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De bereikbaarheid van Hoofts Poëzie
Door W.Gs. Hellinga
Mijnheer de Voorzitter,
Dames en Heren!
Langs vele wegen en weggetjes, langs paden en paadjes tracht de éne
philologen-generatie na de andere het Genie van Hooft in zijn werken te bereiken.
In de eerste plaats is er de heirbaan van de klassieke vaderlandse philologie, welke
wij wel een Koninklijke Heirbaan mogen noemen, omdat het ontwerp en de uitvoering
in eerste aanleg tot stand gekomen zijn door de Tweede Klasse van het Koninklijk
Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten.
Dank zij de samenwerking van een aantal letterlievende mannen, van wie
verschillenden een hoofdstuk in de geschiedenis van de Nederlandse Taalkunde
hebben geschreven, begon zij in 1825 en bracht zij tussen 1825 en 1838 het
Uitlegkundig Woordenboek op de Werken van Pieter Korneliszoon Hooft tot stand,
een voorbeeld met zijn meer dan twaalfhonderd bladzijden dat door het
wetenschappelijk nageslacht nog niet is overtroffen, hoewel dit, niet zonder
tevredenheid met eigen kunnen, ervan overtuigd is, dat het juist in de eerste helft
van de negentiende eeuw in ons lieve vaderland ontbroken heeft aan
ondernemingslust, organisatietalent en doorzettingsvermogen.
Maar het zou onrechtvaardig zijn, alleen op dit manco te wijzen. Men is immers
met grote toewijding voortgegaan op deze weg, die reeds zo vroeg is getoond en
gebaand. De philologische methode is nadien verbeterd, verfijnd, en - zo mogen
wij in verschillende opzichten wel zeggen - daarna pas gevonden. Wij danken
daaraan de onmisbare grondslag voor alle onderzoek: betrouwbare tekstedities, en
beschikken thans over wetenschappelijk zeer verantwoorde commentaren en een
goed historisch-grammaticaal apparaat. Ik behoef slechts enkele namen te noemen:
Matthias de Vries, Oudemans, Verwijs, Leendertz, Stoett, Verdenius, Zijderveld,
om het beeld op te roepen van deze ontwikkeling en om het initiatief van het verleden
te verbinden met het werk dat in het heden en in ons midden gedaan wordt door
enige der meest vooraan-
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staande Neerlandici. Dit werk is nog niet voltooid. Maar hoe kan het anders? De
weg ligt echter ook naar de toekomst open; ik denk b.v. aan het proefschrift van een
der jongere philologen, een leerling van Verdenius, d'Angremond.
Naast deze brede heirbaan, waaraan zo velen met kunde en tot hun gerechte
roem hebben gebouwd, streven andere wegen naar het doel. Die van het
literair-historisch onderzoek, ontworpen en geruimd door mannen als Busken Huet,
Koopmans, Kalff, Prinsen, met velen naast hen en met een niet onaanzienlijk
nageslacht. Die van de geschiedkundigen, meestal met een meer beperkt doel;
maar de naam van J.C. Breen getuigt onmiddellijk van de waarde en de
onmisbaarheid. Enkele met een lang verleden en daardoor getuigenissen, in enige
gevallen zelfs monumenten voor de geschiedenis van een tak van wetenschap;
andere van jonger datum, ja zeer recent: b.v. die van Overdieps syntactischstilistische
methode, een ontwerp, misschien meer nog een ideaal, dat respect afdwingt en dat
als aspect van de stilistiek-in-ontwikkeling in de toekomst wel een plaats zal blijken
behouden. Maar de wegen en paden, de weggetjes en paadjes vooral, zijn te talrijk
om ze alle op te sommen, om ze thans en hier te ordenen zelfs, gesteld dat dit
mogelijk is; de veelzijdige verbondenheid van menig onderzoeker doet mij dit laatste
echter betwijfelen. Iedere ordening trouwens, die meer wil zijn dan een zuiver
bibliografische inventarisatie, zou gebonden zijn aan de visie, aan het
wetenschappelijk standpunt van de ontwerper en zo in zich zelf de paradoxale
consequentie dragen, dat ook haar plaats bepaald zou moeten worden in het door
hem geordende veld van onderzoek. Laten wij daarom slechts dit vooropstellen:
dat in het warnet van studies en bijdragen ook het meest verborgen sluippaadje, ja
zelfs dat wat op het eerste gezicht een dwaalweggetje lijkt van een of ander
zonderlinge specialist, in staat kan blijken te zijn ons een stap nader te brengen tot
die levende werkelijkheid, welke wij allen tezamen trachten te bereiken door drie
eeuwen van historisch toeval en geestesontwikkeling heen, dat wil dus zeggen:
door een tijdsruimte welke verliezen en vergeten, verschuiven, vertekenen en dus
vergissen onvermijdelijk maakt.
Zo blijft het ook thans nog de taak van de Nederlandse philologie dat iedere
medewerker, met kennis van al wat gepoogd en al wat verworven is, voortwerkt op
de ingeslagen wegen, naar eigen aanleg en vermogen, of, gestuwd door de
ontwikkeling van de geesteswetenschappen in het algemeen, een poging doet een
nieuwe weg te vinden door
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het historisch duister. Maar de hierbij gestelde voorwaarde, de kennis omtrent de
stand van wetenschap in het gehele veld van onderzoek, maakt het noodzakelijk
van tijd tot tijd de pen neer te leggen en boeken en documenten opzij te schuiven
en zich af te vragen: Wat hebben wij bereikt? Of methodischer, maar ook gevaarlijker:
Is het gestelde doel bereikbaar? Zulke vragen stelt men zich niet iedere dag en zelfs
niet iedere oudejaarsavond, maar zij mogen, ja zij moeten wel gesteld worden in
het jaar dat een merkpunt is in de geschiedenis van Hoofts roem of althans in de
geschiedenis van zijn aanwezigheid in de Nederlandse Letterkunde. En het zijn dan
ook, geachte Toehoorders, deze vragen, welke ten grondslag liggen aan de
beschouwingen die ik voor U ontvouwen wil in enkele trekken, zoals de aard van
een lezing en de daarvoor toegewezen tijd mogelijk maken en dus veroorloven. Zo
wil ik dan, met het gehele werk van Hooft op de achtergrond als een idealiter gesteld
doel, maar toch ook, naar ik hoop, zonder het verband geheel en al te verwaarlozen,
spreken over één aspect in het bijzonder: de bereikbaarheid van zijn poëzie.
Zien wij om ons heen om vast te stellen wat er in de laatste tijd bereikt is aan
inzicht in het werk en oordeel over het kunstenaarschap van Hooft, dan blijkt dat de
onomstreden erkenning van zijn Genie allerminst betekent dat voorbehoud en kritiek
algeheel ontbreken. Het voorbehoud dat gemaakt wordt, vooral met betrekking tot
zijn poëzie, berust in de allereerste plaats op de zeer matige waardering die men
heeft voor de klassisistisch beïnvloede renaissance-poëzie in het algemeen, dat wil
dus zeggen: voor het spel met Goden en Godinnen. Maar vervolgens is het ook
gelegen in het inzicht dat men heeft in Hoofts ontwikkeling als dichter. Dat zijn
jeugdwerk dikwijls nog onhandig is en in verschillende opzichten nog ‘ouderwets’,
dat is: nog niet geheel vrij van wat wij de Rederijkers-traditie noemen, dat vergeeft
men de dichter wel, men gunt hem zijn tijd van maturare; maar in zijn later werk, in
toenemende mate uit de periode toen het proza voor hem het belangrijkste geworden
was, en vooral ook in de veranderingen welke hij van 1633 tot 1636 aanbracht voor
de uitgave van zijn gedichten, die Jacob van der Burgh in dat laatste jaar deed
verschijnen, daarin constateert men een gebonden zijn aan en een op den duur
vervallen tot een principe, dat men geneigd is a-poëtisch te noemen. Dan wordt het
philologischaesthetisch voorbehoud tot kritiek. En zo meen ik ook, al wil ik geen
spitsvondige haarklovende onderscheidingen maken, dat er, gehoord de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1947

6
toon van de terminologie, meer sprake van kritiek dan voorbehoud is, wanneer men
in Hoofts taalgebruik de bizarre barok opmerkt of wanneer men zegt, dat hij een
gevoelig begonnen vers bederft door Vrouw Venus te laten optreden, of toegeeft,
dat hij al te dikwijls concessies heeft gedaan aan het intellectualistische woordspel,
dat de poëzie, en velen denken dan: de pseudo-poëzie, van een Huygens kenmerkt
en dat de ware dichtkunst eigenlijk onwaardig zou zijn. Of met andere woorden: wie
langs het netwerk van wegen waarover ik zojuist heb gesproken, dus dankzij een
moeizame en tijdrovende studie van philologisch commentaar, woordverklaringen,
grammaticale toelichting, literair-historische en geschiedkundige beschouwingen
en annotaties, biblio- en biografische mededelingen, iconografieën en al wat er
verder nog te raadplegen is, ten slotte terechtkomt in de eerste helft van de
zeventiende eeuw, die staat - om de woorden over te nemen van een der herdenkers
uit de laatste tijd - voor de ringmuur der klassieke beelden, die de geest der
renaissancedichters omgeeft. En wij weten wel, dat achter deze muur een tweede,
ja misschien een derde gelegen is. En daarachter zou dan verborgen liggen wat
een dichter als Hooft aan wàre poëzie heeft weten te scheppen? Was dat het geval,
dan zouden wij de muren kunnen overschrijden door ze eenvoudig te negéren, of
wel wij zouden ze kunnen verbrijzelen met de stormram van ons vernietigend oordeel:
‘Niet dít, maar pas dat andere!’, om dan met de lichte glimlach van de verrukking
het ‘Rosemont, hoordij speelen noch singen?’ te neuriën of ontroerd de zachte tonen
te zeggen van de eerste strofen van ‘Sal nemmermeer gebeuren’.
En zo ís in de allermeeste gevallen ook de methode van de philologie. Men springt
over de moeilijkheid heen of wijst die af, om daarna pas te genieten. Want aan
voorbehoud en kritiek verbindt men bijna zonder uitzondering zijn bewondering en
het getuigenis van zijn ontroerdzijn door enkele versregels en strofen. Op deze wijze
bereikt men echter - maar ik vraag mij af, hoeveel philologen zich daarvan geheel
bewust zijn - een nederlaag. En wel òf de nederlaag van de dichter Hooft, die dan
geen enkel gaaf kunstwerk zou hebben gemaakt, ten dele door eigen tekortkomingen,
ten dele door de tekortkomingen van zijn tijd; òf men erkent de nederlaag van de
philologie, die na al haar moeite nog slechts in staat is ons schone scherven over
te leveren van kunstwerken die zij eerst zelf kapotgeslagen heeft. En een scherf ís
geen kunstwerk, noch het kapotslaan een wetenschappelijke methode.
Laten wij daarom nog eens de principiële vragen stellen: Hebben wij
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thans het werk van Hooft in wezen bereikt? Of met andere woorden: Is onze taak
in de toekomst gelegen in het uitwerken van details, het aanbrengen van kleine
verbeteringen, het onderhoud, kortom in de technische arbeid van een welonderlegd
conservator? Of moeten wij erkennen, dat wij op het ogenblik nog steeds slechts
onderweg zijn naar het werk van Hooft? En dat wil dan dus zeggen, dat ieder oordeel
over zijn kunstenaarschap, waarbij een voorbehoud of kritiek wordt geformuleerd,
principieel een onwetenschappelijk vooroordeel moet zijn. Of moeten wij thans
toegeven, dat het principieel onmogelijk is voor de philologie, ja voor alle
geesteswetenschappen tezamen, om Hooft door de drie eeuwen heen die hem van
ons scheiden, te bereiken, ondanks onze geraffineerde methoden en technieken
en ondanks de samenwerking van zo vele specialisten?
Alvorens U een antwoord te geven op deze vragen, of liever: ten einde U een
antwoord te kunnen geven, wil ik U graag uitnodigen mee terug te gaan naar de
dagen, waarin wij in dit jaar Hooft hebben herdacht en geëerd. In de namiddag van
de éénentwintigste Mei begaf zich een gezelschap dichters, schrijvers en philologen
(met de onvermijdelijke autoriteiten) vanuit het Rijksmuseum naar het pleintje aan
de Stadhouderskade, waar de P.C. Hooftstraat begint, ten einde het borstbeeld te
onthullen, waardoor Hooft, dank zij het kunstenaarschap van de beeldhouwer Sieger
en de opdracht van de Gemeente Amsterdam, opnieuw een bestendige aanwezigheid
zou worden in het leven van zijn Vaderstad. De dichter en letterkundige Victor E.
van Vriesland had eerst een schets gegeven van wat wij de Hooft-philologie noemen
en daardoor voor de meeste aanwezigen vele facetten en aspecten van persoon
en werk van de herdachte geactiveerd. Maar bovendien scheen buiten een heldere,
zachte voorjaarszon, die alles in het stralende licht stelde, dat Hooft heeft lief gehad
en dat wij in zijn verzen weer lief hebben. En zo kon het dan gebeuren, dat in die
groep van kenners en specialisten de ideale atmosfeer aanwezig was van
eensgezindheid, die onmisbaar is, wil men een grootse taak verrichten: dat afgestemd
zijn op één en hetzelfde doel, waardoor in de geest het ontweken verleden opnieuw
tot leven kan opstaan mits in de kennis de hiaten niet te groot geworden zijn. Men
kon als het ware denken, dat straks bij de onthulling zich symbolisch het gebeuren
zou voltrekken dat de philologie reeds zo lang als ideaal heeft: de ontmoeting met
de dichter, de schrijver, de mèns Hooft. Met vrien-
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delijke, ja welhaast deemoedige belangstelling keek het gezelschap, dat zich in een
halve boog voor het borstbeeld had opgesteld, dan ook toe, hoe twee ietwat nerveus
wordende personen de vlag trachtten te verwijderen, die anders bij zulke
gelegenheden zo gemakkelijk en sierlijk omlaagglijdt; over het algemeen immers
was men er zich wel van bewust, hoe moeilijk inderdaad de weg naar Hooft gevonden
wordt. Maar toen ten slotte het ogenblik was gekomen waarop de Burgemeester
met enkele welgekozen woorden de stilte zou onderstrepen, waarin de vonk moest
overspringen tussen Hooft en zijn vereerders, - toen bleek, dat men niet vóór, maar
achter het monument stond...
Dames en heren, de dagen zijn voorbij dat de kalief de handen van die dienaren
laat afhouwen, welke zijn fouten voltrokken, en dat een nog machtiger heerser het
hoofd van de kalief verwijdert die de fout ten slotte heeft gemaakt. De onthulling
had dus een volkomen ondramatisch verloop; men reageerde al naar de mate van
zijn humorgevoel, liep om het beeld heen, waardeerde het en maakte zich op voor
het volgende punt van het herdenkingsprogramma. Maar de les was intussen geleerd.
Immers, hier waren twee fouten van zeer fundamentele aard gemaakt. Het
gezelschap met al zijn kenners en specialisten was vanaf het punt, waarop het zich
toevallig bevond, naar Hooft toegewandeld in de zalige aprioristische overtuiging,
dat het dan ongetwijfeld recht tegenover hem zou komen te staan. En zij die de
ontmoeting uiteindelijk tot stand hadden zullen brengen, hadden tóch nog vergeten
een specialist te raadplegen, omdat die zo weinig met Hooft te maken zou hebben,
maar in dit geval was het de belangrijke afdeling Publieke Werken, die het borstbeeld
had geplaatst. En zo vergaat het ons nu ook bijna voortdurend in ons philologisch
bedrijf.
Wanneer wij na een gevaarlijke en moeilijke tocht, waarbij veel voetangels en
klemmen en andere hindernissen moesten opgeruimd worden, ten slotte in Hoofts
eigen tijd terecht komen, dan zouden wij ontdekken, dat tussen hem en ons toch
nog een ringmuur staat van klassieke beelden? Neen. De beelden staan niet om
hem heen; zij bevinden zich ín hem en zijn daar onverbrekelijk verbonden met alle
andere aspecten, die wij aan en in zijn werk kunnen waarnemen. En wìj staan op
een verkeerde plaats. Wie het betreurt dat na de eerste verrukkelijke en voor ons
schijnbaar vrij gemakkelijk toegankelijke strofen van ‘Sal nemmermeer gebeuren’
helaas Vrouw Venus ten tonele verschijnt, en de muur ziet oprijzen en daarom het
oordeel uitspreekt, dat het gedicht van Hooft hier
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in zijn spanningsverloop een breuk vertoont en niet wordt volgehouden, die moet
eens trachten zich rekenschap te geven van de verhouding tussen het
spanningsverloop van het gevoel en het gebruik - of de toepassing - van klassieke
beelden in die vele gedichten waarin die laatste elementen van het begin af aan
aanwezig zijn en ook bij onze eerste en dus oppervlakkige waarneming organisch
verbonden in het gehele gedicht aanwezig blijven; b.v. in het Chanson a Madame,
‘Soo 'ck heb gemint, en min, en ongetroost moet blijven’. Het zou dan wel eens
kunnen blijken, dat in het waardenveld van het gedicht van Hooft de klassisistische
metaforen op dezelfde wijze aanwezig zijn als de sleutelwoorden regen, wind,
schemer, spiegel, kristal in zo veel poëzie van A. Roland Holst; dat wil zeggen: nu
eens het versbeeld dominerend en dan weer slechts even geactiveerd, maar steeds
in volkomen harmonie met het versgeheel. Maar daartoe moeten wij eerst het
waardenveld van de gedichten van Hooft nader onderzoeken.
En een andere muur verrijst wanneer wij zien, hoe hij concessies doet aan het
vernuftsspel à la Huygens? Ik kan mij voorstellen, dat men deze indruk krijgt bij de
eerste lezing van het sonnet ‘Wat storrem heeft u jonst (mijn Leven) wtgeblasen?’.
In de terzinen speelt hij daar met de vormen ‘leiden/lijden’ op een wijze die Huygens
hem later niet zou verbeteren:
Maer d'eijcken deure wreet erbarmde' haer in mijn leijt,
En t harde slot ontsprong door mededogentheit
Eer sij wierden beweecht die tot mijn lijden stemmen.
Die Leyden gaf sijn naem, voorseijden mijn verdriet,
En 't leyde Leyden heeft sijn naem van leitsluy niet,
Maer van de leyden die mijn leider hart beclemmen.

Dat dit gedicht uit 1606 is, dus uit een in poëtisch opzicht zeer gelukkige periode,
zegt wel iets, maar natuurlijk niet alles. De analyse van het gehele sonnet zou ons
reeds verder brengen, moet zelfs uiteindelijk de oplossing brengen; maar ik wil U
nu liever, evenals ik zojuist gedaan heb, de vraag voorleggen, hoe wij zulk een
gewraakt spelmotief moeten beoordelen, wanneer wij het, zelfs bij vrij oppervlakkige
lezing, als organisch moment ontdekken in het waardenveld van een gedicht dat
wij reeds bewonderen.
Ik heb nog nooit gehoord, dat iemand, ondanks de klassisistische metafoor
waarmee het sonnet begint, ernstig bezwaar gemaakt heeft tegen
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‘Wanneer de Vorst des lichts slaet aen de gulden tóómen / Sijn handt, en beurt om
hooch aensienlijck wter zee’.
U kent natuurlijk allen de bewonderenswaardige vorm van de grondstructuur van
dit gedicht. In de eerste zeven verzen wordt het beeld van de opgaande zon en de
ontwakende aarde geschetst, en in de volgende zeven wordt het thema van de
dubbele antithese, dat op dit beeld berust, tot ontwikkeling gebracht. Maar bovendien
wordt het waardenveld van het gedicht zo te zeggen verticaal beheerst door het
rapprochement tussen van de klassisistische metafoor ‘de Vorst des lichts’ in de
eerste versregel en het woord ‘Son’, dat centraal in het laatste vers staat, maar dat
daar dan opnieuw een metafoor is, en wel voor ‘mijn geliefde’, en dus ook opnieuw
oneigenlijk is gebruikt, - met alle spanningsgevolgen van dien. Dit spel nu van
harmonieën, rapprochementen en tegenstellingen beheerst de structuur van het
gehele sonnet tot in details; men denke bij voorbeeld aan de syntactische constructie
van de tweede antithese:
Voor mij - den dach -, mijn Son, - de nacht - voor
d'andere vrouwen.

Die tweede antithese varieert dan op de eerste:
Verheucht hij, met den dach, het Aerdtrijck ....//
Maer (de) starren. . begraeft hij, met sijn glans ../

Het is nu deze laatste anti-these die hij met vernuftsspel nog hoger opvoert.
1
Verheucht is namelijk voor Hooft / Heuft een doublet van verhoocht dat inspeelt op
‘ver-hoogt’, en staat als zodanig extra piquant tegenover begraeft, à la manière de
Huygens, zij het dan reeds in 1610, en zij het dan vooral op een wijze, die wij
onmiddellijk als adaequaat aan de structuur van het gehele waardenveld in dit
gedicht kunnen herkennen. Waarom nu wordt het ene wel, het andere niet aanvaard?
Dit nu is de eerste fout waarin wij de philologie telkens weer kunnen zien vervallen:
men benadert het verleden vanuit de toevallige situatie waarin men zich in het eigen
heden bevindt en oordeelt op grond van waarden, die slechts voor dat heden gelden.
Ook wij hebben een klassisistische metaforiek:

1

Cf. bv. Ten Kate, Aenl. I, 280, 2e kol.
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Zoo, uit het bad der nacht gerezen,
Stapt, blozend over heel haar wezen,
- Een naakt onder een roze lamp Aurora door den ochtenddamp.
En al het levende wordt wakker.

Maar onze metaforiek doet iets anders, heeft poëtiek een andere functie dan die
van Hooft. En zijn figura etymologica paranomasia hebben wij vervangen door een
ander rapprochementenspel, dat even geraffineerd, zo niet geraffineerder is, namelijk
dat van het Symbolisme. Nemen wij nu met een, dan niet meer beminnelijke,
aprioristische overtuiging van ons eigen gelijk die waarden mee op onze tocht naar
het verleden, dan trekken wij zelf de muren op die ons de toegang tot Hoofts wereld
zullen versperren en het is geen wonder, dat zijn vormgeving die toets niet zal
kunnen doorstaan. Want de weg, die ons uiteindelijk zal kunnen binnenvoeren in
het vers, in het werk, in de wereld, in het wézen van de kunstenaar Hooft, begint
na veel philologische arbeid van velerlei aard, in het waardenveld dat hèm ter
beschikking stond. Eerst zullen wij de taalwaarden moeten kennen van zijn tijd en
de vormgevingsmogelijkheden; dan zìjn vormgevingsprincipe, dat zijn keuze werd;
pas daarna zullen wij kunnen tasten naar het antwoord op de vraag, in hoeverre hij
de voor hem beschikbare mogelijkheden opgevoerd, uitgebuit, verwezenlijkt heeft
tot die harmonische vormen welke kunstwerken zijn.
Daarmee is dan tegelijkertijd reeds gewezen op de tweede fout die de philologen,
evenals de autoriteiten, maar al te vaak maken: het niet raadplegen van íedere
specialist. ‘Wir Philologen’ houden ons dikwijls bezig met het onderzoeken, het
analyseren, het philologisch bewerken van een gedicht, en in ieder geval doen wij
dat wanneer wij de gehele Hooft bestuderen. Nu neem ik graag aan, dat de
allermeeste philologen in zo'n geval niet ongevoelig zijn voor poëzie en hun
geschriften getuigen dan ook dikwijls daarvan door de adjectieven van het aesthetisch
oordeel. Maar het gevoelig zijn voor poëzie betekent nog niet dat men ook deskundig
is op het gebied van de poëtiek, dat men werkelijk weet, wat poëzie, wat een gedicht
is. En het verwondert mij steeds opnieuw, dat er niet een kategorie van deskundigen
op dit zo bijzondere en zeer moeilijke gebied is, die bijna voortdurend met een
ironische verbazing het bedrijf en het waardenbepalen van talloze philologen
gadeslaat. Ik bedoel nu de dichters, dat wil zeggen: diegenen die het vers-wezen
van binnenuit kennen, ook al zouden zij door onkunde op het gebied
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van het zeventiende-eeuws bij het lezen van ieder sonnet van Hooft de raarste
vergissingen maken. Gesteld dat een philoloog in de mening zou verkeren, dat hij
deskundig was in zake de poëzie van Mallarmé, maar dan de enormiteit zou begaan
te beweren, dat hij in een gedicht, waarvan hij de woorden intussen correct
gecommentarieerd had, enkele verzen zeer kon bewonderen, maar de rest van het
gedicht, zij het tot zijn spijt, als onbegrijpelijk of althans onaanvaardbaar vernuftsspel
pertinent moest afwijzen. Welke dichter zou dan niet geneigd zijn de opmerking te
maken: ‘Beste vriend, het schijnt je niet bekend te zijn, dat poëzie, dat althans een
lyrisch gedicht, altijd een onverbrekelijk geheel is, waarin het éne moment steeds
mede bepaald wordt door alle andere, ook al zouden er tekortkomingen in aanwezig
zijn. Zolang je dus sommige delen niet begrijpt, en dat is ook het geval wanneer je
van ‘vernuftsspel’ spreekt, want daarvan kan hier geen sprake zijn omdat het geheel
een harmonische versbeweging heeft, die niet ontstaan kan als bloot maakwerk,
zólang ontgaat je ook de eigenlijke bedoeling van die delen waarvoor je waardering
hebt, zelfs wanneer achteraf zou blijken, dat die delen, die je niet begrijpt, inderdaad
niet zeer fraai zijn. Of met andere woorden gezegd: het voor jou schijnbaar
toegankelijke in de poëzie van Mallarmé blijft in wezen voor jou ontoegankelijk,
wanneer je niet het vormgevingsprincipe begrijpt dat ten grondslag ligt aan b.v. zijn
poëtische adressen. Je mededeling betekent dan ook slechts, dat er in het werk
van Mallarmé toevallig vormen voorkomen, die ook zouden kunnen ontstaan in een
ander waardenveld, dat voor jou wèl toegankelijk is.’
En het komt mij nu voor, dat wij deze uitspraak over het verswezen moeten
overdragen op het oordeel over de poëzie van Hooft.
Er is namelijk één philoloog die reeds een begin gemaakt heeft met het onderzoek
van het vers van Hooft van binnenuit en wel Dr. G. Kazemier. Hij heeft in zijn
proefschrift bevestigd wat hijzelf en andere versgevoeligen natuurlijk reeds intuïtief
wisten, dat zeer veel gedichten van Hooft een harmonische, organische
versbeweging hebben en in dat opzicht dus overeenstemmen met de moderne
poëzie. Maar dit inzicht dwingt ons in zulke gevallen, er rekening mee te houden,
dat de versmaking met betrekking tot vormaspecten als rijm, alliteratie,
woordassociatie (dat is het homoniemenspel), metaforiek, dan ook op andere wijze
tot stand gekomen is dan in b.v. de rederijkerpoëzie, die weliswaar dikwijls de zelfde
vormaspecten heeft, maar niet de versbeweging kent en daardoor haar karakter als
maakwerk verraadt, dat het toepassen, het
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invoegen, het construeren van bepaalde elementen en aspecten mogelijk maakt.
Hiermee wordt dan in methodologisch opzicht de eis gesteld om de vorm van zulke
gedichten van Hooft te beoordelen in het onverbrekelijk verband en vervalt de
mogelijkheid om achter de muren van het onaanvaardbare, dat is het onbegrijpelijke,
het overige nog als poëzie van Hooft te bewonderen. Wij zullen ook die andere
vormaspecten in organisch verband moeten beoordelen. Maar zo ver zijn wij intussen
nog niet, want de voorwaarden voor een gefundeerd aesthetisch oordeel zijn
allesbehalve vervuld. Nog altijd menen wij, dat ónze Norm ook het voor Hooft normale
bepaalt en dat het overige, voor ons anormale, voor hem er als het ware slechts
bijkomt. Hoe dachten echter Hooft en zijn tijdgenoten zelf hierover?
Zelfs het weinige dat de dichters in het begin van de zeventiende eeuw over eigen
werk en dat van anderen zeggen, - en dat haast nog niet spreken is op zich zelf
reeds een intrigerend verschijnsel -, zelfs dat weinige kan hier niet ten volle worden
behandeld. Maar dit dringt zich uit de beschikbare gegevens onvermijdelijk op, dat
het kunstenaarschap van Hooft, en dat wil dan zeggen: het ideaal van zijn
vormgeving, onafscheidelijk is van dat van Huygens en Barlaeus. De twee momenten
die voor hem praevaleren, worden door deze zijn vrienden vertegenwoordigd, en
het zijn juist die, welke de philologie als muren rondom zijn wezen zou willen
optrekken. Om kort te zijn kunnen wij het woord laten aan Brandt in zijn
levensbeschrijving: ‘Ook wist hy [dat is de Drost] zyne eige vonden met zulk een
uitneemend cieraadt van taale t' ontfouwen, en zyn overeedele gedachten zoo
krachtigh ten toon te stellen, dat de schranderste Leezers zich oover zyne zinuiting
niet genoegh konden verwonderen: jaa zoo dikwils als ze zyne schriften laazen
vertoonde zich t'elkens iet nieuws en aardighs, dat ze te vooren niet hadden
aangemerkt, en niet dan voor aarentsoogen zichtbaar was’. Het is deze opmerking
die de woord- en de beeldbedoeling typeert in het vers van dezelfde dichter die aan
Huygens kon schrijven, dat hij met het thema
Qui me le trouve & le rameine
L'Amour, l'Amour?

in het hoofd, gewenst had, dat zijn woorden zich ‘naer den troetelenden toon van
die silb: mei (zouden hebben weten) te vlyen’, en die zo muzikaal was, dat zijn rithme
de metrische normen telkens weer doorbreekt, hoewel hij in zijn vormbewustzijn de
strenge eisen van Huygens
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in dezen uiteindelijk wel moest onderschrijven en zelfs in principe bereid was zich
eraan te onderwerpen. En dat laatste had hij ook kunnen doen zonder te vervallen
tot een dreun, want Huygens zelf heft het metrische schema van zijn poëzie op door
de steeds wisselende beweging van zijn intelligent woordspel, en in dat opzicht was
Hooft niet zijn mindere. Maar de woord- en beeldbedoeling van Hooft kon zich dan
ook evengoed voltrekken in de gevoelige vormen van zijn klank- en versbeweging
als het associatie-raffinement van een Symbolist in diens sublieme versmuziek. Zijn
spel bij de vers-making is ons slechts vreemd omdat de gevoelservaring bij ons
dieper reikt dan bij hem en dien ten gevolge zijn associaties zich voor óns voltrekken
op een niveau dat tegenwoordig buiten de dichtersontroering ligt.
Lezen wij eens de eerste vier verzen van de zo verrukkelijk lichte ‘Sang’
‘Rosemont’:
Rosemont, hoordij speelen noch singen?
Siet den daegheraedt op koomen dringen.
Dertele dujven, en swaenen, en mussen,
Souden de vaeck wt uw ooghen wel kussen;

en daarna deze vier van Bertus Aafjes:
En statig werpt de Westertoren
Zijn kroon in het azuur verloren;
De duiven cirklen rond zijn trans
In telkens kantelenden glans.

Wij ondergaan dan het adjectief dertel bij de zeventiende-eeuwer op dezelfde wijze
als het kantelend bij de twintigste-eeuwse dichter. Hoe? Dat is uiterst moeilijk te
beschrijven. Maar in ieder geval zijn het geen aanschouwelijkheidsnoties meer; de
woordbedoeling in het vers is voor ons niet meer, dat dit of dat waarneembaar
gebeurt, maar activeert in gevallen als deze het geluksgevoel van een lichte en vrije
beweging. Op zulke associaties berust het gehele woordspel, vooral ook dat der
combinatiemogelijkheden, van de moderne poëzie.
Lezen wij nu echter het begin van de derde strofe bij Hooft:
'T weeligh vee op de graesighe zooden,
O me min, ons te brujlofte nooden,

Hoe ondergaan wij dan de adjectieven?
Vermoedelijk ondergaan wij ze zo, dat zij, terwijl het totale beeld van het gedicht,
dat is Hollands Tuin in het Voorjaar, absoluut domineert,
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in dit verband eenvoudig mee-resoneren met de substantieven waarbij ze staan.
Men sta mij toe, dat ik nogmaals Aafjes citeer om te laten horen, hoe de moderne
poëzie het in een verwante situatie doet:
Daar breekt het wijde Friesland open:
Een hemel vol azuur geloopen,
Een laagland, effen in het riet,
En knielende zoover men ziet.
Het vee staat als uit erts gegoten;
De zephyr fronst de zilvren slooten;
Het water trekt een lip van schuim
Tegen de grijze oeverpluim.
De eksters tuimelen en schelden
Op 't lakensch groen der weidevelden.

Wat nu een woord in de moderne dichtertaal ook doet, het substraat kan in
beschrijvingssituaties zoals wij hier hebben, nooit gevonden worden in een ervaring
die adjectieven oproept welke adaequaat zijn aan die van weeligh en graesigh met
de betekenis die zij in het zeventiende-eeuws hebben, omdat zij de gevoelstoon
van het geheel dan niet zouden halen. Dat zij ons in het lied van Hooft nu toch niet
storen, ondanks hun materialistische ‘bedoeling’, komt omdat zij niet opvallend
genoeg zijn om los te komen uit wat Leopold genoemd heeft: het bedwelmend
verband. Bij alle grote zeventiende-eeuwers gaat het ons steeds op dezelfde wijze.
Ook Vondels vers zit vol van wat men vernuftsspel noemt, al heeft hij het nooit zo
ver willen opvoeren als Huygens en Hooft - in zijn voorkeur voor de, voor ons
trouwens ook dikwijls zonderlinge, als-vergelijkingen. Daarom laat hij de
Donne-vertalingen, die, zoals De Backer heeft aangetoond, meer Huygens dan
Donne zijn, graag over aan de Drost en ‘het zoete Tesselschaedtje’ en staat hij
tegenover Huygens en Hooft in zijn aantekeningen op het Dagh-werck; echter niet
om het principe van het verborgen woordspel, maar om de graad van het gebruik.
En terwijl wij in het verband van zijn prachtige klank- en versbeweging bij hem, in
b.v. het ‘Suikerliet’, een beeld als ‘Verslingert op het puik van lekkerny’ verdragen,
ja soms zulke dingen zelfs niet eens opmerken, irriteert iets dergelijks ons uitermate
bij diegenen die wij zeventiende-eeuwse prulpoëten noemen, omdat zij in hun
vers-making inderdaad geen dichters zijn en geen organisch gebonden gedicht
weten te schrijven, dat in staat is om het thàns zonderlinge of onaanvaardbare voor
ons te camoufleren.
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Met dat al, willen wij Hooft bereiken, dan zullen wij een adjectief als in dertele dujven
moeten ontdoen van ónze gevoelsresonanties, ten einde het in het onverbrekelijk
verband van het waardenveld van het gedicht te kunnen verbinden met 't weeligh
vee en de graesighe zooden, die ten ene male de ‘stilte tussen de woorden’ missen,
welke - aldus het beeld van Nijhoff - de essentie uitmaakt van het moderne dichterlijke
woordgebruik. Pas daarna zullen wij menig strofe, waarin wij onmiddellijk met ons
modern woordgevoel kunnen glijden en die wij daardoor isoleren in zijn werk, weer
kunnen opnemen in het geheel van de gedichten, waarin zij thuishoren. Zo dit
prachtige kwatrijn in het Sonnet op Huygens' Leedighe wren:
Zoo stroojt de droeve dauw bekoorelijke dróppen,
En breekt, met sprenklen blank, het bloosen van de blaên,
Als d'ongerepte roos 't ontmommen dar bestaen,
En dat de nuchtre zon wtkipt de koele knóppen.

Het is een als-vergelijking met allerlei geraffineerde associaties op het voor ons
wellicht vernuftige maar niet ontroerende:
Poogt ghij, met vliet van rouw, Gods toornevliet te stóppen,
Voor koninginnen oor, een perl is elke traen.

Huygens zou het met de woorden uit zijn brief aan Hooft bij de Donne-vertalingen
‘ganschelick UEd. manieren van invall [dat is: de vondst] en uytspraeck [dat is: de
vormgeving]’ hebben kunnen noemen. Met betrekking tot dit laatste is het namelijk
een hoogopgevoerde en vér doorgevoerde aanschouwelijkheidsmetafoor, en wegens
het gehele woord- en beeldspel geldt hiervoor wat Hooft zelf in de twee terzinen,
waarmee het zijn sonnet afsluit, over Huygens zegt; Brandt heeft deze woorden dan
ook op Hooft betrokken:
Al wat uw' pen ontmoet, zij zinkt'er grondigh in,
Doorwroet de donkre mijn, en spit, met spitsen zin,
Het diepe wonder wt, dat t'schuil liep inde zaeken.
Dit's meer. Die meenighmael dat wonder wel doorgrondt,
Vindt daer niet wonders in dan uwe wondre vondt,
Des moet hij van uw' geest der wondren wonder maeken.

Maar het wordt tijd om te eindigen, al ben ik mij ervan bewust dat de volledige
analyse van een gedicht en het toevoegen van het onderzoek van steeds nieuwe
gedichten en het vergelijken van de verschillende
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vormgestalten onderling, node gemist kunnen worden. Node laat ik trouwens ook
de poging achterwege om te verklaren, hoe het komt, dat in Hoofts waardenveld
vormen konden ontstaan die ook voorkomen in het waardenveld van onze tijd. Maar
mijn uitgangspunt waren de vragen. Laat ik daartoe dan nog terugkeren.
Hebben wij Hooft reeds bereikt? U zult begrijpen, dat ik hierop een ontkennend
antwoord moet geven. Wij hebben hem niet bereikt, maar zijn beeld gebroken in de
spiegel van het heden.
Is Hooft bereikbaar? Ik geloof, dat dit inderdaad het geval is. Dank zij díe stilistische
methode, welke onderdelen en aspecten van een geheel niet in een isolement
beschouwd, maar rekening houdt met het onverbrekelijk verband van de situatie,
als zodanig aansluitend bij de Gestaltpsychologie en het linguistisch structuralisme.
Maar dank zij ook het waardenonderzoek in de taalkunde, dat vooral tot ontwikkeling
gebracht is door niet-indogermanisten, in ons land door wat wij wel mogen noemen
‘de school van Uhlenbeck’. De resultaten van die onderzoekingen beginnen pas
heel langzaam invloed uit te oefenen op de studie van de ons schijnbaar zo
vertrouwde Westerse talen. Maar een begin is hier en daar gemaakt en het laat
zien, dat vooral de oudere taalfasen beheerst worden door andere waarden dan wij
tot nu toe vermoedden.
Hoe dan op den duur het beeld van Hooft zal zijn dat voor ons oprijst? Ik heb
natuurlijk niet het recht mij daarover uit te spreken. Maar wel tonen de perspectieven
aan, dat het ons wezensvreemd zal zijn, al beteekent dat niet: ontoegankelijk. Wij
zullen in Hooft waarden moeten verliezen. Dat zijn die waarden welke wij danken
aan drie eeuwen ontwikkeling en verfijning van gevoel en geest. De eerste strofen
van ‘Sal nemmermeer gebeuren’ zullen dan minder diep en minder ontroerend in
ons zingen en menig vers, menig beeld, zal niet meer zo vlinderlicht resoneren,
maar voor ons koeler, nuchterder worden. Maar tenslotte wacht ons winst. Want zij
althans, die zo kunstgevoelig zijn, dat zij ook na een analyse de aspecten in een
synthese kunnen ervaren, zullen in Hoofts waardenveld de vormen van Hoofts
poëzie aanschouwen in die eenheid, in die harmonie, waarbinnen ieder kunstwerk
pas bereikbaar wordt.
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Levensberichten
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Marcus Boas
(19 Juni 1879, Amsterdam, 6 Mei 1942)
Marcus Boas werd de 19 Juni 1879 te Amsterdam geboren. Reeds na enkele jaren
overleed zijn vader, waarna hij alleen door zijn moeder werd opgevoed; door haar
hertrouwen later kreeg hij een tweeden vader die steeds zeer goed voor hem is
geweest.
In 1891 werd hij leerling van het Stedelijk Gymnasium in zijn geboortestad, waar
het onderwijs van den leraar in het Latijn, dr IJ. H. Rogge, reeds aanstonds zulk
een liefde voor de oude talen in hem wekte, dat het van meet af aan reeds vaststond
dat dit het vak zijner studie zou worden. Na het gymnasium vlot doorlopen te hebben
- verscheidene keren werd hij cum laude bevorderd - werd de jonge Boas student
aan de Universiteit te Amsterdam; zijn leermeesters voor het Grieks en het Latijn
waren daar Naber, later Kuiper, en Karsten. Met de beantwoording van een prijsvraag
over Simonides verwierf hij in 1903 de gouden medaille; in 1905 volgde zijn promotie,
cum laude, op een proefschrift de Epigrammatis Simonideis.
Aan het eind van hetzelfde jaar verloofde Boas zich en begin 1906 werd hem
vanwege het Philologisch Studiefonds te Utrecht een stipendium toegewezen voor
een studiereis naar Rome. Als voorbereiding studeerde hij gedurende het
zomersemester te Bonn, waar Solmsen, Brinkmann en Loeschke hem leiding gaven;
hij werd er ook lid van de Bonner Kreis, met de leden waarvan hij tot in later jaren
betrekkingen onderhield. In het najaar van 1906 in kennis gekomen met prof. Vollmer,
vond hij bij deze veel-belangstelling voor zijn studiën. Met een ‘machen Sie den
Cato’ wekte Vollmer hem op tot wat later zijn levenstaak zou worden: het bezorgen
van een moderne editie der Disticha Catonis; het werk was bijna voltooid toen hij
stierf.
In Mei 1907 teruggekeerd van Rome was Boas gedurende korte tijd leraar aan
het gymnasium te Alkmaar; teruggekeerd naar Amsterdam trouwde hij in 1910; uit
zijn huwelijk werden vier kinderen geboren. In de hierna volgende jaren was hij
gedurende enige tijd werkzaam aan het gymnasium te Amsterdam, maar op den
duur besloot hij zich te bepalen tot de opleiding voor het Staatsexamen, een vorm
van onderwijs die hem bijzonder lag en waarbij hij steeds veel succes had. Zijn
oudleerlingen, waarvan er verschillende mannen van wetenschap werden, getuigden
later gaarne van hetgeen zij voor hun geestelijke vorming aan
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hem te danken hadden. Zijn gehele verdere leven verdeelde Boas zijn tijd tussen
dit opleidingswerk en vakstudie.
Voor wie het grote aantal lesuren kende, dat zijn dagen en meest ook avonden
vulde, was het vrijwel onbegrijpelijk hoe hij daarnaast de tijd vond voor een zo
productieve wetenschappelijke bedrijvigheid als de zijne. Het geheim lag ten dele
daarin, dat hij zich vrijwel nimmer enige ontspanning gunde, ten dele in de
buitengewone vlugheid waarmee hij de dingen in zich opnam en ze verwerkte tot
een publicatie. Voortdurend stond hij daarbij in correspondentie met verscheidene
binnen- en buitenlandse geleerden, vooral in verband met zijn speciaal studie-thema,
maar ook met betrekking tot allerlei andere onderwerpen van philologische aard.
Het zuiver literaire lag daarbij buiten zijn gebied, maar hoe gevarieerd overigens de
onderwerpen waren die zijn belangstelling hadden, weten het best zij die hem nader
kenden als medelid van de Philologische Studiekring te Amsterdam, waarvan hij
een der oprichters en tweemaal voorzitter was. Niet alleen zijn steeds weer nieuwe
vondsten en combinaties op het gebied van het Cato-onderzoek, dat hij als enige
geheel overzag en doorwerkt had, dwongen bewondering af, maar eveneens zijn
behandeling van tekstcritische vraagstukken en problemen van taalkundige aard;
over merkwaardige oude uitgaven en over bijzonderheden van ‘het boek’ als zodanig
wist hij te spreken met al even grote deskundigheid. Een zelfde antiquarische
belangstelling had hij voor de oude gevelstenen en opschriften in zijn geliefd
Amsterdam; talrijke publicaties daarover van zijn hand verschenen in het orgaan
der vereniging Amstelodamum. Overigens was hij lid van het Koninklijk
Oudheidkundig Genootshap en van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Karakteristiek voor den philoloog Boas waren een ongemene speurzin en een
minutieuze zorgvuldigheid in het verantwoorden ook van de kleinste détails; daarbij
een van conjecturale willekeur afkerig, zakelijkmethodisch criticisme en een inzicht
in de grilligst-vertakte filiaties der overlevering. Dit alles maakte hem tot den geboren
tekst-bezorger; wanneer het oorspronkelijk voor een Teubner-uitgave bestemd
Cato-dossier dat hij naliet, zijn afsluitende redactie zal hebben gevonden - plannen
hiertoe hebben reeds vaste vorm gekregen - zal de geleerde wereld een
streng-wetenschappelijke editie rijker zijn.
Tijdens de oorlog 1914-'18 werkte hij tezamen met Boissevain en Van Wageningen
mede aan de instandhouding van de Thesaurus Linguae
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Latinae; in het algemeen maakte het medewerkerschap, zowel aan grote
verzamelwerken als aan individuele publicaties van anderen, een niet te verwaarlozen
deel uit van zijn wetenschappelijke werkzaamheid. Met name mogen wij noemen
de contrôle van Vondels Horatius-vertaling voor de W.B.-uitgave en de ruim 400
e

artikelen voor de Encyclopaedie Winkler Prins (5 ed.).
In 1938 kreeg Boas de eerste aanval van een ernstige bronchitis waardoor zijn
hart zeer zwak werd. Hij mocht in dat jaar nog de voldoening smaken zijn dochter
te zien promoveren in zijn eigen vak en daarbij opponent te zijn. De aanvallen
herhaalden zich, maar steeds vond hij, hoezeer ook zijn krachten verminderden,
weer de moed om het werk dat hem lief was te hervatten. In het najaar van 1941
was zijn hart zodanig verzwakt, dat een korte ongesteldheid het einde bracht. Op
4 Mei overleed hij, de 6e Mei is hij op Muiderberg begraven.
J.D. MEERWALDT
Voor de Lijst der geschriften wordt verwezen naar de door Boas zelf samengestelde
bibliographie, waarvan een exemplaar aanwezig is in de Bibliotheek der
Maatschappij.
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Anne Sjoerd Brandsma
(Oegeklooster, 23 Februari 1881 - Dachau, 26 Juli 1942)
Een van de meest betreurde slachtoffers van het Germaans geweld is wel de
Nijmeegse hoogleraar Professor Dr Titus Brandsma geweest.
Wie herinnert zich pater Titus niet: de ijverige apostolische werker, die op bijna
elk terrein van het sociale en culturele leven iets wezenlijks presteerde? De
tengergebouwde, beweeglijke en goedlachse priestermonnik met zijn brede en
diepe kijk op het leven en zijn hart van goud? De door en door katholieke mens,
bezield met een paulinisch geloof en doorleefd van een God en alle mensen
omvattende liefde, die van elkeen, ook van degenen wier profaan en godsdienstig
denkleven zich in een volmaakt andere richting bewoog dan het zijne, ontzag en
eerbied afdwong?
Dit waren de belangrijkste data in zijn leven:
Anne Sjoerd Brandsma werd op 23 Februari 1881 in het Friese Oegeclooster
geboren. Op zeventienjarige leeftijd meldde hij zich als candidaat-Carmeliet in het
klooster van Boxmeer, waar hij een jaar later zijn religieuze geloften aflegde (3
October 1899). Na zijn priesterwijding te Den Bosch (17 Juni 1905) was hij eerst
gedurende een jaar in Oss werkzaam in de zielzorg, werd toen door zijn oversten
naar Rome gezonden om aan de Gregoriana zijn wijsgerige vorming te voltooien
en promoveerde er de 25ste October 1909 tot doctor. Van 1909 tot 1923 doceerde
hij voor zijn medebroeders in het studiehuis te Oss verschillende vakken van de
philosophie. Bij de oprichting van de katholieke Universiteit te Nijmegen werd pater
Titus tot professor benoemd en belast met een leeropdracht in de Geschiedenis der
Wijsbegeerte en der Mystiek. Nijmegen is sindsdien het centrum gebleven van
waaruit professor Brandsma zijn veelzijdige activiteit over heel ons vaderland, en
ver daarbuiten, kon ontwikkelen. De 19de Januari van het jaar 1942 kwam de
Gestapo hem in zijn geliefde, en inmiddels verwoeste, klooster van de Doddendaal
arresteren en nog in hetzelfde jaar (26 Juli) is pater Titus in het concentratiekamp
te Dachau moedig en offerbereid de tragische dood gestorven.
Dit schematisch overzicht van de belangrijkste feiten, die de ontwikkeling van
pater Titus' leven hebben bepaald en bezegeld, moge op zichzelf reeds
indrukwekkend zijn, veel indrukwekkender is de climax van het geestelijk brio,
waarmede dit leven geladen is geweest en dat
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in het blijmoedig aanvaarde offer van zijn leven z'n haast even vanzelfsprekende
als overtuigende bekroning vond.
Professor Brandsma heeft in waarheid gewoekerd met zijn talenten. Het waren
er vele en elk daarvan zou in staat geweest zijn om zijn leven te stempelen tot een
sprekend en markant getuigenis van de goddelijke voorkeur, die op hem rustte. In
de persoon van pater Titus, wiens wilskracht zichtbaar sterker was dan zijn
lichamelijke constitutie en die bij zijn spreekwoordelijke gedienstigheid tegenover
allen en iedereen maar moeilijk de rust kon vinden die nodig is om zich op de
problematiek van het onderdeel te kunnen concentreren, heeft de onbetwistbaar
grote wetenschappelijke aanleg wellicht niet de volgroeide vorm bereikt, die andere,
physiek sterkere maar minder universeel ingestelde naturen daaraan hadden kunnen
geven. Betekent dit een verlies? Misschien zou men van een accentverlegging
mogen spreken en constateren, dat de Nijmeegse hoogleraar in de Wijsbegeerte
en de Mystiek de beginselen van deze wetenschappen dermate aan de practijk van
het volle leven heeft getoetst, dat het leek, alsof voor hem verstand en waarheid
volledig ondergeschikt waren aan hart en liefde. Men kan de man van de wetenschap
wellicht verwijten, dat hij iets teveel man van de practijk was, daar staat tegenover,
dat de ‘totale’ Brandsma, wiens ideaal het was met de apostel Paulus alles voor
allen te zijn, zowel met de goede gaven van zijn hart als met de rijke kundigheden
van zijn hoofd, zijn medemensen heeft gediend op een wijze, die van zijn ontelbare
vrienden - vijanden had hij niet - bewondering en dankbaarheid opeiste.
Wat hebben het Hoger Onderwijs, het Katholiek Middelbaar Onderwijs, het
Apostolaat voor de Hereniging der Kerken, de Katholieke Actie, de Actie voor God,
de Friese Beweging, de R.K. Journalistenvereniging en tientallen godsdienstige,
wetenschappelijke, sociale en algemeenculturele instellingen, bonden,
genootschappen en verenigingen meer, niet aan zijn vindingrijk initiatief en
onuitputtelijke werkkracht te danken? Wie zal de congressen tellen die hij
organiseerde, de vergaderingen die hij leidde, de redevoeringen die hij hield, de
artikelen die hij schreef, de troostwoorden waarmede hij als priester aan treurenden
en moedelozen opbeuring wist te schenken, de stille gaven waardoor hij als de
vriend van de armen, slechtbedeelden althans voor een ogenblik gelukkig wist te
maken?
Het geheim van zijn bijna ongelofelijke prestaties op de meest uiteenlopende
gebieden van de wetenschap, het sociale leven en de individuele zielzorg, was te
zoeken in de onuitputtelijke rijkdom van zijn natuurlijk
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en religieus deugdleven. Daarin werd het ideaal van de volmaakte christen wel sterk
benaderd en streden de Franciscaanse eenvoud, het Ignatiaans plichtsbesef, de
Teresiaanse ondernemingszin, de Paulinische doortastendheid en de kinderlijke
blijmoedigheid om de voorrang. De naam, waaronder al deze ogenschijnlijk zo sterk
uiteenlopende deugden het best kunnen worden samengevat, lijkt die van de
dienende liefde.
Pater Titus had zijn medemensen lief, daadwerkelijk lief. Hij had wat voor hen
over en maakte geen uitzondering, omdat hij in ieder van hen in meerdere of mindere
mate het beeldschap Gods meende te kunnen ontdekken.
Achter elke waarheid, achter ieder probleem zag hij de mens staan: de mens die
door God geroepen is om in God gelukkig te zijn.
In de wijsbegeerte ging zijn zichtbare voorliefde uit naar de verhandelingen uit
de Theodicee, de beschouwingen over het goede en het schone, de normen van
wet en zedelijkheid en de metaphysiek van de menselijke wil en zijn adaequaat
object. Descartes, Leibniz, Malebranche, Kant, Bergson, Eucken en al die andere
grote denkers van de nieuwere tijd hadden zijn belangstelling naar de mate, waarin
hun wijsgerige bespiegelingen een warm licht wierpen op de goede mens, de ideale
samenleving en de bewonderenswaardige structuur van de door God geschapen
en geleide cosmos. Het kan bij niemand bevreemding wekken, dat Professor Jac.
van Ginneken in zijn gedachtenisrede voor de Senaat der Universiteit Brandsma
een eclecticus noemde. Brandsma wàs eclecticus, maar dan een eclecticus met
een eigen stijl, geen verzamelaar van alle mogelijke wijsgerige vondsten, die met
enige vaardigheid en geluk, maar zonder een vooropgezette alles ordenende
doelstelling, tot een soort van encyclopedisch geheel kunnen worden verwerkt. Het
systeem van Brandsma was dat van Sint Thomas van Aquino, maar dan ontdaan
van veel wetenswaardigheden, die voor zijn gevoel te onbelangrijk waren om er in
de practijk van het leven zijn voordeel mee te kunnen doen, en verrijkt met het
nuttige erfgoed uit de Augustijnse gedachtenwereld, waarin onder elke verstandelijke
bespiegeling de polsslag van het leven en de klopping van het menselijk hart voelbaar
zijn.
Méér nog dan in de Metaphysica en in de geschiedenis van het wijsgerig denken
kon pater Titus' liefde voor God en mens haar gading vinden in de geschiedenis
van het mystieke leven.
Zelf veel ascetischer aangelegd dan zijn rusteloze bedrijvigheid over stad en land
dit liet vermoeden en getooid met de innerlijke sieraden van een diep religieus leven,
was het zijn genot zijn geest te mogen
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laven aan de overvloedig wellende bronnen van de mystieke contemplatie, waaraan
de vromen van alle tijden naam en klank hadden gegeven in toespraken en
geschriften, die door de eeuwen heen zullen blijven getuigen van de innige
liefdegemeenschap tussen Christus en de ziel.
De drang naar de persoonlijke ervaring van de geestelijke gemeenzaamheid met
Christus, die pater Titus zorgvuldig voor de waarneming van anderen trachtte te
verbergen, kon tenslotte voor slechts weinigen een geheim blijven. Hij uitte zich in
de haast pijnlijke devotie, waarmede hij het heilig Misoffer opdroeg, in de zeldzaam
nauwgezette beleving van de kloostertucht, in de ijver waarmede hij voor ieder goed
doel zichzelf inspande of uitschakelde en in de dienstbaarheid van zijn persoon en
het apostolaat van zijn hart. Uit de zucht om aan Christus gelijkvormig te zijn is
Brandsma's brede belangstelling ontsproten voor alles wat er in de geschiedenis
van de Kerk aan spiritueel leven gebloeid heeft. Daaraan was de bezieling te danken,
die hij in het woord en het gebaar wist te leggen, wanneer hij voor zijn studenten
sprak over de mystieke ervaringen van Santa Teresia, St. Jan van het Kruis,
Hadewych, Ruusbroec, Geert Grote of Lidwina van Schiedam. Daaruit is de
verbluffende kennis van zaken te verklaren, waarmede hij in vakblad, periodieken
en weekbladen, zijn altijd boeiende beschouwingen schreef over ascetische en
mystieke onderwerpen, en vooral: alleen het eigen diep-innerlijk geestelijk leven
kon de altijd reizende en overal aanwezige Brandsma in staat stellen aan de
Universiteitsbibliotheek het zeldzaamste, zo niet het kostbaarste bezit te verschaffen
in de vorm van een uit bijna 300 delen bestaande photocopieënverzameling van de
handschriften der Middel-Nederlandse geestelijke literatuur.
Professor Brandsma heeft tot alles, waaraan hij zijn medewerking verleende - en
dat was zeer veel! - iets wezenlijks bijgedragen. Hij heeft het uiterste gegeven wat
hij geven kon en is, na bijna veertig jaren zonder rust te hebben gezwoegd in de
wijngaard des Heren, als zestigjarige de marteldood gestorven.
Hij had de taak onder de mensen niet schoner kunnen besluiten!
Zijn leven zal een voorbeeld blijven van christelijke plichtsbetrachting en
wetenschappelijk apostolaat. En allen, die hem van nabij hebben gekend en zich
zijn vriend mochten noemen, zullen zich dankbaar de goede zorgen herinneren, die
hij aan de culturele vorming van zijn volk en aan de persoonlijke belangen van
elkeen, die om zijn diensten vroeg, gewijd heeft.
BROCARDUS MEYER O. Carm.
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Lijst der geschriften
Naast de reeds genoemde handschriftenverzameling van de middelnederlandse
geestelijke Literatuur, waarvan één exemplaar zich in de Nijmeegse
Universiteitsbibliotheek bevindt en een ander in de bibliotheek van de Nijmeegse
Carmel, zijn de belangrijkste geschriften van Brandsma:
1901

Bloemlezing uit de werken van de heilige
Teresia. Malmberg, Nijmegen.

