting van de oorsprong van het moderne Grieks te toetsen
aan andere feiten van gelijke aard. De studie der volkstaal loopt als een rode draad
door zijn werk; wat wij zijn ‘zwerftochten’
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noemden, zijn in werkelijkheid onderzoekingsreizen, geduldig en onverpoosd
voortgezet. Dat Hesselings werk buiten het Nieuwgriekse gebied vooral verband
hield met het Nederlands en veel varianten van zijn eigen taal, schrijve men hieraan
toe, dat hij sterk gevoelde dat alleen onze moedertaal ons de geheimen van het
taalleven kan openbaren; meer en meer trokken onze kluchten van vroeger en de
manier om zich uit te drukken van het huidige volk in al zijn geledingen hem aan;
een zijner geliefkoosde boeken was Stoett's Verzameling van spreekwijzen.
Ziehier, kortelijk samengevat, wat Hesseling ons heeft nagelaten behalve zijn
studies over het Nieuwgrieks. In 1897 verscheen in de Gids een opstel van zijn
hand over het Hollands in Zuid-Afrika. De oorsprong van het Afrikaans stelde vragen
die analoog waren aan problemen van de Griekse volkstaal. Was deze een
voortzetting van het Attisch of een mengsel van dialecten? Was het Afrikaans een
zelfstandige locale ontwikkeling van het Nederlands der kolonisten of zijn de
afwijkingen die het vertoont, het gevolg van de aanraking met een andere taal? De
gegevens waren verschillend, maar de aard van het vraagstuk was dezelfde. De
verklaring die Hesseling voorstelde en steeds heeft verdedigd, in gematigde vorm
maar met vaste overtuiging, is, dat de verschillen tussen de taal van Zuid-Afrika en
het Nederlands in hoofdzaak zijn toe te schrijven aan de invloed van het
Maleis-Portugees, gesproken door de slaven die tussen 1658 en 1685 aan de Kaap
waren gekomen. Van een evolutie kan hier geen sprake zijn, daar het Afrikaans van
het begin af zijn eigen karakter heeft gehad, en als men hem verweet van het
Afrikaans een creools idioom te maken, antwoordde hij dat het proces der creolisering
juist is gestuit door het Nederlands taalbewustzijn der Boeren, gesteund door hun
voortdurend contact met het moederland. De studie van het Afrikaans had hem er
toe gebracht kennis te nemen van de geschriften die de door hem hoogvereerde
Hugo Schuchardt over Kreoolse talen had gepubliceerd, en zo opende zich een
nieuwe kring voor onderzoekingen. Dat hij het begrip Kreools diep heeft doorgedacht,
bewijzen twee artikels in Neophilologus en de Nieuwe Taalgids. En, ook weder
geleidelijk, kwam hij er toe zijn aandacht te geven aan een ander Nederlands idioom
in den vreemde, namelijk het Nederlands op de Deense Antillen, waarvan de
creolisering veel ingrijpender is geweest dan die van het Afrikaans en aldus tegenover
het Afrikaans staat in stede van er naast, en door die tegenstelling Hesselings betoog
van de oorsprong van het Afrikaans verstevigt. En
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evenals het werk over de taal der Antillen een voortzetting en aanvulling was van
Het Afrikaans, zo waren dat ook artikels over het Nederlands op Ceylon en het Frans
in Canada; dit laatste was nooit in nauwe aanraking geweest met de taal der
inboorlingen en verschilt ook tans nog weinig van het Frans in Europa, ondanks de
afstand en de politieke afscheiding van meer dan twee eeuwen. Nog een stap zou
Hesseling doen op de weg waarop zijn liefde voor de volkstaal hem had gevoerd:
het Papiements, de Spaanse negertaal die op Curaçao wordt gesproken, lokte hem
uit tot een vergelijking met het Negerhollands, dat er veel aan heeft ontleend, terwijl
omgekeerd het Papiements talrijke Nederlandse woorden heeft overgenomen. Hij
zocht aanraking met bewoners van Curaçao wier moedertaal het Papiements was,
hij schreef een artikel over dit onderwerp, en hij was er nog mede bezig, toen verder
arbeiden hem onmogelijk werd.
Zo was zonder schokken en langs lijnen der geleidelijkheid de neograecus
Hesseling tevens neerlandicus geworden. In zijn laatste jaren bestudeerde hij het
Fries, maar reeds veel vroeger heeft hij in de Nieuwe Taalgids Nederlandse woorden
besproken (bestekamer, hippokras, kandeel, plak, tureluurs, wederhelft), en bij zijn
onderzoekingen over het Grieks drongen zich meer dan eens Nederlandse parallellen
aan hem op. Dat zijn gedachten, boven het Grieks en het Nederlands, dikwijls
uitgingen naar algemene taalquesties, bewijzen de aantrekkelijke korte artikels in
bijna elke der eerste jaargangen van de Nieuwe Taalgids, en, zoals al wat hij schreef,
dragen deze zijn geestesmerk: eerbied voor het feitelijk overgeleverde, nuchtere
kijk op de dingen en een gave om al wat hij las te toetsen aan de gegevens van zijn
gezond verstand. Het was liefde voor zijn ongerepte moedertaal, die van hem een
overtuigd aanhanger der nieuwe spelling heeft gemaakt; hij was een krachtige steun
voor de voorstanders hiervan en zijn bijdrage over Onze gevaarlijke spelling behoort
tot het beste dat over de spellingsbeweging is verschenen. Meer dan anderen had
hij het recht mede te spreken over het schrijven der moedertaal; zijn stijl is een
model van natuurlijkheid en eenvoud en weerspiegelt het beeld dat Hesseling als
mens en als geleerde voor ons oproept.
J.J. SALVERDA DE GRAVE †
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Johan Huizinga
(Groningen, 7 December 1872 - De Steeg, 1 Februari 1945)
Op de plaats, waar de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde haar gestorven
leden eert, mag een gedenkteken voor Huizinga niet ontbreken. Ware dit anders,
1
er zou reden zijn te vragen of, na al hetgeen over Huizinga verschenen is , een
nieuwe korte schets van zijn leven en werk nog waarde heeft. Misschien kan het
deze zijn, dat geen Nederlands necroloog of biograaf tot dusver gebruik kon maken
2
van de bron die mij ten dienste stond en die een schat van feiten en gezichtspunten
behelst: Huizinga's autobiografische aantekening, die hij op aandrang niet lang voor
zijn dood in De Steeg geschreven heeft: ‘Mijn weg tot de historie’.
Deze weg is in zekere zin een omweg geweest. Het mag wel merkwaardig heten
dat de historicus Huizinga, wiens betekenis ver boven het nationale uitreikt, pas op
betrekkelijk late leeftijd tot de geschiedenis is gekomen. Eigenlijk is het beter te
zeggen: tot de wetenschappelijke geschiedbeoefening. Immers de historie heeft
van zijn kinderjaren steeds voor hem geleefd, zij het lange tijd in de vorm van een
tamelijk vage verbeelding. De wetenschappelijke omweg betekende intussen ook
voor de latere geschiedbeoefening geen verlies - integendeel. De orientatie aldus
verworven, de opmerkingsgave hier geschoold, zijn Huizinga bij zijn latere
cultuurhistorische arbeid bijzonder te stade gekomen.
Huizinga was van geboorte Groninger, gelijk ook zijn spraak verried. Zijn vader, dr.
D. Huizinga, was medicus, hoogleraar in de physiologie en histologie, maar het
voorgeslacht, van Friese afkomst, bevatte een reeks Doopsgezinde predikanten.
Ook Huizinga's vader was eerst het theologische pad opgestuurd en had zich
tenslotte de weg tot de medicijnen moeten forceren. Eenzijdig man van
natuurwetenschap werd hij echter niet; hij behield een ruime belangstelling ook voor
het letterkundig-historische. In deze alzijdigheid was Johan niet geheel zijn
erfgenaam. Hij was weinig begaafd in wiskunde en vertoonde met zijn buitengewone
aanleg voor talen het echte alpha-type. Denkwijze en

1

2

b.v. C.T. van Valkenburg, J. Huizinga, zijn leven en zijn persoonlijkheid, 1946. C.W. Vollgraff,
Herdenking van Johan Huizinga, 1945. Mag. dr. P. Polman, O.F.M., Huizinga als
kultuurhistoricus, 1946.
Wel heeft dit kunnen doen Werner Kaegi in: Das historische Werk Johan Huizingas,
Separatdruck aus: Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte, Bd. 4, 1946.
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resultaten der natuurwetenschap hebben zijn interesse vooral in jonger jaren maar
matig gehad. In zijn schriftelijke nalatenschap bevinden zich echter wel een aantal
anatomische tekeningen, die een leerboek voor ontleedkunde niet zouden ontsieren.
Het zal wel vooral zijn vormenzin geweest zijn, die hem tot deze vermoedelijk
kortstondige liefhebberij heeft gebracht. In hoeverre was dit ‘zintuig’ een vaderlijk
erfdeel? In de pastorie van de grootvader, in Den Burg op Texel, moet een door de
vader keurig gecalligrafeerde jaartallenlijst gehangen hebben. Wie denkt hier niet
aan het fijn getekende handschrift van de zoon? Wanneer men de dictaten uit zijn
studententijd doorbladert, ziet men hoe het zich in de loop der jaren vormt. En niet
alleen de letter vormt zich, ook de stijl. Deze is in de dictaten uit de latere
studentenjaren geheel af, hetgeen niet altijd zeggen wil: zakelijk. Waar hij zich
verveelt of ergert, in het bijzonder op Van Helten's college over Nederlandse
literatuur, parodieert hij al schrijvende. Of hij laat de professor praten en dicht
geestige rijmpjes op de Chinees-Japanse oorlog. Of hij illustreert het
wetenschappelijk verhaal met min of meer caricaturale tekeningen. Van soortgelijke
speelsheid en zotternij moeten ook de dictaatschriften van de vader de sporen
gedragen hebben.
Aan zijn moeder, Jacoba Tonckens, heeft Huizinga geen herinnering bewaard.
Zij stierf reeds in 1874. De vrouw met wie zijn vader na twee jaar hertrouwde,
Hermanna Margaretha de Cock, vulde voor de beide broeders Jacob en Johan de
moederlijke plaats geheel. In het rustig en huiselijk gezin groeide Johan op als een
niet moeilijk kind - een veel te zoet jongetje noemt hij zichzelf -, dat sterk moet
hebben geleefd in een wereld van droom en verbeelding. De sprookjes van Andersen
waren zijn lievelingslectuur; nog in de tweede klasse van het gymnasium koos hij
een Duitse uitgave als prijs, toen hij, gelijk steeds, de primus van de klasse was.
Jules Verne, bij zijn vriendjes geliefd, trok hem niet. Andere stof voor zijn verbeelding
leverde een maskerade van het Groningse Studentencorps in 1879, die de intocht
van Graaf Edzard van Oost-Friesland binnen de stad Groningen in 1506 voorstelde.
Hij hield er tot in zijn laatste jaren een scherp gedetailleerde herinnering aan. Het
was zijn eerste aanraking met de geschiedenis, op zevenjarige leeftijd.
Weldra bracht de school hem degelijker historische kennis bij. De onderwijzeres
Mejuffrouw Nuiver deed het zo voortreffelijk, dat zij
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hem volgens eigen zeggen het blijvend geraamte van zijn geschiedkennis heeft
geschonken. Lectuur, liefhebberij in heraldiek en een muntverzameling, die hij met
zijn broer bijeenbracht, gaven verder voedsel aan zijn historische belangstelling.
De Latijnse spreuk ‘Charitas omnia suffert’ op een der voorwerpen van de
verzameling, een zilveren huwelijkspenning, kostte hem, toen nog geen gymnasiast,
hoofdbreken: wat moest die ‘suffert’ daar toch? Zo stelde de historische liefhebberij
hem voor taalkundige problemen.
Hij ontdekte ze weldra ook op het gymnasium. In de eerste klasse vroeg hij eens
aan Jan te Winkel, die destijds aan het Groningse gymnasium Nederlands doceerde,
of Nederlands hebben niet correspondeert met Latijns habeo. Nee, antwoordde
deze, met capio, en hij liet zich toen verleiden in deze eerste klasse de beginselen
der Germaanse klankverschuiving uiteen te zetten. Hij heeft er Huizinga in elk geval
mee geboeid en zodoende bij hem het besluit doen rijpen, Germaanse taalkunde
te gaan studeren. Geen Grieks en Latijn, hoewel die hem genoeg aanstonden. Zijn
fantasie vertoefde reeds toen bij voorkeur in de Middeleeuwen, waarvan hij een
‘bloeiende’ maar vage visie in zich droeg.
De geschiedenis, tenminste de algemene, werd op het gymnasium gedoceerd
door een theologisch candidaat, die het niet al te best deed; meer boeide hij Huizinga
in de hoogste klassen door zijn onderwijs in het Hebreeuws en, uit liefhebberij, in
het Arabisch. Bij de anderen bleek dit een kortstondige bevlieging, maar Huizinga
bracht het er een aardig eind in - de eerste schreden op de weg der oriëntalistiek!
Daarnaast vond hij lust en tijd voor boeken over mythologie en volkenkunde, die
zijn vader hem uit de universiteitsbibliotheek bracht, o.a. E.B. Tylor's Primitive
Culture, dat hem horizonten opende, die hij nooit weer uit het oog verloor.
Huizinga's Arabische liefhebberij scheen te wijzen in de richting van een studie
in de Oosterse Letteren. Deze bood echter gering uitzicht op een maatschappelijke
loopbaan en zou bovendien in Leiden volbracht moeten worden, wat financiële
bezwaren opleverde. Zo kwam het, dat Huizinga zich na zijn eindexamen de 17de
October 1891 als student in de Nederlandse letteren te Groningen liet inschrijven.
Hij kreeg er als leermeesters Blok voor geschiedenis, die hij met genoegen, maar
zonder innerlijke verrijking volgde, Van Helten voor Nederlands, van wie hij alleen
het taalkundig onderwijs waardeerde, Sijmons voor alge-
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mene taalwetenschap en oud-germaanse talen, de hebraïcus Van den Ham voor
Arabisch, de classicus Speijer voor Sanskrit. Hij had het voor zijn taalkundige studie
slechter kunnen treffen! Sijmons boeide hem het meest, maar ook het Arabisch
behield zijn liefde en het verplichte Sanskrit kreeg die (na het candidaats), vooral
toen de lectuur van de Oepanishad's hem in de Indische godsdienstleer en mystiek
inwijdde. Toch was zijn hart niet geheel, zelfs niet in de eerste plaats, bij de
wetenschap. De stroom van aestheticisme, die in het laatst der vorige eeuw door
letterlievend Nederland ging, trok ook de jonge student Huizinga mee. Samen met
zijn vrienden De Sitter en Van Valkenburg bewonderde hij de ‘Tachtigers’, stelde
onder hun invloed de kunst boven de wetenschap, het innerlijk leven en beleven
boven het gebeuren van de dag. Hij beweert zelfs gedurende zijn hele studententijd
geen courant te hebben gelezen, hij, die lid en zelfs praeses was van de
leeszaal-commissie der Groningse studentensociëteit. De bewering, zoveel jaren
na dato, zal wel met een korreltje zout moeten worden genomen: waar zou hij anders
de kennis opgedaan hebben voor zijn reeds vermelde rijmpjes over de
Chinees-Japanse oorlog, die vol toespelingen zitten op de feiten van de dag?
De litteraire invloeden bleven niet tot de, overigens slechts tijdelijk vereerde
‘Tachtigers’ beperkt. Remy de Gourmont, Pierre Louys, toen in opkomst, werden
gelezen; sterke indrukken ontving Huizinga ook van Poe, Stevenson en Rossetti.
Zij raakten in hem een verwante geest: ‘Ik ben’, schrijft hij, ‘tot laat in de twintig een
onverbeterlijke fantast en dagdromer gebleven’. Op wandelingen in de middaguren
buiten Groningen - hij werkte niet lang en gewoonlijk 's ochtends - kwam hij vaak
in een lichte vervoering ‘een soort aetherische genieting, die nog het meest verwant
was aan natuuraandoening’. Voor indrukken der natuur, voor het ongeschonden
landschap, welks geleidelijk verdwijnen hij in zijn ‘Geschonden Wereld’ zozeer
betreurt, is hij steeds gevoelig gebleven. Avondlicht op een bosrand kon hem nog
in zijn laatste jaren tussen het dreunen van het geschut bij Arnhem ontroeren.
Niet alleen door het woord of het landschap sprak de schoonheid tot hem. Hij
leerde haar in zijn studententijd ook kennen in de muziek. In zijn ouderlijk huis was
die niet beoefend; het was de zang van Van Valkenburg's zuster, later Mevrouw
Johan Wagenaar, waarin de muziek het eerst tot hem sprak. Gedurende zijn
studie-semester te Leipzig zal hij straks een college over Slavische dialectologie
laten lopen voor de
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repetities van de Gewandthausconcerten onder leiding van Nikisch. Hier bezoekt
hij ook trouw de uitvoeringen van het St. Thomaskoor en de opera's van Wagner.
Zijn muzikale eerste vrouw heeft hem later Bach doen verstaan. Nog in 1940, toen
zijn gang reeds moeilijk geworden was, overwon hij de bezwaren van het reizen
naar Den Haag om kamermuziek-avonden in Diligentia bij te wonen. Toch blijft hij
zich bescheiden een muzikale analfabeet noemen!
Dat de beeldende kunst hem, de sterk visueel aangelegde, moest trekken, is
zonder meer begrijpelijk. Het toenmalige Groningen bood echter weinig gelegenheid
tot aanschouwing; zij moest geschapen worden. Dit werd het werk van een groepje
studenten, waarin Huizinga een actieve rol speelde. Zij organiseerden
tentoonstellingen van Toorop, Van Hoytema, Van Gogh en andere modernen, ook
van reproducties van Italiaanse meesters. Sprekers werden daarbij uitgenodigd;
Toorop zelf verscheen in Groningen. De exposities trokken ook de aandacht van
de Groningse burgerij, maar niet altijd in voldoende mate. Op een zonnige
Zondagmiddag in Januari 1897 kon men Huizinga met een paar anderen op de
stoep van het Museum zien staan met een sjako van 1830 op het hoofd en een
brandhoom aan de mond om, als gold het een kermisvoorstelling, publiek te lokken!
Het studentikoze van dit optreden vormde bij Huizinga in zijn academische jaren
geen uitzondering. Wel trad hij in het corps niet op de voorgrond: belangrijke
bestuursfuncties bekleedde hij niet en in groter en luidruchtig gezelschap voelde hij
zich weinig thuis. Maar in de kleinere vriendenkring kwam hij los: humoristisch en
van grappen genietend. Zijn dubbel talent met de pen heeft hij ook niet begraven.
Hij was schrijver of medeschrijver van gelegenheidsstukken (o.a. De Arke Noachs
bij het Lustrum van 1894); hij trad op als sneltekenaar en illustrator. Uit deze tijd
1
dateren ook de ‘Tafereelen uit de Vaderlandsche Historie’ voor een vriend gemaakt .
Het zijn pentekeningen, die min of meer anecdotische gebeurtenissen uit de
Vaderlandse geschiedenis, door welgekozen broncitaten aangeduid, illustreren. Ze
zijn van een kostelijke fantasie, zorgvuldig in het kleinste detail, soms zeer fijn van
lijn en compositie, altijd met een lichte spot getekend.
Veel vrijer liet hij zijn parodiërende neigingen gaan in zijn reeds genoemd dictaat
van het college over Nederlandse literatuur van Van Helten, wiens
litterair-aesthetische opvattingen Huizinga veelszins ver-

1

Van Valkenburg reproduceert er enkele, een volledige uitgave is in voorbereiding.
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foeide. Ziehier bijvoorbeeld welke vorm de hooggeleerde indeling van de epiek
onder Huizinga's handen krijgt: ‘de epiek kan in drie doosjes: zuivere epiek of
epica-epica, lyrische epiek of nauclea kadamba, didactische epiek, did. bijzaak
(vergif). Dat eerste doosje is in drie soorten te verkrijgen:
1. Volksepos, naïef, bij kindervolken ontstaan: ƒ 1.50;
2. Kunst-epos uit het heerlijk brein eens blokkers.’
enzovoorts.
Erg regelmatig heeft Huizinga ook voor zijn doctoraalexamen niet gestudeerd:
‘Mijn hoofd zat veel te vol met vage dromen, fantasieën en sentimenten’. Het examen,
misschien wat te vlug (in 1895 reeds, vier jaar na zijn inschrijving) afgelegd, werd
dan ook in zoverre een teleurstelling, dat het verwachte cum laude uitbleef ‘tot
blakende toorn van mijn goede Moeder tegen de faculteit’, schrijft Huizinga.
Intussen was er door het snelle verloop van zijn studie tijd gewonnen en kon een
buitenlands studieverblijf overwogen worden. De keuze viel op Leipzig, het centrum
van de toenmalige school der ‘Junggrammatiker’, waar enige jaren later ook Van
Wijk studeerde. Indogermanistiek bij Brugmann stond op Huizinga's wel wat
overladen programma, daarnaast slavistiek en Litaus bij Leskien, en bij Ernst
Windisch Sanskrit en Oud-Iers. Het laatste lokte hem wegens de ‘betovering van
een vaag vermoede Keltische wereld’, die hem bevangen had, maar hij bracht het
er niet ver in. Wel leerde hij wat Russisch, meer om de literatuur dan uit taalkundige
belangstelling, waarbij Leskien hem de weg wees. Doch over het geheel bevredigde
de ‘formeel grammaticale wetenschap’ der Leipzigers hem niet. Zijn interesse ging
in deze tijd uit naar semantische problemen: hij wilde een onderzoek instellen naar
de uitdrukking van gewaarwordingen van licht en geluid in de Indogermaanse talen
en daarover promoveren. Te Leipzig vond hij hierin niet veel voorlichting. Toch kon
hij bij zijn terugkeer van het semester te Leipzig in 1896 aan Sijmons een ontwerp
van behandeling voorleggen. Maar deze vond het onvoldragen en achtte het gehele
thema te moeilijk voor een beginner. Toen deed Speijer hem op zijn verzoek een
onderwerp voor een dissertatie aan de hand, waarop hij na een jaar, in 1897,
inderdaad promoveerde: ‘De Vidûṣaka in het Indisch tooneel’. Het werd een kort
maar waardevol proefschrift. Men vindt er reeds de uit Huizinga's latere werken
bekende nauwkeurige woord- en begripsanalyse, die etymologische afleiding insluit
maar ook te boven gaat; ook reeds het fijne litteraire
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onderscheidingsvermogen bijv. in het onderzoek naar het Oud-Indische begrip van
het komische, dat slechts zeer onvolledig correspondeert met het onze.
Vermeldenswaardig is nog, dat er van de achttien stellingen bij het proefschrift
slechts twee historische zijn.
Clio zou zich spoedig wreken. In September 1897 stond Huizinga voor een eerste
klasse van H.B.S.-jongens en doceerde geschiedenis. Hij had het leraarschap niet
begeerd, maar in de zorgeloze verwachting geleefd dat er zich, als de tijd zover
was, wel een wetenschappelijke betrekking zou voordoen, die in zijn richting lag.
Dit gebeurde echter niet, dus moest hij wel solliciteren naar een betrekking aan de
H.B.S. te Haarlem. Blok's invloed maakte dat hij haar kreeg. Dat het een leraarschap
in geschiedenis en niet in Nederlands was, betreurde hij niet. Want al was hij
wetenschappelijk gesproken dan ook linguist en sanskritist geworden, de
geschiedenis, de middeleeuwse vooral, was in zijn verbeelding niet gestorven. Een
erg solide bestaan leidde zij daar echter ook niet. Na het candidaatsexamen, waarbij
geschiedenis een der onderdelen was geweest, had Huizinga zich nooit meer in
het bijzonder met haar bezig gehouden. Hij moest zijn historische kennis terdege
verstevigen en heeft zijn lessen dan ook grondig voorbereid. Hij dicteerde korte
samenvattingen en vertelde op grond van aantekeningen, die bewaard zijn en in
hun rijke gedetailleerdheid bij gelijktijdig ontbreken van vrijwel iedere bronaanduiding
zijn eigen bewering illustreren, dat hij zich meer dan op critische gefundeerdheid
op het levende verhaal toelegde. Hij heeft er de leerlingen in het algemeen mee
kunnen boeien. Van de omgang met de jeugd heeft hij, met zijn ontvankelijkheid
voor humor, genoten, al speelde het gemis aan iedere paedagogisch-didactische
vooropleiding, dat hijzelf betreurde, hem wel parten. De troef van zijn tekengave
moest hij voor bijzondere gelegenheden, zoals de laatste lessen voor de vacantie
bewaren. Met de derde klassen wist hij in het algemeen minder goed weg -, een
ervaring, die meer geschiedenisleraren gemaakt hebben. Doch de lesuren in de
hoogste klassen met hun rijpere leerlingen, aan wie hij de Franse Revolutie - op
grond van Aulard, Michelet en Carlyle - breed voor ogen zette en met wie hij soms
over maatschappelijke en geestelijke vraagstukken discussieerde, behoorden tot
zijn aangenaamste herinneringen.
Huizinga had het geluk leraar te zijn in een tijd, dat het ambt nog niet tot dertig
lessen per week (voor klassen tot boven de dertig leerlingen) volgeladen was. Hij
gaf slechts 21 uren, in zijn laatste leraars-
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jaar op eigen verzoek zelfs niet meer dan 10 (maar dan tegen half salaris). Zodoende
hield hij tijd voor wetenschappelijke arbeid. Voorlopig bleef hij daarbij op het terrein
van het Oude Indië. Samen met J. Ph. Vogel volgde hij een tijd lang een
privatissimum bij H. Kern te Leiden, van wie hij in de serie ‘Mannen en Vrouwen
van beteekenis in onze dagen’ een boeiende levensbeschrijving gaf (1899). Maar
de omgang met Kern heeft Huizinga toch niet tot nieuwe zuiver taalkundige studie
gebracht. Hij werkte reeds op het Indische terrein voornamelijk in de
cultuurhistorische richting. Hij bestudeerde de Oud-Indische geneeskunde, waarover
hij nog in 1931 voor de Medische Hoogeschool te Batavia een voordracht heeft
gehouden, en kwam vandaar op de Indische godsdienstwetenschap. Tot veel
publicaties bracht hij het niet; de voornaamste is ‘Van den vogel Charadrius’. De
impuls tot deze studie kwam echter uit de Middeleeuwen. De afbeelding van een
glasschildering van de kathedraal van Lyon (in Emile Mâle's Art religieux du treizième
siècle en France), waarop de Charadrius voorkomt, bracht hem tot een onderzoek
naar de oorsprong van de legende van deze geneeskrachtige vogel, die hij in de
haridrāva uit de Atharvaveda meende terug te vinden.
Nog korte tijd praevaleerde het Oude Indië bij Huizinga boven de Middeleeuwen.
In 1903 verkreeg hij toelating als privaatdocent in de oudheid- en letterkunde van
Voor-Indië aan de Universiteit van Amsterdam. Met een rede: ‘Over studie en
waardeering van het Buddhisme’ opende hij in October 1903 zijn lessen. Aan de
keuze van dit onderwerp zien wij, hoe Huizinga zich reeds in deze jonge jaren bezig
houdt met de theoretische vragen van letterkundige en geschiedkundige
werkzaamheid. Hoe werkt de ‘historische levensvorm’ van het Boeddhisme op onze
geest? Is de waarde van de studie van het Boeddhisme zuiver wetenschappelijk,
of raakt zij ook ons geestesleven in ruimere zin? Huizinga wijst erop, hoe de opgang
die het Boeddhisme destijds maakte - het was de tijd van Mevrouw Blavatsky veelal niet in wetenschappelijke kennis van de - dikwijls primitieve - voorstellingen
en denkvormen, noch ook in ethische waardering berustte, maar hoe daarbij de
aesthetische aandoening een overwegende rol speelde, ‘de artistieke
nieuwsgierigheid naar een geestelijk schoon, dat ons als luxe werd aangevoerd’.
Hij eindigt zijn niet zeer strak betoog met de opmerking, dat ‘degelijke kennis van
de oude literatuur der Indische Buddhisten ... een noodzakelijk vereischte blijft’.
Reeds hier is iets te speuren van de rem der strikte wetenschappelijkheid, die
Huizinga
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op het aestheticisme legt, en die bij een latere gelegenheid de teleurgestelde Menno
ter Braak zijn ‘Huizinga voor de afgrond’ in de pen gaf.
Over belangstelling voor zijn colleges over de Vedisch-Brahmaanse godsdienst,
en in het tweede jaar van zijn docentschap over het Boeddhisme zelf, had de jonge
privaatdocent niet te klagen. Toch was juist in deze tijd de wending naar de historie
reeds bezig zich bij hem te voltrekken. Het werd Huizinga duidelijk, dat de Oosterse
wereld hem toch ver en vreemd was. Hij voelde ook geen aandrang Indië zelf te
aanschouwen. Het Westen, het middeleeuwse vooral, trok hem steeds meer; de
tentoonstelling van Oudnederlandse kunst te Brugge (zomer 1902) had sterk tot
hem gesproken.
Practische overwegingen voegden zich bij de innerlijke neiging en stuwden hem
het pad der geschiedenis op. De gedachte nog lang leraar te moeten blijven
beklemde hem. Een professoraat in de Oosterse letteren was voorshands niet in
zicht. De journalistiek lag hem niet, zodat hij het aanbod redacteur buitenland van
de Nieuwe Rotterdamsche Courant te worden afsloeg. Sollicitaties bij de Koninklijke
Bibliotheek, het rijksarchief in Zeeland en het Rijksmuseum van Oudheden leidden
tot niets of werden ingetrokken. Zijn oud-leermeester Blok, die hij in deze practische
kwesties steeds raadpleegde, ried hem op historisch gebied een proefstuk te leveren
en wees hem op de oudste geschiedenis van Haarlem. Huizinga heeft er zich in
verdiept en in 1905 verscheen in de ‘Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis
en Oudheidkunde’ het eerste deel van zijn grote opstel ‘De opkomst van Haarlem’,
dat niet alleen van grondige, deels archivalische bronnenstudie, maar ook van een
verrassend brede oriëntering in de middeleeuwse economische- en
rechtsgeschiedenis en daarbij van een opmerkelijke scherpzinnigheid blijk geeft.
Het enige wat de beginner verraadt is de vooral door de vele citaten wat moeilijk
verteerbare vorm. De belangrijkste verrijking voor de historische wetenschap, die
dit degelijk stuk geschiedvorsing bracht, de ontdekking van de herkomst van het tot
dusver voor origineel gehouden Haarlemse stadrecht uit 's Hertogenbosch, zelf
weer een dochterstad van Leuven, kwam pas aan het licht in het tweede deel van
Huizinga's opstel, dat in 1906 verscheen. Toen was zijn benoeming tot hoogleraar
in de geschiedenis te Groningen als opvolger van Bussemaker, die naar Leiden
vertrokken was, reeds een feit. Een ware ‘salto mortale’ noemt Huizinga deze sprong
naar de universiteit. Zonder
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Blok, die hem ook hier steunde en zijn benoeming wist door te zetten, had hij hem
nooit gehaald. Wel heeft Blok in deze credietbenoeming een goede hand gehad!
Huizinga vertrok naar Groningen niet alleen. Sedert 1902 was hij gehuwd met
Mary Vincentia, dochter van Jhr Mr Leonhard Schorer, burgemeester van Middelburg.
‘In deze heldere jaren’ - aldus beschrijft hij de tijd van zijn eerste huwelijk - ‘waarin
onze vijf kinderen geboren werden, heeft mijn geest bovenal geleefd in de muziek
van Bach en Schubert, in mindere mate ook Mozart, Beethoven en Brahms, en in
alles wat van beeldende kunst onder ons bereik viel. Ook wetenschappelijke studie
ging mij zeer ter harte’.
De nieuwe werkkring te Groningen schonk er hem ruimschoots gelegenheid toe.
Dat de wetenschappelijke en de aesthetische functie voor zijn geest echter nooit
volkomen te scheiden waren, bewijst reeds zijn inaugurele rede te Groningen over
‘Het aesthetisch bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen’. Hij doet hier zijn
eerste schrede in de theorie der historische wetenschap, later door grotere
verkenningstochten gevolgd. De rede is een credo. Zich aansluitend bij Dilthey,
Simmel, Rickert en Spranger, die in deze tijd het recht der geschiedenis op eigen
methode naast de natuurwetenschap hadden gevindiceerd, betoogt Huizinga, dat
de geschiedenis niet naar het opstellen van algemene typen of abstracte begrippen
moet streven om waarlijk wetenschappelijk te zijn. Juist het bijzondere is haar object.
En bij de weergave van de historische stof, die een herschepping is, vervult de
verbeelding een belangrijke functie. Deze historische verbeeldingskracht
veronderstelt een aesthetische aanleg. Ja de aesthetische ontvankelijkheid maakt
historisch begrip eigenlijk pas goed mogelijk; ‘want de aanschouwelijkheid is een
hoofdvoorwaarde van de historische begripsvorming’.
Ziehier het program, waarnaar Huizinga als historicus heeft geleefd. Zeg niet, dat
hij er later, na het eerst in zijn Herfsttij in een zelden bereikte potentie verwezenlijkt
te hebben, weer van teruggekomen is. Wat hij later accentueert, het wetenschappelijk
karakter der geschiedenis tegenover al te litteraire vormgeving, is ook hier in zijn
overtuiging reeds aanwezig. Tegenover een mogelijk al te subjectiverend
aestheticisme stelt hij aan het einde van zijn rede voor de historicus het ethisch
belang boven al. Hij heeft de plicht ‘de waarheid te geven, of wat hij daarvan verstaat’.
Zo zien wij hier bij Huizinga, gelijk in zijn rede
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over het Boeddhisme, gelijk later telkens, het critisch waarheidsbesef waakzaam.
Van verbeeldingskracht is trouwens in Huizinga's historische werk gedurende zijn
eerste Groningse jaren althans naar buiten nog niet veel te bespeuren. Hij had zijn
colleges voor te bereiden en doordat hij aanstonds brak met de gewoonte algemene
overzichten te geven, die men ook in de handboeken vinden kan, en steeds capita
selecta behandelde, eiste deze voorbereiding natuurlijk veel tijd. Eraan gezwoegd
heeft hij niet, hij werkte vlug en intens, maar niet heel lang. Zijn belangstelling is
reeds nu zeer veelzijdig, gelijk een lijst van door hem in het Historisch Genootschap
te Groningen gehouden voordrachten toont. Naast onderwerpen van vaderlandse,
vaak van locale geschiedenis, vinden wij cultuur- en kunsthistorische themata, ja
zelfs een onderwerp als het panslavisme. Maar de eerste overwegen toch, zeker
in datgene, wat hij in het licht gaf. Het is, hoe waardevol ook, klein werk,
speurderswerk ten dele, dat hem - om een later door hemzelf geschapen adjectief
te bezigen - ludieke bevrediging moet hebben gegeven, maar dat toch ook, voorzover
het hem naar de archieven voerde, aan een diepere behoefte voldeed, namelijk die
van een rechtstreeks contact met het verleden, dat hem bekoorde en betoverde,
hem schonk wat hij meer dan eens de historische sensatie heeft genoemd. Behalve
de geschiedenis van Haarlem c.a. is het vooral die van zijn geliefde Groningen
waarover hij schrijft; daarnaast mengt hij zich bijvoorbeeld met ‘De Romeinsche
mijlpaal bij Monster’ in de discussie van Holwerda, Blok en anderen over de
localisatie van Lugdunum Batavorum en Praetorium Agrippinae. Oppervlakkig gezien
kon het een tijdlang lijken, alsof hij de lijn van Fruin en Blok ging voortzetten. Alsof
hij het wilde gewas van de historische verbeelding van zijn jeugd ging besnoeien
tot een regelmatig oud-Hollands tuintje.
Doch het creatieve in Huizinga is door het werk van de vakman niet verstikt, maar
veredeld. Er is een vrij langdurig proces nodig geweest eer de nauwkeurige
filoloog-geschiedvorser en de kunstenaar in Huizinga elkaar hebben gevonden. Pas
in 1912 zien wij de eerste gave vrucht van deze verbintenis gerijpt: de studie ‘Uit
de voorgeschiedenis var ons nationaal besef’. Het is het grensgebied van
staatkundige en geestesgeschiedenis, dat de veertigjarige Huizinga hier bewandelt.
En welk een veelzijdige terreinkennis bezit hij reeds, welke perspectieven opent hij,
wat beelden roept hij reeds op voor wie aan zijn hand wil
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gaan. Hij is hier op het domein, dat als geen ander het zijne zou worden: de overgang
van de Middeleeuwen naar de Nieuwe tijd. Dat hij ook elders kon schitteren, bewees
hij het volgend jaar (1913) toen de gelukkige ingeving van het bestuur van onze
Maatschappij hem tot feestredenaar op haar jaarvergadering maakte, waar 1813
herdacht moest worden. ‘Over de beteekenis van 1813 voor Nederland's geestelijke
beschaving’ sprak hij een luttel uur, en het werd een gezicht op de vaderlandse
cultuur van de zeventiende tot het midden der negentiende eeuw in grote, heldere
lijn en toch àl kleur en beeld. Het is van het beste, wat hij ooit gegeven heeft.
Aan deze korte rede ligt een diepgaande studie van de gang der Hollandse
beschaving, die een op- en neergang was, ten grondslag. Het is de eerste maal,
dat Huizinga een omvattend cultuurhistorisch thema in breed verband behandelt.
Het thema is nog nationaal begrensd, maar zijn gedachten gaan in deze tijd reeds
over bredere gebieden der Westerse beschaving. Het zijn in het algemeen vooral
de begin- en eindtijden van cultuurperioden, soms ook wel de hoogtijden, die
Huizinga nu verder hebben geboeid: de vijftiende eeuw en de Renaissance, de
overgangstijd van de Oudheid op de Middeleeuwen, waarover hij weinig geschreven
1
maar prachtige colleges gegeven heeft , de achttiende en ook de ‘praegothieke’
twaalfde eeuw en tenslotte de cultuurcrisis van onze tijd. Daartussen ligt allerlei
ander werk, over de theorie der geschiedenis, over cultuur als spel, en zoveel meer.
Met het einde der Middeleeuwen was zijn geest reeds in de latere Groningse
jaren bezig. Hij gaf college over ‘Bourgondische cultuur’, zonder aanvankelijk nog
een vast gezichtspunt te kunnen vinden. Ander werk kwam toen tussenbeide: de
opdracht om, na de dood van de aanvankelijke bewerker, de uitgave van de
Rechtsbronnen van Haarlem te verzorgen. Van deze taak heeft Huizinga zich
nauwkeurig gekweten: in 1911 verscheen de verzameling met een doorwrochte
inleiding van meer dan 100 blz. van zijn hand. Kort hierna eiste een ereplicht
tegenover zijn Alma Mater veel van zijn tijd: de beschrijving van de geschiedenis
der Groningse Universiteit ter gelegenheid van haar 300-jarig bestaan in 1914. Hij
heeft zich tot de jongste eeuw beperkt, maar daarover dan ook een uitvoerig,
grotendeels op archivalia berustend verhaal geschreven, dat tot een stuk
beschavingsgeschiedenis der negentiende