1918

De heilige Teresia, Het Boek van haar
Leven (uit het Spaans). Paul Brand,
Bussum (tweede druk 1925).

1926

De studie der Wijsbegeerte aan de R.K.
Universiteit in verband met de
wederinstelling van het
candidaatsexamen in de Wijsbegeerte.
Dekker en v.d. Vegt, Nijmegen-Utrecht.

1929

Die Chierheit der Geestelicker Brulocht
(inleiding op het geschrift van Jan van
Ruusbroec met vertaling van Dr Stracke
S.J.). Neerlandia, Antwerpen.

1930

Carmels Heiligen (in samenwerking met
pater Arn. Wijtenburg). Missiesecretariaat
Oss.

1932

Het Godsbegrip (rede, uitgesproken op
de Dies Natalis van de R.K. Universiteit).
Dekker en v.d. Vegt, Nijmegen.

1936

Carmelite Mysticism, Historical Sketches.
The Carmelite Press, Chicago.

1940

Geert Grote en zijn keer naar den Heer
(rede, gehouden te Deventer t.g.v. het
zesde eeuwfeest van de geboorte van
G.G.). Kluwer, Deventer.

1946

De Grote Heilige Teresia (posthume
uitgave). Het Spectrum, Utrecht.

Tijdschriftartikelen
1905

De waarde van de schoonheidstheorie.
- Dietsche Warande en Belfort, t. II, 326
vv.

1916

De ruimte. - De Katholiek, t. CXLIX, 81
vv.
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Wanneer schreef Hadewych haar
visioenen? - Studia Cath., 238 vv.

1929

Mystiek en Pseudo-mystiek. - R.K.
Artsenblad, jg. VIII, 226 vv.

1930

De grondgedachten van het geestelijk
leven bij den H. Augustinus. - Thom.
Tijdschr., jg. I, 681 vv.

1930

Augustinus voor Dionysius den
Karthuizer. - Misc. August., 540 vv.

1931

De Middeleeuwsche Wijsbegeerte in
Nederland. - Ann. d. kath. wet. Ver. afl.
2, 19 vv.
Teresia Neumann van Konnersreuth. Het Schild, 5-17, 49-58.

1932

Groei en uitbloei van het mystieke leven
volgens de H. Teresia en de Z. Joannes
Ruusbroec. - Ons Geestelijk Erf, t. VI,
347 vv.

1935

De protestantsche gestigmatiseerde
Elisabeth Kolb. - Maasbode 6 Mei, 2, 23
Juni, 7, 21 Juli.

1937

Carmes. - Dictionnaire de Spiritualité,
fasc. VII, col. 156 vv.

1937

Drie onuitgegeven werkjes van Geert
Groote. - Ons Geestelijk Erf, t. XV, 5 vv.

1939-'40

Een nieuw Brugmanhandschrift. - De
Geldl., 30 Dec., 6 Jan.

1940

Pater Brugman als leermeester van het
geestelijk leven. - De Geldl., 14, 21, 28
Sept.

1941

Twee oude berijmde levens van Geert
Groote. - De Geldl., 1, 8, 15 Febr., 1 Mrt.

1941

Schreef Pater Brugman wel drie
Liduinalevens? - De Geldl., 21, 28 Juni.

1941

Overgangen in onze geestelijke
letterkunde. - De Gelderlander, 26 April,
3, 10, 17 Mei.

1942

Pater Brugman-problemen. - Annalen
kath. wet. Ver., 163 vv.
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Abraham Bredius
(Amsterdam, 18 April 1855-Monaco, 13 Maart 1946)
De 13e Maart 1946 overleed op bijna een en negentigjarige leeftijd te Monaco, waar
hij sedert 1924 woonde, Dr Abraham Bredius, een der grootste kunstkenners van
ons land, een man die terecht een internationale vermaardheid genoot wegens zijn
aan smaak en eruditie, fijngevoeligheid en intuïtie gepaarde reusachtige kennis van
onze zeventiende-eeuwse schilderkunst.
Bredius was een man van groot formaat, een uitzonderlijke figuur, iemand die
zijn eigen wegen ging en met alle felheid, geestdrift en werkkracht die in hem was,
voor de belangen van onze grote schilderkunst streed. Hij was, gelijk zo velen van
zijn geslacht (Victor de Stuers, Mr S. Muller, Jan Veth, Dr C. Hofstede de Groot)
een vechtersbaas. Er werd in zijn tijd bijna dagelijks, tot in de dagbladpers toe, over
onze oude kunst gevochten. Achteraf beschouwd, heeft dit veel bijgedragen tot het
wekken van belangstelling bij publiek en overheid. Wanneer men nagaat wat er in
die tijd al niet is bereikt, dan mag men dit voor een goed deel op rekening zetten
van de felheid der toenmalige tegenstellingen. Hoe sterk heeft zich niet, sinds de
opening van het Rijksmuseum, De Stuers' schepping (1885), ons museumwezen
ontwikkeld. Hoe is onze monumentenzorg verbeterd!
In de rij der voorvechters voor de verzorging, het behoud en de kennis van onze
oude schilderijen neemt Abraham Bredius onbetwistbaar de eerste plaats in, al was
dan ook zijn weg gebaand door de nòg fellere De Stuers en door mannen gelijk
Vosmaer en Van Vloten. Bredius was niet, gelijk De Stuers, een krachtfiguur. Hij
was meer de gestage, op zichzelf werkende en speurende, die wist te verrassen
door ons land met fenomenale Rembrandts te verrijken (Saul en David, Homerus,
De Negers), een onbekende Memlinc te kopen, het auteurschap van Rembrandt
aan te tasten door het Portret van Elizabeth Bas aan Bol toe te schrijven,
opzienbarende archiefvondsten te doen betreffende een of ander onzer grootste
meesters, het eindelijk schoonmaken door te zetten van vervuilde meesterwerken
gelijk Hals' Schuttersstukken te Haarlem - al te maal sensationele gebeurtenissen
waardoor velen weer op de betekenis van onze oude meesterwerken opmerkzaam
werden en waardoor voor menige Nederlander het bezoek aan een museum niet
meer uitsluitend was een uitgangetje met een logé op een regendag.
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Toen Abraham Bredius de eerste Juli 1889 directeur werd van het Mauritshuis, welk
ambt hij gedurende twintig jaren (tot Juli 1909) zou bekleden, had hij reeds enige
jaren in Rijksdienst doorgebracht als Onderdirecteur van het Nederlands Museum
van Geschiedenis en Kunst, dat toen beneden in het Rijksmuseum te Amsterdam
gevestigd was. Zijn opleiding berustte niet op enigerlei academische studie. De
doctorstitel, die hem sierde, doet dit vermoeden, maar was het gevolg van
welverdiende eredoctoraten, hem verleend omdat hij uitblonk als man van
1
wetenschap . Voor kunsthistorische opleiding was toen ter tijd generlei gelegenheid
hier te lande. Een ‘museum-carrière’ bestond hier evenmin. Tot directeur of
onderdirecteur benoemde men wie in het vak pleizier had en van wie men
redelijkerwijs kon verwachten dat hij de functie behoorlijk zou vervullen. Op enige
museum-loopbaan bereidde zich niemand voor. Bredius had eer het tegendeel
gedaan. Langs kronkelpaden was hij éérst tot de kunstgeschiedenis en later aan
een museum gekomen.
Bredius werd de 18e April 1855 geboren te Amsterdam op de Prinsengracht. Zijn
vader behoorde tot de Oud-Amsterdamse handelskringen en was o.a. eigenaar van
de buskruitfabriek De Krijgsman te Muiden. Abraham Bredius was enig kind en had
het ongeluk, zijn moeder, Hendrika Hillegonda Brink, reeds op 10-jarige leeftijd te
verliezen. Zijn vader (die in 1894 stierf) nam toen een gouverneur om de zoon op
te voeden. Van enige kunstzin bij Bredius' ouders is niets overgeleverd. Zijn
grootvader evenwel, die eveneens Abraham heette en die van 1782 tot 1863 leefde,
had op het landgoed der familie, Oud Bussum bij Naarden, een verzameling
schilderijen van oude meesters aangelegd. Een deel hiervan vormde later de
grondslag voor de collectie van zijn kleinzoon in Den Haag, waaruit het Museum
Bredius is gegroeid. Het gehalte der collectie op Oud Bussum was zeer hoog. Dit
blijkt o.a. uit de Van der Neer en de Ostade in het museum Bredius en De Kopster,
van Brekelenkam, door Bredius' grootvader gekocht in 1810 voor ƒ 275. In 1892 gaf
zijn kleinzoon dit schilderij aan het Mauritshuis in bruikleen en thans is het aan dit
Museum gelegateerd. Het is een der allermooiste Brekelenkams die wij kennen.
Dat de latere Directeur van het Mauritshuis voor de handel bestemd was, spreekt
welhaast van zelf. Maar hij verzette zich hiertegen. Zijn hart ging uit naar de muziek
en hoewel zijn vader het vreselijk vond dat

1

Giessen, Krakau en Amsterdam (1906).
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zijn zoon ‘muzikant’ zou worden, kreeg Abraham ten slotte zijn zin. Met hart en ziel
ging hij aan de arbeid en hij studeerde dermate intensief, dat hij een afwijking aan
zijn pols of duim kreeg door het overmatig oefenen. Hij moest toen rust nemen en
aanvaardde een reis naar Italië. Daar werd zijn impulsieve natuur gegrepen door
de schilderkunst, en ook op dit gebied begon hij onmiddellijk een diepgaande studie.
Zodoende kwam hij in aanraking met een der grootste kenners van zijn tijd, Wilhelm
Bode, de latere directeur van het schilderijenmuseum te Berlijn. Deze wees hem er
op, dat er voor hem als Nederlander een grotere taak was weggelegd dan de studie
der Italiaanse kunst, die reeds zo lang en door zo velen werd beoefend, terwijl het
terrein der geschiedenis van de Hollandse schilderkunst nog vrijwel braak lag. Bode's
raad, zich aan deze taak te wijden, werd door de jonge man opgevolgd. Het is
verbazingwekkend, hoe vlug Bredius zich wist te oriënteren. Hij wierp zich op dit
nieuwe studiegebied met hetzelfde élan, met dezelfde liefde en hartstocht als die
hij getoond had bij zijn piano-studie.
Ditmaal had hij de koers gevonden die hij zou blijven volgen en die zijn verdere
levensrichting bepaalde.
Het duurde niet lang of hij trok de aandacht van de almachtige Referendaris voor
Kunsten en Wetenschappen, Victor de Stuers. Deze, in later jaren Bredius' grootste
vijand, benoemde hem tot onder-directeur van het Nederlands Museum van
Geschiedenis en Kunst. Immers Bredius, groot geworden in een nog bijna
18e-eeuwse rijke omgeving, had zich reeds vroeg de kennis van oude meubelen,
porcelein, zilver, costumes en wat niet al, eigen gemaakt. Hij had een bijzonder fijn
gevoel voor kwaliteit ook op dit gebied en een zeer ontwikkelde smaak. Ook parels,
juwelen en ringen interesseerden hem reeds toen. Zijn museumtaak te Amsterdam
verrichtte hij met zorg. Hij breidde de hem toevertrouwde afdelingen uit, o.a. door
het schenken van oude costumes uit eigen familiebezit. Ook schonk hij toen
interessante schilderijen aan de schilderijen-afdeling van het Rijksmuseum. Niet
voor niets prijkt zijn familiewapen in een der glazen van het trappenhuis aldaar als
dat van een der voornaamste schenkers.
De schilderijen hadden Bredius' grootste liefde. Toen het nieuwe Rijksmuseum
geopend was, in 1885, verscheen van zijn hand een catalogus der
schilderijen-collectie die zó goed was, dat hij tot 1902 in gebruik is gebleven. Met
zijn grote geïllustreerde werk ‘Die Meisterwerke des Rijksmuseum in Amsterdam’
(1886-88) legde hij weldra de grondslag voor de geschiedschrijving van de oude
Hollandse Schilderkunst.
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Bredius werkte en werkte. Hij reisde veel en verwierf zich zowel door zijn
enthousiasme en kennis als door zijn hoofse en innemende omgangsvormen tal
van vrienden. Bode, de Franse schilder-kunsthistoricus Emile Michel en tal van
museum-directeuren en collectionneurs begroetten hem meer en meer als de
komende grote man, en terecht. Want Bredius was een zeer bijzondere en
opmerkelijke verschijning ook in de internationale kunstwereld. Zijn fijne smaak, zijn
scherpe kennersblik, zijn ‘flair’, zijn voortdurende werkzaamheid, zijn gulheid in het
mededelen aan anderen van zijn vondsten, dit alles werd in hoge mate bewonderd.
Zijn mening had weldra groot gezag. Hij was altijd openhartig in het uiten daarvan
en het sierde hem, dat hij grif ongelijk erkende, wanneer hem een enkele maal
bleek, dat hij zich had vergist.
Bredius was geen directeur in de ambtelijke en administratieve betekenis van het
woord. Daarvoor was hij een veel te bewegelijke en vrijheidlievende natuur. Maar
hij hield hartstochtelijk van het Koninklijk Kabinet van schilderijen, in het Mauritshuis
gevestigd en voortgekomen uit de Stadhouderlijke verzamelingen, onder Koning
Willem I verrijkt met Rembrandt's Anatomie van Dr. Tulp en Vermeer's Gezicht op
Delft.
Door Victor de Stuers tot het directoraat geroepen, begon Bredius allereerst zelf
het initiatief tot aankopen te nemen. Deze geschiedden namelijk door Victor de
Stuers en nog in het jaar van zijn benoeming werd Bredius opgedragen een door
De Stuers gekocht fraai Bloemstuk van Abraham van Beyeren in het Mauritshuis
te plaatsen. Daarna echter was het uitsluitend Bredius, die kocht. Dit ging lang niet
altijd met instemming van De Stuers, die als Referendaris voor Kunsten en
Wetenschappen de Minister had te adviseren inzake de aankoop-voorstellen van
de Rijksmusea. Ieder ogenblik gaf dit aanleiding tot botsingen: het laatste geval van
die aard, over een Pieter Quast, heb ik nog als onderdirecteur meegemaakt. Bredius
is - en terecht - steeds opgekomen voor de verantwoordelijkheid van de
museum-directeur voor zijn aankopen en heeft daardoor de positie onzer
museumdirecties niet weinig versterkt.
Bredius en De Stuers, beiden mannen van grote betekenis, beiden heerszuchtig,
beiden slechts denkend aan de belangen van onze kunst, waren dermate
uiteenlopende naturen, dat zij elkander in elk opzicht afstieten. Dit gaf op den duur
tot grote verwijdering aanleiding, die haar toppunt bereikte toen de Minister een
onder-directeur benoemde die, ofschoon bekwaam en kundig, niet degene was die
Bredius had ge-
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wenst. Bredius sloeg alarm, de Tweede Kamer bemoeide zich er mee, spotprenten
verschenen in de Kroniek, de Nederlandsche Spectator enz., waarbij er een
voortreffelijke is van Marius Bauer, waarop Bredius is afgebeeld, flauw vallend bij
de komst van ‘de profane’ in de Tempel. Eind 1900 nam de onder-directeur ontslag.
Het volgend jaar ging De Stuers heen als Referendaris, omdat hij tot lid der Tweede
Kamer was gekozen. Dit werkte kalmerend op Bredius, mede omdat hij met De
Stuers' opvolger, de heer Royer, goed kon opschieten.
Ik haal deze kwestie hier op, omdat de nu ingetreden rust tot gevolg had, dat
Bredius voor het eerst het plan opvatte, zijn bruiklenen aan het Mauritshuis te
legateren. Hij vertelde mij, die in 1901 onder-directeur was geworden, er van en zei
woordelijk: ‘Ze kunnen ze krijgen als ze zoet zijn’. Dit wil zeggen: ‘Ik zal mijn
schilderijen aan de Regering laten, mits deze mij verder met rust laat’.
Bredius had toen o.m. reeds Rembrandt's Saul en David aan het Mauritshuis in
bruikleen gegeven. Hij had er een ton voor betaald en er zijn coupeetje voor
afgeschaft. Ook hingen reeds als bruikleen in het Kabinet de portretten van
Rembrandt's vader en moeder, Rembrandt's Homerus, Brekelenkam's Kopster en
enkele andere belangrijke stukken. Alom trokken Bredius' bruiklenen de aandacht.
Zij verhoogden in dusdanige mate de betekenis der verzameling dat men later wel
heeft gezegd, dat Bredius door zijn bruiklenen en aankopen het Mauritshuis beroemd
heeft gemaakt. Deze voorstelling moge overdreven zijn omdat het zeer bijzondere
gehalte van het vroegere Stadhouderlijke Kabinet sinds lang een internationale
bekendheid had verschaft aan het Mauritshuis, dit maakte echter Bredius' taak des
te moeilijker, want zijn bruiklenen en aankopen moesten bij het hoge peil der collectie
aansluiten, terwijl de voor aankoop beschikbare bedragen bedroevend klein waren
en het oppotten van niet besteed geld verboden was. Het verbluffende was, dat hij
aanstonds zeer bijzondere aankopen voor het Mauritshuis deed. Ging de prijs de
beschikbare som te boven, dan kocht hij uit eigen zak en gaf het aldus verkregen
kunstwerk in bruikleen. Gelukkig veroorloofden zijn middelen hem dit.
Deze bijzondere omstandigheden legden de grondslag tot de collectie die hij later
aan het Kabinet zou legateren. Gold het zeer grote bedragen, dan werd ook vaak
de steun der Vereniging Rembrandt ingeroepen. Tot de meest indrukwekkende
werken die Bredius voor het Mauritshuis kocht, behoort het portret van Rembrandt's
Broeder Adriaen. Ook de aankoop
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van het Mansportret van Memlinc was iets zeer bijzonders. Bredius herkende
Memlinc's hand in dit als werk van Antonello da Messina te koop geboden
meesterstuk. Toen dit schilderijtje later op de Primitieven-tentoonstelling, in 1902
te Brugge gehouden, werd ingezonden, werd het daar door alle specialisten als
Memlinc erkend.
Bredius reisde veel. Er waren, vooral vóór de eerste wereldoorlog, zeer veel
schilderijen in de handel, vooral in Londen, Parijs en Berlijn. Bredius was volkomen
op de hoogte van de internationale markt. En hij kocht: voor het museum, voor
andere Hollandse musea, en voor zichzelf. Hij liet zich door zijn kijk en zijn flair
leiden. Soms vergiste hij zich, en dan maakte hij de koop ongedaan, hetgeen hem
vaak veel geld kostte ... Maar hij kon, gelijk gezegd, ongelijk bekennen en dit was
een mooie kant van zijn karakter. Hij is aldoor overtuigd gebleven van het moeilijke
van het kennerschap.
Systematisch verzamelen deed hij allerminst. Nooit zei hij iets als: ‘Nu zou ik nog
eens een Rembrandt willen hebben zoo of zoo’. Maar wel had hij zo nu en dan zijn
zinnen gezet op iets bepaalds. Zo rustte hij niet, vóórdat hij Rembrandt's Negers
had (1903).
Ook bleef hetgeen hij aan het Mauritshuis in bruikleen gaf, daar niet altijd.
Rembrandt's Meisje en Rembrandt's Dame aan haar Toilet verhuisden later uit het
Mauritshuis naar Bredius' woning, terwijl hij b.v. de Eenden van Spruyt een tijd lang
thuis had en daarna in het Mauritshuis plaatste. Maar de kern van de bruiklenen
bleef constant en steeds nam hun aantal toe, tot het de vijf en twintig bereikte.
Dat het Bredius meer en meer ernst werd met zijn legaat, bleek wel zeer duidelijk
toen burgemeester Van Karnebeek, uit vrees dat Bredius zijn bezit niet zou
vermaken, trachtte, hem over te halen tot het stichten van een afzonderlijk
Bredius-Museum op Zorgvliet. Bredius kon het helemaal laten bouwen en inrichten
zoals hij dit verkoos. Maar Bredius zei: ‘Er is geen mooier omgeving mogelijk dan
die van het Mauritshuis. Een nieuw gebouw is goed om schilderijen te bestuderen,
maar niet om ervan te genieten’.
Toen enige jaren later - ik was inmiddels Directeur geworden - onenigheid rees
over de aankoop van een schilderijtje van Aelbert Bouts, tegen het advies van
Bredius, die toen Adviseur was, dreigde deze plotseling, al zijn bruiklenen uit het
Mauritshuis terug te nemen, omdat de Minister behalve zijn advies ook dat van
andere kenners had gevraagd. Waar zouden de schilderijen blijven? Bredius had
ze aangeboden aan
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het museum de Lakenhal te Leiden en had dus wéér een oud interieur op het oog
om ze te herbergen. Zozeer voelde hij behoefte aan een oud milieu voor zijn collectie.
Dit geschil - waarbij wederom de Tweede Kamer te pas kwam - werd gelukkig in
een voor het Mauritshuis gunstige zin opgelost. Bredius' schilderijen bleven, evenals
de Aelbert Bouts. Hierbij bleek wel, al werd het niet met woorden gezegd, dat Bredius'
liefde voor het Mauritshuis eveneens gebleven was. Sinds die tijd (1921) is zelfs
het aantal bruiklenen nog uitgebreid, het laatst in 1929 met Het Afscheid van
Benjamin door Barent Fabritius.
Bredius was inmiddels naar Monaco verhuisd. Bij zijn jaarlijkse bezoeken aan
ons land kwam hij telkens zijn bezit bewonderen en inspecteren en herhaalde meer
dan eens zijn plan, al dat schoons aan het Kabinet te vermaken. ‘Nergens hangen
ze zo mooi als hier’, zei hij telkens weer. Maar voor bindende beloften was hij niet
te vinden. Hij vreesde dat hij wel eens finantiële verliezen zou kunnen lijden en in
zulk geval wilde hij vrij zijn om iets van zijn kostelijk bezit te verkopen. Inmiddels
wees hij telkens weer elk bod op zijn Saul met beslistheid af. In 1931, op 15 Juli,
sloot Bredius een overeenkomst met de Regering, waarin het legaat, dat thans een
feit is geworden, in het vooruitzicht werd gesteld. Hij behield zich - terecht - alle
vrijheid van handelen voor, maar de overeenkomst vertolkte zijn bedoelingen. Hij
bleef van harte hopen, dat na zijn dood die 25 schilderijen aan het Mauritshuis
zouden komen en uitte zich nog in 1939 jegens mij in deze geest. Zijn wens is in
vervulling gegaan. Maar het heeft tot 1944 geduurd aleer hij het testament maakte,
waarin dit legaat is vastgelegd.
Abraham Bredius was een zeer bijzonder man. Even bijzonder als uitzonderlijk.
Hoewel met aardse goederen rijk gezegend, was hij één en al werkzaamheid.
Hoewel onrustig, gejaagd, zenuwachtig en opvliegend, kon hij dagen achtereen
nauwgezet snuffelen in vaak half verbrande archiefstukken naar gegevens over
onze oude kunstenaars. Hoewel vaak geplaagd door rheumatiek en in 't algemeen
zeer gevoelig voor kleine aandoeningen van allerlei aard, verzuimde hij hoogst
zelden een gelegenheid om iets te zien dat hem interesseerde. Hij was - om dit
woord maar eens te gebruiken - bezeten van de begeerte om alles te zien wat onze
schilders hadden voortgebracht en om hun leven als 't ware opnieuw te beleven.
De resultaten van zijn kennis publiceerde hij vaak met medewerking van anderen,
vooral in tijdschriften. Maar zij kwamen ook ten goede aan de catalogi van het
Mauritshuis. Zo werd de ‘Cata-
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logue raisonné’ van het Kabinet, in 1895 uitgegeven en door zijn toenmalige
onderdirecteur Dr C. Hofstede de Groot persklaar gemaakt, aanstonds een
internationale biografische vraagbank voor de vakgenoten. Ook bij latere uitgaven
van deze catalogus verschafte hij de bewerker de door hem gevonden biografica.
Dit catalogus-werk is, naast Bredius' aankopen en bruiklenen, de grote verdienste
van zijn Directoraat.
En ten slotte zijn manier van conserveren. Het is lang niet zo erg, een museum
eens met een minder goed of zelfs met een vals schilderij te verrijken (hetgeen
Bredius gelukkig nooit is overkomen), dan één meesterwerk door onoordeelkundige
schoonmaak te doen vernielen. Bredius' devies in deze was: ‘Restaureer nooit,
tenzij dit noodig is’. De kennis van het schilderij-herstellen was tijdens zijn directoraat
bij vele directeuren nog niet bijster groot en toch moesten zij de hersteller leiding
geven. De kans was dus groot, dat deze eigenmachtig zijn gang ging. Bredius heeft
dit slechts in enkele gevallen toegelaten, nl. toen hij, op advies van Wilhelm Bode,
directeur van het museum te Berlijn, enkele schilderijen door de toen
wereld-beroemde Hauser te Berlijn liet herstellen. In onze eigen herstellers had hij
in het eerst al evenmin vertrouwen als in allerlei nieuwe technische vondsten, zoals
het gebruik van copaïva-balsem. Dit middel heeft hij nooit laten toepassen en dit is
een niet te onderschatten geluk geweest voor de conservatie der schilderijen van
het Kabinet. Ook was Bredius zeer voorzichtig bij het zogenaamde regenereren,
d.w.z. het weer doorzichtig maken van de vernis door alcoholdampen. Bij het dunner
maken van àl te dikke vernis-lagen verkoos hij bijna steeds het afpoeieren boven
het poetsen. Toen later de Haagse hersteller C.F.L. de Wild blijk gaf van zeer
bijzondere gaven, kreeg deze Bredius' vertrouwen en toen Bredius als directeur
heenging, nadat De Wild naar Amerika was vertrokken, was dan ook de conservatie
van de verzameling van het Mauritshuis zo goed als men dit verwachten kon. Het
onderhoud van zijn aan het Mauritshuis in bruikleen gegeven schilderijen droeg
Bredius later op aan degene die toen voor de andere schilderijen in het Mauritshuis
zorgde. Het mag wel eens uitdrukkelijk worden verklaard dat het feit, dat nog heden
het Kabinet alom bekend staat als een der best geconserveerde collecties van oude
schilderijen, is te danken aan het voortzetten van Bredius' piëteit en voorzichtigheid
en aan het blijven vrezen voor toepassing van nieuwe middelen, tenzij hun
deugdelijkheid door elders verkregen resultaten ter dege is gebleken.
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Dat in het Mauritshuis in de laatste decennia verscheidene stukken zijn hersteld,
waaraan Bredius niet dorst te raken hoewel restauratie nodig was, is niet anders
dan het gevolg van het toepassen van nieuwe beproefde middelen. Het is te hopen
dat ook in de toekomst volgens dit principe zal worden gewerkt.
De aankopen, de catalogus, de conservatie, ziedaar Bredius' grote verdiensten
als ambtenaar gedurende de twintig jaar van zijn directoraat. Jaren, die hem zulk
een onvergankelijke liefde voor het Mauritshuis deden opvatten, dat hij het allengs
min of meer als zijn eigendom beschouwde. Hij sprak telkens weer in zijn brieven
over ‘ons Mauritshuis’, waarbij ‘ons’ niet slaat op het Nederlandse volk, maar sloeg
op hem zelf en zijn vroegere onder-directeur. Die gevoelens culmineerden ten slotte
in zijn vorstelijk legaat. Er zijn zeven Rembrandt's bij, voorts werken van Jan Steen,
Aelbert Cuyp, Abraham van Beyeren, Carel Fabritius, Barent Fabritius, Jan van
Goyen, Calraet, Chardin, Moreelse, Willem van de Velde enz.
Bovendien werd de gemeente 's-Gravenhage, die de verzameling in Bredius'
woonhuis reeds sedert 1922 als Museum Bredius in bruikleen had, bij Bredius' dood
eigenaresse van de gehele inhoud dezer woning, aan de Prinsengracht no. 6. Deze
collectie bevat behalve schilderijen, waarbij twee superieure Rembrandts, een
meesterwerk van Aert van der Neer, werken van Jan Steen, Aelbert Cuyp enz., ook
oude meubelen, porcelein en zilverwerk. Zij geeft ons gelegenheid om Bredius'
werkzaamheid als vorser en als verzamelaar als het ware van dichtbij te volgen.
De nog onuitgegeven notities, op zijn reizen en in archieven gemaakt, legateerde
Bredius aan 't Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te 's-Gravenhage.
Wij hebben in het bovenstaande het sterkste licht doen vallen op Bredius als
Directeur van het Mauritshuis. Immers, als zodanig was hij het meest bekend. Maar
zijn verdiensten liggen nog elders. Hij heeft jaren lang andere musea hier te lande
van zijn kennis en speurzin doen profiteren. Vond hij op zijn reizen iets, dat hij
geschikt achtte voor Haarlem, Dordt, het Haags Gemeentemuseum, het Westfries
Museum, of dat te Leeuwarden - om slechts enkele namen te noemen - dan legde
hij er de hand op en stelde alles in het werk om het te doen aankopen, al moest hij
er soms geld bijleggen. Lukte het niet, dan kocht hij het voor zichzelf. Ook voor
verzamelaars hier te lande kocht hij in den be-
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ginne nogal eens. Als lid van de Commissie van Toezicht op het Frans Hals Museum
zette hij de restauratie der beroemde schutterstukken van Hals door en gaf hij leiding
aan de verbouwing van het Oudemannenhuis tot museum. Hij was lid van de
Commissie van Toezicht op de Schilderijen der Gemeente Amsterdam (waartoe de
Nachtwacht en de Staalmeesters behoren) en van het dagelijks bestuur der
Vereniging Rembrandt tot behoud van Kunstschatten in Nederland. Utrecht hielp
hij aan een goed restaurateur voor Scorel's Jeruzalemvaarders. Hij gaf met gulle
hand wanneer zeer belangrijke dingen ons land dreigden te verlaten, bekostigde
een deel van het herstel van de Goudse glazen, die in verval waren geraakt, kortom
hij stak - vaak in stilte - in menig geval de reddende hand toe, gelijk hij ook in stilte
veel particulieren finantieel steunde, ook kunstenaars en familie van collega's. Want
barmhartig was hij in hoge mate.
Jonge kunsthistorici vonden bij Bredius steeds een geestdriftige ontvangst. Zodra
hij bemerkte, dat iemand kijk en belangstelling had, verschafte hij hem introducties,
gaf hem notities om te publiceren, enzovoorts. Schmidt Degener, de latere
hoofddirecteur van 't Rijksmuseum - om slechts deze te noemen - was een
‘ontdekking’ van Bredius, die niet naliet, de veelbelovende kunstkenner overal aan
te bevelen.
Bredius' reizen golden deels veilingen, tentoonstellingen en kunsthandelaars,
deel waren het systematische speurtochten, b.v. een bezoek aan Poolse musea,
kastelen en verzamelaars, aan Franse provinciale musea, aan de Verenigde Staten
van Noord-Amerika. Hij maakte op die tochten nauwkeurige aantekeningen en
publiceerde een deel van zijn ervaringen aanstonds. Reeds in 1879 begon hij
hiermede. Zijn kleine opstellen in De Nederlandsche Spectator zijn nog heden het
lezen waard, niet om hun stijl - want tot zijn groot verdriet was het Bredius niet
gegeven als schrijver te boeien - maar om hun wetenschappelijke inhoud. Zijn
archiefvondsten stelden hem in staat, de resultaten zijner reizen met biografica te
combineren en zo ontstonden reeksen zeer belangrijke opstellen, vooral in het
tijdschrift Oud Holland, waarvan hij een der redacteuren was en waarin hij ruim
veertig jaren schreef. Ook het Jahrbuch der Kön. Preussischen Kunstsammlungen,
The Burlington Magazine, Die Kunstchronik enz. bevatten talloze opstellen van zijn
hand, ook polemieken over toeschrijvingen, enzovoorts.
Een groot deel van zijn tijd gaf deze harde werker aan archief-onderzoek. Hij zette
daarmede de arbeid van D.C. Meyer, Obreen, De Roever
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e.a. voort. Met name de notariële archieven der voornaamste 17e eeuwse
schilders-centra hadden zijn aandacht: Haarlem, Amsterdam, Leiden enz. Dagen
lang, weken achtereen, zocht hij. En hij vond ontzaglijk veel en vaak van dusdanig
belang, dat zonder dit werk heel veel ons nog onbekend zou zijn, dat thans is
opgehelderd. Vond hij iets, dat anderen zou interesseren, dan deelde hij het
aanstonds mede: over de platteelbakkers kreeg Mr v.d. Burgh de notities, over
musici en zeevaarders Dr D.F. Scheurleer. Veel van zijn vondsten verwerkte hij gelijk gezegd - in tijdschrift-artikelen en in de catalogus van het Mauritshuis en later
in zijn artikelen in Thieme-Becker's Allgemeines Künstlerlexikon, waaraan hij jaren
medewerkte. Ten slotte gaf hij, met medewerking van Dr O. Hirschmann, zeven
delen ‘Künstler-Inventare’ uit, bij Martinus Nijhoff, die een schat van nieuwe gegevens
uit archieven bevatten. Het talloze nog onuitgegevene is, gelijk wij reeds zeiden,
thans Rijks-eigendom geworden.
Zulk een harde werker had niet veel vrije tijd, zou men zo zeggen. Dat was ook
niet het geval zo lang hij in 't geweer was. Dan was het vaak haasten, redderen,
mensen ontvangen, ettelijke weken overdag naar het een of ander archief (hij reisde
in Holland derde klasse vanwege de hoge belastingen, waarover hij zich aldoor
beklaagde), of ineens een dag of drie naar Berlijn, Londen of Parijs voor de een of
andere expositie of veiling. Op zulke reizen hoorde Bredius veel muziek. 's Avonds
thuis wist hij meesterlijk en uitermate gevoelig piano te spelen. 's Zomers ging hij
een maand naar de Franse badplaats Contrexéville om er op zijn verhaal te komen
en in het voorjaar vaak naar Florence of andere plaatsen in Italië, of hij reisde naar
Spanje of zo. Zijn ruime geldmiddelen veroorloofden hem dit. Maar deze distracties
namen slechts een betrekkelijk klein deel van zijn leven in beslag: het grootste deel
besteedde deze merkwaardige man aan de bovengeschetste moeizame arbeid en
aan zijn publicaties. Hij las enkele vakbladen, maar verder, zover mij bekend, niet
veel.
In later jaren, toen hij in Monaco woonde, beperkte hij zijn archiefonderzoek tot
de korte tijd die hij jaarlijks in Den Haag doorbracht, maar zijn werkzaamheid als
‘kenner’ nam eer toe dan af. Uit heel de wereld bleven de eigenaars van
oud-Hollandse schilderijen toestromen om te weten wat Bredius vond van hetgeen
zij hem toonden.
In Monaco ging hij ook door met publiceren en ook bleef hij reizen. Maar - hoe
kon het anders? - zijn ‘flair’ verminderde allengs. De

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1947

40
vergissingen namen toe. Hij kon niet altijd op tegen de geslepenheid der falsarissen
en meer dan eens beklaagde hij zich, dat hij er ingelopen was. Ten slotte heeft men
hem door een bedriegelijk verhaal er in laten lopen met Van Meegeren's
pseudo-Vermeer, De Emmausgangers. Door Bredius' onverflauwd enthousiasme
is dit schilderij voor het Museum Boymans aangekocht, wèl een bewijs hoe
onwankelbaar de eerbied en bewondering voor Bredius' kennerschap tot het laatste
toe zijn gebleven. Maar een bewijs tevens hoe moeilijk het kennerschap is en hoe
ook de meest begenadigden ten slotte kunnen falen. Trouwens, Bredius staat in
deze verre van alleen: ook de grote mentor uit zijn jeugd, Wilhelm Bode, is dit
overkomen, met een valse Leonardo (de Flora-buste), om slechts dit éne
geruchtmakende geval te memoreren.
Het spreekt vanzelf, dat aan Bredius velerlei binnen- en buitenlands eerbetoon
ten deel is gevallen, iets waarmee hij kinderlijk blij was. Behalve zijn eredoctoraten
sierden hem talrijke hoge ridderorden. Zo was hij groot-officier in de Orde van
Oranje-Nassau. Van verschillende binnen- en buitenlandse wetenschappelijke en
kunstgenootschappen was hij lid, o.m. van de Kon. Akademie van Wetenschappen.
Bij verschillende gelegenheden is hij geëerd. Op zijn zestigste verjaardag verscheen
een twee-delige feestbundel in het formaat van het tijdschrift Oud Holland, dat hij
sinds 1884 mede redigeerde, en toen hij zeventig werd, werd hij verrast met een
geïllustreerde lijst van al hetgeen hij aan onze musea had geschonken en in bruikleen
gegeven en van hetgeen voor onze musea door zijn bemiddeling was verkregen.
Deze uitgave wordt voorafgegaan door een biografie en gevolgd door een lijst van
Bredius' geschriften.
Zo heeft dan deze bijzondere Nederlander allerminst te klagen gehad over gebrek
aan erkenning van zijn verdiensten, noch in zijn vaderland, noch daarbuiten. Maar
hij lag ten slotte met de fiscus dusdanig overhoop, dat hij zich vestigde in het
belastingvrije Monaco. Hij behoefde toen niet meer te vrezen, dat hij de een of
andere geliefde Rembrandt zou behoeven te verkopen. Merkwaardig, ja
onverklaarbaar was, dat hij geen van die wondere schilderijen mee naar Monaco
nam. Hij liet alles hier, waar tallozen het vrijelijk konden bewonderen. En ten slotte
vermaakte hij al dat heerlijke aan de Nederlandse gemeenschap. Bene meruit de
patria!
W. MARTIN
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Lijst der geschriften
Een door S.W.F. Margadant samengestelde lijst van geschriften van Dr A. Bredius
van 1879 tot 1915, in de Bredius-bundel van Oud Holland in 1915, vindt een vervolg
in ‘Dr Abraham Bredius 1855-1925, Album hem aangeboden op 18 April 1925’.
Nadien heeft Bredius nog verscheidene kleine bijdragen geschreven in Oud Holland,
alsmede in Die Kunstchronik, La Gazette des Beaux Arts en The Burlington
Magazine. Belangrijk is het boek over Rembrandt, dat hij op tachtigjarige leeftijd
uitgaf met medewerking van Dr H. Schneider en dat een grote bekendheid heeft
verworven. De titel luidt: ‘Rembrandt, 630 afbeeldingen’. Het is uitgegeven bij W.
de Haan te Utrecht en in verschillende talen verschenen.
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Hein de Bruin
(IJlst, 22 Maart 1899 - Amsterdam, 10 Juni 1947)
Wanneer Hein de Bruin zo omstreeks zijn dertigste jaar begint te schrijven, heeft
zijn leven zich nog in weinig onderscheiden van dat van duizenden andere
kantoorbedienden. Hij is een jongen uit de provincie, opgegroeid in een
kleinburgerlijk, streng-Gereformeerd milieu, die naar de grote stad is getrokken om
carrière te maken. Hij werkt aan de Duitse correspondentie op het hoofdkantoor
van de Incasso-bank te Amsterdam en studeert in zijn avonduren verder voor de
acte Duits M.O. Hij heeft zich dus een redelijk burgermansbestaan verworven, is
man en vader, heeft daarbij wat geliefhebberd in tekenen en schilderen, zichzelf
wat vioolspelen geleerd en zich ook op andere terreinen wat breder ontwikkeld
zonder ergens boven het dilettantische uit te zijn gekomen. Zijn type heeft door alles
heen iets provinciaals gehouden, hij blijft gebonden aan zijn jeugdmilieu en kiest
zijn huis bij voorkeur aan de stadsrand.
Op de verste achtergrond van dit bestaan ligt Friesland, de bedrijvigheid van een
scheepstimmerwerf in een klein stadje te midden van wei en water. In IJlst is hij op
22 Maart 1899 geboren als eerst en enigst kind van de scheepmakersbaas Gerben
de Bruin en Antje Bijlsma.
De dag in Friesland dat ik werd geboren,
vermoed ik, had als kleur: blauw, wit met rood,
en als geluid: de hese Sneker boot
afwisslend met de gulle schippershoren.
Het drinken van de weide aan de sloot,
smachtende lente, snakte in mijn oren
tussen het kloppen, takelen en boren
dat op de werven deinde langs de vloot.

Maar er zit een drang tot trekken in het gezin. Er is een korte episode in een Duitse
Rijnstad - heeft deze inmiddels niet onwillekeurig een zekere richting gegeven aan
de latere ontwikkeling van het kind? -, en dan weer een korte tijd terug in Friesland,
met een prille herinnering aan het huis van een grootmoeder - een lange gang, een
lui overgaande bel,
en dan uw lief gezicht, een goede dag
met in de witte muts een vleugje kleur
daar ge weer hoop hebt en wat minder pijn.
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Daarna komt Enkhuizen het beeld bepalen, het groenomwalde stadje tussen land
en water, de jongensspelen aan de zeekant met
een vaste ploeg van kameraden
die redetwistten als er storm op til was ...
Hier buitendijks bevinden zich de weidjes,
de kreken en de kuilen waar zij zaten,
gevieren, vijven, in de zomerkoelte;
waar een het vers voordroeg van Multatuli
‘daar is iets schoons te zien op Golgotha’,
een hagepreek van ongewone stichting.

Het misschien wat te strenge en precieze gezinsleven vindt zijn tegenwicht in een
levenslustige jongensvriendschap. Na de lagere school wil de jongen, die een drang
tot ontwikkeling in zich voelt, graag studeren voor onderwijzer, maar vader De Bruin
ziet daar geen toekomst in, en zo komt de zoon op het kantoor van de zaadhandel
Sluis en Groot, de plaats die in het kleine landstadje wel bij uitstek het uitzicht geeft
op de grote wereld, maar waar toch een zekere intimiteit blijft heersen en patriarchale
allures worden gehandhaafd.
Na Friesland en Enkhuizen komt dan als derde milieu Amsterdam, waarheen de
jonge De Bruin in 1920 verhuist. De provinciale jongeman wordt nu geconfronteerd
met de werkelijkheid van een grote stad, een van de velen op een groot kantoor,
bewoner van een kamer met pension onder een vreemd dak. Maar de oude
vriendschappen blijven, nieuwe groeien, en al jong ook, in 1922, trouwt hij met het
meisje dat hij, nog jonger, in Enkhuizen gevonden had. Het is de grote stad,
afgewisseld met enkele buitenlandse reizen, die hem nu verder het tegenspel geeft
dat hij nodig heeft voor zijn zelfbewustwording.
Het heeft zin om al deze milieus met een zekere uitvoerigheid te schetsen omdat
zij aan De Bruin het werkmateriaal hebben geleverd, toen de kunstenaar in hem tot
ontwaking was gekomen. Alles wat hij heeft geschreven kan, wanneer men het
woord een beetje ruim neemt, autobiografisch genoemd worden. Hij heeft eigenlijk
maar één, duizendmaal gevarieerd, motief gehad: de confrontatie van het zich
bevrijdende Ik met milieu en gemeenschap waar het door geboorte en
omstandigheden aan verbonden is. Dit tot in het oneindige herhaalde motief wordt
begrijpelijk als men inziet dat het kunstenaarschap in de tweede helft van De Bruins
leven altijd de functie heeft gehad van hersteller
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van een verstoord geestelijk evenwicht. De kantoorbediende die studeerde voor
middelbaar Duits zakt voor zijn examen, raakt overspannen en moet de studie
opgeven. In de crisis die dit échec begeleidt zoekt de geest krampachtig naar de
zekerheid van vertrouwde beelden en vindt daarbij het dichterschap. Het sluimerende
talent van zijn plastisch vermogen, dat als in een doek begraven lag, wordt
opgewoeld in het bewustzijnsveld om aan zijn voorstellingen de vastheid en belijning
te geven die hij nodig heeft. Van 1928 af publiceert hij zijn, aanvankelijk nog schaarse
en moeizaam gewonnen, gedichten in het Christelijk letterkundige tijdschrift
Opwaartse Wegen en trekt onmiddellijk de aandacht door zijn zeer persoonlijke
beeldvorming. De Bruin heeft voor zijn gedichten praktisch geen oefenperiode
gekend. Zijn innerlijke spanning heeft zijn vorm vrijwel onmiddellijk voldragen
gemaakt. Al voor dat zijn eerste bundel Het ingekimde Land in 1932 verscheen,
had hij zijn eigen plaats ingenomen in het Nederlandse literaire leven, al heeft tegelijk
het feit dat hij door afkomst en milieu behoorde tot de groep van Opwaartse Wegen
zijn erkenning in bredere kringen lange tijd in de weg gestaan. Dezelfde geestelijke
crisis die hem in één stoot tot dichter had gemaakt, maakte hem ook, maar ditmaal
niet zonder oefenperiode, tot prozaschrijver. Zijn roman Wat Blijft en zijn novelle
Schalm en Scharnier, die hem op dit terrein recht op een algemener aandacht gaven,
verschenen pas enkele jaren na zijn eerste bundel, in 1934 en 1936. Als redacteur
van Opwaartse Wegen kwam hij ook als vanzelf tot kritisch en essayistisch werk,
maar hierin was zijn overwegend beeldend talent over 't algemeen niet zo in zijn
volle kracht.
De omgang met kunstenaars, niet alleen dichters maar ook schilders, die hij in
deze periode van zijn leven kreeg, vermeerderde wel het aantal vrienden, maar
maakte hem tegelijk ook eenzamer in zijn oude milieu. De problematiek van
persoonlijkheid en gemeenschap wordt na een zekere tijd van rustige zelfontplooiing
weer dringender. De bindingen van gezin, kerk en maatschappelijke werkkring
beginnen weer sterker te knellen. Terwijl het kunstenaarschap aanvankelijk zijn
geestelijk evenwicht had kunnen herstellen, vroeg de in hem ontwaakte artist nu
om volledige zelfverwerkelijking en schiep daardoor weer nieuwe problemen en
evenwichtsverstoringen. Een tweede crisis, omstreeks 1940, is vooral een artistieke
crisis. Hij begint de kring van Opwaartse Wegen, waar hij een min of meer gevestigde
positie in bezat, als een remmende factor in het proces van zijn artistieke
zelfbevrijding te voelen, of-
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schoon hij de kring die hem dan wel scheppend zal moeten dragen nog niet duidelijk
voor zich ziet. Het is echter de tijd van de tweede wereldoorlog waarin het hele
litteraire leven tijdelijk ontbonden wordt en het probleem van scheppende
persoonlijkheid en litteraire gemeenschap wordt dus niet acuut. Opwaartse Wegen
verdwijnt evenals vrijwel alle andere tijdschriften van het toneel en ieder is op zichzelf
aangewezen. In deze tijd komt, als antwoord op de tweede innerlijke crisis, het
kunstenaarschap van De Bruin tot een nieuwe grote opvlucht. Hij schrijft tussen het
voorjaar van 1940 en het voorjaar van 1946 een hele reeks gedichten waaruit de
bijsmaak van burgerlijkheid, die in ouder werk nog wel eens kon hinderen, volledig
is verdwenen en waarin de toon vaster en dieper is geworden. Zijn tweede bundel
Hernieuwd Herdenken, van 1941, bevat al de twee lange, samenvattende Enkhuizer
herinneringsgedichten Aquatinta, in 1942 volgt daarop afzonderlijk de
sonnettencyclus De Brief, waarin een geteisterd jeugdgeloof door de herinnering
heen om het antwoord van een mystieke ervaring vecht, in 1943 verschijnt de
technisch meesterlijke herschepping van het boek Job, de gekwelde ziel in gevecht
met de wijsheid der traditie. Deze reeks van prachtige gedichten wordt dan even
onderbroken door het minder geslaagde ‘schouwspel’ Paulus in Efeze. Maar als
slotaccoord volgt nog een zeer directe vertaling van Shelley's Juliaan en Maddalo,
de romantische confrontatie met de volstrekte ontwrichting van een scheppende
geest. Naast al deze dichtwerken staat nog de novelle 't Rad der Geboorte,
geschreven vóór De Brief en Job, met als hoofdthema de losmaking van de laatste
en diepste binding die de ‘geboorte’ ons heeft opgelegd, de binding van de
traditionele geloofsgemeenschap.
Een derde en laatste crisis openbaart zich in 1946. Aan het begin van dat jaar
heeft De Bruin zich losgemaakt uit zijn werkkring aan de Incassobank, die meer en
meer een benauwenis voor hem was geworden. Er kwam een positie open bij het
Nationaal Instituut die meer in overeenstemming scheen te zijn met zijn aanleg, en
hij greep deze met beide handen aan. Een oude, misschien soms benauwende,
maar toch ook beveiligende binding was nu verbroken, maar het gaf zijn geest niet
de bevrijding die hij ervan gehoopt had. Het Nationaal Instituut bleek al spoedig
geen toekomst te hebben en er dreigde voor de weerloos geworden dichter een
maatschappelijke onzekerheid zoals hij nooit gekend had. Ditmaal volgde op de
innerlijke crisis geen antwoord van vernieuwd scheppingsvermogen. Hijzelf was de
enige die dadelijk besefte, dat dit
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het einde voor hem betekende. Een half jaar heeft hij nog, door niemand herkend,
met een verduisterde geest geworsteld, tot hij op 10 Juni 1947 onverwacht van ons
is gegaan.
Hij heeft de genade en de doem van het kunstenaarschap gekend. Zijn leven sta
als een teken in ons midden.
K. HEEROMA

Lijst der geschriften
1932

Het Ingekimde Land (ged.).

1934

Wat Blijft.

1936

Schalm en Scharnier.

1938

Man en Macht.

1941

Hernieuwd Herdenken (ged.).

1941

't Rad der Geboorte.

1942

De Brief (ged.).

1943

Van kracht tot kracht (clandestien
verschenen novelle in de
Schildpadreeks).

1945

Job (ged.).

1945

Ebben en Ivoor (ged.).

1946

Paulus in Efeze.

1946

Shelley's Juliaan en Maddalo.

1948

Nagelaten Gedichten (posthuum).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1947

47

Paul Louis Bernard Eyquem
(Canterac, 4 Mei 1875-Lafarde, 1 October 1940)
Deze, in de nabijheid van Bordeaux geboren en overleden Franse letterkundige,
was een der trouwste vrienden van ons land en heeft er vele jaren doorgebracht.
Hij schreef en sprak onze taal op uitnemende wijze.
Eyquem's leven - een voortdurende strijd om het dagelijks brood - was moeilijk.
De illusie dat hij zich als dichter een plaats in de literatuur zou verwerven, is niet
verwezenlijkt. Was de noodzakelijkheid om in zijn levensonderhoud te voorzien
noodlottig voor zijn talent of was dit niet groot genoeg? Er is te weinig van zijn
letterkundige arbeid bewaard gebleven om hieromtrent een mening uit te spreken.
Wat zijn levensloop betreft: als curiositeit zij vermeld dat op zijn zevende jaar het
verschijnsel van de schijndood bij hem is voorgekomen. De dokter constateerde
zijn overlijden en gaf vergunning tot de begrafenis. Terwijl de dorpelingen bij het
lichaam gebeden prevelden, richtte het kind zich plotseling in zijn bed op en vroeg
om een appel. Daarna zakte het weer geheel in elkaar, totdat de inmiddels
toegesnelde, onthutste geneesheer het door harde wrijvingen, geheel tot zichzelf
deed komen.
Na in Blaye (Gironde) de graad van bachelier-ès-lettres behaald te hebben, trad
Eyquem in militaire dienst: hij bleef hierin - actief en non-actief - gedurende vijf en
twintig jaar. Toen hij, 23 jaar oud, als militair enige tijd te Parijs doorbracht, bood hij
een door hem geschreven, lang gedicht - Le Cygne - aan de Redactie der Revue
Blanche aan. Het werd aangenomen en weldra geplaatst. Deze pennevrucht trok
zozeer de aandacht van de dichter Mallarmé, dat hij naar de jonge poëet informeerde
en hem uitnodigde zijn vermaarde ‘mardis’ bij te wonen. De jonge man had daar
het voorrecht Hérédia, Huysmans, Henri de Régnier en andere letterkundigen van
naam te ontmoeten. Zijn behoeftige omstandigheden brachten mee dat hij, als hij
in die kring verscheen, soms in geen drie dagen gegeten had, zodat hij ziek werd
van het bier dat, als enige verversing, geschonken werd.
Omstreeks het jaar 1900 vertrok hij naar Holland, waar hem te Utrecht een plaats
in de Berlitz-school werd aangeboden. Weldra echter onttrok hij zich aan dat Instituut.
Hij voorzag in zijn onderhoud door het geven van privaatlessen in de Franse taal,
het houden van voordrachten over schrijvers, dichters en kunstenaars van zijn land
(Ver-
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laine, Rimbaud, Gérard de Nerval, Laforgue, Carrière, Rodin e.a.) en, toen hij het
Nederlands machtig werd, door vertalingen.
In 1911 keerde hij naar Frankrijk terug en trad er een jaar later, te Bordeaux, in
het huwelijk met Jeanne Louise Lot, een beeldhouwster. Het echtpaar vestigde zich
in 1913 te Parijs.
Eyquem's kennis van het Nederlands, Vlaams en Maleis, talen die hij zich door
zelfstudie had eigengemaakt, bezorgde hem een plaats als beëdigd vertaler aan
de Tribunal de la Seine. Van 1915 tot 1940 was hij verbonden aan het
Voorlichtingsbureau van het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken, wat hem
in voortdurend contact met Nederland en België bracht. Zijn chef aldaar was de
bekende schrijver Jean Giraudoux. In Mei 1918 keerde hij enige tijd, als tolk in
Franse militaire dienst, naar ons land terug. Hij toonde steeds een levendige
belangstelling voor onze literatuur en heeft gedurende zijn verblijven in Nederland
vriendschappelijk verkeerd met vele letterkundigen en kunstenaars, waarbij Dirk
Coster, Joh. de Meester, Top Naeff en R. Roland Holst.
Van 1913 tot kort voor zijn dood was zijn vaste woonplaats in de impasse Ronsin
te Parijs. Dit vermeld ik omdat het een van die schilderachtige stukjes Parijs is,
welke men, als men ze eenmaal gezien heeft, nimmer vergeet. Genoemde impasse
is een zijweg van het gedeelte waar de oude rue Vaugirard volksbuurt is geworden.
Het straatje opent links - en onverwacht - op een veld, waarin een aantal primitieve
buitenhuisjes en kleine barakken achteloos verspreid staan: een bewoonde
verlatenheid, waar alleen kakelende kippen en fladderende duiven wat leven brengen.
Tegen een boomstam rust een verwaarloosd beeldhouwwerk. Een verlicht raam of
een openstaande deur doet ons oog vallen op schilderijen in wording. Want in deze
dorpse uithoek wonen, in de verbroedering die een zelfde liefde voor schoonheid
en een gemeenschappelijke nooddruft doen ontstaan, alleen kunstenaars. Hier
heeft het echtpaar Eyquem, in een stenen huisje, met talloze katten en duiven,
gelukkige jaren doorgebracht. Hun vrienden herinneren zich de prettige sfeer die
hen omgaf, en de hartelijke gastvrijheid die hun geboden werd. Zij hebben genoten
van de twee fraaie collecties die Paul Eyquem hun zo gaarne toonde: een keur van
Japanse houtsneden en de zeldzame boeken die hij, als ervaren bibliophile, had
opgespoord: alles vergaard met zijn moeizaam verkregen spaarpenningen.
In 1926 werd hij benoemd tot buitengewoon lid van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. Hij dankte deze onderscheiding aan zijn zeer grondige
kennis en de veelvuldige beoefening van onze taal.
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Steeds verbonden aan het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij
gedurende de laatste oorlog bij de censuur en de Radio werkzaam was, volgde hij
het in 1940 naar Bordeaux. Waarschijnlijk omdat hij niet mee kon gaan met de daar
heersende geest, kreeg hij zijn ontslag zonder dank en zonder toekenning van
pensioen. Oververmoeid trok hij zich in zijn geboortestreek terug, waar hij veertien
dagen later, gekweld door toekomstzorgen, overleed.
Van Eyquem's arbeid is weinig terug te vinden. Er verscheen slechts zelden een
oorspronkelijk gedicht van hem in een tijdschrift; hij vernietigde vaak wat hij schreef
en uitgegeven had. Zijn bekendste gedicht, is het reeds genoemde Le Cygne,
verschenen in de Revue Blanche van 1 September 1898, onder het pseudoniem
H.P. Harlem, waaronder hij zich gewoonlijk verschool. In de Revue Musulmane van
December 1922 publiceerde hij een studie over La IIIième Internationale et le
syndicalisme à Java, en Indonésie. Hij schreef vertalingen van dicht en proza uit de
werken van onze vooraanstaande schrijvers, zijn tijdgenoten. Zij verschenen o.a.
in de tijdschriften Les Marges en Le Monde nouveau. Ik noem hiervan Histoire du
Joueur de flûte et de la belle danseuse van Augusta de Wit, in Le Monde Nouveau,
1930.
Onder de volgende titels vertaalde hij in Nederland verschenen boeken in het
Frans:
Ellen Forest, Yuki San, Paris, 1925.
Th. B. van Lelyveld, La danse dans le Théâtre javanais, Paris 1931 (Préface de
Sylvain Lévi).
R.H.W. Regout, La Doctrine de la guerre juste de saint Augustin à nos jours,
d'après les théologiens et les canonistes catholiques, Paris, 1934 (proefschrift).
Van het Frans in het Nederlands vertaalde hij: J. Romieu, De bolschevistische
publicaties en de Fransche politiek. (Zwartboek en Geelboek) Paris, 1923. (Brochure).
Met grote toewijding en bekwaamheid werkte Paul Eyquem aan de hem
opgedragen vertalingen. Zijn weinige vrienden die nog in leven zijn zullen zich de
bescheiden literator met zijn veelomvattende kennis, zijn fijne geest en zijn liefde
voor schoonheid, met ontroering herinneren, de man die geen hoge eisen aan het
leven stelde, roem weinig telde en tevreden was met zijn teruggetrokken bestaan
in een bouwvallig paviljoentje, temidden van gelijkgestemde kunstenaars.
C. SERRURIER
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Jac. van Ginneken
(Oudenbosch, 21 April 1877 - Nijmegen, 20 October 1945)
Jacobus Joannes Antonius van Ginneken werd op 21 April 1877 te Oudenbosch
geboren. De familie Van Ginneken stamde uit Teteringen bij Breda, de familie Van
Aken, waartoe zijn moeder behoorde, had van ouds in Oudenbosch gewoond. Op
vijfjarige leeftijd reeds moest hij er getuige van zijn, hoe zijn moeder in radeloze
smart haar man, die op vreselijke wijze was verongelukt, voor goed uit hun huis zag
wegdragen. De kleine Jacques had dit gezien, om het nooit te vergeten. Maar naast
de vlijmende smart zou hij in zijn moeder de krachtige vastberadenheid leren kennen,
waarmee zij zich, alleen, in grenzeloze opoffering voor haar drie kinderen, kampend
met tegenslagen, door het harde leven heenbeet.
Van haar zoon Jacques hoopte deze eenvoudige vrouw, die zich nooit mevrouw
wilde laten noemen, dat hij de brouwerij van zijn vader zou doorzetten. Zo is het te
verklaren dat hij na zijn eerste onderricht op de lagere school en het Instituut St.
Louis te Oudenbosch genoten te hebben, op de handelsschool in Katwijk terecht
kwam. Zijn priesterroeping bracht hem op het gymnasium aldaar. Nadat hij ook nog
een jaar op het klein seminarie te Culemborg was geweest, trad hij in 1895 in de
Sociëteit van Jezus. In 1910 werd hij tot priester gewijd. De meest belangrijke
uiterlijke feiten uit zijn priesterleven zijn zijn werk aan de bekering der
andersdenkenden in Nederland, dat hij bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap
in Nijmegen moest opgeven, alsmede de oprichting van drie moderne kloosterorden:
de Kruisvaarders van Sint Jan, de Vrouwen van Bethanië en de Vrouwen van
Nazareth. Van het innerlijke zien wij zijn berusting in de beproevingen die hem deze
stichtingen bezorgden: de begenadiging van zijn ontroerende en fascinerende
gebedsimprovisaties, de indrukwekkende wijze waarop hij steeds het H. Misoffer
opdroeg en de volledige kinderlijke gehoorzaamheid waarmee hij zich steeds aan
de beslissingen van zijn overste onderwierp.
In 1902 begon hij zijn academische studies aan de universiteit van Leiden, vijf
jaar later was hij daar gepromoveerd. In 1916 werd hij gekozen tot Lid van de Kon.
Akademie van Wetenschappen.
In 1911 was hij leraar geworden in het Nederlands aan het Canisiuscollege te
Nijmegen. De ernst waarmee hij deze taak opvatte kan ook blijken uit de leergang
die hij voor de middelbare school ontwierp. Een
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facet van zijn boeiende leraarspersoonlijkheid toont zich ongetwijfeld ook in de
voordracht van Het kindeke van den dood, waarmee hij zijn Handboek der
Nederlandsche taal illustreerde.
Nadat hij in 1919 door het curatorium der Universiteit van Amsterdam was
voorgedragen geweest maar door een besluit van de gemeenteraad afgewezen,
werd hij in 1923 hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde, de vergelijkende
Indo-Germaanse taalwetenschap en sanskrit aan de Katholieke Universiteit van
Nijmegen. Midden in zijn werk overleed hij aldaar op 20 October 1945.
In Jacques van Ginneken viel zijn collega's en studenten in de eerste plaats de
geniale intuitie op. Het peuterwerk en daarom ook in zekere zin de volslagen acribie
van de philoloog waren hem vreemd. Hij verheugde zich tenslotte meer in de macht
dan in de scherpte van geest.
Deze roep van genialiteit kreeg hij reeds bij de indrukwekkende Principes de
linguistique psychologique waarop hij in 1907 aan de Leidse universiteit de
doctorsgraad behaalde. Met de psychologie is hij van wal gestoken en steeds is hij
zich voor deze wetenschap blijven interesseren. Ook buiten de taalkunde om, getuige
zijn activiteit aan het Nijmeegse bureau voor beroepskeuze en verschillende
publicaties zoals Zielkunde en Taylorsysteem, Arbeid vermoeit, De ontdekkingen
van den kleuter, trouwens de hele reeks Zielkundige verwikkelingen. En binnen het
gebied van de taalkunde: Het gevoel in taal- en woordkeus, Gelaat, gebaar en
klankexpressie, De roman van een kleuter, enz. Het is ook reeds in zijn eerste
periode dat hij zich met grammaticale kwesties bezighoudt en studies schrijft over
Het accent, Het gesprek, Ellipsomanie, De tijden van het werkwoord, en in artikelen
als De kataloog van een taalmuseum en De skeletten der Indogermaansche talen
zijn niet-psychologisch ingestelde tijdgenoten bestrijdt.
Maar ook later verwerpt hij zijn fiere leuze ψυχη νικαι niet geheel en blijkt hij in
een artikeltje als Moeten, een semantische proeve over taal- en levensbeschouwing
dezelfde zielkundige kwaliteiten te bezitten.
Eigenlijk nóg genialer is de tweede periode uit zijn leven, die wij het best als
biologisch-georiënteerd zouden kunnen betitelen. Wanneer deze periode precies
begint, is moeilijk aan te geven. Het zal wel in de eerste jaren van zijn professoraat
geweest zijn, te oordelen naar De oorzaken der taalveranderingen uit 1925 en De
erfelijkheid der klankwetten van 1926. Van Ginneken geloofde aan de invloed van
het ras en trachtte daarom de erfelijkheid ook in de taal terug te vinden. Aanvankelijk
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werkte hij vooral met atavisme en eeuwenlang zich herhalen van sterk op elkaar
gelijkende klankveranderingen, die hij bijv. in zijn artikeltje: Zeker: voor een deel
terug naar August Schleicher! op éénzelfde articulatiebasis terugbracht. Maar spoedig
daarna ging hij de formules der erfelijkheidsleer bestuderen en trachtte hij deze met
min of meer succes in het taalmateriaal terug te vinden. Het volledigst heeft hij deze
methode wel toegepast in De ontwikkelingsgeschiedenis van de systemen der
menschelijke taalklanken, waarin hij de phonologie met de biologie verbroederde.
Later evenwel keerde hij weer meer tot de studie van de articulatiebasis terug en
beproefde hij in Ras en Taal en de vele artikelen die daaromheen geschreven zijn,
de erfelijkheidsleer ten volle aan een concreet geval: de prae-Slavische
articulatiebasis, te bewijzen.
Kenmerkend ook voor de macht van zijn geest is zijn brede vergelijkende blik. Hij
verzorgde niet voor niets jarenlang de bibliographie der Allgemeine
Sprachwissenschaft in het Indogermanische(s) Jahrbuch (te beginnen in 1916) en
bekeek al vroeg (in 1912) De nieuwe Nederlandsche spraakkunst en het buitenland.
Zelfs door de grenzen van het Indogermaans liet hij zich niet beperken. Ja bij
voorkeur neusde hij daarbuiten. Dat begon al in 1910 met zijn studie over Algonkin
en Nederlands, dat hield hij vol praktisch tot aan zijn dood blijkens zijn Contribution
à la grammaire comparée des langues du Caucase van 1938 en La reconstruction
typologique des langues archaïques de l'humanité van 1939. Van de ene kant
bedreef hij deze studie uit zucht om te vergelijken en ook om zo tot een genealogie
der taalverschijnselen te geraken.
In 1925 schreef hij De Kaukasustalen en de wieg van het menschelijk geslacht,
in 1932 een nog vrijwel theoretisch boek De ontwikkelingsgeschiedenis van de
systemen der menschelijke taalklanken, in 1939 kwam hij eindelijk langs de studie
van clicks, hiëroglyphen en gebaren tot zijn zojuist vermelde Reconstruction
typologique des langues archaiques de l'humanité.
Van de andere kant beoefende hij deze vreemde-talenstudie voor zijn
substraattheorieën. Keltisch, Algonkin, Baskisch, Georgisch, Abchaz, ja, wat niet al
heeft hij ervoor gestudeerd: hij wist met stellige zekerheid dat in onze taal relicten
van de talen van vroegere bewoners moesten over zijn. Hij liet zich niet
terugschrikken door de grote moeilijkheid dat wij de voor-germaanse talen die hier
gesproken zijn, niet kennen en ontwikkelde op dit terrein een grote productiviteit.
Wij spraken reeds over het Algonkin. Verder mogen wij nog uit zijn oudere tijd in dit
ver-
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band noemen: een artikel uit 1913 over Les classes nominales des langues bantoues
en zijn opmerkingen over Keltisch in zijn Handboek, maar voorgoed begint het rond
1928. In dat jaar ontdekt hij her- als Een Fransch voorvoegsel in het Nederlandsch
of een oer-Europeesch prae-Indogermaansch relict. Van Ginneken komt nl. rond
die jaren tot de overtuiging dat het zgn. Keltisch substraat in ons land eigenlijk slechts
een dun vliesje is geweest en dat daarom de exclusieve Keltisch-Germaanse
overeenkomsten een aanwijzing zijn om dieper te gaan boren en de verklaring in
een voor-Indogermaanse Unterschicht te zoeken. Het artikel van J. de Vries, De
hypothese van het Keltische substraat in Ts. 1931 vertoonde dan ook eigenlijk een
gevecht tegen windmolens. Van Ginneken geloofde toen ook al niet meer aan
Keltisch, maar ... nog minder aan de zuiverheid van het Germaans. Als vrucht van
deze studie noemen wij verschillende interessante artikelen: Waalsche en
Picardische klank-parallellen, Un substrat du vieux grec et des langues balkaniques,
Nederlandsche taal- en cultuurrelicten uit den steentijd, zijn recensie op de tweede
aflevering van de Taal-atlas.
Het waren trouwens altijd de alleroudste perioden die zijn belangstelling trokken.
Daarom kon hij zich niet weerhouden om ook een woordje mee te schrijven over
Het oudste gedichtje in de Nederlandsche taal. Daarom interesseerden hem Onze
Zuidelijke taalgrens en de Germaansche bevolking van het Merovingische rijk, Het
glossarium Bernense en de namen van Twente en Drente. Daarom ook al die
romantische titels van zijn artikelen: Vlaanderen en Vlamingen = zeerovers der
Salische wet, De herkomst van den Heliand-dichter, De namen Brabant en België,
een keerpunt in de Europeesche kleederontwikkeling, De oudste rechtstaal,
Onverwachte Oud-Nederlandsche aansluitingen. Daarom ook zijn ijverig speuren
naar prae-slavismen, waarvan de in 1934 verschenen Taaltuin-artikelen De
consonant-mouilleering in een groep Nederlandsche dialecten en De
oud-Nederlandsche umlaut en de mouilleering de eerste symptomen waren. Daarom
ook studies als Het fortis-leniskarakter der Oud-Nederlandsche neus- en vloeiklanken
leeft nog voort in de vormen der verkleinwoorden en Het wisselend muzikaal accent
van het Oud-Nederlands heeft alleen het Limburgsch zuiver bewaard.
Doordat Van Ginneken met zijn geest constant in het buitenland vertoefde (ik wijs
slechts op Le pronom réflexif dans les langues balkaniques in het Festschrift Bélič
en op een artikeltje als Rostand's Cyrano de Bergerac: een plagiaat?) was hij steeds
een van de eersten om de buiten-
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landse nouveauté's hier te lande bekend te maken en te gebruiken. Ik denk bijv.
aan De rompstanden waarover hij reeds in 1913 schreef, maar ook nog in 1939
onder de titel Vondels rompstand. Aan zijn werken met statistieken waarmee hij in
1915 begon en wat hij praktisch nooit opgegeven heeft. Verder aan De
schoondochters in de taalgeschiedenis waarin hij Terracher's verbinding van
dialectologie en familietaalonderzoek bij ons introduceerde. In de school van Groos
en Netto had hij De dichters en hunne zintuigen leren bestuderen. Uit het buitenland
haalde hij ook de theorie der generaties en denkvormen en zo liet hij het licht van
zijn magistrale geest schijnen over De vier denkvormen in taal- en letterkunde, De
vier denkvormen in de Nederlandsche literatuur, Het wieledenken van Hadewijch
en Het jonge geslacht, als keerpunt in de geschiedenis der letterkunde.
Maar het was vooral de phonologie die hij hier met A.W. de Groot en N. van Wijk
bekend maakte en waaraan hij zijn grote werkkracht schonk. Zijn artikelen over
phonologie in Onze Taaltuin zijn vooral voor zijn leerlingen een stimulans geweest
om deze nieuwe tak van wetenschap te beoefenen. Als iets uitzonderlijk geniaals
moge ik nogmaals vermelden De ontwikkelingsgeschiedenis van de systemen der
menschelijke taalklanken waarin hij de phonologie met de biologie verenigde en de
bewijskracht trachtte te versterken door de toepassing van de statistische methode.
Verder komen de in 1936 verschenen Taaltuin-artikelen: De grondwet van het
grammatisch systeem, De organieke wetten van het grammatisch systeem en De
reeksen en cirkelgangen in het grammatisch systeem geheel uit dezelfde structurele
opvattingen voort.
Het kon haast niet anders of een geleerde met zo veel omvattende belangstelling
moest ook vlak bij huis vaak verschijnselen aantreffen die hem opvielen en hij
plaatste dan zijn licht geenszins onder de korenmaat. Zelfs liet hij zich soms verleiden
om artikeltjes te schrijven voor de vragenbus: Leiddraad of leidraad? Over het
gebruik van ‘als’ in vergelijkingen, Laten wij lezen of laat ons lezen, De versmade
beden en hij versmaadde hem. Maar meestal ging hij er diep op in en wist hij aan
zijn wijze van behandelen grote aantrekkelijkheid te geven. Ik denk aan Raad en
raden, eene semasiologische studie of De twee beteekenissen van kuieren. Hij had
daarbij de gewoonte, de dingen te zien in het perspectief der tijden, met als
achtergrond: Europa, ja, heel de wereld. Ik zou aan het opsommen kunnen blijven:
De telwoorden en hun ontstaan, De geheime rijkdommen van onzen woordenschat,
Staande uitdrukkingen
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die van verre komen, De oudste rechtstaal, maar ik moet mij beperken.
Zo was Van Ginneken ook langs de phonologie tot een reactionnaire
spellings-opvatting gekomen. Zelf heb ik het op zijn colleges meegemaakt hoe hij
na enkele lessen over phonologie gegeven te hebben ineens daaruit de juistheid
der Oude spelling meende te kunnen aantonen maar kort daarop begon hij in 1930
in de dagbladpers zijn offensief tegen Kollewijn, waarin hij zich ook voor het eerst
in geschrifte als phonoloog liet kennen. Op dit gebied vermelden wij zijn
Grondbeginselen van de schrijfwijze der Nederlandsche taal en verschillende
Taaltuin-artikelen over geslacht, voornaamwoorden en lidwoorden.
Gelukkiger dan als spellingtheoreticus was Van Ginneken als dialectoloog, al
heeft men hem ook hier vaak - en terecht - een pijnlijk gemis aan nauwkeurigheid
verweten. Maar op dit terrein zag hij de grote lijnen zuiver en dat was van
onberekenbaar voordeel. Het is dan ook te begrijpen dat hij als opvolger van Kern
tot aan zijn dood voorzitter van de Dialecten-commissie der Koninklijke
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen is geweest. Het West-Noordbrabants
dialect van zijn geboortedorp Oudenbosch is hem, al heeft hij het waarschijnlijk nooit
goed gekend, mede omdat hij al vroeg op kostschool moest, na aan het hart blijven
liggen. In de Regenboogkleuren vinden wij reeds blijken van deze liefdevolle
interesse en nog in het laatst van zijn leven schrijft hij opnieuw over De Antwerpsche
invloed op het West-Noordbrabantsch dialect en gaat hij voor zijn lezing over De
Brabantsche klinkerverkorting en ons Nederlandsch vocaalsysteem, die hij voor de
dialectencommissie hield, van het Oudenbosch dialect uit. Dialect is zijn jeugdliefde
geweest. In 1914 organiseerde hij met Schrijnen en Verbeeten de bekende
Zuidoostelijke dialect-enquête. Met grote liefde verzamelde hij voor zijn Handboek
en Regenboogkleuren, een schat van dialectgegevens, o.a. uit het bekende materiaal
van Willems. Een van de deeltjes der Zielkundige Verwikkelingen wijdde hij aan
Nederlandsche dialectstudie. Hij beoefende deze ook in zijn volle bloei. Toen de
Nijmeegse hoogleraren in 1924 in De Nieuwe Eeuw hun katholieke cultuur gingen
uitdragen organiseerde hij onder de lezers een dialect-enquête, meteen omdat hij
op deze wijze nader meende te kunnen komen tot de localisering van het Limburgse
Leven van Jezus. En toen hij met Overdiep Onze Taaltuin oprichtte verschenen, in
het begin trouw iedere maand, later met tussenpozen er een hele reeks kaarten
van het Nederlandse dialectgebied. Hij bleef de dialectologie trouw tot in zijn
levensavond. Wij zullen zijn talrijke dialect-
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beschouwjngen hier niet opsommen; maar beperken ons tot een van zijn laatste
boeken: De studie der Nederlandsche streektalen.
Een van Van Ginnekens eerste leuzen is geweest: Taal en letterkunde zijn een.
Zo betitelde hij zijn opstel uit het jaar 1913. Ook deze leuze bleef hij trouw, trouw
tot den dood, want steeds behield hij zijn leeropdracht aan de Nijmeegse universiteit
zowel in de taalkunde als in de letterkunde. Zijn literaire arbeid - wij zagen dat reeds
tussen de regelen door - heeft zich dan ook bij voorkeur steeds op de grenzen der
taalkunde bewogen. Over Gezelle schreef hij weinig, eigenlijk alleen te zamen met
leerlingen. Over Vondel al niet veel meer: Vondels rompstand, De techniek van
Vondels vergelijkingen met een kijkje op een onbelichten kant van Vondels
zinne-leven. Vondel spelen en beleven, Vondels dramatische invoeling en de korte
verzen der Maagden-klacht in het vierde bedrijf van Jephta, Vondel en Nederland.
Men voelt dat Van Ginneken hier niet op zijn best was. Zeker, het is springlevend,
het is bezield met de adem van het grootse, het is in zekere zin geniaal, maar er
komt geen synthese. En wat hij zelf als synthese beschouwt ziet een ander slechts
als een schets. Zijn werk gaat trouwens bijna uitsluitend over taalkunst in engere
zin, over stilistiek: De proza-melodie van Willem Kloos in 1893, ‘Barbarous in beauty’
(over G.M. Hopkins), De gewone woordschikking bij ons volk en zijn kunstenaars,
De Nederlandsche periodenbouw, De frequentie der nevenschikking en
onderschikking, De taaltechniek van P.C. Boutens, Kwantiteitsverschijnselen in
verzen na '80. In 1915 schreef hij over De authentieke Mathilde van Jacques Perk
en in 1924 was hij nog met Perk bezig: De Mathilde van Jacques Perk uit 1879, De
retraite van Jacques Perk, Roeping en versterving bij Jacques Perk.
Eenmaal greep hij zeer hoog. Het was weer naar een randgebied van onze
letteren, maar dit was werkelijk groots van conceptie. In 1924 begint hij te schrijven
over de Imitatio Christi en, met tussenpozen, doch telkens weer opnieuw, voert hij
argumenten aan voor de stelling die hij tot aan zijn dood is trouw gebleven: dat
niemand anders dan Geert Groote de ware schrijver van dit onnoemelijk veel gelezen
boekje is. Behalve vele artikelen heeft hij niet minder dan zes kloeke boeken aan
dit onderwerp gewijd.
Curiositeitshalve vermeld ik hier ook nog zijn diesrede: De Geschiedenis der
middelnederlandsche letterkunde in het licht der ethnologische literatuurwetenschap,
ook weer meer een geniale schets dan een in details verantwoord beeld.
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Wij hebben nog vele terreinen van Van Ginneken's taal- en letterkundige arbeid
onbesproken gelaten. Titels van taalkundige artikelen als Het woord, De
vernieuwende invloed der talen op elkander en het begrip der taalverwantschap,
Over de betrekkelijk weinige woorden die wij gebruiken en de ontzaglijk vele die wij
verstaan, Il y a plusieurs manières de prononcer correctement les phonèmes d'une
langue moderne, De taal als denkschool der menschheid zouden ons anders telkens
opnieuw getuigen van zijn synthetische geest en dat hij toch ook in zijn zwanenzang
moest bekennen dat ook de taal voor hem een mysterie was.
Van Ginneken's psychologisch portret vertoont veel markante trekken.
Naast zijn geniale intuïtie, zijn wereldwijde blik, zijn onvermoeide werklust, zijn
fantastische productiviteit treft ons zijn elan, zijn enthousiasme. Verbluffend is de
veelzijdigheid van onderwerpen waarover hij schreef. Nu was het taalkunde, dan
letterkunde, dan psychologie. Hij begon in 1913 aan een Handboek dat tien delen
zou omvatten - er verschenen er slechts twee -, daarnaast stichtte hij in 1917 een
Leergang der Nederlandsche taal, het volgend jaar begon hij aan de reeks
Zielkundige Verwikkelingen. Als hoogleraar stichtte hij in 1925 een reeks van
Publicaties der afdeeling Nederlandsch van het instituut nieuwe letteren aan de
Nijmeegsche Universiteit, en begon hij in 1932 met Overdiep aan de uitgave van
Onze Taaltuin. In 1927 begon hij met De Nederlandsche dialecten in den loop der
eeuwen, een verzameling van historische dialect-bloemlezingen.
Het is waar dat al deze ondernemingen een vroegtijdige dood gestorven zijn. Dat
is een gebrek, maar eigenlijk toch ook niet steeds een groot. Want wanneer een
historische bloemlezing voor het Westvlaams een succes werd, dan had zij toch
moeten mislukken voor het Noordhollands of het Drents - bij gebrek aan materiaal
-. En door telkens weer te geven datgene waarvan hij vol was, bespaarde hij ons
ook de onrijpe vruchten.
Men heeft Van Ginneken gebrek aan acribie verweten, meer dan eens. Het is
waar, dat hij datgene wat hij poneerde lang niet altijd bewezen heeft, detailonderzoek
zal ook in de toekomst waarschijnlijk nog meerdere van door hem gebezigde
argumenten onjuist bevinden, maar dat neemt niet weg dat Van Ginneken een
visionnaire geest was. Hij had in zekere zin de natuur van een Hugo Schuchardt,
en over vele jaren zal men Van Ginneken opnieuw ontdekken, zoals men ook een
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Wilhelm von Humboldt opnieuw voor het voetlicht gebracht heeft. Van Ginneken
was niet bang, zijn mening te herzien. Hij experimenteerde in zekere zin met zijn
geschriften. Zijn artikelen over phonologie stemmen heel en al niet overeen met de
leer van de Praagse school, ja zelfs niet met wat hij in zijn Grondbeginselen van
1931 schreef, maar wij hadden ze voor geen geld van de wereld willen missen. Van
zijn Ras en Taal heeft hij later in De studie der Nederlandsche streektalen meer dan
de helft moeten herroepen. Hij bekende dat hij verschillende verschijnselen ten
onrechte bij de bivalente articulatiebasis had gerekend. Bovendien sprak hij nu liever
van prae-baltismen dan van praeslavismen. Om ten slotte op het dialectensymposion
dat gewijd was aan de accentwisseling in de diphthongen te moeten toegeven dat
dezelfde verschijnselen ook voorkwamen in gebieden waar nooit Balten gewoond
hadden. Maar niemand mag deze studies ongelezen laten.
Proeven wij in deze exuberantie misschien ook Van Ginnekens barokke natuur
die hem elders deed spreken van den klauwkrachtigen leeuw, den nekwellustigen
stier, den snuit-vervaarlijken olifant, den sprongvenijnigen tijger en de
sluwaansluipende slang of hem tot de karakteristiek bracht van de stralende Lauda
Sion, het bevende Verbum Supernum en het stervende adoro Te?
Bij veel van de hier genoemde onderwerpen, de literaire niet in de laatste plaats,
zal men reeds bespeurd hebben dat er zich een religieuze ondergrond in openbaarde.
Met het woord ondergrond doet men Van Ginneken echter onrecht, het religieuze
had voor hem oneindig veel meer betekenis. IJdelheid der ijdelheden was ook voor
hem uiteindelijk de aardse wetenschap. Daarom treft men ook in de hierachter
volgende lijst van voornaamste boeken zovele religieuze werken aan, waarin zijn
vakmanschap zich eigenlijk verschuilt. Deze Jezuiet, deze strijder Christi schreef
ook boeken over de H. Petrus Canisius en de H. Augustinus. Bij Van Ginneken hief
de stroom van levend katholicisme al zijn activiteit, zowel op taal- en letterkundig
als op paedagogisch, psychologisch, apologetisch en religieus terrein hoger op.
Met inzet van zijn volle persoonlijkheid hield hij zijn conferenties voor
andersdenkenden. Met open oog, juist voor de noden van deze tijd, stichtte hij zijn
drie orden. Zo vergaarde hij zich schatten die niet vergaan.
Ik heb Van Ginneken achttien jaar gekend. En ik kan het begrijpen dat niet ieder
zijn vriend was. Dat Van Ginneken in zijn polemieken steeds het gelijk aan zijn zijde
had, zou ik niet gaarne beweren. Maar
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wie in zijn soms felle woorden bitterheid of venijn zocht, vergiste zich. Hij beschouwde
zich als een heraut van het goede en met zijn kinderlijke naïviteit ‘flapte’ hij het er
dan maar uit. Maar in de grond van de zaak was hij de eenvoud en de mildheid
zelve. Ook van hem had Vondel mogen zeggen:
'k Geloof men had geen' gal in dezen man gevonden,
Indien, na dat de doot zijn leven had verslonden,
Zijn lijck waer opghesnêen.

Van Ginnekens ideaal was het geluk van anderen. Gods besten zegen wenste hij
steeds zijn studenten aan het eind van ieder bezoek bij hem in de Stijn Buijsstraat
toe. Godevolen schreef hij onder zijn brieven. Met opzet beoefende hij de psychologie
van het lachende gezicht.
Ongetwijfeld vond hij hiertoe de steun in een diep bovennatuurlijk leven. Gods
verwend kind noemde hij zich zelf op zijn zestigste verjaardag. Zeker was hij dat,
hij, lid van verschillende spellingcommissies, geleerde met wereldreputatie,
hoogleraar aan de R.-K. Universiteit van Nijmegen in de Nederlandse Taal- en
Letterkunde, vergelijkende Indo-Germaanse taalwetenschap en sanskrit, eredoctor
van de Universiteit van Leuven, lid van de Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen, Erelid van de Koninklijke Vlaamsche Akademie voor Taal- en
Letterkunde, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, priester van de Sociëteit
van Jesus die op de hoogleraarsstoel eenmaal zijn tranen overvloedig liet stromen
toen hij voor ons voordroeg Des Soudaans Dochterkijn. God belone hem voor zijn
dagelijks vertrouwvol, edelmoedig gebed:
Heer, laat mij groeien tot dat waartoe Gij mij gemaakt hebt.

Maar was wel in ieder opzicht op hem van toepassing dat andere woord dat Vondel
ogenblikkelijk vóór de zojuist geciteerde verzen schreef:
Van binnen was hij juist, gelijck hij buiten scheen?

Eeuwig scheen zijn glimlach, maar diep in zijn hart klaagde de weemoed en ook hij
zelf vond zich het getrouwst afgebeeld op die diepernstige foto die de Vox Carolina
later in haar rouwnummer zou plaatsen, de foto aan de achterkant waarvan hij
eenmaal zelf geschreven had het slot van Perk's Iris:
Mij is gemeenzaam, wie even eenzaam
Het leven verlangende slijt ...

A. WEIJNEN
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Lijst van geschriften
In de Mélanges de linguistique et de philologie offerts à Jacq. van Ginneken, à
l'occasion du soixantième anniversaire de sa naissance, Paris 1937, bevindt zich
p. XVII vlgg. een bibliografie van niet minder dan 586 nummers. Deze bibliografie
werd reeds afgesloten op 9 April 1937. Voor een gedeeltelijk vervolg op deze lijst
verwijs ik naar: Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap
onder de Katholieken in Nederland, Lijst van geschriften van leden der Vereeniging,
Supplement 1940 ('s-Gravenhage 1941), p. 316-317. Hier worden voor de periode
van 9 April 1937 tot begin 1940 nog 43 nieuwe nummers vermeld.
Wij zien er van af deze beide lijsten hier opnieuw te laten afdrukken en bepalen
ons tot de door hem gepubliceerde boeken. Ook hier zeigt sich in de thans passief
bedoelde Beschränkung opnieuw der Meister.
1904

Grondbeginselen der psychologische
taalwetenschap. Eene synthetische
proeve I, Lier, VIII + 239 blz.

1905

Grondbeginselen der psychologische
taalwetenschap. Eene synthetische
proeve II, Lier, 321 blz.

1907

Principes de linguistique psychologique,
552 blz.

1911

Het gevoel in taal en woordkunst I, Lier,
96 blz.

1912

Het gevoel in taal- en woordkunst II, De
gevoelsinvloed op taal en letteren, Lier,
blz. 97-353.

1913

Handboek der Nederlandsche taal I, De
sociologische structuur der
Nederlandsche taal I, Nijmegen, 552 blz.
(van de eerste helft verscheen een
tweede druk in 1928).

1914

Handboek der Nederlandsche taal II, De
sociologische structuur II, Nijmegen, 542
blz.

1917

De roman van een kleuter, Nijmegen,
266 blz. (2e dr. 1922).

1917

en J. Endepols, De regenboogkleuren
van Nederlands taal. Nijmegen, 258 blz.
(2e dr. in 1931).

1917

Als ons moedertaalonderwijs nog ooit
gezond wil worden. Een hartig woord aan
hen die belang stellen in de toekomst van
het Nederlandsche volk, Nijmegen, 80
blz.
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Zielkunde en Taylorsysteem, Amsterdam,
96 blz. (2e dr. 1920).

1918

De rechte man op de rechte plaats,
Amsterdam, 106 blz. (2e dr. 1920).

1918

Arbeid vermoeit, Amsterdam, 116 blz.

1918

Handleiding voor kinder-catechumenaat,
vak-catechumenaat en
volwassenen-catechumenaat, Den Haag,
103 blz.

1919

Gelaat, gebaar en klankexpressie,
Leiden, 134 blz.

1919

Grondregelen van het Gezelschap der
Vrouwen van Bethanië, Oudenbosch,
113 blz.

1923

Protestant en Katholiek, Amsterdam, 96
blz.

1923

Eenvoudige taallesjes voor volwassenen,
Nijmegen-Utrecht, 128 blz.

1923

Taalkundige afdwalingen,
Nijmegen-Utrecht, 127 blz.

1923

Nederlandsche dialectstudie,
Nijmegen-Utrecht, 99 blz.

1923

De nieuwe richting in de taalwetenschap,
Nijmegen-Utrecht, 133 blz.

1924

De ontdekkingen van den kleuter,
Nijmegen, 87 blz.

1924

Nederlandsch katholiek leven, Nijmegen,
88 blz.

1925

De oorzaken der taalveranderingen,
Amsterdam, 35 blz. (2e ongew. dr. van
92 blz. in 1930; 3e omgew. dr. van 99
blz. in 1930).

1925

De liturgie van het doopsel, een
litterair-psychologische commentaar,
Nijmegen, 99 blz.

1926

De erfelijkheid der klankwetten,
Amsterdam, 50 blz.

1926

De evolutie van het dogma; een
historisch-apologetische beschouwing.
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1926

en E.J.J. van der Heyden, Leges
Barbarorum, Nijmegen, 40 blz.

1927

Voordrachten over het Katholicisme voor
niet-Katholieken, verlucht met 24
illustraties van Jan Toorop, Rotterdam,
432 blz. (2e dr. in 1928, 3e dr. in 1929).

1928

Sint Peter Kanis van Nijmegen. Een
voorlooper onzer gouden eeuw, Rijswijk,
146 blz.

1928

De geschiedenis der
middel-Nederlandsche letterkunde in het
licht der ethnologische
literatuur-wetenschap, Nijmegen, 55 blz.

1929

De navolging van Christus of het
dagboek van Geert Groote in den
oorspronkelijken Nederlandschen tekst
hersteld, en met de oudste Latijnsche
vertaling vergeleken,
Brussel-'s-Hertogenbosch, 439 blz.

1929

Op zoek naar den oudsten tekst en den
waren schrijver van het eerste boek der
Navolging van Christus,
Tekstvergelijkende spoor-naspeuringen,
Wetteren, 133 blz.

1930

De ziel van Augustinus en haar God,
Mechelen-Amsterdam, 72 blz.

1931

Grondbeginselen van de schrijfwijze der
Nederlandsche taal, Hilversum, 192 blz.

1932

De ontwikkelingsgeschiedenis van de
systemen der menschelijke taalklanken,
Amsterdam, 93 blz.

1934

- en J. Malaise, The following of Christ
or The spiritual diary of Gerard Groote,
translated into English from original
Netherlandish texts as edited by James
van Ginneken, XLIII + 244 blz.

1935

Ras en Taal, Amsterdam, 190 blz.

1938

Contribution à la grammaire comparée
des langues du Caucase, Amsterdam,
139 blz.

1938

De taalschat van het Limburgsche leven
van Jesus, Maastricht, 1-342.

1939

La reconstruction typologique des
langues archaïques de l'humanité,
Amsterdam, 1-182.
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1940

Trois textes pré-kempistes du premier
livre de l'Imitation, édités et commentés
à l'occasion de l'anniversaire
sexcentenaire de Gérard Groote,
Amsterdam, 156 blz.

1941

Trois textes pré-Kempistes du second
livre de l'Imitation, Amsterdam, 116 blz.

1943

De studie der Nederlandsche streektalen,
Amsterdam, 111 blz.

1944

De navolging van Christus, naar de
oudste teksten in de authentieke
volgorde bewerkt, Amsterdam, 126 blz.
(2e posth. druk 1946).

1946

(posthuum) Het mysterie der
menschelijke taal, Haarlem, 37 blz.
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Jacobus Heinsius
(Amsterdam, 23 Juni 1872-Wassenaar, 18 Mei 1947)
Jacobus Heinsius was de tweede zoon van Auke Heinsius, hoofd van de
Coornhertschool te Amsterdam, uit een Fries geslacht dat sinds 1689 (te Stavoren)
wordt vermeld, en van Johanna Reinira Acquoy, die tien dagen na zijn geboorte
overleed. De oudste zoon Hein Willems (1863-1939) werd de bekende plantkundige.
Van de familie Acquoy, die in 1515 het Huis t'Ackoye (in het dorpje Acquoy of Akkooi
onder de gemeente Beesd) bewoonde, komen schouten, schepenen en heemraden
voor; in 1667 naar de Zuidelijke Nederlanden verhuisd, is zij later in ons land
teruggekeerd en bracht van daar de Franse uitspraak van haar naam mee.
Grootvader van moederszijde was Jacobus Acquoy, bekend wiskundige en
medeoprichter van de levensverzekeringmaatschappij van het N.O.G., die ook de
vader was van de vermaarde theoloog J.G.R. Acquoy, schrijver o.a. van ‘Het Klooster
te Windesheim’ en sinds 1878 hoogleraar te Leiden.
Na de vroege dood van de moeder werden de kinderen Heinsius aanvankelijk
verzorgd door een nicht, die overleed voordat Jacobus zes jaar was. In 1879
hertrouwde de vader met Antoinette F. Bleyenberg; dit tweede huwelijk bleef
kinderloos. De vader, een man van hoogstaand doch teruggetrokken karakter, was
geen krachtige persoonlijkheid en stond sterk onder de invloed van de des te
wilskrachtiger, heerszuchtige, maar onevenwichtige tweede vrouw. Aan hem echter
heeft Jacobus voor zijn geestelijke ontwikkeling veel te danken gehad. Taalkundig
en historisch aangelegd, was hij de schrijver van verschillende populaire
geschiedwerken, zoals een geschiedenis van Amsterdam. Zijn historische
belangstelling en zijn liefde voor deze stad gingen van hem op de zoon over. Uit
familiepapieren blijkt, dat de voorouders het reizen in het bloed zat; allerlei
interessante reisbeschrijvingen zijn bewaard en mogen de jongen hebben geboeid.
Ook nam zijn vader hem mee op uitstapjes naar Nederlandse plaatsen waar
geschiedkundige monumenten en herinneringen te vinden waren. Dat zijn
stiefmoeder zeer gesteld was op buitenlandse reizen, bracht voor de jonge Heinsius
het buitenkansje mee dat ook hij reeds als gymnasiast herhaaldelijk hiervan genoot.
Toch had zijn jeugd iets eenzaams, het is alsof hij thuis onder een druk leefde; en
al kan men zeggen dat hij aan intellectuele voorlichting niet te kort kwam, het echte
vrolijke jongensleven hebben hij en zijn broer gemist.
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Aan sport mocht hij niet doen; hij kon niet schaatsenrijden en pas als student gelukte
het hem, met medewerking van een arts, zwemmen te mogen leren. Op het
gymnasium scheen hij zich dan ook niet gemakkelijk aan te sluiten; beter ging dit
als hij uit logeren was, te Groningen of Kampen; vriendschappen, hier gesloten,
bleven duurzaam. Intussen getuigt een nog lang volgehouden correspondentie - in
het Latijn - van zijn gehechtheid aan ds Van Cleeff. Heeft hij ook later slechts matige
belangstelling getoond voor sportieve prestaties en werd hij, hoewel hij door ijverige
studie het tot een zekere hoogte in pianospel had gebracht, toch nooit de ware
muziekliefhebber, des te meer genoot hij van schilder- en beeldhouwkunst en van
oude, bijzondere boeken. In zijn later leven koos hij als doel van uitstapjes o.a.
Barbizon en Zuid-Frankrijk. Toen in de jongste tijd het reizen voor oudere mensen
zo bezwaarlijk werd, wipte hij toch vaak over naar Den Haag, Amsterdam of
Rotterdam om er een interessante tentoonstelling te bezoeken. Over het algemeen
was het de oude kunst, die hem het meest aantrok, en zo was het ook met literatuur.
Evenals zijn vader, was hij geen man van veel woorden; vaardig met de pen, is
er uit hem geen debater gegroeid, al was hij in zijn studententijd een ijverig lid van
zijn dispuut. Was het zijn Friese aard, was het een gevolg van zijn niet opwekkende
jeugd? Bescheiden en huiselijk van aanleg, ontving hij graag gasten en logé's en
was er dan op bedacht hun iets moois of belangwekkends te laten zien.
Vaderlandsliefde en gehechtheid aan het koningshuis gingen bij hem gepaard met
een tamelijk linkse oriëntering in de politiek, hij kon zich in theorie de republiek als
de beste regeringsvorm voorstellen. Luiheid, het jagen naar eer of hoge positie en
een laatdunkende houding waren hem onverdraaglijk; waar hij er op stuitte, waren
een scherp woord of een scherpe toon hem niet vreemd. Warme waardering had
hij voor stille, eenvoudige werkers, als prof. Hesseling of dr Kesper. Enthousiast
kon hij zich verheugen als buitengewone wetenschappelijke prestaties werden
erkend en beloond, zowel in als buiten zijn vak. Piëteit toonde hij in het zorgvuldig
bewaren van herinneringen aan overledenen.
Op 4 April 1901 huwde hij met Anna Christina Montijn, geboren 30 April 1867 te
Amsterdam als dochter van Christiaan Montijn, directeur van de
levensverzekeringmaatschappij van het N.O.G. Hun enig kind, Christina Aukje, is
sinds 1924 echtgenote van mr Tj. J. Dorhout Mees, thans hoogleraar te Utrecht.
Voor zijn gezin en dat van zijn kinderen was Heinsius een liefhebbend echtgenoot,
vader en grootvader.
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De laatste levensjaren zijn door aanhoudende ziekte en zwakte van zijn vrouw niet
gemakkelijk voor hem geweest; het tekort aan hulp in de huishouding heeft van hem
als van zovelen physieke inspanning geëist die op zijn leeftijd eigenlijk boven zijn
krachten ging, maar in zijn zorg toonde hij een eindeloos geduld en een vrouwelijke
zachtheid. Toen zich beiden vooral om harentwil in het voorjaar van 1947 in een
verplegingsinrichting hadden laten opnemen, werd hij er tegen verwachting aanstonds
bedlegerig en overleed er na enige maanden.
Op het Amsterdams gymnasium en aan de universiteit was hij blijkbaar een leerling
en student die con amore de aangewezen studiewegen bewandelde: bevorderingen
en eindexamen cum laude werden gevolgd door academische examens en promotie
met dezelfde onderscheiding. Aanvankelijk was geschiedenis het uitverkoren vak
waarin hij zich aan de hogeschool wilde bekwamen. Sinds 1890 volgt hij er de
colleges van Verdam (sinds 1891 van diens opvolger Te Winkel), van Rogge, Kan
en Uhlenbeck; ook die in paedagogiek van Van Es. Maar de vakken van de beide
eerstgenoemden en meer misschien nog dat van Uhlenbeck - met wie hij tot zijn
dood toe bevriend bleef - maakten de diepste indruk en taalstudie werd voor hem
de hoofdzaak. Zijn beantwoording van een prijsvraag, uitgeschreven door de
Groningse universiteit, een ‘studie van de taal des Statenbijbels en der bijbehoorende
kantteekeningen’, werd met een eervolle vermelding gehonoreerd en leverde hem
het onderwerp van de dissertatie waarop hem 28 April 1897 de graad van doctor
in de Nederlandse letteren cum laude werd verleend.
De in het diepst van zijn hart gekoesterde hoop om aan de redactie van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal te worden verbonden zag hij aanvankelijk
niet verwezenlijkt en zo werd de weg van het onderwijs gekozen. Op 11 Maart 1897
werd hij benoemd tot tijdelijk leraar aan de Rijks H.B.S. te Zwolle. Kort daarop volgde
de verloving en na zijn benoeming tot leraar aan de Rijks H.B.S. te Gouda het
huwelijk. Omgang met jonge collega's leverde waardevolle vriendschappen op, o.a.
met de tegenwoordige prof. J.H. Scholte, die hem aan het graf als vriend en als
wetenschappelijk werker herdacht. Intussen bevredigde hem het les geven maar
matig. Vermoedelijk lokten hem weinig de methoden, destijds voorgestaan in Taal
en Letteren (zijn collega te Gouda was J.H. van den Bosch), hoe zeer hij ook
instemde met de taalwetenschappelijke inzichten, in dat tijdschrift gepropageerd;
misschien ook stond hem, wiens geest zich gemakkelijk bewoog in de officieel
wetenschap-
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pelijke vormen, de daar gebruikelijke vrijere toon minder aan. Hoe het zij, al gauw
zocht hij in zijn vrije tijd bezigheid op het Goudse archief, dat onder leiding stond
van de archivaris dr L.A. Kesper, met wie hij levenslang bevriend is gebleven. Een
tweetal publicaties waren weldra de vrucht van deze arbeid en er begon zich het
perspectief van een loopbaan in de archiefwereld te openen, toen hem het aanbod
werd gedaan om zich tot redacteur van het Woordenboek te doen opleiden. Dat de
taalstudie hem niet los had gelaten, had hij getoond door zijn archiefwerk af te
wisselen met het bezoeken van de colleges van Uhlenbeck, die Cosijn te Leiden
was opgevolgd; ook had hij al in zijn studententijd op verzoek van Verdam, die
daaraan behoefte voelde voor zijn colleges, een Nederlands-Gotische Woordenlijst
samengesteld. Het opgeven van de leraarsbetrekking betekende een financiële
achteruitgang en voorlopig althans verlies van het recht op pensioen; toch werd
geen ogenblik geaarzeld en de kans met beide handen aangegrepen. 1 Mei 1905
nam hij ontslag te Gouda en deed zijn intrede in het Leids wetenschappelijk milieu
waar hij zijn levenswerk zou vinden. Twee jaar stonden voor de opleiding, maar
reeds 1 Mei 1906 werd hij tot zelfstandig redacteur aangesteld.
Had hij, onder leiding van dr A. Beets, zijn sporen moeten verdienen door
medewerking aan het slotgedeelte van deel XI, nu kreeg hij voor eigen
verantwoording de bewerking van deel VIII, waarvan de 1ste aflevering verscheen
in 1907. Het eerste stuk van dit deel kwam gereed in 1916, terwijl hij in 1913 na
Kluyvers vertrek had moeten inspringen ter voltooiing van deel IX. Voor zijn rekening
kwamen nu achtereenvolgens het tweede stuk van deel VIII en deel XVI, die
respectievelijk in 1924 en 1934 het licht zagen. Toen Beets uit de redactie trad,
II

waren 10 afleveringen gereed van VII , waarvan hij nu de voortzetting op zich nam.
Intussen sloeg ook voor hem, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd, op 1 Juli 1934 het uur van afscheid, maar had hij de voldoening dat de
bewerking door jongere krachten van de overblijvende afleveringen van dit deel,
dat in 1941 gereed kwam, onder zijn leiding werd gesteld, wat ook nog geldt voor
de eerste vijf afleveringen van deel XVII.
Had men Heinsius kunnen gelukwensen met het feit dat hij door zijn opneming
in de redactie zijn liefste wens vervuld had gezien, met niet minder recht kan men,
de resultaten van zijn arbeid overziende, het Woordenboek gelukwensen met de
redacteur die het in hem had ver-
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worven. Andere leden van de staf mogen hebben uitgeblonken door gaven die hem
niet waren geschonken, men zal moeten betwijfelen of hij in zijn zin voor ordelijke
behandeling van de stof, in voorbeeldige acribie, in volharding en in critische
waakzaamheid door iemand is overtroffen. Ook al is soms gemeend dat zijn subtiele
onderscheidingen wel eens dreigen de overzichtelijkheid in het gedrang te brengen,
terecht heeft men zijn bijdragen ‘tot de laatste letter verantwoord’ genoemd. ‘De
vaderlandse wetenschap’, schrijft een vakgenoot in ruimere zin, ‘verliest in hem een
vertegenwoordiger, die haar gediend heeft met die zorgvuldigheid en volledige
toewijding, die een sierend kenmerk waren van de generatie waartoe hij behoorde.
In het bizonder zal zijn nagedachtenis geëerd blijven bij degenen die de onschatbare
waarde kennen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, en in dit werk de
kwaliteiten der verschillende onderdelen vergelijkenderwijs weten te schatten’.
Vrucht van de studie voor het Woordenboek waren ook verscheidene artikelen
die men vindt in het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. In de lijn
van zijn proefschrift liggen een uitgave van de Resolutiën en een beknopte studie,
deze keer ook op syntactisch en idiomatisch gebied en in vergelijking met de
Deux-aesbijbel, geschreven voor de 300ste verjaring van het verschijnen van de
Statenbijbel. Met tekstuitgaven heeft hij zich maar een enkele maal beziggehouden.
Dat niet Vondel of Hooft, maar Huygens door hem als object ter verklaring werd
aangevat, strookt geheel met de geschapenheid van zijn geest, die meer op het
verstandelijke en didactische dan op het verhevene en aesthetische was toegespitst.
‘Huygens' gedichten verstaanbaar te maken voor ieder ontwikkeld lezer die zich
een weinig nadenken wil getroosten’ was stellig een kolfje naar zijn hand en tot dit
werk kwam hem naast zijn gedegen kennis van het Nederlands der 17de eeuw zijn
grondige belezenheid van de Bijbel uitstekend te stade.
Had hij indertijd het onderwijs vaarwel gezegd, op een ander plan zou hij zich
toch later weer op dit terrein begeven. Sedert 1918 gedurende 20 jaren lid van de
examencommissie voor de middelbare akte Nederlands, heeft hij zowel privatim als
in cursusverband aan de opleiding van een groot aantal candidaten voor dit examen
deelgenomen. Het dictaat van historische grammatica dat hij hierbij als leidraad
gebruikte, later naast het bekende boek van Schönfeld, genoot een grote reputatie.
Sommige van zijn oudleerlingen ontmoette hij weer als leraren aan hogere
burgerscholen als hij, wat bij herhaling het geval was, de functie van deskundige
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bij de eindexamens bekleedde, een werkzaamheid die voor een paar keer werd
onderbroken tijdens de oorlogsjaren, toen hij door de ‘autoriteiten’ om politieke
redenen(!) van de voordracht werd geschrapt. Dat hij in een paar schendblaadjes
destijds als ‘gevaarlijke Jodenknecht’ aan de kaak werd gesteld, zal hem ongetwijfeld
als een eer worden aangerekend.
Nog van andere zijde blijft ons over dit welbestede leven te belichten: behalve in
wetenschappelijk werk vond hij bevrediging in het dienen van de gemeenschap in
verschillende organen waartoe hij vroeger of later in betrekking kwam te staan. Vele
jaren heeft de Waalse Gemeente waartoe hij behoorde, van de diensten genoten
die hij haar als diaken, als ouderling, als regent van het Hôpital wallon en van het
J. Persijns-hofje, als lid en vice-voorzitter van de Commission de l'Histoire heeft
bewezen. Door de redactie van het maandblad Het Museum tot haar secretaris
benoemd, werd hij in 1928 als medelid opgenomen en tot op zijn sterfbed was hij
bezig de belangen van het blad te behartigen. Maar in het bijzonder moet worden
gesproken over de hoog te schatten diensten die Heinsius heeft bewezen aan de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Als van al zijn werk wordt de waarde
er van mee bepaald door de ernst waarmee hij steeds een eenmaal aanvaarde taak
behartigde, hier geheel in overeenstemming met de warme gevoelens die hij de
Maatschappij toedroeg. Tot zijn dood toe een ijverig lid van de Commissie voor
Taal- en Letterkunde, maakte hij gedurende een vijfendertigtal jaren van 1900 af
deel uit van het Bestuur. Bij zijn zuinig en accuraat beheer stelde hij zich een verder
doel dan het afleggen van feilloze periodieke verantwoordingen en wel door het
beogen en bepleiten van de noodzakelijkheid om de Maatschappij, door versterking
van haar vaste Fonds, in toenemende mate in staat te stellen haar bestemming te
vervullen. Het lijkt niet overbodig hier uitdrukkelijk er aan te herinneren dat zij veel
aan hem heeft te danken. Immers, zoals een van zijn oude vrienden mij schrijft, wij
leven snel ‘en daar is geen gedachtenis van de voorgaande dingen’.
D.C. TINBERGEN

Lijst der geschriften
1893

Nederlandsch-Gotische Woordenlijst,
Groningen.