1

Een uitwerking van deze laatste: ‘Gezicht op het Westen’, omstreeks 1940 begonnen, is een
torso gebleven.
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eeuw werd en dat vol is van die rake karakteristiek, waarin Huizinga meester was.
Ten onrechte geniet het weinig bekendheid. De voorstudie heeft hem meer geboeid
dan hij verwacht had; zijn belangstelling voor universitaire geschiedenis in het
algemeen is hierdoor zo niet gewekt, dan toch zeker versterkt. Zij is niet meer
verflauwd.
De Groningse jaren moeten zeer gelukkig voor Huizinga geweest zijn: in zijn
gezin, zijn werk, in het milieu dat hem van ouds lief was en waar hij oude vrienden
had teruggevonden en nieuwe gemaakt. In 1914 viel de schaduw op al dat licht: het
overlijden van zijn vrouw, eerst 37 jaar oud. In haar had hij destijds zijn geestelijk
evenwicht gevonden. Nu bleef hij achter met 5 jonge kinderen, waarvan er een, zijn
oudste zoon Dirk, enige jaren later te Leiden ook stierf. Meer dan 30 jaar heeft
Huizinga's weduwnaarschap geduurd; eerst in 1937 vond hij opnieuw huiselijk geluk
in zijn tweede huwelijk met Auguste Schölvinck, dat met een dochtertje werd verrijkt.
In 1915 vertrok Huizinga van Groningen naar Leiden, andermaal als opvolger van
Bussemaker, door wiens dood de leerstoel voor algemene geschiedenis vacant
was geworden. De nieuwe opdracht bepaalde Huizinga's aandacht thans in
hoofdzaak tot het bredere terrein, waarheen zijn blik zich totnogtoe slechts bij tijden
had gewend. Te Leiden wordt Huizinga de cultuurhistoricus, zoals Nederland en
Europa hem kennen.
Zijn inaugurele rede: ‘Over historische levensidealen’ wijst de richting, waarin zijn
cultuurhistorische opvatting bezig was te gaan. Zij is in zekere zin een praeludium
op Herfsttij. Het is immers een kerngedachte van dit boek, dat de cultuurvormen
verstaan worden als verbeelding van de geest, die uit de werkelijkheid wil vluchten
in de schone droom. Welnu, de rede van 1915 gaat in vogelvlucht over een zeer
wijd gebied na, hoe historische levensidealen, die verbeelding zijn van een volmaakt
verleden, denken en leven der mensen hebben gevormd. Twee van hen, het
ridderideaal en de pastorale, vormen de verbinding tussen de inaugurele rede en
Herfsttij. In hen vooral heeft de ‘zucht naar schoner leven’ gestalte gekregen.
Dat Huizinga de cultuur bovenal aesthetisch verstaat, dat hij haar ziet als een
vormenspel - het komt uit zijn diepste wezen voort. Een maskeradespel was zijn
eerste historische indruk, de aanschouwelijkheid noemde hij bij zijn eerste optreden
als hoogleraar hoofdvoorwaarde van historische begripsvorming. Toch zijn er
natuurlijk invloeden van buiten
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geweest, die deze zijn eigen kerngedachte bij haar uitwerking hebben bevrucht. Ik
kan ze hier slechts vluchtig aanduiden. De ene kwam uit de omgang met André
Jolles. Een langdurige vriendschap, die begonnen is bij de Groningse
kunsttentoonstellingen in 1896 en afgebroken werd in 1933, heeft Huizinga met
Jolles verbonden. Wat hij aan Jolles dankt, zal wegens het persoonlijke van de
omgang misschien niet gemakkelijk te bepalen zijn, maar dat Jolles' letterkundige
vormenleer op Huizinga's morphologie der geschiedenis heeft gewerkt, is zeker.
De andere invloed kwam van Burckhardt. Geest van Burckhardt's geest, aldus heeft
Tenhaeff Huizinga naar aanleiding van zijn Herfsttij genoemd. Het is wellicht wat te
sterk gezegd, trouwens ook Tenhaeff erkent het persoonlijke in Huizinga. Geen
meester heeft Huizinga zo vereerd als Burckhardt, maar een eenvoudige nabootsing
van de Cultur der Renaissance in Italien, is Herfsttij toch niet. Werner Kaegi heeft
dat onlangs in zijn reeds genoemde studie op voortreffelijke wijze uiteengezet. Het
is niet alleen dat Huizinga als de later geborene de verhouding
Middeleeuwen-Renaissance anders ziet. Stof en vormgeving zijn ook verschillend.
Burckhardt neemt, in tegenstelling tot Huizinga, de staat in zijn cultuurhistorie op,
stelt hem zelfs voorop. Literatuur en kunst sluit hij buiten, ook anders dan Huizinga.
Buckhardt's werk wordt niet door één gedachte gedragen; zijn categorieën zijn vrij
heterogeen, ten dele formeel-uiterlijk. Huizinga's vormen groeien op de bodem van
de ene, reeds genoemde grondidee. Hoe hij dan de laat-middeleeuwse
Frans-Bourgondische cultuur in al haar felheid van tegenstellingen ziet als een boom
met overrijpe vruchten, als overdadige ontplooiing in verstarde vormen, als een
schone levensstijl vol illusie en holheid - ik zal er niet verder over uitweiden. Wij
kennen het boek immers allen en kennen dus ook Huizinga's fijne aesthetische
zintuig, gevoelig voor iedere nuancering, zijn beeldend vermogen en de rijkdom van
zijn uitdrukking.
Verwondert het ons dat in de wetenschappelijke wereld der Nederlandse historici
tegenover Herfsttij aanvankelijk een zekere reserve heerste? Men legde het de
maatstaf aan van een volledige Bourgondische cultuurgeschiedenis en vond dat
het dan tekort schoot. Laten we niet te gauw op het buitenlandse succes van het
boek wijzen en de zegswijze van de profeet en het vaderland erbij te pas brengen.
Herfsttij heeft waarachtig ook onder de historici in Nederland bewonderaars genoeg
gekregen. Er zullen er niet veel meer zijn, die thans nog de woorden
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(uitgesproken, niet neergeschreven zover ik weet) van een Nederlands
geschiedkundige (het was waarlijk de minste niet) beamen: ‘een prachtig boek, als
je maar niet denkt dat het geschiedenis is’. Ja, als geschiedenis alleen van oorkonden
en rekeningen geschreven mag worden! Maar och, waartoe thans nog een oude
controverse weer op te halen?
Herfsttij verscheen in 1919. Langzaam is het gerijpt. Reeds in 1907 moet Huizinga
op een wandeling langs het Damsterdiep, het gezicht zijn ingegeven van de late
Middeleeuwen als een einde en niet een begin, als een afsterving en niet een
aankondiging van het nieuwe. Twaalf jaar heeft dus (met onderbreking) het
groeiproces geduurd. Een tweede meesterwerk als dit heeft Huizinga ook niet meer
geschreven. Homo Ludens (1938) kan met Herfsttij niet op een lijn gesteld worden.
Het is de gedachte van de cultuur als spel, die Huizinga hier breed uitwerkt, na haar
reeds vroeger in zijn rectorale diësrede (1933) gesteld te hebben. Trouwens, men
vindt van deze gedachte al veel vroeger de sporen: behalve natuurlijk in Herfsttij
ook reeds in de rede over studie en waardering van het Boeddhisme (p. 25).
Homo Ludens is niet als Herfsttij een visionnair boek. Het is meer een theoretische
uiteenzetting, met talloze voorbeelden natuurlijk, waarvan vele aan archaïsche
culturen ontleend zijn. Hier vooral dragen de taalen volkenkundige studiën uit
Huizinga's jonge jaren vrucht. Het is een boek van een ongelofelijke eruditie. Dat
het toch niet geheel bevredigt, komt, geloof ik, omdat de spel-gedachte, tot theorie
geworden, zich wel zeer tot de vorm moet bepalen. En onze geest wil nu eenmaal
in en door de vormen ook inhoud zien.
Herfsttij had met zijn grote aanschouwelijkheid aan die wens voldaan. Mensch
en Menigte in Amerika, kort voor Herfsttij verschenen, vertoont een even gelukkige
verbinding van leven en vorm. De Amerikaanse geschiedenis wordt hierin niet
benaderd met aan de Europese wereld gevormde historische begrippen. Huizinga
weet de categorieën te vinden waarin zij past, de gezichtspunten van waar hij haar
belangrijkste aspecten belichten kan. Er is nauwelijks een gelukkiger voorbeeld te
denken van geschiedenis naar ideeën of typen geordend, die toch geschiedenis
blijft. Verrassend is ook in het hoofdstuk Staatszin en Zakengeest Huizinga's inzicht
in de vormen van het moderne economisch-sociale leven. Eerder dan Spengler
spreekt hij van de verwerktuiglijking der maatschappij. Mensch en Menigte is niet
zo groots van opzet en minder evocatief van stijl, maar doet het overigens voor
Herfsttij veel onder?
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In de jaren van de eerste wereldoorlog en het eerste decennium erna heeft Huizinga's
scheppende kracht haar hoogtepunt gehad. In deze tijd verschenen, behalve Herfsttij
en Mensch en Menigte, zijn gave biografie van Erasmus (1924), zijn Leven en Werk
van Jan Veth (1927), daad van piëteit jegens de gestorven vriend, warm en boeiend
geschreven, en verder talrijke artikelen, in De Gids meestal, waarvan de belangrijkste,
zoals Bernard Shaw's Heilige en Het Probleem der Renaissance, in Tien Studiën
(1926) opgenomen zijn. Het is onmogelijk op al dit werk in ons korte bestek nader
in te gaan. Het spreke voor zichzelf. Wie er nader mee kennismaakt, ook met het
kleinere werk, zal steeds weer en steeds meer getroffen worden door de verbazende
veelzijdigheid van Huizinga's kunnen. Hij noemt zich geen groot lezer, ‘mijn lectuurlijst
bestaat uit louter lacunes’ wil hij ons wijsmaken. Maar hij kan schrijven over Erasmus
en Hugo de Groot, over de Renaissance en de Romantiek, Dante en Jeanne d'Arc,
de twaalfde-eeuwse scholastiek en het achttiende-eeuwse natuurbeeld, over
moderne schilderkunst of middeleeuwse literatuur zonder dat men ooit het gevoel
heeft dat hij op vreemd terrein staat. Hij is niet de specialist, die zich tot bepaalde
gebieden beperkte; zijn geest zwierf overal. Zwerven is het juiste woord. Er zat geen
lang tevoren bepaald plan of schema in zijn werk. Hij kwam van het een op het
ander, greep aan wat hem trof en boeide. Hij had niets van de systematische Duitse
professor, evenmin iets van de Amerikaanse wetenschappelijke teamworker. Hij
heeft ook geen school gemaakt.
School kan men maken met een bepaalde methode, die aanleerbaar en
hanteerbaar is voor de gewoon begaafde. Doch Huizinga's cultuurhistorische
werkwijze ligt niet op de historische werktafel als een instrument, waarvan men de
handgrepen kan leren. Daarvoor is zij te persoonlijk, wortelt zij te diep in zijn artistieke
begaafdheid, houdt zij te nauw verband met zijn geweldig snel oriëntatie- en
bevattingsvermogen, zijn beeldende kracht. Al zijn leerlingen weten in dankbaarheid,
hoeveel zij voor hun vorming van hem meegekregen hebben, ieder op zijn eigen,
bijzondere weg. Maar geen van hen volgt eigenlijk Huizinga's sporen.
Hij heeft er hen ook niet toe getrokken. Hij had geen enveloppe met onderwerpen
voor dissertatie, waaruit hij voor zijn leerlingen putten kon. Ook in dezen ontbrak
hem ieder schematisme. Hij liet zijn studenten zeer vrij. Het is wel niet geheel juist
1
wat Romein in zijn Levensbericht van Tenhaeff over Huizinga zegt, n.l. dat hij zich
aan het onderwijs in
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de techniek van het vak weinig gelegen liet liggen. Hij gaf om het jaar oefencollege
voor candidaten; het door mij gevolgde was bijzonder instructief. Maar schools was
zijn onderwijs niet.
Zijn colleges gaf hij uit de rijkdom van zijn weten (dat heel wat meer omvatte dan
zijn geschriften tonen) in die heldere en gave vorm, die het luisteren tot een genot
maakte, al was hij dan geen brillant spreker. Elk spoor van pedantisme of
zelfverzekerd doctrinairisme ontbrak. Hij wikte en woog ook op de katheder. Dikwijls
wanneer een woord hemzelf als een aplomb-bewering in de oren klonk, trok hij het
weer in twijfel. Bij een herdruk mitigeerde hij vaak zijn werk.
Huizinga is om deze eigenschap wel een weifelende geest genoemd. Een verwant
van Erasmus. Een die zich veilig wil stellen in de aristocratische afzondering van
zijn wetenschap. Die de grote sprong, waartoe Herfsttij eens de aanloop scheen,
niet aandurfde. Die geschrokken is van zijn eigen litterair succes en nu angstvallig
strikt wetenschappelijk wilde zijn. Later, in Huizinga's beschouwingen over de huidige
cultuurcrisis, scheen deze karakteristiek bevestiging te krijgen. Een knappe diagnose
gaf hij, maar wat voor therapie? Niets dan onzekerheid, weifelend pessimisme, ten
hoogste afgewisseld met vage hoop op een rest van redelijkheid en goede wil. Het
hele betoog, vooral dan in ‘Geschonden Wereld’, doortrokken van uiterst voorzichtig
wegen van woorden en relativeren van begrippen. Is dit niet de geestverwant van
Erasmus, die ook halverwege bleef staan? Geen wonder, dat hij hem zo goed wist
te beschrijven!
Wat dit laatste aangaat, hoor Huizinga zelf: ‘zo groot als mijn bewondering voor
Erasmus is, zo gering mijn sympathie’. Maar dat sluit, zegt men misschien,
overeenkomst geenszins uit. De fouten van zichzelf kan men immers bij anderen
het minst zetten? Ik wil niet loochenen dat Huizinga, ouder geworden, in geestelijke
voorzichtigheid is toegenomen. Ook niet, dat zijn blik op onze tijd, gelijk die op de
herfst der Middeleeuwen, bij voorkeur op het stervende oude is gericht geweest.
Dat hij voor het nieuwe, dat komen moet, te weinig oog meer had. Het is hem in zijn
leeftijd minder aan te rekenen dan vele jonge intellectuele of a.s. intellectuele
Nederlanders, van wie men thans, mutatis mutandis, hetzelfde zeggen moet. Hij
was inderdaad de aristocraat naar de geest uit een cultuurtijdvak, dat burgerlijk mag
heten, maar dan, voorzover hij het vertegenwoordigde, burgerlijk in de beste zin
des wooors, zoals hij ook zelf de term gebruikt. Een cultuur echter die, gelijk hijzelf
wel voelde, haar tijd heeft gehad. Hij pleit voor versobering en ascese, die een
katharsis zou-
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den kunnen brengen, hij doet een beroep op de mensen, die van goeden wille zijn.
Wie zal ontkennen dat eenvoud, ontzegging, rechtszin en barmhartigheid het eerste
nodig zijn? Maar ze zijn niet voldoende. De tijd vraagt om een positiever ideaal, dat
hij niet geven kon of wilde, dat men ten onrechte van hem heeft verwacht. Want hij
was ook als cultuurfilosoof voor alles de beschouwende historicus, niet de profeet,
nog minder de man van de daad.
Dus de weifelaar? Laten we met dit woord voorzichtig zijn. Wanneer hij op onze
taak geen vast gezicht heeft gehad, dan was het niet omdat hij de moed miste tot
de eenzijdigheid die daarvoor nodig is. Het was eerder door zijn grote eerlijkheid,
zijn wetenschappelijke scrupule. Waar het de diepste waarden betrof heeft hij niet
gewankeld, wetenschappelijk noch ethisch. Voor dit laatste is elk bewijs overbodig.
Ieder kent zijn houding in de bezettingstijd en weet, dat hij gestaan heeft voor de
woorden die hij sprak, toen het onheil Leiden naderde: ‘Wanneer het er straks op
aan zal kommen onze Universiteit en de vrijheid van de wetenschap in Nederland
te verdedigen, dan moeten wij daarvoor alles over hebben: ons goed, onze vrijheid
en zelfs ons leven’. Zedelijk heeft Huizinga zich, toen het erop aan kwam, sterk en
vast getoond.
Maar wetenschappelijk? Is hij niet gezwenkt van visionnaire moed naar angstvallig
criticisme? Men heeft het hem verweten naar aanleiding van zijn opstellen over de
theorie der geschiedenis, die in 1929 in de bundel ‘Cultuurhistorische Verkenningen’
het licht zagen. Hem is bovendien onklaarheid van begrip, inconsequentie en een
onbillijke hooghartigheid tegenover de historisch geoccupeerde romanliteratuur ten
laste gelegd.
Huizinga's theoretische werken, waaronder natuurlijk ook ‘De Wetenschap der
Geschiedenis’ (1937) te rekenen is, zijn zover ik zie zijn sterkste niet. Wat geenszins
zeggen wil, dat zij zwak zijn! Het was om te beginnen al een grote verdienste, dat
een Nederlander zich wat meer stelselmatig op dit terrein waagde. En Huizinga's
omvattende blik, originele opmerkingsgave, scherpe onderscheiding en puntige
zegswijze verloochenen zich ook hier allerminst. Maar streng logisch bekeken zijn
er inderdaad wel zwakke plekken. Zijn definitie van geschiedenis heeft hij later
trouwens ook niet gehandhaafd.
Doch dit is het voornaamste niet. Betekenden de Cultuurhistorische Verkenningen
tegenover Herfsttij niet een stap terug? Ik geloof het niet. Ik heb er al bij herhaling
op gewezen, hoe Huizinga al vrij vroeg bij
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alle erkenning van het aesthetische bestanddeel in de historische functie als laatste
criterium een strikt waarheidsbesef handhaaft. De strengste van alle Muzen, noemt
hij Clio. Een discussie met André Jolles, toen nog zijn vriend, in De Gids van 1925,
waarbij Jolles het goed recht van geschiedverbeelding in verschillende litteraire
genres bepleitte, eindigt Huizinga aldus: ‘Spreek toch niet naar den geest van een
verlitteratuurd geslacht, dat om de feitelijke waarheid niet maalt. Erken met mij (ik
weet dat gij het doet) de geestelijke occupatie van het willen weten hoe de dingen
werkelijk gebeurd zijn’. In deze woorden ligt de sleutel van Huizinga's houding als
historicus. Zij is er niet een van naïef realisme. Huizinga weet heel goed, dat de
geschiedenis geen fotocopieën van het verleden maakt. Maar hij weet ook iets van
waarheidsgetrouwheid. Hij verfoeit de ‘geparfumeerde’ geschiedenis van de vie
romancée. Ongetwijfeld is hij hierbij in zijn instinctieve afkeer wel eens te ver gegaan
(gelijk in zijn verwerping van de film), alle literatuur over een kam scherende. Maar
dit kwam niet voort uit schrik voor de consequenties van zijn vroegere eigen houding,
het was geen terugkrabbelen naar het veilige droge zand van zijn wetenschap. Het
was een accentuering van een steeds beleden overtuiging. Eerbied voor het verleden,
liefde tot het echte en onvervalste dreef hem. Misschien te ver, maar het motief was
zuiver.
In Huizinga hebben de kunstenaar en de nauwgezette geleerde steeds
samengewoond. Zulk een samenleving is niet zonder spanning te denken.
Aanvankelijk sprak de verbeelding in zijn historische werk nog zwak. Toen volgden,
sedert 1912, zijn grote werken, wetenschappelijk en visionnair tegelijk. Bij het
klimmen der jaren zag hij een would-be-historische belletrie toenemen, waartegen
zijn waarheidsliefde moest getuigen. Dat hij zelf op deze leeftijd meer tot
beschouwing ging neigen en zich niet meer aan een tweede Herfsttij waagde, ligt
geheel in de natuurlijke loop der dingen. De bloesem der verbeelding kan niet eeuwig
blijven bloeien in dezelfde schoonheid.
De voorzichtig wegende Huizinga is dezelfde als de onverzettelijke. In beide
houdingen uit zich zijn sterke waarheidsbehoefte, zijn afkeer van het goedkope of
valse. Zo kon de zoeker naar de juiste uitdrukking tegelijk de man zijn, die zich tegen
het platte en leugenachtige verzet. Een echte strij dersnatuur was Huizinga overigens
niet, zeker niet als het gold zichzelf tegen aanvallen te verdedigen. Een zekere
serene losheid kenmerkte hem. Hij blies niet zwaarwichtig op, maar zag de humor
der
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dingen. Bijwijlen echter kon zijn bewogenheid in felheid overslaan, zijn pen scherp
worden. Lees de stukken, waarin hij het eigen recht der universiteit tegen ondoelmatig
en verlammend overheidsingrijpen bepleit. Of zijn aanval op het hypercriticisme van
de school van Oppermann. Of zijn philippica tegen de verslonsing der geschiedenis
in boekjes als Van Loon's ‘Geschiedenis der Menschheid’. Hier tast hij niet aarzelend,
maar striemt hij. Zo kon ook zijn kwalificatie van mensen ‘raak’ zijn.
Huizinga's behoefte aan echtheid heeft hem eenvoudig doen blijven, ook toen hij
tot vele hoge functies geroepen werd, toen zijn roem zich ver in de wereld
verspreidde. Zijn werkzaamheden buiten het hoogleraarsambt zijn talrijk geweest.
Vele jaren lang was hij lid van de Gids- redactie, voorzitter van de Rijkscommissie
van advies inzake de Musea - het museum-wezen ging hem zeer ter harte -, lid van
de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, waarvan hij gedurende de jaren
1929-1942 de afdeling Letterkunde gepresideerd heeft. In het bestuur van onze
Maatschappij had hij enige jaren zitting, in 1918-'19 was hij haar voorzitter, in 1935
sprak hij andermaal op haar jaarvergadering. Van de Historische Commissie maakte
hij lange tijd deel uit. Hij vertegenwoordigde in Nederland het ‘Laura Spelman
Rockefeller Memorial’. Hij nam in 1933 deel aan een bespreking georganiseerd
door het Instituut voor Internationale Samenwerking te Parijs, die gewijd was aan
de toekomst van de Europese geest. Zijn brief aan Julien Benda, waarin hij de
waarde van de nationaliteit tegenover diens extreem internationalisme bepleit, is
een vervolg van de discussie daar gevoerd. In 1936 werd hij lid, in 1938
vice-president van de Internationale Commissie voor Intellectuele Samenwerking
van de Volkenbond. Het zijn de jaren (na 1933!), waarin de Europese situatie hem
zeer ter harte gaat, waarin hij zich rekenschap geeft van de toestand en toekomst
onzer beschaving, waarin hij leeft ‘in de schaduwen van morgen’.
Zijn voorlichting werd in vele landen gezocht. Talrijk zijn de voordrachten, die hij
sedert 1921 in buitenlandse universiteitssteden in België en Frankrijk, Spanje en
Italië, Zwitserland en Denemarken, Duitsland en Oostenrijk heeft gehouden. Ook
buiten Europa ging hij: in 1926 naar Amerika (waarna hij zijn ‘Amerika levend en
denkend’ schreef), in 1931 naar Nederlandsch-Indië waar hij niet minder dan 27
voordrachten hield en aan besprekingen over de stichting van een universiteit aldaar
deelnam. Eredoctoraten (van Tübingen en Oxford), erelidmaatschappen van
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buitenlandse wetenschappelijke genootschappen, ridderorden - ze zijn hem alle
ruimschoots ten deel gevallen. Een onderscheiding die hij zeker niet het minst
gewaardeerd heeft was, dat hij in 1937 getuige mocht zijn bij het huwelijk van H.K.H.
Prinses Juliana, die hij in 1930 met het eredoctoraat had bekleed.
Onder dit alles bleef hij die hij was. Of mag men misschien zeggen, dat de vele
aanraking hem wat minder in zichzelf gekeerd maakte dan in zijn vroegere Leidse
jaren? Maar deze persoonlijke indruk kan ook gewekt zijn door de grotere
vertrouwelijkheid die in de loop der jaren tussen leermeester en leerling groeide.
Want Huizinga gaf zich niet gauw en gemakkelijk. Hij droeg het merk van zijn gewest.
Wie echter de drempel had weten te overschrijden, wist dat hij in Huizinga's
studeerkamer (en soms ook in zijn huiskamer) vinden kon: belangstelling en
hartelijkheid.
Huizinga's academische loopbaan is kort voor haar einde door de oorlog
afgebroken. Zijn zeventigste verjaardag vierde hij in De Steeg, waar hij na enige
maanden van gijzelaarschap in Gestel als verbannene uit Leiden woonplaats had
gevonden. Feestbundels van vrienden en vereerders konden hem slechts
onderhands worden aangeboden. Het lot, dat hem trof, heeft zijn innerlijke rust niet
blijvend verstoord, zijn opgewektheid niet aangetast. Hij genoot het geluk van zijn
jonge gezin; het buitenleven beviel hem. Lichamelijk was hij wat gebrekkig geworden;
zijn geest bleef helder. Hij kon nog schrijven; ‘Geschonden Wereld’ en ‘Mijn Weg
tot de Historie’ kwamen in 1943 klaar, het laatste geschreven in eenvoudige toon,
zonder opsmuk of gewichtigheid, wat niet van alle memoires gezegd kan worden.
De laatste oorlogswinter werd het leven, in de vuurlinie, zwaar. In een eenvoudig
geloof vond en gaf hij sterkte. Op 1 Februari 1945 overleed hij, na zeer korte
ongesteldheid. Slechts langzaam kon het besef doordringen, wat Leiden en
Nederland in deze man hebben verloren, die zijn zeldzame gaven in dienst stelde
van schoonheid en waarheid, van echte humaniteit.
TH. J.G. LOGHER

Lijst der geschriften
Slechts het voornaamste is hier vermeld. Een volledige bibliografie zal verschijnen
in de uitgave van Huizinga's verzamelde werken.
1897

De Vidûṣaka in het Indisch tooneel.

1899

Hendrik Kern (in de serie: Mannen en
Vrouwen van beteekenis in onze dagen).

1903

Over studie en waardeering van het
Buddhisme.

1905

Het aesthetisch bestanddeel van
geschiedkundige voorstellingen.
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1905-'06

De opkomst van Haarlem, Bijdragen voor
Vaderlandsche Geschiedenis en
Oudheidkunde, 4de reeks, dl. IV en V.

1911

Rechtsbronnen der stad Haarlem.

1914

Geschiedenis der Universiteit (te
Groningen) gedurende de derde eeuw
van haar bestaan, Academia Groningana
MDCXIV-MCMXIV.

1915

Over historische levensidealen.

1918

Mensch en Menigte in Amerika.

1919

Herfsttij der Middeleeuwen.

1924

Erasmus.

1926

Tien Studiën.

1927

Amerika levend en denkend.

1927

Leven en werk van Jan Veth.

1929

Cultuurhistorische Verkenningen.

1932

Über die Verknüpfung des Poetischen
mit dem Theologischen bei Alanus de
Insulis, Med. d. Kon. Ak. v. Wet., Afd.
Lett. Dl. 74, Serie B, 1932.

1933

Natuurbeeld en Historiebeeld in de
achttiende eeuw, voordracht voor de
Allard-Pierson Stichting te Amsterdam,
gedrukt in Neophilologus.

1933

Een praegothieke geest: Johannes van
Salisbury, Tijdschr. v. Gesch., jrg. 48.

1933

Over de grenzen van spel en ernst in de
cultuur.

1933

Burgund, Eine Krise des
romanisch-germanischen Verhältnisses,
Hist. Zeitschr. 148.

1933

Die Mittlerstellung der Niederlande
zwischen West- und Mitteleuropa,
Grundfragen d. Int. Pol., Heft 5.

1934

Lettre à M. Julien Benda,
Correspondance sur l'esprit; l'éthique et
la guerre, vol. 3.

1935

Nederland's Geestesmerk.

1935

In de Schaduwen van Morgen.

1935

Abaelard, Hand. en Levensber. v.d. Mij
d. Ned. Letterk. 1934-'35.
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1937

De Wetenschap der Geschiedenis.

1938

Homo Ludens.

1938

Der Mensch und die Kultur.

1940

Patriotisme en Nationalisme in de
Europeesche geschiedenis tot het einde
der negentiende eeuw.

1941

De wetenschappen in het algemeen en
die der afdeeling Letterkunde (in: Vijf
maal vijfentwintig jaar wetenschap in
Nederland).

1941

Nederland's beschaving in de
zeventiende eeuw, een schets.

1945

Geschonden Wereld.
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Edmond Jacques Hubert Jaspar
(Maastricht, 17 October 1872 - 7 Augustus 1946)
Edmond Jaspar, te Maastricht geboren uit het huwelijk van Jacques Jaspar en
Antoinette Startz, heeft zijn gehele leven, met uitzondering van zijn studentenjaren,
in zijn geboortestad doorgebracht. Daar bezocht hij de school der ‘Broeders’, daar
doorliep hij het Stedelijk Gymnasium (1885-1891). In 1891 ging Jaspar naar
Amsterdam ‘veur avvekaot’ studeren. Daar studeerden in die tijd vele Limburgse
studenten en het moet er zeer vrolijk zijn geweest. Jaspar raakte niet gauw
uitgepraat, als hij later in een kring van vrienden of kennissen de herinneringen aan
zijn Amsterdamse studententijd nog eens ophaalde. 3 December 1896 - Jaspar had
zijn tijd goed gebruikt ondanks alle studentenjool - promoveerde hij op een
proefschrift Bewijskracht der gerechtelijke bekentenis in een later geding. Nog in
hetzelfde jaar vestigde hij zich als advokaat te Maastricht, werd er na enige jaren
kantonrechter-plaatsvervanger en 7 Maart 1910 kantonrechter. Dit ambt is Jaspar
trouw gebleven, tot hij 31 December 1941, een jaar vroeger dan hij had gehoopt,
en tot zijn groot leedwezen, eervol ontslag kreeg tengevolge van de door de Duitse
bezetter vervroegde leeftijdsgrens.
Gemakkelijk en beminnelijk in de omgang, zelf tot gezelligheid geneigd,
gemoedelijk, goedlachs, gaarne zich in het openbaar bewegende, getrouwd met
een lid van een bekende familie van Maastricht, overtuigd Katholiek, het ware een
wonder geweest, indien Edmond Jaspar met deze eigenschappen en onder zulke
omstandigheden geen rol hadde gespeeld in het openbare leven van een stad als
Maastricht, al hield hij zich gewoonlijk angstvallig ver van de lokale politiek. ‘De
polletiek is 'n slebrik, boe mennigein de nek op brik’, hebben wij hem herhaaldelijk
horen zeggen. En zo bekleedde hij jarenlang o.a. de volgende funkties:
Voorzitter van de Bestuurs-Commissie van de Inrichting voor Ooglijders in Limburg,
Voorzitter van Veldeke, Vereniging tot instandhouding en bevordering der Limburgse
dialekten, Voorzitter van de Limburgse Federatie van Vreemdelingenverkeer,
Voorzitter van de Zuidlimburgse Federatie van Vreemdelingenverkeer, Voorzitter
van de Commissie van de Oorlogsmonumenten der Provincie Limburg, Lid en
sekretaris van het College van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium en van de
Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs, Regent van het R. Katholiek
Weeshuis, Lid van het Kerkbestuur van St. Servaas (35
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jaar lang), Bestuurslid van de Koninklijke Zangvereniging ‘Mastreechter Staar’, later
erelid, Bestuurslid van de Afd. Maastricht en Omstreken van het A.N.V. Daarnaast
vervulde hij nog allerlei tijdelijke funkties, zoals voorzitter van het Comité, dat een
prijsvraag uitschreef ‘ten einde de figuur van de Limburger Veldeke nader tot het
publiek te brengen en een karakteristiek gedeelte van Veldeke's werk gemeengoed
te maken’ en meteen het plan ontwierp tot het plaatsen van een gedenkteken ter
ere van de eerste Nederlandse dichter. Het is bekend dat L.J. Rogiers beantwoording
der prijsvraag werd bekroond en uitgegeven en dat in het hart der stad bij de St.
Servaas op het Henric van Veldekeplein het gedenkteken door de beeldhouwer G.
Vos vervaardigd, werd onthuld in tegenwoordigheid van verschillende geestelijke
en wereldlijke autoriteiten na een openingsrede van de toenmalige Minister van
O.K. en W. Mr. H.P. Marchant en van Jaspar.
Aan de werkzaamheden van het Comité ter herdenking van Vondels 350ste
geboortedag in de stad Maastricht nam hij als lid van dit comité deel. Herhaaldelijk
was hij deskundige bij de eindexamens der H.B. Scholen. En zo had hij telkens een
of andere tijdelijke funktie naast de vaste.
De opsomming van deze funkties typeert alleen voldoende de veelzijdigheid van
Jaspars werkzaamheid. Wij voegen er uitdrukkelijk bij, dat al deze honores voor
hem geen sinecures waren.
Maar, Jaspar was in de eerste plaats jurist. Het kantonrechterschap stond bij hem
voorop. Als kantonrechter was hij overigens in Maastricht al heel goed op zijn plaats,
omdat hij, Maastrichtenaar, de aard der bevolking zuiver aanvoelde en dialekt
sprekende beklaagden of getuigen ondanks de verscheidenheid van hun tongslag
volkomen begreep. Voor hem was het geen raadsel, toen een getuige verklaarde,
dat de kamer ‘mèt heite luter waos gesjrób’, wel voor een collega uit het Noorden!
Zijn juridische arbeid bestreek meer dan het eigenlijke terrein van de kantonrechter.
Jarenlang was hij o.a. lid van de Commissie van Toezicht op de notarissen en in
1944 na de bevrijding van Maastricht benoemde het Militair Gezag hem tot lid van
de Commissie tot zuivering van de leden der rechterlijke macht in het arrondissement
Maastricht. Daarenboven publiceerde hij enkele artikelen over juridische onderwerpen
(zie de literatuurlijst).
Een goed vaderlander! In Aug. 1919 klonk het:
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Want sjalle moot 't, nein 't zal klatere:
Aon God en Holland huurt m'n hart!
En of 't gelök us touw zal blinke,
Of tegeslaag us kump ten deil,
Door Limburg zal 't blieve klinke:
God lof en Wilhelmina heil!

Dat was in de tijd na de eerste wereldoorlog, toen in onzalige verdwazing bij sommige
onzer Zuiderburen het annexionisme het hoofd begon op te steken.
Woorden zijn geen oorden! Jaspar zette zich ook op andere wijze schrap. Onder
zijn leiding kwam het anti-annexatie-Comité tot stand, dat door middel van
protestvergaderingen en het indienen van anti-annexatielijsten met duizenden
ondertekenaars en door middel van vlugschriften, waarin op juridische en historische
gronden de dreigende aanslag op de Nederlandse provincie aan de kaak werd
gesteld en Nederlands recht werd verdedigd, elke annexatie-beweging in Limburg
zelf, in de kiem smoorde.
Telkens opnieuw legde Jaspar getuigenis af van zijn trouw aan Nederland en
Oranje. Bij het doorbladeren van Bónte Blómme treffen ons in dit opzicht de
gedichtjes Van Twie Naobers, Tien jaor, Trouw, Roed-Wit-Blouw, Keuninginnendaag.
En toen in 1925 de koningin met de prinses Maastricht en Limburg bezocht, jubelde
hij:
Kom daan, vorstin, nao Treech, 't trouwe,
Huur davere door eus landouwe
De jubelkrete blij en trots:
Heil, Diech, Gekroende, hoeg verheve,
Heil, Diech van Bove us gegeve,
Wilhelma bij de gratie Gods!
Heil ouch aon Diech, sjarmant Prinseske,
Eus leef, toukomstig Meistereske,
Welkom bij d'ierste stap in Treech.

om te eindigen met de woorden:
En zeet daan stijgen oet die wollek
Gebeije van eur Treechter vollek
Tot bij d'n troen van Slivvenier:
't Smeek, dat Heer de wèl maag veuje,
Eur Hoes te sterreke, te beheuje,
't Land tot zege, Häöm tot ier.
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Met deze gedichtjes zijn we ongemerkt gekomen op het andere grote terrein van
Jaspars werkzaamheid, het Maastrichtse dialekt, waaraan hij zijn hart had verpand.
Hij is oorspronkelijk begonnen met zeer eenvoudige versjes, bestemd voor de
huiselijke kring, gelegenheidspoëzie bij blijde of droevige gebeurtenissen in zijn
familie, maar, toen hij kennis maakte met het Handboek van Van Ginneken en de
Regenboogkleuren van Nederlands Taal, begon zijn dialektische ader voor goed te
zwellen. Een briefwisseling met Van Ginneken had ten gevolge, dat hij het plan
opvatte een boek over het Maastrichts samen te stellen. Dat hiervan niets is
gekomen, lag voor een deel aan Van Ginneken, wiens eisen van wetenschappelijke
voorstudie Jaspar een zwaar hoofd bezorgden en hem tenslotte in zulke verlegenheid
brachten, dat hij moedeloos het hoofd in de schoot legde en bij de pakken bleef
neerzitten. Men kan hier inkomen: artikelen uit de Indogermanische Forschungen
zijn niet bepaald klokspijs voor de maag van niet-taalkundig onderlegde en
geschoolde kantonrechters.
Het bij de pakken neerzitten moet men goed verstaan. ‘'t Book euver 't Mestreechs’
onder de verlicht-despotische supervisie van de Nijmeegse hoogleraar raakte wel
voor goed van de baan, maar Jaspers dialektische ader was daarom nog niet in de
zandgrond geraakt en verstikt. Allerlei bijdragen in gebonden en ongebonden stijl
bleven verschijnen in het tijdschrift van Veldeke en elders. Voorzitter geworden van
Veldeke, leidde hij trouw de vergaderingen en werd ook in andere opzichten een
krachtige steun voor de vereniging. Lezingen over het Maastrichtse dialekt,
voordrachten van eigen verzen hield hij in bijna alle belangrijke plaatsen in Limburg:
Maastricht, Heerlen, Roermond, Venlo enz. Ook in het Noorden van ons land,
s-Gravenhage, is hij nu en dan opgetreden en voor de radio was hij geen onbekende.
Uit alle delen van het land en niet te vergeten Indië, overal waar Limburgers en in
het bijzonder Maastrichtenaren zich hadden gevestigd of verbleven, ontving hij
brieven naar aanleiding van zijn publicaties en voordrachten. Zo werd hij
langzamerhand voor sommigen zo iets als de officiële vertegenwoordiger van het
Maastrichtse dialekt, de vraagbaak van beginnende dialektschrijvers.
Dichter is niet iedereen. Jaspars verzen ontlenen hun waarde in de eerste plaats
hieraan dat ze in een zoetvloeiend en zangerig dialekt zijn geschreven. Bónte
Blómme! In E Woord Veuraof van de tweede druk van deze verzameling schrijft
Jaspar: ‘de gedichsjes, die d'rin opgenómme zien, wèlle dan ouch gaar gein
aonspraak make op wat me
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gemeinlik ónder poëzie versteit’. Zo erg bescheiden hoefde hij eigenlijk niet te zijn.
Er staan in verschillende Nederlandse Literatuurgeschiedenissen namen opgetekend,
waarvan de dragers soms poëzie hebben gepleegd, die heel wat lager staat dan
menige ‘bónte blóm’. Meer dan één ‘gedichsje’ mag o.i. aanspraak maken op de
naam van ‘een dreupel poëzie’. Een aanhef als van Groete Persessie blijft iemand
in het gehoor hangen:
Blij sjijnt de zón op 't aajd Mastreech.
Deep-blouw spant ziech d'n hiemel
Oet euver 't bónt gewiemel
Op 't Vriethof, dat ziech baojt in zie van leech.

Jaspar was muzikaal en gevoelig voor de schoonheid der natuur, in het bijzonder
der Zuidlimburgse natuur. Het is geen wonder, dat hem zijn hart soms volstroomde
van blijheid, als hij de bloemenpracht van de lente zag ontluiken en de beboste
heuvels en vreedzame dellen overflonkerd worden door de gouden zon en gadesloeg
het zilveren gespetter der snel-ijlende en kronkelende riviertjes en beken. Dan wordt
de natuur voor hem een brónk, waarin de snieklökskes de stoet openen ‘mèt hun
mónter meziek’.
Hun klepelkes tink'len op maot tegeliek;
Vlaak d'rachter fiejuulkes, die, vol van plezeer,
Met dansen en springe, al slingerenteer,

gevolgd door de meizäödsjes, de narcisse, de junkerkes, de kerrekesleutele
En achter hun klatert de werrem geel veeg
Van boterblóm-koper, doorsjetterd van leech.

Dan ziet hij Geul en Gulp als twee kwajongens, spelende in het ‘parek’ van Limburg:
Ze rölsen en springe door böskes en beemp
Wie echte koejónges, astrant, ónbesjeemp,
Ze kiet'len 't graas, dat ziech trögktrèk, versjrik,
Daan sliepe ze 't oet en ze lache ziech dik.
Ze pune de blómme, ze käöre de struuk,
En pieren 't vèske, dat angstig ziech duuk.
Es iele zoe kroepe ze dweers door 't reet,
En buigen en ploeje, mer breken 't neet.
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Ze goje ziech nao mèt 't goud van de zón,
En knejjen en knoevelen 't zónder pardón.

Wie zal aan zulke regels bekoorlijkheid durven ontzeggen? Hier treft het beeldend
vermogen, terwijl het oor geniet.
Op zijn best is Jaspar ook in zijn verhalende, licht-komische gedichsjes, als Sinte
Berreb, Ballaad, De Innumming van Mastreech, De verleefde Kapelmeister, in zijn
beschrijvingen en tieperingen van ‘vreuger tijje’, zoals Awwen Tied, Sjötterij, 'ne
‘Koffie’. Veel beter o.i. dan in zijn moralizerende en didaktische versjes.
Als, ver van de sfeer van een lyrische herdenkingsavond, waarop wel eens de
gewone verhoudingen schuilgaan achter wierookwolken, als, herhalen we, eens
het letterkundig canonisatieproces van Jaspar plaats heeft m.a.w. als moet
uitgemaakt worden, of hij een plaats verdient in de hemel der letterhelden, dan zal
de advokaat van de duivel natuurlijk veel kwaads van hem zeggen: ‘Zijn beeldspraken
zijn meestal allesbehalve oorspronkelijk, het gevoel voor natuurschoonheid uit zich
in oppervlakkigheden, er is weinig diepte van gedachten, de onderwerpen zijn veelal
alledaags op het banale af. Híj zal u niet rukken en medeslepen over heg en steg;
in de donkerste afgronden zult gij niet rondtasten, en, opstijgende met kwalm en
pestdamp, straks in de wolken duizelig worden: gij zult niet met hem stilstaan en
wenen van weemoed, en dan weder vliegen; gij zult te huis gekomen, wel weten
waar gij geweest zijt. En zo iemand wilt gij een dichter noemen? Neen!’
Men zal dan deze advokaat van de duivel toevoegen: ‘Ondanks Verweij, Kloos
c.s., beelden behoeven niet altijd geheel nieuw en oorspronkelijk te zijn. Gij verwisselt
eenvoud en natuurlijkheid met alledaagsheid en banaliteit en hebt het (overigens
ook nog vervalste) plagiaat van Geel zo weinig begrepen, dat duisternis, bombast
en rethorica door u tot het wezen der poëzie worden gerekend. Jaspar verdiént een
bescheiden plaats in de letterheldenhemel. Ja!’
Inderdaad, naast Weustenraad, Franquinet Sr, Emiel Seipgens, Olterdissen en
anderen, in de Limburgse hoek, waar Frans Erens nu en dan op bezoek komt.
Zij die van natuurlijkheid en eenvoud houden en de waarde en schoonheid van
een Nederlands dialekt weten op prijs te stellen, maar vooral Jaspars stadgenoten,
die de Mestreechter Spraok, de zeute taol, ‘es aojerslaag van eige leve’ voelen, zij
kunnen hun hart ophalen, als ze aanzitten aan Jaspars poëtenmaal.
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Het proza van Fons Olterdissen zal niet gauw overtroffen worden. Maar, al is Jaspar
niet de evenknie van Olterdissen, zijn Maastrichts proza verdient toch een eervolle
vermelding.
Het boek Kint geer eur eige stad? (311 bladz.), oorspronkelijk een serie van 87
artikelen, verschenen in het weekblad Veritas, bevat een verzameling van allerlei
historische bijzonderheden van Maastricht, ‘bijeingezeumerd oet allerlei bronne,
miestaal zónder die bronne krities te bestudere (daoveur bin iech geine vakmaan
en had iech ouch trouwens geinen tied)’ verklaart hij zelve in het Aon de Lezer.
Popularizering in de goede zin van het woord van de rijke geschiedenis van het
oude Treech. Een gezellige verhaler, die de Maastrichtenaren in de hun vertrouwde
klanken weet te boeien van het begin tot het einde. Heel wat historische kennis
spreidt Jaspar hier ten toon. In lokale geschiedenis was hij inderdaad zeer goed
thuis. Verschillende lezingen, dikwijls toegelicht met lichtbeelden - hij bezat een
aardige verzameling van foto's van het Maastricht der 19e eeuw en van oude kaarten
en plattegronden der stad - heeft hij gehouden voor de leden van het Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap o.a. over de belegeringen door Frederik
Hendrik en Lodewijk de veertiende, over de bisdommen Tongeren en Maastricht.
Jaspars verdiensten ten opzichte van het Maastrichtse dialekt bepalen zich niet
tot het schrijven ín dit dialekt. Hij schreef er ook óver. Hij wist zeer goed - de mislukte
poging met Van Ginneken had hem er nog meer van overtuigd - dat zijn krachten
op zuiver taalkundig gebied te kort schoten om een diepgaande wetenschappelijke
studie van het Maastrichts te maken. Dit verhinderde hem echter niet om te pogen
door het verzamelen van woorden, uitdrukkingen, door het vergelijken met andere
dialekten, Akens, Keuls, Waals zijn dilettantenpenningskes bij te dragen tot de
dialektologie.
Inziende, dat de in zijn tijd heersende vrijheid van spelling in het Maastrichts tot
een chaos leidde, ontwierp hij een eenheidsspelling. De gebreken van deze nieuwe
regeling werden in de aanvang, vooral door sommige dialektschrijvers, op onnodig
scherpe wijze in het licht gesteld, maar zij diende tenslotte tot uitgangspunt bij het
in elkaar zetten van de thans vrij algemene Veldeke-spelling. Een aardig bewijs
voor het gezag, dat D.V. en T.W. bij de oude generatie had, is het feit, dat Jaspar
zich een tegenstander toonde van de meest gematigde vereenvoudiging van D.V.
en T.W., terwijl hij in zijn dialektspelling plus Kolle-
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wijn que Kollewijn was. Deze tegenstrijdigheid heeft hij nooit gemerkt of willen
merken. Heeft hierbij een tikje van de in dit geval toch geheel misplaatste deftigheid
van de kantonrechter een rol gespeeld, die de neus optrok voor een nieuwigheid,
door Professor Taverne en andere ‘hoogstaande’ mannen veroordeeld? Maar wiens
gedrag is nooit in strijd geweest met zijn eigen beginselen?
Indien sommigen van zijn medestrijders voor de Limburgse dialekten hem wel
eens verweten, dat hij in het huiselijk verkeer met zijn kinderen steeds het Nederlands
gebruikte, dan was dat, omdat zij de vaderlijke vooruitziendheid niet begrepen, die
redeneerde: Maastrichts leren de kinderen toch, maar gebrekkige kennis van het
Nederlands kan hun in hun latere loopbaan veel kwaad doen.
Goed werk heeft Jaspar gedaan door de verspreide stukken proza van Olterdissen
te verzamelen, te schikken en, voorzien van een inleiding en een alfabetische
woordenlijst, uit te geven. De kopij van een verbeterde herdruk ligt nog steeds te
wachten op het hiervoor vereiste papier.
Even verdienstelijk is het geweest, de gedenkschriften van Jean Henri
Schumacher, die ze in de vorm van dikke schriften Jaspar toezond, te ordenen, om
te spellen en successievelijk te laten verschijnen in het orgaan van Veldeke. Deze
gedenkschriften bevatten kostelijke bijdragen tot de geschiedenis van het Maastricht
in de tweede helft der 19de eeuw.
Tot op het einde van zijn leven is Jaspar onvermoeibaar bezig geweest voor het
Maastrichts. Vrij geregeld vulde hij de lijsten in, door de Kon. Akademie van
Wetenschappen rondgezonden, verschafte, zoals Dr Win. Roukens op de
herdenkingsavond van Jaspar te Maastricht memoreerde, aan menige dialektoloog
en inzonderheid aan Van Ginneken (zonder rancune!) allerlei materiaal, zodat deze
laatste zijn Limburgse studenten soms verstomd deed staan over de nauwkeurige
kennis van de fijnste Maastrichtse bijzonderheden.
Als het waar is, dat Roukens bij de verdediging van zijn proefschrift de lokalisatie
van essig als Maastrichts, heftig zag bestrijden (overigens terecht, het Maastrichtse
woord ís: azien) en zich toen beriep op Jaspar als zijn zegsman, dan bewijst dit,
tenzij zich Roukens in de naam van zijn zegsman heeft vergist, dat het beste paard
wel eens struikelt, maar daarom nog niet ophoudt het beste paard te zijn.
Een ongestoord familiegeluk heeft Jaspar jarenlang gekend. Het was voor hem
een zware slag, toen zijn echtgenote hem ontviel. Hij heeft troost gevonden in zijn
diep geloof, zijn werk en zijn kinderen. Geen
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van dezen heeft hem teleurgesteld in zijn verwachtingen, laat staan zieleleed
veroorzaakt. En toen ook zij uitgevlogen waren en hij in het grote oude
kanunnikenhuis alleen achterbleef, schonken zijn werk en zijn vriendenkring de
nodige afleiding en behoedden hem voor de dreigende vereenzaming van de
ouderdom.
Jaspar was niet ongevoelig voor wat men wereldse eer pleegt te noemen of wat
als zodanig doorgaat. Ze is hem ten deel gevallen. De Nederlandse regering
benoemde hem tot Officier van Oranje Nassau (1921) en Ridder van de Nederlandse
Leeuw (1937). De Maatschappij van Letterkunde nam hem op onder hare leden.
Talrijke verenigingen maakten hem erelid. Groot was de schaar van vrienden,
kennissen en familieleden, die hem ten grave droegen. Meer dan één
herdenkingsavond werd aan hem gewijd, waarop de sprekers zijn betekenis en
verdiensten in het licht stelden.
Op de herdenkingsavond te Maastricht, Zaterdagavond 10 October 1946, ‘in de
Redót um 8 oor’ traden 4 sprekers voor het voetlicht: Dr J. Kats, Fons Tuinstra, Dr
Win. Roukens, Harry Loontjes. Éen van hen herinnerde aan de regels van Jaspar:
Zoe kring'le de tijje:
't Is komme, gedijje,
Genete,
Mer 't leed van verblijje
Slut altied mèt sjeije,
Vergete ......

Wij verbeelden ons, dat de gevoelens van de Treechteneren tegenover hun
stadgenoot beter dan met vergete worden vertolkt met de bekende regels uit de
voorrede van Palamedes, door de waarnemende voorzitter van de Inrichting voor
Ooglijders aangehaald, toen hij jaspar, de overleden voorzitter, herdacht:
De tyd en heeft noyt weghgenomen
Den naem en 't overschet der Vroomen:
Want na dat sy sijn overleên,
Soo blinckt hunn' deughd voor yeder een'.

H.J.E. ENDEPOLS
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Amsterdams proefschrift: Bewijskracht
der gerechtelijke bekentenis in een later
geding.
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De invloed van het notariaat op de
boedelscheiding, artikel in het Weekblad
voor Privaatrecht, Notarisambt en
Registratie, jg. 1920.

1920

Limburg ‘cédé’, uitg. voor rekening v.h.
Prov. Comité ‘Limburg bij Nederland’,
Maastricht.

1920

E. Jaspar en J. Endepols, Maastrichtse
zegswijzen, spreekwoorden enz., artikel
in de Nieuwe Taalgids, jg. XIV, blz. 193.

1921

Bónte Blómme, Mastreech.; 1928,
tweede dr.

1925

J. Endepols en E. Jaspar, Oranje en
Maastricht, uitg. met steun v.h.A.N.V.
Maastricht.

1926

Alfons Olterdissen's Prozawerken.
Leiter-Nypels, Maastricht.

1927

De plaats van den Bisschopszetel te
Maastricht, artikel in Publications de la
Société Historique et Archéologique dans
le Limbourg, jg. 1927, blz. 381-393.

1930

Raakpunten tusschen de dialekten van
Aken en Maastricht, idem in Publications,
jg. 1930, blz. 111-137.

1934

De Franciscanen of Minderbroeders te
Maastricht 1234-1934, als inleiding bij
het feestprogram, N.V. Leiter-Nypels,
Maastricht.

1936

Kint geer eur eige stad? V/H Cl. Goffin,
Mastreech.

1938

Raakpunten tusschen het Luikerwaalsch
en het Maastrichtsch met verwijzingen
naar het Nederlandsch. Idem in
Publications, jg. 1938, blz. 175-191.

Verschillende kleine bijdragen in dagbladen en weekbladen.
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Adam Hubert Marie Joseph van Kan
(Maastricht, 18 Juli 1877 - 's-Gravenhage, 6 Juni 1944)
Wie het leven van Van Kan zou beschrijven, zich daarbij bepalende tot de historia
externa, hij zou wel een zeer scheef beeld van mijn onvergetelijken promotor aan
het nageslacht overbrengen. Enkele data, enige geschriften, een hoogleraarschap,
een lidmaatschap van de Raad van Indië. Zo zullen, het is te vrezen, de generaties
hem zien, die komen nadat degenen voorgoed de ogen gesloten hebben, die het
voorrecht hadden de invloed van zijn persoonlijkheid te ondergaan. En misschien
zullen zij zich afvragen hoe het toch komt, dat de tijdgenoten hem unaniem hebben
erkend als een van de zeer groten onder de wetenschapsmensen van de eerste
helft van de twintigste eeuw. Zeker, zijn geschriften zijn van een Gallische klaarheid,
verzorgd tot in de kleinste details, maar zij geven slechts een eenzijdig en
onvolkomen beeld van Van Kan's schitterende persoonlijkheid.
Indien ik in één woord Van Kan's plaats in de wetenschappelijke wereld zou
moeten karakteriseren zou ik hem willen noemen de artist onder de geleerden. Het
is zeker niet toevallig, dat degene uit zijn familie, met wien hij het meest innerlijk
contact had, zijn broeder, de helaas vroeg gestorven schilder, was. Hoe herinner
ik mij de uren op de stijlvolle, oud-Vaderlandse kamer op de Steenschuur, wanneer
zij beiden met hartstochtelijke belangstelling debatteerden over Van Gogh, Cézanne
en de schilders, die na hen kwamen, terwijl ik niet wist wat meer te bewonderen:
de scherpe formuleringen of het wonderlijke juist aanvoelen van de zo moeilijk te
grijpen schoonheidselementen.
Inderdaad, Van Kan was een kunstenaar in zijn diepste wezen. Dat verklaart zijn
geheel aparte levensstijl: zijn genieten van het leven in al zijn uitingen, zijn zorg
voor de vormen, die hij in anderen verlangde, maar waarin hij zelf het voorbeeld
gaf. Dat verklaart ook zijn wonderlijke welsprekendheid: geen zin ‘liep’ helemaal
zuiver, herhaaldelijk viel hij zichzelf in de rede, en toch, het was van zulk een schone
vorm en inhoud, dat hij de aandacht ademloos gespannen hield en dat zijn colleges
tot de meest gewaardeerde behoorden. Zo heeft zijn fijne geest grote invloed gehad
op zijn studenten; hij bracht hen niet alleen kennis bij van het Romeinse recht, maar
leerde hen, althans degenen, die daarvoor enig gevoel bezaten, het aesthetisch
genot beseffen, dat gelegen is in het vinden van een fraaie constructie, in de
gewaagde toepassing van
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een rechtsnorm op analoge gevallen, indien de gerechtigheid dit eist. Hij zag het
Romeinse recht niet als een rechtsstelsel, dat krachtens de inhoud-op-zichzelf door
ieder aankomend jurist moest bestudeerd worden - vandaar zijn betrekkelijke
geringschatting voor specifiek technisch Romanistische vragen - maar als een
juridische propaedeuse. Uit de ontwikkeling van een stug en archaïstisch stadsrecht,
via het koopmansrecht van de zich over Italië verspreidende economische en
politieke beheersing, tot het recht van het alles-omspannende keizerrijk, uit die
ontwikkeling leert de jurist enerzijds zien de plaats, die het recht in de maatschappij
inneemt, en anderzijds beseffen welke grote mogelijkheden den jurist gegeven zijn
om met betrekkelijk stugge teksten toch de ontwikkeling van het maatschappelijk
leven te blijven beheersen in rechtvaardigheid en afweging van belangen. Geen
ander recht dan het Romeinse, waarvan wij de ontwikkeling althans in grote lijnen
kunnen volgen over een tijdperk van welhaast tien eeuwen, van de XII tafelen tot
Justinianus, is voor deze propaedeuse zo geschikt.
Deze opvatting van Van Kan, wat men er later ook tegen moge hebben ingebracht,
is naar mijn mening de enige, welke de handhaving van het Romeinse recht als
algemeen verplicht en voomaam onderdeel van de rechtsstudie rechtvaardigt. Voor
de echte vak-Romanisten verloopt de studie steeds meer in een
philologisch-antiquarische richting en welhaast zal men omtrent een
Romeinsrechtelijke kwestie geen eigen oordeel meer kunnen vormen, indien men
naast diepgaande kennis van goud en zilver Latijn en Grieks, niet ook Egyptisch en
Sanskrit en misschien nog andere talen beheerst. Ik wil geenszins het belang
ontkennen van een dergelijke bestudering van het Romeinse recht, maar als
juridische propaedeuse wordt het zo onbruikbaar. Ook hier weer is Van Kan de
artist: in grote vegen borstelt hij zijn voorstelling op het doek, zich niet bekommerend
om bijzonderheden, in merkwaardige tegenstelling tot zijn publicaties, waar ieder
detail de juiste plaats krijgt.
Van Kan's kunstenaarschap heeft echter nog een andere zijde. Het deed hem in
souvereine vrijheid beslissen, over welke onderwerpen hij zijn licht zou doen schijnen
en wanneer een studie rijp was voor publicatie. Dit zal ongetwijfeld tengevolge
hebben, dat latere geslachten zich geen juist beeld meer van hem kunnen vormen
en hem waarschijnlijk zullen onderschatten. In het bijzonder voor de
rechtswetenschap is dit te betreuren. Wie zijn schitterende dissertatie heeft gelezen,
zijn heldere en evenwichtige Inleiding tot de Rechtswetenschap, maar vooral wie
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hem heeft horen spreken over de meest ingewikkelde vragen van het recht -ik denk
hierbij aan het causa-probleem, dat hem zeer aantrok, maar waarvan niets
gepubliceerd is dan een debat in de Vereniging ter Bevordering van de Wetenschap
onder de Katholieken in Nederland - die is ervan overtuigd, dat hij gemakkelijk een
der corypheeën zou zijn geweest van de juristen van zijn generatie. Hij heeft echter
zijn publicaties in hoofdzaak gewijd aan de historia iuris externa, in het bijzonder
aan de motieven van de codificatie in Frankrijk, aan de geschiedenis van de
totstandkoming der Nederlandsch-Indische wetboeken, aan de rechtsgeschiedenis
van de Vereenigde Oost-Indische Compagniën. Ongetwijfeld is dit superieur werk:
volkomen beheersing van de stof, ook van de details, volmaakt van vorm. Maar toch
vraagt men zich wel eens af, of ditzelfde werk niet had kunnen worden verricht door
een ijverig en intelligent onderzoeker van minder opbouwend genie.
Over zijn grootste historische liefde heeft van Kan veel gesproken, maar helaas
niets in blijvende vorm achtergelaten. Wie het voorrecht heeft gehad zijn colleges
te volgen over Jeanne d'Arc - ‘dat Goddelijke meisje’, zoals hij met heel zijn
eigenaardige stembuiging kon zeggen - hij zal het nooit vergeten. Hier resoneerde
heel Van Kan's zoekende en romantische ziel tegen het klankbord van een van de
schoonste middeleeuwse idyllen. Hij had een parate kennis omtrent de maagd van
Orléans en haar tijd die verbluffend was, maar vooral, hoe was hij doorgedrongen
in de geest van deze merkwaardige verschijning, die uit het ruwe verleden ons
tegenstraalt als een door God gezondene en als een wonder van tederheid en
daadkracht tegelijk. Jammer, duizendmaal jammer, dat hij er nooit toe gekomen is
het boek te schrijven, dat ongetwijfeld een grootse en schone synthese van haar
leven zou zijn geworden.
Op zevenenveertigjarige leeftijd nam deze minnaar der Middeleeuwen, met iedere
vezel van zijn persoon geworteld in de West-Europese cultuur, het besluit naar Indië
te vertrekken. Hoe zwaar moet hem dit gevallen zijn. Hoewel ik uiteraard daarover
niet zelf kan oordelen, neem ik gaarne aan, dat hij ook daar voortreffelijk werk verricht
heeft, als Rector Magnificus en hoogleraar aan de nieuwe Rechtshogeschool, als
lid ook van de Raad van Indië. Maar het zou mij verbazen indien hij zich daar geheel
behagelijk gevoeld heeft. Van Kan was een figuur, waarover veel verhalen en, voeg
ik erbij, nog meer legenden rondgingen. Een ervan is deze, dat hij aan het einde
van zijn meer dan tienjarige
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loopbaan in Indië met zijn oud-collega Oppenheim in een restaurant zat. ‘Ik heb
dorst, zei Van Kan, maar ik weet niet hoe ik een glas bier bestellen moet in het
Maleis, wil jij het voor me doen?’ Indien het niet waar is, typeert het hem toch zeer
duidelijk.
Over Van Kan's laatste jaren is de schaduw van de oorlog gevallen. De zorgen
daarvan hebben hem zwaar gedrukt, al heeft hij aan de afloop niet getwijfeld. Als
raadadviseur van het Departement van Justitie kwam hij, ik zou bijna zeggen
natuurlijk, in conflict met den nationaalsocialistischen Secretaris-Generaal en nam
onvervaard ontslag; hij werd niet meer waardig gekeurd als vroeger op te treden
als Voorzitter van de notariële examencommissie. Maar veel zwaarder dan deze
persoonlijke ergernissen heeft hem de waanzin van de oorlog gedrukt, die alle
cultuurwaarden scheen te vernietigen, hem, den cultuurmens bij uitstek. Heeft deze
druk zijn onverwachte dood tijdens de bezetting verhaast?
Ik heb hierboven getracht enigszins een indruk te geven van Van Kan's
persoonlijkheid, als een herinnering voor die hem gekend hebben, als een verklaring
voor latere geslachten. Ik moge besluiten met een beknopte historia externa van
dit rijke leven.
Adam Herbert Marie Joseph van Kan (zich steeds noemende J. van Kan, zoals
hij ook bij zijn vrienden uitsluitend als Sjoeke van Kan bekend was) werd geboren
te Maastricht op 18 Juli 1877. Hij doorliep in zijn geboortestad vier klassen van het
Gymnasium en ging toen over naar het Bisschoppelijk College te Roermond, waar
hij in 1895 eindexamen deed. Hij studeerde eerst te Leuven, waar hij de vier examens
van candidaat en doctorandus in de ‘philosophie et lettres’ in twee, in plaats van in
de gebruikelijk vier jaar deed. In 1897 werd hij ingeschreven als student te
Amsterdam in de faculteit der rechtsgeleerdheid, alwaar hij het volgend jaar ‘cum
laude’ zijn candidaatsexamen deed. Het jaar daarop zette hij zich aan de
beantwoording van een prijsvraag, die een systematische critische uiteenzetting
vroeg van de litteratuur over het verband tussen criminaliteit en economische
toestanden. Zijn antwoord werd met goud bekroond, hij heeft het in 1903, iets
uitgebreid, in het Frans uitgegeven.
In 1913 promoveerde hij op een proefschrift, getiteld Bezitsverhoudingen, en nog
in datzelfde jaar werd hij benoemd tot hoogleraar in het Romeinse Recht te Leiden.
Behalve zijn eigen vak gaf hij nog colleges over Frans recht en cursussen over
historische onderwerpen als de geschiedenis der vredesgedachte en over Jeanne
d'Arc.
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Vervolgens vertrok Van Kan naar Indië om daar begin 1925 te gaan doceren als
hoogleraar in het Burgerlijk Recht aan de nieuwopgenchte rechtshogeschool en
dan tevens als Voorzitter der Faculteit, dus practisch als leider, op te treden. In 1930
legde hij zijn ambt neer en was voornemens om naar Nederland terug te keren via
een verblijf in Engels- Indië, ter vervulling van een regeringsopdracht tot het opsporen
van documenten betreffende het bestuur der Oost-Indische Compagnie aldaar.
Tijdens dat verblijf ontving hij bericht van zijn benoeming tot lid van de Raad van
Indië, tengevolge waarvan hij naar Batavia terugkeerde om daar gemeld hoog ambt
nog zes jaar te bekleden. In 1936 repatrieerde hij.
Te 's Gravenhage is hij nog enige jaren als raad-adviseur aan het Departement
van Justitie werkzaam geweest, maar tijdens de bezetting kwam hij in conflict met
den N.S.B. Secretaris-Generaal, zodat aan deze functie een einde kwam.
Onverwacht is hij op 6 Juni 1944 overleden.
Van Kan was doctor honoris causa van de Universiteit te Leuven (welke titel hem
in 1939 verleend werd) en lid van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van
Welenschappen. In het Verenigingsleven bewoog hij zich weinig; alleen was hij in
de laatste jaren van zijn leven Voorzitter van de Vereniging ter Bevordering van de
Wetenschap onder de Katholieken in Nederland.
P.W. KAMPHUISEN

Lijst der geschriften
1903

Les causes économiques de la
o

criminalité. - Lyon (Storck), 8 , VI-496
blz.
1913

Aus dem Besitzrecht des ZGB. Zeitschrift für schweizerisches Recht,
N.F. XXXII, blz. 199-211.