1897

Klank- en buigingsleer van de taal des
Statenbijbels, Groningen.

1897

De oudst bewaarde stadsrekening van
Gouda (1437). Bijdr. en Meded. Hist.
Genootschap, Deel XXV.

1897

De financiën van de stad Gouda in de
15de eeuw. Bijdr. voor Vad. gesch. en
Oudheidk., 4e R., Deel IV.
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1903

Naar aanleiding van een gedicht van
Huygens en een gedicht van Hooft. Ts.
v. Ned. Taal- en Letterkunde, XXII.

1904

Huygens' Koren-bloemen III en IV,
herzien en met vele aanteekeningen
vermeerderd. Pantheon, Zutphen.
Herdrukt 1924.

1907-1941

Woordenboek der Nederlandsche Taal:
1916 Deel VIII, Eerste Stuk
1924 Deel VIII, Tweede Stuk
1934 Deel XVI.
Voor medewerking aan, resp. leiding bij
Deel XI, Deel IX, Deel VII Tweede Stuk
en Deel XVII zie het Levensbericht.

1908

Iets over Mathijs de Castelein's Baladen
van Doornijcke. Ts. XXVII.

1910

Quets = 'k wed des. Ts. XXIX.

1911

Lakmoes. Ts. XXX.

1912

Zwemmen. Ts. XXXI

1919

De ‘resolutiën’ betreffende de taal van
den Statenbijbel met de bijbehoorende
stukken. Documenten en kleine teksten,
Groningen-Den Haag.

1923

Beoordeling van Schönfelds Historiese
Grammatika van het Nederlands.
Museum (van de 2de en 3de druk resp.
aldaar 1925 en 1933).

1925

Huygens' Koren-bloemen I en II, herzien
en met vele aanteekeningen
vermeerderd. Pantheon, Zutphen.

1926

Naschrift bij: L.C. Michels, Plaatsen uit
Huygens. Ts. XLV.

1928

Een eigenaardig gebruik van het
werkwoord komen. Ts. XLVII.

1929

Over verbindingen als tot barstens toe.
Ts. XLVIII.

1936

Getes. Ts. LV.

1937

De taal van den Statenbijbel. De
Statenvertaling 1637-1937, Haarlem.

1937

Naschrift op Heeroma: Lierelauwen. Ts.
LVI.

1941

Naschrift op H.L. Bezoen: Oostndl.
beteun(e) enz.. Ts. LX.
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1944

Een onbegrepen woord in de werken van
Van Fockenbroek: grunjer. Ts. LXIII.

1944

Over de Nederlandsche scheepsterm
striets en Ndl. trijs, Hd. trieze enz.. Ts.
LXIII.
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Jan Gualtherus Christiaan Joosting
(Purmerend, 17 April 1866 - Velp (Gld.), 18 April 1944)
1

Uit het gezin van de Ned. Hervormde predikant Jan Theodorus Joosting en zijn
vrouw Sara Gerarda Lagerwey (predikantsdochter) zijn enige bekende nakomelingen.
Eén ervan was de befaamde bruggen-ingenieur der Nederlandse Spoorwegen Dr
Ir Pieter Joosting; een andere de geletterde archivaris, rechtshistoricus, uitgever
van handschriften en werker op ideëel gebied, die we hier gedenken.
Was de ene broeder uitgesproken technisch van aanleg, de andere viel zonder
moeite onder de alpha-groep te rangschikken. Had hij naar zijn zin kunnen handelen,
hij zou predikant zijn geworden. Maar reeds in de opleidingsjaren bleek dat hij enige
hiervoor noodzakelijke voorwaarden van voordracht en optreden miste. Zo werd de
keuze, na enige aarzeling, bepaald op een ander vak, en wel, zeer bewust, op het
archivariaat.
De omgeving waarin de jonge man opgroeide was wel bevorderlijk voor zulk een
besluit. De vader had zijn Noordhollandse standplaatsen (St. Maarten, Purmerend)
in 1870 verwisseld met Hees-Neerbosch, om in dat lieflijke vóóroord van Nijmegen
te blijven. ‘Jan’ bezocht te Nijmegen het stedelijk gymnasium, aanvankelijk nog in
de oude Latijnse School op het St. Stevenskerkhof; en de stad die hij doorschreed
om die oud-historische plek te bereiken was wel geschikt om het labiele evenwicht
van verleden, heden en toekomst te leren beseffen, het belang ener zorgvuldige
bewaring van oude overblijfselen te doen inzien. Het als vesting zo juist ontmantelde
Nijmegen onderging een grondige verjongingskuur; maar tegelijkertijd restaureerde
het met zorg zijn oude bouwwerken, wist het bv. aan zijn Kronenburgertoren een
blijvende plaats als element van traditie en schoonheid te verzekeren. En de
producten der opgravingen konden evenzeer de belangstelling wekken van een
begaafde gymnasiast, die de school in vijf jaren afliep.
Toch zal niet het gymnasiale onderwijs Joostings richting hebben bepaald. Van
zijn geschiedenisleraren (laatstelijk P.A. van Deinse) zal hij niet veel blijvends hebben
ontvangen. Eerder kon hij iets opdoen in het gezin van Nijmegens burgemeester
Mr Bijleveld, wiens zoon een zijner tijdgenoten was. De familie Bijleveld was zeer
historisch gericht; de

1

De Bie en Loosjes, Woordenboek van Prot. Godgel. IV, 574.
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oude heer had tijdens zijn burgemeesterschap de stadscharters in het ‘Blok’
bestudeerd en beschreven, en juist in deze jaren werd met zwaar historisch geschut
het recht aangaande het Oud-Burgergasthuis betwist en beprocedeerd - twist en
proces waarin de gelijkwaardigheid van Katholieken en Protestanten een hoofdfactor
uitmaakte. We zijn immers nog in de tijd dat Nijmegens bevolking weliswaar, als
steeds, overwegend Katholiek, maar de Nijmeegse aristocratie overwegend
Protestant was. De predikantszoon in een overwegend Katholiek dorp moest ervan
onder de indruk komen dat de Katholieke kinderen, waarmee hij altijd speelde,
anti-‘Geuzen’-liedjes zongen als ze uit de lering kwamen. Een jeugdindruk die zijn
leven voor een belangrijk deel bepaald heeft.
Het was te begrijpen dat Joosting nu tijdens zijn juridische studie te Utrecht ook
inzonderheid de rechtshistorische leiding zocht van professor Pols. Deze werd ook
zijn promotor, toen hij zijn proefschrift over het zeventuigsrecht (1890) had te
verdedigen. Een geschrift waarin we de latere Joosting reeds herkennen door ijver
en zorgvuldigheid in het opsporen en uitgeven van bronnen, maar een tekortschieten
in de synthese, in het vormend vermogen; een volgen ook van een reeds door
anderen gebaande weg (hier die van Fruins opstel over Waarheid, Kenning en
2
Zeventuig . Nu mag men in een proefschrift uiteraard geen hoge mate van originaliteit
verwachten.
De beroepskeuze bleef definitief op het archivariaat bepaald; onder het beleid
van Victor de Stuers was er een opleving ook in de maatschappelijke erkenning van
het vak, zodat het niet vermetel was een toekomst erin te zoeken. Joosting zocht
zijn vakopleiding nu eerst te Nijmegen, waar de gemeente-archivaris Mr W. van de
Poll hem gaarne in het oudarchief op het stadhuis toeliet en hem werk kon bezorgen
in de behandeling van de pas verworven archieven der broederschappen; Joostings
aandeel daarin werd zo overwegend dat de in 1891 gedrukte inventaris op Joostings
naam alléén kwam te staan. Een ‘ouderwetse’ inventaris werd het, overwegend
regestenlijst; de ‘boeken en stukken’ in een aparte rubriek achteraan. Het blijkt hier
wel hoezeer men zich niet alleen de werkwijze van archivistiek, maar ook de
hulpmiddelen van chronologie etc. nog moest verschaffen.
Aan deze Nijmeegse periode is Joosting steeds met erkentelijkheid
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blijven gedenken. Hij schreef het levensbericht van Mr van de Poll voor ‘Letterkunde’
en gewaagde nog in 1924, bij de posthume uitgave van een werk van H.D.J. van
Schevichaven, van de ‘nobele figuur’ van deze zijn ‘sympathieken vriend’.
Maar in dit Nijmegen, waar de jonge man van anderen niet veel meer te leren
had, werd het te gemakkelijk voor hem. Hij vertrok dan ook, naar Groningen, waar
de kortelings opgetreden Rijksarchivaris J.A. Feith hem als volontair ten Rijksarchieve
toeliet, hem inwijdde in de archiefleer waaraan de namen van Muller, Feith en Fruin
verbonden zouden blijven, en hem de ordening van een klein archief als proefstuk
deed verrichten. Negen maanden duurde dit verblijf. Of Joosting er ook de colleges
heeft bezocht van Blok, van wiens onderwijs toen een roep van vernieuwing uitging?
Zijn eerste vaste positie werd nu, in 1892, bereikt te Utrecht, waar hij als
‘rechtskundig ambtenaar’ aan het gemeente-archief de opvolger werd van de naar
Dordrecht vertrokken Mr Overvoorde en zich dus onder de ‘jongeren’ van de
befaamde Mr S. Muller Fz. zag opgenomen - van die Mr Muller, die met zulk een
talent archiefordening, bronnenuitgave en synthetische, bevattelijke publicatie wist
te verbinden en hierdoor de waardering voor het archivariaat in groter en kleiner
kringen heeft doen toenemen. Mr Joosting profiteerde van deze goede school. Hij
ordende enige in bewaring verkregen archieven; hij diende het gemeentebestuur
van menig rapport over vragen van praktische toepassing van oud recht en het
bewijs dienaangaande aan de archieven te ontlenen; en hij vond, zo jong als hij
was, reeds erkenning in zijn kring, doordat hij in 1892 de bijeenkomst der
archivarissen te Utrecht kreeg te verzorgen.
Hoe jammer is het dat Mr Muller er niet in geslaagd is, tussen de onder zijn leiding
gevormde archivisten goede verhoudingen te scheppen en te bewaren. Hiervoor
was hij nu eenmaal de man niet. Van haar vorming af is de archivisten-organisatie
door rivaliteiten en twisten verstoord; en zo hierin Mr Joosting de plaats die hem
door kennis en ijver toekwam heeft moeten missen (hij kwam nimmer in het bestuur)
door eigen karaktereigenschappen, de rivaliteiten van anderen spraken te dezen
maar al te zeer mede.
Na drie jaren ging Joosting over naar het Utrechtse Rijksarchief, nog steeds dus
onder de leiding van Muller; hier volgde hij de te Middelburg benoemde Mr Fruin
op als commies-chartermeester. Zijn werk werd veelzijdiger. Hij kreeg de hand in
een hoofd-archief: het archief der
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Staten van Utrecht, welks beschrijving grotendeels zijn werk was; en, vanwege het
provinciaal bestuur aangewezen in de zomer gemeentelijke en waterschapsarchieven
te ordenen, leerde hij plattelandsverhoudingen nader kennen, werkte in Westbroek
en Achttienhoven. Het zegt heel wat dat zijn lastige chef bij voortduring zeer met
hem was ingenomen.
De rechtsgeschiedenis, Joostings eigenlijke studievak, bevond zich zeer sterk in
het stadium van de jacht op documenten, van de hernieuwde bronnenuitgaven. Het
was een algemene overtuiging dat eerst na veel omvangrijker en veelvuldiger
onderzoekingen en publicaties tot nieuwe synthesen zou kunnen worden overgegaan;
professor Pols, zelf bestuurslid der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het
Oud-vaderlandsche Recht, zal dit aan zijn leerling hebben ingescherpt, terwijl
anderzijds Mr Muller aan zijn ondergeschikten hierin een ereplicht van de archivist
leerde zien. Joosting kwam reeds in 1893, op eigen initiatief, met een uitgave der
Ordelen van den Etstoel van Drenthe; en hij kreeg met Overvoorde de
bronnenuitgave aangaande de Utrechtse gilden te verzorgen. Voor gilden en
broederschappen is hij zich steeds blijven interesseren.
Na aldus zijn levensweg volledig gevonden te hebben en door zijn huwelijk met
mejuffrouw W. Heitz (1893) ook maatschappelijk te zijn gevestigd bereikte Joosting
een meer zelfstandige positie doordat hij per 1 Januari 1897 als opvolger van Mr
S. Gratama tot rijksarchivaris in Drenthe werd benoemd. Hij stond, door zijn
rechtsbronnen-uitgave en zijn bewerking der Drentse plaatsnamen (die in 1901 zou
verschijnen) reeds niet vreemd tegenover deze provincie en zal de functie met
genoegen hebben aanvaard. Maar hij zou ondervinden dat de meerdere
zelfstandigheid ook kwetsbare verantwoordelijkheid meebracht.
De verdeling der Overheidstaak ten onzent was voorheen ook in dit opzicht
overwegend territoriaal geweest. De archivarissen in de provinciën waren provinciale
ambtenaren, door de provinciale besturen uit de eigen gewestelijke kring benoemd.
Wat zij wellicht ontbeerden aan beroepsscholing konden zij door homogeniteit met
de gewestelijke samenleving goedmaken. Het regime De Stuers bracht hierin
verandering; en waren Drenthe's eerste Rijksarchivarissen Kijmmell en Gratama
nog Noorderlingen geweest, Joosting was een geïmporteerde deskundige. Het lag
voor de hand dat hij gevaar zou lopen in wrijving te komen met het gewestelijke
middelpunt van geschiedvorsing en oudheidkunde, het Provinciale Museum van
Oudheden; ook persoonlijke factoren leidden
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hiertoe. En deze wrijving liet zich niet wachten; zijn gehele Asser ambtstijd heeft
Joosting in gespannen verhouding verkeerd met het bestuur van dat Museum en
daardoor ook met het provinciale bestuur.
Er was nog iets; een disharmonie tussen de wijze en mate van gemoedelijke
archievenverzorging die men in de provincie verwachtte en wenste, en het zéér
wetenschappelijke en zéér ambtelijke beheer dat thans van Rijkswege was aanvaard
en voorgeschreven. Wat in de centra van Nederlands economisch en cultureel leven
als normaal gold moest in het nog zoveel soberder Drenthe hoofdschudden
verwekken. Een dienst van drie, vier ambtenaren voor het werk dat vroeger Magnin
niet zonder succes in snipperuren had verricht - een nieuw, representatief gebouw
ter bevatting van hetgeen men vroeger zonder bezwaar op een zolder of op ‘het
bovensuitetje eener burgerwoning’ geplaatst had gezien -, waardering hiervoor liet
zich in Drenthe aanvankelijk niet verwachten.
Gratama was ten tijde van zijn vertrek met de nieuwe ordening en beschrijving al
een heel eind gevorderd. Maar Joosting begon direct, dit alles geheel over te doen.
‘Der gute Archivar benutzt die Arbeit seiner Vorgänger; der schlechte vernichtet sie,
3
um die eigene an die Stelle setzen zu können’ , heeft een kenner, iets te scherp,
gezegd. Het is Joosting door Gratama zeer kwalijk genomen - en Gratama was een
machtig man. Zijn eigen ordening en beschrijving (die in onderdelen wel beter zullen
zijn dan het eerste werk) kon Joosting in een reeks van gedrukte inventarissen met
regestenlijsten voltooien; alle zeer omvangrijk, uitvoerig, grondig, degelijk; de
moderne archiefverzorging in alle opzichten op de spits gedreven.
Hiermede had Joosting zich de volmaakte leerling van Muller, Feith en Fruin
betoond; wat zij hadden gepredikt liet zich op een klein depôt als het Drentse volledig
toepassen. Oogstte hij hiervoor nu ook waardering? De besprekingen zijner werken
waren wel geschikt de bewerker tureluurs te maken. De ene keer heette de inleiding
te kort, een andermaal te lang; nu miste men verklarende toelichtingen, dan weer
werd hem verweten dat hij de gebruiker te veel in zijn keuken liet kijken; eerst was
het algemeen gevoelen dat hij de voleindiging nodeloos vertraagde door Gratama's
werk terzijde te zetten, later liet men soms doorschemeren dat inventarissen die
elkander zó vlug opvolgden wel niet goed doorwerkt zouden zijn; - en ten allerlaatste
kwam Muller, de
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geestelijke vader der nieuwe richting, vertellen dat het toch geen goed beleid was,
aan de inventarisatie van een klein en onbelangrijk depôt zoveel energie en geld
ten koste te leggen, terwijl in het centrum belangrijker werk ongedaan bleef.
En de bronnenuitgave, die ereplicht van de archivaris, hoe verging het Joosting
daarmede? Het Oorkondenboek voor (Groningen en) Drenthe was bij zijn komst
welhaast voltooid; hij overwoog een voortzetting ook nà 1405, maar er kwam niets
van. Van het Drentsch Plakkaatboek kon hij één deel doen verschijnen; de drie die
hadden moeten volgen bleven na zijn vertrek achterwege, voornamelijk doordat de
stof te weinig belangrijk werd geacht. Jammer dat er toen zelfs geen voorloopige
plakkatenlijst is gedrukt.
Voor de oud-vaderlandse rechtsbronnen bleef Joosting werkzaam in het spoor
dat zijn promotor en anderen hem hadden gewezen; hij liet zich vinden voor de
bewerking van de bronnen der middeleeuwse kerkelijke rechtspraak. Een werk dat
zijn activiteit jaren lang grotendeels moest absorberen en dat hij, wederom, tot een
goed einde bracht. En welke was daarop de reactie? Dat deze rijk vloeiende stroom
4
van documenten naar enige droogte deed verlangen ! De rechtshistorici hadden
genoeg van de steeds hoger opstapeling van voorshands onbewerkte gegevens;
men begon in te zien dat ook hier een te veel kon optreden.
Zo moest Joosting tot zijn teleurstelling ondervinden dat hij, de hem gegeven
voorschriften en voorstellingen consequent volgende, weinig dank daarvoor oogstte;
dat de gebreken die uit de opzet voortvloeiden aan de uitvoerder werden geweten,
terwijl zij die het met de uitvoering zo nauw niet hadden genomen buiten blaam
bleven.
De wetenschapsman moest ook wel eens met minder zuivere belangstelling in
de eigen provincie in conflict geraken. Als de Overheid voor oude spullen (archivalia,
archaeologica) zoveel over had, waarom zou dan een particulier er niet iets aan
mogen verdienen? Archivalia van plattelands-instellingen werden tegen goed geld
te koop aangeboden. Er ontstond een industrie van urnen. Een verdienstelijk
amateur, notabel in Hoogeveen, publiceerde een kwasi-authentiek geschiedverhaal
dat als bellettrie gewaardeerd kon worden, maar welks voorgewende echtheid
ontmaskering vereiste. Nuttig en nodig, het optreden tegen zulke uitwassen; - maar
niet de manier zich populair te maken.
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Lag het ook niet in Joostings aard, dat hij met anderen licht in botsing kwam?
Enerzijds zeer zeker. Hij miste de gave van het gemakkelijk samenwerken, kende
aan eigen richtsnoer, eigen inzicht te zeer absolute waarde toe, had niet geleerd
het goed-Groninger spreekwoord, volgens hetwelk ‘andere mensen ook mensen’
zijn. Anderzijds vermag men deze gezellige huisvader en goede vriend, ijverig
bezoeker van bijeenkomsten en vergaderingen, lid van tientallen verenigingen,
voorzitter van de Evangelische Maatschappij, van de Ned. Protestantenbond,
bestuurslid van de Gustaaf-Adolf-vereeniging (afd. Arnhem), van de Protestantse
vereniging ‘Unitas’ en van politieke organisaties, toegewijd sociaal werker in ‘Pro
Juventute’ en in de vereniging die thans ‘Tot Steun’ heet - vermag men, zeggen we,
deze man niet zonder meer als onhandelbaar, onbruikbaar te beschouwen, zoals
een hem ongunstig gezind wereldje het waar wilde hebben.
De beroepskeuze was misschien toch niet de juiste geweest; men stelt zich
Joosting voor als beter geplaatst in collegiaal werk of in een hechter ambtelijk
verband. Het isolement, de eenzaamheid van het archivariaat werkte op zijn
zenuwen. Men vertelt dat hij zichtbaar verheugd kon zijn bij het ontvangen van een
dienstbrief; ook, dat hij het niet kon laten op de gang te gaan kijken als eindelijk
weer eens de voetstap van een bezoeker weerklonk.
Maar zolang iemand nog niet over de middelbare leeftijd is, zolang hij hoopt op
verandering resp. verbetering, is de druk van minder gunstige ambtelijke
verhoudingen niet ondragelijk. Joosting leefde zeker in zulke verwachtingen. Het
was in het licht daarvan dat hij toelating verkreeg als privaat-docent in het
oud-vaderlandse recht aan de Groninger hogeschool; en mocht op de openbare les
die hij als zodanig aan de sacramentele term ‘Bij de Gratie Gods’ wijdde, van
historische en ook van rechtshistorische zijde wel wat te zeggen vallen, het streven
ook de hedendaagse rechtsverschijnselen, waar nodig, in het licht der historie te
zien had een aanleiding tot vruchtbaar onderwijs kunnen zijn. In deze tijd ook
publiceerde Joosting meermalen studies van wat wijder strekking, meest in
samenhang met zijn uitgave der oude kerkelijke rechtsbronnen. Wat hierin vooral
opvalt is de gemakkelijkheid waarmede deze oud-liberale Protestant, deze uit zijn
jeugd tegen het Katholicisme vooringenomen man de normen van eigen tijd en
eigen kring op de middeleeuwse verhoudingen toepast. Hierdoor maken deze
beschouwingen thans een volkomen verouderde indruk. Maar, men dient te be-
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denken dat van Rooms-Katholieke zijde van het eigen verleden nog weinig werk
was gemaakt. Zoals de predikant-professor Moll de middeleeuwse kerkelijke
geschiedenis in het algemeen, had ook de predikantszoon Joosting het
middeleeuwse kerkrecht (althans het procesrecht en de rechterlijke organisatie)
moeten behandelen.
Over teleurstellingen spreekt men meestal niet en zo is het niet met zekerheid te
zeggen wat Joosting van zijn toekomst had verwacht. Maar men mag wel aannemen
dat het niet overeenkomstig zijn wens was toen hij in de zomer van 1913 als
rijksarchivaris naar Groningen werd verplaatst; dat hij hogere wensen had gehad
en ook wel van beroep had willen veranderen was niet onbekend. Moest hij nu in
Groningen de minder aangename ervaringen van Assen - waar hij het tenslotte toch
wet had kunnen uithouden - gaan herhalen, zonder hoop op verandering?
Gemakkelijk zou hij het er zeker niet hebben. Het Groninger Rijksarchief verkeerde
in een eigenaardige toestand. Er had een familieregering geheerst; na Mr R.K.
Driessen, de eerste provinciale archivaris (1825-1832), had de familie Feith er in
drie generaties (1832-1913) het bewind gevoerd. De laatste, J.A. Feith, was moeilijk
te vervangen. Hij incarneerde de provinciale geschiedenis, zoals Joosting de eerste
5
was geweest te erkennen ; in zijn fraai patriciërshuis had hij een staat gevoerd die
zijn opvolger bezwaarlijk zou kunnen evenaren. Op het archief hadden de beide
eerste heren Feith, Driessens weg volgende, alle charters en stukken van stad en
gewest in één chronologische orde geplaatst en de boekdelen gerangschikt als in
een bibliotheek: dit al door een gedrukte catalogus gemakkelijk toegankelijk gemaakt.
De nieuwe leer eiste verandering en J.A. Feith was ook al in andere richting gegaan,
maar nog zo weinig, dat de last en het odium der reorganisatie weder ten volle op
Joosting moesten neerkomen. Kon men zich nog afvragen of hij te Assen wel goed
had gehandeld door niet de bewerking van Gratama eenvoudig af te maken, hier
in Groningen was de noodzaak van reorganisatie, tégen het te verwachten verzet
van gewestelijke archiefgebruikers in, onloochenbaar. Te meer daar het archief der
stad moest worden afgescheiden. Maar dit alles moest onder allerongunstigste
omstandigheden geschieden; het complex van het provinciehuis, waarin het
archiefgebouw besloten lag, was aan algehele verbouwing onderhevig; rommel,
stof en lawaai heersten jaren lang oppermachtig; de oude werkkamer
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van de archivaris was een somber, inpandig vertrek geworden, een weinig geschikt
verblijf voor een nerveus type zoals Joosting, wiens gezondheid door het Groninger
klimaat toch al ongunstig was beïnvloed; en met zijn ondergeschikten leefde hij in
een sfeer van afweer en reserve. Te hunnen aanzien kon hij het juiste woord op het
juiste ogenblik niet meer vinden. Waarbij nog kwam dat Joosting door de inmiddels
uitgebroken (eerste) wereldoorlog zedelijk diep geschokt was. Het besef dat ieder
mens zich had in te zetten voor de vrede, voor een duurzame betere toekomst,
leefde sterk in hem en het bracht hem tot daden, zowel in ontwerpen voor de
komende wereldorganisatie als in de directe internationale hulpverlening aan
getroffenen. Het moest wel eens moeilijk zijn met zulke wereldomspannende
gedachtenvluchten de minutieuze vervulling van niet steeds aangename
beroepsplichten te verenigen.
Al keerde de Asser tijd niet in alle opzichten terug, Joosting vond zich ook te
Groningen in tal van besturen geplaatst: als secretaris der Prov. Archaeologische
Commissie, als bibliothecaris van Pro Excolendo Jure Patrio, als penningmeester
der Vereen. v. Terpenonderzoek zag hij zich als beroeps-historicus wel erkend.
Redacteur van de Groninger Volksalmanak, kon hij zich hier in de gewestelijke
geschiedschrijving vrijer uiten dan het in Drenthe mogelijk was geweest; en hij gaf
de blijken daarvan. En wederom, als te voren, liet hij zich gewillig vinden tot het
geven van bijdragen aan grote ondernemingen, werken-voor-velen. Voor de
Geschiedkundige Atlas gaf hij een goede (eerste) bewerking van het weerbarstige
materiaal der markgenootschappen in de Groninger zandstreken; vervolgens
bewerkte hij de kerspelkaart voor de bisdommen Münster en Osnabrück in
Noord-Nederland. Dit laatste werk heeft geleden onder overhaaste afwerking (de
moeilijkheid der stof zou trouwens door het hedendaagse Monasticon Batavum
weder bewezen worden); maar onverdiend-afkeurend was de beoordeling die Jhr
Mr W.G. Feith, toen aan het Algemeen Rijksarchief werkzaam, van dit werk
publiceerde. De lust, alles af te keuren wat uit Joostings handen kwam, voert Feith
6
van zijn kant tot onhoudbare beweringen .
Deze ondervinding, gevoegd bij de min of meer bedekte hatelijkheden die in de
verslagen van de Algemene Rijksarchivaris aan het adres van Joosting te lezen
waren, hadden deze tot nadenken moeten stemmen. Maar als verblind liet hij het
op een crisis aankomen. Hij had
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zich in 1918 genoopt gezien het huis waar hij met de zijnen (twee dochters en twee
zoons waren hem geschonken) gelukkig gewoond had, te verlaten; niet in staat
zijnde (door koop) een andere woning te verwerven was hij tenslotte beland in een
woning in het Tuindorp te Haren, ver van de stad. Zijn meubelen had hij grotendeels
opgeslagen in het inmiddels gereedkomende archiefgebouw aan de St. Jansstraat;
en hij had zich een wonderlijk schema van aanwezigheid of veeleer van afwezigheid
aangewend. Joosting schijnt nooit eraan gedacht te hebben dat zich uit dit een en
ander ambtelijke tekortkomingen lieten afleiden. Maar toen zowel hijzelf als zijn
commies gelijktijdig wegens geschokte zenuwen ziekteverlof moesten hebben en
niemand anders dan W.G. Feith (dien men als Joostings voorbestemde opvolger
7
mocht aanmerken) met de waarneming van het bureau werd belast , was de
onhoudbare toestand voor aller ogen duidelijk geworden. Het was dan ook niet
verwonderlijk dat, toen het ‘ijstijdperk der bezuiniging’ het ontslag van vier
Rijksarchivarissen eiste, Joosting daarbij zou zijn; en men wist hieraan een
8
voorkomen van objectiviteit te geven, al behoudt de lezer der desbetreffende stukken
het onprettige gevoel dat de zucht tot behartiging van het dienstbelang hier - o zeker,
niet afwezig was, maar toch - niet met uitsluiting van ieder ander motief heeft gewerkt.
Zo zag Joosting zijn met zoveel ambitie begonnen loopbaan op 58-jarigen leeftijd
afgesloten door op-wachtgeld-stelling, welhaast vervroegde pensioenering. Zijn
aanvankelijke hoop, elders nog wel een bevredigende functie te zullen vinden, ging
niet in vervulling. Daar zijn Groninger privaatdocentschap zich niet tot een bezigheid
van belang had ontwikkeld vertrok, zodra het ontslag door de uitspraak der Tweede
Kamer als definitief viel te beschouwen, het gezin naar Velp, naar het Gelders land
van Joostings herkomst, waar hij nog een vredige levensavond heeft kunnen
doorbrengen, een enkele maal nog eens iets publicerend, de band met ideële
organisaties vooral aanhoudend.
Tracht men nu tenslotte Joostings betekenis als man van letteren te overzien,
dan moet men hem aanmerken als een kind van zijn tijd. Van een tijd die de
wetenschappelijke toegankelijkheid der archieven als een
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Zie, naast de in de opgave der werken genoemde brochure, de Handelingen der
Staten-Generaal 1928/29, bijlagen no. 233, en de behandeling daarvan (accoordverklaring
met het beleid van de Minister z.h.st.) in de Tweede Kamer.
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hoge roeping zag en de uitvoering daarvan als een dringende Staatszaak, tegen
velerlei verzet in, door te voeren. Een tijd voorts die hoge waarde hechtte aan
bronnenpublicaties en die met voorliefde dáártoe de wetenschappelijke werkers
zocht te winnen. Bij een in wezen onzelfstandige figuur als Joosting gelukte dit een
en ander maar al te zeer. Hij werd een conscientieus inventarisator, een
onvermoeibaar bronnenuitgever, een getrouw medewerker aan verzamelwerken
zoals de Nomina Geographica en de Geschiedkundige Atlas. Ten koste, dunkt ons,
van zijn vorming of althans ontwikkeling als zelfstandig schrijver, als zoeker en
vinder van combinaties, als geschiedschrijver. Een archivist die zijn dienende functie
als zodanig heeft verstaan en vervuld; een volharder die het niet beneden zich achtte
ondankbaar werk te verrichten waarop anderen zouden voortbouwen - terwijl, waar
eens een wijder worp werd gewaagd, niet zelden werd misgeworpen.
De verhalen die over Joosting plachten te worden verteld zijn met het
langzamerhand uitsterven zijner generatie verstomd. Gelukkig maar. Zulke verhalen,
al behelzen ze een element van waarheid, zijn veelal even weinig verheffend als
waarheidsgetrouw. Of liever, al spreken ze geen ònwaarheid, door isolatie en
overbelichting van één voorval of één trekje vertekenen ze het totale beeld, waarop
9
het voor de medeleden van ‘Letterkunde’ moet aankomen .
S.J. FOCKEMA ANDREAE

Lijst der geschriften

Afzonderlijk verschenen:
1890

Onuitgegeven oorkonden betreffende het
Zeventuigsrecht, met een Inleiding.
Proefschrift Utrecht (LXX-40 bl.).
Nijmegen.

1891

Inventaris van het Oud-Archief der
Nijmeegsche Broederschappen
(XXVIII-615 bl.). Nijmegen.

1891

Inventaris van het archief van den Senaat
der Rijksuniversiteit te Groningen
1614-1813 (Jaarboek Rijksuniversiteit
Groningen).

1893

Ordelen van den Etstoel van Drenthe
1518-1604 (XX-474 bl.). Werken der
Vereeniging tot uitgave der Bronnen van
het Oud-vaderlandsche Recht, 1e reeks
no. 16. Den Haag.

1896

Verslag omtrent de oude gemeente-,
waterschaps- en veenderij-archieven in
de Provincie Utrecht over 1895 (125 bl.).
(Betreft de archieven der gemeenten

9

De bewerker heeft van enige inlichtingen van de familie Joosting en van anderen een - naar
hij hoopt - goed gebruik gemaakt.
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Westbroek en Achttienhoven met de
waterschappen in die gemeenten, en het
archief van het college tot directie van
den Slaperdijk). Utrecht. Id. over 1896.
(Het eigenlijke verslag slechts 2 bl. groot;
de bijlagen bevatten inventarissen niet
door Joosting bewerkt). Utrecht 1898.
(Deze verslagen ook in de Versl. R.O.A.).
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1896-'97

(Met J.C. Overvoorde) De Gilden van
Utrecht tot 1528. Verzameling van
rechtsbronnen, I (De gilden in het
algemeen, met inleiding) (CCXXII-152
bl.), Den Haag 1897. II (De gilden in het
bijzonder) (494 bl.), Den Haag 1896.
(Werken van de Vereeniging tot Uitgave
der Bronnen van het Oud-vaderlandsche
recht, 1e reeks, no. 19, 1 en 2).

1897-1912

Verslagen omtrent het Rijksarchief in
Drenthe 1897-1912. Verslagen van 's
Rijks Oude Archieven, jaarlijks.

1901

Nomina Geographica Neerlandica, dl. V:
Drentsche plaatsnamen. (Uitgegeven
door het Ned. Aardrijkskundig
Genootschap). Leiden.

1901

Het Rijksarchief in Drente (16 bl., met 3
pl.). Assen z.j.

1902

Historia Gelriae, auctore anonymo.
Werken der Vereeniging Gelre, no. II.
Arnhem.

1902

De ‘Clapper’ der Calkoens (24 bl.).
Haarlem.

1904

Het ambt van Predikant (27 bl.). (Rede
op de jaarvergadering van den Ned.
Protestantenbond.) Assen.

1906

Het Archief der abdij te Dikninge. Leiden.

1906

Het Archief der abdij te Assen. Leiden.

1906

De Archieven van den Etstoel en van de
hem opgevolgde collegiën tot 1811.
Leiden.

1906-'24

(Met S. Muller Hz.) Bronnen tot de
geschiedenis der Kerkelijke rechtspraak
in het Bisdom Utrecht in de
Middeleeuwen. Dln 1 en 2: De Indeeling
v.h. bisdom, d. Muller (1e afdeeling),
1906 en 1915; dl. 3, 2e afdeeling: De
Begrenzing der wereldlijke en kerkelijke
rechtspraak tegenover elkander (X-807
blz.), Den Haag 1910; dl. 3, 3e afdeeling:
De Begrenzing van de rechtspraken der
kerkelijke rechters onderling (XVI-509
bl.), Den Haag 1912; dl. 5, 4e afd.:
Provinciale en synodale statuten; 5e afd.:
Seendrechten (XXV-402 bl, 1914; dl. 6,
6e afd.: Ordonnantiën voor de hoven der
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officialen; 7e afd.: Handleidingen voor
het procesrecht (XXIII-442 bl.), Den Haag
1919; dl. 7, 8e afd.: De proosdij van
West-Friesland (VII-542 bl.), Den Haag
1924.
Werken der Vereeniging tot Uitgave der
Bronnen van het Oud-Vaderlandsch
Recht, tweede reeks, resp. delen 8, 17,
11, 14, 16, 19 en 21.
1907

Het Archief der heerlijkheid Ruinen.
Leiden.

1907

De Archieven van de Schultengerichten
in Drente. Leiden.

1907

De Archieven der besturen in Drente van
het Nederlandsch Hervormd
Kerkgenootschap, in het rijksarchief te
Assen berustende. Leiden.

1907

Bijdrage tot de kennis der kerkelijke
rechtspraak in 't bisdom Utrecht.
Historische Avonden II (Groningen 1907),
bl. 115-143. N.B. Ald. bl. 16-18 opgave
van de door Joosting in de jaren
1897-1906 in het Groninger Historisch
Genootschap behandelde onderwerpen.

1909

De Archieven der elkander vóór 1814
opgevolgde gewestelijke besturen in
Drente (CVI-817 bl.). (Gewoonlijk
aangeduid als: Oude Statenarchieven).
Leiden.

1910

Het Huisarchief van Batinge. Leiden.

1910

Inventaris van de Coevorder archieven
berustende in het depôt van 's rijks oude
archieven in Drente. Leiden.

1910

De Archieven van ontbonden
Vereenigingen en Commissiën
berustende in het depôt van 's rijks oude
archieven in Drente. Leiden.

1910

(Met C. Hille Ris Lambers en Léon
Revoyre) Waakt en Werkt. Drie
toespraken. Zaltbommel.

1912

Drentsch Plakkaatboek I (enig)
1412-1633. (X-438 bl.). Leiden.

1912

De Invloed van zijn bodemgesteldheid
op de geschiedenis en de ontwikkeling
van Drente. Handelingen van het XXXIIe
Taal- en Letterkundig Congres 1912, bl.
676.
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1912

Bij de Gratie Gods. Openbare les ter
aanvaarding van het ambt van
privaatdocent in het Oud-vaderlandsche
recht aan de Rijksuniversiteit te
Groningen. (38 bl.).

1912

(Met W.C. Schuylenburg) De archieven
van Kerkvoogden der Ned. Herv.
Gemeente en van de Regenten van het
Gereformeerd Burgerweeshuis te
Utrecht. (Inventarissen der aan de stad
Utrecht in bewaring gegeven archieven,
A en B). Utrecht.

1912-'24

Verslagen omtrent het Rijksarchief in
Groningen 1912-1924. Verslagen van 's
Rijks Oude Archieven, jaarlijks.

1913

Drente 1813-1913. In: 't Herstelde
Nederland, onder redactie van A.N.J.
Fabius, 1913, bl. 529.

1914

Catalogus van de boekerij van Mr L.
Oldenhuis Gratama. Leiden.

1914

De Ondergang van de kerkelijke
rechtspraak in het bisdom Utrecht.
Rechtshistorische Opstellen aangeboden
aan prof. S.J. Fockema Andeae, 1914,
bl. 114.

1915

(Door de leden van het Historisch
Genootschap te Groningen onder
voorzitterschap van Joosting) Album
Studiosorum Academiae Groninganae,
Groningen.

1915

(Met anderen) Menschelijke Stemmen
uit de oorlogvoerende landen. Groningen.

1915

(S. Muller Fz., met medewerking van R.
Fruin Th. Az., J.G. Ch. Joosting en W.J.
Hora Siccama van de Harkstede)
Catalogus van het archief der Staten van
Utrecht 1375-1813. Utrecht.

1916

(Voorwoord van 13 bl. bij:) D.G. van
Nieuwenhoven Helbach, Een Statenbond
voor Europa; de weg ter verkrijging van
een duurzamen vrede. Rotterdam.

1916

(Met L. Knappert) Schetsen uit de
Kerkelijke geschiedenis van Drente.
Amsterdam. Hierin van Joosting's hand:
Zestiend'eeuwsche meeningen over de
kerkhervorming; Een en ander met
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betrekking tot de invoering van de
hervorming in Drente; De schoolmeesters
in Drente tijdens de Republiek;
Armenzorg in Drente inzonderheid in de
17e e.; Doopsgezinden in Drente;
Kerkelijke censuur.
1916

De kerkelijke rechtspraak in het bisdom
Utrecht in: Historische Avonden III, bl.
44-67. Groningen. In deze bundel op bl.
XI: de onderwerpen door Joosting in het
Historisch Genootschap te Groningen
gedurende de jaren 1906-1916.

1920

De Groningsche Marken in: De Marken
van Drente, Groningen, Overijsel en
Gelderland I (Den Haag), bl. 95-156.
Geschiedkundige Atlas van Nederland,
VI.

1921

De kerkelijke indeeling omstreeks 1550,
tevens kloosterkaart; II, De bisdommen
Münster en Osnabrück (in Groningen en
Friesland). Geschiedkundige Atlas van
Nederland, IX. Den Haag.

1921

(Met B.M. de Jonge van Ellemeet en A.
Oltmans) Stukken afkomstig van
Ambtenaren en Particulieren, berustende
in het depôt van 's rijks oude archieven
in Drente. Den Haag.

1926

Brief aan de leden der 1e en 2e Kamer
der Staten-Generaal, met bijlagen, over
het ontslag van Mr Joosting als
Rijksarchivaris in Groningen. Z. pl., z.j.
(1926). Brochure van 29 bl., niet in de
handel.

1928

Staat en Kerk. Verslag van het
verhandelde in de vergaderingen van het
Prov. Utrechtsch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen 1928, bl.
94-100.

Opstellen en Mededeelingen in:
Nederlandsch Archievenblad jg. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 38.
Bijdragen en Mededeelingen v.h. Historisch Genootschap te Utrecht, XVI, XXX.
Navorscher LXIII (1914).
Tijdschrift voor Strafrecht XI (1898).
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Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
1903/04.
Nederlandsche Spectator 1897, 1902.
Verslagen en Mededeelingen der Vereeniging tot Uitgave der bronnen van het
Oud-Vaderlandsche Recht II, III, IV, VI, VII.
Geldersche Volksalmanak 1892, 1894.
Nieuwe Drentsche Volkalmanak 1902, 1904.
Bijdragen tot de Kennis van den Tegenwoordigen Staat der provincie Groningen,
I en II.
Groningsche Volksalmanak 1894, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1924 en
1930.
De Hervorming 1915. Gedenkboek Rome-Dordt, uitgegeven ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan van de Evangelische Maatschappij (1928).
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Leo Maurits Gerard Kooperberg
(Oosterhout, 20 Juni 1878 - Bergen-Belsen, 31 Dec. 1944)
Tot het samenstellen van het hier volgende levensbericht stonden mij niet zo heel
veel gegevens ten dienste. Hoewel wij gedurende een reeks van jaren collega's
aan dezelfde school waren, en ik met Kooperberg op vriendschappelijke voet stond,
heeft tussen hem en mij toch nooit een meer intieme verhouding bestaan. Het
ongeluk wil dat een paar ambtgenoten met wie dit wèl het geval was, reeds zijn
overleden, zodat ik de voorstelling die ik mij van hem heb gevormd, niet aan de
hunne heb kunnen toetsen. Echter bleek een schets van zijn persoonlijkheid, mij
door de eigen zoon verstrekt, de indrukken die ik bewaard had, te bevestigen. En
die herinnering is wel van dien aard, dat ik het verzoek om mij met het ontwerpen
van deze schets te belasten, bij ontstentenis van anderen die de taak allicht beter
hadden kunnen vervullen, uit piëteit niet van de hand heb willen wijzen.
Leo Maurits Gerard Kooperberg werd op 20 Juni 1878 te Oosterhout (N.B.)
geboren als zoon van de arts Dr. Philips Kooperberg. Niet lang daarna werd de
vader benoemd tot directeur van het Ziekenhuis te Leeuwarden, zodat het gezin
daarheen verhuisde. De zoon bezocht, behoudens een ruim tweejarig intermezzo
te Dordrecht, het gymnasium te Leeuwarden, waar hij in 1899 slaagde voor het
eindexamen. Hij studeerde in de Nederlandse letteren te Leiden o.a. onder Blok,
Kalff en Verdam, van wie de eerstgenoemde zijn promotor was toen hem op 28
April 1908 de doctorsgraad werd verleend. Op de studie volgde de leraarsloopbaan,
die hij op 1 Sept. 1908 betrad aan de R.H.B.S. te Leeuwarden. Op 14 Aug. 1910
huwde hij Estella Beerenberg, geb. 2 Sept. 1884 te Zevenbergen (N.B.), toen
onderwijzeres te Alkmaar. Uit hun zeer gelukkig huwelijk werden twee zoons geboren.
In 1911 werd hij benoemd tot leraar aan de Gem. H.B.S. met 3-j. te Den Haag, welk
ambt hij, ook nadat deze school geworden was tot de 7de Gem. H.B.S. met 5-j. c.,
tot 1935 heeft bekleed. Tevens gaf hij een aantal jaren les aan de Gem.
Handelsavondscholen en aan de Scheveningse Kweekschool voor de Zeevaart.
Degenen die Kooperberg van nabij hebben gekend, zullen ten volle beamen dat
zijn leven geleid werd door een plichtgevoel, even sterk in zijn verhouding tot vrouw
en kinderen als bij de vervulling van iedere taak die hij, zij het op onderwijs- of op
wetenschappelijk gebied, een-
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maal op zich had genomen. Daarbij kenmerkten hem een grote bescheidenheid
zowel in de uiterst geringe materiële eisen die hij voor zich zelf aan het leven stelde,
als in de houding die hij aannam tegenover ieder met wie het leven hem in aanraking
bracht; ook een grote welwillendheid die hem b.v. niet deed opzien tegen tijdrovende
nasporingen louter om anderen van dienst te zijn. Zijn diep geworteld gevoel voor
rechtvaardigheid veroordeelde de Britse politiek tijdens de Boerenoorlog niet minder
scherp dan de Jodenvervolging in Duitsland. Zijn kinderen ging hij voor in het belijden
van nationale gezindheid, waar de behandeling van het Belgisch verdrag of van het
Vlootwetontwerp en dgl. schokkende feiten die deden spreken. Want Nederlander
was hij in hart en nieren, ‘zijn geslacht, dat al honderden jaren in Nederland woonde,
had al in de persoon van zijn vader alle banden van religie of volksgemeenschap
met het Jodendom doorgesneden en beschouwde Nederland als het enige vaderland
dat het liefhad’. Hij stond dan ook even fel tegenover het Joodse als tegenover het
Duitse racisme. Zelf liberaal en nationalist, met een zwak voor het militaire, waarin
hij het ridderlijke, het manhaftige, de gelegenheid tot het gedisciplineerd ontplooien
van een persoonlijkheid bewonderde, eerbiedigde hij echter de overtuiging van
andersdenkenden, van een anti-militairistisch sociaal-democratisch collega. Het
diepe plichtbesef waarvan wij spraken, was ook de stimulans van een door en door
werkzaam leven. Behalve in zijn lievelingsvak was hem het onderwijs in Nederlands
en Aardrijkskunde opgedragen; van zijn hand bestaan er enige leerboekjes, echter
merkwaardigerwijze juist op het gebied van laatstgenoemde vakken. Aan de leraar
en vooral aan een wie de praktijk van het les geven niet als van zelf van de hand
gaat, die zich bovendien dwingt tot pijnlijk nauwkeurige correctie van proefwerken,
die zich geroepen acht om, ook buiten de schooluren, zijn best te doen om willige
en onwillige leerlingen op peil te brengen, stelt het hoge eisen, als hij de met moeite
uitgespaarde uren aan wetenschappelijke arbeid wil wijden. En tot zulken hoorde
Kooperberg.
Het omvangrijkste geschrift dat hij heeft nagelaten, is zijn dissertatie met
Margaretha van Oostenrijk als onderwerp. Een uitgebreid onderzoek in tal van
bibliotheken en archieven in Nederland, België en Frankrijk moest er hem de stof
toe leveren; zo ziet men hem zijn plaats innemen in de brede schare van Blok's
discipelen. De al te uitvoerige opzet van de eerste vier hoofdstukken werd oorzaak,
dat zijn werk eerst halverwege aan het eigenlijk onderwerp toekwam en dat zodoende
maar één jaar van
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Margaretha's landvoogdij kon worden beschreven. (Later vond de auteur gelegenheid
om ook de overige jaren, zij het in beknopte vorm, te behandelen.) De beoordelaar
in het Museum (16, 1909), J.S. Theissen, heeft onder alle erkenning van de vlijt, in
het naspeuren betoond, hierop dan ook critiek laten horen; het meest waardeert hij
de ook elders geprezen publicatie van Gattinara's brieven, in een bijlage (blz.
337-463) aan het verhaal toegevoegd. In gelijke geest spraken de N.R. Ct. (7 Mei
1908) en de English Historical Review (July 1910). Inderdaad kan men zeggen dat
het werk niet ‘uit de verf’ is gekomen, wat behalve op de inhoud ook op de taalvorm
moet worden toegepast. Daartegenover staat de lof die hem de Engelse recensent
niet onthoudt: ‘This criticism does not apply to the two last and most important
chapters on Margaret's first appearance as regent and on her foreign policy ... an
admirable account of the influence which M. early began to exercise upon her father’.
Het zal een grote voldoening voor de jeugdige historicus zijn geweest, dat hij
aanstonds tot medewerking aan het N. Biografisch Woordenboek werd aangezocht.
Uitvoerige bijdragen van zijn hand, naast vele kleinere, vinden we over Margaretha
van Oostenrijk, Maximiliaan, Philips de Schone, Maria v. Hongarije e.a. In 1919
werden zijn verdiensten erkend door benoeming tot lid van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde.
Van twee zijden mag de prikkel in hem zijn opgekomen om zich in de dagen van
de Erasmusherdenking met deze figuur bezig te houden: zijn belangstelling voor
alles wat met het hof te Mechelen in verband stond en zijn geestdrift voor de
vredesidee. Een onderzoek naar de betrekkingen tussen Erasmus en het
Oostenrijkse huis en een verzameling van uitingen waarin de grote humanist het
grijpen naar de wapenen veroordeelde, kwamen er uit voort. In verband met zijn
Erasmus-studie staat een andere over Anna van Borssele; een soortgelijk onderzoek
uit genealogisch en historisch oogpunt leidde tot een ‘Proeve van een geschiedenis
van het geslacht Van Naaldwijk’. Op heel ander terrein brachten hem zijn
aanvullingen op Van den Bergh, op Egmond betrekking hebbende, en op weer een
ander liggen studies over onderwerpen uit de krijgsgeschiedenis van de Republiek.
Tijdens de oorlog 1914-1918 was Kooperberg aanvankelijk pro-Duits, een
gezindheid die enerzijds voortsproot uit eerbied voor de Duitse wetenschap,
anderzijds uit de hoop dat er een toekomst voor de Nederlandse cultuur in België
daagde. Toen hij het ware karakter van het Duitse imperialisme leerde doorzien,
schroomde hij niet, ruiterlijk te erkennen
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dat hij zich had vergist. Van zijn rechtvaardigheidsgevoel spreken de artikelen over
neutraliteit, waarin we de voorzichtige historicus die slechts een gefundeerd oordeel
wil uitspreken, tegen destijds zo vaak gehoorde onbekookte uitspraken te velde
zien trekken.
Opheffing van zijn betrekking door beperking van het aantal leerkrachten bij het
M.O. werd aanleiding tot zijn vervroegd eervol ontslag met ingang van 1 Sept. 1935.
Dat hij hierdoor meer tijd tot zijn beschikking kreeg, ziet men weerspiegeld in de lijst
van geschriften.
Over de gebeurtenissen die aan de 2de wereldoorlog vooraf zijn gegaan, heeft
hij zich mijns wetens niet in het openbaar uitgelaten. De steeds toenemende
bedreiging die de vijandige stemming tegen het Jodendom ook voor hem persoonlijk
en voor zijn gezin inhield, moet zijn geestkracht wel ernstig hebben verlamd. Ook
bleef het niet bij bedreiging. In Aug. 1944 viel hij, die veiligheid op de Veluwe had
gezocht, met zijn vrouw in handen van de overweldiger en belandde in het Huis van
Bewaring te Arnhem, vervolgens te Westerbork. De pogingen van een
oud-studiegenoot om nog iets te redden, faalden. Te Bergen-Belsen overleed hij,
die doorgaans een goede gezondheid had genoten, op Oudejaarsavond 1944, op
14 Maart 1945 in de dood gevolgd door zijn echtgenote; commentaar kan men
gissen. Dit was het tragisch einde van een man wie men om zijn nobele gezindheid
en rusteloze werkzaamheid zo gaarne een rustige oude dag zou hebben gegund.
D.C. TINBERGEN

Lijst der geschriften
1908

Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes
der Nederlanden, tot den vrede van
Kamerijk, 1480-1509 (Acad. proefschrift).
Amsterdam, v. Holkema & Warendorf.