1913

Bezitsverhoudingen. - Amsterdam (De
o

Bussy), 8 , VIII-293 blz.
1914

Vrije rechtsvorming in Rome. - Leiden
o

(Van der Hoek), 8 , 32 blz.
1915

Juridische oorlogsliteratuur van voor
honderd jaren. - W.P.N.R. nrs.
2387-2388

1915

Het Romeinsche recht als juridische
propaedeuse. - R.M. XXXIV, blz.
585-607.

1917

Het vruchtgenot v. art. 584 B.W. W.P.N.R. nrs. 2483-2486.

1917/18

Een blik in de toekomst der
rechtswetenschap. - Jaarboekje Jurid.
Fac. der Leidsche Studenten. Leiden
o

(Jansen), 8 , blz. 5-12.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

1918/19

De rechtsgedachte der
codificatie-beweging in Frankrijk vóór de
Revolutie. - Tijdschr. voor Rechtsgesch.
I, blz. 191-229.

1918/19

De verwachting des volks in 1789 ten
aanzien van de codificatie. - Tijdschr.
voor Rechtsgesch. I, blz. 359-389.

1919

Een oud-Romeinsch vredesideaal. - De
Gids, 1, blz. 131-139.

1920

Inleiding tot de rechtswetenschap. o

Haarlem (Bohn), 5e dr. 1936, 16 , 286
blz. (Volksuniversiteitsbibliotheek nr. 6).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

125

1920/21

De rechtsgedachte van het
codificatiewerk der Revolutie. - Tijdschr.
voor Rechtsgesch. II, blz. 359-427.

1920/21

Stemmen voor de codificatie onder de
regeering van Lodewijk XVI. - Tijdschr.
voor Rechtsgesch. II, blz. 149-162.

1922

François Hotman en de codificatiepolitiek
van zijn tijd. - Tijdschr. voor Rechtsgesch.
III, blz. 1-11.

1922

De codificatiepolitiek onder Lodewijk XIV.
- Tijdschr. voor rechtsgesch. III, blz.
12-29.

1922

Nieuwe leerboeken van Romeinsch
recht. - Tijdschr. voor Rechtsgesch. III,
blz. 94-113.

1922

Le rôle de l'initiative privée dans l'oeuvre
de la Révolution en matière de
codification et de constitution. - Tijdschr.
voor Rechtsgesch. III, blz. 215-234.

1922

Un projet de code civil tardif et inédit. Tijdschr. voor Rechtsgesch. III, blz.
423-424.

1923

L'idée de codification à l'époque de Louis
XV. - Compte rendu du Ve Congrès
international des Sciences historiques
(Bruxelles 1923), Bruxelles
(Weissenbruch), blz. 256-258.

1924

Une seconde tentative de codification
sous Louis XV. - Tijdschr. voor
Rechtsgesch. V, blz. 76-79.

1925

Bernard Shaw's ‘Saint Joan’ from an
historical point of view. - The Fortnightly
Review DCCIII, blz. 36-46.

1925

De vredesgedachte der Middeleeuwen.
o

- Rede, Batavia (Kolff), 8 , 35 blz.
1925

Nouveaux manuels de droit romain. Tijdschr. v. Rechtsgesch. VI, blz.
428-438.

1925

Voorrang bij credietverband. - Ind.
Tijdschr. v.h. Recht CXXII, blz. 527-535.

1925

Dies-rede Rechtshogeschool. Jaarboekje der Rechtshogeschool te
Batavia, blz. 55-66.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

1926

Le possession dans les comédies de
Plaute. - Mélanges de droit romain
dédiés à Georges Cornil, Gand
(Vanderpoorten), II, blz. 1-11.

1926

Nieuwe boeken over Jeanne d'Arc
(1921-1925). - S.C. II, blz. 361-372.

1926

Dies-rede Rechtshoogeschool. Jaarboekje der Rechtshoogeschool te
Batavia, blz. 83-93.

1926

Uit de geschiedenis onzer codificatie. Ind. Tijdschr. v.h. Recht CXXIII, blz.
351-367; CXXIV, blz. 1-36, 85-100,
167-199, 257-289, 337-356, 443-475.

1926

Naschrift bij arrest Hooggerechtshof van
7 Jan. 1926. - Ind. Tijdschr. v.h. Recht
CXXIII, blz. 462-466.

1927

De strijd om het volksrecht onder
Rochussen-Duymaer v. Twist. - Tijdschr.
v. Ind. taal-, land- en volkenkunde LXVII,
blz. 36-100.

1927

Paul Frédéric Girard † - Ind. Tijdschr. v.h.
Recht CXXV, blz. 169-171.

1927

Advies, uitgebracht aan de Weeskamer
te Batavia. - Ind. Tijdschr. v.h. Recht
CXXV, blz. 263-271.

1927

Een blijde aankomst. - Ind. Tijdschr. v.h.
Recht CXXVI, blz. 367-369.

1927

Dies-rede Rechtshoogeschool. Jaarboekje der Rechtshoogeschool te
Batavia; blz. 95-106.

1927

Uit de geschiedenis onzer codificatie. o

Batavia (De Unie), 8 , V-194 blz.
1928

Rede ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan van het Kon. Bat. Gen. van
Kunsten en Wetenschappen. - Verslag
der viering van den Gedenkdag,
o

Weltevreden (Kolff), 4 , blz. 21-33.
1928

Dies-rede Rechtshoogeschool. Jaarboekje der Rechtshoogeschool te
Batavia, blz. 80-90.

1929

De teboekstelling van het procesrecht in
de achttiende eeuw. - Feestbundel Kon.
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Bat. Gen. van Kunsten en
Wetenschappen, Weltevreden (Kolff),
o

gr.-8 , blz. 251-290.
1929

L'unification du droit et la résistance des
jurisconsultes sous l'Ancien Régime. Mélanges Paul Fournier, Paris (Recueil
Sirey), blz. 363-374.

1929

Openingsrede van het Eerste N. Indisch
Juristencongres. - Ind. Tijdschr. v.h.
Recht CXXX (1930), blz. 621-640.

1929

Het vredesvraagstuk. - Rede, Batavia
o

(Kolff), 8 , 21 blz.
1929

Diesrede Rechtshoogeschool. Jaarboekje der Rechtshoogeschool te
Batavia, blz. 95-117.

1929

Het rechtsconflict in de tragedie van
o

Jeanne d'Arc. - Rede, Batavia (Kolff), 8 ,
26 blz.
1929

Les efforts de codification en France. o

Paris (Rousseau), 8 , XV-410 blz.
1930

Het recht van vrije pen. - Ind. Tijdschr.
v.h. Recht CXXX, blz. 364-381.

1930

De hofpractijk. - Ind. Tijdschr. v.h. Recht
CXXX, blz. 497-548.

1930

De kleine rolle. - Ind. Tijdschr. v.h. Recht
CXXX, blz. 837-862.

1930

Politie en Justitie. - Ind. Tijdschr. v.h.
Recht CXXX, blz. 863-933.

1930

Uit de rechtsgeschiedenis der
o

Compagnie I. - Batavia (De Unie), 8 ,
221 blz.
1931

Compagniebescheiden en aanverwante
archivalia in Britsch-Indië en op Ceilon.
o

- Batavia (Kolff), gr.-8 , VL-253 blz.
1932

Twee rechtsboekjes uit den tijd der
Compagnie. - Rechtsgeleerde opstellen,
aangeboden aan Prof. Mr. Paul Scholten,
o

Haarlem (Bohn), 8 , blz. 247-260.
1932

List of records of the Dutch East India
Company Settlements on the
Coromandel Coast. - Bandoeng (Nix),
o

gr.-8 , 62 blz. (Verhandelingen v.h. Kon.
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Bat. Gen. van Kunsten en
Wetenschappen, LXXI, nr. 1).
1934

Rechtsgeleerd bedrijf in de
buitencomptoiren. - Tijdschr. v. Ind. taal-,
land- en volkenkunde LXXIV, blz. 1-69,
189-268, 477-515.

1934

Herdenkingsrede 400-jarig bestaan der
Missie in N.-Indië. - De Koerier van 4 Oct.

1935

Uit de rechtsgeschiedenis der
o

Compagnie II - Bandoeng (Nix), 8 ,
IX-223 blz.
1935

De rechtsgeleerde boekenschat van
Batavia ten tijde der Compagnie. o

Bandoeng (Nix), gr.-8 , 91 blz.
(Verhandelingen van het Kon. Bat. Gen.
van Kunsten en Wetenschappen LXXII,
nr. 4).
1937

Le régime des fondations en Hollande. Travaux préparatoires de la semaine
internationale de droit, Paris (Recueil
Sirey), III, blz. 79-85.

1938

Het Burgerlijk Wetboek en de Code Civil.
- Gedenkboek Burgerlijk Wetboek
1838-1938, Zwolle (Tjeenk-Willink), blz.
243-276.

1939

L'origine de l'obligation sans cause du
code civil. - Etudes de droit civil à la
mémoire de Henri Capitant, Paris
(Dallox), blz. 875-881.

1939

Gabriël Mudaeus. - Rede, Annalen voor
rechtsgeleerdheid en
staatswetenschappen der Hoogeschool
te Leuven VII, blz. 476-482.

1939

Le code civil néerlandais et le code civil
français; a propos d'un centenaire récent.
- Revue crit. de législ. et de jurispr.
LXXIX, blz. 447-456.

1939

L'Idée de l'organisation internationale
dans ses grandes phases. - Paris
o

(Recueil Sirey), 8 , 309 blz. (Académie
de droit international).
1939

De bataviasche statuten en de
buitencomptoiren. - Bijdragen tot de taal-,
land- en volkenkunde van
Nederlandsch-Indië, dl. 100, bl. 255-282.

1939

Uit de Ceilonsche rechtsgeschiedenis. Idem, dl. 102, bl. 441-459.
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1939

De Rechtstitels der Compagnie. Mededeelingen der Nederlandsche
Akademie van Wetenschappen, Nieuwe
Reeks, deel 5, no. 8, Afdeeling
Letterkunde, bl. 377-441.
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Maria Goverdina Antonia de Man
(Middelburg, 19 Mei 1855 - Leiden, 15 September 1944)
Maria Goverdina Antonia de Man werd op 19 Mei 1855 als oudste dochter en tweede
kind van dr. Jan Cornelis de Man en Neeltje Elisabeth Kamerman te Middelburg
geboren in het huis in de Lange Sint Pieterstraat waar zij bijna haar leven lang met
haar jongere zuster is blijven wonen, tot de ramp van 17 Mei 1940 het met een groot
deel van de oude binnenstad in vlammen deed opgaan.
Haar vader, een bekend arts, was een der stuwkrachten van het culturele leven
in Middelburg en Zeeland, dat in de tweede helft van de vorige eeuw niet het minst
ook door zijn toedoen een hoge vlucht heeft genomen. Zijn veelzijdige belangstelling
ging vooral uit naar het verleden van Zeeland; zijn craneologische en
paleontologische studies waren hem een welkome aanleiding om uit te weiden over
de oude geschiedenis van zijn geboorteland. Terwijl zijn wetenschappelijke vorserszin
overging op zijn zoon dr. Johannes Govertus de Man (1850-1930), die een vermaard
bioloog werd, droeg hij zijn liefde voor de oude historie van Zeeland vooral op zijn
dochter Marie over. Voor haar bracht hij op een goede dag een verzameling munten
mee met de aansporing die te bestuderen. Het werd de directe aanleiding dat Marie
de Man in haar lange leven een der bekendste numismaten van Nederland is
geworden.
Al op jeugdige leeftijd door een ernstige doofheid getroffen en daardoor minder
geschikt om zich, als haar jongere zuster Antoinette, aan maatschappelijke en
charitatieve arbeid te wijden, vond zij in de studie van munten en penningen weldra
een bevrediging, die haar de eenzaamheid, dat onvermijdelijke lot der doven,
gemakkelijker deed dragen. Walcheren, dat al in de Romeinse tijd bewoond is
geweest en waar de Romeinen een belangrijke basis voor hun vloot, vooral voor
de handel op Engeland, hebben bezeten, vaas en is een rijke vindplaats van munten,
en vooral het strand van Domburg, waar eenmaal de tempels ter ere der godin
Nehalennia stonden, is in dat opzicht vermaard. Aldus bezat het museum van het
Zeeuws Genootschap der Wetenschappen een belangrijke verzameling Romeinse,
maar ook Merovingische, Karolingische en Angelsaksische munten, waarover aan
Marie de Man al in 1881 de zorg werd opgedragen. In 1889 werd zij conservatrice
van het zgn. numismatisch kabinet van het Genootschap, dat tot 1933 aan haar
zorgen bleef toevertrouwd. Bij haar aftreden als conservatrice benoemde het Genoot-
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schap haar tot erelid. De door haar opgestelde Catalogus der munt- en
penningverzameling van het Zeeuws Genootschap verscheen in 1907.
Marie de Man heeft in de loop der jaren een groot aantal studies, meest
tijdschriftartikelen, over numismatische onderwerpen geschreven, die blijk geven
van haar speurzin, haar grote kennis en belezenheid op het gebied van haar studie
en haar veelzijdige belangstelling. De meeste verschenen in het Tijdschrift (later
het Jaarboek) van het Kon. Genootschap voor munt- en penningkunde. Haar eerste
artikel van enige omvang handelde over een belangrijke muntvondst in het oude
kerkhof van Mariekerke op Walcheren; het is het eerste van een lange reeks, waarin
zij naast haar liefde voor de numismatiek ook uiting kon geven aan haar gehechtheid
aan de geboortegrond, die ze pas op het allerlaatst van haar leven, door bittere
omstandigheden gedwongen, heeft moeten verlaten.
Herhaaldelijk en met onmiskenbare voorliefde heeft ze over de vondsten van het
Domburgse strand geschreven, het uitvoerigst in haar bekende verhandeling: Que
sait-on de la plage de Dombourg? (1899), waarin ze een beredeneerd overzicht gaf
van al hetgeen dat strand in de loop der eeuwen aan archaeologische voorwerpen
aan het licht had gebracht, als bewijsstukken van de verblijfplaatsen der Romeinen
en van de begraafplaats die hier in de Karolingische tijd werd aangelegd. In meer
populaire vorm heeft ze over deze strandvondsten verteld in het aardige opstel
waarin ze, in het Gedenkboek bij het anderhalve-eeuwfeest van het Zeeuws
Genootschap, in 1919, de geschiedenis van het Munt- en Penningkabinet van het
Middelburgse Museum heeft beschreven. In de aanhef van deze verhandeling
beschreef ze het ontstaan en de geschiedenis van de liefhebberij voor munten, die
later tot de wetenschap der numismatiek zou uitgroeien. Al eerder had ze, in 1913,
in een boek dat de ontwikkelingsgang van het leven en werken der vrouw in
Nederland en zijn koloniën wilde schetsen, de plaats aangewezen die in de loop
der eeuwen de vrouw als médailleur heeft ingenomen. In deze beide populaire
verhandelingen, die voor een groter publiek waren bestemd dan waarvoor Marie
de Man gewoonlijk schreef, komt duidelijk uit hoezeer ze hield van de
wetenschappelijke arbeid, waarin ze toen, ook in het buitenland, sinds lang zich
een reputatie had verworven. Van de Belgische Société Royale de Numismatique
was ze erelid, van de Numismatischer Verein te Dresden corresponderend lid. Van
het in 1892 opgerichte Kon. Nederl. Genootschap voor Munt- en Penningkunde was
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ze van het begin af lid, en lange tijd het enige vrouwelijke lid. Het jaar daarop kwam
ze in de redactie van het tijdschrift van dit genootschap, dat haar in 1917 tot erelid
benoemde.
Ook naar de bovengenoemde Nehalenniabeelden ging haar belangstelling uit.
Deze beelden, fragmenten van altaren, waren in 1647 voor het eerst ontdekt. Van
de 27 stenen die in de kerk van Domburg bewaard bleven, doorstonden er maar 7,
zij het dan ook min of meer gehavend, de brand die in 1848 deze kerk verwoestte.
Deze werden in 1866 naar het Middelburgse museum overgebracht, met de
brokstukken van de andere door de brand vernielde beelden. Met grote toewijding
heeft Marie de Man, wederom op instigatie van haar vader, deze fragmenten trachten
te reconstrueren. Het lag dan ook voor de hand dat haar later ook het beheer over
de ‘stenen kamer’, de prae- en vroeghistorische verzameling van het Zeeuws
Genootschap, van ouds een der bezienswaardigheden van het Museum, werd
opgedragen.
Haar grote liefde behielden evenwel de munten en penningen, in het bijzonder
die van Zeeland. Een studie ‘Over Zeeuwsche loodjes’ (1892) gaf ze afzonderlijk
uit als een ‘bijdrage tot de penningkunde van Zeeland’; daarin beschreef ze alle
haar bekende ‘loodjes’, dat zijn loden, maar ook wel koperen of zelfs zilveren muntjes,
die als noodgeld of presentiebewijs dienst deden, maar die, wanneer ze geen dienst
meer behoefden te doen doorgaans omgesmolten werden. Andere studies hebben
betrekking op munten en noodmunten. In ‘La numismatique du siège de Middelbourg’
(1902-1903) beschreef ze de noodmunten, geslagen tijdens het beleg der Zeeuwse
hoofdstad van 1572-1574. In haar studie ‘Over de noodmunten van Zierikzee,
geslagen van 1574-1576 en over de inwisseling dezer stukken door de Staten van
Zeeland in 1595’ (1910) deed ze hetzelfde voor de tweede stad van Zeeland.
In een groot aantal artikelen heeft ze alles beschreven wat haar aan Zeeuwse
gildepenningen in handen is gekomen. Van de vele andere bijdragen die ze schreef
wil ik alleen nog haar monografie over de 17deeeuwse Middelburgse stempelsnijder
en graveur Johannes Looff (1925) noemen.
Na de dood van haar vader, die in 1909 op ruim 90-jarige leeftijd overleed, bleven
Marie en Antoinette in het ouderlijke huis wonen, dat vol herinneringen was aan zijn
veelzijdige werkzaamheid. Voor deze vader gevoelde ze een grote, bijna mateloze
verering, en ze liet geen gelegenheid voorbijgaan om met grote piëteit zijn naam te
noemen.
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Ondanks haar doofheid stond ze met velen in vriendschappelijke betrekking, en al
verloor ze bij het ouder worden vele vrienden en vakgenoten door de dood, haar
hartelijkheid, haar medeleven met alles wat er in de wereld omging en met allen uit
haar omgeving deden haar onder elke nieuwe generatie nieuwe vrienden winnen.
In 1925 vierde ze onder grote belangstelling haar 70ste jaardag, in 1935 haar 80ste.
Aan de vooravond van haar 85ste jaardag zag ze uit Domburg, waarheen ze met
haar zuster was uitgeweken, haar vaderstad in vlammen opgaan. Toen ik haar
enkele weken later bezocht in haar nieuwe woning, waar niets herinnerde aan het
oude huis, trof me haar vitaliteit en haar levenslust. Met bewonderenswaardige
dapperheid heeft deze oude vrouw de slag gedragen, die haar in haar hoge
ouderdom trof. Nu ze het wetenschappelijke apparaat miste, dat ze in een lang
leven, aan wetenschappelijke arbeid gewijd, had opgebouwd, begreep ze dat van
verder werken op numismatisch gebied geen sprake meer kon zijn. Gelaten en zelfs
blijmoedig heeft ze zich in dit grote verlies geschikt. Twee jaar na deze ramp, op 10
Mei 1942, overleed haar zuster; enkele maanden later moest ze uit Middelburg
evacueren. Haar laatste levensjaren heeft ze in Leiden op kamers gewoond. In deze
vreemde omgeving woog de eenzaamheid, het lot van allen wien een lang leven
vergund is, haar dubbel zwaar, en dubbel zwaar viel haar hier ook het gemis van
haar zuster, die de moeilijkheden, aan haar doofheid verbonden, steeds zoveel
mogelijk en met grote tact had opgevangen. In haar brieven klaagde ze over de
eenzaamheid, maar wie haar een bezoek bracht, werd tot het laatst toe getroffen
door haar blijmoedigheid en haar onverwoestbare humor, die haar onder geen
enkele omstandigheid heeft verlaten. Haar 90ste jaardag hoopte ze temidden van
haar vrienden in Middelburg te vieren. De dood, die haar op 15 September 1944
onverwachts en zonder ziekbed wegnam, heeft haar dit voorrecht niet vergund,
maar haar tegelijk de nieuwe ramp bespaard, die Walcheren enkele weken later
zou treffen.
P.J. MEERTENS

Lijst der geschriften
In 1930 heeft Marie de Man een (naar ik meen door haar broer opgestelde) lijst van
haar geschriften op munt- en penningkundig gebied uitgegeven, waarin de 87 tussen
1883 en 1930 door haar geschreven tijdschriftartikelen en afzonderlijke uitgaven
staan opgesomd, benevens de belangrijkste korte bijdragen die zij in het Tijdschrift
(later Jaarboek) van het Kon. Nederl. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
publiceerde. In verband daarmede volgen hier alleen de publicaties die zij na 1930
heeft geschreven.
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1931

Numismatiek van Zierikzee. - Jaarboek
van het Kon. Nederl. Genootschap voor
Munt- en Penningkunde, 18, 1931, blz.
22-32.

1931

De inwisseling der ongerande gouden
dukaten in 1760 te Middelburg. Jaarboek enz., 18, 1931, blz. 58-64.

1932

De opleesrol der begrafenis van Jacoba
Duvelaer, 18 Februari 1667. - Archief
Z.G.d.W., 1932, blz. 1-56.

1932

Een en ander uit het oud-archief van
Veere. - Jaarboek enz., 19, 1932, blz.
197-209.

1933

Worden op het platteland van Walcheren
de dooden nog, in een laken gespeld,
begraven? - Archief enz., 1933, blz.
47-50.

1933

De Staten van Zeeland besluiten, 19
November 1576, dat tgelt zal gestelt
werden op zijn gewichte, en hoe men te
Veere daarmede handelde. - Jaarboek
enz., 20, 1933, blz. 33-45.

1936

De munten, tot nu toe op en in het strand
bij Domburg gevonden, geven slechts bij
benadering licht over de toenmalige
bevolking en over den tijd, dat de
kuststreken zijn bewoond geweest (met
naschrift door P.J. van der Feen Jr.). Archief enz., 1936, blz. 1-13.

1937

Zeldzame muntgewichtdoosjes. Jaarboek enz., 24, 1937, blz. 43-54.

1938

Een onbeschreven denarius van
Lotharius I, vermoedelijk te Keulen of in
die omgeving geslagen. - Jaarboek enz.,
25, 1938, blz. 63-73.

Bovendien de volgende ‘Korte Bijdragen’ in het Jaarboek van het Kon. Nederl.
Genootschap voor Munt- en Penningkunde:
Aanteekeningen over eenige Vlissingsche gildepenningen (19, 1932, blz. 221-224);
Politielooden van Bergen op Zoom (t.a.p., blz. 228); Waren op het eind der 18e
eeuw gildepenningen te Middelburg nog in gebruik? (21, 1934, blz. 139-142); Een
zilveren Neurenberger rekenpenning (22, 1935, blz. 132-134); Kerkelijk loodje van
Koudekerke (W.)?; Wanneer zijn de burgemeesterspenningen in gebruik gekomen?
(23, 1936, blz. 112-116); Hoe gehandeld is geworden met de materialen en stempels
van de Zeeuwsche Munt, na de sluiting ervan in 1799 (24, 1937, blz. 89-90).
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Emanuel Moresco
(Amsterdam, 26 October 1869-Eindhoven, 24 Juni 1945)
Moresco is een belangrijke figuur, een veelzijdig mens geweest, die op velerlei wijze
heeft kunnen uitblinken. Door zijn schranderheid en wijze redelijkheid, en vooral
ook door zijn gestage, ijverige, stelselmatige en nauwkeurige intellectuele
werkzaamheid. Men zou kunnen zeggen, dat hij vier loopbanen heeft gehad: in
Nederl. Indische staatsdienst en in Nederlandse, als dienaar der wetenschap en
als diplomaat.
Moresco was een eenvoudig, bescheiden en vriendelijk man. Hij neigde tot het
teruggetrokken leven van den geleerde. Als men het beeld van zijn leven overziet,
wordt men onwillekeurig herinnerd aan Spinoza, die, uitgaande van 's mensen
natuurlijke aard, daaruit een ethica der rede ontwikkelde. Als een Spinoza wijdde
hij zijn leven aan het redelijke, billijke, rechtvaardige. Volgens Spinoza leidt de
redelijkheid tot de status civilis, de burgerlijke staat. Moresco zag zich gedrongen
tot de dienst van zijn land.
Wat hem telkens weer bezielde tot practische activiteit, was de grote
grondgedachte: ‘zijn land te dienen’, - zonder zich daarbij tot de territoriale grenzen
van dit land te beperken. Zo drukte hij het zelf in zijn nagelaten aantekeningen uit
en inderdaad, men kan dit stuwende motief in de veelsoortigheid van zijn levenswerk
telkens weer terugvinden. Hieruit ontsproot zijn aanvankelijk verlangen om in de
consulaire dienst te worden opgenomen en ten slotte zijn besluit om zich in
Nederlandsch-Indische bestuursdienst te begeven. Hierdoor kwam hij tot zijn
vergelijkende studiën van de koloniale politiek der verschillende volken; studiën,
die hem als eersteling in Europa - en vermoedelijk in de wereld - op een leerstoel
voor vergelijkende koloniale politiek hebben gebracht. Ten slotte valt te wijzen op
zijn laatste ambtelijke werkzaamheid, als koloniaal ‘waarnemer’ en vertegenwoordiger
der Nederlandse regering te Genève voor alle koloniale belangen, betrokken bij de
Volkenbond en de Internationale Arbeidsorganisatie, een functie, die zich in de jaren
1931-1934 feitelijk tot alle te Genève in behandeling komende zaken (zoals b.v. de
ontwapening) uitstrekte.
In de laatste periode van zijn leven koesterde hij het plan, zijn herinneringen vast
te leggen in een autobiografie. Hij heeft het bij korte notities moeten laten.
In elk geval is 't te betreuren, dat deze nauwgezette en vurig ge-
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interesseerde geest de ervaringen van zijn leven niet zelf heeft kunnen boekstaven.
Want het heeft hem in een voor Ned. Indië, Nederland en de wereldsamenleving
hoogst belangrijk tijdperk menigmaal tot in het hart der gebeurtenissen gevoerd.
Hier volgt thans een beknopt overzicht van Moresco's levensloop.
Den 26en October 1869 werd hij geboren te Amsterdam, N. Heerengracht; zijn
ouders waren Ephraïm Moresco en Reina de Silva Abenatar. De grondtoon van de
opvoeding was Joods-gelovig, doch in vrijzinnige geest. Op latere leeftijd heeft
Moresco zich geestelijk geheel vrij gevoeld, zij het met zekere sympathie voor de
Joodse traditie.
Nadat de jonge Moresco in 1887 eindexamen H.B.S. had gedaan, nam hij lessen
in burgerlijk en handelsrecht om zich te bekwamen voor het examen leerling-consul,
dat hij in 1888 aflegde. In afwachting van een plaatsing was hij een half jaar
werkzaam bij de Wissel- en Effecten-Bank te Rotterdam. Daarna vond hij als klerk
een werkkring bij het Departement van Marine in Den Haag, waarin hij van 1889 tot
eind 1893 bleef. Toen eerst bereikte hem een mededeling van den chef der
diplomatieke afdeling bij het Departement van Buitenlandse Zaken, dat geen Joden
tot consul de carrière werden benoemd!
De jonge man, die inmiddels in 1889 verloofd was met Marianne Rachel Henriques
de Castro, besloot nu naar Indië te gaan. Hij volgde de colleges der toenmalige
Indische Instelling te Delft en legde in Juni 1896 aldaar als no. 2 het
groot-ambtenaarsexamen af. Na in het huwelijk te zijn getreden, vertrok hij nog in
hetzelfde jaar naar Batavia, waar hij voorlopig bij het Departement van Binnenlands
Bestuur werd geplaatst. Begin 1897 werd een grote wens vervuld: hij zag zich
benoemd bij de Algemene Secretarie te Buitenzorg.
Moresco was bij de Algemene Secretarie tot begin 1907 werkzaam aan de Afdeling
voor politieke en inlandse zaken ‘Niets analoogs’, schreef hij in zijn notities, ‘bestaat
in Europese staatsdienst, waar de hoofden der Departementen de eindbeslissingen
nemen en slechts voor enkele algemene kwesties als college (in de ministerraad)
bijeenkomen. In Indië heeft de Gouverneur-Generaal ook wel de representatieve
functies van een staatshoofd uit te oefenen, maar hij is in hoofdzaak werkelijk hoofd
der regering met grote bevoegdheden. Daarom moet hij een eigen secretariaat
hebben, welks ambtenaren de voorstellen der departementen zelfstandig kritisch
beoordelen en hunne opmerkingen aan den Landvoogd voorleggen. Nog
zelfstandiger was mijn afdeling,
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daar deze politieke zaken (betrekkingen met inheemse vorsten, ook buitenlandse
zaken, z.a. neutraliteit en dgl.) meestal zonder voorafgaande behandeling door een
departement tot taak had.’
‘Voor routine-werk’, lezen we verder, ‘heeft mijn gelukkig gesternte mij mijn hele
leven bewaard; ook al in deze eerste betrekking. Ik was 27 jaar, toen ik in de afdeling
kwam, 31 toen ik tot chef daarvan werd benoemd. Zowel politieke als inlandse zaken
waren toen in snelle evolutie’.
In die periode viel de omzetting van de koloniale politiek van een exploitatie- in
een opvoedingspolitiek. In 1901 was in de troonrede de ‘zedelijke roeping’ aan de
orde gesteld. Vraagstukken van onderwijs, economische ontwikkeling, zending en
decentralisatie werden ter hand genomen. Het was een tijd van prachtig opbouwend
werk.
Zijn vacanties gebruikte Moresco om door Java te reizen. In 1905 werd hij
Gouvernements-secretaris. Hij was begonnen de staatsinrichting van Brits-Indië te
bestuderen. Dit trok de aandacht en in 1907 werd hem tijdens zijn verlof in Nederland
de betrekking van leraar in staatsen administratief recht aan de juist in Den Haag
gevestigde Ned.-Indische Bestuursakademie aangeboden.
Hij toonde hier al spoedig zijn meesterschap in de door hem gegeven lessen en
zijn publicaties over buitenlandse koloniën. In 1910 verscheen in druk zijn lezing
‘De nationale beweging in Britsch-Indië’. In 1911 werd zijn studie ‘De wetgevende
raden in Britsch-Indië’ uitgegeven op last van den Minister van Koloniën. De nieuwe
koloniale ontwikkelingspolitiek had de belangstelling voor de Britsch-Indische
hervormingen gewekt en Moresco's zorgvuldige studies werden bijzonder
gewaardeerd. Zij bezorgden hem in Maart 1913 de onderscheiding van het doctoraat
honoris causa in de staatswetenschappen van wege de Leidse Universiteit.
In 1913 naar Indië teruggekeerd, vervulde hij 1 1/2 jaar het ambt van eersten
Gouvernements-Secretaris. In December 1914 werd hij door Gouverneur-Generaal
Idenburg benoemd tot Directeur van Onderwijs en Eredienst. In deze functie had
hij een belangrijk aandeel in de oplossing van de moeilijkheden, voortvloeiende uit
de opkomst van de enigszins nationalistisch gekleurde beweging der Sarekat Islam.
In het proefschrift van Mr. F.L. Rutgers, Idenburg en de Sarekat Islam in 1913, komt
tot uiting, dat de Regering op raad van Dr Moresco een politiek volgde, die de
ontstane onrust deed bedaren.
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Als hoofd van het Departement van O. en E. hield hij zich vooral bezig met de
verdere ontwikkeling van het onderwijs, zowel voor de grote massa der Inheemsen
als voor degenen, die tot verkrijging van een hogere ontwikkeling behoefte hadden
aan kennis van de Nederlandse taal naast die der landstalen; voor de laatstbedoelde
groepen werden lagere scholen van een nieuw type ingevoerd: de Hollands-Inlandse
en de Hollands-Chinese scholen. Ook werd een algemene Middelbare School
ontworpen. Ter bevordering van de kennis van het Nederlands bepleitte Moresco
de invoering van de vereenvoudigde spelling; hij hoopte hierdoor te kunnen komen
tot het uitsparen van ‘500 lesuren voor regels, die niet toegepast worden’.
Bijzondere zorgen bracht ook de in 1914 uitgebroken wereldoorlog.
Einde 1916 werd Moresco aangezocht, het ambt van Secretaris-Generaal bij het
Departement van Koloniën te vervullen. Hij begaf zich naar Nederland en aanvaardde
het nieuwe ambt begin 1917. In deze functie wist hij o.m. te bewerken, dat een
Nederlander (O. van Rees) werd benoemd tot lid der Mandaten-commissie van de
Volkenbond. Hij werkte voorts mee aan verschillende belangrijke regelingen: de
instelling en hervorming van de Volksraad, de bestuurshervorming, de
grondwetsherziening van 1922. Bij deze laatste herziening werd rekening gehouden
met de voorstellen der Indische Herzieningscommissie, in 1918 door
Gouverneur-Generaal van Limburg Stirum na de bekende November-verklaring
ingesteld. De tekst der nieuwe Grondwet-artikelen 60, 61 en 62 werd door Moresco
ontworpen; ook de toelichting was van zijn hand.
Met Jhr. Mr. Van Karnebeek en Jhr. Mr. Beelaerts van Blokland maakte hij deel
uit van de Nederlandse delegatie ter Conferentie van Washington (Nov. 1921 tot
Febr. 1922), waar men trachtte, een vreedzaam evenwicht voor het Stille
Oceaan-gebied tot stand te brengen. Hierna begaf hij zich voor de vierde maal naar
Indië, ditmaal als Vice-President van de Raad van Ned. Indië. In deze functie eiste
vooral de financiële toestand zijn aandacht en werkkracht: als voorzitter der
Bezuinigingscommissie en der Commissie tot herziening van het belastingstelsel
hield hij zich met deze beide zaken bezig. Ook eiste de aanwassende
communistische beweging nauwgezette zorg.
In 1923 naar Nederland teruggekeerd verkreeg hij op 9 Nov. 1923 eervol ontslag
uit 's lands dienst onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten aan den
lande bewezen. De functies en commissariaten, hem als oud-Indisch hoofdambtenaar
in verschillende Indische
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vennootschappen aangeboden, wees hij af op grond van de principiële overweging,
dat hieruit een min behoorlijke ambtelijke houding zou kunnen worden afgeleid. Wel
aanvaardde hij in 1924 een benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in koloniale
politiek aan de Handelshogeschool te Rotterdam.
In deze tijd was het verzet tegen de positie van ‘kolonie’, - reeds eerder door de
Britse dominions afgewezen - ook al naar Ned.-Indië overgeslagen: op voorstel van
de Volksraad was de term ‘kolonie’ uit de Grondwet geschrapt. Moresco stelde op
het gebruik van de term echter nog wel prijs en hij had gelegenheid, zijn opvatting
uiteen te zetten in zijn intreerede voor de Handelshogeschool over ‘Koloniale politiek’
(19 Nov. 1924).
Onder kolonisatie in moderne zin moet z.i. worden verstaan: de verplaatsing van
een zeker aantal burgers van een staat naar elders met behoud van een politieke
gezagsband met hun land van oorsprong. Een kolonie is de nieuwe eenheid, het
nieuwe maatschappelijke wezen, dat aldus ontstaat.
Hij wilde de term ‘kolonie’ dus zeer elastisch opvatten en zag niet over het hoofd,
dat de kolonie, eenmaal een zekere mate van ontwikkeling bereikt hebbende, een
eigen leven gaat leiden en in de wereldsamenleving gaat medetellen. Z.i. is
kolonisatie niet iets ongewoons, iets abnormaals, doch de meest gewone vorm,
waaronder de ontginning der aarde in historische tijden geschiedt.
Koloniën staan onder de algemene wet der evolutie; het ideële eindpunt dier
evolutie kan niet anders zijn dan de verdwijning van de koloniale verhouding; al valt
niet te zeggen, wanneer dit eindpunt door een bepaalde kolonie in werkelijkheid zal
worden bereikt, de aanwijzing van de ontwikkelingsrichting geeft toch een algemeen
richtsnoer voor de leiding, die aan de heersende volken bij de ontwikkeling toekomt.
Ongebondenheid-dwang-vrijheid, in dit schema der ontwikkeling van alle
menselijke verhoudingen past ook de koloniale ontwikkeling.
De eerste aanrakingen tussen de volken staan buiten recht en onrecht: het is de
periode der wederzijdse ongebondenheid, waarin tenslotte het ene volk het andere
gaat beheersen en de koloniale verhouding ontstaat. Het heeft daarom ook geen
zin te vragen of de vestiging van die verhouding gerechtvaardigd is; wie de politiek
opvat als leiding in de strijd om het bestaan zal die vraag niet stellen, al zal hij
toetsing van de afzonderlijke daden aan algemeene normen van menselijkheid niet
afwijzen.
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Zo ontstaat gezag, op geweld gegrond. Het tweede stadium. Maar het kan niet door
enkel geweld blijven bestaan. De eenzijdig opgelegde dwang, die op het tijdperk
der wederzijdse ongebondenheid volgt, sluit zich weldra in ordelijke vormen en
schept beveiligde kringen, waarbinnen recht tot vorming en ontwikkeling kan komen;
zij het nog onvolledig, onvolgroeid recht.
Volgroeid, gaat het de gehele verhouding beheersen. Dit is het derde stadium,
het tijdperk der vrijheid. De kolonie is dan òf zelfstandige staat geworden, òf een
met de overige gelijkgerechtigd deel van de moederstaat. De koloniale periode is
dan afgesloten. (Maar de evolutie niet: deze kan het land opnieuw onder vreemd
gezag brengen).
De koloniale mogendheden zijn zich over het algemeen bewust geworden van
hun roeping om de door de geschiedenis aangewezen ontwikkeling der verhoudingen
te bevorderen en wel voornamelijk als gevolg van de volgende factoren:
1e het inzicht dat een welvarende kolonie voor het moederland voordeliger is dan
een gebied, dat door allerlei dwang in zijn ontwikkeling is belemmerd;
2e het met heersersmacht altijd in meerdere of mindere mate samengaande, of
althans spoedig na de veiligstelling van de macht ontwakende besef van
heersersplicht;
3e de door het koloniaal bestuur, gewild of ongewild, versnelde ontwikkeling van
de koloniale bevolking, waardoor deze althans in hare hogere lagen het besef van
minderheid verliest en aan de beslissing over haar belangen deel wenst te hebben,
vervolgens deze geheel in eigen handen verlangt te nemen.
Onze tijd, zo concludeerde de hoogleraar, staat midden in deze ontwikkeling en
heeft de moeilijke taak voor zich, vreedzame oplossingen te vinden voor een
vraagstuk, dat tot dusver enkel door geweld tot oplossing werd gebracht.
Wat Nederlands-Indië betreft, werd bij de laatste grondwetsherziening als richting
aangegeven, dat ‘zowel wetgeving als bestuur ten aanzien van de inwendige
aangelegenheden zooveel mogelijk moeten worden gelegd in handen van in Indië
zelf zetelende lichamen en overheden en dat aan de aldaar gevestigde bevolking
een zo groot mogelijke invloed op en aandeel in de samenstelling dier lichamen
moet worden toegekend.’ In de Indische Staatsregeling werd dit beginsel verder
uitgewerkt door de schepping van een vertegenwoordigend stelsel, vooralsnog
zonder
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ministeriële verantwoordelijkheid; naar Moresco's mening een regeling, die aan de
behoefte van het ogenblik tegemoet kwam en waarmee een behoorlijke proef
mogelijk was. Intussen erkende hij de moeilijkheden, verbonden aan een
vertegenwoordigend stelsel zonder verantwoordelijkheid. Daarom maakte hij zich
bezorgd, wijl in het oorspronkelijke ontwerp der Staatsregeling aan het Inheemse
element in de Volksraad de meerderheid der zetels was toegedacht, waardoor de
raad z.i. bijna gedwongen zou worden, zich als vertegenwoordiging primair van de
inheemse volken te stellen tegenover Gouverneur-Generaal en Departementchefs,
die vooreerst nog wel allen of in meerderheid Nederlanders zouden blijven. Met een
beroep op de ervaring o.a. in Brits-Indië zou hij wensen, dat meer harmonie werd
geschapen tussen de samenstelling van het wetgevende en het bestuursorgaan.
Mocht de tijd aangebroken blijken om in de landsvertegenwoordiging het overwicht
aan het inheemse element toe te kennen, dan zou vooraf, als ginds, een belangrijk
deel der bestuurstaak onder uitsluitend inheemse leiding moeten komen. Aldus
Moresco.
Zoals men weet, heeft een amendement-Feber in de Tweede Kamer bewerkt,
dat de Inheemse meerderheid vervangen werd door een Nederlandse. Maar later
is toch weer, op aandrang van de Indische Regering, in 1930 de ‘Inlandse
meerderheid’ hersteld, zonder dat de door Moresco gestelde voorwaarde was of
kon worden vervuld. En ook is bekend, dat juist deze netelige kwestie een bron van
ontstemming en strijd tussen de betrokken groepen is geworden. Moresco eindigde
met deze woorden, die tot in onze tijd blijven naklinken:
‘De Nederlandse oplossing bestaat in wezen uit een nieuwe proef met het elders
mislukte vertegenwoordigende stelsel, waarbij het uitvoerend gezag niet in organisch
verband staat met het vertegenwoordigend lichaam, dat mede de wetgeving beheerst.
Het gelukken van de proef zou bewijzen dat Nederland op het gebied der koloniale
politiek bij geen enkel ander land ten achter staat; mislukking zou leiden tot een
stap terug naar de oude toestand of tot een sprong naar de parlementaire
regeringsvorm, geen van beide in het belang van de verdere ontwikkeling van het
land. Mislukking zou dan ook zijn een bewijs van onvermogen in de koloniale politiek,
die leiding behoort te geven aan de strijd om het bestaan ook der koloniale volken,
- een aanduiding dat die leiding bij ons niet meer in de beste handen zou zijn.’
Ook als men de toepasselijkheid van de laatste woorden verwerpt, om-
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dat zich sindsdien in de verhouding tussen Nederland en Indië als grote nieuwe
factor het abnormale Japanse ingrijpen heeft voorgedaan, treft toch bij de herlezing
Moresco's waarschuwing.
Ook op ander terrein verzuimde Moresco niet, zijn helder verstand en zijn vlugge
pen in dienst te stellen van de Nederlandse zaak.
Toen in 1925 in Nederland een heftig verzet opkwam tegen het
Nederlands-Belgische Schelde-verdrag, nam hij ijverig deel aan deze beweging,
schreef een tweetal vlugschriften voor het Comité, hield voordrachten enz. Zoals
men weet, werd ten slotte in 1927 het verdrag door de Eerste Kamer verworpen.
In 1927 publiceerde hij in het Koloniaal Tijdschrift een artikel ‘Koloniën als leden
van de Volkenbond’, waarin hij tot de conclusie kwam dat Ned.-Indië een mate van
zelfbestuur genoot, ongeveer overeenkomende met die van Engels-Indië en dus
voor toelating als lid van de Volkenbond wel in aanmerking zou kunnen komen,
hetgeen z.i. om te beginnen zou kunnen geschieden onder leiding van het
moederland.
In 1929 werd Moresco uitgenodigd, Nederland te Genève te vertegenwoordigen
om alle zaken, die in de Volkenbond en bij de Internationale Arbeidsorganisatie in
behandeling zouden komen waar te nemen, in zoover zij voor de Nederlandse
overzeese gebiedsdelen van belang zouden zijn. In deze functie bleef hij 5 jaar
werkzaam. Hij trad als gedelegeerde op in talrijke conferenties en vergaderingen
van de Volkenbond: de Assemblée van 1930 tot 1933, de Arbeidsconferenties en
dgl., de Verkeersconferentie van 1931, de Ontwapeningsconferentie van 1932. In
deze laatste conferentie werd hij tot voorzitter van de marine-commissie benoemd,
in welke functie hij tevens zitting nam in het Bureau der Conferentie.
Als bezuinigingsmaatregel werd het ambt van ‘koloniale waarnemer’ eind 1933
opgeheven. Toch nam Moresco nog herhaaldelijk deel aan het werk te Genève,
b.v. aan de Arbeidsconferentie van 1936. Ook werd hij gekozen tot voorzitter van
het Comité, dat tot taak had de verdere ontwikkeling van de strijd tussen Japan en
China na te gaan. Overigens beperkte hij zich tot wetenschappelijk werk en tot
deelneming aan de van verschillende kanten aangewende pogingen om een nieuwe
wereldoorlog te verhinderen.
Wat het eerste betreft: in de zomer van 1936 hield hij voor de Academie voor
Internationaal Recht te 's-Gravenhage een reeks voordrachten
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over de betrekkingen tussen Moederland en Overzeese gebiedsdelen. Ook nam hij
in 1937 deel aan een te Parijs door de Organisation des hautes études internationales
gehouden conferentie, die ‘peaceful change’ en in 't bijzonder de afwending van het
oorlogsgevaar tot doel had. Moresco presideerde hier de Commissie voor koloniale
zaken en hield een betoog om teruggaaf aan Duitsland van de krachtens het verdrag
van Versailles afgestane koloniën te bepleiten; dit betoog is ook elders verschenen.
Uit deze betogen spreekt duidelijk, dat Moresco tot het laatst toe zijn post is blijven
innemen in het streven, om de weg tot een redelijk vergelijk - en daardoor tot het
behoud van de vrede - te vinden.
Helaas zijn ook zijn pogingen vastgelopen.
Reeds sedert Juli 1932, toen de Ontwapeningsconferentie feitelijk mislukt was,
leek Moresco de oorlog onvermijdelijk. Hij besloot, niet het voorbeeld van anderen
te volgen, die naar het buitenland uitweken.
Toen de Joden-vervolging in Nederland begon, gaf Moresco zich zonder meer
op als hebbende vier Joodse grootouders. Mr. Frederiks slaagde er in, een
toezegging van bescherming te krijgen voor een beperkt getal ‘prominente’ personen.
Moresco, die aanvankelijk als Portugees Jood ongemoeid was gebleven, vroeg en
verkreeg plaatsing op die lijst met het oog op de belangen van een familielid van
niet geheel Portugesen bloede. In Maart 1943 werd den ingeschrevenen verzocht,
zich te Barneveld te laten opnemen in de Schaffelaar. Moresco, zijn vrouw en zijn
zoon hebben zich toen daarheen begeven.
Over 't geheel was voor hen de Schaffelaar een ‘zeer bevredigend verblijf’, hoewel
Moresco's bejaarde, meer dan half blinde en lijdende echtgenote het moeilijk genoeg
had, ook door het voorgeschreven overnachten in een slaapzaal; tenslotte kon hierin
echter worden voorzien.
Op 29 September werden alle geïnterneerden naar Westerbork overgebracht.
Mevr. Moresco overleed hier 2 maanden later. Weldra kwam nu het transport naar
Duitsland aan de orde voor alle aanwezigen, inbegrepen de Barnevelders. Moresco
jr. slaagde er in, deze laatste groep te doen blijven, wat vermoedelijk hun leven
heeft gered. Ontstemd over deze bemoeiingen deed de Kampcommandant Moresco
en zijn zoon 2 maanden in een cel opsluiten. De zoon werd vervolgens naar Zeist
overgebracht, waar hij later wist te ontvluchten. Moresco Sr. bleef.
Op 9 September 1944 werd de groep Barnevelders naar Theresienstadt
(Theresina) overgebracht. In dit beperkte ‘ghetto’gebied waren de geïnterneerden
betrekkelijk vrij en ook de fysieke factoren bleken mee te vallen.
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In 1945 kwam de bevrijding en Moresco kon naar het vaderland terugkeren. Hij
heeft de terugkeer niet lang overleefd: op 21 Juni per vliegtuig te Eindhoven
aangekomen, overleed hij reeds 3 dagen later aan hartzwakte in het noodziekenhuis
St. Martinus aldaar. Hij werd ter plaatse op het Israëlietische kerkhof begraven.
Zo eindigde een welbesteed leven haast onopgemerkt in eenzaamheid. Maar
toch in het lang verwachte blijde licht van herrijzend Nederland.
A.B. COHEN STUART
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Jacobus Oranje
(Berkel en Rodenrijs, 27 Juli 1898-Amsterdam, 6 April 1946)
‘Kort, moeilijk, maar rijk is het leven geweest van Ko Oranje.’
Aldus de aanhef van een door ontroering trillende toespraak van den oud-minister
prof. Gerbrandy in de aula van de begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam tijdens de
plechtige teraardebestelling van zijn diepbetreurden vriend en opvolger.
De tegenstelling van de beide eerste woorden tegenover het laatste is een rake
karakteristiek, welke door allen, die Oranje hebben gekend, ten volle zal worden
beaamd. Kort en moeilijk, kort, want slechts zeven en veertig jaren oud werd Oranje
tot een hooger leven geroepen, moeilijk ten gevolge van de vele eischen, die hij bij
de vervulling van zijn levensplicht aan zichzelf stelde. Maar rijk, want hij heeft de
voldoening gesmaakt zijn arbeid te zien bekroond door Godes zegen, in de eerste
plaats wel in zijn onvermoeid streven krachtdadig mede te werken aan de bevrijding
van zijn dierbaar vaderland.
Wel weinigen in den lande hebben op een zoodanigen staat van dienst kunnen
bogen als deze man, die met alle onverschrokkenheid en courage civil onafgebroken
is doordrongen geweest van Marnix' devies: ‘Repos ailleurs’.
Jacobus Oranje is op 27 Juli 1898 geboren te Berkel en Rodenrijs als zoon van den
bekenden later Haagschen gereformeerden predikant Cornelis Oranje en Johanna
Cornelia de Kruijter.
Na het overlijden van zijn vader, dien hij op jeugdigen leeftijd verloor, hertrouwde
zijn moeder met den heer H. Pollema te Sneek en zoo verhuisde het gezin naar
Sneek, waar de jonge Oranje, na aanvankelijk het gymnasium in de residentie te
hebben bezocht, het gymnasiale onderwijs verder heeft genoten.
Met de bedoeling om ook tot predikant te worden opgeleid werd Oranje in 1917
ingeschreven als student aan de Vrije Universiteit, waar hij naast de theologische
colleges tevens die in de faculteit der rechtsgeleerdheid ging volgen, zonder echter
in die jaren zijn studies te kunnen beëindigen. Wel legde hij in 1919 in beide
faculteiten de eerste examens af, die den grondslag vormen voor verderen serieuzen
arbeid, doch een zwakke gezondheid noopte hem een werkkring elders in een
zachter klimaat te zoeken. Den raad om naar Zuid-Afrika te gaan volgde hij op,
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zoodat hij na een korte voorbereiding een betrekking aanvaardde als leeraar in de
oude en moderne talen aan de Boys High School te Pretoria. Het was in deze
omgeving, dat hij ook zijn toekomstige echtgenoote, Marie Jacoba van der Meulen,
die in die jaren als leerares werkzaam was aan de Girls High School te
Johannesburg, leerde kennen.
In 1925 kwam Oranje met verlof naar Nederland ten einde aan de Vrije Universiteit
zijn academische studies te voltooien en met gunstig gevolg het doctoraal examen
in de rechtswetenschap af te leggen. Zijn gezondheidstoestand was toen gelukkig
zoodanig verbeterd, dat hij voortaan zijn voortdurend verblijf in het vaderland kon
vestigen. Een terugkeer naar Zuid-Afrika diende om te Pretoria zijn arbeid af te
sluiten, in het huwelijk te treden en kort daarop voorgoed de terugreis naar het
vaderland te ondernemen.
Hij aanvaardde een functie als hoofdcommies aan het Ministerie van Arbeid,
Handel en Nijverheid. Slechts kort van duur kon de ambtelijke sfeer Oranje bekoren.
Want reeds anderhalf jaar later trad hij in dienst van het Philips-concern te Eindhoven;
achtereenvolgens bekleedde hij in verschillende afdeelingen een belangrijke positie
als secretaris. Groot was Oranje's gezag in deze industrieele onderneming; het zou
voortdurend stijgen door zijn ontoombare werklust en vitaliteit, die zich ook
manifesteerden in een met succes bekroonden wetenschappelijken arbeid. Want
zijn vrijen tijd besteedde Oranje aan het werken aan een proefschrift, waarmede hij
op 20 Mei 1938 den graad van doctor in de rechtsgeleerdheid verwierf. De dissertatie
had tot titel ‘Rights affecting the use of broadcasts’; Prof. mr P.S. Gerbrandy, de
illustere hoogleeraar der Vrije Universiteit, trad als promotor op.
Geen wonder was het, dat, toen Gerbrandy in den zomer van 1939 door de
aanvaarding van het ambt van Minister van Justitie als hoogleeraar de Vrije
Universiteit vaarwel zegde, Oranje tot degenen behoorde, die als aangewezen
opvolger in aanmerking mochten komen. Directeuren van de Vrije Universiteit gaven
reeds op 27 October 1939 hun sanctie aan Oranje's benoeming tot hoogleeraar in
het Handelsrecht, Faillissementsrecht en Burgerlijk Procesrecht. Op 9 Februari 1940
aanvaardde hij zijn nieuwe ambt met een inaugureele rede over ‘Het karakter van
de overeenkomst van levensverzekering’, een rede, in welke hij niet verzuimde om
ook op den principieelen dogmatischer kant van het vraagstuk het licht te doen
vallen. Van een stoutmoedigen anti-revolutionnairen geleerde had men bezwaarlijk
anders kunnen verwachten. Maar
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het waren niet uitsluitend steile principes, die Oranje hier verkondigde. Man van de
practijk bleek hij evenzeer toegankelijk te zijn voor de overtuiging van anderen, en
ook zonder zijn beginsel te verloochenen, zoo noodig die overtuiging tot de zijne te
maken. Oranje's nobel rondborstig karakter stond daarvoor in ieder opzicht borg.
Nauwelijks drie maanden na de aanvaarding van het hoogleeraarsambt werd
Oranje door de omstandigheden genoodzaakt zijn gansche persoonlijkheid te geven
aan de zaak, die ieder weldenkend Nederlander in de eerste plaats moest
preoccupeeren: de redding en de bevrijding van het dierbare vaderland. Die arbeid
is een aaneenschakeling geweest van daden, welke voor den gewonen mensch
reeds bijna te veel zijn en naar hun aard en hun aantal den ‘superman’ ter uitvoering
vereischen. Aanstonds heeft hij zich rekenschap gegeven in welke banen het verzet
tegen de gehate bezetters moest worden geleid en hoe hij zich daarbij van de
noodzakelijke medewerking van velen kon verzekeren.
De Vrije Universiteit mocht misschien op zich zelf beschouwd niet zóó kwetsbaar
worden geacht als de oudere toonaangevende zuster, het eeuwenoude bolwerk te
Leiden, een instelling, die in haar wezen voor altijd nauw blijft verbonden aan onzen
voormaligen strijd om de vrijheid, nochtans staat het vast, dat ook de eerste
onafgebroken der bezettende macht een doorn in het oog was en dat elk gebaar,
dat van haar uitging, terstond moest worden gepareerd. Dat een en ander aanleiding
gaf tot hernieuwde actie zoo mogelijk in nog heviger mate van de zijde der ‘illegale
rebellen’ lag in de rede. Koen en onverschrokken is Oranje daarbij te werk gegaan.
In den kring zijner Universiteit werd hij alras als een der vooraanstaanden opgemerkt
en toen het daar begon te spannen, in het voorjaar van 1943, zag hij er niet tegen
op om als primus inter pares den last van het rectoraat op zich te nemen. In de
eerste plaats hadden de talrijke studenten van Nederland zijn voortdurende zorg.
Ik zeg met opzet van Nederland, want die zorg bleef niet beperkt tot zijn eigen alumni
van de V.U., maar strekte zich uit tot die van het gansche land. Er was een
interacademiaal contact gevormd ten aanzien van het verzet, zoowel van de zijde
der hoogleeraren als van die der studenten en mocht dat contact nu en dan hebben
gefaald, dan lag dat geenszins aan de instigaties van Oranje. In zijn magistrale rede
op 19 September 1945, een rede voor een talrijke schare in de groote gehoorzaal
van het Indisch Instituut gehouden bij gelegenheid van de overdracht van het
rectoraat der Vrije Universiteit aan zijn opvolger prof. dr J. Coops, heeft Oranje
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een en ander medegedeeld van de wijze waarop dit verzet is gevoerd. Hoe daarbij
dag aan dag, neen van uur tot uur, van minuut tot minuut moest worden geageerd
niet alleen tegen de bezetters, maar ook tegen lafhartige landgenooten, die als
oogendienaars van de bezettende macht het streven najoegen om de
annexionistische plannen in de hand te werken, is in die rede uitvoerig geschetst,
ook hoe het initiatief van enkelen door velen is begrepen en alom voldoenden
weerklank heeft gevonden.
Het is geen strijd geweest, die op professorale wijze in de studeerkamer is
uitgedacht en uitgewerkt, neen integendeel, de kamp werd gevoerd op het terrein
van den wereldbrand, vaak zelfs met open vizier, en steeds met de kracht der
overtuiging en met den moed van den onverschrokkene. Oranje vreesde daarbij
niet zoo noodig den leeuw in zijn hol op te zoeken. Prof. mr N. Okma heeft er aan
herinnerd, hoe Oranje nooit heeft geschroomd het contact met de tegenstanders te
houden. Hij hield den vijand zijn schendingen van het volkenrecht voor, bepleitte er
de belangen der slachtoffers. Een wonder mocht het wezen, dat de Duitschers een
zóó gevaarlijken tegenstander niet eerder hebben doorgrond. De eenige verklaring,
die prof. Okma wist, is deze, dat Oranje het overwicht van zijn persoonlijkheid ook
tegenover den vijand wist te doen gelden. Gevangenisdirecteuren vlogen voor hem;
wachtmeesters waren als was in zijn handen: ‘Der Mann hat Einfluss’, zeiden ze
tegen elkander. En Duitschers zijn benauwd voor ‘Einfluss’.
Zoo werd het hem mogelijk gemaakt om in Februari 1944 een reis naar Duitschland
te ondernemen, waar hij in de centra der weggevoerde en te werk gestelde studenten
velen tot verzet aanmoedigde, de behandeling in kampen en ziekenhuizen
controleerde en door een oordeelkundig ingrijpen herhaaldelijk veel ten gunste heeft
kunnen doen verbeteren. De aansporing tot verzet stond evenwel als hoofddoel
voorop. Oranje trachtte de studenten tot desertie te bewegen en onderwees hen
op welke wijze zij de kampen konden verlaten, hoe zij als ‘blinde passagiers’ van
de treinen konden gebruik maken en waar zij bij het overschrijden van de grens
onmiddellijk den noodigen steun konden erlangen; hij gaf hun valsche
persoonsbewijzen, de illegale documenten bij uitnemendheid. Zijn krachtig advies
sloeg dermate in, dat, terwijl hij zelf nog in Duitschland vertoefde, de eerste van de
reeks door hem bewerkte studenten in het vaderland reeds waren teruggekeerd.
Tijdens zijn verblijf in Duitschland heeft hij ook de gelegenheid waargenomen om
den grooten Nederlandschen staatsman dr H. Colijn in diens oord van ballingschap
te
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Ilmenau in Thuringen, dezelfde plaats waar Thorbecke in 1869 zijn vermaarde
Narede schreef, op te zoeken en dezen een opbeurenden groet van aanhankelijkheid
van tal van landgenooten nog kort voor diens dood te mogen brengen.
Tegelijkertijd bleven de belangen van vele studenten, die door de omstandigheden
in studienood waren geraakt en die tengevolge van de officieele sluiting der academie
van de mogelijkheid om zich aan examens te onderwerpen verstoken waren, bij
voortduring zijn aandacht trekken. De tentamina aan de V.U. werden door hem in
samenwerking met zijn diepbetreurden en trouwen ambtgenoot Victor Rutgers
georganiseerd, terwijl hij daarbij onmiddellijk den steun verkreeg van zijn andere
collega's van den academischen senaat. Wie op een Woensdagochtend gedurende
het najaar van 1943 en de eerste helft van 1944 Oranje's woning aan de Jan
Luykenstraat te Amsterdam mocht betreden ten einde op het vermaard geworden
spreekuur zijn raad in te winnen of een afspraak te maken over de mogelijkheid van
een of ander tentamen zal dit nimmer vergeten. Bij tientallen tegelijk kwamen de
gegadigden tot de clandestiene tentamina zich aanmelden en niemand ging
ongetroost heen. Het was op een van die Woensdagochtenden, dat schrijver dezer
regelen het voorrecht is ten deel gevallen Oranje voor het eerst te ontmoeten, een
ontmoeting, die het begin is geweest van een warme, onvergetelijke vriendschap,
die helaas reeds twee jaar later op zoo wreede wijze door Oranje's overlijden is
gestoord.
Bij al zijn arbeid in het belang van het zich steeds krachtiger manifesteerend
verzet vond Oranje nog den tijd en den lust zijn werk voor de wetenschap voort te
zetten. De zes weken van 16 Juli tot einde Augustus 1944 werden in strenge
afzondering doorgebracht ten einde zich door gestadige lectuur aan de aanvulling
en verfrissching van zijn wetenschappelijke kennis te wijden. Kort te voren zag hij
zich bovendien belast met nieuwen organisatorischen arbeid van voorbereidenden
aard: leiding te moeten geven aan de Radio op het oogenblik van onze bevrijding,
een functie, die hij aanvaardde op verzoek van onze regeering, die toen nog te
Londen vertoefde. Toen het er op den historischen ‘dollen’ Dinsdag, den 5den
September 1944, aanvankelijk naar leek, dat ons land spoedig zou zijn bevrijd, toog
Oranje in het vroege ochtenduur op de fiets naar Hilversum, ten einde aldaar in
samenwerking met de oude beproefde radio-krachten en experts op dit gebied
paraat te staan om de organisatie van dit belangrijke element in onze cultureele
samenleving
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onverwijld op te vangen en over te nemen. Helaas hebben de gebeurtenissen in
die dagen tot een groote teleurstelling geleid, zoodat veel arbeid vruchteloos is
gebleven.
Maar Oranje zelf werd zeer spoedig alweer tot anderen arbeid geroepen door te
worden uitgenoodigd toe te treden tot het in het begin van Augustus 1944 ingestelde
belangrijke college van Vertrouwensmannen, dat bestemd was gedurende het
vacuum onmiddellijk na de bevrijding van ons land de richtlijnen van het staatsbeleid
uit te stippelen. Op voordracht zijner medeleden werd Oranje door de Regeering te
Londen bij besluit van 19 September 1944 daartoe aangewezen. Blijkens het
officieele in 1946 verschenen verslag van de werkzaamheden van dit college is
Oranje's aandeel belangrijk geweest. Twee der medeleden, de tegenwoordige
minister van Sociale Zaken, W. Drees en de Leidsche hoogleeraar prof. mr. R.P.
Cleveringa hebben daarvan in het openbaar getuigenis afgelegd. Drees schreef
o.a.: ‘Oranje was altijd actief, altijd aandringend op snel handelen, op volledige
voorbereiding. Altijd bereid alles te doen en alles te wagen’. Drees vermeldde een
episode uit den verschrikkelijken winter van 1944/45. De vertrouwensmannen hielden
hun geheime bijeenkomsten geregeld in de minder kwetsbare Valeriuskliniek te
Amsterdam, waar Oranje als rector-magnificus van de V.U. zijn medeleden van dit
moderne ‘Comité du salut public’ gastvrijheid aanbood en een betrekkelijk rustig
genot van vergadering kon verzekeren. ‘De vorst was ingevallen’, aldus vervolgt
Drees, ‘daardoor viel elke mogelijkheid weg om per schip wat voedsel uit het Noorden
en het Oosten van ons land naar het Westen te brengen. Het wegvervoer was nog
bezwaarlijker dan tevoren. Als de vorst aanhield zou er weldra niets meer zijn. Moest
mogelijk toch om ons volk te redden het spoorwegvervoer, althans voor
levensmiddelen worden hervat? De Duitschers hadden aan de Nederlandsche
autoriteiten voor de voedselvoorziening doen weten, dat zij bereid waren het rijden
van enkele treinen voor dit doel toe te staan, zonder daaraan den eisch van het
opheffen der staking te verbinden. Waar lag de grens? Mochten wij den honger
verder laten gaan? Maar aan den anderen kant, zouden wij, door aan de regeering
te adviseeren het rijden van enkele treinen goed te keuren, niet het gevaar oproepen
de staking te doen verloopen zonder de spoorwegarbeiders, die het werk zouden
doen, in den val te lokken? Overleg werd noodig geoordeeld met de directie van de
spoorwegen en de vakvereenigingen. Oranje was toen degene, die dadelijk op zich
nam dat overleg te plegen.
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Bij afschuwelijk weer, over gladde wegen fietste hij urenlang naar de schuilplaats
der directie. Hij kon, hoe sterk hij toen ook scheen, den tocht nauwelijks volbrengen.
Hij viel en was een tijdlang vrijwel buiten bewustzijn, maar hij heeft doorgezet. De
conclusie is negatief geweest en kort daarna viel de dooi in, zoodat weldra eenig
vervoer te water mogelijk was. Oranje echter had eens te meer getoond van welk
hout hij gesneden was’.
Dit is één staaltje uit vele. Als een ‘vliegende Hollander’ zwierf Oranje in dien
somberen barren winter en het daarop volgende voorjaar van het ééne adres naar
het andere, terwijl hij daarbij de kans liep in handen te vallen van de meedoogenlooze
ambtenaren van den Sicherheitsdienst, die er langzamerhand genoeg van begonnen
te krijgen en Oranje op de lijst van de in hun oogen staatsgevaarlijken hadden
geplaatst. Bij dezen dagelijkschen arbeid in den dienst van het naar bevrijding
snakkende vaderland, een bevrijding, die hoe nabij zij ook was, dagelijks nog tal
van slachtoffers eischte en de grootst mogelijke omzichtigheid verlangde van hen,
die in het gestage verzet leiding gaven, is Oranje op meesterlijke wijze terzijde
gestaan door zijn trouwe, even dappere gade, die evenmin als hij voor geen gevaar
terugdeinsde en herhaaldelijk in hachelijke oogenblikken een trait d'union is geweest
tusschen ‘onderduikers’ en toekomstige ‘maquis’.
5 Mei 1945. Heel Nederland leest op de groote en kleine affiches de
vertrouwenwekkende proclamaties der Vertrouwensmannen. De negen mannen
zetten collegiaal en ieder naar eigen aard de hun aangewezen taak voort. Het Militair
Gezag is evenwel onverbiddelijk en in menig opzicht misschien ietwat eigengereid.
Zoo werden Oranje in de hem opgedragen functie van regeeringsgemachtigde voor
de radio onverwachte moeilijkheden in den weg gelegd, die hem op zijn zachtst
uitgedrukt tal van teleurstellingen baarden. Tengevolge van de vroegtijdige vrijmaking
van het Zuiden was de radio daar in handen gekomen van den zender ‘Herrijzend
Nederland’, die onmiddellijk na de bevrijding als gemachtigde van het Militair gezag
ook in het Noorden optrad en alle voorzieningen, door Oranje te voren voorbereid
en getroffen terzijde schoof en miskende. Oranje, als te goed vaderlander, beriep
zich niet op verkregen rechten, noch wilde hij de eendracht van het land verstoren,
zodat hij onmiddellijk eigener beweging terugtrad. Later zou blijken, hoe juist Oranje
bij zijn voorbereidend werk had gezien, want dat alles, inzonderheid wat betreft de
doelmatige inschake-
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ling der oude omroep-vereenigingen is vele maanden daarna een voldongen feit
geworden.
Oranje zelf ging voort zich aan den nieuwen arbeid voor zijn geliefde Universiteit
te geven. Met een élan, zooals wellicht nimmer te voren. Op 12 Juni reeds konden
de eerste examens worden afgenomen; den 25sten van dezelfde maand hield hij
in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering van den academischen Senaat
in de groote zaal van het Amsterdamsch Muzieklyceum een openbaar college, dat
als officieele opening der lessen was bedoeld. En op 19 September 1945 de
hierboven reeds vermelde overdrachtsrede van het rectoraat der Vrije Universiteit.
Het was helaas de laatste daad door hem in het openbaar verricht.
Hem, die reeds eenige jaren te voren was benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger
in het Gerechtshof te Amsterdam, viel bovendien de onderscheiding ten deel om
tot Vice-President van het Bijzonder Gerechtshof, dat met de berechting van politieke
delinquenten was belast, te worden benoemd. Ook maakte hij deel uit van de toen
nog in volle actie zijnde Groote Adviescommissie der Illegaliteit.
Doch in het begin van October openbaarde zich de verraderlijke ziekte, die
opneming in een ziekenhuis en operatief ingrijpen noodzakelijk maakten. Aanvankelijk
herstel deed zich gunstig aanzien, zoodat tal van vrienden nu en dan gelegenheid
kregen den vitalen en levenslustigen man aan het ziekbed te mogen bezoeken, van
welke de meesten onder hen stellig rijker zullen zijn huiswaarts gekeerd, omdat hij
met de hem eigen frischheid van uiting geven aan hetgeen hem bezielde terstond
vermocht te imponeeren en door de klaarheid van zijn betoog te overtuigen. Hoe
zeer bleef hij deelnemen aan al hetgeen in dezen grooten tijd van resurrectie en
omvorming in de wereld in het algemeen en in het vaderland in het bijzonder
gebeurde. Ofschoon hij zijn afkeuring, zelfs van enkele opvattingen zijner
partijgenooten niet onder stoelen of banken stak, bleef zijn eindoordeel steeds zacht
en waardeerend. Erkentelijk was hij voor elke belangstelling van derden voor zijn
persoon en zijn werk; hoe verheugd was hij, om een voorbeeld te noemen, over de
benoeming tot lid onzer Maatschappij in de jaarvergadering van 22 December jl.
Maar de zoozeer en door allen vurig gewenschte beterschap mocht niet intreden.
Het lichaam bleek te veel van Oranje's krachten te hebben gevorderd en zoo is hij
in den vroegen ochtend van 6 April 1946 voor-
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goed heengegaan van allen, die hem zoo dierbaar waren, in de eerste plaats van
zijn gezin, dat hem op de handen droeg, zijn vrouw, zijn beide zoons en zijn
dochtertje.
Een officieele posthume hulde aan zijn nagedachtenis werd door Hare Majesteit
de Koningin gebracht, toen Zij op 9 Mei jl. in het Koninklijk Paleis te Amsterdam aan
Mevrouw Oranje het kort te voren ingestelde verzetskruis uitreikte, een
onderscheiding, bij welke tevens wordt vermeld, ‘dat zij is toegekend aan Professor
Mr J. Oranje voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, initiatief,
volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van
de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige
activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad
en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen’.
31 October 1946.
S. BOTTENHEIM