1911-1937

Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek I-X
(158 ondertekende artikelen).

1913

Honderd Taaloefeningen. 's-Gravenhage,
Joh. Ykema.

1915

Wat kunnen ons, neutralen, de officieele
gegevens der oorlogvoerende partijen
leeren? Amsterdam, C.L.v.
Langenhuysen (B.F.M. Mensing).

1915

Eenige beschouwingen over het begrip
‘neutraliteit’. Militaire Spectator.

1918

Hecmundensia. Bijdr. v.d. gesch. v.h.
bisd. v. Haarlem XXXV.

1918

Een muiterij in den Spaanschen tijd. De
muiters van Hoogstraten (1602-1604).
Bijdr. v. vad. gesch. en oudheidk.
's-Gravenhage, M. Nijhoff.
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1922-1924

De Aarde en haar Volken, aardrijksk.
leerboek (in samenwerking met O. ten
Have), 4 delen. Rotterdam, Nijgh & v.
Ditmar.

1936

Erasmus als vredeskampioen. Den Haag,
W.P.v. Stockum & Zoon.

1937

Bijdragen tot de Erasmus-herdenking, I,
De verhouding van Erasmus tot het
Oostenrijksche huis. Revue belge de
Philologie et d'Histoire XVI.

1937

De herovering van Breda (1637).
Taxandria XLIV.

1938

Anna van Borssele, haar geslacht en
haar omgeving. Archief, uitgeg. d.h.
Zeeuwsch Genootsch. der
wetenschappen.

1940-1941

Jan van Naaldwijk en zijn geslacht. De
Navorscher 89e en 90e jg.
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Antonius Johannes Lievegoed
+
(Amsterdam, 31 December 1880 - Zeist, 27 Juni 1946)
Toen mijn oud-leermeester Lievegoed kort na de bevrijding van het vaderland een
conceptplan van een academische opleiding voor journalisten in kleine kring liet
circuleren, stelde hij voorop dat de ware journalist wetenschappelijke èn artistieke
zin in zich moet verenigen.
Mocht deze stelling nog bewijs behoeven, Lievegoed zelf heeft het overtuigend
bewijs van de juistheid daarvan gegeven. Hem was het kunstzinnig element
aangeboren; hij had ontvangen ‘de kus der tiende Muze’, zoals Plemp van Duiveland,
een ander grootmeester der vaderlandse journalistiek, het eens heeft uitgedrukt.
Breed wetenschappelijk inzicht in vraagstukken van staatsrechtelijke aard, later ook
in die van het dagbladwezen, maakte hij zich uit eigen aandrift meester.
Lievegoed kon zich aan de wetenschap geven - hij beschouwde het als een der
grootste hem geschonken voorrechten - omdat hij de innerlijke kracht bezat, zich
niet te laten overmeesteren door het jagende tempo, aan alle journalistieke of
daaraan verwante arbeid eigen. Een simpele herinnering. Het was op een avond
bij hem thuis in de spannende dagen vóór het accoord van München. Onophoudelijk
rinkelde de telefoon op zijn lessenaar, waartegenover zijn zorgvuldig geseclecteerde
dagbladwetenschappelijke boeken zich rijden. Wij bespraken een boek over
Burckhardts journalistieke tijd, zwartste bladzijde in diens leven. Opgejaagd als een
hond, voelde de redacteur van de Basler Zeitung zich. ‘Ja’, zei Lievegoed, ‘gelukkig
is hij die de journalistiek dient alleen dan, wanneer hij er in slaagt om er in op te
gaan zonder er in onder te gaan’.
Dit is hemzelf volkomen gelukt. Als zoon van een fabrikant te Amsterdam, waar
hij op Oudejaarsavond 1880 geboren was, voor de handel bestemd, bezocht hij
aldaar H.B.S. en Handelsschool. Maar reeds vóór het eindexamen had hij het plan
opgevat in de journalistiek te gaan. De leraren van de Handelsschool, waar het
denken in grote lijnen, geleid over vele landen en volken in hun handelsverkeer, op
zijn bewegelijke geest stimulerend werkte, ondersteunden de beroepskeuze van
de jonge Lievegoed. In een voordracht, jaren later voor studenten van de
Economische Hogeschool te Rotterdam gehouden, werkte hij met geestdrift uit, hoe
de oorsprong van de kranten mede te vinden is in de handelsbrieven der grote
handelshuizen, waarin naast zakelijke transacties nieuwstijdingen werden
uitgewisseld.

+

[Noot uit jaarboek 1948, p. 204]
Verbetering op het Levensbericht van Antonius Johannes Lievegoed
(Jaarboek 1946-1947, blz. 89-90)
Steunend op de hoger-onderwijswet, waardoor het mogelijk is bij ziekte van een hoogleraar
iemand voor de duur van één cursus te belasten met het houden van wetenschappelijke
voorlezingen, wilde het Leids Universiteitsfonds opdracht tot onderwijs in de
dagbladwetenschap geven. Dit stelsel werd verworpen door het bestuur van de Nederlandse
Journalistenkring en door zijn candidaat, W.N. van der Hout, stichter van het Internationaal
Pers-Museum te 's-Gravenhage, die voor de duur van de voorlezingen onafhankelijk wilden
zijn van het Universiteitsfonds. Na lang zoeken vond dit Lievegoed bereid die post te
aanvaarden zonder dat hij van deze bepaling omtrent zijn functie afwist. Bij toeval kreeg hij
dus dit ambt, waarna op initiatief van prof. Kernkamp de Utrechtse Universiteit Van der Hout
toeliet als privaat-docent in de publiciteitsleer. Toen in 1939 het Leids Universiteitsfonds
besloot zijn post niet meer te handhaven, diende Lievegoed zijn ontslag in, om te voorkomen
dat hij feitelijk aan de dijk gezet zou worden.
J. STEUR
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In 1898 kwam hij als volontair bij de ‘Amsterdamsche Courant’, het z.g. Geeltje,
pépinière voor beginnelingen, maar werkte ook halve dagen aan vertaalwerk op het
Russische Consulaat. Onverbiddelijk in zijn eisen aan de zich in de vakpractijk
bekwamende journalisten, verlangde de hoofdredacteur Van Harper evenwel de
gehele werkkracht. Korte tijd werkte Lievegoed nog op het persbureau van Timmers,
dat toentertijd bijna de gehele provinciale pers bediende, tot hij in 1901 als redacteur
van de ‘Sumatra Post’ naar Deli vertrok. Op 24-jarige leeftijd met de hoofdredactie
belast, genoot hij het volle vertrouwen van de eigenaaruitgever J. Hallermann, zodat
deze hem geheel vrij liet. In de in die dagen rumoerige wereld van de tabakscultuur
diende Lievegoed zonder aanzien des persoons recht en waarheid, pleitte voor
arbeidsinspectie, vestiging van een Raad van Justitie, oprichting van de Delische
Assistentenbond, steeds waardig en deskundig de noodzakelijke vernieuwing van
de arbeidsbegrippen dier dagen aantonend. De toon der Indische pers - hoe geestig
vaak in persoonlijke aanvallen - werd in de ‘Sumatra Post’ niet nagevolgd,
integendeel in zijn blad tot objectief peil geheven. Deze eerste zelfstandige
werkperiode van de journalist Lievegoed die - behalve hoofdartikelen - onder diverse
pseudoniemen interviews, kunstcritieken, literaire schetsen schreef, werd beslissend
voor zijn verdere loopbaan. Zijn morele kracht was beproefd, zijn bekwaamheid
gebleken, de grondslag gelegd voor zijn stijgende verantwoordelijkheid in latere
functies.
Voorjaar 1914 keerde hij naar Holland terug en werd geroepen bij de nachtredactie
Buitenland van de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’. Daar kwam hij in aanraking
met vele buitenlandse journalisten, die 's avonds laat bij de N.R.C., waarvan de
eigen correspondenten en telegrafische diensten de in deze oorlogsjaren vaak
eenzijdige berichtgeving der internationale persbureaux ‘neutraliseerden’,
binnenvielen om nieuws te verkrijgen en van daar uit te zenden naar hun diverse
wereldbladen. Lievegoed gaf deze post in 1916 op om via Amerika terug te gaan
naar Indië, wereld die hem steeds geboeid hield. Als hoofdredacteur en
waarnemend-directeur (de directie zetelde in Den Haag) van het dagblad ‘De
Locomotief’ te Semarang, zette hij van 1917 af de traditie van zijn voorname
voorgangers - een Brooshooft, een Stokvis - voort, ijverend voor de sociale en
culturele verheffing der inheemse bevolking en decentralisatie van bestuur. Zijn
zeer deskundig geschreven en fijn gestileerde ‘Richtlijnen’ - voortreffelijke specimina
van natio-
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nale journalistiek - bestreden de opvattingen der uiterst rechtse groeperingen en
vormden een belangrijke bijdrage tot de stichting van de Volksraad. Zijn bestrijding
van wijlen Berretty, directeur van het persbureau Aneta, leidde tot vergevorderde
pogingen een persbureau te scheppen, eigendom der Nederlands-Indische
dagbladen zelve, en al werd de zakelijke uitvoering op het laatste moment verijdeld,
de gevolgen dezer ontworstelingspogingen aan monopolistische nieuwstyrannie
werkten heilzaam. Als blijk van regeringsbelangstelling werd hij benoemd tot ridder
in de Orde van Oranje-Nassau, en bij zijn 25-jarig journalistiek jubileum gewerd hem
een ongekende belangstelling uit alle kringen der Indische samenleving.
Einde 1925 repatrieerde Lievegoed. Zijn plan om in Leiden rechten te gaan
studeren, aan de verwezenlijking waarvan wijlen professor Van Vollenhoven hem
alle medewerking had toegezegd, werd niet uitgevoerd, daar - wat zelden of nimmer
in de historie van de N.R.C. was voorgekomen - een oud-redacteur opnieuw
redacteur van dit blad werd, ditmaal belast met de Indische rubriek. In deze functie
slaagde hij er in een rubriek te creëren, die in en door haar veelzijdigheid bedoeld
was om Nederland en Indië dichter bij elkaar te brengen. Zijn Indische ervaring
kwam niet slechts de N.R.C. ten goede. Inmiddels ook secretaris van het Indisch
Genootschap te Den Haag en redacteur van het orgaan van deze vereniging
geworden, schreef hij in diverse tijdschriften. Zijn Indische jaren hadden echter ook
zijn inzicht in de vraagstukken van het dagbladwezen verdiept. Want in Indië - zo
verklaarde hij in zijn Openbare Les op 9 October 1931 te Leiden - was hij
genoodzaakt zich zelfstandig rekenschap te geven van taak en betekenis van de
pers zonder de mogelijkheid van veelvuldige gedachtenwisselingen met collega's.
Ook had hij daar op grote afstand de vaderlandse pers in scherpere karakteristieken
leren zien.
Zijn vermogen om zich te concentreren op de wetenschap leek wel in intensiteit
te groeien naarmate hij ouder werd. In het bizonder ging hij zich bezig houden met
het nationale en internationale dagbladwezen als object van onderzoek. Zo werd
Lievegoed een der eersten in ons land, die de bestudering van het dagbladwezen
als cultuurverschijnsel, gehoorzaamd aan eigen wetten, met de daad bevorderde
en stelselmatig in, maar ook buiten journalistieke kringen propageerde. Het was
dan ook niet toevallig, dat het ‘Leidsch Universiteits Fonds’ - eenmaal besloten aan
een in 1930 geuite wens van de Nederlandse Journalistenkring ge-
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volg te geven - aan Lievegoed verzocht, voorlezingen over het dagbladwezen te
houden. Met vreugde aanvaardde hij in 1931 deze pionierstaak te Leiden, en hij
bleef deze vervullen toen de regering een beroep op hem deed, de leiding van de
op te richten Regeringspersdienst op zich te nemen.
Als docent in het dagbladwezen had hij deel uitgemaakt van de
Commissie-François, die tot taak had de mogelijkheden te onderzoeken tot oprichting
van een instantie om de voorlichting van overheidswege, in de eerste plaats van
het buitenland, te verdiepen en te verbreden. Zelf wijdde hij enkele uitvoerige
hoofdartikelen in de N.R.C. aan dit in 1931 verschenen rapport, waarvan de
conclusies door hem overtuigend gemotiveerd en geaccentueerd werden. Lievegoed
kon toen allerminst vermoeden tot chef van deze regeringspersdienst geroepen te
zullen worden, Het gebeurde in het laatst van 1933, en 1 Januari d.a.v. aanvaardde
hij deze zeer verantwoordelijke en in alle opzichten nieuwe werkkring. Voor de
tweede maal werd een redacteurschap bij de N.R.C. prijsgegeven. Zijn nieuwe
functie bracht mee, dat hij als publicist moest terugtreden. Dat kostte hem moeite hoe vaak erkende hij dit niet ruiterlijk? - omdat de journalist in hem bleef.
De keuze der regering bleek goed te zijn geweest, ondanks de zware eisen die
deze subtiele post nationaal en internationaal stelde. Waarom was deze keuze goed
en werd hij met zijn naaste medewerker in de veelvuldige kritieken op de na de
Tweede Wereldoorlog opgerichte Regeringsvoorlichtingsdienst in en buiten het
noodparlement ten voorbeeld gesteld?; waarom oordeelde de zo zeer
gezaghebbende Times na zijn heengaan hem ‘a popular figure in international
journalistic circles’? Niet slechts omdat hij de technische kwaliteiten - eigenschappen
van hoofd - bezat, maar bovenal omdat hij de psychologische voorwaarden eigenschappen van hart - in zich droeg. In staat zich voortreffelijke medewerkers
te kiezen, die vrienden werden, bescheiden, volhoudend, wilskrachtig, gesloten als
het moest, open als het kon, wars van regeringspropaganda, vertrouwen wekkend,
vertrouwen schenkend, dat was de dienaar van overheid en pers, dat was Lievegoed.
Hij had zijn tegenstanders - welke man van formaat en op zulk een post heeft
deze niet - maar zij eerbiedigden hem, omdat hij hen eerbiedigde.
Chef van de R.P.D. èn docent te Leiden. Als hem gevraagd werd, hoe hij deze
functies kon combineren, antwoordde hij: ‘De vraag naar het
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hoe is minder belangrijk dan die naar het waarom. Elke dag opnieuw besef ik beter
de wenselijkheid, dat brede kringen de betekenis van de pers begrijpen’.
Daarom bleef Lievegoed Leiden trouw. Hij hield van de Leidse Universiteit,
waarvan verscheidene figuren zijn vrienden, raadgevers doch ook raadvragers
waren. Toen de Leidse studenten in verzet tegen de bezetter kwamen, schreef hij
een gedicht dat hij slechts zijn intimi - evenals zijn andere gedichten - toezond. In
een der eerste na-oorlogse nummers van het Leids Universiteits Blad heeft men
het gepubliceerd.
Overladen met werk tengevolge van de in September 1939 ontstane internationale
toestand, kon hij geen college meer geven. Dat verdroot hem, niet minder dat door
diezelfde omstandigheden zijn plan - de stichting van een instituut voor de studie
van het dagbladwezen - gesteund door directeuren en journalisten, en de
verwezenlijking nabij, geen doorgang kon hebben.
Met het uitwijken van de regering in Mei 1940 hield de arbeid van haar persdienst
hier te lande uiteraard op. Duitsers en pseudo-Nederlanders zouden wat zij
voorlichting noemden, beter behartigen. Tegenstander van de gewetenloze, tot
‘Pressedezernent’ benoemde Janke, voelde Lievegoed wat hem wachtte. In October
1940 werd hij naar Buchenwald gevoerd, waar hem na enkele maanden een ongeval
trof. Het werd de oorzaak van zijn vervroegde vrijlating, maar hij zou het nimmer
geheel te boven komen. Teruggekeerd studeerde en wandelde hij veel. Na zijn
gedwongen evacuatie uit Den Haag vestigde hij zich in Zeist waar hij genoot van
de omgang met kinderen en kleinkinderen, maar veelal vertoefde hij - opnieuw
gezocht - in Amsterdam. Daar werd ook in opdracht van de vertrouwensmannen
het contact met de illegale pers gelegd.
Een zware slag trof hem kort na de bevrijding toen hem duidelijk werd, dat hij in
het kader van de ‘herstel en vernieuwings’ politiek zijn zelfstandige positie niet
opnieuw zou kunnen innemen. Alleen zijn familie en intiemste vrienden beseften
wat dit voor hem betekende, hoewel hij er nauwelijks over sprak. Lievegoed
aanvaardde de enig mogelijke consequentie, vroeg en verkreeg eervol ontslag uit
overheidsdienst.
Hoge binnen- en buitenlandse onderscheidingen zijn hem gedurende zijn loopbaan
ten deel gevallen.
Vijfenzestig jaren oud, aanvaardde hij op verzoek van de leiding van de N.R.C.
het redacteurschap Overzeese Gebiedsdelen. Voor de derde
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maal bij deze krant werkzaam, gaf hij zich met reëel begrip voor de naoorlogse
vraagstukken aan deze functie. Ook in Leiden werd hij wederom benoemd. Zijn
advies werd gevraagd toen de Economische Hogeschool te Rotterdam de vestiging
van een buitengewoon professoraat in de journalistiek overwoog. Deze post zou
de kroon op zijn arbeid geworden zijn. Stilaan had hij zich dan uit de actuele
journalistiek zullen terugtrekken om zich geheel te wijden aan de theoretische en
practische vorming van de journalist en tevens zijn grootste wens te vervullen: het
schrijven van een typologie van de Nederlandse en Indische pers.
Het heeft niet zo mogen zijn. Op advies van zijn in Zeist woonachtige zoon-medicus
stelde hij zich daar in April 1946 onder diens persoonlijk toezicht. De verhoogde
bloeddruk oefende een hoogst nadelige invloed uit op het gezichtsvermogen;
volstrekte rust was geboden. Zijn echtgenote, die van de Delische jaren af haar taak
en plaats naast deze rusteloze werker gekend heeft en zulk een grote steun in zijn
leven geweest is, bleef evenals hijzelf op geheel herstel hopen, toen beterschap
merkbaar intrad. Doch onverwachts kwam het einde, 27 Juni 1946.
Op een zonnige zomermorgen waren wij op Westerveld. De woorden daar uit
velerlei kring ten afscheid gesproken, bevestigden dat een der bekwaamste
Nederlandse journalisten, een scherpzinnig geleerde, maar-belangrijker nog - een
nobel man was heengegaan.
Lievegoed gekend te hebben, betekent een blijvend voorrecht.
M. SCHNEIDER

Geschriften
Een opgave te doen van zijn zeer talrijke publicaties is op deze plaats ondoenlijk.
Volledig of vrijwel volledig zijn deze aanwezig in zijn dagbladwetenschappelijke
boekerij, die - beschikbaar gesteld door zijn weduwe, mevrouw M.I. Th.
Lievegoed-van Buren Schele, daarbij handelend in de geest van haar echtgenoot
- de grondslag en kern zal vormen van de inmiddels gestichte ‘Nederlandse
Persbibliotheek’ te Amsterdam.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1947

93

Steven Willem Floris Margadant
(22 Nov. 1887, 's-Gravenhage, 15 Maart 1946)
Steven Willem Floris Margadant werd 22 Nov. 1887 te Den Haag geboren, zijn
vader, Willem Floris Margadant (1840-1922), was marine-officier, interesseerde zich
buitengewoon voor letterkunde en was jarenlang bestuurslid van het Haags
Letterkundig Genootschap ‘Oefening Kweekt Kennis’. De zoon erfde deze litteraire
belangstelling van den vader: zowel de moderne als de klassieke litteratuur hadden
onafgebroken zijn aandacht. Margadant bezocht het Haagse Gymnasium en
studeerde vervolgens wis- en natuurkunde aan de rijksuniversiteit te Leiden. Hij
deed aldaar in 1915 met goed gevolg doctoraal-examen en bleef aanvankelijk
privaat-leraar in de stad zijner inwoning. Later werd hij rector aan de gymnasiale
afdeling van het Appollo-instituut te Amsterdam, waar hij onderwijs in de klassieke
talen gaf. In de laatste jaren van zijn leven was hij leraar in de wiskunde aan de
Gem. H.B.S. te Schiedam.
Margadant was meer dan 25 jaren secretaris van het Bilderdijk-museum te
Amsterdam, alwaar de resultaten zijner onderzoekingen omtrent Bilderdijks leven
bewaard worden (sommige publiceerde hij in de jaarverslagen van dat Genootschap).
De uitkomsten van zijn taalkundige studiën zijn neergelegd in zijn beide boeken:
‘De Psychologie van het Grieksche Werkwoord’ (1929) en ‘Lexilogus’ (1931). Voor
de uitgeverij J. Philip Kruseman, den Haag, voltooide hij in 1930 zijn boek ‘De
Wereldlitteratuur’, een geschiedenis der letteren, waarvoor wijlen Prof. Dr Jan L.
Walch een inleiding schreef; bij H.P. Leopold N.V., Den Haag, verschenen in 1935
zijn ‘Twintigduizend citaten’. Verder schreef hij een ‘Geschiedenis der Familie
Margadant’, twee brochures ‘Het Staatsexamen’ (1929) en ‘Het Gymnasium’ (1934).
In 1926 bestreed hij de theorieën van Sig. Freud in het ‘Haagsch Maandblad’; van
1930-1934 was hij redacteur van ‘Vragen van den Dag’, in 1935 van het ‘Haagsch
Maandblad’.
Voor onze Maatschappij had Floris Margadant een warme belangstelling, maar
evenzeer trok hem het Haagse ‘Oefening Kweekt Kennis’, waar zijn vader reeds
‘thuis’ was. In 1915 werd hij tot secretaris van dit Genootschap benoemd en hij
vervulde die taak met de inzet van al zijn krachten. Bij het honderdjarig bestaan van
‘O.K.K.’ (1934) verscheen bij Leopold zijn ‘Geschiedenis van het Letterkundig
Genootschap Oefening Kweekt Kennis’, een boek vol bijzonderheden en anecdoten.
Sedert 1940 was hij erelid van ‘O.K.K.’
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Zowel zijn vrienden in de Leidse Maatschappij als die in het Haagse Genootschap
hebben hem leren kennen en waarderen als een van eigen levensstijl en eigen
smaak, die zijn litteraire liefdes met vuur en temperament verdedigde; hij kon
genieten van wat hij in Leiden of in Den Haag als ‘een nobele middag’ beschouwde
en een bezoek aan zijn gastvrije studeerkamer, met rondom de tot de zoldering
reikende planken met boeken, werd altijd interessant. Zijn gesprekken hadden
onverbiddelijk niveau, hij was een gul gastheer (‘een goede sigaar, een goed glas
en een goede bezoeker zijn de hoekstenen van een schonen avond’) en zelfs dán,
(vooràl dan) als men het volslagen òn-eens met hem was, werd een gesprek met
deze levendige mens, bijzondere persoonlijkheid en trouwe vriend een boeiende
gebeurtenis. Het gemis dat zijn heengaan voor zijn gezin betekent, wordt door vele
vrienden blijvend gedeeld.
BEN VAN EYSSELSTEIJN
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Hendrik Marius van Nes
(Goeree (Oost-Voorne), 31 Maart 1862 - Leiden, 18 Augustus 1946)
Dr van Nes heeft het de schrijver van een kort levensbericht, onbedoeld, bijzonder
gemakkelijk gemaakt. Op 75-jarige leeftijd gaf hij namelijk een boek uit (zonder
jaartal), opgedragen aan zijn leerlingen, getiteld: ‘Uit mijn leven - Herinneringen door
Dr H.M. van Nes.’ Wel beschouwd is daarin alles uitvoeriger gezegd, wat hier slechts
in beknopter vorm meegedeeld kan worden. Want als iemand zich beijvert om zich
het beeld van de overledene scherp voor ogen te stellen, daarbij gebruik makende
van de eigen ervaring getoetst aan de bevindingen van anderen, en tevens de
belangrijkste boeken en geschriften herlezende om de schrijver die zich daarin
geheel bloot gaf, toch min of meer, zij het op de meest welwillende wijze, controlerend
na te gaan, blijkt het opnieuw overduidelijk hoe juist die bladzijden zijn persoon en
werk tekenen.
Vaak wordt tegen het te boek stellen van herinneringen op zeer hoge leeftijd
ingebracht, dat niemand de verhoudingen van zijn jeugd en van de zeer verschillende
omstandigheden, waaronder hij beslissingen moest nemen, naar behoren kan
weergeven, tenzij misschien op grond van een uitvoerig dagboek, maar dan mag
ik hier toch wel voor een uitzondering pleiten. Er zijn immers mensen met een
bijzonder getrouw geheugen, zelfs zó, dat zij, inplaats van de vreugde er van te
beleven, eerder moeten klagen over de last, die het veroorzaakt. Tot deze kleine
groep behoorde Van Nes, die nog in Mei 1946 een opstel publiceerde over: ‘Een
goed geheugen met zijn voor en tegen’. Hij deed dat niet zo maar. Het onderwerp
hield hem reeds lang bezig, omdat zijn eigen persoon er ten nauwste mee betrokken
was.
Het resultaat der overwegingen luidt, dat er niet zo heel veel oorspronkelijkheid
in de wereld is, althans niet in die, welke uit boeken bestaat. De oude Prediker had
in zijn tijd reeds gelijk, toen hij zeide, dat er geen einde is van vele boeken te maken
en dat er niets nieuws is onder de zon. ‘En nu is dit het tegen van het goede
geheugen’, schrijft hij, ‘dat het weinigje oorspronkelijkheid, dat in ons is overgebleven,
nog gevaar loopt te verdwijnen. Bij haast elk voorkomend onderwerp weet de man
van het goede geheugen, wie er iets over gezegd heeft en wat hij er over heeft
gezegd: de grote verzoeking komt over hem om eigen denkarbeid te sparen en
eenvoudig na te praten of na te
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schrijven, wat de ander heeft gezegd. Ik noemde, aldus Van Nes, oorspronkelijkheid;
waarlijk oorspronkelijke schrijvers zijn er inderdaad maar weinigen. Dat komt
natuurlijk omdat er weinig oorspronkelijke denkers zijn. Mijn leermeester Prof. J.H.
Gunning placht te zeggen, dat oorspronkelijkheid feitelijk niets anders is dan
eerlijkheid, mits deze dan ook zo strikt mogelijk wordt nagestreefd. Het moet er niet
om te doen zijn iets nieuws te zeggen of te schrijven, maar om enkel te zeggen of
te schrijven wat werkelijk ons eigendom is geworden, wat in ons vlees en bloed is
overgegaan, ook al werd de gedachte ons bekend door middel van woord of geschrift
van een ander. Alles wat deze oorspronkelijkheid in de weg staat d.i. het eigen
nadenken verhindert, is verkeerd, een nadeel kan een zegen in een vloek verkeren.
Zou ik zo ongelijk hebben, als ik ook het goed geheugen onder de debetposten wil
voegen? ... Wij geloven aan iets eigens in iedere mens; wij beschouwen deze als
oorsprong nemend in een gedachte Gods, waaraan hij in zijn leven vorm en
uitdrukking moet geven. Uit deze oorsprong komt zijn oorspronkelijkheid voort. Als
ik dus tot iemand zeg: word oorspronkelijk, dan zeg ik eigenlijk tot hem: wees u zelf.’
Wanneer wij deze opmerkingen lezen en overwegen met het oog op hem, die ze
schreef, dan zijn zij ons een uitnemend hulpmiddel om te verstaan wie Van Nes
was. Komt tot hem de eis: wees u zelf, dan aarzel ik om te zeggen: hij is zichzelf
geworden; liever zou ik willen verzekeren: hij is zichzelf geweest. Zo was hij en zo
is hij gebleven. De bodem van zijn leven is niet zodanig omgeploegd, dat er diepe
voren in zijn getrokken. Daarvoor merken wij niet genoeg van strijd en worsteling,
van gebrokenheid en verbijstering, van nood, angst en vreze.
Vroeger sprak men in de religieuze psychologie vaak over twee groepen van
mensen. Bij de eerste ging alles langs lijnen van geleidelijkheid; zij die daartoe
behoorden hadden geen strijd als andere mensen, ook niet in hun verhouding tot
God. Bij degenen echter die een breuk kenden, die uit elkaar gerukt werden door
het leven en zouden zijn omgekomen, ten ware de Heer hen had vernieuwd en
doorgeholpen, is alles zo veel onrustiger en heviger. Van Nes heeft blijkbaar van
zijn jeugd af de verbondenheid met zijn Heer gekend en zonder felle strijd behouden.
Op oorspronkelijkheid heeft hij in zijn vele geschriften, redevoeringen en opstellen
geen aanspraak gemaakt, geen andere namelijk dan deze, dat hij eerlijk en
nauwkeurig refererend zijn opmerkingen maakte, die niet een uiterlijk vertoon van
geleerdheid beoogden, doch veeleer telkens
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aandrongen op het erkennen van de waarde van het persoonlijk bezit; of wat voor
hem hetzelfde is: vorm en uitdrukking geven aan de gedachte Gods in het eigen
leven. Daarom is het m.i. ook niet geoorloofd deze geleerde, die over een
encyclopaedische kennis beschikte alle oorspronkelijkheid te ontzeggen. Het was
bij hem een weggescholen oorspronkelijkheid, zonder enige pretentie. Daarin bleef
hij juist volkomen zichzelf. Was eerzucht hem van nature eigen geweest of had hij
later, ontdekkend hoe het in deze wereld vaak mogelijk is opgang te maken, uit
berekening wat zaad van die gevaarlijke plant op de bodem zijns harten laten
opschieten, dan zou hij met zijn talenten zich meer hebben kunnen doen gelden
dan thans het geval is geweest.
Van Nes die last had van zijn voortreffelijk geheugen en ernstig gevaar liep
bedolven te geraken onder de kennis, die hem in de loop der jaren rijkelijk werd
aangeboden, is, door zijn zorgvuldig gehandhaafde eerlijkheid, zichzelf niet kwijt
geraakt. Dit bleek ook wel daaruit, dat de speelsheid en vrolijkheid van zijn geest
niet te loor ging en hij telkens met zijn goedaardige humor verraste. Allerlei
verbindingen wist hij snel te leggen en onvermoede tegenstellingen of analogieën
uit het verleden in het heden te laten spreken, waardoor de gewichtigheid van het
behandelde onderwerp op eens veel van haar belangrijkheid en indrukwekkendheid
kon verliezen. Er is immers niet zo heel veel nieuws onder de zon! Hoe hij dan keek
is voor een ieder duidelijk, die het portret voor in het boek: Uit mijn leven, even
beziet.
Behalve door zijn geheugen werd Van Nes nog door iets anders meer op het
verleden dan op de toekomst gericht. Dat was zijn sterk ontwikkeld gevoel voor
piëteit. Het hinderde hem geducht, dat zovele jongeren dit waardevol goed en
daarmede, ingewikkeld uit hoogmoed, de wezenlijke eerbied voor de vaderen, voor
hun persoon en werk, misten. De inaugurele oratie over: Suprahistorisch, bedoelde
dan ook allerminst uitsluiting van de historie. Integendeel, volgens een latere
toelichting had de titel eigenlijk moeten luiden: suprahistorisch en historisch.
Letten wij op deze eigenschappen en grondvormen van zijn karakter, dan valt
het, dunkt me, niet moeilijk zijn ‘Herinneringen’ met waardering te lezen en zijn
levensgang te volgen.
Examens afleggen kostte weinig of geen inspanning.
Doceren werd refereren, eerlijk en getrouw de verschillende opvattingen naast
of tegenover elkander plaatsen, al of niet met de weinig hartstochtelijke mededeling
aan welke kant hij zelf stond.
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Voor herinneringsdagen was hij de aangewezen man. In de feestelijke herdenking
(1920) van hetgeen 300 jaar geleden plaats had, nl. het vertrek van de Pilgrim
Fathers uit Leiden naar Amerika had hij een belangrijk aandeel. Dit paste geheel
bij zijn persoon.
In de Zending zette hij volhardend het werk der oude garde, liefst in hun stijl en
trant, voort. In de Kerk was hij de geleerde en geëerde prediker, die grote scharen
trok. Daar verstond men hem. Zijn intrede deed hij met de woorden van 1 Cor. 2 :
2: ‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder U, dan Jezus Christus en dien
gekruisigd’; en dezelfde tekst legde hij weder ten grondslag der prediking, toen hij
na 25 en 40 jaren de dag herdacht waarop hij er voor het eerst over preekte.
Zo was van Nes, ongeschokt in de diepte van zijn leven, gemakkelijk zich thuis
vindend in de traditionele vormen, zeer verdraagzaam en niet agressief. Een vriend
met wie hij zich een halve eeuw nauw verbonden heeft gevoeld, had in de
studententijd tot levensleus gekozen: strijd, waar het kan, rust waar het moet. Zijn
devies daarentegen was het omgekeerde: rust waar het kan, strijd waar het moet.
Hendrik Marius van Nes is 31 Maart 1862 te Goeree (Oostvoorne) geboren. Zijn
ouders waren Dammes van Nes en Maartje Grootepas. De vader behoorde tot een
familie van landbouwers, maar werd rijksambtenaar bij de belastingen; de moeder
was het jongste kind van een Duitser, die zich in ons land had gevestigd. Hendrik
Marius was hun achttiende en laatste kind; uit biologisch oogpunt beschouwd zeer
merkwaardig.
Op 15-jarige leeftijd zat hij in de 5e klas der 5-jarige H.B.S. te Schiedam. De
directeur was van oordeel, dat hij een jongen van 15 jaar niet naar het eindexamen
kon sturen, zodat de leerling nog eens de vierde klas doorliep en als 16-jarige
eindexamen deed. Twee jaar was hij daarna te Doetinchem, waar een hechte band
ontstond met Ds J. van Dijk Mz en diens gezin; Ds van Dijk omtrent wie hij verzekert:
inderdaad een man van singuliere gaven en een buitengemeen krachtige
persoonlijkheid, een held des geloofs, die zijn kracht vond in het gebed.
Op Doetinchem volgde Amsterdam, waar hij van 1880-1887 in twee faculteiten
studeerde, de theologische en die van de klassieke letteren. In 1883 werd zijn
antwoord op de prijsvraag der theologische faculteit over de leer der daemonen bij
Plutarchus bekroond. In 1887 promoveerde hij tot doctor in de godgeleerdheid over:
Het Nieuwe Testament in de Clementinen en in 1891 in de klassieke letteren over:
Homerica Quaestio, quatenus mythologicis illustretur.
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Jegens zijn leermeesters is Van Nes steeds zeer erkentelijk geweest. Drie van hen
noemde hij gaarne zijn geestelijke vaders, n.l. prof. Dr P.D. Chantepie de la
Saussaye, die godsdienstgeschiedenis (doctrina de deo) doceerde, prof. Dr Allard
Pierson, die colleges gaf over Griekse kunstgeschiedenis en literatuur in de moderne
talen, doch die vooral door zijn gesprekken grote invloed op hem kreeg. Jarenlang
heeft hij met Pierson gedweept. De derde was prof. Dr J.H. Gunning Jr, kerkelijk
hoogleraar.
‘Niet uit maatschappelijk, maar wel uit geestelijk oogpunt heb ik aan prof. Gunning
het meest van de drie te danken,’ schrijft hij. ‘En ik kan het voor mijn gevoel niet
beter uitdrukken dan ik het eens gedaan heb: het is altijd mijn ideaal geweest om
het grote geld, dat ik van hem ontvangen heb in pasmunt onder de mensen te
brengen ....’ Onpersoonlijke wetenschap moest men bij hem niet zoeken, veeleer
kreeg men op het college in wetenschappelijke vorm een prediking te horen, die tot
een persoonlijke beslissing opvorderde.
Hij, die zolang predikant was geweest, was het ook als professor gebleven ....
Als er een Zondag voorbij was gegaan zonder dat hij gepreekt had, achtte hij iets
verloren te hebben; aan de predikant van de wijk, waarin het Ziekenhuis zich bevond,
vroeg hij verlof de kranken daar te mogen bezoeken.’
Leest men dit over de hoogleraar aan wie hij onder zijn leermeesters het meest
te danken had en die hij steeds als zijn lichtend voorbeeld zag, dan verwondert het
ons niet hetzelfde bij de leerling terug te vinden, die ook als professor prediker bleef,
bijkans elke Zondag de kansel besteeg, en vele jaren in het Diaconessenhuis van
Leiden bijbellezingen hield.
15 Juli 1888 deed Dr van Nes intree te Woudenberg (prov. Utrecht). Daar heeft
hij het echt naar zijn zin gehad. Levenslang bleef hij zeer aan deze gemeente
gehecht. Dikwijls bracht hij er in later jaren een deel van zijn vacantie door. Maar
hoe gaarne hij ook in Woudenberg wilde blijven, hij meende niet voor het beroep
naar Rotterdam te mogen bedanken. Daar kwam hij te staan voor de
grote-stadsproblemen en tevens in nauwe aanraking met de Zending. Na zijn
promotie in de theologie en het afleggen van het proponentsexamen in 1887 hadden
zijn leermeesters De la Saussaye en Pierson hm in staat gesteld de studie in het
buitenland te vervolgen. Pierson wilde dat hij na zijn terugkeer zou trachten als
privaat-docent in de Exegese van het Nieuwe Testament te worden erkend, maar
het predikantschap zou daardoor op de tweede plaats
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komen en schuil gaan achter de wetenschappelijke loopbaan, hetgeen ik volstrekt
niet begeerde, zegt Van Nes. De keus voor studieterrein viel tenslotte op Engeland
en Schotland, waar hij vijf maanden doorbracht en uitnemende gelegenheid had
het vele en veelsoortige werk der inwendige zending aldaar verricht, enigszins te
leren kennen. Te Rotterdam had de uitwendige zending - inwendige en uitwendige
zending is één dienst - onmiddellijk zijn volle belangstelling. Zending was voor hem
de ware apologie van het Evangelie. Aan de toekomstige zendelingen van het
Nederlandsch Zendelinggenootschap gaf hij al heel spoedig les in de Inleiding tot
en uitlegging van het Nieuwe Testament. Van de commissie, die tot taak had de
aspirant-zendeling-kwekelingen te onderzoeken en hun opleiding te regelen, werd
hij achtereenvolgens lid, secretaris en voorzitter. Toen werd er nog door niemand
aan gedacht dat hij zelf later de eerste rector van de Nederlandsche Zendingsschool,
waarin de opleiding van het Ned. Zend. Genootschap en de Utrechtsche
Zendingsvereniging werden gecombineerd, zou worden.
Als predikant van Rotterdam bedankte hij voor een beroep naar Utrecht, naar
Amsterdam, dat steeds zijn ideaal was geweest en 's-Gravenhage. Ten tweede
male door de Haagse gemeente gevraagd, ging hij daarheen, nadat 19 Sept. 1900
zijn huwelijk met Mej. Sophia Adriana Catharina van der Pol door prof. de la
Saussaye was ingezegend. Prof. Gunning bevestigde hem. Maar in de Hofstad
heeft hij zich nooit zó thuis gevoeld als in de Maasstad en in het landelijke
Woudenberg. Terugkeer naar Rotterdam was hem zeker niet onaangenaam. Hij
ging er echter niet weer heen als predikant der Herv. gemeente, hoewel hij er
opnieuw beroepen was, doch als rector van de Zendingsschool, welke 2 Oct. 1905
werd geopend. Daar kon hij nauw samenwerken met zijn vriend Dr J.W. Gunning,
die zendingsdirector was en leider van het internaat. Op een andere plaats dan in
dit levensbericht zal over de betekenis van Dr van Nes voor de Zending in Nederland
uitvoeriger geschreven kunnen en moeten worden. Want ofschoon aan het rectoraat
spoedig een einde kwam door zijn benoeming tot kerkelijk hoogleraar te Leiden, de
oud-rector bleef lid van het bestuur der school, was gedurende 25 jaar voorzitter
en gaf les aan de leerlingen in Exegese van het Nieuwe Testament. Bovendien
heeft hij veel tijd beschikbaar gesteld voor de Inwendige Zending, de verbreiding
van het Evangelie onder de Joden, het werk van Dr J.A. Otte, zendeling-arts in
China, en Evangelisatiearbeid in eigen land. Het behoorde voor zijn besef alles tot
de bediening van het
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Evangelie, waartoe hij zich geroepen wist. Rector is iets anders dan dominee, maar
hij heeft dat anders-zijn volstrekt niet gezien als een breuk in zijn levenslijn.
Uit het voorafgaande valt met grote zekerheid op te maken hoe deze hoogleraar
zijn ambtelijk werk in het Bataafse Atheen heeft verricht, en in zijn ‘Uit mijn Leven’
is dadelijk na te slaan welke opvatting hij voordroeg omtrent de vier vakken: de
leerstellige Godgeleerdheid, Christelijke Zedekunde, Christelijke Zending en
Nederlandsch Hervormd Kerkrecht. De leerstellige Godgeleerdheid, gemeenlijk
dogmatiek genoemd, was wel zijn hoofdvak. Het leerboek van Otto Kirn werd daarbij
ten grondslag van het onderwijs gelegd. ‘En de omschrijving door Horst Stephan
van zijn (Kirn's) persoon en werk gegeven, kon ik’, zegt Van Nes, ‘mijzelve als ideaal
stellen, dat ik uit de verte trachtte na te volgen.’ ‘Im Streite der Parteien hat man
Kirns Namen selten gehört. Er war auch kein Entdecker und Organisator neuer
Gebiete der Wissenschaft, er gab uns keine neuen Probleme. Aber wie wenige
Gelehrte verdienen in Wahrheit solchen Lorbeer! Seine Gabe war die Klarheit, die
er über die vorhandenen verwickelten Probleme auszugiessen, die religiöse Tiefe,
mit der er sie aus ihren Wurzeln heraus zu entwickeln, die weite Umsicht, mit der
er sie in grosse Zusammenhänge zu stellen, das feine, fromme Verständnis, das
er, auch für die falsch erscheinenden Lösungen, aufzubringen vermochte.’
Inderdaad, in de strijd der partijen is de naam van Van Nes zelden gehoord. En
als die wel genoemd werd, b.v. in de discussie tussen prof. dr B.D. Eerdmans en
hem over ‘Orthodox of modern’, dan droeg de uiteenzetting nog hoofdzakelijk een
historisch karakter. Want hij zag immers de dingen gaarne in hun historisch verloop.
Ontdekker of organisator op nieuwe gebieden der wetenschap is hij evenmin
geworden. Voor een nieuwe probleemstelling opende hij niet het oog. Hij refereerde,
doceerde, bracht zoveel mogelijk de aanhangige problemen tot hun eenvoudigste
vorm terug, en trachtte de religieuze diepte er van aan te wijzen door altijd verband
te leggen tussen leer en leven. ‘De godsdienstige ervaring is niet de bron der
geloofskennis maar haar kenmiddel’. ‘Voor ons rust alles op openbaring, waarvan
Christus het middelpunt is en de Schrift de oorkonde vormt’. ‘Zoo is er geen geloof
los van den geloovige, geen belijdenis zonder belijder’.
Zijn eenvoud des harten stond hem bovendien gemakkelijk toe te erkennen dat
anderen het wellicht veel beter konden dan hij. En eerlijk
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erkent hij niet aan de verwachting, dat men van hem na zijn benoeming binnen twee
jaar een ethische dogmatiek mocht tegemoet zien, heeft kunnen voldoen. Bovendien,
bij een partij of richting heeft hij zich nimmer aangesloten noch op kerkelijk noch op
politiek terrein.
15 Juli 1928 werd de 40-jarige evangeliebediening herdacht in de morgenbeurt
van de Pieterskerk te Leiden. Van dit jubileum is een groot feest gemaakt door de
velen, uit allerlei kringen, die met geschenken hun gevoelens van goede gezindheid,
genegenheid en hoogachting tot uitdrukking brachten. Hare Majesteit begiftigde
hem met de ridderorde van de Nederlandse leeuw. Reeds vele jaren eerder viel
hem het Commandeurskruis in de Huisorde van Oranje-Nassau ten deel, een
versiersel dat hij bij officiële gelegenheden met bijzondere voorliefde droeg.
In 1929 werd ernstig overwogen ontslag te nemen als hoogleraar wegens
amputatie van het linkerbeen, maar op advies van de chirurg heeft hij het niet gedaan.
Tot zijn 70ste jaar vervulde hij het ambt, dat is, gedurende een kwarteeuw, van
1907-1932.
Veel heeft prof. Van Nes ook daarna nog kunnen doen. Ambteloos betekende
allerminst werkloos. Zelfs het preken behoefde hij de eerste jaren van het emeritaat
niet na te laten, en preken deed hij graag. ‘Kon ik mijn leven overdoen - ik spreek
dwaselijk -’ schrijft hij, ‘dan zou ik weer dominee willen worden, niet in de stad, maar
in de dorpsgemeente; en niet weer professor. Rector zou nog wel kunnen omdat
dit voor mijn besef veel reëler is’.
Onder en boven alles begeerde hij getuige te zijn. De oude definitie van
Melanchton: Omnis bonus theologus et fidelis interpres doctrinae coelestis necessario
esse debet primum grammaticus, deinde dialecticus, denique testis, is naar zijn
oordeel ongetwijfeld verouderd. Maar het ‘denique testis’ bleef toch zijn volle waarde
behouden. Het ‘daarna getuige’, waarop het juist aankomt, liet niet na over de gehele
linie invloed te oefenen. Het bleef ook van kracht, toen hij door toenemende doofheid
meer van de wereld afgesloten geraakte en door het overlijden van Mevr. Van Nes
op 19 Juli 1945, bijna 71 jaar out, zich zeer eenzaam begon te gevoelen. Denique
testis. Begraven op Rijnhof heeft zijn grafsteen, daarmede in overeenstemming, het
opschrift: ‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder U dan Jezus Christus
en dien gekruisigd’. 1 Cor. 2 : 2.
F.J. FOKKEMA
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Wouter Nijhoff
(19 November 1866, 's-Gravenhage, 11 Januari 1947)
Wouter Nijhoff is in Den Haag geboren, het 5e kind van Martinus Nijhoff en Emma
Johanna Henriette Cool. Zijn leven lang heeft hij in deze stad gewoond. Een ziekte
van scrophuleuze aard in de kinderjaren, waaruit hij een stijf been behield, werd
enigermate een belemmering voor lichaamsbeweging. Ongetwijfeld echter is
tengevolge van het physieke gebrek zijn levendige, altijd bezige natuur des te meer
naar geestelijke activiteit gedreven. Na lagere school en gymnasium afgelopen te
hebben, heeft hij zich het hoofd niet behoeven te breken met de vraag, welk beroep
te kiezen. Naar boeken ging zijn grote belangstelling. Reeds als gymnasiast was
hij in vacanties vaak op zolder te vinden, voor zijn plezier een catalogus makend.
Stammend uit een geslacht, dat zich te Arnhem sinds begin 1700 met de boekhandel
had beziggehouden, was hij dan ook voorbestemd in zijn vaders bedrijf te worden
opgenomen. Al behoorde hij dus tot de gelukskinderen, die hun bedje gespreid
vinden, geenszins is hij het type geworden van het bevoorrechte, ietwat decadente
zoontje, tevreden met de lauweren zijner voorvaderen. Stoer werker, begaafd met
een grote intelligentie en tevens met een weergaloos organisatie-vermogen, komt
hem de eer toe, dat onder zijn ruim 55-jarige leiding de firma Martinus Nijhoff van
een degelijke zaak met een 8-tal medewerkers gegroeid is tot het boekenbedrijf van
internationale betekenis, waaraan thans een staf van een 80 man verbonden is.
Het fraaie moderne pand op het Lange Voorhout, in 1910 voor de firma gebouwd,
kan als het symbool van Wouter Nijhoff's werkzaamheid beschouwd worden.
Wouter Nijhoff met zijn drie oudere zusters en twee broers konden zich niet
beklagen in een suf gezin op te groeien, dat zich zelfgenoegzaam in 't enge
familieverband afsloot. Het moet daar bij de Nijhoffs, eerst in de Raamstraat,
vervolgens in de Nobelstraat wonend, een levendig, intellectueel en kunstzinnig
milieu zijn geweest, waar veel omging. Gastvrij was men in hoge mate; buitenlandse
relaties ale Paul Fredericq, Henry Havard, Peter Benoit, de Duitse romanschrijver
Auerbach, Alphonse Willems en ook diens zoon Leonard werden er gaarne
ontvangen. Tot de inheemse gasten behoorden M.P. Lindo, P.A. Tiele, W.F.G.
Nicolaï, Willem Doorenbos, Joh. Bosboom, maar bij uitzondering vergezeld door
zijn vrouw Geertruida - een echte huismus! -, H.C. Rog-
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ge, P.A.M. Boele van Hensbroek, later als schoonzoon in de familie getreden, de
opeenvolgende bibliothecarissen van de Koninklijke Bibliotheek, Holtrop en Campbell.
Vooral met de Campbells waren de Nijhoffs, ouders en kinderen, nauw verbonden.
Uit de Spectator-groep nog Carel Vosmaer, zeer bevriend met vader Martinus, die
hij als tochtgenoot Neaules in zijn Londinias heeft vereeuwigd. Verder kwam haast
dagelijks huisvriend en -dokter Kappeyne van de Coppello een praatje maken. Het
was er in die dagen een fel-liberale kring, waar ook veel over de politiek werd
gesproken.
Na afloop van de schooltijd bracht de jeugdige Wouter drie leerjaren door, in
Frankfort bij Baer, in Parijs bij Welter en in Londen bij David Nutt. Hij dankte er
behalve degelijke grondslagen voor de wachtende taak, een groot gemak aan, zich
mondeling en schriftelijk in het Frans, Duits en Engels uit te drukken. Later heeft hij
daar nog kennis van Spaans aan toegevoegd. Winst uit de Parijse tijd was mede
de blijvende vriendschap met J. Funke, die eens zijn zwager zou worden, le très
grand et le très petit, gelijk men het tweetal te Parijs betitelde.
In 1891 uit het buitenland teruggekeerd, is de bijna 25-jarige op 1 October in de
zaak opgenomen. Ongeveer een jaar later trouwde hij met Alida Seyn. Hij heeft
haar ruim 19 jaar overleefd. Uit het huwelijk werden twee zoons en twee dochters
geboren. In 1932 trof hem de slag, dat de jongste zoon in Indië aan typhus bezweek.
Begonnen in de Barentszstraat, betrok het gezin Nijhoff, na nog tweemaal te zijn
verhuisd, ten slotte in 1917 de gezellige woning op de Duinroosweg, gebouwd door
architect Leliman.
Reeds een kleine drie jaar, nadat Wouter Nijhoff in de zaak was gekomen, stierf
zijn vader. Van toen af heeft een grote verantwoordelijkheid op de schouders van
de nog niet voluit 28-jarige gerust. Wel deelde hij deze met zijn zwager Boele van
Hensbroek, die de uitgeverij verzorgde, terwijl hijzelf zich aanvankelijk tot het
antiquariaat bepaalde. Niet altijd strookten hun opvattingen; de bruisende activiteit,
de nieuwe denkbeelden en invoersels van de veel jongere verschilden te vaak van
het rustige, meer 19e eeuwse zakenbestuur van Boele. Begin 1906, tijdstip van
diens uittreding uit de firma, heeft Wouter Nijhoff de alleenheerschappij verkregen.
In het licht van de verdere ontwikkeling bezien kan men het moeilijk een ramp
voor hem noemen, dat hij, nog heel jong, voor zulk een zware taak is komen te
staan. Nooit heb ik hem anders dan met de grootste
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waardering over zijn vader en diens beleid horen spreken. Maar zou, wanneer beider
samenwerking een tiental jaren langer had geduurd, het haast klassieke conflict
tussen vaders en zoons ook bij deze twee markante persoonlijkheden niet eens tot
uitbarsting zijn gekomen? Zoals de toestand nu is geweest, heeft de zoon het geluk
gehad drie jaar lang door een zeer bekwaam vader wegwijs te zijn gemaakt; daarna
heeft hij de eigen banen kunnen kiezen. Dat hij hiertoe in staat was, hebben de
feiten bewezen.
Aan de toespraak door de mede-directeur W. Nijhoff Pzn. op 1 Oct. '41 tot zijn
oom bij het 50-jarig ambtsjubileum gehouden - een breed overzicht van diens
werkzaamheid, ook in druk verschenen, en boeiende lectuur - ontleen ik dankbaar
enkele hoofdfeiten van Wouter Nijhoff's veelzijdige activiteit. Invoering van een meer
wetenschappelijk type van catalogi; moderne fondsadministratie; van April-December
1901 eerste zakenreis naar Amerika, al in het najaar van 1902 door een tweede en
in 1912 door een derde gevolgd. Om en aan 1906 modernisering van de
boekhouding, waarvoor hijzelf les nam van een accountant; na 1907 geen veilingen
meer gehouden, omdat de combinatie van aucties en een goede stock van oude
boeken niet mogelijk werd geacht. Steeds zakenreizen naar Engeland, Duitsland,
Frankrijk en België; ontwikkeling betrekkingen met Spanje en reis daarheen in 1908;
relaties met Z. Amerika. In Oct. 1910 wordt het mooie huis op het Voorhout
betrokken, voor de zaak gebouwd door architect Limburg. In den beginne is een
gedeelte aan anderen verhuurd, doch toen ik er van 1917 af geregeld kwam, was
alles in eigen gebruik. Reeds in 1923 dwingt de stage uitbreiding tot aankoop van
het grote pand L. Voorhout 10, waarvan de achtergebouwen langs de Kazernestraat
in 1926 in gebruik werden genomen. Weinig heeft Wouter N. toen kunnen voorzien,
dat hij in het jaar ons Heren 1943, na - toppunt der beschaving - door de bezetting
uit drie andere huizen te zijn verdreven, dankbaar is geweest hier een tijdelijk verblijf
te kunnen inrichten. Ook later vroeg het groeiend fonds steeds om meer ruimte en
zo worden er herhaaldelijk pakhuizen bij aangekocht. Terug tot de oorlogsjaren
1914-'18, waar Nijhoff's meesterlijk beleid de zaak met kunde en profijt doorheen
heeft gestuurd. Gelijk een bekwaam generaal, die zijn tactiek onmiddellijk aan de
gewijzigde omstandigheden weet aan te passen, heeft hij met een geniale blik de
koers veranderd. Van toen af is de firma zich mede gaan toeleggen op de
internationale ex- en import van boeken. In 1917 wordt de zaak omgezet in een
naam-
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loze vennootschap en in hetzelfde jaar treedt W. Nijhoff Pzn. erin. Na de oorlog is
onder meer van belang de medewerking aan de opbouw der nieuwe Univ.-Bibliotheek
te Leuven, helaas, reeds weder verwoest. Ook zijn er opnieuw geregeld, nu door
de jongere neef-naamgenoot, reizen naar Amerika ondernomen en andere landen
worden eveneens herhaaldelijk bezocht.
De diepe depressies, die eerst omtrent 1932 en vervolgens tijdens de
bezettingsjaren 1940-'45 natuurlijk op het bedrijf drukten, heeft Nijhoff met
onverstoorbaar optimisme gedragen. Dat hij zelf ook aan de naoorlogse opleving
nog deel heeft kunnen nemen, bewijst wel, hoe zijn grote levens- en werklust niet
te verwoesten viel. Tot op Donderdagmorgen 2 Januari 1947 heeft de nu 80-jarige,
gelijk gewoonlijk, aan zijn bureau op het Voorhout gezeten en gewerkt, de spil, waar
alles om draaide. Op diezelfde middag trof hem een attaque, voorbode van zijn
dood.
Het mag als een bizonderheid vermeld worden, dat Wouter Nijhoff met zijn
veelomvattend verstand de drie afdelingen, die in de firma verenigd zijn, boekhandel,
uitgeverij en antiquariaat, volmaakt beheerste. Natuurlijk had hij een voortreffelijk
geschoolde staf, die hem terzijde stond. Prestaties van de moderne en de oude
boekhandel zijn moeilijk met woorden uit te drukken; slechts kan men constateren,
dat hun omvang in de loop der jaren zichtbaar groter is geworden. Ook de bijna 500
gedrukte catalogi, tijdens zijn beheer verschenen, getuigen hiervan. Gemakkelijker
valt de groei van de uitgeverij te beschrijven. Fondscatalogi - ik noem die van 1898,
1907, '14, '19, '21 en vooral de indrukwekkende van 1927, lopend van 1853-1926
en verschenen 100 jaar na de geboorte van de stichter Martinus N., benevens die
van 1931 en '40 - bieden de tastbare bewijzen van de activiteit. Hier volgen de titels
van enkele mooie en belangrijke uitgaven, onder het beheer van Wouter N. aan het
licht gekomen. Het is slechts een vrij willekeurige greep uit het vele: Sluyterman,
Oude binnenhuizen in Nederland (1908), en Oude binnenhuizen in België (1913);
Van Pelt Lechner, Oologica neerlandica (1910-1913); Beekman e.a.,
Geschiedkundige atlas van Nederland (1911-1938); Jacob van Deventer's Ned.
steden in de 16e e. (1916-1923), later aangevuld door diens Kaarten van de Ned.
provinciën in de 16e e. (1941); Encyclopaedie van Ned.-Indië (2e dr. 1917-1940);
Van Oort, Ornithologia neerlandica (1918-1935); Byvanck en Hoogewerff, N. Ned.
miniaturen (1921-1925); Van Marle, The deve-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1947