Lijst der geschriften
1929

De verhouding van de taak van diaconie,
overheid en philanthropie, inzake de
ziekenverpleging. In samenwerking met
mr A.J.L. van Beeck Calkoen, ds
Lindeboom en prof. dr H. Dooyeweerd.
Diaconaal Correspondentieblad.

1938

Rights affecting the use of broadcasts.
Dissertatie.

1940

Het karakter van de overeenkomst van
levensverzekering. Inaugureele oratie,
gehouden op 9 Februari 1940.
Amsterdam, Noord-Hollandsche
Uitgevers Mij.

1941

Carpe Diem. Almanak van het
Studentencorps aan de Vrije Universiteit.

1943

Civielrechtelijke bescherming van den
uitvoerenden kunstenaar. Referaat voor
de 28ste Wetenschappelijke
Samenkomst der Vrije Universiteit op 14
Juli 1943

1945

Vier Redevoeringen in 1945 aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam uitgesproken
door den Rector Magnificus.
Wageningen. N.V. Gebr. Zomer &
Keuning's Uitgevers Mij.

1946

Staatkundige Hervormingen. Rapport
uitgebracht aan het Genootschap voor
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den Rechtsstaat. In samenwerking met
mr N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello,
mr. L.J.J. Caron, mr J. Everts, prof. mr
V.H. Rutgers, Mag. dr S. Stokman o.f.m.,
ir G.L. Tegelberg, mej. mr N.S. Corry
Tendeloo, mr J. In 't Veld, dr H.B. Wiardi
Beckman, mr dr P.J. Witteman en mr
F.W.D.C.A. van Hattum. Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink & Zoon N.V.
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Romain Rolland
(Clamecy, 29 Januari 1866 - Vézelay, 30 December 1944)
Kort na de bevrijding van zijn vaderland, en terwijl het onze het hoogtepunt van de
bezettings-ellende bereikte, in December 1944, stierf op 78-jarigen leeftijd een man
die meer dan een halve eeuw lang het geestelijk leven van Europa had beheerscht
en die veeleer dan als schrijver, als denker werd hooggeacht: Romain Rolland.
Hij was geboren te Clamecy, het schilderachtige, stille stadje in Morvan, dat men
wel ‘la Bruges morvandelle’ heeft genoemd. Zijn ouders kwamen uit Bourgogne;
zijn aanhankelijkheid aan het boerenland met zijn groot historisch verleden en zijn
intense levenskracht zou Rolland later neerleggen in een van zijn beste werken:
Colas Breugnon.
Hij was achtereenvolgens leerling op de H.B.S. (Collège) van zijn geboorteplaats
en van het Lycée Louis-le-Grand te Parijs; na zijn middelbare studies stond hij voor
de keus, muziek te gaan studeeren of toelatingsexamen te doen voor de Ecole
Polytechnique, zooals zijn vader het verlangde. En hij koos een derden weg: aan
de Ecole Normale (opleidingsschool voor leeraren bij het middelbaar onderwijs)
volgde hij cursussen in geschiedenis en aardrijkskunde. Intusschen onderhield hij
met geestdrift zijn belangstelling voor letterkunde en wijsbegeerte.
Hij heeft later bevestigd, dat Empedocles en Spinoza de geestelijke gidsen waren
van zijn jeugd.
Op 22-jarigen leeftijd schreef hij zijn geloofsbelijdenis: Credo quia verum, berustend
op deze grondstelling: ‘Ik gevoel, dus God bestaat’. Een jaar later werd hij toegelaten
tot de ‘Ecole Française’ te Rome: in deze jaren - zijn ‘Sturm- und Drangperiode’ oefenden Tolstoï, Shakespeare, Wagner en zijn oude vriendin Malwida von
Meysenbug een onvergankelijken invloed op zijn geestelijke- en gevoelsontwikkeling.
Hij promoveerde in 1895 tot doctor in de letteren aan de Sorbonne, op een Fransch
proefschrift, getiteld Les Origines du Théâtre lyrique moderne; histoire de l'Opéra
en Europe avant Lulli et Scarlatti (bekroond door de Académie Française met den
‘Prix Kastner-Boursault’), en op een Latijnsche dissertatie: Cur ars picturae apud
Italos XVI saeculi deciderit, die hij in 1896 samenvatte in een, in de ‘Revue de Paris’
opgenomen essay, dat getiteld was: La Décadence de la Peinture Italienne. In 1903
werd de jonge geleerde benoemd, aan dezelfde Parijsche Universiteit, tot hoogleeraar
in de muziekgeschiedenis.
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Voortaan zullen afwisselend van zijn hand verschijnen: tooneelstukken,
musicologische studiën, artikelen op het gebied der beeldende kunsten, werken
van litterair-critischen aard, biografieën, philosofische en polemische geschriften
en romans. Men mag gerust zeggen, dat Rolland van 1888 tot 1944 zonder
onderbreking de pen heeft gehanteerd.
Zijn spiritualisme, onverwinnelijk omstuwd door de toen zoo krachtige golven van
een materialistisch naturalisme in de letteren en in de algemeen aanvaarde
levensbeschouwing, stelde hem in staat zijn zwakke constitutie te doen pal staan
in den afmattenden strijd voor zijn geestelijke idealen. In zijn wereldberoemden,
tiendeeligen roman, Jean-Christophe, waarvan het eerste deel in 1904 verscheen,
maar waar hij sinds 1888 aan had gewerkt, treffen wij, onder honderd andere, twee
helden aan, twee vrienden, Jean-Christophe en Olivier, waarin hij zichzelven heeft
willen belichamen. Olivier is de nerveuze, zwakke aestheet (die hij was),
Jean-Christophe, de stoere epicurist (die hij wenschte te zijn); maar beiden zijn
bezield met Rollands eigen idealen, en de dragers van zijn eigen humanistische en
internationalistische, pacifistische en vooruitstrevende ideologieën.
In een verbluffend snel tempo volgen elkaar zijn steeds hoogstaande, sterk en
rustig geschreven, alom gewaardeerde boeken op: hij geeft in 1897 een historisch
drama in vijf bedrijven, Saint-Louis, in 1898 den drieacter Aërt, in 1899 den drieacter
Le Triomphe de la Raison (later allebei gebundeld onder den titel: Les Tragédies
de la Foi, 1913); zijn drama's uit de Fransche Revolutie: Les Loups (1898), in het
‘Théâtre de l'OEuvre’ opgevoerd onder den titel Morituri en geteekend met het
pseudoniem Saint-Just; Danton (1900) en Le 14 Juillet (1902); in hetzelfde jaar het
drama Le Temps Viendra, geïnspireerd door den Boerenoorlog, en verheerlijkend
den moed en de geestkracht van Paul Krüger; en, evenals het vorig-genoemde in
drie bedrijven, een historisch drama, La Montespan (1904).
Naast zijn tooneelwerk schreef Rolland zijn beroemden Beethoven (1903), het
eerste deel van de serie ‘Vie des Hommes Illustres’, in 1906 gevolgd door Deel II:
Vie de Michel-Ange en in 1911 door Deel III: Vie de Tolstoï. Hier dient opgemerkt
te worden, dat de geest die de opeenvolgende deelen van den Jean-Christophe
beheerscht, sterk den invloed verraadt waaronder de schrijver in die respectievelijke
levensperioden dacht en arbeidde: de deelen I-IV (1904-1906) staan in het teeken
van Beethoven en zijn als het ware de geromanceerde biografie van den
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Bonnschen toondichter; de deelen V-VII (1908-1909) toonen dat zijn belangstelling
voor de muziek zich heeft uitgebreid tot een wijde liefde voor alle schoone kunsten
(Michel-Angelo), en de deelen VIII-X (1910-1912) stellen boven de kunst, de ethica
der Tolstoïaansche menschenliefde.
In de jaren 1899-1912 verschijnen talrijke muziekgeschiedkundige en
muziekcritische geschriften van zijn hand. Wij noemen hiervan vijf studies over don
Lorenzo Perosi, drie over Richard Strauss, een over Kuhnau, een over Charpentier,
den componist van Louise, drie over Luigi Rossi en de Italiaansche componisten
ten tijde van Mazarin, studies en essays over Saint-Saëns, Wagner en Rossini; twee
over Vincent d'Indy, drie over Gluck, voorts essays en artikelen over Mozart, Berlioz,
Rameau, Hugo Wolf, Lulli, Grétry, Debussy, e.a. Deze werden later gebundeld in
Musiciens d'Autrefois (1908) en Musiciens d'Aujourd' hui (1908). In 1910 verscheen
een monografie van Haendel.
Op geschiedkundig gebied gaf Rolland: Le dernier procés de Louis de Berquin,
1527-1529 en zijn Silhouettes clamecyçoises de la Révolution.
Jean-Christophe vestigde op hem de aandacht der geheele wereld, vooral toen
hem voor dit pacifistische werk in 1916, midden in den eersten wereldoorlog; de
Nobel-Prijs voor de letterkunde werd toegekend. Aan deze bekroning lag overigens
een politieke overweging ten grondslag, want, hoezeer men den cyclus ook als
ideeënboek mag waardeeren - en de waardeering was sterker buiten Frankrijk dan
in zijn vaderland - letterkundig gesproken is er op het breede, machtige en
edelmoedige werk veel af te dingen. Daardoor komt het wellicht, dat het in het
buitenland, en met name in Nederland en Duitschland, een overweldigend succes
oogstte: in vertaalden vorm was Rollands nogal stroeve stijl en zijn te lyrisch-duister
proza geen beletsel om zijn gedachten te bewonderen. Men heeft wel eens, terecht,
beweerd, dat de Fransche tekst, eerder dan van een oorspronkelijk werk, den indruk
wekte, uit een Germaansche taal te zijn overgebracht. In ons land verschenen er
zelfs twee vertalingen van, één van Fenna de Meyier en Bé Stolk, bij de
Hollandia-Drukkerij te Baarn, en één van Jan Romein (Brusse, Rotterdam), die er
een biobibliografie van den schrijver aan deed voorafgaan.
De politieke zijde van Rollands bekroning met den Nobel-Prijs speelt een voorname
rol in zijn verdere geestelijke ontwikkeling. De oorlog van 1914 had den vurigen en
idealistischen pacifist, die in Duitschland zooveel vrienden telde en zooveel aanhang
had, een verschrikkelijke ont-
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goocheling bezorgd. De moord op Jaurès beteekende voor hem de ineenstorting
van zijn vertrouwen in zijn land. De afvalligheid der Duitsche socialisten en het
manifest der beruchte ‘93’ - het goedpraten van de schending der Belgische
neutraliteit - opende zijn oogen op een afschuwelijke werkelijkheid. En toch herstelde
hij zich vrij spoedig. Te zwak voor den militairen dienst, bood de bijna vijftigjarige
zijn diensten aan bij het werk van het Internationale Roode Kruis en in een brief aan
zijn vriend Louis Gillet, gedagteekend 3 October 1914 (- een brief dien men met
eenige andere specimina hunner correspondentie kan vinden in het Parijsche
weekblad ‘Le Littéraire’ van 28 September 1946 -) vertelt hij hem dat hij werkzaam
is te Genève, bij de ‘Agence Internationale des Prisonniers de Guerre’, een bureau,
belast met het bemiddelingswerk tusschen krijgsgevangenen van verschillende
landen en hun bloedverwanten die hen zoeken of met hen wenschen te
correspondeeren. Hij woonde toen in het ‘Hôtel Beauséjour de Champel’, te Genève.
Daar bereidde hij de uitgave voor van het boek, dat van al zijn werken, en van alle
in die jaren verschenen werken, het meeste stof zou doen opwaaien en den schrijver
de felste vijanden en de warmste volgelingen zou geven: Au-dessus de la Mêlée
(in ons land verschenen als Boven het Krijgsgewoel). Hierin stelde de Franschman
zich op een strikt neutraal standpunt, d.w.z., terwijl hij geen hekelende termen
genoeg kon vinden tegen de Duitsche schuldigen - het ‘Pruisisch imperialisme’ maakte hij een onderscheid tusschen de militaire kliek van Wilhelm II en de ‘goede
Duitschers’, de intellectueelen en de kunstenaars. Hij zag zijn landgenooten als
even armzalige verblinden als hun tegenstanders, allen, aan beide zijden, slachtoffers
van een ophitsende en profiteerende oogkleppen-propaganda. Deze nuchtere kijk
1
op de gebeurtenissen kon niet anders dan de Fransche regeerders onwelkom zijn
en Rolland gaf zich zeer goed rekenschap van den haat dien hij tegen zich
opstapelde. Hij heeft van dezen strijd later een lang en uitgesponnen verhaal gemaakt
in den vorm van een roman: Clerambault (1921), de geschiedenis van een
‘bewustwording’. Evenals de schrijver het deed, verkiest de held van dit boek
onbegrip en verguizing boven een toegeven aan theorieën en practijken welke
indruischen tegen de wetten van zijn geweten.
Weldra werd Rolland, zooals Clerambault, de ‘Un contre tous’, en

1

Na 32 jaar is deze controverse met nieuwe felheid opgeleefd. Zie ‘Le Littéraire’ van 18 Januari
en ‘Les Lettres Françaises’ van 14 Februari en 21 Maart 1947. (Het ‘Geval Jean Paulhan’).
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hij werd uit zijn land verbannen. Tijdens zijn ballingschap in Zwitserland werden
hem van Fransche zijde de smartelijkste vernederingen aangedaan. Toen zijn
moeder was gestorven, kreeg hij vier en twintig uur tijd om de begrafenis bij te
wonen, maar in het sterfhuis en op het kerkhof werd hij vergezeld door eenige
maréchaussées die hem bewaakten. De Fransche pers en een aantal
overtuiginglooze broodschrijvers gaven artikelen, brochures en boeken waarvan de
toon beneden alle critiek was.
Men verweet hem, dat hij ‘partij koos voor een minderheid en de algemeene
stemming niet eerbiedigde’, en ‘ongevoelig bleef voor la contagion bienfaisante de
l'esprit national (Jean Maxe: L'Idole: L' ‘Européen’ Romain Rolland, uitg. Bossard,
1922). De vermelding dat Rollands geestelijke vriendin, Marcelle Capy, ook in ons
land hoog aangeschreven, en bekend als de auteur van den anti-oorlogsroman Des
Hommes Passèrent..., de minnares was van Meneer Die en Die en dat Rollands
andere adepten respectievelijk een Hugenote en een Jood waren, geeft voldoende
het peil aan van de geestelijke waardigheid zijner pamflettisten.
Belaagd door den Haat, kende Rolland zelf den haat niet. ‘Ik heb maar één haat’,
schreef hij: ‘den haat. Die is mijn vijand, meer dan mijn vijanden het zijn’. En in deze
uitspraak ligt Rollands wezen geheel besloten.
In een beroemden brief aan Gerhard Hauptmann verklaarde Rolland, steeds de
zedelijke en intellectueele grootheid van Duitschland te zullen bewonderen. ‘Ik stel
den mensch niet aansprakelijk voor de dwalingen of de misdaden zijner
landgenooten,’ schreef hij, ‘evenmin als ik het recht opeisch, geëerd te worden voor
de heldenfeiten of de deugden van mijn eigen medeburgers’. De eenige solidariteit
die hij erkent, zou die zijn welke alle leden zou binden van een ideale
menschengemeenschap. Een zijner knapste en schranderste biografen, Christian
Sénéchal (in zijn monografie: Romain Rolland, uitg. La Caravelle, 1933), heeft het
zoo treffend gezegd: ‘De emancipatie van den enkeling, aangevangen in de 18e
eeuw, door hen die het ik ontdekten, is het doel van Rollands roeping op aarde
geweest’.
Voor Rolland is, van zijn eerste geschrift tot zijn laatsten ademtocht, de Vrijheid
's menschen grootste goed, en onder Vrijheid verstond hij de geestelijke vrijheid,
de persoonlijke gewetensvrijheid, die het individu veroorlooft, bij het aanleggen van
zedelijke maatstaven, bij zichzelve te rade te gaan.
Deze gedachte heeft hij neergelegd in alle werken, welke na Jean-
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Christophe verschenen zijn. Wij willen er hier de voornaamste van noemen.
Op romangebied vinden wij, in 1919, Colas Breugnon, in het Nederlandsch vertaald
door wijlen Titia Gorter, onder den titel Klaas Breugnon, een vroolijk verhaal uit het
Boergondische, een verhaal van opstandigheid en vrijheidszin; Pierre et Luce (1920),
een aangrijpende, korte novelle waarin wij een jeugdidylle zien ontluiken en bloeien
te midden van het gruwelijke oorlogsjaar 1918, totdat een berucht geworden
bombardement, door de Duitschers uitgevoerd op Goeden Vrijdag van dat jaar en
gericht op de met geloovigen gevulde kerken, aan de jonge liefde van Pierre en
Luce een eind maakt. Deze geschiedenis, door Bas van Deilen als Goede Vrijdag
in het Hollandsch vertaald en kort vóór 1940 bij ‘Solidariteit’ te Hilversum verschenen,
werd in de eerste uitgave (Ed. du Sablier, Genève) geïllustreerd met houtsneden
van Rollands vriend Frans Masereel.
In later jaren schreef Rolland een tweeden romancyclus, L'Ame Enchantée,
bestaande uit de volgende deelen: I. Annette et Sylvie. II. L'Eté. III. Mère et Fils (in
2 deelen). IV. L'Annonciatrice (3 deelen). Het is een sociale strekkingsroman die
naar onzen smaak weinig aan Rollands schrijversroem kan toevoegen. De
langdradigheid en de gezwollen toon maken het werk, ondanks enkele luchtige
passage's, welhaast onleesbaar.
Als tooneelwerk verdienen eenige latere deelen uit de reeks ‘Théâtre de la
Révolution’ een eervolle vermelding: Robespierre, Les Léonides, maar vooral het
voortreffelijke, met zooveel warmte en waardigheid geschreven Jeu de l'Amour et
*
de la Mort, in ons land opgevoerd als ‘Een Spel van Liefde en Dood’ . Les Vaincus
werd in 1900 geschreven, doch verscheen eerst in 1921 (Ed. Lumière, Antwerpen).
Ten slotte noemen wij met groote waardeering het zinnebeeldige spel Liluli (uitg.
Ollendorff, Parijs, 1920, met houtsneden van Frans Masereel), dat de
goedgeloovigheid der gregaire volksmassa hekelt en de uitbuitende politiek der
machthebbers gispt. Het Nederlandsche tijdschrift ‘Kroniek van Hedendaagsche
Kunst en Kultuur’ van Juni 1937 wijdde er een studie aan, ter gelegenheid van de
opvoering, te Amsterdam, van de zeldzaam gave vertaling van dit stuk. Deze vertaling
was niet geteekend, doch het zou de moeite loonen, den knappen bewerker ‘op te

*

Door de Haagsche amateurstroep ‘L'Atelier’, in den Princesse-Schouwburg, onder leiding
van Louis van Gasteren (op 17 December 1930).
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sporen’, daar ons land zulke kundige bewerkers hard noodig heeft. De opvoering
geschiedde door de studenten van de hoofdstad.
Buiten het zuiver-letterkundige terrein, dat, voor een strekkingsschrijver als Rolland,
uiteraard al potentieel-polemisch is, heeft hij voorts de hierna genoemde werken
gepubliceerd.
In Les Précurseurs (Ed. de l'Humanité, 1919) bundelde Rolland een aantal
opstellen in den geest van zijn Au-dessus de la Mêlée, benevens artikelen over
belangrijke pacifistische werken, geschreven door hen die hij beschouwt als de
‘voorgangers’ eener nieuwe, vredelievende wereldorde: Gorki, Barbusse, Latzko,
G.F. Nicolaï, Forel, en vooral van zijn grooten vriend Stefan Zweig. Van dezen
bewondert Rolland inzonderheid het dramatisch gedicht Jeremias, dat heden ten
dage in ons land een vernieuwde belangstelling geniet. Zooals men weet, heeft
Zweig een bio-bibliografie van Rolland geschreven: Romain Rolland, der Mann und
das Werk (Frankfurt, 1921), die, vertaald door O. Richez, als Romain Rolland, sa
vie, sop oeuvre, in 1929 bij de ‘Editions Pittoresques’ verscheen en die na de
verouderde biografieën van Paul Seippel (Romain Rolland, l'Homme et l'OEuvre,
uitg. P. Ollendorff, Parijs, 1913) en P.J. Jouve's Romain Rolland vivant, 1914-1919,
uitg. P. Ollendorff, Parijs, 1920) tot dusver het beste en volledigste boek is geworden,
aan den grooten schrijver gewijd.
In 1935 komt bij Rieder Rollands ‘Dagboek’ uit, waarin hij zijn politieke
beschouwingen heeft neergelegd, hem ingegeven door de gebeurtenissen in Europa
tussen 1919 en 1934: Quinze Ans de Combat. Hier worden vooral het fascisme en
het nazisme bestreden.
Tot Rollands politieke activiteit behoort ontegenzeggelijk ook het groote aandeel
dat hij had in de oprichting en de redactie van het internationale, linksgeoriënteerde
maandschrift Europe, in 1923. Toen, na den tweeden wereldoorlog, Europe opnieuw
kon verschijnen, wijdde Rollands vriend en geestverwant Jean Cassou in het eerste
nummer (1 Januari 1946) een woord van hulde en aanhankelijkheid aan den, eenige
dagen tevoren overleden, grooten voorman, van wiens Dagboekbladen (Fragments
de Journal), loopende over Januari-Augustus 1933, een klein aantal in hetzelfde
Openingsnummer werden afgedrukt.
In 1936 verscheen bij de Ed. du Sablier (Parijs) een bundel letterkundige essays,
die Rolland tusschen 1916 en 1934 in verschillende Europeesche bladen en
tijdschriften had gepubliceerd. De bundel, getiteld Compagnons de Route, bevat
bijdragen over Shakespeare (eerst opgeno-
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men in A Book of Homage to Shakespeare), over Charles De Coster en diens
Uilenspiegel (tevoren verschenen in Europe, 15 Januari 1927), over Goethe
(overgenomen uit het Goethenummer van Europe, 15 April 1932), over Gobineau,
Renan, Spitteler, Hugo en Tolstoï. In dezen bundel treffen wij ook een brief aan van
Tolstoï aan Rolland. Deze werd geschreven op 4 October 1887; Rolland heeft in
latere jaren vaak verhaald, welk een overweldigenden indruk deze brief op hem
maakte en welken jarenlangen invloed hij op zijn gedachtenleven oefende. Ook
vinden wij hier een uiterst kostbaar document: het verslag van een gesprek dat
Rolland als twintigjarig student mocht voeren met Ernest Renan, nadat hij, in
jeugdigen overmoed, dezen Meester een brief had geschreven over diens wijsgeerige
methode en wereldbeschouwing. In 1930 had de uitgeverij ‘La Belle Page’ te Parijs,
de Paroles de Renan à un Adolescent reeds in een zeer beperkte oplaag het licht
doen zien.
Aangetrokken tot de Indische mystiek en het beginsel der geweldloosheid, richtte
de pacifist Rolland zijn aandachtigen blik op Gandhi, aan wien hij een boek wijdde:
Mahatma Ghandi (Uitg. Stock, Parijs, 1924), dat in 1929 gevolgd werd door La Vie
de Ramakrishna en de beide deelen van La Vie de Vivekananda et l'Evangile
Universel, eveneens bij Stock verschenen.
Aan Beethoven wijdde Rolland, behalve het reeds genoemde werk van 1903, dat
in het Nederlandsch verscheen bij de Wereld-Bibliotheek, een reeks
musico-technische studiewerken: Beethoven, Les Grandes Epoques Créatrices,
bestaande uit de volgende deelen: I. De l'‘Eroïca’ à l'‘Appassionata’; II. Goethe et
Beethoven; III. Le Chant de la Résurrection; dernières sonates et Missa Solemnis
(1928-1937); hij voltooide dit machtige werk één jaar vóór zijn dood, toen hij de
laatste hand legde aan het vierde deel, dat uit drie boeken bestaat. Dit vierde deel
draagt den gezamelijken titel: La Cathédrale interrompue; de drie boeken heeten:
1. La Neuvième Symphonie; 2. Les derniers Quattuors; 3. Finita Commedia. De Ed.
du Sablier bracht er een posthume uitgave van in 1945.
Rolland had zijn jeugdliefde voor Empedocles in 1918 uitgesproken in een ietwat
lyrisch gehouden essay: Empédocle d'Agrigente et l'Age de la Haine dat verscheen
in een periodieke uitgave, Les Cahiers du Carmel (3e jaar, 3e cahier van het eerste
halfjaar, Genève-Parijs). In deze ‘Cahiers’ schreven Rollands geestverwanten Zweig,
L. Charles-Baudouin, O. Borngraeber, Edward Carpenter, Roebakin en anderen.
Rollands Empédocle werd, met L'Eclair de Spinoza, in een fraai geïllustreerde
uitgave door de Ed. du Sablier herdrukt in 1933.
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Tusschen 1924 en 1926 schreef Rolland zijn Mémoires. Twee deelen hiervan zijn
verschenen: Le Voyage Intérieur (1941, uitg. Albin Michel, Parijs) en Le Seuil,
voorafgegaan door Le Royaume du T. (1945, Ed. du Mont-Blanc, te Genève). Het
is helaas ondoenlijk, reeds nu een volledig overzicht te geven van Rollands gereed
liggende geschriften welke op een uitgave wachten; zooals het onmogelijk is een
volledige en chronologische lijst aan te leggen van al wat hij in buitenlandsche
bladen en tijdschriften heeft gepubliceerd. Om die reden, en ook omdat de
internationale contacten nog te schaarsch en te moeilijk zijn om inzage te kunnen
krijgen van al zijn pennevruchten, waarbij men niet uit het oog mag verliezen, dat
door de uitgevers als nieuw aangekondigde publicaties vaak herdrukken of
heruitgaven van tijdschriftartikelen zijn, hebben wij in deze levensbeschrijving
Rollands werken, voor zoover zij thans en in ons land bekend en bereikbaar zijn,
vermeld en afgezien van een systematische of chronologische opgave zijner
1
geschriften, daar zulk een opgave voorloopig niet volledig zou kunnen zijn .
Wel kunnen wij al melding maken van het verwachte verschijnen van een ander
deel van Rollands autobiografie: Le Périple (bij Albin Michel) en van zijn laatste
werk, een uitvoerige biografie van zijn grooten jeugdvriend Charles Péguy, over
wien wij hier nog het volgende moeten vermelden.
Tusschen Rolland en Péguy bestond een hechte vriendschap. De stichter van
de Cahiers de la Quinzaine, een spiritualistisch idealist als hij, was, als hij, sterk
links georiënteerd. Deze gemeenschappelijke geestelijke instelling kwam o.m. tot
uiting in hun houding ten tijde van de Dreyfuszaak. Péguy kondigde ook in zijn
Cahiers (VIe série, No. 5, pp. 214-215) Rollands colleges in de muziekgeschiedenis
aan, gegeven in de Sorbonne, en een aantal werken van Rolland zijn het eerst in
de Cahiers verschenen: de Beethoven (IVe série, No. 10, Januari 1903), de
Michel-Ange (VIIe série, No. 18 en VIIIe série, No. 2, Juni-October 1906) een
Introduction bij den aan R.R. gerichten brief van Tolstoï, door den