107

lopment of the Italian schools of painting (1923-1938); Wieder, Monumenta
cartographica (1925-1933); Wie is dat? (1931 en reeds enige keren herdrukt);
Hoogewerff, De N. Ned. schilderkunst (1936-1942); Bienfait, Oude Hollandsche
tuinen (1943); vervolgens de reeks Handboeken, als Gosses en Japikse over de
Staatkundige geschiedenis van Nederland (1919); Prinsen en later Walch over de
Ned. letterkunde (1916 en 1943); Vermeulen over de Ned. bouwkunst (1928-1941).
Tijdschriften van internationale betekenis als Genetica (1919 vv.) en Physica (1933
vv.).
Aan al zulke uitgaven heeft W. Nijhoff een actief deel genomen. Over papier,
lettertypen, bladindeling, titelbladen, illustraties, banden had hij zijn inzichten. Geen
feilen of zwaktes ontgingen aan zijn scherpziend oog. Ook bij zuiver
wetenschappelijke werken werd de grootste aandacht aan de uiterlijke verzorging
gewijd. Van nature begiftigd met een goede smaak, heeft hij die op het gebied der
typographie steeds meer ontwikkeld.
Als grief tegen de firma Nijhoff heb ik wel horen uiten, dat ze duur zijn met hun
uitgaven. Naïef verwijt. Men betaalt toch ook niet hetzelfde voor een petit-gris jas
als voor een pels van konijnenvellen? Mag bovendien, naast de voortreffelijke
verzorging der boeken, de kunde van een uitgever om ze te verspreiden niet betaald
worden? Uitgedrukt met Nijhoff's eigen woorden in de voorrede tot de Fondscatalogus
van 1927: ‘Het is niet genoeg om boeken of tijdschriften te laten drukken en uit te
geven, hoofdzaak is, ze daar te brengen waar ze behooren te zijn. Goede exploitatie
van zijn fondsartikelen kost den uitgever het meeste hoofdbreken’.
In het verenigingsleven, zowel in de Ned. Uitgeversbond als in de Vereeniging
ter bevordering van de belangen des Boekhandels is Nijhoff herhaaldelijk op de
voorgrond getreden en dat de laatste mag bogen op een voortreffelijke
vakbibliotheek, uitnemend gecatalogiseerd, dankt ze voornamelijk aan zijn
stuwkracht.
Hij is de man geweest, die het eerst in 1901 door zijn opstel in de Spectator, Het
Hollandsch in Amerika, en ook daarna door zijn onvermoeide actie de stoot heeft
gegeven tot het stichten van een leerstoel in het Nederlands aan Columbia University
te New York.
Voornamelijk op zijn initiatief werd in 1908 de Linschoten-Vereeniging opgericht,
waarvan hij tot in 1946 permanent secretaris is geweest. De prachtige reeks
publicaties, al 49 nummers tellend, van oude scheeps-
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journalen en reisbeschrijvingen zijn een groots monument van Holland's glorie.
Onder de tijdschriften, door Wouter N. met bizondere voorliefde verzorgd, zonder
ooit op financiële resultaten te letten, behoort Het Boek, dat sinds 1912 verschijnt.
Ik geloof geen redactie-geheimen te verklappen, indien ik vertel, welk een leidende
rol hij bij de samenstelling en het persklaar maken der afleveringen - en dat met de
warme instemming van ons, redacteuren - steeds heeft gespeeld. De kroon op zijn
liefde voor Het Boek heeft hij gezet met de bewerking van een uitgebreid register
op de 25 delen van dit tijdschrift en tevens op de voorgangers ervan, de
Bibliographische Adversaria en het Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen. Veel
voorwerk lag gereed, maar de finale opbouw en ordening is Nijhoff's huisbezigheid
tijdens de eerste bezettingsjaren geweest.
Wanneer ik eerst nu spreek over Nijhoff's wetenschappelijke prestaties, dan duidt
dit geenszins op geringschatting ervan, doch veeleer geeft het de plaats aan, die
hij er zelf in zijn leven aan toekende: vulling van de vrije tijd. Van de andere kant
was hij er diep van doordrongen, van hoeveel belang het voor een bedrijf is, als ook
de leiders een studie-object, ermee samenhangend, kiezen en iets produceren. Zo
heeft hij zich gevormd tot een bibliograaf van betekenis, in binnen- en buitenland
bekend.
Zijn eerste grotere publicatie is de Bibliographie van N.-Nederlandsche
plaatsbeschrijvingen, in 1894 verschenen. Onmiddellijk daarna had hij reeds weer
een nieuw onderwerp op 't getouw gezet, de bibliographie der Ned. drukken van
1500-1540. Nauwelijks zal hij hebben kunnen vermoeden, welk een mer à boire dit
zou blijken te wezen. Maar dat hij een bijna onontgonnen terrein betrad, waarin rijke
schatten verscholen lagen, wist hij wel. Het was de tijd, dat de incunabelen alle
belangstelling trokken en men zich nog weinig of niet bekommerde om hetgeen kort
na 1500 gedrukt is. Toch zijn deze drukken, de post-incunabelen, zo dan aesthetisch
vaak de minderen hunner voorgangers, als uitingen van een zeer bewogen tijdperk
in hoge mate boeiend. Dezelfde brede blik, dezelfde durf, die Nijhoff als zakenman
kenmerkten, hebben hem ook bij het kiezen van dit studie-onderwerp geleid. Over
de vraag, of hij gelegenheid zou hebben het persoonlijk tot een goed einde te
brengen, zal hij zich niet bezorgd hebben gemaakt. Bezwaren kende hij niet. En hij
wist, dat wanneer een goed werk eenmaal op gang is, men altijd wel iemand vindt,
die het kan voltooien.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1947

109
Zo is hij aan de arbeid getogen, heeft zelf in binnen- en buitenlandse bibliotheken
nasporingen gedaan en mede af en toe bekame hulpkrachten op onderzoek
uitgezonden. Veel medewerking ondervond hij van Pater Bon. Kruitwagen. De eerste
resultaten zijn gedrukt in de Bibliographie de la typographie néerlandaise des années
1500 à 1540, in 20 delen Feuilles provisoires van 1901-1912 verschenen. Toen de
oorlog van 1914 af verdere speurreizen verhinderde, besloot Nijhoff, die nooit ofte
nimmer bij de pakken neerzat, de verzamelde stof, ‘bewust incompleet’ tot een
eerste deel geordend, uit te geven. Ook dit werk bleek van groter omvang te zijn,
dan aanvankelijk gemeend was en ging zijn vrije tijd te boven. Dus werd naar
medewerking gezocht, met het resultaat - pater Kruitwagen is de tussenpersoon
geweest - dat in Maart 1917 een contract is getekend, waarbij ik mij verbond van
de Feuilles provisoires een definitief geheel te maken. Van weerszijden met licht
wantrouwen begonnen, heeft deze samenwerking zich weldra vredig en bevredigend
ontwikkeld. In de loop der jaren is waardering der collaboranten zelfs tot vriendschap
1
uitgegroeid . Het tastbare resultaat is onze Ned. Bibliographie van 1500 tot 1540,
met de beschrijving van 2221 post-incunabelen, die in 1923 voltooid was. Inmiddels
was Nijhoff's bezige geest alweer vervuld van het begeleidende werk, ook reeds
sinds 1902 in afleveringen verschijnend, L'Art typographique dans les Pays-Bas
(1500-1540). Dit bevat de reproducties van het typografisch arsenaal der Ned.
drukkers: typen, initialen, titelranden, drukkersmerken, houtsneden. In 1926 smaakte
hij de voldoening de twee delen, aan Noord en Zuid gewijd, met de begeleidende
tekst af te sluiten. In 1935 kon hij er nog een Supplément aan toevoegen. Voor wie
de drukken van het tijdvak bestudeert, is dit plaatwerk onmisbaar.
Diezelfde voorliefde voor de 16e eeuwse typografische kunst heeft hem tot het
verzamelen en reproduceren van andere uitingen ervan gebracht, de grote
houtsneden, op losse bladen gedrukt. Uit deze reproducties heeft zich zijn Ned.
Houtsneden gevormd, van 1931-1939 verschenen. Altijd was zijn bedrijvige geest
bezig. Van geheel andere aard is weer zijn omvangrijk boek, Arnhemsche
boekverkoopers en uitgevers Nijhoff, dat, prachtig verzorgd met veel illustraties en
voortreffelijk gedocumenteerd, in 1934 is uitgekomen. Reeds eerder (1929) had
familie-

1

Uitvoerig door mij uiteengezet in een geschriftje, aan Wouter N. op zijn zeventigste verjaardag
aangeboden: Hoe de samenwerking Nijhoff-Kronenberg begon ('s-Gravenhage, 19 Nov. 1936;
niet in de handel).
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gevoel hem gedreven tot de uitgave van een charmant, geïllustreerd boekje, Met
Tante Mina op reis 13-20 Junij 1852, een reisverhaal door Hermina Nijhoff, toen ze
19 jaar was, opgesteld.
Ook nadat onze samenwerking door de voltooiing van deel I der Ned. Bibliographie
feitelijk was afgelopen, heb ik bij de voorbereiding en afsluiting van het tweede deel
(in 1940 verschenen) steeds zijn warme belangstelling ondervonden. Nooit deed ik
een vergeefs beroep op zijn ongeëvenaarde kennis van bibliografische hulpbronnen.
Voorts zullen in catalogi niet vaak onbekende Ned. post-incunabelen aan zijn
speurend oog zijn ontgaan. Geen kosten of moeite werden dan gespaard, deze aan
te kopen, ten einde mij in staat te stellen ze te beschrijven.
Bij zijn helder, goedgeordend verstand moet Nijhoff een ijzersterk hoofd hebben
gehad. De hele dag in beslag genomen door tal van bezoeken - ‘bezoekingen’, zei
hij wel eens - en door de meest uiteenlopende wetenschappelijke en zakelijke
kwesties, die dikwijls onmiddellijke beslissingen eisten, maakte hij nooit de indruk
moe of gehaast te zijn. In hoge mate verstond hij de levenskunst, zich op zijn tijd te
ontspannen. Van ommeritjes vóór en na de bureau-uren langs zee of door nieuwe
wijken genoot hij intensief. Weinig stadgenoten zullen als hij Den Haag en omgeving
in hun groei hebben gekend. Dan de grotere auto-tochten door het land, bij voorkeur
naar het geliefde Gelderland, waarheen het bloed trok; soms een zomerreis met
zijn vriend Prof. Sluyter-man naar de Franse kathedralen. In 1928 ging hij voor een
half jaar naar Indië om er de beide dochters te bezoeken. In het dagelijks leven was
er steeds de vreugde van de tuin, een weelderige bloemenhof. Zelfs voor veel lectuur
scheen er tijd over te schieten. Altijd weer bleek Nijhoff alles en nog wat gelezen te
hebben, mémoires, historische werken, goede romans. Een grote liefhebberij was
ook het minutieus kleuren der reproducties van oude stedekaarten.
In overeenstemming met de geest van het ouderlijk huis heeft ook Wouter Nijhoff
altijd warm gevoeld voor gezelligheid in besloten kring. De traditie der wekelijkse
bijeenkomsten van de Spectator-kring is door hem, zelfs toen het tijdschrift reeds
lang ter ziele was, in ere gehouden. Op het laatst waren met hem slechts A.A.
Beekman en E.F. Kossmann van de oude garde overgebleven. Force majeure gebrek aan benzine en de verduistering - heeft ten slotte in de oorlogstijd al spoedig
een eind aan deze geliefde Donderdagavonden gemaakt.
De beproeving der bezetting heeft hij op zijn hoge leeftijd voorbeel-
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dig gedragen. Schoon reeds in 1942 uit het geliefde huis en daarna nog uit twee
tijdelijke verblijven verdreven, liet hij de moed nooit zakken, bleef overtuigd van de
finale overwinning. Dat hij inderdaad de terugkeer in het eigen huis heeft mogen
beleven, is wel een groot geluk geweest. Feller dan fel uitte hij, soms op 't gevaarlijke
af, zijn haat tegen de brute overmacht, die Nederland onderdrukte. Ruim en royaal
als hij in elk opzicht was, heeft hij ook financieel het ondergrondse verzet mildelijk
gesteund.
De strijdlust voor hetgeen hij zijn goed recht achtte, heeft hem nooit verlaten en,
eenmaal aan het vechten, zette hij door, een laaiend vuur. Botsingen zijn daar
natuurlijk wel eens het gevolg van geweest. Nijhoff had nu eenmaal zijn uitgesproken
sympathieën en antipathieën. De laatste stak hij niet onder stoelen of banken. Nooit
deed hij zich beter voor dan hij was, eer slechter. Zo heeft hij zich af en toe vijanden
gemaakt. Toch geloof ik, nog heel wat meer vrienden. Warme gevoelens koesterde
hij voor zijn medewerkers en personeel, in zaak en huis. Door velen hunner werd
hij gewaardeerd en geliefd. Zelf was hij voor hen, die eenmaal in zijn kring waren
opgenomen, een vriend uit duizenden; trouw en hartelijk schonk hij zijn volle
belangstelling en, zo nodig, steun. Hij was een volmaakt onafhankelijk man, zonder
kunsten, kuren of ethische ballast, degelijk, maar nooit zwaar, ruim denkend, liberaal
in de beste zin van het woord. Daarbij uitermate onderhoudend en gezellig, met
vermakelijke opmerkingen en originele invallen en een zeer beminnelijk gastheer.
Tevens een genoeglijk brievenschrijver, met een groot epistolair talent. Altijd ging
er van hem een verkwikkelijke levenslust uit. IJdelheid of geurmakerij stond hem
verre. De eigen verdiensten heeft hij nimmer overschat.
Maar wie zijn leven en werk kunnen beoordelen zijn er van doordrongen, dat met
Wouter Nijhoff een Nederlander van grote capaciteiten is heengegaan, die het
boekenvak èn zakelijk, èn wetenschappelijk volmaakt beheerste.
M.E. KRONENBERG

Lijst der geschriften
I. WERKEN:
1894

Bibliographie van Noord-Nederlandsche
plaatsbeschrijvingen tot het einde der
18e eeuw. Amsterdam. (Uitgave van het
Fred. Muller-Fonds, IV).

1895

Wetenschap, letteren en kunst in
Nederland, voornamelijk in de 19e eeuw.
Bibliographisch overzicht, dl. I: Taal en
letteren. 's-Gravenhage. (Zonder naam
van auteur verschenen).
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1901-1912

Bibliographie de la typographie
néerlandaise des années 1500 à 1540.
Feuilles provisoires, livr. I-XX. La Haye.

1920

(met A.G.C. de Vries). Catalogus der
Bibliotheek van de Vereeniging ter
bevordering van de belangen des
boekhandels te Amsterdam, dl. I.
's-Gravenhage.

1923

(met M.E. Kronenberg). Nederlandsche
Bibliographie van 1500 tot 1540 (dl. I).
's-Gravenhage. (van 1919 af in afl.
verschenen).

1926

L'Art typographique dans les Pays-Bas
pendant les années 1500 à 1540, to. I-II.
La Haye. (van 1902 af in livr.
verschenen).
In 1935 verscheen hierop nog een
Supplément.

1934

De Arnhemsche boekverkoopers en
uitgevers Nijhoff. Geschiedenis en
bibliographie. 's-Gravenhage. Met platen
en afb. (Niet in de handel).

1939

Nederlandsche Houtsneden. 1500-1550.
Met tekst door H. Nijhoff-Selldorff en
M.D. Henkel. 's-Gravenhage. (van 1931
af in afl. verschenen).

II. BIBLIOGRAPHIEËN, REGISTERS:
1905

Nederlandsche Schiller-Bibliographie in
E.F. Kossmann, Schillerfeier te
's-Gravenhage, blz. 21-83.
's-Gravenhage.

1909

Bibliographical description of the various
printed Dutch records concerning Hudson
in H.C. Murphy, Henry Hudson in
Holland, p. 77-100. The Hague.
(bijuitgave der Linschoten-Vereeniging).

1910

en 1939 Bibliographie in Itinerario,
Voyage ofte Schipvaert van Jan Huygen
van Linschoten 1579-1592, uitg. door H.
Kern, dl. II, blz. 251-263 en dl. V, uitg.
door J.C.M. Warnsinck, blz. 423-430.
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's-Gravenhage. (werken
Linschoten-Vereeniging II en XLIII).
1916

(met Bon. Kruitwagen). Index to
Catalogue of books printed in the XVth
century now in the British Museum, p. IV.
The Hague.

1926

Bibliographie in De Reis om de wereld
... door Olivier van Noort 1598-1601, uitg.
door J.W. IJzerman, dl. II, blz. 225-256.
's-Gravenhage. (werken
Linschoten-Vereeniging XXVIII).

1933

Bibliographie in De Reyse van Joris van
Spilberghen naer Oost-Indien 1601-1604,
uitg. door een Commissie der
Linschoten-Vereeniging, blz. 95-111.
's-Gravenhage. (werken
Linschoten-Vereeniging XXXVIII).

1940

Plaatselijk Overzicht van de Ned.
drukkers en hun uitgaven en
Systematisch Register in (Nijhoff-) M.E.
Kronenberg, Nederlandsche
Bibliographie van 1500 tot 1540, dl. II,
blz. XIV-XVI en 1043-1083.
's-Gravenhage.

1943

Register op de N. en Z. Nederlandsche
bibliographische tijdschriften
Bibliographische Adversaria, Tijdschrift
voor Boek- en Bibliotheekwezen, Het
Boek (dl. I-XXV). 's-Gravenhage.
(verschenen als dl. XXVII van het Boek).

1945

Bibliographie in De Ontdekkingsreis van
Jacob le Maire en Willem Cornelisz.
Schouten 1615-1617, uitg. door W.A.
Engelbrecht en P.J. van Herwerden, dl.
II, blz. 230-231. 's-Gravenhage. (werken
Linschoten-Vereeniging XLIX).

1

III. TIJDSCHRIFTARTIKELEN:

Vele opstellen in tijdschriften als Bibliographische Adversaria, De Ned. Spectator,
Het Boek, Het Nieuwsblad van den Boekhandel, enz., waarvan hier slechts het eerst
gepubliceerde en enkele bij uitstek belangrijke worden vermeld.

1

Voor een volledig overzicht der tijdschrift-artikelen wordt verwezen naar E. Dronckers,
Bibliographie der werken en geschriften van Wouter Nijhoff in afl. 1 van Het Boek XXIX (1947),
54-68.
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1889

's-Gravenhage en zijne oude
beschrijvingen.
(Bibliogr. Adversaria, 's-Gravenhage
1887-1894, 2e r. I, blz. 157-168).

1901

Het Hollandsch in Amerika.
(De Ned. Spectator, 's-Gravenhage, 14
Sept. 1901, blz. 157).

1912-1914

Nederlandsche Bibliographie van
1500-1540.
(Het Boek, 's-Gravenhage. I, blz.
281-290, II, blz. 32-37, 105-108, 167-175,
219-224, III, blz. 11-16, 57-67, 96-106,
203-208, 238-247, 289-304, 354-360,
391-408).

1933

De verschillende uitgaven van de
Stedeboeken van Joan Blaeu.
(Het Boek, 's-Gravenhage. XXII, blz.
33-48).

1936

Het Stedeboek van F. de Wit.
(Het Boek, 's-Gravenhage. XXIII, blz.
353-366).

IV. UITGAVEN MET INLEIDING, ETC.:
1925

Lofzangen ter eere van keizer
Maximiliaan en zijn kleinzoon Karel den
Vijfde. Met houtsneden en muziek van
G. en B. de Opitiis. Antwerpen, Jan de
Gheet, 1515. 's-Gravenhage.
Facsimile-uitgave met inleiding. Is in
1927 aangevuld met een uitgave der
muziek in moderne zetting overgebracht
en gedrukt.

1927

Fondscatalogus van Martinus Nijhoff
1853-1926. 's-Gravenhage. Met
voorbericht en 100 platen.

1929

Met Tante Mina op reis 13-20 Junij 1852.
Met portret en afb. naar prenten uit dien
tijd. 's-Gravenhage.
Met inleiding en aantekeningen (niet in
de handel).
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Hubert Pernot
(Froideconche-les-Luxeuil, 1870 - Parijs, Juni 1946)
Wanneer het geboortejaar van een linguist het jaar 1870 is, zien wij hem hiermee
geplaatst in de periode van de grote groei en bloei der taalwetenschap: de beginselen
van een nieuwe studierichting waren ontdekt en de geleerden wijdden zich aan haar
beoefening met een overtuiging, die grote werken beloofde.
Aan Hubert Pernot viel daarbij het geluk ten deel, dat hij omstreeks 1890 in Parijs
studeerde en zich in het bijzonder tot de studie van het Nieuwgrieks aangetrokken
voelde. Hij vond daar grote leermeesters: naast de Hellenisten van groot formaat,
die in deze tijd aan de Sorbonne doceerden, mannen als Croiset en Havet, bij wie
Pernot zijn licence in de klassieke letteren (1895) voorbereidde, had Emile Legrand,
eerst lector, vervolgens hoogleraar aan de Ecole des Langues Orientales (1877-1903)
door zijn talent en zijn werken zijn leerstoel tot een onverwacht belangrijke gemaakt.
Door moderne Griekse literatuur in Frankrijk te laten drukken, door het uitgeven van
Middeleeuws-griekse teksten, door het publiceren van een bibliographie, die een
standaardwerk werd, sloeg hij een machtige brug tussen de Griekse oudheid en
het leven van de Helleense wereld van zijn tijd. Hij werd opgevolgd door een Griek,
Jean Psichari, vurig taalgeleerde, die de beginselen van zijn wetenschap toepaste
op de levende taal en naast dialectologische studiën ook litteraire fantasieën schreef
in een Grieks, dat ondanks overdrijvingen zoals die uit een te hoge waardering der
theorie kunnen voortvloeien, in Griekenland een beslissende invloed uitoefende op
de jonge generatie van omstreeks 1888. Meer dan eens heeft de letterkundige
school, die in Athene sinds 1880 bloeide, zich op zijn gezag beroepen. Een triomf
van de wetenschap, die waarlijk tot de verbeelding van een jeugdig Frans student
kon spreken.
Een derde Frans geleerde, Rousselot, legde in die tijd voor Frankrijk de
grondslagen van de experimentele phonetiek; hij organiseerde, met de steun van
de beroemde Hellenist Bréal in 1897 in het Collège de France een instituut voor
phonetiek en richtte twee tijdschriften op, waarvan hij er één in samenwerking met
zijn leerling H. Pernot uitgaf.
Ziehier de leerschool, waar deze zijn vorming genoot. Met de groeiende resultaten
van hun onvermoeide arbeid voor ogen, maakte de jonge Pernot zich met de
veelzijdige begaafdheid hem geschonken, de methode
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van zijn leermeesters eigen. Hij gewende zich, de maat te betrachten, die hoedt
voor overdreven waardering van nieuwe ontdekkingen, en de nauwgezetheid, die
tezamen met een nuchtere blik dringt tot rusteloze kritiek op eigen onderzoek en
tot een streng controleren ook van de meest zeker schijnende conclusies.
Zijn gematigd oordeel gaf anderen soms aanleiding tot verwijt: doorgrondde hij
wel geheel, zo vroeg men zich af, de grootheid en de rijkdom van de Griekse
dichterfiguren, wier werken hij met zijn studenten of ook voor een wijdere kring
behandelde? Waarlijk, indien Pernot zich niet aan lyrische ontboezemingen te buiten
ging - hetgeen van een geleerde niet geëist kan worden! -, zo heeft hij zich ook nooit
vergist door de betekenis van een dichter of prozaïst te onderschatten, maar waar
talent aanwezig was, werd dit onmiddellijk door hem herkend. Aan Pernot's
consciencieuze zelfcritiek is het te danken, dat alle nieuwe denkbeelden waarmee
Pernot de wetenschap heeft verrijkt, door hem met betogen zijn gestaafd, waaraan
de vooruitgang der wetenschap vooreerst geen afbreuk schijnt te zullen doen!
Na dit korte overzicht over zijn wetenschappelijke leerjaren volge nu een schets
van zijn persoon, van zijn leven en van zijn werk.
Pernot werd in 1870 in Froideconche-les-Luxeuil (Haute-Saône) geboren. Op
zeer jeugdige leeftijd moest hij reeds het ouderlijk huis verlaten om volledig
middelbaar onderwijs te kunnen genieten; hij woonde toen in Luxeuil en in Gray.
Zijn moeder, die in het onderhoud van het gezin - Pernot had een jongere zuster moest voorzien, ging naar Athene om daar Franse lessen te geven. Soms liet zij in
de vacantie haar zoon bij zich komen, en reeds in die jaren voelde Pernot tussen
zichzelf en de natuur van het Griekse land, zichzelf en de Atheense samenleving
een band groeien, die slechts door de dood verbroken zou kunnen worden.
Hierboven zeiden wij reeds, dat hij in 1895 in Parijs zijn licence in de klassieke
letteren verwierf. Van dat ogenblik af wijdde hij zich geheel aan de studie van het
Nieuwgrieks. Reeds in 1894 verschijnt een artikel van zijn hand: Tsakonien αθι =
αδερφος in het Annuaire de l'Ecole pratique des Hautes Etudes en in 1895 schrijft
hij een verhandeling over L'Indicatif présent du verbe ‘être’ en néo-grec, die in de
grote lijnen niet verouderd is. Zijn leermeester Emile Legrand kiest hem tot
medewerker, hij wordt benoemd tot répétiteur de grec moderne aan de Ecole des
Langues orientales, en onder de verenigde namen van Legrand en Pernot komen
achtereenvolgens uit: een Précis de prononciation grecque
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(1896), een Chrestomathie grecque moderne (1899) en Sonnets du poète Martzokis
de Zante (1899). Men kan waarlijk vertrouwen stellen in de jonge geleerde, die in
1897 een Grammaire du Grec moderne het licht doet zien, zo zeker van methode,
dat in 1929 de schrijver, dan geleerde in de volle kracht van zijn meesterschap, voor
een nieuwe uitgave slechts lichte retoucheringen behoefde aan te brengen.
De tijd was dus gekomen om een dissertatie voor te bereiden. Intussen had Pernot
in Parijs een ontmoeting, die van beslissende invloed op zijn verdere leven en
loopbaan zou zijn. Iets ouder dan hij, maar toch slechts even in de dertiger jaren,
had D.C. Hesseling, leraar in de klassieke talen aan het gymnasium te Delft, zich
in 1889 met zijn jonge vrouw en zijn twee dochtertjes naar Parijs begeven, om zich
daar onder leiding van Legrand en Psichari op Nieuwgriekse studiën toe te leggen.
De twee toekomstige hoogleraren sloten een hechte vriendschap, die tot een uiterst
vruchtbare samenwerking heeft geleid.
Daarenboven ontmoette Pernot later bij Hesseling in Leiden, waar deze zich na
zijn verblijf te Parijs vestigde, Mejuffrouw Tetterode, die van 1902 af zijn
levensgezellin zou worden en die door haar toegewijde zorgen de rusteloze arbeid
van de geleerde mogelijk heeft gemaakt.
In de jaren 1898 en 1899 was Pernot, aangetrokken door de dialectologie zoals
deze zich in de colleges van Psichari aan hem voordeed: een wetenschap, die de
algemeen beschaafde taal kon verrijken en die gegevens bood voor de opstelling
van een historische grammatica, naar Chios vertrokken met de opdracht, ter plaatse
het daar gesproken dialect te registreren. Hij kwam terug met een rijke oogst van
zo deskundig opgenomen gegevens, dat deze gedurende lange tijd het materiaal
van zijn studies vormden. In 1903 verschenen twee aantrekkelijke uitgaven in
luxueuze uitvoering: En pays turc. L'île de Chio, bevattende reisindrukken en
-beschrijvingen; en Melodies populaires de l'île de Chio, recueillies au phonopraphe
par Hubert Pernot, waarvoor deze de medewerking van de musicus P. Le Flem had
genoten. Daar zien wij hem niet slechts als volmaakt beheerser van de
phonographische kunst. Met zijn instrumenten trok hij van dorp tot dorp en liet voor
zijn rollen, die hem per muilezel overal volgden, de uit taal- en letterkundig oogpunt
merkwaardigste figuren spreken; met vol begrip voor de musicologische betekenis
van de liederen dezer eilandbewoners nam hij ook hun melodieën op.
In de eerste zuiver wetenschappelijke uitwerking der verzamelde gegevens, zijn
dissertatie, was het onmogelijk aan alle nieuw verworven
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inzichten gezamenlijk recht te doen wedervaren en zo behelsde het lijvig boekdeel
o

(570 pg. groot-8 ) Etudes de linguistique néo-hellénique, I Phonétique des parlers
de Chio, 1907, nog slechts Pernots waarnemingen op phonetisch gebied. Men vindt
er waarlijk meer dan een optekening der feiten. Vergelijking met andere Griekse
dialecten brengt de schrijver tot vaststelling van kapitale betekenis. De Turkse,
Genuese en Venetiaanse invloed op de taal van Chios blijken alleen tot het
vocabulaire te zijn doorgedrongen, zodat het dialect zich van de periode der κοινη
af volgens zuiver-Griekse regels heeft ontwikkeld; men vindt er, zo zegt de schrijver,
Griekse taalverschijnselen wier uiterste grens Cyprus, andere wier grensgebied
Macedonië is. Bepaald wordt de ontwikkeling door de wet der krachtbesparing;
veranderingen van klankcombinaties, assimilatie, dissimilatie, metathesis e.d. zijn
daarvan het natuurlijk uitvloeisel.
Het merkwaardige is, dat bij het afleiden van deze wetten en regels Pernot feitelijk
een historische grammatica van het Grieks schrijft. Hetzelfde geldt van het tweede
deel van dit werk, eerst in 1946, bijna 40 jaar na het eerste verschenen. Dit behandelt
de morphologie van het Chiotisch dialect. Op dit gebied blijkt de wet der analogie
de ontwikkeling der taal te beheersen. Een derde deel omvat teksten en een
vocabulaire, als voltooiing van een werk, dat een standaardwerk van de Nieuwgriekse
dialectologie genoemd mag worden.
Als thèse complémentaire bij de verwerving van de doctorstitel gaf Pernot een
nieuwe editie van een 17de-eeuwse Griekse grammatica met vocabulaire, een
uiterst zeldzaam werk, waarvan één exemplaar zich in de bibliotheek van Legrand
bevond. Deze grammatica was geschreven door de Jezuiet Girolamo Germano
(geb. te Palermo in 1568), als hulpmiddel voor de Katholieke zending op Chios, en
in 1622 te Rome uitgekomen. Er is in het geschrift niets, dat de buitenlander verraadt,
en zo vinden wij hier een hoogst getrouw beeld van het toenmalige Chiotische
dialect. Men begrijpt, welk een waardevolle aanvulling deze publicatie vormde op
Pernots veelomvattende studie over de taal van Chios.
De waarde ervan wordt verhoogd door het voorwoord van 42 blz., waarin Pernot
een volledige opsomming en critische beschrijving geeft van de Nieuwgriekse
grammatica's en lexica, in de 16de, 17de en 18de eeuw verschenen. Zo volgt Pernot,
die in zijn dissertatie voortbouwde op het onderwijs van Rousselot, in zijn supplement
het voetspoor van Legrand, de eerste uitgever van de oudste ons overgeleverde
Nieuwgriekse
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grammatica, die van Sophianos (vóór 1550); en van Psichari, die de grammatica
van Simon Portius (1638) bij de moderne lezer inleidde.
Pernot ging voort, naast zijn eigen studiën, onbekende oude teksten te publiceren
om meer en belangrijk materiaal aan de beoefenaars van zijn vak ter beschikking
te stellen. In 1910 verscheen het Beleg van Malta van de Cretenser Antonios Achélis
(1571) tezamen met de Franse tekst van P. Gentil de Vendosme, die vermoedelijk
het origineel vormt, waarnaar de Griekse tekst geschreven werd.
In hetzelfde jaar gaf Pernot in samenwerking met Hesseling in de Verhandelingen
van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen de Poèmes Prodromiques uit, en
in 1913, eveneens met Hesseling, de Chansons d'amour naar een 15de eeuws
handschrift, voorzien van tekstcritisch commentaar, grammaticale aantekeningen
en index.
Wel hadden de Prodromos-gedichten reeds vroeger een uitgever gevonden in
Coray (1830) en de Minnezangen in Wagner (1879), maar het werk van Hesseling
en Pernot werpt een nieuw licht op de Middeleeuwse volkstaal, evenals op de
methode om tussen de originele tekst en latere toevoegingen onderscheid te treffen.
Pernot, die inmiddels in 1910 de Bibliographie ionienne, een beschrijving van de
geschriften der Grieken van de Ionische eilanden uit de 15de tot de 20ste eeuw, uit
de nalatenschap van Emile Legrand had aangevuld en uitgegeven, en een Anthologie
populaire de la Grèce moderne (Mercure de France) had samengesteld, was nu in
de volheid van zijn wetenschappelijke scheppingskracht en deed ook de
belangstellende lezer buiten de engere kring van zijn vak ruimschoots in de vruchten
van zijn arbeid en in zijn liefde voor de Griekse letteren delen. Het was daarenboven
een periode, waarin de algemene aandacht op Griekenland werd gevestigd. Dit
land had een uiterst actief aandeel gehad in de strijd van de Balkanbond tegen
Turkije en een ernstige les toegediend aan Bulgarije, toenmaals bijgenaamd ‘het
Pruisen van het Oosten’, toen dit zijn voormalige bondgenoot het zo juist ten koste
van zware offers verworven Macedonië weer trachtte te ontnemen (1913).
De geniale staatsman Venizelos, in de taalstrijd tussen de vooruitstrevende
‘demotisten’ en de archaïserende ‘puristen’ voorstander van de moderne spreektaal
als grondslag voor een algemeen-beschaafd, en overtuigd, dat inzicht in de 30
eeuwen oude geschiedenis der Griekse taal aan het begrip en de waardering voor
het moderne Griekenland ten goede zou komen, koesterde de wens, dat het
Nieuwgrieks niet slechts
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aan de Ecole des Langues orientales, maar ook aan de universiteit der Franse
hoofdstad zou worden gedoceerd. Gezamenlijk kwamen de twee landen tot het
stichten van een leerstoel, en in 1913 sprak Pernot daar als chargé de cours zijn
inaugurele rede uit.
Van dit ogenblik af ontplooide de hellenist al zijn talenten van docent en
organisator. Zijn gehoor bestond uit de meest uiteenlopende elementen: Franse
studenten in de klassieke talen met een vluchtige belangstelling voor de moderne
vormen der Griekse taal en kunst; jeugdige Grieken, met verschillende oogmerken
in Parijs aanwezig, die benieuwd waren, wat deze vreemdeling over hun taal zeide;
buitenlanders uit alle windstreken, die in het vage om aanwijzingen vroegen voor
nog ongedefinieerde Nieuwgriekse studiën.
Hoevelen heeft hij niet weten te bezielen of voor altijd geboeid door een ware
wetenschappelijke belangstelling bij hen te wekken? Hij opende zijn leerlingen een
wijd perspectief. Classici ried hij te promoveren: ‘dat is een van de mooiste dingen,
die men in Frankrijk kan doen’, placht hij dan met zijn onbegrensd goed vertrouwen
te zeggen. Naar Griekenland gaan, in een afgelegen provincie een dialect
bestuderen, zoals hij het zelf had gedaan, en terugkeren met een schat van gegevens
voor enige tak der Griekse studiën, dat scheen hem de eenvoudigste zaak ter wereld.
Pernot was het, die de Deen Höeg, thans hoogleraar in het klassiek- en het
Nieuwgrieks en in de Byzantijnse musicologie in Kopenhagen, opwekte tot het
schrijven van zijn dissertatie over het leven en het dialect der Saracatsanen, een
nomadisch herdersvolk in Boeotië. De Zwitser Baud-Bovy, die nu Nieuwgrieks
doceert aan de universiteit van Genève, werd door Pernot aangemoedigd tot zijn
studie over de Liederen der Dodecanesus, waarmede deze eveneens het doctoraat
elle

me

verwierf. Oorspronkelijk pianiste, werd M Logotheti - later M O. Merlier - onder
Pernots bezielende invloed tot de bekendste musicologe der Byzantijnse muziek
en folkloriste van Griekenland. Octave Merlier, bij wie op een expeditie naar het
nabije Oosten, waaraan hij als lid van een Franse legerafdeling deelnam,
belangstelling was gewekt voor het moderne Grieks, werd door Pernot gewonnen
voor Nieuw-Testamentische studiën. Hij vestigde zich te Athene, promoveerde op
een studie betreffende het evangelie van Johannes, en organiseert sedert 1946 de
uitgave van Griekse teksten en Franse vertalingen te Athene.
En niet slechts jonge of toekomstige geleerden, ook jonge meisjes van
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de uitgaande wereld, die enige tijd te Parijs doorbrachten, werden door Pernot
geanimeerd tot degelijke werkzaamheid op het terrein van zijn studie.
Opende Pernot zijn leerlingen een wijd perspectief, ook van zijn eigen onderwijs
verruimde hij gestadig het veld. Nog toen hij chargé de cours was, verkreeg hij, dat
aan de Sorbonne een Nieuwgriekse bibliotheek werd opgericht als instituut, met
een lector daaraan verbonden. Toen er tegen 1921 behoefte bleek te bestaan aan
een verandering van het reglement voor de licence classique, stelde Pernot tezamen
met de bekende Byzantinist Charles Diehl een nieuwe vakkencombinatie in, waarbij
Byzantium en de Nieuwgriekse wereld voor het vervolg in de programma's der
Parijse universitaire studie aan elkaar verbonden waren.
Voorts werd bij de Franse Association d'éditions classiques een reeks Collection
de l'Institut neo-hellénique geopend. Het eerste deel ervan is de Franse vertaling
elle

door M N. Pernot van Hesselings Geschiedenis der Nieuw-Griekse letterkunde
(Haarlem 1921). In deze reeks verschenen Pernots eerste verhandelingen op het
gebied der evangeliën: Pages choisies des Evangiles, 1925, Etude sur la langue
des Evangiles, 1927, waarin de schrijver de volle maat geeft van zijn
oorspronkelijkheid, van zijn werkkracht en van zijn wetenschappelijke moed, en
waarmee hij bewerkt, dat in het vervolg een diepgaande bestudering van de taal
van het Nieuwe Testament niet aan het Nieuwgrieks kan voorbijgaan.
Daar materiële moeilijkheden aan de oprichting van een professoraat voor het
Nieuwgrieks in de weg stonden, zag Pernot zich genoopt in 1924 de functie van
directeur van het Institut de Phonétique te aanvaarden en daarmee het onderwijs
in de experimentele phonetiek op zich te nemen.
Hij betoonde toen een uitzonderlijke activiteit. Hij wilde het doceren van het
elle

Nieuwgrieks niet opgeven, al was zijn taak officieel geheel overgenomen door M
Lascaris. Pernot verscheen geregeld in het Nieuwgriekse Instituut, gaf colleges,
sprak met de studenten en zette ook zijn publicaties op dit meest geliefde terrein
voort. Te noemen zijn, behalve de zo juist vermelde evangelie-studies: het tweede
deel (1928) van de Bibliographie hellénique, waarvan het eerste in 1917 was
verschenen.
Intussen groeide het Phonetisch Instituut uit tot een uitgebreide instelling, met
eigen toelatingsexamen en einddiploma, waar vreemdelingen zonder tal hun
uitspraak van het Frans volgens wetenschappelijke methode leerden vervolmaken
en waar eveneens vreemde talen wetenschappelijk

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1947

121
werden onderzocht. Er waren zalen voor colleges en gezamenlijk experiment,
vertrekjes voor individuele oefeningen, en Les Archives de la Parole, een ontzaglijke
verzameling van phonographische opnamen. Al wat Frankrijk aan persoonlijkheden
telde, kwam daar spreken, ieder dialect van het land was in de enorme discotheek
vertegenwoordigd, evenals volksmuziek uit alle delen van de wereld.
Het is hier niet de plaats om uit te weiden over de practische methode, waarmee
Pernot aan zijn instituut een dergelijke uitbreiding wist te geven. Het zij gezegd, dat
1
van deze tijd af aan de phonetiek in Frankrijk een ongekende vlucht nam .
Maar in 1930 riepen de omstandigheden opnieuw de aandacht van Venizelos
voor de leerstoel, die tengevolge van de eerste wereldoorlog niet tot een professoraat
had kunnen worden. Hij vindt gehoor bij de Franse regering en Pernot wordt met
het hoogleraarschap bekleed. Hij sluit zijn werkzaamheid aan het Phonetisch Instituut
af met een indrukwekkend Rapport sur l'Institut de Phonétique, Musée de la Parole
et du Geste, 1925-30, (Paris 1931, niet in de handel).
Weer geheel tot het Nieuwgrieks gewend, laat hij nu het ene grote werk na het
andere verschijnen, zo in 1933 een Nieuwgrieks-Frans woordenboek, dat in zeer
beknopte vorm een rijkdom van gegevens met buitengewone nauwkeurigheid
weergeeft.
Wij zagen reeds, dat Pernot van jongs af aan zijn methoden meesterlijk hanteerde
en zijn materiaal zo verzamelde, dat hij ook na jarenlange onderbreking van een
bepaalde arbeid zijn bewerking van de eenmaal verzamelde gegevens ongehinderd
kon hervatten. Zo was hem in zijn eerste studiejaren opdracht gegeven, het dialect
van Tsaconië, aan de Oostkust van de Peloponnesus ten Z. van Nauplion, te
onderzoeken. Gebruikmakend van zijn notities uit die tijd en van de nabijheid van
een jonge Tsaconiër, A. Costakis, die hij vier maanden bij zich nodigde, schreef
Pernot nu een Introduction à l'étude du dialecte tsaconien (1934. Coll. de l'Inst.
o

neo-hell. 2, 550 pg. groot-8 ). Afrekenend met foutieve methoden, die vroeger op
dit wonderlijke dialect waren toegepast, een taal, gesignaleerd sinds de vijfde eeuw
van onze jaartelling, maar nooit geschreven, heeft hij de eraan verbonden problemen
scherp en volledig weten te stellen en geplaatst in het ruimere verband van de
Griekse dialecten van Zuid-Italië en Klein-Azië.

1

Voor Pernots publicaties op phonetisch gebied zij verwezen naar zijn Leçon d'ouverture de
cours de grec postclassique et moderne, 1931.
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In het kader van Pernots Nieuw-Testamentische studiën komen in dit tijdperk van
zijn leven de Recherches sur le texte original des Evangiles (1938) tot stand, waarin
hij een doordringende, oorspronkelijke visie op de compositie en de taal van de drie
synoptische evangeliën en het evangelie van Johannes weergeeft; gedachten sinds
1921 ontwikkeld en nu tot volle rijpheid gekomen. Uit het Nieuwgrieks was alles
geput wat eruit te leren viel. Nu deden zich de problemen van de tekstoverlevering
te sterker voelen. De algemeen aanvaarde tekst schijnt Pernot van weinig waarde.
Het belemmerende vraagstuk der synoptische geschriften belicht hij vanuit een
nieuwe hoek en komt tot de volgende stelling: er is een vroege periode geweest,
waarin naar een rijke hoeveelheid van geschriften werd gestreefd om de kennis der
verhaalde wonderen zo veel mogelijk te verbreiden; in een latere periode bemerkte
men, dat eenheid in vorm aan de werking en verbreiding ten goede zou komen, en
begon men hier te interpoleren, daar te bekorten, afwijkende overleveringen met
elkaar in overeenstemming te brengen, afsluitingen aan hoofdstukken aan te brengen
enz. De taak van de moderne tekstcritiek zou er nu in gelegen zijn de passages,
die duidelijk het karakter van een toevoegsel dragen, te elimineren en verder de tijd
zijn werk te laten doen, d.w.z. volgende onderzoekers aan te moedigen, op de
aangegeven weg voort te gaan.
Midden in de oorlog, in de teruggetrokkenheid van zijn landhuis in Torteron (Cher),
vat Pernot in 1943 een vertaling van de vier evangeliën aan, waarbij hij al datgene
uit de tekst schrapt, wat hij op grond van vergelijking van een menigte van
handschriften voor niet-oorspronkelijk houdt. Deze arbeid stelt hem steeds duidelijker
het beeld voor ogen van de archetypus, die hij zich denkt.
Op het ogenblik van zijn dood, in Juni 1946, had hij juist de laatste hand gelegd
aan de drukproeven van een nieuwe publicatie, Les deux premiers chapitres de
Matthieu et de Luc. Menige zin is uit de gebruikelijke tekst verwijderd en hetgeen
overblijft, heeft inderdaad een karakter van indrukwekkende eenvoud. Mogen wij
aannemen en geloofde Pernot zelf, dat hier een voorbeeld voor de definitieve
oplossing gegeven is? ‘Beaucoup de temps s'écoulera avant qu'une édition vraiment
nouvelle puisse être entreprise avec le moins de chance d'erreurs’, schrijft hij in zijn
voorwoord. Na een dergelijke uitspraak moet men wel zeggen, dat hij een sterk
vertrouwen moet hebben gehad in de juistheid van de ingeslagen richting, en het
getuigt van grote moed, dat hij na één en twintig
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jaren arbeid, neergelegd in vijf boekwerken en talloze tijdschriftartikelen, met
optimisme gewaagt van een uiterlijk zo bescheiden resultaat.
In werkelijkheid is een dergelijk resultaat niet gering, en stellig niet voor een
geleerde, die zich gewend heeft om zich te verheugen over iedere ontdekking, ook
als deze negatief van strekking is. Het werk van een mensenleven had voor Pernot
slechts daarmee waarde, dat het met nauwgezetheid en toewijding was volbracht
en daardoor ook jongere werkers aantrok om het voort te zetten. Hij hield dan ook
van de jongeren, die toegewijd studeerden en hem een toekomst vol ontdekkingen
op alle gebied voor ogen stelden. Aan de leermeesters de taak, met zorg te bepalen,
in welke richting ieder van hen geleid moest worden.
Als emeritus, reeds lijdend aan een ziekte, die hem onverbiddelijk naar het einde
wees, heeft Pernot met grote vreugde in September 1945 een vijftigtal jonge Grieken,
studenten en leraren, in Parijs zien komen, aan wie Frankrijk één of meer jaren
studie aan haar universiteiten aanbood. Terstond nodigde hij hen uit tot een cursus
over historische Griekse grammatica, die hij in het Griekse paviljoen van de Cité
universitaire gedurende het gehele academiejaar heeft gegeven. Onvermoeid stond
hij klaar om deze jonge mensen gezamenlijk of individueel met zijn raad te dienen;
hij had een belangstellend oor voor ieder weloverwogen plan, dat zij hem voorlegden,
maar evenzeer voor fantasieën van hen, die de practijk van het leven nog niet
begrepen; waar het kon, gaf hij leiding en nooit liet hij ten opzichte van iemand de
moed varen.
Zware beproevingen hebben in de laatste oorlog met zovele anderen ook het gezin
Pernot getroffen. De jongste dochter, Hélène, die met vasthoudend enthousiasme
deelnam aan het verzet, werd in het huis van haar ouders gearresteerd en vond in
een kamp in Duitsland de dood; een slag, die haar ouders nauwelijks te boven
kwamen.
Pernots bibliotheek, een der rijkste verzamelingen in haar soort, werd door de
bezetters verstrooid en verminkt. Het manuscript van hetgeen het laatste deel der
Bibliographie hellénique had zullen vormen, de voltooiing van het door Legrand
begonnen werk en kostbaar hulpmiddel voor de toekomstige Neo-hellenisten, werd
geheel vernietigd door Duitse plunderaars.
In de winter 1945-'46 aanvaardden de heer en mevrouw Pernot, dakloos geworden,
de hartelijke gastvrijheid, die de directeur van het Nederlands paviljoen der Cité
universitaire hun bood. In twee bescheiden stu-
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dentenkamers, omgeven door de zorgen van wie hem het naaste waren, en gelukkig
de lucht te ademen van een universitair centrum, corrigeerde Pernot in de rustpozen,
die zijn hevige pijnen hem lieten, de drukproeven van zijn laatste werken en bladerde
hij in het manuscript van zijn historische grammatica. Hij maakte zich geen illusies.
In volmaakte rust ontving hij zijn vrienden en leerlingen, nam afscheid en gaf
aanwijzingen over de wijze, waarop hij zijn nagelaten werken voltooid zou willen
weten. Zij vroegen zich wel af: ‘Waartoe zou dit laatste werk herzien moeten worden?
Is Pernot voor de kennis van het naklassieke Grieks niet een meester geweest, die
alle problemen heeft aangeroerd en vele daarvan tot dicht bij de oplossing heeft
gebracht; die nieuwe inzichten heeft doen baan breken, en die verzoenend heeft
gewerkt door partiële waarheden te erkennen daar, waar anderen slechts op
dwalingen van voorgangers wisten te wijzen; een meester, die het détail zo scherp
zag, dat hij het in het grote beeld kon opnemen, en die eveneens - men denke aan
zijn Etudes de littérature grecque moderne en D'Homère à nos Jours - een wijde
kring met zijn inzichten wist te verrijken, zoals slechts de besten dat kunnen?’
Toen één van hen hem op zijn vraag mededeling deed van een teleurstelling in
zijn werk, antwoordde Pernot: ‘Mon enfant, élargissez votre cercle’. Steeds zag hij
met wijde perspectief voor zich en spoorde hij ook de jongeren aan, het oog op de
verte te richten. Zij zullen dit doen als zij het werk van hun meester bestuderen en
niet zij alleen, maar ook anderen, die Pernot zelf nooit gekend hebben.
Dezen zullen het leren van zijn geschriften, wanneer zij daar de geleerde bij zijn
arbeid gadeslaan en zien, hoe hij zorgvuldig een wel gefundeerde gedachte stelt
in een klein artikel, uitwerkt in een opstel, en ten slotte tot kern maakt van een
omvangrijke studie. Zij zullen het tonen door op hun beurt een bewezen stelling,
een ontdekte waarheid onder de mensen te brengen, die anderen aandrijft om met
vreugde te werken, niet aan de liefhebberijen van een kleine côterie, maar aan het
grote bouwsel van de universele wetenschap.
S. ANTONIADIS
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Egbertus Harmanus Renkema
(Zaandam, 16 Juli 1882 - 's-Gravenhage, 29 Jan. 1947)
Het was een droeve dag, toen wij op 3 Februari 1947 Dr E.H. Renkema ten grave
brachten, een man, gestorven na een leven, rijk aan zonneschijn, maar op het einde
vol zwarte schaduw. Oud-rector van het 's-Gravenhaags Christelijk Gymnasium,
Inspecteur der Gymnasia, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw, geacht en bemind in wijde kring om karakter en kennis,
maar op het einde een lichamelijk gebroken man, geknakt door zware rampen, die
het verlies van zijn beide zonen betreurde; gestorven voor hij het einde van zijn
ambtelijk leven had bereikt; voor wien, naar menselijke berekening, het graf zich te
vroeg geopend heeft om hem de rust te geven, die hij zich bij zijn leven nooit had
gegund.
Dr Egbertus Harmanus Renkema werd 16 Juli 1882 geboren te Zaandam. Hij
bezocht het Stedelijk Gymnasium te Utrecht en studeerde Klassieke Letteren aan
de Universiteit aldaar. In 1906 promoveerde hij op een proefschrift ‘Observationes
criticae et exegeticae ad Valerii Flacci Argonautica’. Daarna studeerde hij linguistiek
en archaeologie aan de Universiteit te Bonn. Van 1907-1908 maakte hij in opdracht
van het Philologisch Studiefonds een reis door Italië en Griekenland. In Athene, niet
lang na het spannende ogenblik, dat hij bijna in de Penëus verdronken was, bereikten
hem twee aanbiedingen: hij werd aangezocht voor het Stedelijk Gymnasium te
Utrecht en voor het op te richten Christelijk Gymnasium te 's-Gravenhage. Om des
beginsels wil besliste hij voor Den Haag, een keuze, die hem nimmer berouwd heeft,
al is het rectoraat hem wel eens zwaar gevallen.
Met ingang van de cursus 1908-1909 werd hij leraar en reeds 11 Juni 1910 volgde
zijn benoeming tot rector, op zijn acht en twintigste jaar. Het was een tijd van hard
werken, op allerlei gebied; de leiding der nieuwe school eiste den gehelen mens;
de rector wilde op het hoge wetenschappelijk peil blijven, dat hij bereikt had - en hij
bleef het -; daarnaast had hij vooruitstrevende ideeën op het gebied van het
gymnasiaal onderwijs, die ook weer tot publicaties leidden. Maar de school kwam
nooit te kort. De moeilijke financiële positie van het gymnasium, het tekort aan ruimte
door het sterk toenemen van het aantal leerlingen baarden grote moeilijkheden en
met geheel zijn persoon gaf hij zich aan de oplossing daarvan; aan hem was zeker
voor een groot deel de bloei van de school te danken.
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Wie het Christelijk Gymnasium noemde, noemde Dr. Renkema, hij was op school,
zonder enige ophef, alles voor allen en in alles voortreffelijk door zijn persoonlijkheid.
De orde op school was veilig in zijn handen, zonder reglement of iets dergelijks wist
ieder, waaraan hij zich te houden had; er heerste vrijheid, grote vrijheid, maar altijd
tot een bepaalde grens en iedere leerling wist, dat het niet geraden was die te
overschrijden, want dan was de rector onverbiddelijk. De ingewikkelde financiële
bepalingen, ook die der salarissen van de leraren, beheerste hij volkomen, evenals
de wettelijke bepalingen op het onderwijs; het verband tussen lerarenvergadering
en curatoren was in hem belichaamd en nooit is er van de zijde der leraren één
klacht geweest over hun vertegenwoordiger. Als docent werd hij gewaardeerd om
zijn degelijke lessen en vooral als mens in de collegiale omgang werd hij hoog
geschat: mede door de steun van zijn vrouw, eerder Mejuffrouw W.A. Snoeck
Henkemans, vormden de leraren een hechte kring, waar in de vreugde en het leed
der gezinnen door allen gedeeld werd.
Het is niet te verwonderen dat de tijding der benoeming van Dr. Renkema tot
Inspecteur der Gymnasia, bij K.B. van 25 Maart 1937 met ingang van 1 September
d.a.v. op de school met leedwezen werd ontvangen, al was ieder blij om de
onderscheiding voor den benoemde zelf. Het werk als rector was in de loop der
jaren zeer uitgebreid. Het Christelijk Gymnasium was van een schooltje uitgegroeid
tot een onderwijsinrichting met meer dan tweehonderd leerlingen, alles rustte op
den rector, tot het uitbetalen der salarissen en het eigenhandig schrijven van alle
leerlingen-rapporten toe; daarbij kwam nog de nimmer rustende studie. Het is een
wonder, hoe hij daartoe nog de tijd vond, want zijn grote vacantie werd gevuld door
het lidmaatschap der Commissie voor het examen ex. art. 12 der Wet op het Hoger
Onderwijs. Gemakkelijk schreef hij niet en toch vond hij nog tijd voor wetenschappelijk
werk: met Prof. Muller gaf hij in 1928 het Beknopt Latijns Woordenboek uit, een
werk, waarin zijn veel omvattende kennis van het Latijn uitkwam, vooral ook doordat
bleek, hoeveel geschrapt kon worden of met minder woorden gezegd, zonder dat
aan de waarde ook maar iets werd ontnomen. Daarnaast verschenen van zijn hand
enige opstellen op het gebied der philologie en van het Gymnasiaal Onderwijs,
waaronder vooral is te vermelden zijn aandeel in het Rapport over De Klassieke
Oudheid in het Gymnasiaal Onderwijs (1916), waarin de Romeinse Antiquiteiten
door hem behandeld werden. Verder gaf hij een omwerking van Hartman's ‘La-
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tijnsche Syntaxis’. Bij verscheidene gelegenheden schreef hij ook zeer gewaardeerde
Latijnse gedichten.
Renkema's nieuwe werkkring begon op geheel andere wijze dan de eerste, met
moeilijkheden van geheel andere aard. Als rector had hij een gebouw opgetrokken
van de grond af tot de nok, nu moest hij het commando overnemen van een
gezagvoerder als Dr. Vinkesteyn, die een zinkend schip had overgenomen en een
voorspoedig zeilend fregat kon overgeven. De huldiging van den oud-inspecteur
sprak duidelijk. De nieuwe titularis gebruikte in zijn rede het beeld van de fakkelloop,
de opvolger had de fakkel van zijn voorganger over te nemen en voort te dragen,
niet enkel als sportieve prestatie, maar als sacrale handeling, als het gehoorzamen
aan een gewetensplicht.
Het was voor niemand een verrassing geweest dat Renkema benoemd werd, hij
werd eigenlijk door de ganse Gymnasiale kring als de waardigste opvolger
beschouwd en hij heeft de verwachtingen niet beschaamd. De inspectie is op hoog
peil gebleven in de geest van Vinkesteyn, wat allerminst wil zeggen dat zij haar
voorgangster copiëerde of imiteerde.
Dr. Renkema was inspecteur, de inspecteur, hij had toe te zien op het naleven
der wettelijke bepalingen en hij deed dat nauwgezet, maar 't was voor hem geen
doel: de bloei van een krachtig gymnasiaal onderwijs, dát was het doel en dat kon
alleen bereikt worden door degelijk onderwijs. Niet het vele leren om het leren zelf,
hij achtte een betrouwbare grammaticale basis en een behoorlijke copia verborum
onmisbaar en niemand zal zeggen, dat op zijn gymnasium de lagere klassen te
gemakkelijk waren, maar hij was er diep van doordrongen, dat de leerlingen moeten
leren putten uit de bron zelf, achter de met inspanning ontcijferde teksten moeten
zij een wereld ontdekken van levende mensen.
In dit zo geslaagde leven kwam plotseling de donderslag: op 20 Juni 1938 verloor
de oudste zoon, Geert Maarten, door een droevig verkeersongeluk het leven, een
jongen, zeer begaafd voor de exacte vakken, voor wien, na een niet gemakkelijke
gymnasiumtijd, een mooie studie aan de Delftse Hogeschool open lag. De slag was
zeer zwaar. Renkema zocht leniging in zijn werk en vond troost in zijn Bijbel. Toen
kwamen al gauw de bezettingsjaren, hij werd uit zijn huis gezet, zijn schoonzoon,
de luitenant Wolzak en zijn zoon Rein werden met de Stijkelgroep gevangen
genomen en naar Duitsland getransporteerd. Zij zijn nooit teruggekomen; na een
lange tijd van angst en vrees kwam de zekerheid, dat de eerste was gefusilleerd
en de tweede in gevangenschap van ellende was omgekomen. De last was te zwaar
voor de geest, het lichaam bezweek er onder,
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maar Renkema hield zich op tot het laatste, al verouderde hij ontzettend. De
Staatsexamens in het Zuiden in 1945 leidde hij met de uiterste krachtsinspanning,
maar die in December in Amersfoort moest hij opgeven. Aandoenlijk was het, hoe
hij op zijn ziekbed voortdurend met de commissie in contact bleef. Hij wist wel, dat
zijn taak bij den onder-voorzitter, Dr. Spoelder, volmaakt in veilige handen was,
maar er waren zo veel candidaten die geleden hadden onder de rampzalige bezetting
en de commissie moest meehelpen die er weer bovenop te brengen. Persoonlijk
was Renkema in aanraking gekomen met veel slachtoffers van het verzet, maar,
geleerd door de noodlottige gevolgen bij anderen, had hij er geen schriftelijke
aantekeningen van gemaakt. Nu hij de candidaten niet persoonlijk zag en sprak,
was hij bang, dat hij er misschien een van zou vergeten en die zou dan, vreesde
hij, niet alle clementie verkrijgen, waartoe de commissie in staat was. Dan lag hij in
zijn bed op de naamlijst te staren, of er misschien nog een herinnering in zijn geest
zou verschijnen.
Het scheen, dat er beterschap zou komen, het Staatsexamen in 1946 kon hij weer
leiden, al was hij niet meer de oude, die alles deed. Voor het examen van 1947
verzond Dr Renkema nog de uitnodigingen voor de leden der commissie, maar toen
brak plotseling zijn levensdraad af. Hij stierf 29 Januari 1947. Bij zijn begrafenis
kwam duidelijk uit, hoe lief zij hem hadden en hoe hoog zij hem schatten, den
voorganger, voor wien niet goed schíjnen, maar goed zíjn de levenswet was geweest.
Het eigenaardige in Dr Renkema was wel, dat hij eigenschappen, die bij anderen
tegenstellingen vormen, in zo hoge mate tot een harmonisch geheel wist te
verenigen. Hij was tegelijk oprecht belijdend Christen en hartstochtelijk vereerder
van de klassieke beschaving. Het Christendom leefde zo sterk in zijn hart, vanwaar
de uitgangen des levens zijn, dat het zijn gehele denken en handelen beheerste,
maar daarnaast vond zijn diep-doordringende geest behoefte aan het innig verkeer
met die verheven wereld, waarvan de klassieken nog voor ons de getuigen zijn. Dat
was zijn werk als leraar en als mens, als rector en als inspecteur: de hoge waarden
van de klassieke opleiding ongerept en levend uit te dragen en te doen uitdragen,
daarvoor streed hij met de inzet zijner ganse krachtige persoonlijkheid. Wie een
andere opleiding verkoos, had natuurlijk de vrijheid, maar de gymnasiale moest
bestaan en góed bestaan als de band, waardoor ons geslacht verbonden blijft met
de hoge idealen uit de Oudheid.
Dr Renkema gevoelde zich zeer sterk ambtenaar, magistraat, de richt-
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snoeren, in wet en besluiten, bonden hem, maar daarnaast was hij de evenwichtige
mens, die nooit de aequitas opofferde aan het starre ius; ten slotte wist hij de
voorschriften altijd zo uit te leggen, dat zijn gemoed er vrede bij vond. Hij was zeer
gevoelig, niet week en daardoor kon hij ook de gevoeligheid van anderen sparen,
zelfs als hij moest veroordelen. Hoe kon hij zitten overdenken, of hij voor een mislukt
tijdelijk leraar nog een plaats kon vinden bij een rector, waar hij misschien nog
geschikt kon blijken!
Vooral in de commissie ex art. 12 der Wet op het Hoger Onderwijs, bij 't
Staatsexamen, kwamen zijn hoge hoedanigheden naar voren. Hij wist veel,
ontzettend veel, maar men moest het altijd als bij toeval ontdekken, nooit zou hij er
iemand mee neerdrukken. Hij bleef altijd in de vergadering de voorzitter, correct tot
in kleinigheden, steeds van de commissieleden het volle pond eisend, maar tegelijk
hun vriend en oudere broeder en in de omgang was zijn gezin de vriendenkring
voor de hunnen. Het examen hield hij hoog, maar hoe belangstellend kon hij
informeren, of er bij een onvoldoende candidaat misschien nog aan voldoende
gedacht was en hoe gelukkig was hij dan, als na een herexamen, het diploma toch
nog kon worden uitgereikt.
Wij hebben in Dr E.H. Renkema veel verloren. Over veel is hij getrouw geweest,
hij is strijdende in het harnas gestorven, hij is ingegaan in de vreugde zijns Heren
- aan ons de taak, het lichtend spoor van zijn leven door te trekken.
A.C. VAN WAVEREN

Lijst van geschriften
1906

Dissertatie: Observationes criticae et
exegeticae ad Valerii Flacci Argonautica.

1909

Latijnsche klankleer voor Nederlandsche
Gymnasia, naar het Hoogduitsch van
Prof. Dr M. Niedermann.

1910

Godenattributen bij de Latijnsche Epici,
een referaat op het Philologencongres.

1914

Gymnasiale Hervorming, een artikel in
‘Stemmen des Tijds’.

1916

Bijdrage over ‘Romeinsche Antiquiteiten’
in het rapport ‘De Klassieke Oudheid en
het Gymnasial Onderwijs’, in opdracht
van het Genootschap van Leeraren aan
Nederlandsche Gymnasia.

1916

Aantekeningen bij de Romeinsche
Antiquiteiten.

1927

De Iudicio Perduellionis Sublato in
‘Mnemosyne, Bibliotheca Classica
Batava’, Volumen LV (ex fasciculo in
honorem P.H. Damsté edito).
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Ad Plauti Trinummum (zelfde tijdschrift,
Volumen LVIII).

1924

Latijnsche Syntaxis, in vernieuwde en
moderne vorm en bouw naar die van
Prof. Hartman.

1928

Latijnsch Woordenboek met Prof. Muller,
een werk, waaraan hij tot 't einde van zijn
leven gearbeid heeft voor 't bezorgen der
herdrukken.

Voor uitgebreidere studies over Plautus' Trinummus was reeds veel materiaal
verzameld, maar tot een uitgave is 't niet gekomen.
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Fredericus Jacobus Leonardus Rompel
(Amsterdam, 7 Januari 1871 - Kaapstad, 1 April 1940)
Op 1 April 1940 overleed op 69-jarige leeftijd plotseling te Kaapstad onze
oud-landgenoot Frederik Rompel. Hij werd te Amsterdam op 7 Januari 1871 geboren.
Met hem ging een alom in Zuid-Afrika bekende journalist heen, die gedurende een
halve eeuw in zijn tweede vaderland een bijzondere plaats in de journalistiek heeft
ingenomen.
Op 16-jarige leeftijd was zijn eerste gang op het journalistieke pad naar het kantoor
van Pieter Jelles Troelstra, leider van de Sociaal-Democratische partij in Nederland,
om deze behulpzaam te zijn bij het samenstellen van een politiek weekblad. Hij
huwde te Amsterdam in 1895 met Martha Lea Koopman, in 1873 te Harlingen
geboren, een zeer kunstzinnige en begaafde vrouw, die hem in Zuid-Afrika en te
Dordrecht tot grote hulp is geweest.
In 1896 kwam hij in Pretoria in dienst van ‘Die Volksstem’ onder leiding van Dr F.
Vredenrijk Engelenburg. De in die jaren tot de tweede vrijheidsoorlog van 1899-1902
opgedane ervaringen zijn hem later zeer te stade gekomen. Als verslaggever van
de Volksraad is bij veel met president Krüger in aanraking gekomen en met tal van
andere leidende personen in de republiek als generaal Joubert, die hij meermalen
op vele reizen vergezelde. Van de conferentie tussen Krüger en sir Alfred Milner te
Bloemfontein in 1899 was hij eveneens verslaggever. Door de Engelsen in October
1899 tijdens de tweede vrijheidsoorlog gevangen genomen, werd hij door hen naar
Nederland uitgewezen of gedeporteerd. De Engelsen konden deze bekwame
journalist missen. Zijn echtgenote had tijdens die oorlog een half jaar als verpleegster
bij het Rode Kruis in de Oranje Vrijstaat dienst gedaan te Petersburg onder de
geneesheren Dr Buning en Kerkhof. Rompels grote kennis van zaken en personen
in Zuid-Afrika maakte hem, toen hij tijdens de vrijheidsoorlog in Nederland was
teruggekeerd, tot een vraagbaak, zowel van de Nederlandse als van de buitenlandse
pers. Aan tal van bladen verleende hij zijn medewerking. Toen president Krüger
met de ‘Gelderland’ naar Europa kwam, was hij de aangewezen man om de president
bij zijn aankomst te Marseille te begroeten. Tijdens diens verblijf in Nederland bleef
hij voortdurend met hem en zijn gevolg in aanraking. In Dordrecht wonende, trad
hij als directeur in dienst van het Perskantoor van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, door Dr H.J. Kiewiet de Jonge opgericht met
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een kapitaal hem door een tot heden niet bekende gever ter hand gesteld. Aan dit
perskantoor was tevens een inlichtingendienst verbonden, waarvan Rompel de
leiding had en dat nog jaren lang na de Anglo-boerenoorlog over de wereld
inlichtingen over het Zuidafrikaanse volk verspreidde.
Op uitnodiging van Dr Engelenburg keerde Rompel met zijn echtgenote in 1912
naar Zuid-Afrika terug en nu voor goed. Aan ‘Die Volksstem’ werd hij belast met de
behandeling van buitenlandse aangelegenheden. Tijdens de eerste wereldoorlog
verrichtte hij aan dit blad belangrijke journalistieke arbeid. Zijn uiteenzettingen deden
het aantal lezers van ‘Die Volksstem’ in grote mate toenemen, maar waren niet
steeds naar de zin van de Afrikaanse pers. Meer dan eens werden over hem klachten
ingediend bij de overheid, maar Rompel ging onverschrokken voort. Na de oorlog
vernam hij, dat hij meer dan eens op het punt gestaan had geïnterneerd te worden.
Op 1 Februari 1921 veranderde Rompel van woonplaats, toen hij tot technisch
redacteur van ‘Die Burger’ te Kaapstad benoemd werd, met uitnodiging de redactie
te reorganiseren. Met vaste hand voerde hij deze taak uit en droeg in hoge mate
tot de bloei van dit blad bij. In 1928 legde hij deze functie neer om zich uitsluitend
aan de rubriek buitenlandse zaken te wijden. Ook hier blonk hij, evenals bij ‘Die
Volksstem’, uit. Toen het hem niet genoeg werk meer gaf, behandelde Rompel een
rubriek Van Alle Kanten er bij (VAK), waarin hij op populaire wijze de lezers wist te
boeien met allerlei berichten, waardoor hij de bijnaam van ‘Jan Snuffelaar’ kreeg.
Ook in het bekende weekblad ‘Die Huisgenoot’ verschenen talrijke bijdragen van
zijn hand.
Nadat zijn echtgenote hem op 30 October 1919 in Kaapstad ontvallen was, trad
hij in 1920 voor de tweede maal in het huwelijk, met Anna Breek, een bekende
Pretoriase. Zijn in Dordrecht geboren zoon uit het eerste huwelijk, Dr Hans Rompel,
psychiater en thans een bekend journalist daarbij, heeft de voetstappen zijns vaders
gedrukt. Uit zijn tweede huwelijk werden nog één zoon en vijf dochters geboren.
Lange tijd heeft Rompel de Zaterdagse inleidingsartikelen in zijn krant geschreven,
waarin hij een beroep op de goede hoedanigheden van hart en ziel van de lezers
deed. ‘'n Man wat dergelike wyse lessen kon skryf, moes self 'n goeie mens gewees
het’, schrijft men in Zuid-Afrika. En dat was hij. Een eerste klas collega, levendig,
beweeglijk, uitgesproken in zijn oordeel, waarbij hij niemand ontzag, maar steeds
een vriend
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en raadgever was. Zijn vrolijk humeur stak ieder bij de redactie aan, ieder kende
zijn vrolijke, opgewekte stem en overal hoorde men zijn haastige stap in het
redactiegebouw. Ochtend, middag en avond was hij aan de arbeid, die hij liefhad.
Het terrein waarop hij zich bewoog, was uitgestrekt, maar hij gaf zelf de voorkeur
aan het wereldgebeuren. Daarin was hij volkomen thuis. Hij kon daarover
belangwekkende inlichtingen geven, mededelingen doen en critiek uitoefenen in
zijn wekelijkse radiopraatjes, welke hij bijna tot zijn dood gehouden heeft.
Toen hij op 18 September 1937 een halve eeuw in de journalistiek gewerkt had,
werd hij op 22 September gehuldigd, zowel door de redactie als door de Nederlandse
gemeenschap. De leider der Nationale partij, tevens redacteur van ‘Die Burger’, Dr
D.F. Malan, was daarbij tegenwoordig. De waarnemende Nederlandse consul, de
heer A. Merens, leidde eveneens de huldiging van Rompels gouden jubileum, waarin
de heer G.A. Leyds, de voorzitter van de afdeling Kaapstad van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, het woord voerde. Talrijke Nederlandse en Afrikaanse
gasten, op de voorgrond tredende persoonlijkheden, namen aan die feestmaaltijd
deel en huldigden hem, niet alleen omdat hij 50 jaar journalist was, maar tevens om
zijn kennis, zijn werkkracht en zijn bescheidenheid.
Van zijn hand verschenen: ‘Helden in den Boerenoorlog’, dat in 1903 in drie talen
verscheen; ‘Uit den Tweeden Vrijheidsoorlog’; ‘Eene studie in Proclamatie’; ‘Martinus
Steyn’ (1902); ‘Gedenkschriften van Paul Krüger’, gedicteerd aan H.C. Bredell en
Piet Grobler, door Rompel bewerkt. Van ‘De Eerste annexatie’ van Dr W.J. Leyds
stelde hij de index samen. Jaren lang was hij, te Dordrecht wonende, correspondent
van de Nieuwe Rotterdamse courant. In 1912 werd hij tot lid van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde gekozen. Wij mogen hier aanhalen wat ‘Die Burger’
schreef bij zijn overlijden: ‘Suid-Afrika is armer deur die afsterwe van 'n man wat as
Hollander na ons kuste gekom, sy lewe in die toegewyde diens van syn aangenome
vaderland en van die Afrikanervolk geslyt het. ‘Die Burger’ betreur die verlies van
'n getroue en skitterende redactielid. Sy kollegaas treur om die heengaan van 'n
beminde kollega. Saam met die van 'n wye kring van vriende en bewonderaars van
Frederik Rompel, gaan hul innige meegevoel uit tot die eggenote en kinders wat 'n
voorbeeldige eggenoot en vader verloor het’.
Op weg naar zijn kantoor om zijn dagelijkse arbeid te verrichten,
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zakte hij op straat inéén en gaf de geest. De 2de April 1940 verscheen nog het
laatste artikel van zijn hand in ‘Die Burger’.
Op de 7de Juni 1940 werd zijn nagedachtenis gehuldigd in een speciale
herdenkingsavond, georganiseerd door de A(frikaanse) T(aal) K(ultuur) V(ereeniging)
van de Universiteit van de Witwatersrand te Johannesburg. De heer A.M. van Schoor,
redacteur van ‘Die Brandwag’, sprak daarbij van de bijdrage van Rompel tot de
opbouw van de Afrikaanse journalistiek, die hij tweeërlei noemde: ‘Ten eerste het
hy deur sy onvergelykelike vorming van joernalistieke kragte 'n onverganklike
stuwende krag vir die Afrikaanse joernalistiek geskep, en in die tweede plaas was
sy eie tasbare bydrae daartoe - sy buitelandse oorsigte wat ongeëwenaard in die
hele joernalistiek in Suid-Afrika is, sy hoofartikels en sy ‘Van Alle Kante’, in ‘Die
Burger’ - van onskatbare betekenis’.
FRED. OUDSCHANS DENTZ
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Johan Diederik Rutgers van der Loeff
('s-Heerenberg, 22 Maart 1874 - Nunspeet, 30 April 1945)
Als zoon van de Nederlands Hervormde predikant Ds Abraham Rutgers van der
Loeff werd J(oh)an Diederik op 22 Maart 1874 te 's-Heerenberg geboren, woonde
te Haastrecht, Zaltbommel en 's Hertogenbosch, bezocht na de dood van zijn vader
het gymnasium te Leiden, waarheen het gezin verhuisde, en deed daar in 1893
eindexamen. Zijn doctoraalexamen in de Nederlandse letteren legde hij af aan de
Leidse Universiteit, waar hij volgens zijn vriend Mr C.H. Beekhuis Sr in diens
levensbericht over Van der Loeff, verschenen in het jaarboek 1944-1945 van de
Vereeniging Haerlem, onder zijn medestudenten een grote populariteit genoot, in
het Collegium van zijn jaar werd opgenomen en na afloop van zijn bestuursfunctie
tot erelid werd benoemd ‘hoewel hij allerminst de neiging had zich op den voorgrond
te plaatsen’. Over dit laatste zo dadelijk!
Korte tijd was hij als volontair werkzaam aan de Rijksuniversiteitsbibliotheek te
Leiden, waarna hij met ingang van 1 December 1902 werd benoemd tot bibliothecaris
van de Stads-Bibliotheek van Haarlem.
Om het levenswerk van deze bibliothecaris te kunnen begrijpen is 't nodig om in
korte trekken de instelling te beschrijven, welker leiding aan hem werd toevertrouwd.
Gesticht in 1596 in een tijd van grote opbloei der Nederlandse steden na de ergste
verdrukking waaraan ze van Spaanse zijde hadden blootgestaan, had zich de
Haarlemse Stads-Bibliotheek aanvankelijk ontwikkeld als een veelzijdig geöriënteerde
boekerij, zoals duidelijk uit de woorden van de geschiedschrijver Ampzing blijkt,
waar hij in 1628 dicht:
‘Ons stedes Librarij, en rijke Boeken-kas,
Die daeglijkx meerder word door menselijk gewas...’

Degenen, die met het beheer dezer rijke ‘Boeken-kas’ belast waren in de 17e en
18e eeuw breidden het bezit op alle gebieden van de toenmalige wetenschap uit
voor zover de hun ten dienste staande middelen dat toelieten. Evenwel week van
deze bibliotheek-politiek de nieuwe bibliothecaris na de Franse revolutie, Dr Abraham
de Vries, af. Hij had zich als voornaamste doel gesteld om de hem toevertrouwde
instelling ‘de kenmerken te doen dragen van de boekerij te zijn der stad, die de
geboorteplaats is van de grootste en weldadigste der uitvindingen, de boekdrukkunst’,
gelijk hij zich uitdrukte. Aan dit doel besteedde De
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Vries het weinig beschikbare geld voor aankoop van boeken, terwijl zijn opvolgers
door de gemeenteraad van Haarlem nolens volens gedwongen waren het voetspoor
van hem te volgen om de Bibliotheek dienstbaar te maken aan de historische
wetenschappen met uitsluiting van de praktische. Reeds de 2e Enschedé
(1896-1902) komt hiertegen in verzet, maar eerst aan Van der Loeff is 't gegeven
om met alle respect voor de historische inslag van de boekerij en voor de
belangstelling in de uitvinding der boekdrukkunst, de oude Stads-Bibliotheek nieuw
leven in te blazen en haar bezit zó veelzijdig uit te breiden als nooit nog onder zijn
voorgangers het geval was geweest. Toch zou de Haarlemse Stads-Bibliotheek
geen instelling van grote importantie geworden zijn voor de bevolking der gemeente
waarvoor ze bedoeld was, indien de organisatie ervan gebleven was zoals ze sedert
eeuwen bestond en dit begreep Van der Loeff heel goed. Reeds vier jaar na zijn
benoeming is hij lid van een commissie, die een plan voor een Openbare leeszaal
ontwerpt, maar noch in 1906 noch bij de tweede poging daartoe, in 1908
ondernomen, heeft dit ontwerp succes. De bibliothecaris houdt evenwel voet bij stuk
en ziet zijn pogen eind 1920 bekroond met het besluit van de gemeenteraad om op
de oude stam van de Stads-Bibliotheek een nieuwe loot te enten, die der Openbare
leeszaal en bibliotheek. Dit betekent een unicum in Nederland, nergens elders had
men kans gezien een oude Stadsbibliotheek, waarvan er toch vrij vele geweest
waren, om te zetten in een moderne bibliotheekinstelling, en zelfs met behoud van
het oude bezit.
't Bleek weldra dat Van der Loeff, die onder de naam van ‘directeur der
Stads-Bibliotheek en Leeszaal van Haarlem’ in 1922 de leiding kreeg, goed gezien
had, want terwijl in 1920 het bezoek nog slechts ruim 4000 personen bedroeg, was
dit in 1922 reeds tot ± 14.000 gestegen, terwijl het aantal uitgeleende boeken van
440 tot ruim 23.000 toenam. Deze getallen zouden in de loop van zijn directoraat
zelfs tot 100.000 voor het aantal bezoekers en 130.000 voor het aantal uitgeleende
boeken per jaar groeien. Echter was er aan de snelle groei ook een schaduwzijde:
het vele en te spoedig begonnen werk groeide het personeel over het hoofd, lang
niet het gehele bezit kon verantwoord worden in de katalogi, de grote bezuiniging
op de overheidsuitgaven, die omtrent 1930 intrad, was mede oorzaak van een
achteruitgang van de zo plotseling en te snel opgeleefde bibliotheek en 't was voor
de directeur ervan smartelijk dat zijn instelling in de laatste jaren van zijn directoraat
tot een zeker verval kwam, waaruit ze niet meer door hem kon worden opgeheven.
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Als laatste glorie van zijn sociaal streven moeten we het tot stand komen van het
filiaal Haarlem-Noord zien, dat door zijn toedoen gevestigd werd in het voormalige
kasteeltje ‘Huis te Zaanen’ en zeker een onmiddellijke bloei zou beleefd hebben,
indien voldoende geld tot exploitatie van deze bibliotheek in een stadsgedeelte van
meer dan 30.000 inwoners zou zijn ter beschikking gesteld. De alles ontwrichtende
bezuiniging, die vooral op cultuur-gebied tal van slachtoffers maakte, bracht ook dit
werk van zijn stichter voor meerdere jaren tot stilstand. Hij moest in verband met
zijn gezondheidstoestand vóór zijn zestigste jaar als directeur ontslag aanvragen
in 1934 en het beheer van zijn geliefde bibliotheek aan een ander overdragen. Zeker
is 't hem tot troost geweest dat in de loop van de volgende tien levensjaren, die hem
nog gegund waren, de instelling die hij 32 jaar met grote liefde en ambitie geleid
had, de moeilijkheden van haar overgang tot moderne instelling heeft overwonnen
en hiervan heeft hij ook eenmaal getuigd.
Gold ons levensbericht tot nog toe de organisator en idealist met betrekking tot
zijn levenswerk, niet mogen we zwijgen over zijn verhouding tot het vrij talrijke
personeel dat na 1922 onder zijn leiding kwam. Hij was zeker een uiterst humaan
chef, die het beste met zijn ondergeschikten voorhad, en hen op de plaats hielp
brengen, waar zij krachtens hun bekwaamheid thuishoorden; hij was iemand, die
zowel door zijn ruime instelling op geestelijk gebied als door zijn goed geschoold
intellect leiding wist te geven op bibliotheek-gebied. Hij was een man van grote
charme en schrijver dezes heeft weinig mensen ontmoet, die zoveel goedheid
uitstraalden en belangstelling toonden in het lot van degenen, met wie zij verkeerden,
als deze man deed. 't Was een feest hem te ontmoeten en weinig heeft hij in zijn
grote bescheidenheid vermoed van welke grote waarde zijn voornaam gezelschap
was voor degenen, die daarvan deel uitmaakten. Gelijk iedere medaille van
verdiensten had ook deze zijn keerzijde: de drager ervan miste in zijn latere jaren
de kracht om tegen de stroom des tijds in te gaan, hij willigde te gemakkelijk de
eisen in, die gemeente-overheid of haar hogere ambtenaren hem stelden, hij deed
te spoedig concessies aan de drang naar bezuiniging op cultureel gebied, zijn
zwakke gezondheid was mede oorzaak dat de bibliotheekleiding hem meer ontglipte
dan wenselijk was voor een krachtig beleid.
Hij was iemand van de allergrootste soberheid niettegenstaande de fortuin hem
allesbehalve misdeeld had en deze soberheid leefde hij uit in zijn dagelijkse
bibliotheekomgeving, die hiermee al te veel gesigneerd
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werd. Van huis uit was hij iemand van aristocratische allure, maar deze werd
getemperd door zijn democratisch streven in een tijd van revolutionnaire ontwikkeling
op sociaal en politiek gebied. Hij was meer een democratische aristocraat dan een
aristocratische democraat. Deze oorspronkelijke geesteshouding bracht hem dan
ook wel in conflict met zijn maatschappelijk streven maar verhinderde niet dat men
hem ook na zijn afscheid als bibliotheekdirecteur met grote piëteit beschouwde en
meermalen werd hij in zijn vroeger bibliotheek-milieu genodigd en gezien.
Zijn belangstelling ging verder dan zijn dagelijkse werkkring: hij was lid van het
bestuur der Centrale Vereniging voor openbare leeszalen en bibliotheken, hij was
commissaris van het Departement Haarlem der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
en bevorderde - zie hier weer een staal van zijn ruime geesteshouding - de belangen
der nutsbibliotheek daadwerkelijk, hij was tot enkele jaren vóór zijn dood
penningmeester van de ‘Vereeniging Haerlem’ en van het ‘Leesgezelschap voor
beeldende kunst’, hij heeft tientallen jaren meegespeeld op het lekentoneel en heel
zijn geestelijk leven werd gedragen door zijn religieuze instelling, die hem weer
andere plichten op zich deed nemen zoals die van bestuurslid van de Bloemendaalse
afdeling van de Protestantenbond en van de Haarlemse afdeling van de Vereniging
van Vrijzinnig Hervormden. Zowel door zijn ambt als via zijn vrij vele relaties met
verenigingsbesturen ontmoette hij dagelijks een talrijk publiek en stond dit publiek
op de hem eigen hoffelijke wijze te woord en was voor de velen, die hij bij het uitlenen
van boeken of bij het geven van inlichtingen hielp een even goed raadsman als gids
in de uitgebreide materie, die in de Stads-Bibliotheek tot zijn beschikking stond.
't Was dan ook niet te verwonderen dat hij bij zijn vijf en twintig jarig jubileum als
bibliothecaris, op 1 December 1927 door het Haarlems publiek op ondubbelzinnige
wijze gehuldigd werd als de man, die een kwart eeuw de cultuur binnen Haarlem
gediend had met volle overgave en liefde.
Zijn wetenschappelijke publicaties zijn niet talrijk zoals ook niet te verwachten is
van iemand wiens voornaamste taak is de opbouw van een snel groeiend
cultuurinstituut waarvoor zoveel intense en fijn geschakeerde belangstelling nodig
is als een bibliotheek (oude èn nieuwe) eenmaal eist. Hij gaf de ‘Drie lofdichten op
Haarlem’ van Carel van Mander uit.
Van zijn bibliografische kennis getuigen vele fiches van de bibliotheekkatalogi.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1947

138
Zoals reeds boven gezegd, had de uitvinding der boekdrukkunst zijn volle
belangstelling, maar hij offerde niet de overige bibliotheekbelangen aan zijn eigen
hobby op. Integendeel, hij moest tot zijn verdriet toelaten dat het unieke bezit der
‘Costeriana’ van de aloude omgeving van het Prinsenhof verhuisde naar het Frans
Hals Museum, waar het zoveel veiliger was geborgen, het bleef - en is nog - wel
het kostbaarste bezit der Haarlemse Stads-Bibliotheek, maar zal daar niet terugkeren
alvorens een nieuw gebouw het eeuwenoude zal hebben vervangen. En dat nieuwe
gebouw mocht Van der Loeff niet meer beleven, hoezeer het hem meermalen in
uitzicht is gesteld. De Costeriana brachten hem evenwel in nauwe relatie met J.H.
Hessels, geboren Haarlemmer, die een groot deel van zijn leven in Engeland had
doorgebracht, jarenlang bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Cambridge
was geweest en die 't zich, als De Vries vóór hem, als levenstaak had gesteld te
bewijzen dat in Haarlem de boekdrukkunst was uitgevonden door Laurens Janszoon
Coster en niet te Mainz door Gutenberg (‘Haarlem, not Mainz’ is een zijner
strijdschriften!). Van der Loeff verleende aan Hessels alle gastvrijheid tot zijn
bibliotheek waarvan deze tot zijn negentigste jaar volop gebruik maakte en als dank
daarvoor een zeer grote som aan de instelling vermaakte, waarvan de rente nog
jaarlijks de inkomsten ten goede komen.
Na 1930 verloor Van der Loeff aan kracht en 't werd in de volgende jaren steeds
duidelijker dat hij zijn taak aan andere handen moest overgeven, hetgeen dan ook
eind 1934 gebeurde, in overeenstemming met zijn opvolger, op de dag, waarop hij
vóór 32 jaar het ambt van bibliothecaris te Haarlem had aanvaard. Tot de oorlog
bleef hij, zij 't steeds minder, in relatie met de bibliotheek, maar in Januari 1943
noopte de bezetter hem Bloemendaal te verlaten, waar hij na zijn Haarlemse en
Zandvoortse tijd, sedert 1922 woonde in verband met de minder goede gezondheid
zijner Vrouw. Hij evacueerde naar Oosterbeek, waar zijn schoonvader hem
gastvrijheid verleende tot hij in September 1944, lichamelijk uitgeput, zijn laatste
toevlucht zocht in Nunspeet, en daar, nog in het volle besef van de bevrijding, op
30 April 1945 overleed.
Een nobel mens, een goed vaderlander, een humaan chef, een bouwer aan
Neerlands cultuur, een uitnemend en zorgzaam gezinshoofd, een man van even
grote beschaving als van bescheidenheid en soberheid was heengegaan.
P.V. DE WIT
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Klaas Uilkema
(Grouw, 2 October 1873 - Groningen, 3 Februari 1944)
Klaas Uilkema werd op 2 October 1873 te Grouw uit boerenouders geboren. De
familie bewoonde een oude boerderij in het Hofland, Klein Zuidfenstra geheten,
vanwaar zij in 1875 naar Goutum bij Leeuwarden vertrok. Daar bleven de Uilkema's
acht jaren wonen en maakten zij de landbouwcrisis van de jaren na '80 mede, die
ook voor hen ernstige gevolgen had. De Goutumer boerderij was zeer oud (1581)
en is later door Uilkema in zijn eerste werk (p. 53 e.v.) uit zijn herinnering beschreven.
In 1883 verhuisde het gezin naar de historische boerderij It Westerhús onder Jorwerd,
vanwaar het twee jaren later weer naar het oude boerderijtje onder Grouw vertrok.
Zijn jeugdjaren sleet Uilkema dus op een drietal boerderijen in de Friese
weidestreek en hij geraakte met het boerenbedrijf volkomen vertrouwd. Toch had
hij geen interesse voor dit bedrijf; hij was trouwens ook niet sterk en werd thuis
meestal wat ontzien. Het liefst trok hij er met zijn zes jaar jongere broer op uit, het
Friese waterland in, waarbij een schouw goede diensten bewees. Tot groot
misnoegen en verbazing van de Grouwster dorpelingen bleven zij dan dikwijls
nachten van huis en sliepen in de eenzaamheid van het Prinsenhof in een ‘mieretinte’
(tent voor maaiers). Het was den jongen Uilkema niet zozeer om het genot van het
zeilen te doen dan wel om zijn botanische belangstelling te bevredigen. Gewapend
met een schoolflora verkende hij de gehele Friese plantenwereld, en groot was zijn
voldoening als hij het een of andere zeldzame plantje had gedetermineerd.
Klaas kon uitstekend leren en ‘meester’ (de dorpsraadgever in die tijd) oordeelde,
dat hij ‘wat moest leren’. Daar zijn ouders onbemiddeld waren, moest hij zich met
het volgen van lessen aan de normaalschool te Leeuwarden tevreden stellen,
waarvoor hij aanvankelijk iedere dag een lange voetreis moest maken. Later kwam
hij bij Leeuwarder familie in huis.
Na de school te hebben doorlopen werd Uilkema op 1 Mei 1892 onderwijzer aan
een O.L. school te Drachten, welke standplaats hij nog datzelfde jaar verwisselde
voor Ouwsterhaule bij Joure, waar hij tot 1 Sept. 1894 werkzaam was. Van 1 Sept.
1894 tot 1 Mei 1897 stond hij te Menaldum, vanwaar hij naar Koog aan de Zaan
vertrok, waar hij tot 1 Febr. 1900 het onderwijs diende. Toen werd hij onderwijzer
te Leeu-
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warden, hetgeen hij tot 28 Aug. 1923 bleef, op welke datum hij met vervroegd
pensioen ging.
Nadat Uilkema in 1896 de hoofdakte had verworven, behaalde hij in 1904 de akte
voor landbouwonderwijzer. In deze laatste functie heeft hij in tal van plaatsen in de
omgeving van de Friese hoofdstad bijgedragen tot de ontwikkeling der mannelijke
boerenjeugd. Hij bezat de gave zijn kennis en ervaring op bevattelijke wijze aan zijn
leerlingen te kunnen overdragen en velen zijner oud-leerlingen gedenken zijn
herinnering als zodanig in dankbaarheid.
Intussen was het leven voor Uilkema in die jaren niet gemakkelijk. Vrije middagen
en avonduren, na een volledige dagtaak als onderwijzer, moesten in dienst worden
gesteld van het landbouwonderricht, en dikwijls kwam hij laat in de nacht op zijn
trouwe motorfiets weer thuis. Inmiddels was hij gehuwd met mej. Jaike Kalverboer,
uit welk huwelijk drie kinderen werden geboren, van wie er thans nog twee in leven
zijn. Zijn eerste vrouw overleed op 14 Jan. 1934.
Bij zijn werkzaamheden als landbouwonderwijzer kwam Uilkema als vanzelf tot
bestudering van de bouw der veestallen, een toen nog weinig betreden terrein.
Volgens zijn verklaring was een eerste voorwaarde het verzamelen van alle nog
levende ervaringen welke de veehouder in de loop der tijden bleek te hebben
opgedaan betreffende het verband tussen bedrijf en bedrijfsbouw. Toen hij deze
arbeid aanvatte, bleek hem, dat de geschiedenis daarvan in hoge mate
belangwekkend was en hij rustte niet voor de ontwikkeling van het Friese boerenhuis
in het bijzonder hem volmaakt duidelijk was geworden. Op talloze tochten door het
Friese land, overal speurende naar de oudste boerenhuizen, gesprekken
aanknopende met bejaarde landbouwers, snuffelende in archieven en steeds
bijgestaan door zijn platencamera, verzamelde hij in ruim zes jaren de bouwstenen
voor zijn eerste publicatie, welke in 1916 onder de titel Het Friesche boerenhuis,
Onderzoek naar het ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis in Friesland, werd
uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde
te Leeuwarden, ingeleid door mr. P.C.J.A. Boeles.
Het bleek Uilkema bij de voorbereiding van dit boek al ras, dat de opvattingen
van prof. Gallée t.a.v. het boerenhuis in Westerlauwers-Friesland niet steekhoudend
waren. Gallée toch nam als grondvorm van het Friese huis de stjelp aan, een vorm
waarbij woon- en bedrijfsgedeelte onder een alles omsluitend dak zijn gebracht. Uit
dat type zou
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zich dan het bekende en door vreemdelingen zozeer bewonderde
kophals-en-romptype hebben ontwikkeld. Niet alleen werd het Uilkema duidelijk,
dat de stjelp juist de laatste schakel in de keten der ontwikkeling was, doch hij
ontdekte ook, dat het kop-hals-en-romptype uit een schuurloze voorloper was
ontstaan, althans in de weidestreek. Nadat hij al redenerende tot deze overtuiging
was gekomen, vond hij nog enkele exemplaren dier bouworde, door hem de oudfriese
greidboerderij genoemd, waarmede hij zijn theorie bevestigd zag.
Terecht noemde mr. Boeles in zijn inleiding tot Uilkema's boek diens resultaten
‘merkwaardig’. Hoewel schrijver dezes naderhand bleek, dat enkele tijdgenoten van
Uilkema, zoals bijvoorbeeld prof. dr. T.J. de Boer, zich lang vóór hem in geschrifte
zodanig hadden geuit, dat hieruit hun bekendheid met de ontwikkeling der Friese
boerderij en met het oudfriese huis viel af te leiden, zo was het toch Uilkema, die
volkomen zelfstandig de verschillende fasen der ontwikkeling beschreef en daarmede
baanbrekend werk verrichtte op het terrein van het huisonderzoek, dat hier te lande
nog volkomen door romantische opvattingen beheerst werd. Hier had men nu eens
een (zij het niet academisch gevormd) onderzoeker, die met de praktijk van het
boerenleven en -bedrijf op de hoogte was en daarenboven als landbouwkundige
ook theoretisch geschoold. Iemand bovendien met historische zin, een scherp
1
intellect en onvermoeide werkijver .
De combinatie landbouwkundige-huisonderzoeker was nieuw in ons vaderland
en het was dan ook geen wonder, dat Uilkema's boek de aandacht trok. Men zag
in dezen ‘van nature wetenschappelijk aangelegde scherpe waarnemer’ (Boeles)
den man, die, zoals F. Buitenrust Hettema schreef, ‘de bewerker zal wezen, die zal
geven van 't nù bestudeerd tot in overoude tijden het Friesche Boerenhuis’. Ja, zelfs
meer dan dat. Want het verschijnen van Uilkema's studie was aanleiding, dat enige
leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een weg zochten om den
schrijver in staat te stellen zijn onderzoek tot geheel Nederland uit te strekken. Toen
Uilkema hiertoe bereid bleek, werd een commissie ingesteld ‘tot Onderzoek naar
het Boerenhuis in Nederland’. Men hoopte in drie jaren het onderzoek te kunnen
voltooien, waarvoor