1

Kort vóór het afdrukken van dit Bericht vernamen wij dat een einde 1945 bij de firma Nizet &
Bastard, 3 Place de la Sorbonne, Parijs, verschenen Academisch Proefschrift van den
Australischen geleerde Arthur R. Levy, L'Idéalisme de Romain Rolland, een tot eind 1945
bijgewerkte, door deskundigen volledig geachte bibliografie bevat, waarin niet alleen Rollands
werken worden vermeld, doch ook alle essays, studies en tijdschrift-artikelen, over de geheele
wereld verschenen, aan Rollands werken of aan op Rollands oeuvre betrekking hebbende
werken gewijd, werden opgenomen. De boekhandel in ons land is, zoo bleek ons bij navraag,
in staat, deze dissertatie van Arthur R. Levy, te leveren. Wij mogen derhalve den
belangstellende naar deze bibliografie verwijzen.
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geadresseerde (IIIe série, No. 9, Febr. '02) en de geheele cyclus van den
Jean-Christophe, van 2 Februari 1904 tot 20 October 1912.
Rolland heeft in het Russische Communisme den socialen vorm gezien die zijn
rechtvaardigheidsidealen het meest kon benaderen. Toch handhaafde hij zijn
individueele onafhankelijkheid en kon hij verklaren dat zijn gedachten-evolutie, na
veertig jaar getuige te zijn geweest van de sociale en politieke wereldgebeurtenissen,
in het Leninistisch marxisme hem de beste mogelijkheid leek te bieden voor het
oplossen der moeilijkheden waaronder de menschheid gebukt ging. Deze - in April
1938 afgelegde - verklaring vindt men in de Brusselsche ‘Revue Belge’, pp. 133-135.
‘Doch nooit heb ik mij er slaafs aan onderworpen, want ik blijf een onafhankelijke
en heb mij nooit bij eenige partij laten inschrijven’, zegt hij. En reeds wees hij op de
noodzakelijkheid voor alle democratieën van Europa en Amerika, zich met
Sowjet-Rusland te verstaan, ten einde de beginselen der Fransche Revolutie hoog
te houden en te verdedigen, - en krachtdadig te stellen tegenover de imperialistische
en militaristische aanspraken van Berlijn, Rome en Tokio.
Omstreeks dien tijd - in de jaren, vlak vóór den tweeden wereldoorlog - vertoonde
de curve van zijn aanhang en populariteit een sterke daling. Want terwijl, bij zijn
60en verjaardag, een schitterend uitgegeven Liber Amicorum, verzorgd door Gorki,
Duhamel en Zweig, de namen van alle grooten der wereld vereenigde in een blijk
van bewonderende genegenheid - wij treffen er o.m. in aan: Alain, René Arcos,
Hermann Bahr, Jean-Richard Bloch, Johan Bojer, Jagadis Chander Bose, Georg
Brandes, Ernst Curtius, Frederik van Eeden, Albert Einstein, August Forel, Waldo
Frank, Siegmund Freud, Ghandi, Werner af Heidenstam, Panaït Istrati, Ellen Key,
Selma Lagerlöf, Andreas Latzko, Salvador de Madariaga, Roger Martin du Gard,
President Masaryk, Henriette Roland Holst, Arthur Schnitzler, Albert Schweizer,
Upton Sinclair, Richard Strauss, Rabindranath Tagore, Miguel de Unamuno, H.G.
Wells, Israël Zangwill -, was er in 1936 geen belangstelling, derhalve geen geld
genoeg aanwezig om den 70-jarige met een dergelijk getuigenis van trouw en
vriendschap te huldigen.
Rolland had steeds een zeer warme sympathie voor ons land, dat hij beschouwde
als ‘een der laatste bolwerken van beschaving en geestelijke vrijheid’ en liefhad
omdat Amsterdam in 1932 het Internationale Congres tegen Oorlog en Imperialisme
gastvrijheid had verleend. (Zie ‘Het Fransche Boek’, XIIe Jrg. blz. 153). In 1917
werd hij benoemd tot lid
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van onze Maatschappij. Met van Eeden, Henriette Roland Holst en andere
landgenooten onderhield hij een geregelde correspondentie. Deze brieven zullen
in de naaste toekomst uitgegeven worden door de zorgen van den Nederlandschen
Kring der ‘Amis de Romain Rolland’, welke in Mei 1946 te Utrecht werd opgericht
1
en waarvan Henriette Roland Holst voorzitster is . Ook op onze scholen wordt sedert
tientallen jaren Rolland gelezen, en wel in de schooluitgaven van L'Aube (W.E.J.
Tjeenk Willink, Zwolle) en Antoinette (Meulenhoff, Amsterdam), resp. deelen I en
VI van de Jean-Christophe-reeks. De brieven van Rolland aan Frederik van Eeden
zijn bereids in het Van Eeden-Museum te Amsterdam ondergebracht.
Vermelden wij ten slotte, dat Rollands weduwe de toestemming van de Fransche
Regeering en den steun van zeer vele vooraanstaande Fransche schrijvers (o.w.
Paul Claudel, Claude Aveline, Aragon, Cassou, Duhamel, Bloch, Vildrac en
Guéhenno) heeft gekregen om het huis waar Rolland op 30 December 1944, te
Vézelay, is overleden, te herscheppen in een Romain Rolland-Museum, waar alle
werken van den schrijver, alle manuscripten en, zooveel als doenlijk zal blijken, alle
over de gansche aarde verspreide brieven van den grooten geestelijken voorganger
der menschheid bijeengebracht en bewaard zullen worden.
MARTIN J. PREMSELA

1

Henriette Roland Holst voltooide zoojuist een aan Romain Rolland gewijde studie welke in
boekvorm zal verschijnen, in het voorjaar van 1947, bij de uitgeverij v/h van Ditmar te
Amsterdam, tegelijkertijd met de Nederlandsche vertaling, door Bas van Deilen, van
Clerambault, met een Inleiding en een proeve van bibliografie, getiteld ‘Romain Rolland in
Nederland’, door den schrijver van dit Levensbericht.
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Herman Diederick Tjeenk Willink
(Vlissingen, 12 December 1872 - Haarlem, 11 Februari 1945)
Tjeenk Willink, zoon van Doopsgezinde ouders, is te Vlissingen geboren. Daar was
zijn vader predikant, na eerst nog in Tjalleberd gestaan te hebben.
In 1873 reeds vertrekt het gezin naar Haarlem, waar de vader met den bekenden
uitgever A.C. Kruseman een vennootschap aanging. Lang zou deze niet bestaan,
want al spoedig trad Kruseman uit de firma.
Behoudens zijn verblijf in het buitenland heeft de junior heel zijn leven, ongehuwd,
in de stad aan het Spaarne geleefd. Daar ontving hij het eerste onderricht op de
Lagere School van Knoop en Prinsen Geerligs, den kleinzoon van den vermaarden
Prinsen, om daarna met vrucht het Gymnasium te doorloopen.
Hoewel hij na het eindexamen niet aan een Universiteit ging studeeren, zou het
gymnasiaal onderwijs den toekomstigen uitgever van veel nut zijn.
Als weinigen zijner collega's heeft Tjeenk Willink zich voor zijn vak bekwaamd.
Immers nog als gymnasiast stelde hij zich in de vacantie te Nijmegen, door zelf den
zethaak ter hand te nemen, van het drukkersbedrijf eenigermate op de hoogte. Na
de school was zijn eerste gang naar Arnhem om bij Stenfert Kroese en Van der
Zande het boekverkoopersvak te leeren. Daarop heeft hij twee jaar in het veelzijdige
bedrijf van de firma Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage nog meer boeken- en
menschenkennis opgedaan. Nog niet voldoende onderlegd verrijkte Tjeenk Willink
zijn kunde bij den Parijschen uitgever Paul Ollendorff en ten slotte toog hij naar
Weenen om zich op een Lehranstalt op de hoogte te stellen van de techniek der
reproductiemethodes.
Deze degelijke opleiding, welke zijn vader ongetwijfeld noodig achtte, heeft haar
vruchten gedragen, hetgeen bleek toen de adspirant-uitgever in 1895 naar Haarlem
terugkeerde en de firma vier jaren later H.D. Tjeenk Willink en Zoon ging heeten.
Hij vond daar een groot en belangrijk fonds, waarin de uitgaven van Kruseman
waren opgenomen, toen Dr Tjeenk Willink het bedrijf van den Haarlemschen uitgever
alleen ging leiden.
Wie denkt niet terstond aan Potgieter, Busken Huet en de briefwisseling van
beiden, aan Jorissen en veel later aan Huizinga? Met den laatsten waren reeds
vriendschapsbanden gelegd, toen deze nog als ongehuwd leeraar aan de H.B.S.
geregeld bij de familie Tjeenk Willink den
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maaltijd kwam gebruiken. Dr Tjeenk Willink was met den vader van den later zoo
gezaghebbenden historicus bevriend. Ook Hugo de Vries en Van Houten Sr., met
zijn staatkundige brieven, komen dan in de gedachte.
Eveneens Charivarius, Meyers, Verwey, Wijnaendts Francken, Kohnstamm, Allart
Pierson, Johanna Naber, K. Kuiper, Oppenheim Jr., M.W. F. Treub en Veegens
mogen hier niet onvermeld blijven en niet te vergeten Albert Schweitzer.
Bovendien eischten De Aarde en haar Volken, Eigen Haard, waarin Jeronimo de
Vries zijn treffend ‘Bij de plaat’ schreef, het Album der Natuur, de Mannen (later: en
Vrouwen) van Beteekenis, de Vragen des Tijds, het Sociaal Weekblad en Treub's
de Loods veel van de werkkracht des jeugdigen uitgevers, vooral na het uittreden
van zijn vader in 1903.
Tjeenk Willink gaf die werkkracht met toewijding en liefde voor zijn vak. Bovendien
woonde hij geregeld de redactievergaderingen dezer tijdschriften bij, waardoor niet
alleen de goede verstandhouding met zijn schrijvers werd bevorderd, of gestand
gedaan (beide zoo hoogst belangrijk voor den uitgever), maar hetgeen tevens den
onontbeerlijk vlotten gang van zaken mogelijk maakte.
Kieskeurig en nauwlettend als hij was bij de beoordeeling van hem aangeboden
uitgaven, of bij het plannen beramen voor nieuwe publicaties, zoo was eveneens
zijn briefwisseling, hetzij deze van zakelijken of particulieren aard was. Hij schreef
een fijne pen. Op het voorbeeld van zijn vader corrigeerde hij zelf de proeven van
al wat zijn firma uitgaf vóór het imprimatur te verleenen.
Nadat de senior zich had teruggetrokken volgden nog de Oud-Germaaansche
Handboeken, de uitgaven van het Rechts-historisch Instituut en het Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis.
Het vak zijner keuze heeft hij immer hooggehouden; in een collega zag hij niet
den concurrent; bovendien besefte Tjeenk Willink maar al te goed, wat betamelijk
was, of geen pas gaf, zoowel in zijn bedrijf, als in het maatschappelijk leven. Voegt
men daarbij zijn helder verstand en stalen geheugen, dan is het niet te verwonderen,
dat hij eenige malen het voorzitterschap der Vereeniging ter bevordering van de
belangen des boekhandels bekleedde en tot bestuurslid van den Nederlandschen
Uitgeversbond werd gekozen. Als afgevaardigde bezocht hij geregeld de
internationale uitgeverscongressen, terwijl hij als lid van de Commission internationale
te Bern deze voorbereidde. Dat de Regeering zijn werkzaamheden op cultureel
gebied waardeerde, toonde zij door hem het officierskruis der Oranje Nassauorde
te verleenen.
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Zijn vertrouwen wekkende karaktereigenschappen deden hem als belijdend
Doopsgezinde al spoedig belangrijke functies in de Doopsgezinde Broederschap
bekleeden, niet alleen in de Haarlemsche Gemeente, maar eveneens in het
dagelijksch bestuur van de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit.
Van zijn belangstelling in al wat Doopsgezind was getuigde Tjeenk Willink, die
onopvallend, ingetogen zijn weg ging, ook door het uitgeven der werken van den
predikant Jeronimo de Vries en van Kühler's Geschiedenis van de Nederlandsche
Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
Ook daarbuiten zag men hem gaarne, als regent van Haarlemsche hofjes, als
commissaris van het Haarlem's Dagblad en de Hulpbank.
Om zijn onderhoudend gesprek werd zijn gezelschap op prijs gesteld en wanneer
Tjeenk Willink behoefte gevoelde in een vergadering of aan een maaltijd het woord
te nemen, was het steeds verzorgd, wel overwogen en vaak met dien fijnen humor,
welke de mondhoeken even doet optrekken.
Hoewel langen tijd krachtig van lichaam en geest hebben de gaandeweg
toenemende hardhoorigheid en pijnlijke gang zijn laatste levensjaren veelal
belemmerd van de gezelligheid, waaraan hij zoo behoefte had, te kunnen genieten.
Een klacht is evenwel nimmer over zijn lippen gekomen, dat lag allerminst in zijn
aard.
In den winter, waarin ons vaderland onder het Duitsche juk zoo zware
beproevingen had te doorstaan, is Tjeenk Willink den 11 den Februari overleden
en een paar dagen later door enkele familieleden en vrienden te Haarlem begraven.
De herinnering aan den innemenden mensch Tjeenk Willink zullen zijn
vakgenooten, vrienden en allen, die hem ontmoet hebben, bewaren.
J.L. TADEMA
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August Vermeylen
(Brussel, 12 Mei 1872 - 10 Januari 1945)
De figuur van August Vermeylen behoort tot de markantste, die ik mocht ontmoeten.
Die figuur was onverwisselbaar eigen als lichamelijke en als geestelijke gestalte.
Zij was samengesteld uit zeer onderscheiden componenten, wat een menschelijke
gestalte bij uitstek boeiend maakt. Maar zij was boven alles een eenheid, de eenheid
der in een onvervaard leven gegroeide persoonlijkheid. De korte, gedrongen
verschijning overtuigde onmiddellijk van echtheid en eigenheid: de wilskrachtige
haviksneus, de als gehouwen mond, het hooggewelfde voorhoofd, de smalle ogen,
die in hun zware omwalling tegelijk naar binnen en in de verte schenen te kijken,
soms als verzonken in een droom, dan ineens scherp, doordringend oplichtend.
Vermeylen bracht een charmante gezelligheid met zich mee, maar men voelde zich
tegenover hem toch terstond gedreven tot een eerlijke ernst, als man tegenover
man. Ik kende hem van portretten, uit zijn werken; slechts laat kreeg ik het voorrecht
tegenover hem te zitten in zijn ruime werkkamer. Alles ademde er gedegenheid,
orde, levenskracht, levensliefde. Tot mij sprak de geleerde, de kunstminnaar en
criticus, de scheppende geest, de leider van geboorte, maar in de eerste plaats de
mens. Hij was zoals ik hem gekend had in de verbeelding; trots bijkomstige,
ongekende nieuwe elementen was het een hérkennen. Zo was het de helaas
spaarzame malen dat ik hem opnieuw ontmoette of zijn brieven ontving en ik ben
dankbaar, dat mijn weg nog eens in de oorlog, in September 1943, naar Brussel
leidde voor een bespreking, waaraan hij met zo warme belangstelling deelnam, over
de uitgave van Verzameld Werk van den door ons beiden vereerden dichter Van
de Woestijne. Toen na onze afsluiting de eerste berichten uit het zuiden doordrongen,
trof als een smartelijke schok de tijding, dat Vermeylen was heengegaan. Ik waag
het als een die hem kende en herkende, al zag ik hem eerst in later jaren, de
opdracht te aanvaarden hier zijn leven te schetsen, dankbaar daarin geholpen te
worden door vrienden die heel dit leven begeleidden.
Vermeylen was op en top een Brusselaar. Hij werd er geboren de 12de Mei 1872,
als jongste zoon van een aannemer van schilderwerken, later ook van grotere
bouwwerken. In zijn jeugd en jongelingsjaren woonde de familie Vermeylen in de
Pachécostraat, een zijstraat van de Kruidtuin-boulevard, tegenover het St.
Jansgasthuis, waar zijn kunst-
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broeder en medestrijder, Prosper van Langendonck, in 1920 een zo tragische dood
zou sterven. De jonge August, die ging studeren, mocht van een ander geestestype
zijn dan zijn zusters en broers, hij droeg dezelfde temperamentvolle vitaliteit in zich
als de Spaans uitziende Thérèse en als de oudste broer, een joviaal ‘ketje’, die de
‘burgemeester’ was van de straat. En al verloor zijn humor op later jaren de
baldadigheid van den onstuimigen student, ook de professor en senator bleef een
zoon van het onverstoorbaar-geestige Vlaamse Brussel, verzot op een ‘zwans’.
Grote liefde droeg hij, evenals de andere kinderen, de moeder toe, de eenvoudige,
kleine en dikke, vrome vrouw, die leefde in haar kelderkeuken; een ontroerend
getuigenis van deze liefde vindt men in de beschrijving van Frans' emoties bij zijn
moeders sterfbed, in de op 't eind van zijn leven geschreven roman Twee Vrienden,
waarin veel autobiographie in verhulling schuilt. De vader stierf toen August op het
Athenaeum was.
Daar ontwikkelde hij reeds een roerige bedrijvigheid. Hij was, naar eigen zeggen,
geen bijzonder goede leerling, maar genoot vermaardheid om zijn opstellen. Een
zijner leraars zond zulk een opstel van den 16-jarige De Herder naar het weekblad
Flandria. Spoedig volgde De eerste schoone lentedag; men ziet den druistigen
vechtgragen knaap vóór zich, als men een zin leest als deze: ‘Ja, zelfs de droogsten
der wiskundigen, de kaalsten der bankiers en de mummieachtigsten der notarissen
voelen in hunne harten en hunne beenen een geheim verlangen tot dansen’! Flandria
bracht verder in 1889 nog een serie Brusselsche Straattypen (De Wallebak, Het
Citroentjeswijf, De ballade der Brusselsche ketjes). Hij typeert met congenialiteit
het Brusselse ‘ketje’ met de omschrijving: ‘zotheid in 't hoofd, scherts op de lippen,
geestig als apen en vreugdig als musschen ...’ In hetzelfde jaar publiceerde hij ook
reeds poëzie in Jong Vlaanderen, o.m. het Bruegheliaanse sonnet Het Klinkdicht
der Worsteneters. De eerste litteraire proefstukken, die gedrukt werden, waren
echter Frans. Reeds in '87 las men in het leerlingenblad. La Critique zijn Le Bataillon
Scolaire. Als gymnasiast en student droeg hij tussen '87 en '92 in blad en almanak
Frans proza, maar vooral ook verzen bij onder allerlei pseudoniem, zoals het
pompeuze ‘Karl-Christian-Friedrich Krause’.
Jong Vlaanderen was het eerste van de vele tijdschriften, die Vermeylen stichten
zou; hij vormde de redactie met zijn vrienden Huib Langerock en Lodewijk de Raet,
den lateren socioloog van de Vlaamse

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

167
Beweging. Vermeylen zelf placht zijn buitelingen te ondertekenen met de drastische
naam Kees Droes. Spoedig vond deze Droes een verknochten makker in Emmanuel
de Bom, of te wel Dr. Kwabbes; men leze het amusante verhaal over hun optreden
met een ‘Academische Hanzerij’ op het deftig banket van het Taalverbond te
Antwerpen in 1891 in De Bom's sappige herinneringen, verteld in het
Vermeylen-Gedenkboek van 1932. Jong Vlaanderen bracht het tot dertien
afleveringen; daarna stichtte het genoemde tweetal met Lodewijk Krinkels het
weekblad Ons Tooneel dat het uithield van 14 Sept. '90 tot 4 Januari '91. Ook hier
treedt Kees Droes op met vinnig-ironische kritiek op drakerig toneel en burgerlijke
schijnheiligheid. Er is echter meer dan artistieke bravour, er is ook de peiling van
het fin-de-siècle, als hij van ‘de zieke lach’ van een vergeten stuk schrijft: ‘Daarin
klinkt het lijden, de ondeugd en die alles bespottende twijfelgeest van onze
krankzinnige beschaving’. Als Ons Tooneel alweer ter ziele is, vindt de jonge auteur
een naar ik vermoed niet altijd enthousiast geschonken gastvrijheid in De La
Montagne's Nederlandsche Dicht en Kunsthalle (de Ballade der Regenschermen)
en in Max Rooses' Vlaamsche School, waar Vermeylen het pad van den kunstcriticus
betreedt met opstellen o.m. over De Braekeleer en Meunier.
Dat was alles werk van een nauwelijks twintig-jarige, een vrolijken bohémien,
maar welk een zoeker naar alle kant van het geestelijk avontuur! Welk een honger
naar weten en schoonheid! Ondanks geblok voor examens leest hij halve nachten,
Flaubert, Ibsen, Baudelaire, Shelley, Goethe; hij heeft het hoofd vol plannen voor
studies over zijn geliefde meesters, voor romans en gedichten; de met een getekend
varkentje gesigneerde jeugdbrieven, die Emmanuel de Bom trouw bewaarde, spreken
er van op iedere bladzijde. Zijn enthousiaste belangstelling gaat uit naar het
muziekleven (de Wagner-concerten) en naar de tentoonstellingen. Hij popelt om de
leiding te nemen bij een vernieuwing der Vlaamse letterkunde. En hij doet het door
als twintigjarige het tijdschrift te stichten, dat zulk een vérstrekkende invloed zou
uitoefenen, Van Nu en Straks. In Brussel bestond te dien dage het ‘kunstgenootschap
De Distel’, waar men zich heel modern waande door Pol de Mont's Fladderende
Vlinders te accepteren, maar zich ergerde aan de nieuwlichterij der Nieuwe-Gidsers.
Een groepje recalcitrante jongeren, Van Langendonck, Hegenscheidt, Schamelhout,
Vermeylen, hield het er niet uit; zij belegden in de achterkamer van een herberg
eigen samenkomsten, waar zich de
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gebroeders De Bom, Victor de Meyere, de schilders Richard Baseleer en Victor
Hageman, de latere minister Louis Franck en Cyriel Buysse bij hen aansloten.
‘Vermeylen bezat nagenoeg al de boeken die de Nieuwe-Gidsers uitgaven. Het was
een zielsgenot hem uit Perk en Kloos, uit van Looy en Van Deyssel te horen
1
voorlezen’, schrijft Schamelhout . In die kring kregen de plannen voor het
baanbrekend tijdschrift vaste vormen en Vermeylen, die ook de naam bedacht, nam
de leiding.
Het is hier de plaats niet uitvoerig de eigen aard van Van Nu en Straks te schetsen
in onderscheiding van verwante bewegingen als La Jeune Belgique en De Nieuwe
Gids. Op enige fundamentele dingen moge ik echter wijzen, omdat ze ons de figuur
van Vermeylen beter doen verstaan als ook zijn innig samenwerken met in menig
opzicht contrasterende geesten als Prosper van Langendonck. Ook hier was, als
bij de Nieuwe-Gidsers de koortsige verering van de Schoonheid, het protest tegen
een verzande cultuur, de verwachting van het bevrijdend nieuwe, de cultus van het
individualisme. Maar veel minder dan bij de Nieuwe-Gidsers werden schoonheid
en individuele expressie gezocht om zichzelf. Voorop stond bij allen de strijd voor
een persoonlijke geestelijke zelfstandigheid, om in de vernieuwing der tijden, die zij
in hun bloed gevoelden, de dragers te worden van een nieuwe synthese. Zij waren
zich bewust innerlijk gestuwd te worden door- en vormgevers te zullen zijn van meer
dan individuele levensinhouden, en wel in de ruimste zin van wat Vermeylen weldra
formuleerde als ‘de alomvattende idee van het Leven, als immanente beweging van
zelforganisatie’, en in engere zin van het sluimerend genie van Vlaanderen. Hun
individualisme zagen zij als een opgelegde nood, hun perspectief was een nieuwe
gemeenschap. Bijtend hekelde Vermeylen een narcissisch individualisme in De
Man die zijn Ik verloren had; vol geloof ontvouwde hij zijn toekomstideaal in De
Kunst in de vrije Gemeenschap. Zeer belangrijk was de samenbindende kracht van
aller dienst in de cultuurstrijd van het Vlaamse volk, te hechter naarmate Vermeylen
deze uit een romantisch verleden leidde naar vruchtbare realiteit. En dan, deze
onstuimige revolutionairen wisten zich voortzetters te zijn van een grote traditie, die
van Rodenbach en Gezelle.
Met dat al liepen de levensbeschouwingen en verwachtingen van de twee
dominerende figuren, Van Langendonck en Vermeylen, sterk uiteen. Wat den laatste
betreft, in deze eerste Van-Nu-en-Straks-tijd neemt een idealistisch anarchisme een
vooraanstaande plaats in zijn denken en

1

Gedenkboek Vermeylen, 1932, blz. 112.
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dromen in. Het klimaat was daarvoor te Brussel bijzonder gunstig. In 1893 vestigde
Elisée Reclus er zich en hij oefende een fascinerende bekoring uit op de intellectuele
jeugd. Vermeylen en zijn vrienden voedden hun geest met Nietzsche, William Morris,
Walter Crane, Kropotkin, Grave (La société mourante et l'anarchie); boven den
laatste stelde Vermeylen nog Sebastian Faure en diens La Douleur universelle.
Moeilijk te overschatten is ook de invloed die uitging van zijn boezemvriend Jacques
Mesnil (pseudoniem voor Dwelshauvers); weinig levensontwikkelingen heeft hij
smartelijker ervaren dan het uiteengaan van beider wegen. De drang om het uit '97
stammende schema voor Twee Vrienden op hoge leeftijd tot een roman uit te werken,
beschouw ik als gegrond in de dwingende behoefte dit levensconflict, hoe ook
vermomd en geromanceerd, als een bevrijding te obiectiveren.
Behalve de reeds genoemde vrienden oefenden op de vorming van zijn geest
zeker ook belangrijke persoonlijke invloed uit de sierkunstenaar en architect Henri
van de Velde, de Frans-Belgische dichter Charles van Lerberghe en de trouwe,
bewonderde makker, met wien hij alle problemen besprak, Alfred Hegenscheidt.
Ondertussen was de academische studie voortgezet en te Brussel voorlopig
besloten met een proefschrift over het twaalfjarig bestand (1894). Er volgen twee
overrijke jaren van studie, voornamelijk in Berlijn en Weenen. Boeiende lectuur zijn
de brieven uit Berlijn en Weenen tot zijn vrienden gericht; een van hen, Emmanuel
de Bom, was zo goed mij er deelgenoot van te maken. Vermeylen leert van de
Duitsers, schrijft hij, het gewetensvol verzorgde werk, strenge wetenschappelijke
discipline, hij hoopt zich door noeste studie een solieder basis en bredere inzichten
te verschaffen. Met bijzondere geestdrift wijdt hij zich onder de leiding van den zeer
bewonderden Erich Schmidt aan de vergelijkende litteratuurgeschiedenis. Maar na
het eerste enthousiasme over het Berlijn der dichters, musici, geleerden en
philosophen, toont hij zich tegenover velen uit die kring ‘tamelijk antipathiek of
onverschillig’. Zij kunnen hem ook niet storen in de vruchtbare eenzaamheid: ‘Ik
had die eenzaamheid noodig, om mezelf wat beter te kennen en zekere dingen
naar de bodem te laten zinken ... Daarbij zijn er dagen geweest dat ik, na lezingen,
van geestdrift brulde op mijn kamer, heel alleen: dat is ook een hoog genoegen...
Maar nochtans, als men goed zijn dag volgewerkt heeft en zich 's avonds weer wat
rijker voelt, en als dan aankomt
‘L'heure du thé fumant et des livres fermés’,
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dan heeft men wel behoefte aan al de beminde goeie jongens uit Antwerpen en
Brussel’. Na het in zekere opzichten teleurstellende Berlijn is Weenen een verrassing;
in '95 schrijft hij: ‘Weenen is honderdmaal sympathieker dan Berlijn! Hier kan men
leven! Die stad en haar bevolking is geheel ‘in mijn botten’!. Maar de rijkste
ontmoetingen, wezenlijk ontmoetingen, zijn die met grote kunst. Men ziet reeds den
idealen inleider tot de schilderkunst voor zich, den vorser die tot de ziel doordringt
in een levend gesprek, als men passages als de volgende leest over de Rembrandts
te Cassel: ‘Dàt is een kerel die u smart en vreugd en àlles geeft, of liever vereent
zich bij hem heel het Leven in een hooger sterk gevoel, dat noch smart noch vreugde
is, maar beide omvat, en als een hoogere en zuivere staat van vreugde is. Ik geloof
niet, dat ik mij heel klaar uitdruk... Het zijn dingen, die uw ik vermeeren, die u
uitbreiden en tevens verdiepen. Wat een diepe, diepe menschelijkheid bij dat genie,
dat het is om te lachen of te weenen als ge zijn werk ziet; een menschelijkheid die
op u rechtstreeks werkt, als een geheel, zonder dat ge redeneert of denkt hoe het
komt. En wat een sterke bewuste wil die heel het werk doorgaat, vast, en blij
arbeidend!’
Als een gerijpt man, zich van zijn leiderstaak bewust, keert Vermeylen naar
Vlaanderen terug. Hij schrijft in '95 de Kritiek der Vlaamsche Beweging, een
dominerend moment in zijn eigen levenswerk en in de Vlaamse cultuurstrijd, waar
zij een nieuwe periode inluidde. Zelden zal een werk, dat op cardinale punten spoedig
door den schrijver moest worden herroepen, een zo blijvende en doordringende
werking hebben uitgeoefend. In kloeke, op den man afgaande taal en rake
formuleringen wijst hij op de verlammende fouten: de strijd als taalstrijd alleen, de
rasverheerlijking, het voze enthousiasme, het particularisme, toont dan aan dat de
strijd te gaan heeft om een algehele maatschappelijke, zedelijke en geestelijke
verheffing van het Vlaamse volk. Fel was de reactie van de oudere richting; een
beslissende scheiding der geesten zette door. Maar het parool was gegeven, dat
naar de overwinning zou voeren. In het betoog was voor Vermeylen een wezenlijk
motief de anarchistische afwijzing van staat en parlementarisme. De Kritiek werd
gepubliceerd in Van Nu en Straks '96; bij de afzonderlijke uitgave van 1905
verklaarde de schrijver reeds aan de ineenstorting van het staatsgezag niet meer
te geloven en parlementaire actie niet meer tegen te staan. Omstreeks dat jaar
reeds wendde hij zich tot het georganiseerde democratische socialisme. De Kritiek
werd in 1900 afgerond door het artikel

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

171

Vlaamsche en Europeesche Beweging, met het onvergetelijk slagwoord: ‘Wij willen
Vlamingen zijn om Europeeërs te worden’, dat de bezielende leus werd van een
hele jongere generatie. Onmiddellijk daarnaast moet genoemd worden de oproep
van dezen meester der formulering: ‘more brains!’, in vele variaties in zijn kritieken
geuit, waarmee hij de Vlaamse letterkunde boven boerenroman en sentimentspoëzie
trachtte op te voeren tot een modern en Europees peil.
In 1897 huwde August Vermeylen Gabrielle Brouhon, afkomstig uit Gibet in het
Walenland, die, naar een woord van Louis Franck in het gedenkboek van '32, ‘voor
altijd het geestelijk figuur van haar man volledigt en met gratie omringt’. Franck
vervolgt: ‘Alleen de intiemen weten wat deze hoogstaande vrouw voor hem en zijn
werk heeft weten te zijn, in hun smaakvol huis vol kunstwerken en met haar knappe,
flinke kinderen.’ Het eerste van deze, een meisje, werd in '98 geboren, het tweede,
een zoon Pierre, later de opvolger van zijn vader als senator, in 1904. Mevrouw
Vermeylen ontviel aan het gezin in 1932, het jaar van de huldiging van haar man,
na een vijfendertig-jarig huwelijk.
Vrucht van gedegen litteratuur- en ideëenstudie was het proefschrift Leven en
Werken van Jonker Jan van der Noot, waarmee Vermeylen in 1899 de doctorshoed
verwierf aan de Vrije Hoogeschool te Brussel. Hij behandelt hier een onderwerp,
dat hem steeds bij uitstek dierbaar bleef: de betekenis van de Renaissance in 't
algemeen en in de lage landen in 't bijzonder.
Spoedig werd hij geroepen om aan deze hogeschool te doceren. De colleges in
de Nederlandse letterkunde waren, min of meer als bijbaantje, opgedragen aan den
Nederlandsen classicus, prof. Vollgraff. Deze verhuisde naar Utrecht en na enige
tijd, in 1902, trad in zijn plaats de jonge doctor Vermeylen, die reeds te voren belast
was met een leergang kunstgeschiedenis en, eveneens in 1901, voor ‘Hooger
Onderwijs voor het Volk’ in het Frans ‘Le Théatre dans l'église’ behandelde en in
het Nederlands de oorsprong der Nederlandse schilderkunst en de Middeleeuwse
beeldhouwkunst. Onder zijn leerlingen van die eerste jaren was Arthur Cornette; hij
vertelde later met enthousiasme van het strengwetenschappelijke, maar
levenwekkende en bezielende onderwijs: ‘het stof der eeuwen werd in één asem
afgeblazen’. En als hij twintig jaar later Giotto bestudeert in Padua en Assisi is de
herinnering aan Vermeylens voordrachten in het auditorium der physica zijn beste
1
Cicerone .
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Vgl. Het Boek in Vlaanderen, 1932, blz. 17-19.
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In 1903 werden de leeropdrachten bestendigd in een gewoon professoraat.
In dat zelfde jaar neemt hij de leiding op zich van een nieuw tijdschrift. Van Nu
en Straks had einde 1901 opgehouden te verschijnen; het had zijn taak, de
cultuurvernieuwing en bewustmaking in Vlaanderen op brede basis volbracht.
Duidelijk deed zich weldra de behoefte gevoelen aan een andersoortig tijdschrift,
dat de litteraire generatie, onder de hoede van Van Nu en Straks rijp geworden, tot
verzamelpunt zou dienen. Teirlinck vond den Nederlandsen uitgever Van Dishoeck
bereid en zo ontstond Vlaanderen (1903). Natuurlijk speelde Vermeylen in de redactie
een leidende rol, maar met Vlaanderen is hij nooit zo geestelijk vergroeid als met
Van Nu en Straks. Het nieuwe tijdschrift droeg een veel algemener litterair karakter
en werd veel minder gedragen door de eenheid van een strijdende voorhoede.
Particuliere besognes en onderlinge strubbelingen bemoeilijkten soms de
samenwerking en deden het tijdschrift een slepend bestaan lijden, wat een man als
Vermeylen begrijpelijk verdroot, al was ook een neiging tot het dictatoriale, die de
anderen soms in zijn optreden voelden, mede schuld. Men stelle zich echter voor,
hoe een aan orde verknochte geest als hij moest reageren, toen hij in April 1907
op de afgesproken plaats voor een gewichtige redactiebijeenkomst de enige
aanwezige was! Hoe dan ook, in December 1907 wil hij aftreden, maar Vlaanderen
overleefde den redacteur niet, al trachtte men met zijn instemming liet onder leiding
van Van Langendonck nog tot nieuw leven te wekken.
In Vlaanderen publiceerde Vermeylen verscheidene critische opstellen, maar hij
trad er bovenal naar voren als dichterlijk prozaist met zijn meesterstuk De
Wandelende Jood. Hoe belangrijk zijn vele overig werk ook is, hij zal allermeest
blijven voortleven als de auteur der Kritiek, van De Wandelende Jood en van zijn
kunsthistorisch standaardwerk Van de Catacomben tot Greco. Naast deze werken
vormen reeds de roman Twee Vrienden en de litteratuurgeschiedenis Van Gezelle
tot heden een tweede plan.
Over De Wandelende Jood mag en moet ik kort zijn. Ik schrijf hier geen
litteratuurgeschiedenis en een behoorlijke karakteristiek zou een afzonderlijk essay
vragen. In dit levensbericht verdient het boek een centrale plaats omdat het meer
dan enig ander werk Vermeylen zelf is, de wilskrachtige, reële mens, maar vervuld
van een vervoerende droom. Van dezen gedrevene, door hemel en hel,
vergeestelijking en zinnelijk-
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heid, op zwerftocht naar levensharmonie, tekent de auteur kernachtig aan: ‘hij stond
gaarne met bei zijn voeten op den grond, en had nooit met een handvol zout achter
musschen geloopen’! Nochtans gaat hij door verrukkende visioenen en langs
daemonische afgronden zijn onherroepelijke, eenzame weg tot de openbaring van
het levensgeheim in de eenvoudige liefde. In dit credo staat Vermeylen, de
opstandige, de geestelijke avonturier, de onverschrokken zelf-criticus, de nuchtere
mysticus, de minnaar en dienaar der mensheid en ook de vorm-sterke beelder ten
voeten uit.
Zijn veelzijdige begaafdheid sloot de mogelijkheid in zich van een leiderschap op
verschillende terreinen. De gang van het leven deed hem die rol spelen voornamelijk
als leider der Vlaamse cultuurbeweging met een zijweg in de politiek, als
baanbrekend geleerde en docent en als essayist-criticus. In alle phasen van de
cultuurstrijd vinden we Vermeylen op een centrale plaats, de juiste weg wijzend en
bezielend. Ik roep een enkele tekenende gebeurtenis uit het verleden op ter illustratie
van de eigen aard dezer leiding en van het gelukkig gebaar, waarmee zij wist te
spreken. In Augustus 1909 werden te Rousselare Rodenbach-feesten gevierd. Eerst
een gloedvolle rede van Frans van Cauwelaert, dan betreedt Vermeylen het
spreekgestoelte. Na de meeslepende felheid van den orator, het critisch, overtuigend
betoog van den studieman. Maar deze vangt aan met de woorden: ‘het is eert heerlijk
iets in zoo'n midden te staan’. Dan schetst hij, waarschuwend voor vervoering zonder
meer, de betekenis van Rodenbach voor den strijd en de kunst van het ogenblik.
Rodenbach's eigen wezen was één streven naar dít ideaal van menselijkheid:
eenheid tussen droom en daad; zucht naar orde, zekerheid, harmonie. En dit in alle
eenvoud en gezondheid, omdat hij midden in zijn volk stond. Dat is de ethische
schoonheid van zijn werk, een schoonheid zonder welke geen grote dichters zijn.
Straks toont de spreker in een gebaar, simpel maar vol zinnebeeldige kracht, hoe
zijn woorden werkelijkheid zijn in zijn leven. Op de grote markt trekt een historische
optocht voorbij; in de staart marcheert het Vlaams Verbond der Leuvense studenten
achter hun vlag, die rouwkrip draagt: het verbond was door de Leuvense superieuren
ontbonden. Zij eisen voor het raadhuis, waar mét de officiele personages de
kunstenaars staan, luide de Vlaamse Hogeschool, wat het enthousiasme hoog doet
oplaaien. Dan stelt Vermeylen aan de dichters voor zich samen te voegen bij déze
stoet en hij gaat voorop. ‘Gij kunt denken’, schrijft Van de Woestijne in zijn verslag
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voor de krant, ‘hoe de studenten hun diep-bewonderden en beminden kunstenaar
in hun midden opnamen en hoe het de geestdrift nog stijgen deed’. Moet ik hierna
nog memoreren de belangrijke rol - een stille naast het luide tournooi der politici als
Franck, van Cauwelaert, Huysmans, Anseele -, die Vermeylen speelde in de
Hoogeschool-commissie?
Delicaat was zijn positie als Vlaamse leider tijdens de eerste wereldoorlog. Scherp
en onverbiddelijk wees hij het activisme af, in de eerste plaats als verraad aan de
Vlaamse zaak. Het bracht hem een vijandschap, die te aanvaarden was in het
bewustzijn de voor het geweten rechte weg te gaan; het kostte hem ook de
vriendschap van een enkelen vereerden makker; bitter smartelijk was het hem door
de activisten als een verrader te worden aangezien. Maar op het plan waar zijn
geweten hem veroorloofde en drong te strijden, onttrok hij zich niet: hij vuurde aan
tot weerstand tegen den overweldiger in clandestien verspreide blaadjes; als
professor en voorzitter der vereniging van letterkundigen stelde hij protestbrieven
op en ondertekende ze tegen de deportatie van arbeiders evengoed als tegen de
bestuurlijke scheiding en de Duitse Vervlaamsing van de Gentse hogeschool. Toen
eindelijk na het betreurenswaardig anti-Vlaams naspel der Belgische politiek de
eerlijke vervlaamsing werkelijkheid werd, was het eerste rectoraat (van 1930 tot '33)
een waardige bekroning van zijn strijd, die hij zelf nog in zijn laatste levensjaar
tegenover Herman Vos zo typisch karakteriseerde in de uitspraak ‘Wij moeten
fanatiek zijn in de gematigdheid’. Een volledig contrast vormt de wijze waarop de
Franskiljonse studenten en pers zijn benoeming ontvingen. La Flandre Libérale
durfde zelfs 22 Oct. '30 te schrijven over den anarchist-rector: ‘Il a imprimé aux
évènements, autant que l'homme en est capable, le sens le plus pernicieux possible
et c'est en cette mesure qu'il faut ... le proclamer responsable de toute notre belle
jeunesse flamande ravagée de tant d'esprits faussés et de coeurs livrés à la haine
et au désordre’!
Voor de Vlaamse cultuur stond Vermeylen ook als senator op de bres. Vanaf de
27ste September 1921 had hij als gecoöpteerd senator zitting voor de
sociaal-democratische partij. Hoewel naar buiten van zijn werkzaamheid in deze
functie niet veel bleek, was Vermeylen er zeer aan gehecht. Slechts zelden voerde
hij het woord; met gedegen argumenten verdedigde hij vóór '30 het goed recht ener
volledige Vlaamse universiteit; later bepleit hij met klem de belangen dezer
hogeschool en dringt
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aan op toepassing der taalwetten. Opmerkelijk is vooral de klare rede in de zitting
van 26 Maart 1930 over het wezen der Vlaamse Beweging. Maar hij beperkte zich
niet tot de Vlaamse cultuur-instituten; als deskundige autoriteit gaf hij menig advies
voor de organisatie van het onderwijs en de inrichting der musea. Bijzondere
aandacht had hij voorts voor de opbouw van het internationale culturele verkeer,
waarin hij een werkzaam aandeel nam als Belgisch afgevaardigde in het Institut
international de coöpération intellectuelle.
Vermeylen was een boeiend spreker, maar niet op de wijze van den meeslependen
volksredenaar. Hij sprak niet voor de vuist, maar las steeds van een zorgvuldig
voorbereid handschrift. Zijn enigszins langzaam, steeds kernachtig betoog paste
het best in de collegezaal of in de academiezitting. Van de Koninklijke Vlaamse
Academie maakte hij als werkend lid deel uit sedert 1919; hij sprak er o.m.
herdenkingsredevoeringen uit over Van Langendonck (bij diens dood in 1920), over
Dante, in wiens werk hij een antwoord zag op de in moderne tijd zoo actuele vraag
naar de verhouding van persoonlijkheid en gemeenschap (1921) en over Conscience
(1933). Misschien was hij als leider der geesten tenslotte het sterkst en vruchtbaarst
in de docentenrol. Hij heeft die op verschillende plaatsen vervuld. Wij noemden
reeds zijn hoogleeraarschap te Brussel. Toen in 1920 voorzien moest worden in de
opvolging van Paul Frédericq te Gent, scheen hij de aangewezen man. De
toenmalige regering wilde echter van hem niet weten om zijn strijd-houding ten
opzichte van de Vervlaamsing van Gent. Bovendien was Vermeylen te Brussel
professor en zou men te Gent een ‘chargé de cours’ aanwijzen, terwijl Vermeylen
naar de titel van hoogleeraar dong. (Dit laatste ziet er als een voorwendsel uit.)
Slechts toen Van de Woestijne van officieel ingelichte personen de zekerheid had
verkregen, dat Vermeylen geen kans had, liet hij zich overhalen een door vrienden
opgestelde sollicitatie te tekenen, maar verzuimde Vermeylen op de hoogte te
stellen. Hij werd de ‘chargé de cours’, maar was ten zeerste verdrietig, toen dit leidde
tot een tijdelijke verwijdering van Vermeylen, die van de toedracht van sollicitatie
en benoeming niet op de hoogte was. Ontroerd zouden de oude vrienden elkaar
de hand der verzoening reiken na de begrafenis van Prosper van Langendonck. In
1923 kreeg echter Vermeylen een leeropdracht te Gent, nl. voor de cursus in de
geschiedenis der Germaanse letterkunde. In 1928 werd hij voorzitter van het Hoger
Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, waar hij de geschiedenis van
de
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kunst in de Middeleeuwen en in moderne tijden voor de candidatuur doceerde en
de geschiedenis van de schilderkunst voor het licentiaat. In de faculteit der Letteren
en Wijsbegeerte gaf hij overzichten van de moderne letterkunde en de algemene
kunstgeschiedenis. Hij vormde er een schare jonge wetenschappelijke werkers, die
vol dank en verering zijn tegelijk grondig en bezielend onderwijs gedenken. Een
hunner schreef daarover: ‘In zijn colleges hing een diepe stilte. De stilte van den
aandacht en van de eerbied. Die stilte die hij, zoo sober en zoo muzikaal, wist te
vullen met zijn kalme, rijpe stem, die soms bijna eentonig was, maar van de
eentonigheid van een rustige cascade, die het verhaal der eeuwigheid vertelt... En
wanneer de cursus ten einde was, voelden wij ons beklemd en drumden samen
tegen den muur, opdat, als hij voorbij zou gaan, tusschen hem en ons de afstand
1
zou blijven dien onze eerbied, waarin wij gevangen zaten, niet kon overschrijden’ .
De schrijver vervolgt echter zijn herinneringen met te spreken van de hartelijke en
ongedwongen wijze, waarop de professor zijn studenten thuis ontving en raad gaf.
De kracht van dit onderwijs lag zeker ook in de rijke kennis van den docent, maar
meer in de kwaliteiten van zijn persoonlijkheid, waarin de geleerde en de kunstenaar
tot een eenheid waren versmolten en in zijn diepe, doorleefde opvatting van
kunstbeschouwing. Verre er van vormgeving van schoonheid zonder meer te zijn,
was de kunst voor Vermeylen de uitdrukking van de menschelijke ziel en van het
leven met al zijn aesthetische als ethische factoren. De wetenschap was hem de
weg tot een persoonlijke communie met dit leven. Zijn leerlingen hebben dat verstaan
uit het levende woord: voor allen is het neergelegd in zijn vanaf 1921 verschenen
magistraal standaardwerk, dat de Geschiedenis der Europeesche Plastiek en
Schilderkunst in Middeleeuwen en Nieuweren Tijd zou bevatten en waarvan de drie
voltooide delen in laatste uitgave (1946) de titel dragen Van de Catacomben tot
Greco. Men herleze slechts de inleiding met deze zin: ‘want boven alle wetenschap
stel ik die communie met den in goddelijke roering herscheppenden geest, dat
verheerlijkte levens- en menschheidsgevoel’. Ook zijn letterkundige essays en
critieken en zijn litteratuurgeschiedenis in het verzamelwerk Vlaanderen door de
eeuwen heen en in zijn boek Van Gezelle tot heden (laatste druk 1938), waarin
vooral de beschouwingen over Gezelle en Van Nu en Straks eersterangs zijn,
ademen dezelfde geest.

1

Dr. Jan L. Broeckx in ‘Proloog’ Febr. 1946.
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Zulk een geestesgesteldheid maakt blijvend jong. Zij behoedde Vermeylen er voor
zijn aandacht en liefde te binden aan de uitings-vormen van een bepaalde tijd en
met die tijd te verouden. Den mensch, die hij achter alle uitingen zocht, ontdekte hij
met vreugde in het eerlijk werk van jongere generaties, voor welke aldus zijn
leiderschap onaantastbaar bleef. Tweemaal hebben zij hem tijdens zijn leven
de

tezamen met zijn strijdmakkers in engere zin gehuldigd, de 15 April 1923 en op
zijn zestigste verjaardag in 1932. Welsprekend koos hij als titel voor het nieuwe
tijdschrift, in welks voorbereiding de dood hem verraste en waarin hij ook de jongsten
deel in de leiding toedacht, de titel Diogenes.
Deze Vlaming was naar het door hem zelf gepredikt ideaal Europeër geworden.
Dat is natuurlijk in de eerste plaats een kwestie van geesteshouding en formaat.
Maar het toont zich ook in velerlei contacten buiten de landsgrenzen. Allerlei
buitenlandse bladen, tijdschriften, verzamelwerken namen bijdragen van Vermeylen
op. Menige reis ondernam hij voor studie-doeleinden: zij brachten hem telkens in
levend contact met vooraanstaande figuren in vele landen. Het Gedenkboek van
1932 legt er getuigenis van af. Van zijn reizen vermeld ik in 't bijzonder zijn voordracht
te Londen, over de Vlaamse Beweging in April 1926, zijn deelname met Toussaint
van Boelaere, Piérard en Claes aan het P.E.N.-congres in Zuid-Amerika in 1936 en
de studiereis naar Sowjet-Rusland in 1930, waarvan hij de ervaringen neerlegde in
zijn Indrukken uit Rusland.
Talloze banden bonden Vermeylen aan Nederland, waar hij vele verknochte
vrienden telde als Johan de Meester, Robbers, Simons en Albert Verwey. Menigmaal
bezocht hij ons land en steeds wekte hij er sympathie en bewondering. Enkele
voorbeelden. Reeds toen hij als student hier abonnés trachtte te winnen voor Van
Nu en Straks, verbaasde hij een Thorn Prikker door de rijkdom van zijn geest. In
een brief naar China aan Borel schrijft de schilder, overdrijvend in jongensachtige
geestdrift: ‘Die vent kan geloof ik alles. Hij kon alle schrijvers waar jij het altijd over
de

hadt, al de Hollanders incluis, de oude dichters van de 14 Eeuw op zijn duim,
reciteerde onuitgegeven verzen van Mallarmé en heeft uit Vondel en Verlaine
voorgedragen 's avonds bij XXX. Hij sprak zoowat alle talen, ook Latijn, Grieksch,
Spaansch, Italiaansch, Russisch en Sanskriet. Hij was bovendien nog candidaat in
de geschiedenis’! In 1921 hield hij een lezingentournée om gelden te verzamelen
voor een gedenkteken op het graf van Van Langendonck; hij las o.m. te Amster-
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dam (8 Dec.) over De verhouding van de Vlaamse litteratuur tot het Vlaamse volk
en te Rotterdam (9 Dec.) over gemeenschapskunst, hetzelfde hem steeds ter harte
gaande onderwerp, dat hij er reeds 28 jaren tevoren behandelde. Voor de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde hield hij de 10de Juni 1925 op de
jaarlijkse vergadering zijn belangwekkende voordracht over Het Wezen der
Romantiek (opgenomen in de Handelingen 1924-'25). Omvangrijk was zijn
medewerking aan Nederlandse bladen en periodieken.
Hard moet het dezen zoo expansieven geest geweest zijn, dat de Duitse
overweldiger hem bande naar zijn studeerkamer en hem uit zijn ambten en functies
ontzette. Geen dictator kon echter de uitstraling van zijn geest verhinderen of zijn
werkkracht breken. Temidden van zijn beeldhouwwerken en de schilderijen van zijn
beminde schilders, als Permeke, Gust de Smet, Rik Wouters, werkte hij zijn
geschiedenis der beeldende kunsten om voor de druk, die eerst na zijn dood, in '46,
verscheen en voltooide hij einde 1942 de roman Twee Vrienden, waarvan het eerste
plan reeds van 1897 dateerde en het omgewerkte tweede van 1902, de roman, die,
zonder in strikte zin autobiografie te zijn, een zeer levend beeld geeft van de idealen
en problemen, die de jonge Van-Nu-en-Straksers en hem in 't bijzonder aan 't hart
lagen. Deze waarde blijft, ook al acht men deze roman de mindere van De
Wandelende Jood: voor den schrijver zelf moet dit verbeeldend terugkeren tot zijn
jeugd een noodzakelijke en bevrijdende bezinning zijn geweest. Ondertussen nam
hij ijverig deel aan het overleg, hoe straks de opnieuw door sommigen zijner zonen
in discrediet gebrachte Vlaamse culturele beweging tot concentratie en nieuwe bloei
moest worden geleid. Niemand scheen als hij voorbeschikt de verschillende
groeperingen rond zich te verzamelen. Slechts een enkel uur nadat hij zijn
inleidingsartikel voor het nieuw te stichten tijdschrift had voltooid onder de
eenvoudig-kloeke titel De Taak, rukte een snelle, onverwachte dood hem weg. Het
doet ons aan als een onherstelbaar verlies. De wegen die hij wees in menigvuldige
theoretische en practische cultuur-arbeid blijven echter gebaand; in zijn werk en
voorbeeld zal hij voortleven in België, in Vlaanderen, in de Nederlanden.
Het leven van August Vermeylen is vol geweest van strijd en zuiverende critiek.
Wilskracht, onderscheidend denken en scherp formuleren waren op de voorgrond
tredende kwaliteiten van zijn geest. Hoe joviaal en humorvol hij ook in de omgang
was, zijn oordeel kon ongenadig zijn, al werd het bij het ouder worden steeds milder
en zijn leiding prik-
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kelde wel eens als autoritair. Wie hem intiem kenden, verbaasden zich echter soms
over de grote bescheidenheid, waarmee hij eigen betekenis schatte en over de
bewondering, die hij hebben kon voor figuren, die in zijn schaduw niet konden staan.
En deze zelfbewuste was bij ieder ondernomen werkstuk bevreesd het niet te kunnen
voltooien. Temidden van de zeer emotionele wereld der kunstenaars deed hij wel
eens aan als een koel verstandstype, een ‘kop-mensch’ gelijk men zei. Toch lag
daarachter een rijk en warm gemoedsleven, een behoefte om te bewonderen en te
vereren. Mijn slot moge daarnaar een kleine verwijzing zijn. In de maanden na de
wapenstilstand van 1918 bezocht een bevriend Frans officier, Louis Gillet, meermalen
Vermeylen in zijn woning te Ukkel: hij was gelukkig er eindelijk weer lange
gesprekken aan poëzie en schoonheid te kunnen wijden. De gastheer bracht hem
de poëzie van Vlaanderen nader, boven alle die van Gezelle, Vermeylen's grote
liefde. En Gillet vertelt van een gebaar, dat bijzondere indruk op hem maakte en
dat ons den diepsten Vermeylen prachtig onthult. Deze toont hem het doodenmasker
van den priester-dichter, en Gillet teekent daarbij aan: ‘Avec quelle piété il tirait de
son écrin et découvrait, comme un prêtre découvre le Saint-Sacrement, la relique
vénérable, le masque mortuaire du grand poète paysan! J'avais vu la même piété
dans la petite sacristie de Magnyles-Hameaux, où deux vieilles religieuses
conservaient le masque de cire de la Mère Angélique et c'est avec un geste
semblable, filial et craintif, que Barrès montrait quelquefois à ses intimes son saint
1
des saints, le masque de Pascal’
P. MINDERAA

Lijst der geschriften
Een uitvoerige opsomming der geschriften van August Vermeylen is hier overbodig,
daar verwezen kan worden naar de Analytische Bibliographie van en over Prof. Dr.
Aug. Vermeylen door Dr. Rob. Roemans, verschenen in de Verslagen en
Mededeelingen der Kon. Vlaamse Academie, Juli en September 1934, afzonderlijk
uitgegeven bij Van der Poorten te Gent, 1934. Als aanvulling dienen van de na 1934
verschenen geschriften te worden vermeld:
1938

De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot
Heden. Derde bij- en omgewerkte druk
van Van Gezelle tot Timmermans,
Elsevier, Amsterdam.

1938

Hieronymus Bosch, Palet-Serie, Becht,
Amsterdam.

1941

Proza. Bibliotheek der Nederlandsche
Letteren, Amsterdam, Elsevier.

1942

Beschouwingen. A. Manteau, Brussel en
Van Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam.

1943

Twee Vrienden, Manteau, Brussel.

1946

Van de Catacomben tot Greco. Herziene
en uitgebreide herdruk van Geschiedenis

1

Vermeylen-Gedenkboek, 1932, blz. 122.
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der Europeesche Plastiek en
Schilderkunst in de Middeleeuwen en de
Renaissance. Wereldbibliotheek,
Amsterdam.
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Verslagen
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Verslag van de jaarlijksche vergadering te Leiden 12 Juni 1946
De beschrijvingsbrief luidde:
Leiden, Mei 1946.
M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde noodigt U uit tot
het bijwonen van de jaarlijksche vergadering op
Woensdag den 12den Juni 1946 te Leiden in het Rijksmuseum voor Volkenkunde,
Steenstraat 1a, klokke elf.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I. Opening van de vergadering door den voorzitter, den heer dr A.W. Byvanck.
II. Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen
en handelingen gedurende het jaar 1945/'46.
III. Verslag van den staat der bibliotheek gedurende hefzelfde tijdsverloop.
IV. Verslag omtrent rekening en verantwoording van den penningmeester.
V. Verslag van de commissie voor taal- en letterkunde.
VI. Verslag van de commissie voor geschied- en oudheidkunde.
VII. Verslag van de commissie voor schoone letteren.
VIII. Verslag van de commissie voor de uitgaaf van geschriften.
IX. Verslag van de commissie voor het jaarboek.
X. Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone
leden (zie bijlagen).
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 van de 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).
1

XI. Voorstellen tot wijziging van de Wet ).
2

XII. Voorstel tot dispensatie van artikel 15 van de Wet ) in verband met de plannen
tot uitbreiding van de werkzaamheden van de Maatschappij, zoowel in het Vaderland
3

4

als buiten de grenzen ), en van artikel 24 ).
XIII. Verkiezing van leden in vaste commissiën (zie het bijgevoegde stembiljet).
XIV. Mededeelingen van het bestuur omtrent nauwer samenwerking met niet in
Leiden woonachtige leden, zoowel in het Vaderland als buiten de grenzen. (zie
3

onder )).
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XV. Vaststelling van de jaarlijksche bijdrage (artikel 12 van de Wet). Het bestuur
stelt voor deze te handhaven op ƒ 10.-.
Noenmaal in het Museum
XVI. Voordracht van den heer C.J. Kelk: Hieronymus van Alphen als vader en
kind.
XVII. Rondvraag.
1

(XI) ) Voorgesteld worden de volgende toevoegingen:
Art. 77. Hier bij te voegen een tweede lid, luidende: ‘In zeer bijzondere gevallen
kan evenwel de jaarlijksche vergadering niettemin tot vervreemding van een deel
van het kapitaal besluiten. Deze vervreemding kan echter nimmer meer bedragen
dan de aanwas der laatste tien jaren.’
Art. 79. Hier aan het slot toe te voegen: ‘In zeer bijzondere gevallen ter
beoordeeling van de jaarlijksche vergadering kunnen de beschikbare interessen
ook voor andere doeleinden in het belang van de Maatschappij worden gebruikt.’
2

(XII) ) Art. 15 luidt: ‘Het bestuur kan per jaar in het geheel ten hoogste tien leden
benoemen, gewone en buitengewone tezamen gerekend.’
3

(XII) ) Men zie de voorstellen tot wijziging van de Wet onder VI van den
beschrijvingsbrief van December 1945, goedgekeurd op de jaarvergadering van 22
December 1945.
4

(XII) ) Art. 24 luidt: 1. Van de leden van het bestuur, behalve de secretaris, de
penningmeester en de bibliothecaris, treden in drie achtereenvolgende jaren jaarlijks
twee leden af, volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. 2. De aftredenden
zijn na een jaar weder herkiesbaar.
(XII) Opgave van dubbeltallen voor de vacaturen in het Bestuur (zie blz. 216).
(XIII) Verkiezing van twee leden in de plaats van de aftredende leden dr A.
Zyderveld en dr J.A.N. Knuttel in de Commissie voor Taal en Letterkunde.
Tegenwoordig zijn de volgende 105 leden en de introducé, de heer J.A. Riedel, wn.
burgemeester van Leiden: Bakker, Bayer, Bicker Caarten, De Bie, Boldingh
Goemans, Bordewijk, Buitendijk, Burgersdijk, Van der Bijll, Byvanck, Cannegieter,
Cohen Stuart, Crommelin, Van Deursen, Diermanse, Dominicus, Draak, Duyfhuizen,
Van Eck, Eerdbeek-Claasen, Van der Feen, Folkers, De la Fontaine Verwey, Geers,
De Gelder, De Gelder-Jansen, Enno van Gelder, H.E. van Gelder, De Goeje, Gobée,
's-Gravesande, Halbertsma, Van Hille-Gaerthé, Van 't Hooft, Hoogewerff, Huygens,
Phil. J. Idenburg, Idenburg-Siegenbeek van Heukelom, De Kanter, Kelk, Kern,
Keuchenius, Knipscheer, Korn, Kossmann, J.H. Kramers, Krieger, Kroes,
Kroes-Ligtenberg, Kroon, Kunst, Lasonder, Van Lelyveld, Van Lessen, Lieftinck,
Locher, Mak, De Mare, Maximilianus, Mayer, Meertens, Mees, Mees-Verwey, Milo,
Moll, Mollema, Moulijn, Niermeyer, Noordenbos, Van Nouhuys, M. Nijhoff, Van
Ossenbruggen, Oudschans Dentz, Van Poelje, Le Poole, Prins, Riemens,
Riemens-Reurslag, Romein, Romein-Verschoor, Van Schelven, Schepp, Van
Schilfgaarde, Scholtens, Schot, Serrurier, Seven, Snouckaert, Stapel,
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Steur, Swierstra, Tielrooy, De Tollenaere, Verburgt, Verdoes, Versprille, Veth, Van
de Waal, Wiersma, Van Wijngaarden, Van Zeggelen, Zijderveld. Eén naam
onleesbaar.

[I.] Openingsrede van den voorzitter
I. De voorzitter, Dr A.W. Byvanck, opent de vergadering te 11.15 uur met de volgende
toespraak:
Dames en Heeren, leden onzer Maatschappij,
Het is mij een groot voorrecht U heden welkom te mogen heeten in deze zaal. Ik
betuig mijn dank aan Heeren Curatoren der Leidsche Universiteit en aan den
Directeur van het Museum voor Volkenkunde, die ons heden gastvrijheid verleenen.
In het bijzonder heet ik welkom den waarnemenden burgemeester van Leiden.
Het verheugt mij, dat het Gemeentebestuur op deze wijze belangstelling toont in
het werk onzer Maatschappij. Verder verwelkom ik met groote ingenomenheid den
Heer van Broekhuyzen, oud-gezant van de Unie van Zuid-Afrika. Zijn aanwezigheid
is een getuige voor de banden, die tusschen Zuid-Afrika en Nederland bestaan,
banden van historie, taal en cultuur. Ik hoop, dat die banden thans nog hechter
zullen worden aangeknoopt.
Voor het eerst na vele jaren komen wij weder te zamen voor een jaarvergadering
in den ouden stijl, op den traditioneelen datum in Juni en volgens de traditioneele
gebruiken, met het noenmaal ter onderbreking van de bijeenkomst en met den
maaltijd aan het slot. Zeker, wij zullen nog het een en ander moeten missen. Wel
heeft onze penningmeester, ondanks de zware zorgen waaronder hij gebukt gaat
en waarvan U straks het een en ander zult hooren, voor alles voortreffelijk gezorgd;
maar hij zal ons toch, naar ik vrees, de traditioneele tulband niet kunnen opdisschen.
Ook in ander opzicht is nog niet alles gelijk weleer.
Intusschen willen wij niet mopperen. Laten wij veeleer dankbaar wezen, dat
nauwelijks een jaar na de bevrijding reeds zoo veel is tot stand gebracht. Met vreugde
stellen wij vast, dat Leiden wederom van alle zijden bereikbaar is, dat onze leden
in een zoo groot aantal zijn toegestroomd, dat onze oude maatschappij wederom
volijverig aan het werk is getogen.
Inderdaad steekt er leven in onze Maatschappij. Zij moge dan den bezettingstijd
niet zonder schade zijn doorgekomen, toch maakt zij zich
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gereed haar vleugels uit te slaan en nieuwe terreinen voor haar werkzaamheid te
zoeken. Het is haar streven een waarlijk levende factor te worden voor de cultuur
in het geheele gebied, waar de Nederlandsche taal wordt gesproken en verstaan.
Daartoe is zij in staat, nu de afstanden door het moderne verkeer zooveel kleiner
zijn geworden; daartoe wordt zij gedwongen, wil zij haar plaats in het Nederlandsche
taalgebied blijven bekleeden. De plannen die Letterkunde heeft, zullen later ter
sprake worden gebracht. Dan komt de toekomst aan de beurt. Het is thans onze
plicht een oogenblik aandacht te geven aan het verleden.
Het verleden, dat zijn heden in de eerste plaats onze medeleden, die zijn
heengegaan. In de laatste maanden sedert de jaarvergadering van 22 December
1945 zijn het er toch nog elf, die ik moet vermelden. Daarbij zijn echter ook enkelen,
die reeds vroeger zijn overleden, zonder dat een bericht over hen eerder tot ons is
gekomen.
Ik verzoek U staande hun namen aan te hooren, die ik thans zal voorlezen. Het
zijn de volgende:
Mevr. J.M. Sterck-Proot te Aerdenhout; D. Hans, journalist te Den Haag; Mej. Dr.
H.C.H. Moquette, oud adj.-archivaresse van Rotterdam; Dr. J.C. Westerman; Mej.
Dr. E.C. van Dorp, het kamerlid; Mej. Dr. C.J. Welcker, oud-archivaresse van
Kampen; Dr. B.J.H.M. Timmermans te Den Haag, groot kenner van de moderne
Fransche Letterkunde; Dr. J.R. Callenbach, vroeger predikant te Rotterdam; S.W.F.
Margadant, leeraar in de Wiskunde en de klassieke talen; Mr. J. Oranje, hoogleeraar
aan de Vrije Universiteit; Dr. A. Bredius, lid sedert 1884, eerelid sedert 1945.
Ik dank U en verzoek U weder te gaan zitten. Het kan mijn taak niet wezen aan
elk van hen eenige woorden te wijden. Op een waardiger wijze kan dit geschieden
in de Levensberichten, die in ons Jaarboek, naar ik hoop binnenkort, zullen
verschijnen. Slechts voor enkelen moet ik een uitzondering maken. Zij hebben voor
onze Maatschappij en voor de Nederlandsche samenleving een zóó groote
beteekenis gehad, dat zij ook bij deze gelegenheid op bijzondere wijze dienen te
worden herdacht.
Ons eerelid Dr. A. Bredius was sedert 1884 lid der Maatschappij en is bij zijn
diamanten jubileum tot eerelid benoemd. Kunstkenner, kunstverzamelaar en
kunsthistoricus heeft hij zich groote verdiensten verworven voor de Nederlandsche
wetenschap en de Nederlandsche cultuur. Door zijn archief-studies heeft hij onze
kennis van het leven der Nederlandsche kunstenaars aanmerkelijk verrijkt. Zijn
verzamelingen, die hij aan
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de gemeenschap heeft geschonken, vormen een belangrijke vermeerdering van
ons kunstbezit. Wie het nog niet wist, kon er zich van overtuigen door de bezichtiging
van de zaal in het Mauritshuis, geheel gevuld met de schilderijen, die hij heeft
nagelaten. Daarbij zijn zoo treffende meesterwerken als Rembrandt's David en Saul,
de negers en Homerus. Zijn naam blijft verbonden aan het Museum Bredius, zijn
smaakvol ingericht woonhuis vol kunstschatten te 's-Gravenhage.
Professor Oranje is op betrekkelijk jeugdigen leeftijd van ons heengegaan, te
jeugdig, omdat wij nog zooveel van hem verwachtten. Vooraanstaand in het verzet,
heeft hij velen bezield en gesterkt bij hun weerstand tegen de maatregelen van den
bezetter. Bij de voorbereidende werkzaamheden voor een hervorming van het
Hooger Onderwijs heeft hij een leidende rol gespeeld. Thans, nu dit vraagstuk
officieel aan de orde is gesteld, wordt zijn verlies ernstig gevoeld.
Wanneer ik mij tot de genoemden beperk, meen ik geen afbreuk te doen aan de
verdiensten van de anderen. Allen hebben zij zich èn in het algemeen èn tegenover
Letterkunde verdienstelijk gemaakt, hetzij als kunstenaars, hetzij als geleerden,
hetzij als goede burgers. Wij zijn hun erkentelijk, omdat zij door het geven van hun
naam hebben bijgedragen tot de glorie van onze Maatschappij. Met weemoed en
met dankbaarheid zullen wij hen blijven gedenken. In ons midden laten zij een leegte
achter.
Werd Letterkunde door hun verlies op gevoelige wijze verzwakt, onze gelederen
zullen door de verkiezing van vele nieuwe leden, wier namen straks bekend zullen
worden gemaakt, aanmerkelijk worden versterkt. Dat is hoogst noodzakelijk, want
wij hebben steun van alle zijden dringend noodig. Niet in de laatste plaats denk ik
aan geldelijken steun. Onze Maatschappij verkeert immers in uiterst zorgelijke
financieele omstandigheden. Bij de bespreking in een onlangs gehouden
bestuursvergadering bleek de Begrooting voor het volgende jaar een tekort op te
leveren van niet minder dan ƒ 9000.-. Dit tekort wordt eenerzijds veroorzaakt, omdat
de heffing van contributie voor een jaar achterwege is gebleven, anderzijds door
een navordering van ten naaste bij ƒ 4000.- voor molestverzekering.
Zooals vanzelf spreekt heeft het Bestuur zich beraden, hoe dit tekort kan worden
aangezuiverd. Bezuinigingen zijn slechts in geringe mate mogelijk. Veeleer moet
voor de afdeelingen, die te Groningen, te Nij-
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megen en in België tot stand zullen komen, op nieuwe uitgaven worden gerekend.
In de eerste plaats zullen wij zoo aanstonds Uw goedkeuring vragen voor een
speciale maatregel. Daar het tekort is ontstaan door den bijzonderen toestand van
de laatste jaren, meent het Bestuur gerechtigd te wezen, U voor te stellen voor dit
doel een deel te besteden van de renten van het vaste fonds, desnoods, maar dit
zal waarschijnlijk niet noodig zijn, een deel van het vaste fonds zelf.
De toestand is inmiddels iets minder ongunstig geworden, doordat zeer vele leden
aan den oproep van het Bestuur hebben voldaan en ditmaal hun contributie voor
twee jaar hebben gezonden. Bovendien hebben enkele leden, gevolg gevende aan
een speciaal tot hen gerichte vraag van het Bestuur, aan de Maatschappij een
schenking in geld gedaan. Het Bestuur is tot deze actie overgegaan, nadat een
onzer medeleden, dien ik daarvoor hier gaarne mijn hulde betuig, spontaan een
zeer aanzienlijk bedrag heeft toegezegd, toen hij toevallig van onze financieele
zorgen hoorde. Tevens kan ik vermelden, dat zooeven bericht is ontvangen over
een legaat van wijlen ons eerelid Professor Muller, bestaande uit een bedrag van
ƒ 1000,- voor het vaste fonds.
Ten slotte heeft het Bestuur zich tot de Regeering gewend met het verzoek om
een subsidie voor éénmaal om de Maatschappij door haar moeilijkheden heen te
helpen. Wij achtten ons tot dit verzoek gerechtigd, omdat deze moeilijkheden vooral
waren veroorzaakt door de verzekering tegen molest van onze Bibliotheek. Het is
een uiterst belangrijk, men mag wel zeggen uniek bezit, deze verzameling, die is
ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Daar staan haar handschriften,
seriewerken, tijdschriften, boeken, brochures en overdrukken, alle betrekking
hebbend op de letterkunde en geschiedenis van Nederland, ten dienste niet alleen
van de leden onzer Maatschappij, maar van het geheele Nederlandsche Volk. Jaren
en jaren lang heeft Letterkunde gewerkt om deze collectie bijeen te brengen en er
veel geld aan ten koste gelegd. Voortdurend wordt onze Bibliotheek uitgebreid. Ook
tijdens den bezettingstijd is zij aanmerkelijk verrijkt en, zooals straks uit het verslag
van den Bibliothecaris zal blijken, groeit zij nog steeds aan.
Het is naar aanleiding van een recente aanwinst onzer Bibliotheek, dat ik Uw
aandacht wil vragen voor een onderwerp, dat de Nederlandsche Letterkunde raakt.
Ik denk aan het legaat van ons zoo diep betreurd medelid Prof. Mr. B.M. Telders,
de verzameling werken van
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antieke auteurs, die heeft toebehoord aan zijn oud-oom Louis Couperus. De
bezoekers onzer maandvergaderingen hebben dezen winter een deel van de collectie
kunnen zien, een reeks van keurig gebonden deeltjes met perkamenten ruggen, de
bekende uitgaven in Fransche vertaling, wat de Latijnsche schrijvers betreft tezamen
met den tekst in de oorspronkelijke taal. Gelijk men weet, beschikte Couperus over
een vrij uitgebreide kennis van het Latijn; het Grieksch was hij echter slechts weinig
machtig. Hij zelf deelt mede, dat hij graag een goede Fransche vertaling gebruikte;
maar zonder twijfel las hij ook het origineel.
Mede als een bewijs van waardeering voor dit legaat wil ik thans eenige
opmerkingen maken over

Louis Couperus en de klassieke oudheid
De vragen, die men naar aanleiding van dit onderwerp kan stellen, zijn vele. Uit de
groote romans van Couperus, ‘De Berg van Licht’, ‘De Komedianten’, ‘Xerxes’,
‘Iskander’, nog enkele andere en tal van schetsen blijkt een veel meer dan
oppervlakkige kennis van de klassieke Oudheid. Hoe heeft Couperus die kennis
verkregen? Hoe staat het met zijn studie van de klassieke auteurs? Wat wist hij van
de ons nog bewaarde overblijfselen uit het verleden? De beantwoording van deze
en van dergelijke vragen, die men in dit verband kan doen, zouden een vrij diepgaand
onderzoek vereischen, verschillend voor elken roman en voor elke schets, en een
tamelijk breedvoerige uiteenzetting. Ik zal mij dus tot enkele gedachten beperken.
In de eerste plaats moet ik een paar onderzoekingen vermelden van anderen.
Prof. Dr. W.E.J. Kuiper schreef in de Nieuwe Gids van 1917 een zeer lezenswaardig
artikel over Louis Couperus en de Grieksch-Romeinsche Oudheid. Voornamelijk
wijst Kuiper op de groote liefde van Couperus voor Italië. Hij merkt een eigenaardige
verwantschap op met enkele antieke auteurs, met Horatius in de kunst van het
vertellen, met Ovidius in het gemak om zich uit te drukken en in de behoefte aan
verfijning. Vervolgens geeft Kuiper een uitvoerige uiteenzetting over ‘De Berg van
Licht’ en over ‘Herakles’. Daarbij bespreekt hij de visie, die Couperus had op het
antieke leven, en de bijzondere verdiensten van dezen auteur voor de dramatische
herschepping van de stof.
Een eenigszins ander karakter heeft de voordracht van Prof. Dr. D. Cohen over
het historisch element in Couperus' ‘Iskander’, gehouden in de maandvergadering
onzer Maatschappij van 2 Februari 1935. Op
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deze voordracht kom ik later nog terug. Ten slotte noem ik een niet gedrukte
verhandeling van Jkvr. L. Quarles van Ufford over de bronnen van ‘De Komedianten’,
een zeer zorgvuldige naspeuring van de antieke auteurs die Couperus voor dezen
roman heeft gebruikt. Intusschen voeren deze onderzoekingen, hoe waardevol elk
op zich zelf ook moge wezen, toch niet tot een samenvatting. Het is zeker noodig
de studie te vervolgen en uit te breiden.
De verwachting, dat de deeltjes uit het bezit van Couperus, die aan de Maatschappij
zijn gelegateerd, voor ons doel eenig materiaal zouden opleveren, is niet beantwoord.
Even keurig als Couperus was tijdens zijn leven zijn deze deeltjes. Er is geen vlekje
in te bekennen, geen krasje en geen streepje. Zij zien er uit, alsof zij nauwelijks zijn
gebruikt. Heeft Couperus met hulp van deze edities aanteekeningen gemaakt, dan
kan men daarvan niets bespeuren. Wil men dus een beter inzicht in dit vraagstuk
krijgen, dan zal men de werken zelf, de romans en de schetsen, moeten raadplegen.
Ik veroorloof mij het resultaat van een klein onderzoek, dat ik zelf instelde, hier
mede te deelen. Het betreft de schets, getiteld ‘De moord op den Gek’, het verhaal
over den moord op keizer Gaius, dien men gewoonlijk Caligula noemt (gedrukt in
Antieke verhalen van goden en keizers blz. 115-126). Deze schets heeft bovendien
een bijzondere beteekenis, omdat Couperus zelf in de inleiding mededeelt, hoe hij
de verhouding zag tusschen zijn verhalen en de bronnen, die hij gebruikte.
Dit fragment citeer ik in zijn geheel.
‘Onder den druk van den Gek dorst Rome nauwelijks ademen.
Het stuivende puin der instortende eeuwen houdt, zich zwaar stapelend op het
Verleden, ons verborgen hoe het mogelijk is geweest, dat de Gek drie jaren, tien
maanden en acht dagen, met den gruwbaren druk van despotieke krankzinnigheid
Rome hield verstikt; de orkanen van den Tijd hebben het puin gelijk geblazen en er
het stof van steeds meerdere eeuwen over glad gestreken, en nooit zal het raadsel
ons worden verklaard. Wij kunnen alleen gelooven, wat de eerlijke, rustige,
eenvoudige geschiedschrijver ons in weinige zinnen heeft medegedeeld, en onder
ons zal de dichter, wien de wereld meer vergunt dan den vorscher, en wien de
goden meer gaven dan hem, zal de dichter, de beminnaar der Historie, alleen den
Gek en het raadsel meêvoelen, en zoo niet de oplossing geven, toch even
voortooveren, als in nachtlijke lilaschijn-
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selen en donkerder schaduwen, het gruwlijk spooksel van zijn krankzinnigheid.........’.
Het verhaal zelf is ontleend aan het leven van keizer Gaius door Suetonius.
Blijkbaar heeft Couperus deze biografie zorgvuldig gelezen. Tal van bijzonderheden
en namen heeft hij aan dit geschrift ontleend. Des te opmerkelijker zijn enkele
afwijkingen, die ik vaststelde.
Couperus beschrijft de persoonlijkheid van den keizer als volgt. ‘Hij was, nog
geen dertig jaren, als een oude man. Zijn wankele, heel schrale beenen torsten met
moeite een zwaarbuikig lichaam, als een vat op twee stokken, die voort bewogen.
Die enorme tors eindigde in een schralen vogelhals, waarop een klein hoofd, half
kaal, met voorhoofd heel hoog, vol waanzin en altijd kookende gedachten. Hol waren
zijn kleurlooze, rustlooze, angst aanwekkende oogen. Hij was heel bleek. Omdat
hij heel harig was, over schrale armen en beenen en handen, had hij iets van een
monsterachtigen bok, die liep op twee pooten. Hij droeg een zijdige, slepende
samaar, met belachelijk wijde mouwen, die ook slierden tot aan den grond, en zijn
gewaad was bont van kleuren, die schreeuwden tegen elkaâr in’.
Daarbij heeft Couperus twee hoofdstukken van Suetonius gecombineerd.
Merkwaardigerwijze heeft hij echter een paar teekenende bijzonderheden niet
overgenomen. Suetonius schrijft: ‘Gaius had weinig hoofdhaar en was geheel kaal
op zijn kruin; maar verder was hij sterk behaard. Daarom was het een halsmisdaad
van een hoog standpunt op hem neer te zien, als hij voorbij kwam, of om den een
of anderen reden zelfs maar van een bok te spreken’. Alleen den bok vindt men bij
Couperus terug.
Ook voor het relaas over den moord, dat door Suetonius (58; verg. 56) wordt
geboden, heeft Couperus van enkele details geen gebruik gemaakt. De keizer, zoo
luidt het verhaal, begaf zich door een cryptoporticus. Verder haal ik Couperus
woordelijk aan: ‘In den cryptoporticus waren aanzienlijke kinderen uit Azië, onder
een magister, bezig zich voor te bereiden tot een tooneelvertooning. De kinderen,
om schoonheid uitgezocht, waren lang gelokt en naakt, en slechts met gouden
sieraden en gemmen gekleed. De keizer hield een oogenblik bij hen stand en wilde
de vertooning zien’.
Over het costuum, of liever over het ontbreken van het costuum zegt Suetonius
niets. Ook de slotzin luidt in de biographie anders, te weten: ‘De keizer bleef een
oogenblik bij hen staan om naar hen te kijken en

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

192
hen aan te sporen; als de eerste speler niet gezegd had, dat hij verkouden was,
zou de keizer zijn omgekeerd en het spel dadelijk hebben laten vertoonen’. Dit
motief, dat toch van belang is in verband met het plan Gaius onderweg te
vermoorden, laat Couperus achterwege.
Het verhaal gaat dan verder: ‘De tribuun Cornelius Sabinus, van een der
Praetoriaansche cohorten, naderde den keizer en vroeg hem, eerbiediglijk, het
wachtwoord voor dien dag.
- Het wachtwoord? zei de Gek. Priapos en Venus.
Hij grinnikte en maakte met de hand, met den vinger, een obsceen gebaar tegen
den knielenden tribuun.
- Neen, ging hij door, zich bedenkend. Toch niet Priapos en Venus... Maar Jupiter!!!
Hij poogde te stembulderen, vergeefs moeite doende zijn krankzinnigheid te
verbergen.
- Ontvang dàn, barstte plots achter hem een andere tribuun der Praetorianen los,
dit bewijs van Jupiters gramschap!!
En onverwachts stortte hij, Cassius Chaerea, toe op den Gek, die òmschrikte’.
Dit is in hoofdzaak aan dezelfde passage van Suetonius ontleend, ook de namen
van Cassius Chaerea en van Cornelius Sabinus; - Cornelis Sabinus, zooals in den
tekst staat, is natuurlijk een druk- of een schrijffout. Suetonius vermeldt eveneens
het wachtwoord ‘Juppiter’ en de uitroep van Chaerea ‘Repete!’, dat wil zeggen:
ontvang de vervulling van het voorteeken, namelijk van den naam Juppiter, den god
van den bliksem en van den plotselingen dood. Het wachtwoord ‘Priapus en Venus’
met het obscene gebaar wordt evenwel in een ander verband genoemd.
Suetonius had al in een vorig hoofdstuk verhaald, dat Gaius met Cassius Chaerea,
een tribuun van de garde, den draak placht te steken en hem, een niet meer jongen
man, telkens aan de kaak stelde als een verweekelijkte en verwijfde persoon.
Wanneer hij den keizer om het wachtwoord vroeg, gaf Gaius op ‘Priapus’ of ‘Venus’
en wanneer Chaerea voor het een of ander moest danken, reikte hij hem de hand
met een obscene houding en beweging.
In dit geval heeft Couperus enkele trekken verwaarloosd, die aan het verhaal toch
wel wat meer kleur konden geven. Men kan daarnaast opmerken, dat Couperus
soms het oorspronkelijk verrijkt. Schitterend
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naverteld is een anecdote, die is ontleend aan het leven van den dichter Lucanus
door Suetonius. Couperus heeft zijn bron niet eenvoudig gereproduceerd, maar als
een goed verteller heeft hij het origineel nog wat verbeterd.
Jammer genoeg kan men het verhaaltje niet in zijn geheel mededeelen. Het gaat
om een halve regel van een gedicht van Nero ‘Sub terris tonuisse putes’, - ‘Gij zoudt
meenen, dat het donderde onder de aarde’ -, die door deze anecdote onsterfelijk
is geworden. Lucanus heeft dit vers uitgesproken op een plaats, waar het
majesteitsschennis, ja heiligschennis was ‘welke toespeling ook te maken op den
naam, de heilige persoon en zeer zekerlijk op de onvergelijkelijke, goddelijke
dichtkunst van den keizer’, met het gevolg, dat allen die daar zaten met groote vaart
aan den haal gingen. ‘Magna consessorum fuga’, zegt Suetonius. Zoo puntig kan
het alleen in het Latijn worden uitgedrukt. - Men leze ‘Tusschen de Ionische zuiltjes’.
Zeer zeker bedoelde ik niet met de opmerkingen, die ik zooeven maakte, Couperus
te kritiseeren. Het is veeleer een poging na te speuren, hoe hij heeft gewerkt, hoe
hij de gegevens voor zijn romans en schetsen heeft bijeengebracht en toegepast.
Uit de enkele voorbeelden, die zijn aangehaald, blijkt reeds, dat hij bij het
neerschrijven van zijn verhalen den auteur, waaraan hij de gegevens ontleende,
niet naast zich had. Wel heeft hij dien auteur met aandacht gelezen en zelfs zóó
zorgvuldig, dat hij een lastige en niet onmiddellijk duidelijke uitdrukking goed heeft
begrepen en in zijn verhaal opgenomen. Blijkbaar heeft Couperus, op grond van
zijn lectuur en van zijn overpeinzingen, in zijn phantasie zich een voorstelling
gevormd van de figuren, die hij wilde uitbeelden, en daarbij de verschillende motieven
vrij gecombineerd.
De dichter, die zich in het verleden verdiept, is nu eenmaal vrijer dan de
wetenschappelijke onderzoeker. Het is goed dit nog eens uitdrukkelijk vast te stellen.
Bovendien vermag hij meer. Immers bezit hij de gaaf met elke persoonlijkheid, elke
situatie, elk feit uit het verleden krachtiger mede te voelen en op die wijze, ook
wanneer hij niet alles weet te doorgronden, toch dikwijls een voorstelling te geven,
die wellicht niet in elk opzicht geheel juist is, maar toch een scherper beeld geeft.
Daarom verdient elke groote dichter, - en zoo een was Couperus -, onze
belangstelling, wanneer hij zich met de geschiedenis ophoudt, vooral wanneer hij
op grond van een werkelijke studie raadselachtige figuren
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uit het verleden voor ons oproept. Daarbij moet alleen de voorwaarde worden gesteld,
dat zijn voorstelling een dichterlijk beeld blijft en niet ontaardt tot ‘histoire romancée’.
In dit verband mag ik zeker herinneren aan de belangsteling van Huizinga voor
de Jeanne d'Arc van Shaw en aan den banvloek, dien hij als historicus slingert tegen
de ‘histoire romancée’, het griezelige bastaard-product dat hij als ‘geparfumeerde
geschiedenis’ heeft betiteld. Ik herinner verder aan de bewondering van Cohen voor
den Iskander van Couperus, al is het beeld, dat in dien roman van Alexander den
Groote wordt geteekend, volgens den historicus niet geheel juist.
Zonder twijfel is het de moeite waard op te merken, dat Couperus vooral
belangstelling toont voor de hoofdpersonen van het groote drama, dat de
geschiedenis vormt. Het zijn karakters, die hij voor ons ontwerpt, geschapen in zijn
dichterlijke phantasie op grond van de antieke geschriften. Door hen uit te beelden
vindt hij gelegenheid zijn gevoel voor het menschelijke in alle verschillende
schakeeringen tot uitdrukking te brengen. Juist de meest raadselachtige figuren
trokken hem aan en zij zijn de hoofdpersonen van zijn groote romans, Elagabalus,
Xerxes, Alexander de Groote.
Alleen voor ‘De Komedianten’ moet men een uitzondering maken. Dit werk vertoont
meer het type van den gewonen historischen roman, met eenige gefingeerde
hoofdpersonen, die een episode uit de geschiedenis medemaken en op die wijze
in staat stellen een beeld van zulk een tijdperk te ontwerpen. De keizer, Domitianus,
blijft in het verhaal op den achtergrond. Overigens bestaat er, zooals dit straks nog
zal blijken, in dit geval een goede reden voor deze afwijking.
Naar aanleiding van deze romans kan men de vraag stellen, of Couperus in den
loop van zijn ontwikkeling als auteur altijd dezelfde belangstelling voor zijn bronnen
heeft gehad en of hij er steeds op dezelfde wijze gebruik van heeft gemaakt. Een
geheel zeker antwoord op die vraag kan men natuurlijk pas geven na een volledig
onderzoek van de verschillende groote werken en van de kleinere schetsen. Voor
zulk een studie is het hier zeker niet de plaats. Ik meen evenwel, dat men op grond
van een beschouwing over een paar van de uitvoerige romans toch wel tot een
voorloopige conclusie kan komen. Het zij mij vergund U althans het resultaat mede
te deelen, waartoe mijn onderzoek heeft geleid.
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‘De Berg van Licht’ is onder de romans van Couperus, waarvoor het onderwerp aan
de klassieke Ouheid is ontleend, niet alleen de omvangrijkste, maar ook de
geweldigste. Bovendien is dit werk, dat in de jaren 1904 en 1905 tot stand kwam,
het oudste. Zonder twijfel heeft Couperus zich bijzonder aangetrokken gevoeld tot
de hoofdpersoon, keizer Elagabalus, deze wonderlijke figuur, oorspronkelijk priester
van een Oostersche godheid, die zich ook als keizer altijd aan den dienst van die
godheid is blijven wijden. De Romeinen hebben niets begrepen van dezen jongeling,
die zich geheel overgaf aan den Oosterschen cultus, en zij hebben de wonderlijkste
verhalen over hem opgedischt. Wat er van die verhalen precies waar is, kan men
niet uitmaken. De figuur van Elagabalus geeft dus aan de geschiedvorsching een
reeks van raadsels op. In elk geval is hij een der vreemdsoortigste personages uit
de wereldgeschiedenis.
Couperus heeft zich niet opgehouden met een kritiek over hetgeen over Elagabalus
wordt medegedeeld. Het was veeleer zijn doel een psychologische verklaring te
geven van deze figuur door het karakter van den keizer uit te beelden, zooals hij er
zich een voorstelling van had gevormd op grond van de gegevens, die hij had
verzameld. Hij heeft zich uitvoerig en nauwkeurig gedocumenteerd. Alles wat hij
over Elagabalus kon vinden, heeft hij gelezen en goed in zich opgenomen,
voornamelijk wat de antieke auteurs over dezen keizer berichten. Daarbij heeft hij
zich een beeld geschapen van den jongen man, priester, keizer, onmensch. Dit
beeld is echter een voortbrengsel van zijn dichterlijke verbeelding. Couperus heeft
zich den keizer gedroomd. Het is dus een phantasieproduct, waaraan hij vorm geeft
in zijn roman, en de figuur van den keizer pretendeert ook niet anders te wezen.
Men moet het als typeerend beschouwen, dat Couperus enkele trekken uit zijn
bronnen niet reproduceert en dat hij er zich ook niet om bekommert, of alle details
juist zijn.
Om deze reden heeft de roman met geschiedenis als wetenschap alleen in de
verte iets te maken. Couperus heeft immers nagelaten wat toch de eerste taak van
den historicus moet wezen, daar hij zich niet heeft afgevraagd, hoe men kan
scheiden, wat bij de overgeleverde feiten juist is en wat als verdichtsel moet worden
beschouwd.
Ook de wereld, waarin Elagabalus leefde, is door Couperus geteekend op grond
van een uitvoerige studie. Dat geldt minder voor het Oosten in het begin van den
roman. Daar zijn het niet meer dan enkele stemmingen, die hij uitbeeldt, van een
zuidelijken nacht of van een stralen-
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den zonnedag, zooals hij die stemmingen kende door zijn verblijf in Indië. Men heeft
niet den indruk, dat hij speciaal aan Syrië heeft gedacht en getracht heeft van dat
land een voorstelling te geven.
Hoe anders staat het met Rome! Couperus heeft aan die stad een diepgaande
studie gewijd. Daarbij moet hij veel te danken hebben aan Dr. H.M.R. Leopold, van
wiens voorlichtingen hij heeft geprofiteerd in den tijd, toen hij zich in het antieke
Rome verdiepte. Leopold zelf heeft daar in 1930 uitvoerig van verhaald tijdens de
rustpauze bij gelegenheid van een rondleiding in de Villa Hadriana op een prachtigen
voorjaarsdag, zeer tot genoegen van een gezelschap Nederlandsche studenten.
Hoe goed Couperus alles in zich heeft opgenomen, blijkt uit tal van bijzonderheden,
niet alleen in ‘De Berg van Licht’, maar ook in zijn andere romans en schetsen. Dat
bespeurt men bij vele kleine trekken, archaeologische details die de gewone
bezoekers ontgaan, tenzij zij worden voorgelicht door een zoo voortreffelijken gids.
Couperus was immers evengoed een oplettend toehoorder als een aandachtig lezer
en zijn uitnemend geheugen behoedde hem voor feilen.
Intusschen streefde Couperus evenmin naar archaeologische nauwkeurigheid
als naar historische getrouwheid. De wereld, die hij opbouwt, is veel feller gekleurd
dan de voorstelling, die de archaeoloog met zijn hulpmiddelen zou kunnen ontwerpen
uit de bewaarde fragmenten. Wat Couperus voor ons laat herrijzen, is veel
grootscher; alles flonkert en straalt, wordt feller belicht of verzinkt in een dieper
duister. Zijn dichterlijke phantasie schept beelden, die voor den wetenschappelijken
onderzoeker onbereikbaar zijn. Hijzelf zegt: ‘...de tempels en paleizen rijzen zoo
zichtbaar voor mij op in mijn geest, dat ik nu Forum en Palatijn nooit meer als ruïnes
kan zien, dat zij dadelijk voor mijn oog als ópvizioenen met duizende blanke zuilen...’
(Van en over mijzelf en anderen, I, blz. 21). Wat Couperus voor ons oproept, is
evenwel onvergetelijk en suggestief, zeker ook waardevol, al is het wellicht niet
geheel waar.
Toch is ‘De Berg van Licht’, naar mijn meening, niet de roman, waarin het antieke
leven het krachtigst spreekt. Wellicht is het de taal, die ons thans niet meer bevalt,
wat zwaar en wat te gekunsteld door de zeer ongebruikelijke schikking van de
woorden. Zeker dankt het Nederlandsch aan Couperus en zijn tijdgenooten, die op
die wijze het idioom hebben verrijkt, een groote soepelheid; maar de jongere werken
zijn juist door de luchtige, schijnbaar zoo dood simpele manier van schrijven toch
aantrekkelijker. Daar komt nog bij, dat Couperus in zijn latere
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geschriften een diepere kennis verraadt, zoo goed van het antieke leven als van
het land en van de menschen. Ik zal daar later nog over spreken.
‘De Berg van Licht’ heeft niet het succes gehad, dat dit phenomenale werk verdient.
Het zinnelijke element, dat zich telkens wellicht wat al te veel op den voorgrond
dringt, heeft zonder twijfel veel lezers afgeschrikt. In bepaalde kringen is de roman
eenvoudig doodgezwegen. Zelfs is het aan Leopold niet gelukt een bewonderend
artikel over dit boek geplaatst te krijgen in het dagblad, waaraan hij placht mede te
werken. Dit afwijzend oordeel is niet billijk, wanneer men denkt aan ‘Quo vadis’ van
Sienkiewicz, een boek, dat toch ook tal van gruwelijke tafereelen bevat en dat als
voorstelling van het verleden door een dichterlijken geest zeker niet de meerdere
is van ‘De Berg van Licht’. In ieder geval zijn de beelden van stemming, die Couperus
ontwerpt van het Italiaansche landschap en van de stad Rome, uiterst treffend.
Kuiper heeft daarop reeds gewezen in zijn vroeger genoemd artikel.
In dit artikel heeft Kuiper niet onderzocht, wat Couperus precies dankt aan de
mededeelingen van de antieke auteurs en hoe hij die mededeelingen heeft verwerkt.
Er zou een speciale studie noodig zijn om dit vast te stellen. Zeker is het echter, dat
Couperus de betrekkelijk geringe gegevens, die wij over Elagabalus bezitten, heeft
aangevuld met zijn phantasie. De historische basis, waarop de roman is gebouwd,
kan niet anders dan zeer smal zijn geweest.
Met de tweede roman, waaraan ik een oogenblik aandacht wil geven, ‘De
Komedianten’, staat het anders. Dit werk is geschreven in 1917, dus 12 jaar later
dan ‘De Berg van Licht’. Door den luchtigen stijl, waarin het is te boek gesteld,
spreekt het veel meer onmiddellijk en ook de opzet is verschillend. Gelijk reeds werd
gezegd, vertoont het boek meer het type van den gewonen historischen roman.
Hoofdpersonen zijn de leden van een troep tooneelspelers, speciaal de twee jongens,
tweelingen die de eerste vrouwerollen spelen. Ook de leidende figuren uit den tijd
treden er in op: de keizer Domitianus alleen terloops, maar vooral Plinius de auteur
van de bekende brievenverzameling, Martialis de dichter van epigrammen, Tacitus
de historicus, Quintilianus de rhetor, Suetonius de biograaf van de keizers, Iuvenalis
de dichter van satyren, Frontinus de auteur van technische geschriften.
Zeker heeft Couperus voor dit boek gebruik gemaakt van allerlei geschiedwerken,
als Friedländer's Sittengeschichte en de topographie van Rome door Jordan en
Hülsen. Daarnaast bespeurt men de zeer nauw-
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keurige lectuur van eenige antieke auteurs. Vooral is Martialis met zorg bestudeerd,
die zelf ook in de roman herhaaldelijk optreedt. Couperus heeft zich groote moeite
gegeven de epigrammen van dezen dichter te begrijpen als getuigen voor een
levende werkelijkheid. Telkens herkent men de gegevens, die aan Martialis zijn
ontleend.
Het is duidelijk, dat Couperus de gave heeft bezeten de mededeelingen, die hij
bij de antieke auteurs las, in zijn phantasie om te zetten tot beelden. Hij aanschouwt
in zijn geest wat zulk een mededeeling biedt, het mag dan stammen van een
geschiedkundige of van een dichter, als een feit uit het verleden. Die feiten weet hij
te groepeeren en met elkander in verband te brengen. Hij ziet samenhang in de
gebeurtenissen, die zich voor zijn verbeelding afspelen. Door dien samenhang
ontstaat voor hem het weidsche tafereel, waaraan hij vorm weet te geven in zijn
roman. Van het wonderbaarlijke proces, dat zich afspeelt in het brein van den dichter,
kunnen wij in dit geval den eersten aanloop herkennen. De passages van de antieke
auteurs en de gedichten zijn om zoo te zeggen de grondslag van het beeld, dat hij
in zijn voorstelling optrok.
Wellicht is de roman ‘De Komedianten’ het best geschikt om ons duidelijk te
maken, wat de klassieke Oudheid voor Couperus heeft beteekend, hoe hij de
Oudheid zag en hoe hij het leven uit dien tijd heeft weten uit te beelden. De
gebeurtenissen spelen zich af in het voorjaar en den zomer van het laatste
regeeringsjaar van keizer Domitianus. Aan het slot wordt zijn vermoording, op 18
September 96, verhaald. De geschiedschrijvers bieden over deze periode zeer
weinig. Het is dus niet verwonderlijk, dat Couperus den keizer niet naar voren brengt.
Domitianus en zijn hof vormen alleen een duisteren achtergrond, waartegen het
luchtige bestaan van het Romeinsche volk en van de voorname personen des te
krachtiger uitkomt. Wellicht kan men zeggen, dat de werkelijke hoofdpersoon van
het boek is de Stad Rome, met het leven en genieten en lijden van het Romeinsche
volk.
Daarentegen bieden de dichters en de brieven van Plinius zeer veel gegevens
voor het leven van dien tijd. Van hen heeft Couperus een diepgaande studie gemaakt.
Zijn werk blijft evenwel geheel roman, een historische roman, maar nooit met de
pretentie historie te willen wezen. Het is intusschen duidelijk, dat voor ‘De
Komedianten’ een nauwkeuriger aansluiting bij het overgeleverde is nagestreefd
dan voor ‘De Berg van Licht’. Bij het schrijven van het laatst genoemde werk had
Couperus echter de beschikking over veel minder gegevens, vooral over minder
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directe en sprekende gegevens. Hij moest des te meer afgaan op zijn phantasie.
De groote roman ‘Iskander’ volgt niet lang na ‘De Komedianten’; het boek is in 1920
verschenen. In dit geval beschikken wij over de zeer zorgvuldige bespreking van
de antieke bronnen, die Couperus heeft bestudeerd, door de boven genoemde
voordracht van Prof. Dr. D. Cohen. Zooals Cohen het vaststelt, heeft Couperus in
de eerste plaats gebruikt het leven van Alexander den Groote door Curtius Rufus
en daarnaast de biographie van Plutarchos, maar niet of althans veel minder het
werk van Arrianos, dat onder de historici als het beste geschrift over den grooten
koning geldt. Het is opmerkelijk, dat Couperus het Latijnsche werk heeft verkozen;
Curtius Rufus kon hij in het oorspronkelijk vrij gemakkelijk lezen, maar Arrianos, die
in het Grieksch schreef, met moeite.
Voor Iskander heeft Couperus zeer veel studie gemaakt, ook in de Koninklijke
Bibliotheek. Ik zelf heb hem daar nader leeren kennen, toen hij tijdens den
schoonmaak van de groote leeszaal een toevlucht had gezocht in de
handschriftenkamer. Aan dit verblijf dankt de Koninklijke Bibliotheek een pak
manuscripten van Couperus, helaas in een tamelijk chaotischen toestand. De auteur
had blijkbaar weinig belangstelling voor wat hij op schrift had gesteld, nadat zijn
kopij naar den drukker was verzonden. Toch is het zeker een belangrijk bezit.
Couperus heeft voor Iskander, waar hij de antieke geschiedschrijvers kon
raadplegen en volgen, historische waarheid willen geven. Geen persoon is louter
een product van zijn verbeelding. Dit werk zou men historie kunnen noemen op
grond van dichterlijke phantasie. Het staat nader bij de geschiedenis dan de meeste
historische romans. Toch verliest het geenszins het karakter van den roman.
Geschiedenis te geven pretendeert het niet.
Couperus heeft zich in de geschiedenis van de Oudheid met groote voorliefde
verdiept. Voor hem moet dit tijdperk een bijzondere bekoring hebben bezeten. Hij
had, zooals hij het eens aan Henri van Booven heeft gezegd, het gevoel, dat hij zelf
‘er bij geweest was’. Om zoo te zeggen herinnerde hij zich de antieke wereld. Zijn
verbeeldingskracht was zóó sterk, dat het voor hem was alsof hij dien tijd zelf had
medegemaakt.
Door zijn studie van de antieke auteurs is dit gevoel zonder twijfel nog versterkt.
Men begrijpt ook, dat hij zich met steeds meer aandacht
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in hun werken heeft verdiept. Steeds werden zijn historische onderzoekingen
nauwkeuriger. Zijn wensch in zijn romans de geschiedkundige waarheid te benaderen
is later feller dan bij zijn oudere geschriften.
Intusschen waren het geenszins zijn historische en archaeologische naspeuringen
alleen, die Couperus in staat hebben gesteld zoo treffende beelden van de Oudheid
te ontwerpen. Hij moge dan geen kritisch historicus wezen en in zijn archaeologische
beschrijvingen moge men vergissingen kunnen aanwijzen, wat hij altijd op
uitnemende wijze wist te treffen is de sfeer van het landschap en van het leven in
Italië.
Dat wordt vooral duidelijk, wanneer men zijn Italiaansche verhalen vergelijkt met
hetgeen Couperus over andere streken mededeelt. Egypte heeft hij, voorzoover
bekend, niet zelf bereisd en inderdaad mist men in ‘Antiek Toerisme’ de sfeer van
het Nijlland. Griekenland kent hij minder goed. Zelfs het Grieksche licht, de
wonderbaarlijk doorzichtige atmosfeer die zoo geheel anders is dan in Italië, heeft
hem niet bekoord. Het is opmerkelijk, hoe dikwijls het slecht weer is in zijn Grieksche
verhalen. Waarschijnlijk heeft Couperus het niet met het weer getroffen in
Griekenland en ieder, die daar heeft gereisd, weet, dat een regendag in dat land
heel naar is!
Hoe nauwkeurig Couperus van zijn indrukken gebruik maakt, blijkt bij voorbeeld
uit zijn roman ‘Langs Lijnen van Geleidelijkheid’. Het leven te Rome in een pension,
aan de Riviera en in Florence is voortreffelijk uitgebeeld, evenals de stemming in
die plaatsen. Maar het Italiaansche kasteel blijft een tooneeldecoratie. Men zou
zeggen, dat zijn verbeelding niet voldoende wordt gevoed, waar de stimulans van
de werkelijke beleving ontbreekt.
Couperus was echter niet alleen een voortreffelijk kenner van Italië en vooral van
Rome, maar hij bezat bovendien een intiem begrip voor de Italianen en voor de
eigenaardigheden van dat zoo bijzondere en voor hen die in staat zijn het te
waardeeren zoo beminnelijke volk. De kennis van het volksleven in Italië en van de
mentaliteit van de Italianen blijkt uit tal van zijn geschriften. Aan die kennis dankt
een roman als ‘De Komedianten’ voor een zeer groot deel zijn levendigheid. Al
dadelijk het eerste tafereel herinnert een ieder aan een drukken avond in een
Romeinsche trattoria, waar het volk verkeert, in den ouden tijd, - ik denk aan den
tijd vóór 1914.
Om te begrijpen, hoe diep die kennis ging, leze men het verrukkelijke verhaaltje,
dat tijdens den bezettingstijd in Groot Nederland is afge-
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drukt. Het gaat daarbij om twee oude snoepers uit Rome, die naar Venetië reizen,
omdat een van hen daar een operette-gezelschap heeft geërfd. - In welk land,
behalve in Italië, erft nu iemand een operette-gezelschap? - Het is geen troep van
den eersten rang. Als bij voorbeeld de Petit Duc wordt opgevoerd, wordt de hoofdrol,
een travestie-rol, vervuld door de grootmoeder van de ducchessina. Maar ze doet
het nog best en het heele gezelschap viert lustig feest met de twee Romeinen, totdat
de oude heeren naar huis worden gehaald door hun solide zoons.
Inderdaad heeft Couperus de Italianen zeer goed gekend en er ook naar gestreefd
hen te leeren kennen. Met de hem eigen innemende beminnelijkheid kostte het hem
zeker geen moeite hen te winnen. Het waren in wezen verwante zielen, die elkander
gemakkelijk vonden. In dit verband kan ik nog mededeelen, wat een van mijn
kennissen mij eens heeft verhaald. Couperus kwam regelmatig in het achterzaaltje
van het Café Aragno aan het Corso te Rome, dat beroemde zaaltje dat ook in een
van zijn schetsen wordt vermeld, waar het 's winters, als het te Rome overal zoo
bitter koud kan wezen, altijd nog een beetje warm was, waar behalve 's Zondags
ontelbare kranten ter lezing lagen, ook de Telegraaf en de Rotterdammer, waar de
oude cameriere tot lange gesprekken bereid was over alle nieuwtjes en alle oude
gebeurtenissen, als er niet veel bezoekers waren. Diezelfde oude kellner heeft aan
Couperus, met wien hij blijkbaar op zeer vriendschappelijken voet was gekomen,
aangeboden dat zij elkander zouden tutoyeeren, en, zoo voegde Couperus, die dit
aan mijn zegsman verhaalde, er aan toe: ‘die man weet heelemaal niet, hoe beroemd
ik ben’. Couperus verstond immers de kunst nooit te laten merken, dat hij ‘beroemd’
was.
Het Italië van de laatste vijf en twintig jaren heeft Couperus niet gekend, noch het
communistische van 1921, noch het streng-fascistische van na 1935. Had hij daarvan
studie gemaakt, dan zou hij in de gelegenheid zijn geweest zijn ervaringen toe te
passen om andere facetten van het leven in de Oudheid en te Rome uit te beelden.
Dat nieuwe Italië had zonder twijfel zijn liefde niet gehad. Het was ten minste heel
anders dan het Rome, dat hem voor ‘De Komedianten’ heeft geinspireerd. Dit Rome
spreekt tot ons in tal van schetsen, die Couperus heeft gewijd zoowel aan het
moderne leven als aan de Oudheid.
Hoe de verhouding is van die schetsen uit de Oudheid tot de antieke bronnen,
die Couperus heeft gebruikt, kan alleen door een voortgezet onderzoek worden
vastgesteld. Om zulk een onderzoek naar behooren
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te kunnen verrichten, zal men in de eerste plaats moeten beschikken over een
nauwkeurige bibliographie, waarin de tijd van het ontstaan dezer geschriften is
vastgelegd. Wellicht wil een van onze ervaren bibliographen deze dankbare, maar
zeker niet gemakkelijke taak eens ter hand nemen.
Daarnaast verlangen wij naar een volledige uitgaaf van Couperus' werken. Ook
daarbij zijn tal van moeilijkheden te overwinnen. Vooral zal aan de geschriften, die
het leven in de klassieke Oudheid betreffen, veel zorg moeten worden besteed,
omdat Couperus of zijn correctoren lang niet altijd voldoende nauwkeurig zijn
geweest. Kan onze Maatschappij daarbij van nut wezen, dan ligt het zeker op haar
weg hulp te bieden.
Het Bestuur acht het voor Letterkunde een belangrijke opgaaf edities van
vooraanstaande auteurs mogelijk te maken. Reeds zijn wij in de gelegenheid mede
te werken voor de uitgaaf der geschriften van Huizinga. Over andere plannen wordt
nog beraadslaagd. De Maatschappij toont daarbij, dat zij nog steeds de kracht bezit
telkens nieuwe terreinen voor haar werkzaamheid te vinden. Met den wensch, dat
Zij bij voortduring zich op deze wijze zal kunnen verjongen, verklaar ik deze
vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde geopend.

[II.] Verslag van den secretaris

aant.

II. De secretaris leest zijn verslag over den staat der Maatschappij en haar
belangrijkste lotgevallen en handelingen gedurende het jaar 1945-1946, voor:
Na de buitengewone jaarlijksche vergadering op 11 Augustus 1945 zijn de
maandelijksche vergaderingen gehouden op de Zaterdagmiddagen van 10
November, 8 December 1945 en van 12 Januari, 2 Februari, 9 Maart, 13 April en
11 Mei 1946.
In deze bijeenkomsten hielden lezingen of voordrachten:
1. Dr Th. J.G. Locher over: De eerste reis van Peter den Groote naar Nederland;
2. de heer F.P. Huygens over: Jacobus van Looy en zijn Zebedeus;
3. Mr S. Bottenheim over: De opera in Nederland in de XVIIe eeuw;
4. Mejuffrouw Aleida G. Schot over: Alexander Poesjkin (1799-1837);
5. Dr J.J. Soons over: De ontwikkeling van het religieuse denken bij Paul Claudel;
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6. de heer Bertus Aafjes uit eigen werk (fragmenten uit ‘Een Voetreis naar Rome’
en het gedicht ‘Maria Sibylla Merian’);
7. de heer B. van Eysselsteyn uit eigen werk (gedichten en een fragment uit den
roman ‘De dorre Grond’).
Bij de lezing van den heer Bottenheim werden lichtbeelden vertoond; Mejuffrouw
Aleida G. Schot illustreerde haar betoog met eigen vertalingen van Poesjkins verzen.
De verslagen van genoemde lezingen zullen afgedrukt worden in een bijlage van
het Jaarboek 1945-1946. Aan alle sprekers betuigt het Bestuur dank voor hun
medewerking.
Bij deze vergaderingen waren gemiddeld 31 leden tegenwoordig; het kleinste
aantal bedroeg 21, het grootste 50.
Op 22 December 1945 werd de Jaarlijksche Vergadering gehouden in het
café-restaurant Zomerzorg te Leiden, waarvan een volledig verslag is opgenomen
in het Jaarboek 1943-1945, dat de leden binnenkort zullen ontvangen.
De Maatschappij verloor door den dood verscheidene van haar leden, onder wie
Dr A. Bredius, op de laatste Jaarvergadering tot eerelid benoemd. Hun aandeel in
het werk van de Maatschappij zal in dankbare herinnering voortleven.
De nadeelige gevolgen van evacuatie voor het samenstellen van de ledenlijst
hebben zich dit geheele jaar doen gevoelen; nog zijn niet alle nieuwe adressen
opgegeven en het is dan ook niet mogelijk het tegenwoordige ledental van de
Maatschappij met nauwkeurigheid te bepalen.
Het Bestuur besloot het lidmaatschap aan te bieden aan Zijne Excellentie Léon
Nemry, ambassadeur van België, wegens zijn groote belangstelling voor de
Nederlandsche cultuur en aan Zijne Eminentie Johannes Kardinaal de Jong,
Aartsbisschop van Utrecht, wiens verdiensten als historicus zoodoende door de
Maatschappij naar waarde erkend zijn. Beiden hebben het lidmaatschap in dank
aanvaard.
Niettegenstaande de hachelijke financieele positie van de Maatschappij heeft het
Bestuur gemeend de plannen tot uitbreiding van de werkzaamheden zoowel in het
vaderland als buiten de grenzen nader te moeten uitwerken; door af te zien van de
oprichting van afdeelingen in de Provincie en België zouden bronnen van nieuw
leven afgesneden worden. Er is contact gezocht met de hoogleeraren Lindeboom
te Groningen E Michels te Nijmegen, terwijl in België de heer F. van Toussaint van
Boelaere een vergadering van de Zuidnederlandsche leden bijeen zal
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roepen om een werkplan samen te stellen. Het Bestuur hoopt, dat in het najaar alle
moeilijkheden van technischen en organisatorischen aard overwonnen zullen zijn
en dat met de werkzaamheden aangevangen zal kunnen worden.
De voortzetting van de uitgaven van de Bibliotheek der Nederlandsche Letteren
heeft de volle aandacht van het Bestuur. Achttien deelen zijn tot op heden
verschenen; een nieuwe serie onder een nieuwe redactie vangt thans aan. Het
tempo van verschijnen zal teruggebracht moeten worden tot vier deelen per jaar,
te beginnen met 1947. De prijs per deel zal ook voor de leden van de Maatschappij
een weinig verhoogd moeten worden. Het uiterlijk der boeken zal echter onveranderd
blijven.
Uit de Historische Commissie zijn drie leden, te weten de heeren Brummel,
Juynboll en Locher, aangezocht om bij de uitgave van de volledige werken van
wijlen Prof. Huizinga, te verzorgen door zijn vrouw, van wetenschappelijk advies te
dienen, een initiatief van de Maatschappij, dat door Mevrouw Huizinga met
enthousiasme is begroet.
Op soortgelijke wijze hoopt het Bestuur ook bij andere uitgaven zijn diensten te
kunnen bewijzen.
Prijzen zullen dit jaar niet uitgereikt worden. Op de maandvergadering van 13
April heeft de voorzitter reeds medegedeeld, dat wegens den financieelen toestand
van de Maatschappij de uitreiking van den meesterschapsprijs achterwege moet
blijven. Hetzelfde geldt voor den C.W. van der Hoogt-prijs, aangezien het tot op
heden onmogelijk is een eenigszins volledig overzicht te krijgen van hetgeen op
belletristisch gebied verschenen, laat staan geschreven is. Wat den Wynaendts
Francken-prijs betreft komt, na de laatste bekroning in 1941 van Vestdijks studie
over Verwey en de Idee thans weer een biografie of een cultuurgeschiedenis voor
den prijs in aanmerking. De oude commissie, aangevuld met den heer Locher als
bestuurslid, zal haar werkzaamheden binnenkort hervatten.
Het Jaarboek 1943-'44-'45 zal spoedig verschijnen; moeilijkheden van technischen
aard hebben, ondanks de groote medewerking van uitgever en drukker, de
verschijning sterk vertraagd, een oorlogsrelict, dat zich in allerlei kleinigheden, vooral
het drukwerk betreffende, doet gelden en waarvoor de clementie van de leden hierbij
wordt ingeroepen.

[III.] Verslag van den bibliothecaris

aant.

III. Bij afwezigheid van den bibliothecaris, Dr A.A. van Rijnbach, leest Mej. Dr J.H.
van Lessen het verslag omtrent de Bibliotheek voor:
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Het achter ons liggend vereenigingsjaar geeft reden tot verheuging, dat zoo spoedig
na de bevrijding van ons land de belangstelling voor onze Bibliotheek van vele zijden
weer duidelijk bleek. Van vele leden (46) en ook van eenige uitgevers (8) werden
wederom geschenken ontvangen; de vermelding der schenkers achter dit verslag
(zie: Bijlage II, blz. 230-232) kan daarvan het bewijs leveren. Zeer tot mijn leedwezen
noopten de hooge drukkosten en de papiernood den omvang van het jaarboek
1943/'45, dat toch al een behoorlijken omvang kreeg, zooveel mogelijk te beperken
en moest de Lijst der Aanwinsten beperkt worden tot de handschriften; de titels der
boeken bleven dus achterwege. Het is te hopen, dat in het Jaarboek 1945/'46 de
aanwinsten wederom volledig zullen kunnen opgenomen worden, daar belangrijke
schenkingen vermeld moeten worden. Het reeds in het vorige verslag genoemde
legaat van Prof. Dr J.W. Muller is thans gedeeltelijk geordend, doch de verzameling
brieven, aanteekeningen en overdrukken moet nog bewerkt worden. Voorts verdient
vooral vermelding de schenking van Mejuffrouw Dr J. Aleida Nijland, die wederom
een deel van haar boekerij aan de Maatschappij afstond en den bibliothecaris vrij
liet daarmede naar goedvinden te handelen, zoodat voor het niet onbelangrijke
aantal doubletten een goede bestemming kan gezocht worden, waarbij o.a. gedacht
wordt aan de Provinciale Bibliotheek van Zeeland te Middelburg, die door het
oorlogsgeweld in 1940 zoo groote verliezen leed. Voorts ontving de Bibliotheek een
aardige verzameling kinderboeken uit de eerste helft der negentiende eeuw, door
de Heer en Mevrouw Prof. Dr J.A.J. Barge ter beschikking gesteld. Prof. Mr B.M.
Telders legateerde een verzameling fraai gebonden Fransche vertalingen van
Grieksche en Latijnsche auteurs, die dubbele waarde heeft, doordat zij afkomstig
is uit de Bibliotheek van zijn oudoom Louis Couperus. De herinnering aan Telders
zal dus ook in onze Bibliotheek door dit waardevolle legaat bewaard worden.
Uit de nalatenschap van ons medelid Fenna de Meyier werd ons door de familie
afgestaan een verzameling brieven van verschillende schrijvers, waaronder vooral
waarde heeft een aantal brieven van wijlen Dr J.D. Bierens de Haan, die echter de
eerste den jaren niet voor het publiek toegankelijk zullen zijn; hetzelfde geldt van
diens gedichten, bij deze schenking gevoegd.
Voorts werd de Bibliotheek verrijkt met eenige andere brievenverzamelingen:
door tusschenkomst van Mej. Dr C. Serrurier ontvingen wij een aantal brieven gericht
aan Dr Mark Prager Lindo (De Oude Heer
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Smits); van Mr S. Bottenheim enkele Potgieteriana, waaronder twee brieven; Dr G.
Kalff Jr zond ons een verzameling brieven door verschillende tijdgenooten gericht
aan zijn vader, Prof. Dr G. Kalff. Bij het legaat-Muller werden nog eenige brieven
gevoegd van den dichter Staring aan J.W. Yntema, alsmede een uitgebreide
verzameling gedichten in handschrift van laatstgenoemde (zie: Bijlage II, blz.
230-232). Gaarne vestig ik nog de aandacht op een zeldzaam boek uit dit legaat,
nl. een exemplaar van J.P. Heije's ‘Innigst leven eens dichters. Poëzie des huizes.
Eerste bundel: 1848-1853’, slechts in vijftig exemplaren gedrukt als ‘enkel persoonlijk
eigendom’, waaruit niets mocht worden gedrukt of op andere wijze openbaar gemaakt
vóór 1 Maart 1909. Het exemplaar is voorzien van een eigenhandige opdracht van
den dichter aan Frederik Muller, terwijl er nog een brief van Heije aan dezen is
bijgevoegd. Tevens zijn thans in de Bibliotheek opgenomen J.W. Mullers
handexemplaren van zijn uitgaven van Corn. Everaerts spelen, van Vanden vos
Reinaerde en de Critische en Exegetische Commentaren daarop, alle met
aanvullingen en aanteekeningen in handschrift van den geleerden bewerker.
Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en
West-Friesland schonk ons het door Mr J. Belonje samengestelde Gedenkboek
1544-1944, dat evenals het interessante boekwerk: ‘Twee eeuwen Brandt en Proost,
Bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en
kerkboeken en den papierhandel in Nederland’, een geschenk van de fa. J. Brandt
en Zoon te Amsterdam, zich kenmerkt door artistieke uitvoering en rijke illustratie.
In 1941 heeft het Bestuur der Maatschappij een oproep gericht aan de leden om
boeken af te staan voor de Provinciale Bibliotheek van Zeeland, reeds eerder in dit
verslag genoemd. Verscheidene leden gaven aan dien oproep gehoor en zoo werd
een veelsoortige verzameling bijeengebracht. Daar het Bestuur vreesde dat het
oorlogsgeweld Middelburg nog wel eens meer zou kunnen treffen - en het heeft
daarin goed gezien - werd deze verzameling opgeborgen tot de oorlog voorbij zou
zijn; in April j.l. deed zich een gelegenheid voor de boeken naar hun bestemming
te verzenden en zoo kon dan eindelijk na vijf jaren dit geschenk aan genoemde
Bibliotheek worden overgedragen; waarschijnlijk zal hieraan binnenkort nog wel het
een en ander uit onze doubletten-verzameling kunnen worden toegevoegd.
De Bibliotheek vermeerderde met c. 540 boeken en 10 overdrukken; door aankoop
werd een kleine verzameling Gidsen van Nederlandsche
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steden, dorpen en landstreken verworven ter aanvulling van onze collectie. De
handschriften der Maatschappij, oud-bezit nr 1-1100, werden in het brandvrije
gedeelte van de Universiteitsbibliotheek ondergebracht.
Aangaande de archivalia van het St. Agnietenklooster te Emmerik en het
Ursulinenklooster te Elten, door den Duitschen bezetter in 1942 in bezit genomen
en naar Düsseldorf overgebracht, kan goede tijding worden medegedeeld. Van de
Stichting Nederlandsch Kunstbezit, welker tusschenkomst door het Bestuur der
Maatschappij in September j.l. werd ingeroepen om dit waardevol eigendom terug
te krijgen, is thans bericht ingekomen, dat behoudens enkele uitzonderingen de
archieven van het depôt Salzdetfurth in goede orde naar Düsseldorf zijn
teruggekeerd. Door de Stichting N.K. is een claim ingediend bij de Engelsche
autoriteiten, die berichten, dat bij de release van de claim ook de nog niet
teruggekeerde gedeelten der archieven waarschijnlijk weer in Düsseldorf aanwezig
zullen zijn. Zoodra de bovengemelde release is verkregen, zullen de archieven der
beide kloosters naar Leiden worden teruggevoerd. Het is dus nog slechts een kwestie
van tijd.
In de Bibliotheekcommissie werd door de Jaarvergadering ter vervanging van
Prof. Mr P.N. van Eyck, die aan de beurt van aftreding en niet herkiesbaar was,
gekozen de heer Dr C. Kruyskamp, die deze benoeming aanvaardde.
Met 1 Februari 1946 verliet Mejuffrouw Dr H.J.A. Ruys de Universiteitsbibliotheek
na een veeljarigen ingespannen, nauwgezetten en toegewijden arbeid, ook in het
belang onzer Bibliotheek; aan den dank haar daarvoor door het Bestuur der
Maatschappij gebracht, moge ook te dezer plaatse een woord van dank voor haar
goede zorgen toegevoegd worden.
Naar aanleiding van dit verslag deelt Dr G.J. Hoogewerff mede, dat hij een
uitgebreide collectie brieven van Dr A. Bredius bezit, die hij aan de Bibliotheek wil
afstaan onder voorwaarde, dat andere leden, die eveneens in briefwisseling met
den heer Bredius hebben gestaan, zijn voorbeeld volgen, opdat een volledige
verzameling bijeengebracht wordt.

[IV.]
IV. Voor de Commissie van art. 34 der Wet geeft Mej. Dr J.H. van Lessen verslag
van het door den penningmeester gevoerde beheer. Diens rekening en
aant.
verantwoording (zie bijlage III blz. 233-237
) worden goedgekeurd. Onder
dankzegging voor het moeilijke werk, dat hij op zoo voortreffelijke wijze heeft verricht,
wordt hij vervolgens gedéchargeerd.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

208

[V.] Verslag van de commissie voor taal- en letterkunde
V. Hierna volgt voorlezing van het verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde
door Mej. Dr J.H. van Lessen, die den secretaris vervangt:
De Commissie voor Taal- en Letterkunde, die in de lente van 1942 collectief
ontslag had genomen om te voorkomen dat de duitsche bezetter zich eventueel via
de Maatschappij zou gaan inlaten met de zaken van het door haar geredigeerde
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, is volgens besluit van de
buitengewone Algemeene Vergadering van 11 Augustus 1945 in dezelfde
samenstelling weer in functie getreden. Intusschen hadden de leden en raadgevende
leden in overleg met den uitgever en buiten de Maatschappij om de redactie van
het Tijdschrift voortgezet en deel 62 alsmede de eerste helft van deel 63 laten
verschijnen; ook de tweede helft kwam gereed maar kon eerst na de Bevrijding het
licht zien. Van Sept. 1942 af kon Dr G.C. Kloeke de bijeenkomsten der Redactie
tengevolge van zijn gijzelaarschap, gevolgd door verbanning uit N.- en Z.-Holland,
niet bijwonen, behalve die van 11 Nov. 1943, toen hij eenige dagen bij zijn familie
mocht doorbrengen. Van den zomer van 1944 tot den herfst van 1945 kwam de
Redactie wegens de moeilijke reisgelegenheden niet bijeen.
In Maart 1945 leed de Commissie een gevoelig verlies door het overlijden van Dr
J.W. Muller, die ook na zijn aftreden als lid de vergaderingen als gast zooveel
mogelijk bijwoonde.
In het genootschapsjaar 1945-1946 kwam de Commissie negen maal bijeen; Mej.
Dr Van Lessen nam het voorzitterschap, Dr Heinsius het secretaris waar. Van de
besprekingen verdient hier vermelding, dat de Commissie aan die voor de uitgave
van geschriften voorgesteld heeft enkele artikelen van Dr Boekenoogen in boekvorm
te herdrukken; Dr Van Rijnbach heeft zich met de voorbereiding belast.
Als gewoonlijk werden de vergaderingen besloten met wetenschappelijke
mededeelingen door de leden; aan die gewoonte hebben ook de Redactieleden
tijdens het ‘interregnum’ zich gehouden. Volledigheidshalve mogen hier eerst, in
aansluiting bij de laatste vermelding (in de ‘Handelingen en Levensberichten van
de Maatschappij ... 1941-1942’ blz. 174) die worden genoemd, welke in die
tusschenperiode zijn gedaan, in alfabetische volgorde van de sprekers.
Mr Van Eyck sprak over ‘Het ontstaan van Hadewijch's mengel-
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gedichten (nrs 17-29)’; over ‘Bouw en hoofdgedachte van Vondels Lucifer’.
Dr Van Haeringen over Multatuliana; over ‘Armoedzaaier en soortgenooten’ over
‘Afleidingen en samenstellingen met doen, staan, slaan, gaan en zien’.
Dr Heeroma over Elkaar; over ‘Wat is een boer?’; over de germaansche diphthong
eu in het Nederl.
Dr. Heinsius over ‘Een onbegrepen woord in de werken van Van Focquenbroch’;
over ‘De nederl. scheepsterm striets en nederl. trijs, hd. trieze enz.’.
Dr Knuttel over de Limborc en de Ferguut; over Bredero; over Vanden levene ons
Heren; over Vander feesten een proper dinc; over Fielesepee-fiets.
Dr Kossman over Willem Messchert; over ‘De Colloquia van Cornelis Crul’.
Dr Van Lessen over ‘Het Germaansche praefix â-’; over ‘Eenige semantische
parallellen’.
Dr Lieftinck over ‘Noordnederlandsche palaeographie in de 15de eeuw’; over de
Spiegel der Leken.
Dr Zijderveld over Walch's Handboek der Nederl. Literatuurgeschiedenis; over
‘Coornhert's ABC’.
In 1945-'46 werden de volgende mededeelingen gedaan:
Op 20 Sept. sprak Dr Zijderveld over de nederl. vertaling van Caesar Ripa's
Iconologia;
op 22 Nov. Dr Knuttel over De Roovere's Maria Mater Gratiae, en over het
auteurschap van de als ‘Nieuwe refereinen van Anna Bijns’ uitgegeven bundel;
op 20 Dec. Dr Heinsius over ‘Een bizondere constructie van bijvoeglijke bijzinnen’;
op 24 Jan. Dr Van Rijnbach over ‘Eenige problemen in verband met de bibliografie
der Nederl. taal- en letterkunde’;
op 21 Febr. Dr. Kossmann over Rodolphe Toeppfer (1799-1846);
op 21 Maart Dr Heeroma over de verspringing van het accent bij afgeleide woorden
in onze taal;
op 18 April Dr Lieftinck over ‘Een nieuw licht op het Walewein-handschrift’, en
over een handschrift uit de bibliotheek van Philips van Leiden, dat te Leiden is
teruggekeerd;
op 6 Juni Dr Van Lessen over ‘De etymologie van puik’.
Op 18 Oct. is geen voordracht gehouden.
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[VI.] Verslag van de commissie voor geschied- en oudheidkunde
VI. Hierna volgt voorlezing door dr J.J. de Gelder van het verslag der Commissie
van Geschied- en Oudheidkunde:
Den eersten April heeft de commissie, die sedert Januari 1942, wegens de
ongunstige tijden niet meer had vergaderd, haar werkzaamheid hervat.
In de eerste plaats was het noodig haar ledental aan te vullen, want gedurende
de laatste jaren zijn groote verliezen geleden; niet minder dan zeven leden werden
ons door den dood ontnomen: Colenbrander, De Groot, Huizinga, Van Kan, Knappert,
Krom en Warnsinck.
Besloten werd weer 's avonds te vergaderen, zooals vroeger gebruikelijk was en
wel bij de leden aan huis.
De eerste gewone bijeenkomst heeft plaats gehad op 8 Mei. Toen was het echter,
door de verhindering van verschillende leden om aanwezig te zijn, nog niet mogelijk
tot een besluit te komen over het voorzitterschap en het Secretariaat.
De vaststelling van een uitgebreide candidatenlijst, bevattend veertig namen,
vergde veel tijd, zoodat slechts één mededeeling valt te vermelden, namelijk over
de waardeering van wat in de schilderkunst de nieuwe zakelijkheid wordt genoemd,
door dr Juynboll.
De commissie heeft op den avond vóór den dag dezer jaarvergadering een voor
alle leden der Maatschappij toegankelijke bijeenkomst gehouden waarin dr G.J.
Hoogewerff een voordracht hield over: Bataven en Friezen te Rome.

[VII.] Verslag van de commissie voor schoone letteren
VII. Aangezien geen van de leden dezer Commissie aanwezig is, wordt dit punt van
den beschrijvingsbrief overgeslagen. Onderstaand verslag is goedgekeurd in de
vergadering met de Vaste Commissie op 11 Mei 1946.
Bij het hervatten van haar werkzaamheden kort na den oorlog, heeft de Commissie
voor Schoone Letteren ten zeerste de moeilijkheden ondervonden die uitvloeisel
waren van den oorlog. Bij het zoeken naar een werk, kort na den oorlog verschenen,
had zij de keuze uit een beperkt aantal publicaties, daar de papierschaarste en de
nog chaotische toestand na den oorlog een normaal functionneeren van drukken
en uitgeven belemmerden. Anderzijds bestond bij de Commissie en het bestuur
een levendig verlangen van haar liefde voor de schoone Letteren blijk te
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geven door middel van de uitreiking der Van der Hoogtprijs, die immers sinds 1942,
toen de Commissie haar werkzaamheden staakte, niet meer was uitgereikt. Uit
hetgeen haar in de maanden na den oorlog bereikte, droeg de Commissie den
dichtbundel Het Veerhuis van Ida Gerhardt voor ter bekroning. Het was de wens
van het Bestuur en de Commissie dat ook de ondergrondsche periode onzer poëzie,
de z.g. verzetspoëzie, bekroond zou worden. De dichtbundel van Muus Jacobse
(K. Heeroma) Vuur en Wind kwam hiervoor naar haar inzien in aanmerking. Tenslotte
kreeg Beb Vuyk voor haar ‘Het laatste Huis van de Wereld’ den prijs die haar indertijd
door de Commissie werd toegedacht, doch die haar door de oorlogsomstandigheden
nog steeds niet kon worden uitgereikt.
Sinds de drie bekroningen in December heeft de Commissie voor Schoone
Letteren zich lang en ernstig beraden omtrent de mogelijkheid van een uitreiking
der Van der Hoogtprijs over het afgeloopen jaar. Zij stuitte daarbij op verschillende
moeilijkheden. Zoo kort na het uitreiken van de drie prijzen in December was de
mogelijkheid tot het maken van een keuze zeer beperkt en wel door verschillende
oorzaken.
Ten eerste is het, door de papierschaarste, bijna ondoenlijk om van elk uitgegeven
boek een exemplaar te bemachtigen, ten tweede is er veel verschenen dat voor
bekroning niet in aanmerking komt en bovenal klemt de volgende overweging: wij
zouden, nù tot bekroning overgaande, waarschijnlijk een werk kiezen dat door
gelukkige omstandigheden gedrukt is geworden, terwijl ongetwijfeld veel waardevoller
werk ter perse ligt en b.v. op het materiaal van den binder wacht. Het voorstel der
Commissie is dan ook om het volgend jaar twee prijzen uit te reiken en wel over de
twee afgeloopen jaren. Zij zal intusschen moeten zoeken naar de mogelijkheid van
een betere publiciteit, opdat de Commissie de boeken ter beoordeeling door de
uitgevers en auteurs toegezonden krijgt. De Commissie onderhoudt omtrent deze
vraagstukken geregeld contact.

[VIII.] Verslag der commissie voor de uitgave van geschriften
VIII. Vervolgens leest dr G.I. Lieftinck het verslag van de Commissie voor de Uitgaven
voor:
Sinds de vorige Jaarvergadering heeft de Commissie voor de Uitgave van
Geschriften tweemaal vergaderd. Zitting hadden daarin dr Zijderveld, dr Kossmann,
dr Michels en ondergeteekende. Tot voorzitter en

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

212
secr.-penningmeester werden gekozen resp. de heeren Sevensma en Lieftinck.
Behandeld werden de volgende punten:
Als richtsnoer voor opneming in de beide series Drukken en Herdrukken werd
gekozen, dat men zich niet zou bepalen tot het opnemen van litteraire teksten alleen,
maar dat de serie ook moest worden opengesteld voor bundels met verspreide
litterair-historische artikelen. In overeenstemming met de door de Maatschappij
steeds gevolgde gedragslijn zal de serie niet open staan voor de uitgave van
dissertaties. Een uitzondering zou kunnen worden gemaakt voor 't geval dat een
werk als dissertatie in onvolledigen vorm verschenen zou zijn (tekstuitgaven die
een dissertatie tot een volledige wetenschappelijke publicatie maken).
Aan den toestand, ontstaan door een minder gelukkige finantieele verhouding tot
den uitgever, waardoor de voordeelen van een uitgave waaraan de Mij. heeft
bijgedragen goeddeels aan den uitgever ten goede komen, moet een einde gemaakt
worden. Het bestuur zal bij iedere nieuwe uitgave een afzonderlijk contract met
dezen laatste sluiten.
In overleg met Prof. Dr B. Becker werd besloten om aan Dr P. van der Meulen te
Den Haag te verzoeken de uitgave op zich te willen nemen van de Comedies van
Coornhert, eventueel in samenwerking met een ander Neerlandicus. De toezegging
is inmiddels verkregen.
Op instigatie van de Commissie voor Taal- en Letterkunde werd aan Dr A.A. van
Rijnbach verzocht de uitgave op zich te willen nemen van een bundel verspreide
geschriften van wijlen Dr G.J. Boekenoogen, waarin:
Onze voornamen (De Gids 1890).
Onze rijmen (De Gids 1893).
Raadsels en raadselsprookjes (Handelingen 1900/01).
Over Middeleeuwsche Vlaamsche miniaturen (Onze Eeuw IV).
De Nederlandsche Volksboeken (Ts. voor Boek- en Bibl.-wezen III).
Een en ander over de lectuur van het Vlaamsche Volk vóór Conscience (Versl.
en Meded. Kon. Vl. Acad. 1912).
De ‘Trap des Ouderdoms’ (Handelingen 1922/23).
Ter inleiding zou kunnen dienen het Levensbericht van Boekenoogen door J.W.
Muller (Hand. en Levensber. 1930/31).
Voor verdere uitgaven komen in aanmerking de Const van Rhetorike van Matthijs
de Casteleyn en onuitgegeven spelen van Abraham de Coninck.
De fa. Brill heeft medegedeeld, dat van de Groote Reeks der Drukken
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en Herdrukken de 3 eerste deelen uitverkocht zijn, t.w. Van den Vos Reinaerde,
Tekst en Exegetische Commentaar, verzorgd door wijlen Dr J.W. Muller, het eerste
deel al in 3en druk en Coornhert's Wellevenskunst door Dr B. Becker. De uitgever
deelt mede van deze werken een herdruk te willen geven en verzoekt wederom een
subsidie daarvoor te mogen ontvangen van ƒ 30,- per vel, hetgeen in totaal neerkomt
op een bedrag van ƒ 2040,- voor resp. 17, 16 en 35 vel druks. De Commissie is van
oordeel dat deze subsidie ontraden moet worden, aangezien de uitgever finantieelen
steun ontberen kan, omdat beide werken zeer goed verkocht zijn geworden en dat
integendeel aan de Maatschappij een gedeelte van de baten van de uitverkochte
edities ten goede had behooren te komen. De uitgever heeft zich bij deze afwijzende
beschikking van de Commissie neergelegd en hoewel de prijs aanzienlijk verhoogd
zal moeten worden, is men het eens geworden over de continueering van den
voorkeursprijs voor de leden der Maatschappij.

[IX.] Verslag van de commissie voor het jaarboek
IX. Bij afwezigheid van Dr A.A. van Rijnbach leest de secretaris van de Maatschappij
het verslag van de Commissie voor het Jaarboek voor.
Door de bijzondere tijdsomstandigheden vergaderde de Commissie na 5 Juni
1944 niet vóór 31 Augustus 1945, voorts op 8 November van dat jaar en op 9 Mei
1946, zoodat een samenvatting der beide vereenigingsjaren 1944/45 en 1945/46
in één verslag gerechtvaardigd is. De Commissie bestaat thans door het uittreden
van Dr J. van Ham uit de heeren Prof. Dr G. Sevenster, door de Jaarvergadering
van 11 Aug. 1945 benoemd, Prof. Dr J.J.L. Duijvendak, die door zijn opnieuw
toetreden als lid van de Maatschappij geacht werd ook zijn werkzaamheid als lid
der Commissie hervat te hebben, en Dr J.J. de Gelder; voorts de heeren G.I.
Lieftinck, Dr K.H. Heeroma en Dr A.A. van Rijnbach als raadgevende leden, waarvan
laatstgenoemde als waarnemend secretaris fungeert. Daar op grond van art. 67, 4
de Commissie uit vier leden bestaat, is aanwijzing van een vierde lid door het Bestuur
noodzakelijk geworden; daar Dr Van Gelder niet langer lid van het Bestuur is, is
benoeming van een ander lid van het Bestuur in de Commissie vereischt.
Het Jaarboek 1942/43 kon in verband met de papiertoewijzing niet onder den titel
Jaarboek verschijnen, zoodat de oude naam Handelingen en Levensberichten
gekozen werd. De Commissie is van meening, dat
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de titel Jaarboek, die in de wet vastgelegd is, thans hersteld moet worden.
De verschijning van de Jaarboeken 1943/44 en 1944/45 in één deel werd door
de papiernood en door technische bezwaren ter drukkerij van de firma Brill zeer
vertraagd; het zal echter weldra aan de leden toegezonden worden. Het bevat
behalve de verslagen, de redevoeringen van Dr. H.E. van Gelder en Prof. Dr P.
Geyl en een twintigtal Levensberichten. Het kostte dikwijls veel moeite de voor een
Levensbericht als 't ware aangewezen schrijvers bereid te vinden die taak op zich
te nemen; des te meer waardeering verdient het, dat velen ondanks hun drukke
werkzaamheden, dit met groote nauwgezetheid en piëteit deden, waarvoor de
Commissie hun bij deze haar groote erkentelijkheid betuigt. Het aantal der nog
samen te stellen levensberichten is echter nog zeer groot; op beknoptheid zal de
Commissie derhalve, ook in verband met de sterk toegenomen drukkosten, moeten
aandringen.

[X.]
X. Namens de Commissie voor stemopneming, bestaande uit de leden Mevrouw
O. Idenburg-Siegenbeek v. Heukelom, Mejuffrouw Dr J.H. van Lessen en A.F. le
Poole, de heeren F.P. Huygens, Mr P. van Royen, Dr F.J.M.L. de Tollenaar, Dr H.
de Waal en Dr W.D. van Wijngaarden, deelt Mevrouw Idenburg-Siegenbeek v.
Heukelom den uitslag mede van de stemming voor 75 gewone leden.
Ingekomen zijn 219 stembiljetten, waarvan 1 van onwaarde (ongeteekend).
Wettelijk minimum was 54 (een vierde van het aantal geldige stembiljetten). Dit getal
stemmen hebben alle 75 candidaten gemakkelijk bereikt: het laagste aantal behaalde
stemmen bedroeg n.l. 86.
Tot gewoon lid zijn gekozen:
Dr A. van Schendel, dr mr P.J. van Tienhoven, dr F. Gosses, dr R. Wiarda, dr G.
Knuttel, dr P.H. Schröder, Anne de Vries, dr W.J. Kooiman, dr J. van Heugten S.J.,
dr A.N. Zadoks-Josephus Jitta, G.H. Blanken, mej. Dr W.M.C. Juynboll, Th. H.
Lunsingh Scheurleer, dr A.G. Jongkees, mevr. Dr P.M. Boer-den Hoed, A. Roland
Holst, jhr W. Sandberg, dr B.H.M. Vlekke, dr A.C. de Vooys, mej. dr B.H. Wind, dr
G.W. Huygens, dr W.E.J. Kuiper, Ed. Verkade, R.A.J. van Lier, mr dr H.J. Reinink,
mej. dr J.K. Oudendijk, dr J.P. van Praag, mevr. mr H. van Dam v. Isselt, mevr. dr
J.M. Willeumier-Schaly, dr A. Scholte, dr R. van Luttervelt, dr G. van Alphen, H.
Bonger, N. Nijpels, dr G.W. Locher, K.G. Boon, dr P.C. Boeren, dr A. Stakenburg,
mr A.N. Molenaar, dr J.J.E. Hondius, D.L. Lunsingh Scheurleer, dr P.J. Bouman,
mej. dr G.T. van Ysselsteyn,
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St. Gudlaugson, dr S. Dresden, dr J. Karsemeyer, dr Paul Cronheim, Albert van
Dalsum, W. van der Pluym, Charlotte Köhler, J.A. Bierens de Haan, dr F.W.S. van
Thienen, F.G. Goedhart, mej. Dr C.H.E. Haspels, dr S. Hofstra, Cola Debrot, J.R.
Meulenhoff, dr J.E. baron de Vos van Steenwijk, mr H. Hardenberg, dr H. Gerson,
dr H.M.J. Oldewelt, dr K. Sprey, dr J.H. Wasszink, jhr ir G. Six van Hillegom, Paul
Huf, jhr D.C. Róell, mr W. Verkade, jkvr. Dr H.A.L. Quarles van Ufford, dr J. Suys,
dr. J.C.J. Bierens de Haan, dr B.H. Slicher van Bath, Cees Laseur, J.C. Ebbinge
Wubben, mej. mr E.C.M. Prins en W. Jos. de Gruyter.
De namen zijn vermeld in de volgorde van het stembiljet.
Door het bestuur zijn tot lid benoemd: Zijne Excellentie L.C. Nemry, Ambassadeur
van België; Zijne Eminentie Johannes Kardinaal de Jong, Aartsbisschop van Utrecht.
Na deze bekendmaking wordt tegen één uur de vergadering onderbroken voor
het gemeenschappelijk noenmaal; de besprekingen worden om halfdrie heropend.
In afwijking van de volgorde der punten vermeld in den beschrijvingsbrief, krijgt
eerst de heer C.J. Kelk het woord voor zijn voordracht: Hieronymus van Alphen als
Vader en Kind (zie blz. 3).

[XI.]
XI. De voorstellen tot wijziging van de Wet zijn vervolgens aan de orde. Na een
verklaring van den voorzitter, waarom het noodig zal zijn uit de rente van het vaste
fonds en eventueel uit dit fonds zelf te putten en na enkele bezwaren van
bijkomstigen aard tegen de formuleering van de voorgestelde toevoegingen, die
door den heer Idenburg verdedigd wordt, worden deze voorstellen door de
vergadering goedgekeurd.

[XII.]
XII. Ook het voorstel tot dispensatie van art. 15 van de Wet wordt goedgekeurd,
nadat de voorzitter n.a.v. een vraag van den Heer Diermanse er den nadruk op
heeft gelegd, dat de dispensatie van art. 15 voor éen jaar, het jaar, waarin de plannen
tot uitbreiding van de werkzaamheden van de Maatschappij uitgewerkt zullen moeten
worden, wordt gevraagd. Het voorstel tot dispensatie van art. 24 van de Wet wordt
zonder bespreking goedgekeurd, zoodat het huidige bestuur gedurende anderhalf
jaar zitting zal hebben.
Aan dit bestuur brengt vervolgens Dr H.D. van Broekhuizen de groeten over van
de Zuidafrikaansche Academie; hij spreekt de hoop uit, dat de band tusschen
Nederland en Zuid-Afrika op cultureel gebied
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versterkt zal worden. De jonge garde moet voortzetten wat de ouderen zijn begonnen.
De uitslag van de verkiezing van 2 bestuursleden, een formaliteit waarvan de
procedure door den voorzitter nader uiteengezet wordt, wordt namens de commissie
van stemopneming, gevormd door de heeren Dr J.J. de Gelder en F.P. Huygens
door laatstgenoemde bekend gemaakt. Uit de stembus kwamen 84 geldige
stembiljetten. Gekozen zijn beide a-candidaten, te weten: Dr W.D. van Wijngaarden
en Mej. Dr J.H. van Lessen.

[XIII.]
XIII. De uitslag van de verkiezing van 2 leden in de Commissie voor Taal- en
Letterkunde wordt eveneens door den secretaris bekend gemaakt. Ook hier zijn
beide a-candidaten gekozen, te weten: Dr P.J. Meertens en Dr C.H.A. Kruyskamp.

[XIV.]
XIV. Over de plannen omtrent nauwer samenwerking met niet in Leiden woonachtige
leden, zoowel in het Vaderland als buiten de grenzen, heeft de voorzitter reeds in
verband met punt XII de noodige mededeelingen gedaan. Deze kwestie zal in het
komende vereenigingsjaar de bijzondere aandacht van het bestuur hebben.

[XV.]
XV. Het voorstel om de jaarlijksche bijdrage te bepalen op ƒ 10.- wordt zonder
bespreking goedgekeurd.
XV. Bij de rondvraag neemt de heer Van 's-Gravesande het woord en wijst erop,
dat in de lijst met bijzonderheden betreffende de candidaten, voorgedragen voor
het lidmaatschap, de werken van Dr G. Knuttel abusievelijk zijn aangevuld met
enkele van Ir G. Knuttel. De voorzitter wijst in dit verband op den korten tijd, waarin
de voorbereidingen voor de Jaarvergadering hebben moeten plaats vinden.
De Heer Diermanse wijst in verband met de nieuw benoemde candidaten en hun
verdiensten voor het cultureele leven van Nederland op art. 1 van de wet, waarin
als doel van de maatschappij de bevordering van de Nederlandsche taal- en
letterkunde, geschied- en oudheidkunde en schoone letteren wordt genoemd. Deze
strekking is bij de candidaatstelling niet voldoende in het oog gehouden, gezien bijv.
de nummers 10, 12, 15. De Heer Diermanse vraagt zich af, of artikel 1 niet beter
verruimd zou kunnen worden, als het bestuur meent op dezen weg voort te moeten
gaan. Mevrouw Van Hille-Gaerthé beaamt deze zienswijze en vermeldt, dat b.v.
Mej. Joh. Naber om deze reden als lid heeft bedankt. De voorzitter antwoordt, dat
bij het stellen van candidaten meer aan de Nederlandsche cultuur in het algemeen
is gedacht, terwijl
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de Heer P.J. Idenburg erop wijst, dat het bestuur in zake de candidaatstelling in
zekeren zin passief is; de vergadering alleen kan een candidatuur weigeren. De
Heer Byvanck besluit de discussie met de verzekering, dat deze kwestie in het
bestuur ter sprake gebracht zal worden.
De Heer Geers brengt vervolgens ter sprake, dat de Afdeeling Onderwijs te
's-Gravenhage een schrijven aan de middelbare scholen heeft gericht, waarin een
lijst van boeken is opgenomen, die uit de schoolbibliotheken verwijderd moeten
worden. Hij vraagt zich af of het niet op den weg van de maatschappij ligt om
hiertegen protest in te dienen.
De Heer Dominicus deelt mede, dat het hier geen bevel maar een raad betreft
en is van meening, dat de maatschappij zich hiermee bezwaarlijk bemoeien kan.
Naar aanleiding van de lezing van Dr G.J. Hoogewerff over het onderwerp ‘Bataven
en Friezen te Rome’, in de openbare bijeenkomst van de Commissie voor Geschieden Oudheidkunde op den vooravond van de Jaarvergadering gehouden, wijst de
Heer Cohen Stuart op de bijzonderheden door spreker vermeld over het
cultuurmonument in Rome: de San Michele dei Frisoni. Hiervoor belangstelling te
wekken, voor een betere restauratie zorg te dragen, opdat dit kerkje een centrum
voor Nederlandsche bedevaarders naar Rome zou kunnen worden, lijkt hem een
zaak, die de maatschappij ter harte zou moeten nemen. Dankbaar voor deze
suggestie antwoordt de voorzitter, dat door het bestuur hierover een brief aan het
nieuwe lid Zijne Eminentie Johannes Kardinaal de Jong geschreven zal worden.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter te kwart over vier de vergadering.
Enkele leden begeven zich daarop naar het Legermuseum, waar de directeur,
Kolonel N. van Houten, voor deskundige rondleiding heeft zorggedragen. De Heer
Krieger toont enkele leden de schatten van het Museum voor Volkenkunde.
Aan den maaltijd in De Doelen namen 41 leden deel. Na een dronk op H.M. de
Koningin, door den voorzitter ingesteld, en na een hartelijke toespraak van Dr Van
Broekhuizen, neemt tenslotte de Heer Byvanck het woord om zijn uitlating, dat de
maatschappij een vertegenwoordiging moet vormen van de Nederlandsche cultuur
in het algemeen, nader uit te werken. Voor zijn betoog wordt de voorzitter met luid
applaus bedankt. De avond wordt besloten met het opstellen van een telegram voor
den Heer Van Ronkel, wiens afwezigheid door ernstige ziekte algemeen als een
groot gemis gevoeld wordt.
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Bijlage I: verslagen van de lezingen in de maandelijksche
vergaderingen
(Behoort bij het Verslag van den Secretaris, afgedrukt op blz. 202)
1. De eerste reis van Peter de Grote naar Nederland
Verslag van de lezing van Dr Th. J.G. Locher in de vergadering van 10 November
1945.
Na eenige inleidende opmerkingen over de vroegere betrekkingen van Rusland tot
West-Europa behandelt spreker in het kort Peter's bewogen jeugd en zijn vorming
buiten de tradities van het Kremlin in nauwe aanraking met de Hollanders,
Engelschen en andere vreemdelingen uit de zoogenaamde Duitsche voorstaat bij
Moskou, waar hij zich met militair spel bezig houdt en zich in kanonschieten, zeilen
en scheepsbouw oefent. Op de twee expedities die hij, tsaar geworden, tegen Arow
maakt en die met de verovering van deze stad eindigen, volgt de eerste reis naar
West-Europa, die voornamelijk ten doel heeft, dat Peter en zijn Russen het zeewezen
grondiger leeren kennen. Hij reist incognito, als een van de dertig adellijke ‘volontairs’,
met het groote gezelschap mee, dat een Europeesche coalitie tegen Turkije tot
stand moet brengen. Dit politieke doel wordt gemist. De reis gaat in 1697 via Riga,
Koningsbergen en Noord-Duitschland naar Nederland. In Zaandam woont Peter
een week in het huisje van Gerrit Kist op het Krimp en werkt hij op een scheepswerf,
maar de opdringerige belangstelling van het publiek doet hem naar Amsterdam
verhuizen, waar hij gedurende vier maanden op de werf der Oost-Indische
Compagnie een fregat bouwt. Onderwijl bezoekt hij den Haag ter gelegenheid van
de audiëntie, die de Staten-Generaal aan het Russische gezantschap verleenen;
overal toont hij, naast onbehouwen schuwheid, groote belangstelling voor techniek
en industrie, voor natuurwetenschappen en medicijnen. De theoretische achterstand
van de Hollandsche scheepsbouw brengt hem ook naar Engeland; in 1698 reist hij
via Dresden en Weenen naar Rusland terug. In de weldra volgende Noordsche
oorlog verslaat hij Zweden en opent hij voor Rusland ‘het venster naar het Westen’
door verovering van de streek aan de Finsche golf en de stichting van Petersburg.
Met eenige beschouwingen over Peter's Europeesche hervormingen en hun gevolgen
voor de verhouding van Rusland en Europa, die in den jongsten tijd in een geheel
nieuw stadium is getreden, eindigt spreker zijn voordracht.

2. Jac. van Looy en zijn Zebedeus
Verslag van de lezing van den heer F.P. Huygens in de vergadering van 8 December
1945.
De Wonderlijke Avonturen van Zebedeus hebben de wetenschappelijk-letterkundige
critiek, die in Van Looy vooral den schrijver van Proza, Feesten en
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Jaapje waardeerde, voor onverwachte moeilijkheden geplaatst door hun
raadselachtig karakter. Aan het slot van de Nieuwste Bijlagen (verschenen in 1925)
verklaart V.L. echter in de Epiloog van den Neef, dat hij ‘een humoristisch tijdsbeeld
in drie deelen’ had gegeven. Wat lag toen meer voor de hand om het boek eenigszins
te doorgronden, dan de indertijd afzonderlijk en met jaren tusschenruimte
gepubliceerde stukken op zichzelf te beschouwen? Pogingen in die richting deden
R. Savry-Post en W. Schotman. Een dringende taak lag hier echter weggelegd voor
de schrijvers uit dien tijd, op wier persoonlijkheden en werken in de Zebedeus in
het verborgen gezinspeeld wordt. Want in dit boek heeft V.L. zijn innerlijkste
gedachten over tijdgenooten en stroomingen langzaam ‘ingesponnen’, wat zich in
hem voltrokken heeft, hebben Jacobus en Johannes (uit ‘Gekken’) en vooral hun
beider vader Zebedeus daarin zinnebeeldig geopenbaard. De betrokkenen zwegen
echter in alle talen, zoodat veel kostbare mogelijkheden onbenut zijn gebleven.
In Februari '85 vertrok V.L., die als leerling van de Rijks-Academie van Beeldende
Kunsten den Prix de Rome verworven had, naar Italië, uitgeleide gedaan door zijn
vrienden, jonge schilders en schrijvers uit Amsterdam. In Italië en later in Spanje
en Tanger kreeg hij van hen brieven, die hem ontstemden: het ging met de jonge
kunstbeweging in Holland niet naar zijn zin. De eenvoud, het argelooze, kinderlijke,
kortom de zuivere ‘houding’, voor V.L. van beslissende waarde, dreigden volgens
hem verstikt te worden. V.L., die, ofschoon innerlijk critisch genoeg, bijna nooit critiek
geschreven heeft, moest zijn ergernis en spot ‘versteken’ en zoo ontstonden de
Wonderlijke Avonturen, in zekeren zin een vervolg op Gekken. Evenals de zoozeer
door hem bewonderde Don Quichotte, onder de sublieme bedoelingen van zijn
schepper, van een zonderling tot ziener wordt, zal Zebedeus aan zijn lichamelijk
zijn ontstijgen als een bazelende gek, het geest-verlaten omhulsel op aarde
achterlatend bij zijn koffertje, symbool tevens van 's menschen stoffelijk zijn,
inhoudende wat ieder voor zich meedraagt aan aardsche bagage. In de daarop
volgende avonturen komt de zuivere menschelijkheid van achter V.L.'s vroegere
leven en werk te voorschijn en begint een eigen bestaan. Het boek is een
zelfbevrijding uit theorieën, aanbiddingen, letterkundige verdwazingen om eenvoudig
zichzelf te zijn. Als een ziende wolk zweeft Zebedeus over het beminde Holland,
strevend nog eens heel de wereld te zijn, die in hem was, die in hem fonkelde als
een feest van kleuren. En teruggekeerd in de lage landen bij de zee ontmoet hij het
kind, het heerlijk argelooze meisje, maar het verdwijnt en sedert zoekt hij haar onder
al eenvoudiger gestalte. Zij is echter verloren gegaan tusschen het schijnbare en
het vergrovende, verdrongen door het overbewuste, het cerebrale, naar waar het
verstandelijke zich roert ten koste van het gevoelde. Verdreven uit een
schoonvormelijke eeuw, waar zijn beschouwelijkheid een tijdelijke toevlucht vond,
rest Zebedeus aan den rand van de metropool slechts een leven van herinnering
met Dorinde Lucinde en Rêvard, liefde en droom.
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En naar zijn aard wordt daar zijn zoeken weer tot zien, een hèrzien van den geest,
van wat het oog eens zag.
De geschiedenis van Zebedeus begint, wanneer Johan-Van Looy (Gekken) van
zijn studie-reis in het vaderland is teruggekeerd. Aangezien het eerste boek in 1894
geschreven is, moet daarin de levensperiode geteekend zijn die ligt tusschen 1887
en 1894, de jaren, waarin V.L. door zijn bewonderende vrienden naar de ‘hoogste
toppen’ van de Elyseesche velden der kunst gevoerd zou zijn, ware het niet, dat hij
zich zijn taak hier op aarde bewust was gebleven. Wat dit V.L. gekost heeft, blijkt
uit Zebedeus' verzaligd omzwerven door de ‘witte landen’, zijn bezoek aan de kloof,
‘de Sfeer der Overspanning’, de teekening van de ‘spectrale gedierten, aangedaan
van wit’, karakteristieken van de zeven hoofdzonden, levend onder de oprichters
van de N. Gids en die tot de oneenigheid in het najaar van 1893 leidden, waardoor
het ‘wit’ werd ontbonden. Op onaangename wijze is V.L. hierbij betrokken geweest
(kwestie met P. Tideman), maar na de verschijning van deze gedierten komt het
visioen van een marktplein, waar verschillende waargenomen bijzonderheden nauw
aan het leven van Jaap verbonden zijn en die erop wijzen, dat dit visioen een
schouwen van den schrijver is in het eigen, vroeger leven. In zijn Zebedeus is V.L.
de man der kleine, maar treffende levenswijsheid, van een beminnelijke levensvisie,
hoewel niet grootsch. In zijn terugblik naar de jeugd, in Jaapje en zijn vervolgdeelen,
zal hij de in zijn Bijlagen gewonnen eenvoud en klaarheid, zijn rechtstreeksche
enkelvoudigheid tot meesterschap weten te verheffen.

3. De opera in Nederland in de XVIIde eeuw
Verslag van de lezing van Mr S. Bottenheim in de vergadering van 12 Januari 1946.
Spreker begon met het inroepen van de belangstelling voor een kunstsoort, die in
ons land gedurende eenige eeuwen herhaaldelijk als tweede- of derderangs is
afgewezen. Ten onrechte, want er heeft door de eeuwen heen steeds behoorlijke
belangstelling voor de Opera bestaan, al is die belangstelling soms bescheiden
geweest. Ons land heeft zich uiteraard niet kunnen meten met landen gelijk Italië,
Frankrijk en Duitschland, waar de Overheid hare bemoeiingen voortdurend ook op
dit terrein uitstrekte, terwijl bij ons deze kunstbeoefening tot in de 20ste eeuw als
een particuliere aangelegenheid werd beschouwd. Niettemin kan worden vastgesteld,
dat opera-kunst ook te onzent misschien nog meer volkskunst is geweest dan eenige
andere uiting op het omvangrijke terrein der muziek
Na een vluchtig overzicht te hebben gegeven van het muziekdrama te onzent
gedurende de Middeleeuwen herinnerde spr. aan de ontwikkeling van de Opera
sedert 1594 te Florence op aanstichting van Jacopo Peri; spr. bleef een oogenblik
stilstaan bij de figuur van Lully in Frankrijk en bij de vestiging
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van het zangspel in Duitschland, om vervolgens als grondlegger van de beoefening
van het zangspel in Nederland te noemen Jan Hermansz. Krul, den stichter, in Mei
1634, van de Amsterdamsche Musyck kamer ‘Je blijft in Eelen doen’, welke bedoeld
was als tegenwicht van Samuel Coster's Akademie ‘Door Yver in liefde bloeyende’.
Spr. noemde ook Krul's Pastorel-Musyckspel van Juliana en Claudiaen.
De ontwikkeling van het zangspel te Amsterdam ging langzaam. Toch bestond
er na 1672 veel belangstelling voor de vereeniging van het genre tooneel en muziek,
hetgeen o.a. kan worden afgeleid uit het feit, dat nog vóór de hervatting van de
tooneelvoorstellingen, die tengevolge van de ongunst der tijden in het rampjaar
1672 waren gestaakt, opera's werden opgevoerd, o.a. Isis van Lully, nog binnen
het jaar na de première van deze opera te Parijs.
Omstreeks 1680 ging de belangstelling voortdurend crescendo. Theodoro Strijker,
een Amsterdammer, die zijn jeugd te Venetië had doorgebracht, waar zijn vader
consul was van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, was toen op het
denkbeeld gekomen om zijn vaderstad een Italiaansche Opera te schenken. Een
bezwaar rees onmiddellijk, nl. waar die Opera zou moeten spelen, daar de
stadsschouwburg aan de Keizersgracht moeilijkheden opleverde. Strijker kwam tot
de stichting van een eigen gebouw aan de Leidschegracht tusschen Keizersgracht
en de Prinsengracht, dar op 31 December 1680 met een opvoering van Le Fatiche
d'Ercole per Deianira, een opera van Pietro Andrea Ziani is geopend. Een ander
werk in dit milieu opgevoerd was Helena rapita di Paride van Don Domenicho Freschi.
De publieke opinie was zeer gunstig gestemd ten aanzien van Strijker's theater.
Toch is zijn rijk slechts van korten duur geweest, daar hij de exploitatie, bij welke
het Oudemannenhuis en het Burgerweeshuis der stad moesten worden gebaat,
moeilijk heeft kunnen volhouden. Helaas ontbreken alle gegevens aangaande de
artistieke gestie van het opera-gezelschap. Uit het archief van het Burgerweeshuis
kan men wel vaststellen, dat Strijker's vergunning tot spelen in Januari 1682 werd
ingetrokken. Het gebouw werd op 6 April 1683 aan de stad overgedragen. Het is
vermoedelijk kort daarop gesloopt.
Met het afscheid van Strijker verdween echter het genre Opera allerminst van het
tooneel. Eer het tegendeel was waar. Dichters als Dirk Buysero en Govert Bidloo
en nog vele anderen traden in samenwerking met vele goede musici als ijverige
propagandisten van het zangspel op den voorgrond. Buysero's vredespel ‘De
triomfeerende min’, met de muziek van Charles Hacquart, verdient inzonderheid de
aandacht. Ook worde genoemd ‘De Vrijadje van Cloris en Roosje’, waarbij Servaas
de Koninck in 1688 muziek heeft gecomponeerd. Dit zangspel is het prototype
geweest van het later zoo populair geworden en tot in onze dagen nog steeds
opgevoerde ‘De Bruiloft van Kloris en Roosje’.
Na uitvoerig bij Govert Bidloo te hebben stilgestaan vestigde spr. de aan-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

222
op den dichter en schouwburg-exploitant David Lingelbach, met wien in 1786 de
Opera van Buiksloot in evidentie trad. Te Buiksloot, buiten de kom van de gemeente
Amsterdam, werden in die jaren geregeld tooneelvoorstellingen en opera's gegeven.
Op deze wijze konden vaak de vele moeilijkheden, onder welke die van fiscalen
aard niet de minste waren, worden ontgaan. Van een te Buiksloot opgevoerde opera
‘De liefde van Amintas en Amaryllis’ bevindt zich een tekstboekje in de bibliotheek
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Ook in die jaren werd voortdurend op de regenten van den Amsterdamschen
schouwburg aandrang uitgeoefend om een ‘Opera bij der hant te nemen’. Dit blijkt
o.a. uit een bekend bewaard gebleven Vertoog van Thomas Arentsz., dat inhield
een ‘Voorspel op wat wijze een Opera in het Nederduytsch tot genoegen der
ingezetenen groter luyster der Nederduytsche taal en aanqueeckinge derzelver
Dichtkunste, daer en boven tot merkelijk en meerder nut der Armen, ten tooneele
gebracht, en binnen deze stad gevestigt kan worden’. Naast dit vertoog bezit het
gemeente-archief ook een uitvoerig document, getiteld ‘Consideratiën omtrent het
invoeren der opera op de schouwburg.’ Reeds toen heerschte er een voortdurend
geharrewar tusschen tooneel en opera, een strijd, die tot in onze dagen is voortgezet,
en in welken geen van beiden als overwinnaar is te voorschijn getreden.
Na eenige mededeelingen over de opera-toestanden te 's-Gravenhage, waar in
de tweede helft der 17de eeuw een Fransche Opera heeft gebloeid, herhaalde spr.
Scheurleer's conclusie, welke de geheele 17de eeuw als een overgangstijdperk
beschouwt en zegt, dat op het einde der 17de eeuw een treurige karakterloosheid
ontstond, een opgaan in een richting, die lijnrecht in strijd was met den volksaard,
zooals die zich in onze groote meesters heeft geopenbaard.
Vooral de hooggeschoeide Fransche opera-muziek met haar statige aria's en
deftige dansen begon alles te overheerschen en Fransche liedjes, een karakter
dragend, geheel in strijd met het Hollandsche, verdrongen bijna geheel en al die
frissche, kerngezonde en eenvoudige wijzen, die vroeger uit aller mond, rijk of arm,
jong en oud, hadden geklonken.

4. Alexander Poesjkin (1799-1837)
Verslag van de lezing van Mej. Aleida G. Schot in de vergadering van 2 Februari
1946.
Het was tijdens zijn verbanning te Micháilowskoje (1824-1826), dat Poesjkin zich
pas volledig bewust werd van de kracht van zijn kunnen, hetgeen hij in een brief
aan een zijner vrienden aankondigde met de simpele woorden: ‘je sens que mon
âme s'est tout à fait développée, je puis créer.’ Dat hier een intens en pijnlijk proces
aan vooraf gegaan was, vertrouwde Poesjkin ongeveer
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terzelfder tijd aan zijn muze toe, in een gedicht, getiteld: De profeet, waarin hij
beschrijft welken weg hij heeft afgelegd alvorens hem de absolute beheersching
van zijn creatieve vermogen deelachtig werd.
Maar het is bij tijden met Poesjkin gegaan als met zoovele profeten, met zoovelen
die een hooge roeping te vervullen kregen, of althans de kracht daartoe in zich
voelden.
In een bepaald aantal gedichten, die Poesjkin in de volgende jaren schreef, brengt
hij de gedesillusioneerdheid van den dichter-profeet tot uitdrukking, naast de innerlijke
eenzaamheid die hij meermalen als dichter (en ook als mensch) ervoer. In 1827
ontstaat: De dichter, waar deze als passief element buiten de gemeenschap wordt
geplaatst en zich ook intuïtief daarvan afwendt, de ‘niets-waardigste van allen’, die
pas opschrikt ten leven, wanneer het goddelijke woord zijn oor raakt en zich dan
terugtrekt in zijn eigen wereld om dáár te komen tot zelfverwezenlijking.
Een jaar later ontstaat het striemende: Het profanum vulgus, waarin de dichter
zich niet meer schuchter, maar doelbewust en hooghartig afkeert van de menschen,
van ‘het volk’, dat hem door zijn koude minachting in toorn doet ontsteken.
Met een enkel woord zij hier opgemerkt dat wij hier en in latere gedichten onder
‘het volk’ in eerste instantie de hofkringen moeten verstaan, waarin Poesjkin zeer
tegen zijn zin gedwongen was te verkeeren en die afwijzend tegenover hem stonden,
als dichter maar ook als mensch, en hem dan ook ten slotte ten val hebben gebracht.
Van Poesjkins innerlijke kracht en ongeschokt vertrouwen in zijn dichterschap
getuigt het in 1830 ontstane sonnet Aan den dichter. Waarschijnlijk is het niet
toevallig, dat hij, die weinig sonnetten geschreven heeft, zich juist hier bediende
van deze strenge, ingetogen versmaat.
Sterk spreekt uit dit gedicht Poesjkins evenwichtige en harmonische natuur, die
steeds het leven in al zijn vijandigheid de baas bleef. Ook als mensch trachtte hij
er steeds het positieve uit te puren, datgene wat vertroostend en veredelend werkte.
Hoe dikwijls vinden we bij hem niet een zwaarmoedige gedachte, een deprimeerend
woord onmiddellijk gevolgd door het tegendeel:
'k Voel droefheid en geluk, mijn weemoed is doorlicht ... of:
't Hart gaat uit naar later tijd:
Wat nu is, is droef en duister 't Is àl vluchtig, àl verglijdt ...
Wat verglijdt krijgt later luister.

In een kort gedichtje: De echo (1831) geeft Poesjkin ons nog een anderen, treffenden
kijk op den dichter, waaruit als het ware een serene berusting spreekt. Daar richt
hij zich tot de echo met de woorden:
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Jij hebt, als zich de donder meldt,
Voor golfgeklots en stormgeweld,
Voor roep van herders in het veld
Je roep gereed;
Zèlf weerklank vind je niet... zoomin
Als gij, poëet.

Ook Poesjkin had voor elk geluid zijn roep gereed. Zijn lyrische gedichten en zijn
roman in verzen, Jewgény Onjégin, zijn één weerklank van wat er in en rondom
hem leefde. Wie deze verzen leest, beleeft opnieuw eigen vervaagde emoties, vindt
eigen geheel of ten deele voldragen gedachten terug. Ieder woord heeft zijn juiste
waarde, elke gedachte haar logisch verloop, elke emotie een zuiveren klankbodem,
niets dat de intensiteit doet vermoeden van den arbeid die er aan ten grondslag ligt.
Want meer nog dan bezieling, was intense werkzaamheid, bezinning en innerlijke
rust onontbeerlijk voor de activiteit van Poesjkins scheppend vermogen. ‘Geen
waarachtige grootheid is bestaanbaar zonder voortdurenden arbeid; zonder innerlijke
rust komt niets goeds tot stand’, luidden zijn eigen woorden, en een behoefte aan
verdichting en werkzaamheid komt dan ook herhaaldelijk tot uiting in zijn gedichten
zoowel als in zijn brieven. Zijn geheele oeuvre is doordrongen van het resultaat
dezer verdieping, die zich heeft omgezet in een levenswijsheid die niet opdringerig
is of beleeren wil, die zijn vreugde diepte geeft en zijn weemoed en verdriet uittilt
boven wanhoop en vertwijfeling. ‘Mijn weemoed is doorlicht’, schreef hij; men kan
hetzelfde zeggen van zijn geheele kunst: wát hij schiep was doorlicht van zijn groot
en veelzijdig genie, waaraan geen enkele emotie vreemd was. Een profeet is hij
dan ook gebleken ten aanzien van de kracht van zijn woord, toen hij, op het eind
van zijn leven (1836) van zichzelf getuigde:
Zoo sterf ik niet geheel: mijn ziel zal door de zangen
Van mijn gewijde lier den ondergang ontgaan,
En zóólang zal men mij met lauweren omhangen,
Als hier één dichter nog zal staan.

Want Poesjkin schrijdt voort in de rij der onsterfelijken, vereerd en geliefd door zijn
volk als misschien géén ander dichter ter wereld, en met lauweren omhangen, die
door de generaties héén steeds zijn vernieuwd en ververscht.
Deze lezing is, in eenigszins gewijzigden vorm, als artikel verschenen in De
Spectator, Kern van kunst- en geestesleven. 27 Jan. 1946; pag. 15 e.v. De in het
verslag genoemde gedichten zijn opgenomen in een bundeltje: Alexander Poesjkin.
Enkele Gedichten. Uit het Russisch vertaald door Aleida G. Schot. Amsterdam. In
het jaar onzer vrijwording.
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5. De ontwikkeling van het religieuze denken bij Claudel
Verslag van de lezing van Dr J.J. Soons in de vergadering van 9 Maart 1946.
Men kan in de ontwikkeling van het religieuze denken bij Claudel 3 perioden
onderscheiden: de periode vóór zijn bekeering, de periode gedurende het
bekeeringsproces, de periode na zijn bekeering.
In verband met de beschikbare tijdsruimte beperk ik mij tot het religieuze denken
bij Claudel, zooals dat zich weerspiegelt in de drama's geschreven gedurende de
tweede periode, d.w.z. in de jaren 1886-1890.
Claudel, die vanaf zijn komst op het lyceum ‘Louis le Grand’ te Parijs het geloof
had verloren, immoreel leefde, nergens voldoening in vond, noch in de
materialistische levensbeschouwing, noch in de Kantiaanse moraal, die hem daar
werd voorgehouden, ging op Kerstdag van het jaar 1886 de Notre Dame binnen,
waar hij de Mis en de Vespers bijwoonde. Toen geschiedde de gebeurtenis, die zijn
heele leven beheerscht. ‘In één oogenblik, zoo vertelt hij in ‘La Revue des Jeunes’,
werd mijn hart geroerd en ik geloofde’. Hij geloofde, maar het zou nog lang duren,
alvorens alle moeilijkheden, welke de werkdadige belijding van het teruggevonden
geloof in den weg stonden, waren uit den weg geruimd. Zijn wijsgeerige denkbeelden
kwamen tegen de katholieke dogma's in verzet. Deze strijd van vier jaren tegen het,
door zijn innerlijk hem opgedrongen geloof, heeft zijn weerspiegeling gevonden in
zijn eerste tooneelstukken, in ‘Tête d'Or’ en ‘La Ville’.
In de hoofdpersonen van zijn eerste drama, in Simon Agnel, de latere Tête d'Or,
en in Cébès heeft Claudel de gevoelens en de ideeën geïncarneerd, die hem in
deze periode van zijn leven bezielden. Bij Tête d'Or evenals bij Claudel is het
probleem van het hiernamaals nog niet tot klaarheid gekomen. In zijn jeugd heeft
men hem, evenals aan Claudel, verteld, dat de mensch na zijn dood zal herboren
worden. ‘Mais je ne crois plus aux fables des mères’, zoo verkondigt hij. De eenige
God, dien hij erkent is de mensch. ‘Il n'existe dans cette salle du monde d'autre dieu
que l'homme ignorant’. In deze stemming zal Tête d'Or echter den dood niet ingaan.
Heel vaag ziet hij bij het scheiden uit het leven in, dat de verlossing moet komen
door het bloed. ‘O Père, mon sang par toutes ses plaies va à ta rencontre en
triomphe!’. Hij spreekt zelfs van ‘une servante qui embrasse le pied de la Croix’.
Zoo beginnen bij Tête d'Or evenals bij Claudel, na alle zieleworstelingen, die hij
doorgemaakt heeft, de grondwaarheden van het Christendom door te schemeren,
al kan hij, evenals Claudel, ze nog niet volkomen belijden en beleven.
Claudel's eerste drama ‘Tête d'Or’ is dan ook in onze oogen niets anders dan een
symbolische dramatiseering van Claudel's leven en streven vöör zijn bekeering,
toen het licht van het geloof voor hem nog niet in zijn volheid was opgegaan, maar
als een vage, verre schemering even begon door te breken.
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Het is een dramatisch dichterlijk beeld van de periode van somberheid en wanhoop
van Claudel's jongelingsjaren.
Wanneer Claudel 5 jaar later in 1894 de 2e version van Tête d'Or geeft, zien wij
duidelijk aan de veranderingen, die hij zijn tooneelstuk doet ondergaan - wij
releveeren slechts een enkele - den afstand die zijn religieus denken heeft afgelegd.
In de 1e version weet Claudel nog geen raad met het probleem van het leven:
‘......Cependant qu'est-ce que la vie,
Sinon une sphère qui n'a pas de bout, une pellicule d'air
Autour de rien comme la bulle de savon qu'enduit une
couleur brillante? Les hommes savent jouir et souffrir.
Engagés dans le calvaire du jeu de l'Oie, ils chopinent
à l'enseigne de la Tombe ou de l'Amour ailé’.

De levenswijsheid, die in deze slotwoorden van het tweede deel ligt opgesloten, is
wel zeer verschillend van die welke Claudel in zijn latere werken, in ‘L'Annonce faite
à Marie’ of in ‘Le Soulier de Satin’ zal verkondigen. Hier is het de philosophie van
den ontgoochelde, die geen uitweg weet met het leven. Evenals de christen is
Claudel overtuigd van de nietigheid van 's menschen bestaan. Het is maar ‘une
pellicule d'air autour de rien’, een vliesje lucht rondom niets. Het leven lijkt soms
zoo mooi, maar de dood komt en het leven spat uit elkaar gelijk de schitterende
zeepbel, die men aanraakt. En wat blijft er van over? Niets. Vandaar de vergelijking:
‘une pellicule d'air autour de rien comme la bulle de savon qu'enduit une couleur
brillante!’ Voor Claudel is het leven ‘un calvaire’, maar geen lijdensweg, die voert
naar het eeuwige luk van den hemel, het is voor hem nog een lijdensweg waar het
toeval beslist welk deel men krijgt, ‘le calvaire du jeu de l'Oie’, de Calvarieberg van
het ganzenbord, een lijdensweg waarlangs de menschheid trekt en nu en dan
stilhoudt om te pimpelen ‘à l'enseigne de la Tombe ou de l'Amour ailé’. Immers de
menschen kunnen slechts twee dingen doen in het leven: ‘genieten en lijden’:
‘......Les hommes savent jouir et souffrir. Engagés dans le calvaire du jeu
de l'Oie, ils chopinent à l'enseigne de la Tombe ou de l'Amour ailé’.

Dit was in 1889 nog de levenshouding van Claudel. Vijf jaar later werkt hij dit
tooneelstuk om. De bovengenoemde passage over het leven vinden we dan niet
meer in de tweede version. Claudel heeft dan in het katholisisme een definitieve
oplossing gevonden voor het leven.
Teekende Claudel ons in ‘Tête d'Or’ de worsteling van den enkeling, weggezonken
in de wereldbeschouwing van het materialisme, in ‘La Ville’ schildert hij ons het
drama van een maatschappij, die in de materialistische
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modderpoel dreigt onder te gaan. La Ville is een sociaal drama, dat ons te zien geeft
botsingen van volksmenigten, stakingen en opstanden op de boulevards van Parijs
met als gevolg de verwoesting der stad. Volksmenners, dichters en geleerden zetten
erin plannen uitéén voor de opbouw van een nieuwe stad op de puinhopen der
oude.
Onder de bevolking van de millioenenstad, waar te midden van vertwijfeling,
wanhoop en levensmoeheid, zedelijke en lichamelijke verrotting heerscht:
‘Et les femelles coiffées de diamants
Se couchaient dans le ruisseau comme des brebis’,

viert de klassenstrijd hoogtij. De vervallen toestand van de kerken is angstwekkend:
‘L'avoine pousse dans les bénitiers et l'ortie déborde des tabernacles’. Het
Christendom is ‘une répugnante religion’ en Christus: ‘une sorte d'insensé - Qui a
été mis à mort, il y a longtemps’. De revolutie breekt los, de roode haan kraait victorie
en te midden van de verwoestingen, te midden van de nog overeind staande
muurstukken van de vernielde huizen, verkondigt een priester de groote tijding:
‘J'annonce que quelqu'un existe. Dieu est’.

Een andere gewijde verkondigt aan de omstanders: ‘Il existe une autre vie’. Er
bestaat een hiernamaals. Weer anderen verkondigen, in dichterlijke taal weliswaar
en heelemaal niet overeenkomstig de vaststaande formules van het christelijk
dogma, dat er een laatste oordeel zal zijn, en een opstanding. In wonderlijke
bewoordingen wordt aan het volk voorgehouden het verhaal van Jezus' lijden en
opstanding.
Constateerden wij in Claudel's eerste drama, in ‘Tête d'Or’, slechts een vaag
vermoeden van het hiernamaals en van God, in ‘La Ville’, geschreven in het jaar
waarin Claudel voor goed terugkeerde tot het geloof van zijn jeugd, wordt deze
waarheid, alsmede de voornaamste waarheden van het Christendom, zooals het
laatste oordeel, de verrijzenis des vleesches, het lijden en de opstanding van
Christus, zij het dan in vreemde bewoordingen, voorgehouden aan een wereld
waarover de alles vernietigende tornado van de revolutie en de klassenstrijd heeft
gewoed.
In de 2e version van dit drama, die 7 jaar later tot stand kwam, teekent zich het
beeld van de ideale maatschappij, die de menschheid nastreeft, veel duidelijker af.
De nieuwe maatschappij, die aan de menschen de oplossing geeft voor het leven,
zal moeten bestaan uit de harmonische samensmelting van de ‘cité temporelle’, die
Ivors, de zoon van Coeuvre, predikt, en de ‘cité de Dieu’, die zijn vader, de oude
Coeuvre, nu bisschop geworden, de menschheid als voorbeeld voorhoudt.
De christelijke dogma's inspireerden hier Claudel een tiental bladzijden,
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die behooren tot de mooiste, die de religieuze lyriek in het Frankrijk van onze dagen
heeft voortgebracht. Ik volsta met te verwijzen naar de passus, waarin Claudel
spreekt over het beeld, dat ieder mensch onuitwischbaar draagt in zijn hart, het
beeld dat afgedrukt staat op de doek van Veronica.
Hier vinden we eveneens een paraphrase in Claudeliaanse verzen van het Credo,
paraphrase van groote schoonheid.
Was de le version een zoeken van Claudel naar geloofsbegrippen, waarvan hij
wel eens gehoord had, maar die in zijn geest nog vaag en slecht omlijnd waren, in
de 2e version zien wij diezelfde waarheden stralen in al hun volheid.

6. Voordracht uit eigen werk door Bertus Aafjes
Uit het verslag van de vergadering van 13 April 1946.
Bertus Aafjes heeft voor dezen middag een fragment uit zijn groote gedicht ‘Een
Voetreis naar Rome’ gekozen en wel het tweede boek. Na een korte inleiding over
deze reis, die hij zelf te voet heeft gemaakt en waarop hij een kant van het
ltaliaansche leven heeft leeren kennen, die voor den doorsneê-reiziger gesloten
blijft, leest hij de volgende deelen voor: Het Lago di Garda, De Mergelmuur, De
Boerderij, Florence, De Rozenkweekerij, Het Landschap, Het Hotel, De Tiber, Siësta
en Panorama. Na de pauze leest de dichter het vers Maria Sibylla Merian voor,
waartoe hem het romantische leven van deze planten- en dierenschilderes heeft
geïnspireerd. Hij teekent haar als jong meisje in Frankfurt am Main met haar groote
liefde voor de scheppingen van de natuur, als bedrogen echtgenoote van een man,
die haar niet begrijpt en haar tenslotte verlaat. De dichter volgt haar op haar vlucht
naar Friesland, waar zij zich in het Walta-slot te Wieuwerd aansluit bij de secte der
Labadisten en waar zij van haar kunst afziet om zich geheel aan God te kunnen
wijden. Het groeiende inzicht echter, dat God den mensch geschapen heeft naar
Zijn natuur, doet bij haar den twijfel rijzen of zij wel goed doet met het verzaken van
wat haar het liefste was: God eeren in het herscheppen van wat de natuur in het
kleinste dier en in bloem en plant aan schoonheid biedt. Deze twijfel vormt de
quintessence van het gedicht. Sibylla reist af naar Amsterdam, waar zij de kabinetten
vol wonderen uit fauna en flora van verre landen leert kennen. Deze exotische
verzamelingen doen bij haar het verlangen ontstaan zelf naar de tropen te reizen.
Op een fregatschip vertrekt zij naar Suriname, waar zij in een blokhut gaat wonen
en, door de inlanders als een zonderlinge beschouwd, zich wijdt aan haar kunst ter
meerdere glorie van God. Met een aangetaste gezondheid keert zij naar Amsterdam
terug, waar zij in het jaar 1717 sterft.
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7. Voordracht uit eigen werk door Ben van Eysselsteyn
Uit het verslag van de vergadering van 11 Mei 1946.
De heer Eysselstein zal eenige verzen en een fragment uit zijn roman De dorre
Grond voordragen. Zijn keuze is gevallen op de gedichten: Het vlakke Land,
Kerstnacht, geschreven voor Mr J.F. van Royen, Geoffry Chaucer, Sint Maarten,
Ludwig Bethe, Maanlicht op het Binnenhof, Aan de Dooden van de Burgerluchtvaart,
uit het boek, dat spreker over de K.L.M. heeft geschreven, evenals de ballade van
Mac Paine, Sergeant Pilot. Uit de roman De dorre Grond leest hij vervolgens de
dialoog tussen Rooie Reinder, den scheper, en Lammert Jalving voor.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946

230

Bijlage II: aanwinsten der bibliotheek
(Behoort bij het verslag van den Bibliothecaris op blz. 204)
Lijst van personen en instellingen die de bibliotheek van de Maatschappij
in het genootschapsjaar 1945-1946 met geschenken hebben vereerd
1.

Allard Pierson Stichting, Amsterdam.

2.

Dr J.A.J. Barge, Leiden.

3.

Dr E. Blancquaert, Gent.

4.

Mr S. Bottenheim, Amsterdam.

5.

Dr A. van Deursen, Groningen.

6.

Dijkgraaf en Heemraden v.d. Uitw.
Sluizen in Kennenerland en
West-Friesland te Alkmaar.

7.

Dr H.E. van Gelder, Wassenaar.

8.

Dr T.J.C. Gerritsen, 's-Gravenhage.

9.

G.H. 's-Gravesande, 's-Gravenhage.

10.

Dr H.E. Greve, 's-Gravenhage.

11.

Dr P.C. Gunning, Amsterdam.

12.

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

13.

M.E. 't Hart, Amsterdam.

14.

F.R.A. Henkels, Hilversum.

15.

Historische Commissie der Universiteit,
Amsterdam.

16.

H. Houwens Post, 's-Gravenhage.

17.

Mevr. M.S. Juynboll-van IJsselstein,
Leiden.

18.

Dr G.G. Kloeke, Leiden.

19.

Dr H.H. Knippenberg, Helmond.

20.

Dr F.K.H. Kossmann, Rotterdam.

21.

Dr W. Leendertz, Amsterdam.

22.

Dr G.I. Lieftinck, Leiden.

23.

Dr Th. J.G. Locher, Leiden.

24.

Mr A. Loosjes, Deventer.

25.

Mevr. J. Loosjes-Gediking.

26.

Mevr. Dr M. Mees-Verwey, Santpoort.

27.

J.C. Mollema, 's-Gravenhage.

28.

Mej. Dr M. Muusses, Stockholm.
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29.

Mej. Dr A.J. Nijland, Bakkum.

30.

Openb. Leeszaal en Bibl. te Delft.

31.

Mej. F.A. le Poole, Leiden.

32.

H.J. Prakke, Assen.

33.

Red. v.h. Tijdschr. v. Ned. Taal- en
Letterkunde, Leiden.

34.

Mej. E.G. Rosskopf, 's-Gravenhage.

35.

C.L. Schepp, Bilthoven.

36.

Dr A. Schierbeek, 's-Gravenhage.

37.

Fedde Schurer, Amsterdam.

38.

Dr J.J.M. Timmers, Maastricht.

39.

Universiteits-Bibliotheek, Groningen.

40.

Idem, Nijmegen.

41.

Mevr. N. van der Valk-Sandbergen.

42.

R.J. Valkhoff, Alkmaar.

43.

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

44.

Mevr. Dr J.M. Willeumier-Schaly, Delft.

45.

Dr W.D. van Wijngaarden, Leiden.

46.

Mej. Dr Cath. Ypes, Arnhem.

Uitgevers die bij hen uitgegeven werken aan de bibliotheek ten
geschenke gaven
47.

J. Brandt en Zoon, Amsterdam.

48.

A.W. Bruna's Uitg. Mij., Utrecht.

49.

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

50.

Van Gorcum en Comp., Assen.

51.

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

52.

A.A.M. Stols, 's-Gravenhage.

53.

Uitgeverij en Drukkerij Hollandia, Baarn.

54.

Uitg. Mij. De Pelgrim, Eindhoven.

Lijst der handschriften waarmede de bibliotheek is vermeerderd (In
verband met den papiernood en de hooge drukkosten moest de Lijst
der Aanwinsten wederom beperkt worden tot de Handschriften)
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A. 33 Brieven van J.D. B i e r e n s d e H a a n aan F e n n a d e M e y i e r ,
1937-1943.
Hierbij 4 gedichten van J.D. B i e r e n s d e H a a n .
Deze brieven en gedichten mogen niet vóór 1 April 1956 aan belangstellenden
ter inzage gegeven worden.
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B. J.D. B i e r e n s d e H a a n . Gedichten.
a. 25 Gedichten op losse bladen. (Met inhoudsopgave).
1. Het Straatje (Vermeer) - 2. Neerdaling van den Geest (Michel Angelo) - 3. Het
naderend doodslot (Nic. Maes, Spinster) - 4. Musiceerende engel (Memlinck) - 5.
Christoforos (Q. Massijs) - 6. Uit de zee geboren Afrodite (Praxiteles) - 7. Gewonde
Amazone (Rome) 8. Sibylle, het boek sluitende (Michel Angelo) - 9. Euridike (Napels)
- 10. Dionysos (Parthenon) - 11. Jacobs worsteling met den Engel (Rembrandt) 12. Idolino (Florence) - 13. Muziek (Giotto) - 14. St. George (Paris Bordone) - 15.
Noli me tangere (Fra Angelico) - 16. Transfiguratie - 17. Felix culpa (Rafaël) - 18.
Dichterlijke verstandhouding (Rembrandt) - 19. De profeet vereenzaamd (Geertgen
tot St. Jans) - 20. Maria en de Engel (Botticelli) - 21. Stirb und werde (Michel Angelo)
- 22. Hypnos (Britt. Mus.) - 23. Musiceerende Engel (Fra Angelico) - 24. De vlucht
naar Egypte (Fra Angelico) - 25. Open venster (Nic. Maes).
Nr. 4 en 23 ontbreken.
b. 36 Gedichten op losse bladen.
1. Voor Fenna - 2. Voor ... - 3. Malgré ... - 4. Troost - 5. De groote tuin der leliën
zal bloeien - 6. De kristallenzoeker - 7. Ganymedes - 8. Ad mortem - 9/10.
Tarwegraan en avondstond - Vader Beatus' dood - Verklaarde morgen - 11. Door
't lage land der tijden - 12. Pan ho megas tethneike - 13. De bruiden - Memlinck 14. Zingend lied - 15. Venus Venus avond-lied - 16. Engel en mensch - 17. Wie
heeft verstaan ... - 18. Vanwaar en waarheen? - 19. Tempelruïne - 20. Lied aan de
zeekust - 21. Sterrelicht - 22. Oidipous tot de Sfinx - 23. De weergekeerde broeder
- 24. Verlangen - 25. Het lied in den steen - 26. Het haardvuur - 27. Het witte paard
- 28. Voleindiging - 29. Weerkaatsing - 30. Lentelied op 21 Maart '38 - 31. De cijferaar
- 32. Samenspraak van Lijden en Lust - 33. Vrouwe van Pilatus - 34. Wind op het
water - 35. Nachtegaal - 36. Gesprek met Orion.
Deze gedichten mogen niet vóór 1 April 1956 aan belangstellenden ter inzage
gegeven worden.
C. Verzameling van 88 brieven en briefkaarten, gericht aan Fenna de Meyier door
C.S. Adama van Scheltema (2) - K.J.L. Alberdingk Thijm (3) - Marcel Arland - Ed.
Blanc de Bentzon (2) - H.P. Berlage - Jean R. Bloch - Madeleine Böhtlingk - Hein
Boeken - Rob. Borday (2) - W.C. Bosman - C.L.C. Buma (2) - S. Chabrier - Marc
Chadourne - Bern. Champigneulle (2) - J. Chaumier - L. Chauvrary (4) - Louis
Couperus (3) - Paul Desjardin (5) - G. Duhamel (3) - Luc Durtain (2) - G.J. Hoogewerff
- M. Hoogewerff-Tamminen - Frits Hopman (5) - Edm. Jaloux - H. Laman Trip-de
Beaufort - J.H. Leopold - Emmy van Lokhorst (3) - Emm. De Loménie - B.I.B. Mac
Arthur - Z. De Malewski-Malewitch - Roger Martin du Gard -
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M. de Meyier - Fr. Mauriac - Henry de Montherlant - Frans Mijnssen A. Noël - M.
Nijhoff (2) - Alexis d'Ormesson - A. Packet (2) - Is. Querido - H. Robbers - A. Roland
Holst (3) - Henr. Roland Holst (2) - M. Scharten-Antink - A. van Schendel - K.
Sneyders de Vogel - I. Superville - Hel. Swarth (2) - Andrée Valette - J.W.F.
Werumeus Buning - Marie C. van Zeggelen - F. de Backer - Nelly Duys - Ed.
Estaunier - Carol Heden Guest - Julie Hueber - Jean Royère - Victor E. van Vriesland
- benevens 1 brief van J.H. de Bussy aan J.E. de Meyier.
A-C Geschenk van Mejuffrouw M. de Meyier te Wageningen.
D. 13 Brieven gericht aan M a r k P r a g e r L i n d o (De Oude Heer Smits) door
J. Bosboom - Cd. Busken Huet - J.J. Cremer - Prins Frederik der Nederlanden Jos. Israëls - J. Kneppelhout - Jac. van Lennep (6) - Tilanus (?).
Geschenk van Mejuffrouw Dr C. Serrurier te Amsterdam.
E. 113 Brieven gericht aan Dr G. K a l f f door E. Bonebakker - Jan Borginon - I.
Esser (8) - M. Esser (2) - Paul Fredericq (3) - R. Fruin (10) - W.J.A. Jonckbloet (2)
- N. Mansvelt (4) - J. Moerman Jz. - G. Neikel - Joannis Rivalis Harlemensis - J.F.M.
Sterck - H. van der Velden - J. van der Vliet - M. de Vries - S.J. Warren (74) - Joh.
Winkler.
Geschenk van den Heer Dr G. Kalff Jr te Amsterdam.
F. E.J. P o t g i e t e r . Aan het Kabinet des Konings. 24 Jan. '63. Onderteekend
W.D.S.; aan de achterzijde geadresseerd aan J.C. Zimmerman. (Gedicht door
Potgieter naar aanleiding van de aanneming van de wet tot doorgraving van Holland
op zijn smalst).
Hierbij een briefje van J.C. Zimmerman dd. 30 April 1883 aan onbekende
tengeleide van dit gedicht, benevens een fotografisch portret van den dichter en
verschillende Potgieteriana (portretten, prent van J. Braakensiek: Hulde aan Potgieter
dd. 28 Juni 1908, enz.).
Geschenk van den Heer Mr S. Bottenheim te Amsterdam.
G. 3 Brieven van A.C.W. S t a r i n g aan J.W. Y n t e m a , dd. 13 Sept. 1820, 30
Dec. 1821 en 31 Dec. 1838.
H. J.P. H e i j e aan zusje M a r g ô t . 14 Mei 1853. Gedicht.
I. J.W. Y n t e m a . Gedichten. 5 schrijfboeken.
Dl. I-III. Ernstige gedichten, gedrukt en ongedrukt. - Luimige gedichten, gedrukt
en ongedrukt. IV. Vertaalde gedichtjes. 1843. Ernstige gedichten, gedrukt en
ongedrukt. Luimige gedichten, gedrukt en ongedrukt.
V. Gedichten.
G-I Uit de nalatenschap van wijlen Dr J.W. Muller.
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Bijlage III: Rekening en verantwoording van den penningmeester
over het jaar 1946
A. Algemeene rekening

I

ONTVANGSTEN
Batig saldo der rekening
1944

ƒ 408.33

II

Ontvangsten behoorende ƒ -.tot vorige dienstjaren

III

Opbrengst van bezittingen ƒ 598.04
en rente van kasgeld

VI

Contributiën

ƒ 295.-

V

Geleend van het vaste
fonds

ƒ -.-

VI

Onvoorziene uitgaven

ƒ 2000.---

Totaal der ontvangsten

I

II

UITGAVEN
Uitgaven
behoorende tot
vorige dienstjaren

ƒ 3301.37

ƒ -.-

Kosten van bestuur,
lokaalhuur, enz.
1 salaris secretaris ƒ 250.2 bureau secretaris ƒ 393.38
3
ƒ 7.50
telefoonvergoeding
secretaris
4 porti secretariaat ƒ 10.5 porti
penningmeester

ƒ 10.75

6 bureau
penningmeester

ƒ 13.50

7 lokaalhuur,
ƒ 383.60
telefoon, concierge
8 kosten
ƒ -.bestuursvergaderingen
9 representatie,
reiskosten, porti
bestuur

ƒ 6.30
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10 pensioen Loman ƒ 25.11
bankiersonkosten

ƒ 1.45

12 diversen,
onvoorzien

ƒ -.-

ƒ 1101.48

--III

Kosten van
algemeene en
maandelijksche
vergaderingen
1 Honorarium
ƒ 200.sprekers, projectie
2 Lunch
jaarvergadering

Transporteeren

ƒ 297.20

ƒ 497.20

---

--ƒ 1598.68
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Transport
Kosten voor vaste
commissies

ƒ 1598.68
ƒ -.-

V

Kosten van het
jaarboek porti,
diversen

ƒ 7.77

VI

Bibliotheek

IV

1 salaris
bibliothecaris

ƒ 400.10

2 bureau, telefoon

ƒ 30.86

3 aankoopen,
lidmaatschappen

ƒ 476.46

4 inbinden

ƒ 54.05

5 assurantiën

ƒ 85.50

6 kosten van
ruilbureau Kon.
Bibliotheek.

ƒ -.-

ƒ 1046.97

--VII

Kosten van eigen
uitgaven
10 % der werkelijke
inkomsten 1944

ƒ 91.99

VIII

Belastingen

ƒ 29.34

IX

Bijdragen
1
ƒ 10.Boekenverspreiding
Alg. Ned. Verbond
2 Vondelmuseum

ƒ 5.-

3 Comité
Geschiedk.
Wetenschappen

ƒ 25.-

4
ƒ 25.Werkgemeenschap
der Wetenschappen
in Nederland

ƒ 65.-

--X

Uitkeering prijs
meesterschap

ƒ -.-

XI

Onvoorziene
uitgaven

ƒ -.---
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Totaal

ƒ 2839.75

RECAPITULATIE
Totaal der
ontvangsten

ƒ 3301.37

Totaal der uitgaven

ƒ 2839.75
---

Batig saldo over
1945

ƒ 461.62

B. Rekening van het vaste fonds

I
II

ONTVANGSTEN
Batig saldo der
rekening over 1944

ƒ 2373.84

Rente van het
ƒ 387.82
fonds
1/2 jaar rente 2 1/2
% Grootboek
ƒ 310.50.1/2 jaar rente 2 1/2 ƒ 388.% Grootboek
ƒ 311.50.-

ƒ 775.82

--III

Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 53.19
---

Totaal

ƒ 3202.85
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UITGAVEN
Belegging ƒ 100.- 2 1/2 % ƒ 79.98
Grootboek

I
II

5e laatste bijdragen voor ƒ 100.de uitgaaf Repertorium v.
tijdschrift-artikelen
Petit-Ruys

III

geleend aan de algemeene ƒ 2000.kas
--Totaal

ƒ 2179.98

RECAPITULATIE
Totaal der ontvangsten

ƒ 3202.85

Totaal der uitgaven

ƒ 2179.98
---

Batig saldo over 1945

ƒ 1022.87

C. Rekening Lucie B. en C.W. van der Hoogt-fonds

I
II

ONTVANGSTEN
Batig saldo over
1944
Rente kapitaal:
1 rente 3 %
Grootboek m.a.v.
kosten.

ƒ 2159.80
ƒ 416.75

2 rente van effecten ƒ 462.20

ƒ 878.95

--III

Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 64.15
---

I

Totaal
UITGAVEN
Toegekende
ƒ 500.prijzen:
a. Dr K.M. Heeroma
b. Mej. I. Gerhardt

ƒ 500.-

c. Mevr. B. Vuyk

ƒ P.M.

ƒ 3102.90

ƒ 1000.-
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--II

Bankiersonkosten

ƒ 2.70
---

Totaal
RECAPITULATIE
Totaal der
ontvangsten

ƒ 1002.70

Totaal der uitgaven

ƒ 1002.70

ƒ 3102.90

--Batig saldo over
1945

ƒ 2100.20
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D. Rekening van het bibliotheekfonds

I

ONTVANGSTEN
Batig saldo over 1944

II

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 9.63

ƒ 365.95

--Totaal

ƒ 375.58

UITGAVEN
Nihil
Batig saldo over 1945

ƒ 375.58

E. Rekening Dr. C.J. Wijnaendts Francken-Stichting
ONTVANGSTEN
Batig saldo over 1944

I

ƒ 972.02

II

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

ƒ 287.30

III

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 28.33
--Totaal

ƒ 1287.65

UITGAVEN
Nihil
Batig saldo over 1945

ƒ 1287.65

F. Rekening eigen uitgaven der maatschappij

I

ONTVANGSTEN
Batig saldo over 1944

ƒ 3275.25

II

Bijdrage uit de Algemeene ƒ 91.99
kas (10 %) der werkelijke
inkomsten over 1944

III

Bijdrage van de Academie ƒ 400.van Wetenschappen voor
Coornhert-uitgave
ƒ 79.20
---
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Totaal

ƒ 3846.44

UITGAVEN
Nihil
Batig saldo over 1945

ƒ 3846.44

G. Rekening bibliotheek der Nederlandsche letteren

I

ONTVANGSTEN
Batig saldo over 1944

II

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 0.92

ƒ 35.64

--Totaal

ƒ 36.56
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UITGAVEN
Nihil
Batig saldo over 1945

ƒ 36.56

Aldus opgemaakt door den penningmeester 29 April 1946
(w.g.) C.C. Krieger

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
Leiden, 30 April 1946
(w.g.) J.H. van Lessen
(w.g.) J. Slagter
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Bestuur en commissies
Bestuur
Voorzitter: dr A.W. Byvanck
Secretaris: F.P. Huygens
Penningmeester: dr C.C. Krieger
Bibliothecaris: dr A.A. van Rijnbach
dr W.J.M.A. Asselbergs, mr F. Bordewijk, mr P.J. Idenburg, dr J.H. van Lessen,
dr Th. J.G. Locher, dr W.D. van Wijngaarden

Commissie voor taal- en letterkunde
Secretaris: dr C. Kruyskamp
dr C.B. van Haeringen, dr K.H. Heeroma, dr J. Heinsius, dr F.K.H. Kossmann, dr
J.H. van Lessen (voorzitter), dr G.I. Lieftinck, dr P.J. Meertens, dr A.A. van Rijnbach,
raadgevende leden: mr P.N. van Eyck, dr G.G. Kloeke

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Secretaris: dr J.J. de Gelder
dr J.N. Bakhuizen van den Brink, dr J.A.J. Barge, dr L. Brummel, dr A.W. Byvanck,
dr P.J.M. van Gils, dr W.R. Juynboll, dr Th. J.G. Locher, mr E.M. Meijers

Commissie voor de bibliotheek
dr C. Kruyskamp, dr J.H. van Lessen, dr G. Sevenster

Commissie voor schoone letteren
Secretaresse: mevrouw J. van Dullemen-de Wit
dr W.J.M.A. Asselbergs, Jan Engelman, dr K.H. Heeroma, mr M. Nijhoff, Victor E.
van Vriesland

Commissie voor het jaarboek
Waarnemend Secretaris: dr A.A. van Rijnbach
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dr J.J.L. Duyvendak, dr J.J. de Gelder, F.P. Huygens, dr G. Sevenster; raadgevende
leden: dr K.H. Heeroma, dr G.I. Lieftinck, dr A.A. van Rijnbach

Commissie voor de uitgaaf van geschriften
Secretaris: dr G.I. Lieftinck
dr F.K.H. Kossmann, dr L.C. Michels, dr T.P. Sevensma (voorzitter), dr A. Zijderveld
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Leidsche drukken en herdrukken uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
Verkrijgbaar bij den uitgever E.J. Brill te Leiden
KLEINE REEKS
UIT HET ARCHIEF ƒ 2.10
DER
PELLICANISTEN.
Vier
zestiendeeeuwsche
Esbatementen,
bewerkt door Dr N.
van der Laan. 1938.
XVI, 118 blz. gr.
8vo.

voor leden

II.

DE
ƒ 7.35
REFREINENBUNDEL
VAN JAN VAN
DOESBORCH,
door Dr C.H.A.
Kruyskamp. 1940.
2 dln. I: LXXXVI, 64
blz. II: VIII, 291 blz.
gz. 8vo. . . . . . . . . .
. Te zamen

ƒ 5.90

III.

HET
ƒ 7.35
GETIJDENBOEK
VAN GEERT
GROTE, Naar het
Haagse Handschrift
133 E 21, door Prof.
Dr N. van Wijk.
1941. VIII, 195 blz.
Met 2 facs. gr. 8vo.

ƒ 5.90

I.

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

ƒ 1.25
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hadden, noch tot
den houwelijcken
staete quamen.
Uitgegeven door
G.J. Boekenoogen.
1903. 88 blz. Met II
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 I 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 I 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., I
afb. kl. 8vo.

ƒ 0.85
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X.

Vanden jongen
ƒ 1.25
geheeten Jacke.
Uitgegeven door
G.J. Boekenoogen.
1905. VIII, 80 blz. 2
afb. kl. 8vo.

ƒ 0.75

Mede verkrijgbaar door bemiddeling van den boekhandel
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