1

Tot de zwakke kanten van Uilkema's wetenschappelijke persoonlijkheid behoorde ongetwijfeld
zijn tekort aan architectonische kennis en aan filologische bagage. Reeds Buitenrust Hettema
achtte het noodzakelijk, dat Uilkema ‘zijn etymologieën (moest) laten nagaan door een
deskundige’. (Zie De Amsterdammer, 18 Nov. 1916).
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de nodige inkomsten verzekerd werden. Onder voorzitterschap van jhr mr W.J.M.
van Eijsinga dienden de heren mr A.S. de Blécourt, dr J. Huizinga, mr E.M. Meijes,
dr J.W. Muller, mr C. van Vollenhoven, Herman van der Kloot Meijburg, prof dr T.J.
de Boer en prof mr D. van Blom (als secretaris) Uilkema op historisch, economisch,
juridisch en architectonisch gebied van advies. Geld kwam er voldoende binnen,
waarbij de regering voorging, door op de begroting voor 1920 een post van ƒ 1750.te brengen. Uilkema's opdracht luidde: ‘de studie van de historie van het boerenhuis
in Nederland in zijn onderscheidene typen, de geschiedenis dezer typen en hunne
onderlinge verschillen en verwantschap.’ Men begon met goede moed, op 21 Juni
1920.
Terecht sprak D.J. van der Ven in zijn omstreeks die tijd verschenen werk
Neerlands Volksleven, onder de verse indruk van dit enthousiasme, van een
‘nationale arbeid van buitengewone draagwijdte’. Het valt buiten het bestek van dit
levensbericht de gang van zaken bij deze onderneming in den brede te schetsen.
Aanvankelijk scheen het, dat het beoogde resultaat volledig zou worden bereikt, al
bleek weldra dat de tijd voor een dergelijk omvangrijk onderzoek veel te kort genomen
was. Aan het einde van 1923 was het fonds, waaruit tot die tijd de kosten van het
onderzoek bestreden waren, nagenoeg uitgeput. Toch zette Uilkema in de
zomermaanden van 1924 en '25 zijn studiereizen voort, waarbij zijn motorrijwiel,
naar hij me dikwijls vertelde, hem trouwe en goedkope diensten bewees. Dit laatste
was intussen geen overbodige weelde, want het onderzoek eiste steeds meer geld.
Men denke alleen slechts aan de kosten van het bijeenbrengen van het uitgebreide
fotomateriaal!
Dank zij een reservefonds kon Uilkema in 1926 de archiefstudie hervatten,
waarmee - naar hij veronderstelde - nog al enige tijd gemoeid zou zijn, al zou, naar
hij op 22 Sept. 1926 schreef, dit ‘niet van zeer grooten invloed zijn op het definitieve
einde van den arbeid.’
Het valt intussen op, dat Uilkema, die aanvankelijk geregeld verslag uitbracht van
zijn werkzaamheden (men zie de Handelingen 1920-'21, 1921-'22, 1923-'24,
1925-'26) sedert laatstgenoemd jaar geen mededelingen omtrent de stand van het
onderzoek publiceerde. Toch schoot het werk tot in 1932 - zij het langzamer dan
oorspronkelijk was verwacht - geregeld op en leefde de Commissie volgens haar
zeggen in de verwachting, dat het tot een goed einde zou worden gebracht. In haar
eindverslag, gedateerd 15 April 1934, kon zij mededelen, dat met de
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Stichting Fonds Landbouw Export Bureau 1916-'18 te Wageningen ‘zeer
bevredigende afspraken voor het bekostigen van een waardige uitgave waren
getroffen.’ In de loop van 1932 en '33 bleek Uilkema echter ‘uit voor de commissie
nimmer geheel duidelijk geworden oorzaken’ niet meer genegen het werk in
samenwerking met haar voort te zetten. De commissie moest zich dan ook, uiteraard
met groot leedwezen, voor ontbonden verklaren. Belangrijke bedragen waren met
het onderzoek gemoeid, doch in haar eindverslag kon zij verklaren, ‘dat voor het
uitgegeven geld voortreffelijk werk is verricht.’ Zij sprak dan ook de wens uit, dat
‘langs anderen weg Uilkema's boek over het boerenhuis in Nederland moge
verschijnen in een gedaante, welker uiterlijk met den belangrijken inhoud
overeenkomt.’
Tot zover de commissie, die evenmin als Uilkema zelf een werk waaraan zij vele
jaren haar zorgen besteedde, met het resultaat bekroond zag, dat men er
aanvankelijk van had verwacht. Het was in 1932, toen ik als gevolg van eigen
onderzoekingen inzake de ontwikkeling van het boerenhuis in aanraking kwam met
Uilkema, en hoewel ook mij nimmer de gehele oorzaak van de mislukking der
samenwerking met de commissie volkomen duidelijk is geworden, zo bespeurde ik
wel, dat hier allerlei ‘oud zeer’ zat. In de eerste plaats gevoelde Uilkema zich
gehandicapt doordat hij niet academisch gevormd was. Hij verklaarde herhaaldelijk,
dat iemand met een academische graad spoediger als expert wordt beschouwd
dan hij die slechts lager of middelbaar onderwijs heeft gehad. In hoeverre deze, wel
vaker gehoorde, opvatting juist is, kan buiten beschouwing blijven; feit is, dat Uilkema
een met de jaren toenemende argwaan koesterde ten aanzien van de zuiverheid
van sommige hooggeleerde bemoeiingen en hij zeide daarvoor alle reden te hebben.
In dit verband dient ook bezien te worden zijn huiver om de resultaten van zijn
onderzoekingen uit handen te geven en de weinig positieve toon van zijn verslagen
in de Handelingen, waaruit de niet-deskundige lezer weinig feitelijks zal weten te
distilleren. Een sterk ontwikkeld eergevoel, een niet gemakkelijk karakter, een weinig
plooibare persoonlijkheid zijn mede verantwoordelijk voor het mislukken van zijn
levenswerk. De dood van zijn eerste vrouw, die hem op alle manieren steeds
belangrijke steun verleende en de beslommeringen van alledag voor hem uit de
weg nam, schijnt Uilkema's werkkracht gedeeltelijk verlamd te hebben en praktisch
heeft hij dan ook na 1934 weinig meer aan het grote project gewerkt.
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Voorzover ik heb kunnen nagaan is een gedeelte van zijn studiën nimmer persklaar
gemaakt en bestaat dit uit een uitgebreide verzameling foto's, tekeningen,
opmetingen, aantekeningen, correspondentiën, enz., welke een zeer kundige hand
behoeft om bewerkt te worden, gesteld het geval, dat de familie hiertoe verlof zou
geven. Wel is na 1934 door minister Slotemaker de Bruïne tot tweemaal toe contact
met Uilkema gezocht, teneinde het onderzoek weer op gang te brengen, maar de
departementale brieven bleven onbeantwoord.
Uitgegeven is alleen een door Uilkema zelf gecyclostileerd geschrift, gedateerd
1933, doch eerst verschenen na de dood zijner vrouw, getiteld: Het ontstaan der
huistypen in Nederland, deel I, waarin hij de resultaten van zijn onderzoekingen wat
betreft Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Limburg publiceerde, voorafgegaan
door een inleiding, waarin hij de Commissie tot Onderzoek van het Boerenhuis in
Nederland tal van verwijten maakt en de uitgave in een weinig aantrekkelijke en
duurzame vorm verdedigt. Dit uiterst belangrijke werk werd door den schrijver slechts
zeer spaarzaam verspreid, bevindt zich in slechts enkele bibliotheken en bleef
dientengevolge grotendeels onbekend, zelfs bij hen die over boerenhuizen
publiceerden. Het doet ons echter vermoeden, hoezeer onze kennis omtrent de
Nederlandse huistypen zou zijn verrijkt, indien de schrijver zijn levenswerk had
kunnen en willen voltooien. Dat dit niet geschied is, mag niet alleen Friese, doch
ook Nederlandse tragiek heten.
Behalve aan het boerenhuis wijdde Uilkema ook aandacht aan andere objecten.
Zo verscheen van zijn hand een werkje over Het exterieur van het rund, uitgegeven
door het Friesch Rundvee Stamboek, te Leeuwarden, waarin de benamingen van
het uitwendige van het rund en zijn skelet zijn vastgelegd.
De dijken van de voormalige Middelzee hadden eveneens zijn interesse en meer
dan eens heeft Uilkema mij gewezen op het verloop van zekere wegen of dijken,
welke naar zijn mening eenmaal zeekeringen moesten zijn geweest. In dit verband
herinner ik ook aan hetgeen Lorié in het Tijdschr. van het Kon. Ned. Aardrijksk.
Genootsch. 1922, p. 425, bericht, naar aanleiding van de bijzondere situatie der
Middelzeedijken ter hoogte van Goutum: ‘Ik werd daar opmerkzaam op gemaakt
door den heer K. Uilkema, onderwijzer te Leeuwarden, die ons, in afzienbaren tijd,
zal verblijden met een studie over de verre Oostwaartsche uitbreiding der zeeklei
over het veen.’ Hoewel Uilkema met name tijdens de eerste
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wereldoorlog herhaaldelijk excursies in het betreffende gedeelte van Friesland heeft
gemaakt en tal van grondmonsters heeft genomen, is ook deze studie helaas nimmer
in het licht gegeven.
Tenslotte vermeld ik nog, dat in Uilkema's nalatenschap een groot aantal foto's
aanwezig is, betrekking hebbende op het oude landbouwbedrijf (arbeidsmethoden,
gereedschappen, werktuigen, boerenwagens e.d.). Ook publicatie van dit materiaal
zou zeer zijn toe te juichen.
Na hertrouwd te zijn met mej. Akke de Vries vestigde Uilkema zich in 1935 te
Apeldoorn, waarna hij later nog eens naar Hoog-Soeren verhuisde. Als gevolg van
de oorlogsomstandigheden verliet hij in 1942 met zijn gezin genoemde plaats om
zich eerst te Folgeren bij Drachten en daarna te Siegerswoude (gem. Opsterland)
te vestigen. Daar overviel hem de ziekte, die op 3 Februari 1944 in een ziekenhuis
te Groningen een einde aan zijn leven maakte. Op zijn uitdrukkelijke wens werd zijn
dood eerst een week na zijn overlijden bekend gemaakt, met het gevolg, dat velen
eerst geruime tijd later de doodstijding bereikte. Hij werd begraven op het hoog
gelegen kerkhof van Friens, midden in de Friese greidhoek, die zozeer zijn liefde
had.
S.J. VAN DER MOLEN

Lijst der geschriften
1916

Het Friesche boerenhuis. Onderzoek
naar het ontstaan van het tegenwoordige
boerenhuis in Friesland. Deel I tekst, deel
II platen. Uitgegeven door het Friesch
Genootschap, Leeuwarden.

1916

Het exterieur van het rund. Uitgegeven
door het Friesch Rundvee Stamboek te
Leeuwarden, z.j.

1922-1923

Een en ander over het boerenhuis in
Nederland. In: Handelingen en
Levensberichten Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, 1922-'23,
p. 38-41. (Verslag van een lezing, waarin
gehandeld wordt over het boerenhuis in
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland).

1929

De methode van onderzoek bij het
boerenhuis in Nederland. In: Mensch en
Maatschappij, jrg. 1929, p. 269-291.
(Samenvatting van een lezing).

1933

Het ontstaan der huistypen in Nederland,
deel I, 1933 (= 1934). Gecyclostileerd,
niet in de handel.
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Verslagen
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Verslag van de jaarlijkse vergadering te Leiden 18 juni 1947
De beschrijvingsbrief luidde:
Leiden, Mei 1947.
M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nodigt U uit tot het
bijwonen van de jaarlijkse vergadering op
Woensdag de 18de Juni 1947 te Leiden in het Rijksmuseum voor Volkenkunde,
Steenstraat 1a, klokke elf.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I. Opening van de vergadering door de voorzitter, de heer dr A.W. Byvanck.
II. Verslag van de staat der Maatschappij en van haar belangrijkste lotgevallen
en handelingen gedurende het jaar 1946/'47.
III. Verslag van de staat der bibliotheek gedurende hetzelfde tijdsverloop.
IV. Verslag omtrent de rekening en verantwoording van de 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 schone letteren.
VIII. Verslag van de commissie voor de uitgaaf van geschriften.
IX. Verslag van de commissie voor het jaarboek.
X. Bekendmaking van de 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 ondertekend, uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de jaarlijkse vergadering
is ingekomen bij de secretaris. Een in de voorafgaande maandvergadering te
benoemen commissie van te Leiden of in de naaste omgeving van Leiden
woonachtige leden maakt de uitslag der stemming de avond tevoren op, en deelt
die aan de vergadering mede (art. 8 der Wet).
XI. Stemming over de toekenning van de prijs van aanmoediging, genaamd Lucy
B. en C.W. van der Hoogt-prijs, voor de perioden 1945/1946 en 1946/1947 (zie
bijlagen).
XII. Bekendmaking van de werken, die het bestuur op advies van de commissie
voor de rubriek biografie en cultuurgeschiedenis, voor de perioden 1939/1942 en
1943/1946 met de Dr Wynaendts Franckenprijs, groot ƒ 500.-, bekroond heeft.
1

XIII. Voorstel tot verlenging van de dispensatie van artikel 15 der Wet ) in verband
met de plannen tot uitbreiding van de werkzaamheden van de Maatschappij, zowel
2

in het Vaderland als buiten de grenzen ).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1947

150
XIV. Mededelingen van het bestuur omtrent nauwer samenwerking met niet in Leiden
2

woonachtige leden, zowel in het Vaderland als buiten de grenzen (zie onder )).
XV. Voorstel tot oprichting van een commissie voor Zuid-Afrika.
Noenmaal in het Café-Restaurant ‘Het Gulden Vlies’, Breestraat 125
XVI. Voordracht van dr W. Hellinga: De bereikbaarheid van Hoofts poëzie.
XVII. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage (artikel 12 der Wet). Het bestuur stelt
voor deze te handhaven op ƒ 10.-.
XVIII. Verkiezing van twee bestuursleden (artikel 23 der Wet; zie het bijgevoegde
stembiljet).
XIX. Verkiezing van leden in vaste commissiën (artikel 56 en 63 der Wet; zie het
bijgevoegde stembiljet).
XX. Verkiezing van vertegenwoordigers van de Afdeling België en van de Afdeling
voor de drie Noordelijke Provinciën (opgericht 15 Februari 1947) in het bestuur (zie
onder XIV en het bijgevoegde stembiljet).
XXI. Herdruk van de Wet.
XXII. Zuivering.
XXIII. Verkiezing van een voorzitter.
XXIV. Rondvraag.
1

(XIII) ) Art. 15 luidt: ‘Het bestuur kan per jaar in het geheel ten hoogste tien leden
benoemen, gewone en buitengewone tezamen gerekend.’
2

(XIII) ) Men zie de voorstellen tot wijziging van de Wet onder VI van de
beschrijvingsbrief van December 1945, goedgekeurd op de jaarvergadering van 22
December 1945, en onder XII van de beschrijvingsbrief van Mei 1946.
Tegenwoordig zijn de volgende 131 leden: Asselbergs, Axters, Bayer, De Bie,
Blanken, Bloem, Blok, Van Blommestein, Blijstra, Boersema, Bordewijk, S.
Bottenheim, A.C. Bouman, Braat, Brants, Burgersdijk, Van der Bijll, Byvanck,
Cannegieter, Crommelin, Cronheim, H.F. Damsté, O. Damsté, Van Deursen,
Diermanse, Dominicus, Draak, Drion, Duyvendak, Van Eck, Eerdbeek-Claasen,
Van Es, Van Eysselsteyn, Van der Feen, K. Fokkema, De la Fontaine Verwey, De
Gelder, De Gelder-Jansen, H.A. Enno van Gelder, Gerritsen, Gobée, Goslinga, F.
Gosses, 's-Gravesande, Heeroma, Hellinga, Den Hertog, Hulsman, F.P. Huygens,
Phil. J. Idenburg, P.J. Idenburg, Idenburg-Siegenbeek van Heukelom, Indestege,
Jeltes, Josselin de Jong, W.M.L. Juynboll, W.R. Juynboll, Kelk, Kern, Keuchenius,
Van Kinschot, Van der Klaauw, Kloeke, Knipscheer, Korevaar-Hesseling, Krieger,
Kroes-Ligtenberg, Kroon, Ter Laan, Lam, Laman Trip-De Beaufort, Lambrechts,
Leenen, Van Lelyveld, Van Lessen, Lieftinck, G.W. Locher, Th. J.G. Locher, Van
Loey, Lubberhuizen, Mak, De Mare, Maximilianus, Mayer, Meertens, Milo, Moll,
Nyland-Verwey, Oudendijk, W. Pée, Pelinck, Van der Pluym, Le Poole, J.E. van der
Pot, A.A. Prins, El. C.M. Prins,
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Quarles van Ufford, Ramondt, Van Ronkel, Van Royen, Ryksen, Van Rijnbach,
Schallenberg, Van Schelven, Schepman, Schepp, Von Schmid, Scholtens, Schot,
Schotman, Schuur, Sevensma, Six van Wimmenum, Sloots, Sneller, Snouckaert
van Schauburg, Steur, Swierstra, Tadema, Teirlinck, De Tollenaere, Verdoes, Veth,
Van de Waal, Wiarda, W.D. Wiersma, Wijnaendts Francken-Dyserinck, Van
Wijngaarden, Van Zeggelen. Twee namen op de presentie-lijst zijn onleesbaar.

[I.] Openingsrede van de voorzitter
De voorzitter, dr A.W. Byvanck, opent de vergadering in de grote zaal van het
Rijksmuseum voor Volkenkunde te 11.20 uur met de volgende toespraak, na in het
bijzonder een woord van welkom gericht te hebben tot de burgemeester van Leiden,
Jhr Mr F.H. van Kinschot, en tot de Belgische leden de heer Herman Teirlinck, Prof.
P. Lambrechts en Prof. W. Pée, die de Minister van Openbaar Onderwijs van België
vertegenwoordigen:
Dames en Heren, leden onzer Maatschappij,
Het is voor mij een groot genoegen tot U een welkomswoord te mogen richten.
Dat wij in deze zaal kunnen bijeenkomen, danken wij aan Heren Curatoren der
Universiteit. Het is mij een behoefte daarvoor onze erkentelijkheid uit te spreken.
Ook ditmaal hebben de Secretaris en de Penningmeester zeer veel werk moeten
verrichten om deze bijeenkomst mogelijk te maken. Ik meen reeds thans aan beide
Heren onzen dank te moeten betuigen.
Voor mij persoonlijk, die de Maatschappij gedurende meer dan een jaar heb
mogen leiden, is er eveneens aanleiding voor een woord van hulde aan beide Heren.
De Penningmeester heeft met groot beleid de financiën beheerd, in omstandigheden
die veel omzichtigheid eisten, daar de geldelijke toestand van de Maatschappij grote
zorg baart. Al dreigt er nog geen onmiddellijk gevaar, de toekomst ziet er weinig
rooskleurig uit, zoals U straks zult vernemen.
Hoe zwaar de taak van den Secretaris is geweest, zal U duidelijk worden, wanneer
U hoort, hoe veel en hoe veelzijdig de werkzaamheden waren op allerlei gebied, bij
het uitwerken van talrijke plannen
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en bij de moeilijkheden, die zich daarbij hebben voorgedaan en zich nog steeds
voordoen. Er is bovendien zoveel door hem verricht, waarover niet wordt gesproken.
Hem betuig ik hier met groten nadruk mijn warmen dank voor alles, wat hij in het
belang van de Maatschappij met zoveel toewijding heeft tot stand gebracht.
Voordat ik er toe overga iets over deze werkzaamheden mede te delen, moet ik
de treurige plicht vervullen enkele woorden te wijden aan de leden van de
Maatschappij, die van ons zijn heengegaan. Ik stel U voor de lijst van hun namen,
die ik thans ga voorlezen, staande aan te horen.
Het zijn de volgende:
Ons erelid Dr. A.A. Beekman, de oud-voorzitter A.J. Bothenius Brouwer, Dr. J.
Heinsius die jarenlang met zo grote zorg penningmeester is geweest, het
oud-bestuurslid J.C. Mollema, Dr. C. van Arendonk, Dr. G. Besselaar, Mr. R. Bijlsma,
Vincent Cleerdin, Ir. Wouter Cool, Dr. A. Cornette, P. Eyquem, Dr. A.G. van Hamel,
Mr. E.J.N. Jaspar, Dr. W.J. Kükler, A.J. Lievegoed, Mgr. J.C. van der Loos, Dr. H.M.
van Nes, Wouter Nijhoff, Dr. E.H. Renkema, Mej. E.M. Rogge, Mr. W. Roosegaarde
Bisschop, Dr. J.J. Salverda de Grave, Arthur van Schendel, F.V. Toussaint van
Boelaere, Dr. J.L. Walch, Dr. C.W. Wormser.
Ik verzoek U weder plaats te nemen. Het zijn vele leden, die wij moeten gedenken.
Aan de meesten heb ik, kort nadat hun overlijden was bekend geworden, enkele
woorden gewijd bij het begin van de maandvergaderingen en het is niet mogelijk
dit te herhalen. Zij zullen op waardiger wijze worden herdacht in levensberichten,
die naar ik hoop in het Jaarboek zullen verschijnen. Toch wil ik niet zonder meer
van hen scheiden. Wat mij het meest heeft getroffen bij het overschrijven van de
lijst hunner namen was hun veelzijdigheid.
Er zijn letterkundigen bij van eminente betekenis en kunstenaars van het woord
als Van Schendel en Toussaint, voortreffelijke journalisten als Bothenius Brouwer,
Lievegoed en Wormser, maar ook mannen uit het praktische leven, als Cool, de
ingenieur met brede belangstelling, en Nijhoff, de zakenman die zijn
uitgeversmaatschappij tot een onderneming met wereldvermaardheid heeft gemaakt.
Men vindt onder hen een archivaris als Bijlsma, een oriëntalist als Van Arendonk,
een uitnemend aardrijkskundige als Beekman, een neerlandicus als Heinsius, een
germanist als Van Hamel, die zich vooral heeft gewijd aan de studie van het Keltisch
en van IJsland, een romanist als Salverda de Grave,
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die zich zo verdienstelijk heeft gemaakt voor de verbreiding van de Franse cultuur
in ons land, een classicus als Renkema, de voortreffelijke inspecteur van de
gymnasia en voorvechter voor de klassieke opleiding, kerkelijke hoogleraren als
Kühler en Van Nes, een historicus als Mollema, verdienstelijke beoefenaars van de
locale geschiedenis als Cleerdin te 's-Hertogenbosch en Jaspar te Maastricht, een
naarstige directrice van een maandblad als Mejuffrouw Rogge, mannen die zich
grote verdiensten hebben verworven om onze kennis van Zuid-Afrika en zijn cultuur
te vermeerderen als Besselaar en Roosegaarde Bisschop, een museum-directeur
als Cornette, vooral bekend in het Noorden door zijn kronieken over Vlaamse
letterkunde, een Fransman als Eyquem, een zo veelzijdige persoonlijkheid als Walch,
letterkundige, journalist, leraar, docent aan de Sorbonne en directeur van de
Toneelschool.
Allen hebben zij door hun lidmaatschap bijgedragen tot het aanzien van onze
Maatschappij. Met dankbaarheid gedenken wij hen.
Werd door het overlijden van zo vele voortreffelijke leden onze Maatschappij zonder
twijfel aanmerkelijk verzwakt, zij moge weder kracht putten uit de nieuwe aanwinsten
van haar ledenlijst. U zult zo aanstonds de namen vernemen van hen, die tot lid zijn
benoemd door de pas gehouden stemming. Bovendien heeft het Bestuur, gebruik
makend van de bevoegdheid die de vorige Jaarvergadering verleende, een aantal
leden benoemd met het oog op de afdelingen van de Maatschappij, in het Noorden
en in België. Een lijst van hun namen heeft U in de U toegezonden papieren kunnen
aantreffen. Het zijn personen, die wegens hun verdiensten als letterkundige of als
geleerde, soms ook wegens hun betekenis voor de Nederlandse cultuur in het
algemeen, reeds lid van de Maatschappij hadden behoren te zijn.
Gelijk U bekend is, meende het Bestuur, dat er geen voldoende contact bestond
tussen Leiden, den zetel van de Maatschappij, en de delen van het Nederlandse
cultuurgebied, die ver van Holland af liggen. Wij in het Westen weten te weinig van
de overige delen van Nederland en anderzijds kunnen die delen niet genoeg voordeel
hebben van de Maatschappij. Vooral geldt dit voor België. Om die reden heeft het
Bestuur het dit jaar als een zeer belanglijke taak beschouwd de oprichting te
verwezenlijken van afdelingen in het Noorden, gevestigd te Groningen, omvattend
de provincies Drente, Friesland en Groningen, te Nijmegen,
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omvattend de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, en in België,
gevestigd te Brussel.
In het Noorden is de afdeling inmiddels tot stand gekomen, dank zij de krachtige
activiteit van Professor Lindeboom en Mejuffrouw Roldanus. Zij is op 15 Februari
in een vergadering onder mijn voorzitterschap geconstitueerd. Tegelijk is een bestuur
gevormd, met Professor Van Es als voorzitter en Mejuffrouw Roldanus als
secretaresse. De Noordelijke afdeling is reeds aan het werk.
Te Nijmegen zijn wij nog niet zo ver. Belangrijke voorbereidende arbeid is daar
intussen reeds verricht door de heren Professor Michels en Dr. Roukens.
Voor België zijn wij goed gevorderd. Ons bestuurslid Idenburg heeft daar eerst
besprekingen gevoerd. Van Belgische zijde heeft vooral de Heer Pée zich zeer veel
moeite getroost om de plannen te laten slagen. Ik zelf ben met den Secretaris en
het bestuurslid Asselbergs naar Brussel geweest om de plannen nader uit te werken.
In een bijeenkomst, waar ook ons betreurd medelid Toussaint van Boelaere aanwezig
was, voorgezeten door den Heer Teirlinck, werd een volledige overeenstemming
bereikt over de verschillende te berde gebrachte vraagstukken. Later heb ik nog
eens met den Heer Pée geconfereerd. Het is het plan, dat de oprichtingsvergadering
op 6 Juli e.k. zal plaats hebben. Reeds zijn wij in staat U de namen te noemen van
de Belgische Heren, die wij U voorstellen op te nemen als lid en plaatsvervangend
lid in het Bestuur van de Maatschappij. Deze besprekingen behoren voor mij tot de
aangenaamste herinneringen uit het afgelopen jaar.
Voorzeker past hier een woord van hartelijken dank aan allen, die aan de
voorbereiding voor deze zo gewichtige uitbreiding van de werkzaamheid der
Maatschappij hebben medegewerkt.
Naar mijn overtuiging is dit het belangrijkste, dat in het afgelopen jaar is tot stand
gekomen of althans tot dicht bij de totstandkoming is gebracht. Ik heb er om die
reden enigszins uitvoerig over gesproken. Andere ondernemingen, die weder op
gang zijn, als de uitgave van geschriften en de Bibliotheek der Nederlandse
Letterkunde, hebben nog niet tot zichtbare resultaten gevoerd. Men kan dat ook
niet verwachten. Een nieuw denkbeeld, de schepping van een Nederlandse
Bibliotheek van Klassieken, in den geest van de Harvard Classics, is nog niet verder
dan de staat van overweging. Hier moge er van worden gewaagd om duidelijk te
maken, dat onze Maatschappij niet alleen haar oude werk-
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zaamheden tracht te hervatten, voor zover de tegenwoordige omstandigheden dat
toelaten, maar ook nieuwe banen uitzet. De veelzijdigheid van haar bemoeiingen
blijkt reeds uit deze korte beschouwing.
Van mijn zijde wil ik, naar oud gebruik, eveneens doen blijken van mijn
belangstelling door een rede over een onderwerp, dat tot het terrein van de
Maatschappij behoort. Ik zal U spreken over ‘Het verzet in het Romeinse keizerrijk’.
Na deze toespraak deelt de voorzitter mede, dat de spreker van de
middagbijeenkomst, dr W. Gs. Hellinga, wegens een belangrijke vergadering in
Amsterdam, die het hem onmogelijk maakt in Leiden te blijven, in afwijking van de
volgorde der punten in de beschrijvingsbrief vermeld, in zijn plaats zal spreken,
terwijl hij voor de middag zijn eigen voordracht over ‘Het verzet in het Romeinse
Rijk’ in het vooruitzicht stelt.
XVI. Hierop krijgt dr W. Hellinga het woord voor zijn voordracht over ‘De
bereikbaarheid van Hoofts poëzie’ (zie blz. 3).

[II.] Verslag van de secretaris
II. De secretaris leest zijn verslag over de staat der Maatschappij en haar
belangrijkste lotgevallen en handelingen gedurende het jaar 1946-1947 voor:
Het afgelopen maatschappij-jaar kenmerkte zich door veelzijdige en intense
arbeid. Dank zij het beleid en de onvermoeide ijver van onze voorzitter is er veel
bereikt, dat voor de ontwikkeling van de Maatschappij, na de alles verlammende
bezettingsjaren, van het grootste belang zal blijken te zijn. De Maatschappij moest
in kringen van culturele aard een zeker vertrouwen herwinnen, wilde zij althans dat
met haar als reële factor rekening gehouden zou worden. Door haar werkzaamheden
zowel in het Vaderland als buiten de grenzen zijn bronnen van nieuw leven
aangeboord, waarvan de leden, nu de voornaamste moeilijkheden van technische
en organisatorische aard overwonnen zijn, de verwachte heilzame nawerking in het
komende verenigingsjaar zullen kunnen constateren, niet het minst in een gelukkige
verlevendiging van haar activiteit.
In een der zalen van de Fondation Universitaire te Brussel werden in een
vergadering op 27 October 1946, onder voorzitterschap van Dr Herman Teirlinck,
de plannen tot oprichting van de Maatschappij der
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Nederlandse Letterkunde, Afdeling België, nader uitgewerkt. Een commissie ad hoc
werd ingesteld, die een lijst zou opmaken van persoonlijkheden uit het Belgische
culturele leven, die feitelijk reeds lid van de Maatschappij hadden moeten zijn.
Gebruik makend van de bij het besluit van de Jaarlijkse Vergadering op 12 Juni
1946 verleende dispensatie van art. 15 der Wet, heeft het bestuur de door
bovenvermelde Commissie opgegeven 37 candidaten tot lid benoemd en zich, na
onderling overleg, het recht voorbehouden aan Dr A.G. Goris (Marnix Gijsen), Dr
C. Huysmans, Prof. Dr. P. Lambrechts en E.J.H.P. van de Pitte het lidmaatschap
aan te bieden vanwege hun wetenschappelijke verdiensten en hun actief aandeel
in de versteviging van de culturele betrekkingen tussen Nederland en België. De
namen van de nieuwe Zuidnederlandse leden zijn op een inlegvel in de
beschrijvingsbrief afgedrukt. Vervolgens werd op de vergadering van 27 October
besloten, dat de Belgische Afdeling als dubbeltal candidaten voor het voorzitter- en
ondervoorzitterschap aan de Algemene Vergadering zou voorleggen, opdat volgens
een procedure, waarvoor geen verandering van de Wet nodig is, de leden de
afgevaardigden van de Belgen in het Leidse Bestuur zullen kunnen kiezen, terwijl
de Belgen vrij zijn die candidaat tot voorzitter of ondervoorzitter van hun Afdeling
te benoemen. 6 Juli a.s. zal in een tweede vergadering te Brussel de Afdeling België
opgericht en haar bestuur geinstalleerd worden. De vorm harer werkzaamheden
zal niet afwijken van de gebruikelijke ‘aangezien er voor alles naar gestreefd moet
worden de eenheid in de Vereniging te handhaven en te waarborgen’, de woorden
waarmee de Heer Teirlinck de vergadering van 27 October sloot.
In Restaurant Riche te Groningen werd op 15 Februari 1947 de Afdeling voor de
drie Noordelijke Provinciën opgericht, nadat reeds door het Bestuur, op voordracht
van Prof. Dr. J. Lindeboom, en Mej. Dr C.W. Roldanus, een twintigtal candidaten,
later met een tiental uitgebreid, tot lid waren benoemd. Op voorstel van de algemene
voorzitter werd de heer Van Es tot voorzitter der Afdeling benoemd, terwijl Mej.
Roldanus het secretariaat op zich nam. Vertegenwoordigen voorzitter en secretaris
in het Afdelingsbestuur de provincie Groningen, de penningmeester, Dr A.L. Heerma
van Voss, en de algemeen secundus H.J. Prakke representeren respectievelijk de
provincies Friesland en Drente. Thans zal de Algemene Vergadering hebben te
kiezen uit een dubbeltal, wie de nieuw opgerichte Afdeling, die reeds met haar
werkzaamheden een aanvang
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gemaakt en maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd heeft, in het Leidse Bestuur
zal moeten vertegenwoordigen. De namen van de 31 nieuwe leden uit de drie
Noordelijke Provinciën zijn eveneens op het inlegvel in de beschrijvingsbrief
afgedrukt. Het bestuur spreekt hier de wens uit, dat de werkzaamheden van de
jongste Afdeling der oude Maatschappij mogen bijdragen tot versterking van de
Nederlandse litteraire cultuur, haarzelf tot bloei.
Hoewel de besprekingen met Prof. Dr L.C. Michels te Nijmegen en Dr W. Roukens
reeds in een ver gevorderd stadium zijn gekomen, kan thans nog niet over een
Afdeling voor de provincies Brabant, Gelderland en Limburg gesproken worden.
Een lijst met candidaten voor het lidmaatschap is reeds bij het Bestuur ingediend,
dat hoopt de daarop vermelde personen nog vóór de Jaarlijkse Vergadering tot lid
te kunnen benoemen. Aangezien deze lijst na de verzending van de beschrijvingsbrief
is binnengekomen, is de situatie ontstaan, dat op het stembiljet voorkomende
candidaten mogelijk reeds door het Bestuur tot lid zijn benoemd, onafhankelijk van
het resultaat der stemming.
Geheel in het kader van deze met sukses bekroonde werkzaamheden van het
Bestuur passen de plannen tot oprichting van een Commissie voor Zuid-Afrika,
waarover de leden op de Jaarlijkse Vergadering nadere mededeling gedaan zal
worden. In verband hiermee heeft het Bestuur aan de heer J.M.H. Viljoen te Kaapstad
het lidmaatschap aangeboden. Met het oog op de plannen om in het komende jaar
ook de culturele betrekkingen met Nederlanders in Amerika te vernieuwen of te
verstevigen zijn tot lid benoemd de hoogleraren Dr J.A.C. Fagginger Auer en Dr
A.J. de Haas. De benoeming van Prof. Dr J.D.M. Cornelissen te Nijmegen is een
rectificatie van een door de Mij. veronachtzaamde erkenning van zijn grote
wetenschappelijke verdiensten; Mevr. Beb Vuyk, die op de Jaarlijkse Vergadering
van 22 December 1945 de haar in 1941 reeds toebedachte Lucie B. en C.W. van
der Hoogt-prijs toegekend kreeg, voor haar boek ‘Het laatste Huis van de Wereld’
(Jaarboek 1943-'45, blz. 306-308) zonder lid van de Mij. te zijn, werd thans eveneens
door het Bestuur tot lid benoemd. De aanvaarding van het lidmaatschap door Jhr.
Mr. F.H. van Kinschot, Burgemeester van Leiden, beschouwt het Bestuur als een
eer, terwijl op de benoeming tot lid van Dr J. Presser te Amsterdam, wiens naam
eveneens op het stembiljet voorkomt, de Commissie voor de Wijnaendts
Franckenprijs nader licht zal werpen.
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Na de Jaarlijkse Vergadering op 12 Juni 1946 zijn de maandelijkse bijeenkomsten
gehouden op de Zaterdagmiddagen van 12 October, 2 November, 7 December
1946 en van 25 Januari, 1 Maart, 29 Maart en 3 Mei 1947, terwijl de vergadering
voor vaststelling van de beschrijvingsbrief van dit jaar gehouden werd op
Vrijdagavond 25 April.
aant.
In deze bijeenkomsten hielden lezingen of voordrachten:
1. de heer C.L. Schepp (Jan Prins) uit eigen werk (gedichten en vertalingen);
2. de heer A.M. Hammacher over: Verster, Verwey en Karsen;
3. de heer L.L. Hammerich over: Nederland en Denemarken door de eeuwen.
4. Mevr. Dr Chr. Kroes-Ligtenberg over: De Bolswarderjaren van Joost en Eeltje
Halbertsma;
5. Mevr. Dr P.M. Boer-den Hoed over: De oudnoorse Dichtkunst;
6. Dr C.A. Crommelin over: Kunstzinnige versiering van wetenschappelijke
instrumenten;
7. Dr A. van Schendel over: De restauraties van de Nachtwacht.
Bij de lezingen van de heren Hammacher en Crommelin werden lichtbeelden
vertoond, de bijeenkomst van 12 October droeg een feestelijk karakter, aangezien
hij belegd was ter viering van de zeventigste verjaardag van de heer Schepp en de
lezin van de heer Van Schendel werd in het Rijksmuseum te Amsterdam gehouden
om de leden in de gelegenheid te stellen Rembrandt's schutterstuk in
schoongemaakte staat te bezichtigen. Van de gebruikelijke formaliteiten is op deze
bijeenkomst vanwege het bijzondere karakter afgezien, zodat het aantal bezoekers,
door het ontbreken van een presentielijst, slechts bij benadering geschat kan worden
(± 150). De verslagen van genoemde lezingen zullen afgedrukt worden in een bijlage
van het jaarboek 1946-1947. Aan alle sprekers betuigt het Bestuur dank voor hun
gewaardeerde medewerking. Bij deze vergaderingen waren, afgezien van die op 3
Mei 1947, gemiddeld 36 leden tegenwoordig; het kleinste aantal bedroeg 16, het
grootste 67.
Op 12 Juni 1946 werd de Jaarlijkse Vergadering gehouden in het Rijksmuseum
voor Volkenkunde, waarvan een volledig verslag is opgenomen in het Jaarboek
1945-'46, dat zojuist de drukkerij van de firma Brill heeft verlaten. Moeilijkheden van
technische aard hebben de aanvankelijk beraamde verschijning in Maart tenslotte
toch nog onmogelijk gemaakt. De Commissie voor het Jaarboek zal er echter met
alle kracht
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naar streven, het komende jaar de vertraging tot een minimum te beperken. In
overleg met het Bestuur heeft zij, gezien de grote uitbreiding van het ledenaantal
door de oprichting van de Afdelingen, waaromtrent aan de Jaarlijkse Vergadering
nog mededeling gedaan moest worden, besloten, de naamlijst der leden dit jaar
afzonderlijk te laten verschijnen. Deze lijst, die na de afwikkeling van de besprekingen
met Nijmegen zo spoedig mogelijk geheel nieuw samengesteld en gedrukt wordt,
zal dus alle leden bevatten, die de Maatschappij op het moment van verschijning
telt.
De Maatschappij verloor door de dood verscheidene van haar leden, onder wie
het erelid Dr A.A. Beekman en enkele figuren, die leidende functies in het
verenigingsleven hebben bekleed. Hun aandeel in het werk van de Maatschappij
zal in dankbare herinnering voortleven.
Ernstige ziekte van enkele leden deed hun onmisbaarheid bij de werkzaamheden
des te pijnlijker gevoelen. Immers de hoogleraren Van Eyck en Molkenboer en de
heer M. Nyhoff konden om deze reden hun functie als redacteuren van de Bibliotheek
der Nederlandse Letteren niet langer vervullen, zodat het Bestuur zich gedwongen
heeft gezien een nieuwe redactie samen te stellen. Onderhandelingen hieromtrent
zijn gaande. Ook zijn besprekingen gevoerd over de oprichting van een Nederlandse
Bibliotheek van Klassieken. In samenwerking met de Vereniging van Letterkundigen
en het Nederlandse P.E.N.-centrum heeft de Maatschappij op verzoek van de sectie
voor litteratuur van de U.N.E.S.C.O. lijsten samengesteld van de Nederlandse
romans, novellen, essays, drama's en gedichtenbundels, die bestemd zijn om
doorgegeven te worden aan buitenlandse uitgevers, ten einde belangstelling te
wekken voor onze litteratuur. Voor het eerst na de bezettingsjaren zullen thans weer
de De Lucie B. en C.W. van der Hoogt en de Wijnaendts-Franckenprijs uitgereikt
worden, de eerste voor de perioden 1945/1946 en 1946/1947, waaromtrent het
advies van de Commissie voor Schone Letteren aan de beschrijvingsbrief is
toegevoegd, de laatste voor de perioden 1939/1942 en 1943/1946. Een zorgenkind
van het Bestuur is de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde geweest; onder
leiding van de door het Bestuur benoemde voorzitter, Prof. Dr A.J.C. Rüter, en
secretaris Dr F. Gosses moge zij een periode van hernieuwde activiteit tegemoet
gaan. Ook het punt ‘zuivering’ heeft nooit op de agenda van de
bestuursvergaderingen ontbroken en moest wederom in de beschrijvingsbrief worden
opgenomen. De toevoeging van artikel 1 der Wet aan
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beschrijvingsbrief en stembiljet moet gezien worden als een waarschuwing van het
Bestuur aan de leden om bij de candidaatstelling het doel van de Maatschappij,
zijnde de bevordering van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en
oudheidkunde en schone letteren, niet uit het oog te verliezen. Al is de rol van het
bestuur inzake de candidaatstelling in zekere zin passief, toch zal het zich bij te
evidente veronachtzaming van de strekking van art. 1 genoodzaakt zien, op enigerlei
wijze zijn directe invloed bij de stemming te laten gelden. Het betreft hier een punt,
dat de volle aandacht van het nieuwe Bestuur zal moeten hebben.
Tenslotte zij nog vermeld, dat het Bestuur op zijn vergadering van 28 April besloten
heeft met ingang van 1 Mei 1947 de nieuwe spelling in de officiële stukken in te
voeren en dienovereenkomstig de spelling van de naam der Maatschappij te wijzigen
in Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Zij, die in deze vooruitstrevendheid
gebrek aan eerbied voor traditie mochten zien, mogen in het feit, dat op de
maandelijkse bijeenkomsten de oude opstelling van de tafels weer in ere is hersteld,
dat wederom thee geschonken wordt en dat het bestuur als vroeger met lange
Goudse pijpen gewapend de belangen der Maatschappij behartigt, de ongegrondheid
van hun vrees zien.
Na beëindiging van dit verslag brengt de heer Ter Laan namens de vergadering
de secretaris dank voor het werk door hem in het belang van de Maatschappij
verricht.

Na een zeer geanimeerd noenmaal in het café-restaurant ‘Het gulden Vlies’ heropent
de voorzitter om 3.15 uur de vergadering en neemt het woord voor zijn voordracht
over:

Het verzet in het Romeinse Rijk
Het is al dikwijls gezegd: bij onze beschouwing van het verleden zijn wij in hoge
mate afhankelijk van onze stemming en van onze belangstelling van het ogenblik.
Wat wij uit het historische materiaal trachten op te diepen, hoe wij het in onzen geest
ordenen, welke voorstelling wij er uit opbouwen, dat alles hangt af van de richting
die ons voelen en denken heeft op een bepaald moment. Beter dan ooit beseffen
wij dit thans, nu ons door de gebeurtenissen van de laatste jaren allerlei is
overkomen, dat ons vroeger voor ons zelf onvoorstelbaar leek. De plaats, die wij
tegenover het verleden innemen, is een andere geworden.
Op die wijze is het begrijpelijk, dat wij ook met meer aandacht vra-
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gen, hoe de volkeren die door de Romeinen zijn onderworpen zich hebben gedragen
tegenover de overweldigers. Wij vorsen naar het verzet in het Romeinse Rijk om te
weten te komen, hoe de onderworpenen hebben gereageerd op de onderwerping,
hoe zij soms in opstand zijn gekomen trachtend het juk van Rome af te schudden,
hoe zij zijn opgetreden en wat zij hebben gedacht. Onze opmerkzaamheid is daarbij
strakker gespannen. Niet alleen vragen wij met meer begeerte, maar wij onderzoeken
de beschikbare gegevens ook met scherper begrip.
Is er reden, zo zal men wellicht vragen, een onderwerp als dit juist in deze
vergadering aan de orde te stellen? Het antwoord moet bevestigend luiden. Het is
immers niet alleen een vraagstuk, dat onze belangstelling in ieder geval moet hebben,
maar het raakt ook wel degelijk de geschiedenis van ons land. Geen deel toch van
de lange grens van het Romeinse Rijk is ons zo goed bekend, door mededelingen
van antieke auteurs, door inscripties en door onderzoekingen in den bodem, als de
strook in de buurt van den Rijnmond, juist in Nederland. In dit gebied kan men ook
het verzet in het Romeinse Rijk beter toelichten dan in enig ander deel, met hulp
van drie figuren uit de vaderlandse geschiedenis: Ambiorix, de koning van de
Eburones tot wiens rijk Zuid-Limburg behoorde, Arminius, de vorst van de Cheruscen
die aan de Romeinen de geweldigste nederlaag heeft toegebracht ooit door hun
legers geleden vlak bij onze oostelijke grens, en de Bataaf Civilis. Deze drie mannen
markeren drie typen van het verzet: de halstarrige verdediging tegen de overweldiging
door de Romeinen, de poging de heerschappij af te schudden toen zij nog niet
volledig was gevestigd, de opstand van de onderworpenen om de reeds lang verloren
vrijheid te herwinnen. Wij vragen, welke middelen het verzet heeft aangewend en
welke denkbeelden leiding hebben gegeven aan de handelingen van de
verzetslieden.
Onze taak is niet gemakkelijk, omdat wij uitsluitend zijn aangewezen op inlichtingen
van Romeinse zijde. Toch is het geen hopeloze taak. De meeste gegevens worden
ons immers verstrekt door Tacitus en hij, de schrijver van de Germania, toont telkens
begrip voor de manier van denken bij de tegenstanders van de Romeinen. Ook uit
mededelingen van zijn tijdgenoot Plutarchus blijkt duidelijk, dat de mensen uit die
periode, dat wil zeggen uit het begin van de tweede eeuw o.J., belangstelling hadden
voor vreemde volkeren en hun gevoelens trachtten te begrijpen. Laten wij een poging
doen hen daarbij te volgen.
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Wij beginnen met A m b i o r i x . Hij was koning bij de Eburones, een Germaanse
stam in het noorden van Gallië die land in bezit had aan weerszijden van de Maas,
ongeveer ten noorden van Luik, in het oosten tot den Rijn en in het westen
vermoedelijk tot de Schelde. Er waren twee koningen in dat gebied, maar de tweede,
Catuvolcus genaamd, was een veel minder energieke persoon dan Ambiorix.
De Eburones worden voor het eerst genoemd door Caesar in het verhaal over
zijn veldtocht tegen de Belgae in het jaar 57 v. Chr. Toen heeft Caesar hun buren,
de Nervii en de Atuatuci, verslagen. Listig diplomaat als hij was, heeft hij toen met
de Eburones een verdrag gesloten. Zij werden door dit verdrag geen onderdanen
van Rome, maar zij kwamen in een verhouding, die men als vazalstaat kan betitelen.
Krachtens dit verdrag kon Caesar door het land van de Eburones zijn legers
ongehinderd laten optrekken, bij voorbeeld tijdens den veldtocht van het jaar 55 v.
Chr. tegen de Usipetes en de Tencteri, Germaanse stammen die in het land links
van den Rijn een woonplaats trachtten te verkrijgen. Die veldtocht is door Caesar
op een zo trouweloze manier gevoerd, dat Cato, de rechtvaardige, in den senaat
het voorstel heeft gedaan Caesar als een schender van het volkerenrecht aan de
Germanen uit te leveren.
Vermoedelijk had de slag tegen de Usipetes en de Tencteri in het land van de
Eburones plaats. Zij hebben dus gelegenheid gehad de handelwijze van Caesar
van nabij te leren kennen. Mogelijk zijn zij op een andere wijze door het optreden
van de Romeinen gehinderd. Wij weten daar niet van. Het is alleen bekend, dat er
een regelmatig verkeer, - men kan spreken van een diplomatiek verkeer -, tussen
de Eburones en de Romeinen is geweest. In elk geval was hun stemming verre van
vreedzaam, toen Caesar in den herfst van het volgende jaar, 54 v. Chr., een
troepenmacht ter grootte van anderhalf legioen in hun land een winterkamp liet
betrekken. De man, die bij het genoemde diplomatieke verkeer de vertegenwoordiger
van Caesar was geweest, een zekere Quintus Iunius, bevond zich in dat winterkamp.
Korten tijd nadat de Romeinse troepen waren aangekomen en het kamp hadden
betrokken, zijn de Eburones in opstand gekomen en hebben, na een vergeefse
poging de sterkte bij verrassing te nemen, er het beleg voor geslagen. Wij weten
niet, hoe de Eburones dit hebben gewaagd. De kracht van de Romeinse legers
hadden zij zeer goed leren kennen. Zij wisten dus, dat de Galliërs niet tegen de
Romeinen opkon-
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den, als zij niet over een overweldigende numerieke meerderheid beschikten. Er
kan ook bij de Galliërs geen algemene afspraak hebben bestaan de verschillende
Romeinse kampen in het gehele land aan te vallen, want in dat geval zou Ambiorix
zeker hebben gewacht, totdat Caesar naar Italië was vertrokken, zoals hij dat ieder
jaar placht te doen. Vermoedelijk is Ambiorix tot den aanval gedwongen door een
besluit van de meerderheid van zijn mannen en heeft het volk in zijn naieveteit
gemeend den opstand te kunnen ondernemen.
Inderdaad behaalden de Eburones aanvankelijk een groot succes. Ambiorix
toonde zich een meester in het misleiden van zijn vijanden. Bij de besprekingen, in
het begin van het verzet met de Romeinen gevoerd, deed hij zich voor als hun vriend
en wist hen te overtuigen, dat er voor hen groot gevaar dreigde, daar geheel Gallië
tegen Caesar in opstand was. Hij raadde hen aan het kamp zo spoedig mogelijk te
verlaten en zich te verenigen met de andere afdelingen. Wat Ambiorix wenste, is
geschied. De Romeinen achtten het buitengesloten, dat de Eburones zonder
bondgenoten den oorlog waren begonnen. Uit vrees voor een algemenen opstand
in Gallië, waardoor zij reddeloos verloren waren geweest, besloten zij den raad van
Ambiorix te volgen en het kamp te verlaten. Zij werden op een voor hen ongunstig
terrein door de Eburones aangevallen en volkomen vernietigd.
Door de overwinning van de Eburones kregen de naburige stammen den moed
iets dergelijks te ondernemen. Zij deden een aanval op het kamp, waar Quintus
Cicero, de broeder van den bekenden staatsman, het bevel voerde; maar hun plan
mislukte, daar Caesar te hulp kwam en de belegeraars versloeg. Toen zakte het
verzet spoedig ineen. Een poging om een algemenen opstand in Gallië te
organiseren, liep op niets uit; een coalitie van Noord-Gallische stammen werd
uiteengeslagen. Intussen bleef voor Caesar de noodzakelijkheid terstond voor den
opstand en het verlies van zijn troepen wraak te nemen op de Eburones.
Een grote veldtocht werd voor het volgend jaar, 53 v. Chr., beraamd. Eerst
moesten de Eburones worden geïsoleerd. Caesar trok met dit doel door Vlaanderen
naar den Rijn en omsingelde op die wijze zijn tegenstanders in het westen en het
noorden door de onderwerping van de stammen, die daar woonden. Door een
expeditie in het land rechts van den Rijn verhinderde hij, dat de Eburones van die
zijde hulp zouden ontvangen. Na zijn terugkeer over de rivier trok hij van het oosten
uit het land van de Eburones binnen. Ambiorix werd verrast en verloor zijn
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krijgsvoorraad, maar wist zelf te ontkomen en bleef ondergedoken. Ondanks alle
pogingen van zijn vervolgers om hem te vatten ontkwam hij telkens. Het land werd
evenwel gruwelijk verwoest en de bevolking, voor zover zij zich niet had verborgen,
werd uitgemoord. In het jaar 51 v. Chr. werd deze afstraffing nog eens herhaald,
nadat Caesar het laatste algemene verzet in Gallië onder Vercingetorix had
neergeslagen. Zo grondig zijn de Romeinen, al rovend, brandend en moordend, te
werk gegaan, dat later de naam van de Eburones niet meer voorkomt. Vermoedelijk
is hun land door andere stammen in bezit genomen. Later woonden daar Tungri;
aan hen dankt Tongeren zijn naam.
Ambiorix is onder de Gallische vorsten degene, die zich het cordaatst en het
meest principieel tegen Caesar heeft verzet. In tegenstelling met de meeste anderen
heeft hij zich niet gebogen, maar volhard tot het uiterste. Het gevolg van zijn houding
is echter de ondergang van zijn volk geweest. Alleen in zoverre heeft hij succes
gehad, dat hij zelf den triumf van Caesar niet heeft opgeluisterd. Zijn handelingen
worden gekenmerkt door groten moed en geslepenheid, maar aan den anderen
kant door roekeloosheid en door gebrek aan overleg. Tegenover de Romeinen stond
hij als de mindere in politieke en in militaire scholing. De volkeren in Noord-Gallië
moesten nog zeer veel leren, voordat zij tegen de Romeinen opkonden.
Ambiorix vertegenwoordigt, om het zo uit te drukken, het primitieve verzet, waarbij
de mensen naief te werk gaan, vertrouwend op hun instinct. Als een naieven Don
Quichotte kan men hem beschouwen. Maar steunt niet elk verzet op den geest van
Don Quichotte? en verdient niet elke Don Quichotte enige waardering? Althans de
principiële houding, die Ambiorix volhield tot het bittere einde, en de trouw, die hij
betoonde aan zijn beginselen, verdienen onze volledige bewondering.
Een geheel andere figuur is A r m i n i u s . Uit zijn leven kennen wij enige
bijzonderheden; zelfs ontvangen wij enkele gegevens van mannen, die hem
persoonlijk hebben gekend. Arminius is omgekomen in het jaar 21, 37 jaar oud, 12
jaar nadat hij in het jaar 9 Varus, den legercommandant aan den Rijn, met zijn drie
legioenen en tal van hulptroepen in het Teutoburgerwoud had verslagen; hij is dus
geboren in 17 v. Chr. Verder zijn wij vrij goed onderricht over de omstandigheden,
waaronder hij zijn verzet voerde. Het is nodig iets daarvan te verhalen om zijn
optreden begrijpelijk te maken.
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Nadat Caesar in 50 v. Chr. Gallië had verlaten, hebben de Romeinen weinig verricht
om hun positie aan den Rijn, die de grens tegen Germanië vormde, te beveiligen.
Dat was ook niet nodig. Gallië was door Caesar zo doortastend, zo medogenloos,
zo wreed onderworpen, dat er na zijn vertrek, ja ook na zijn dood op 15 Maart 44
v. Chr. en gedurende de burgeroorlogen die daarop volgden, geen oproerige
beweging van enige betekenis is geweest. Augustus heeft Gallië overgenomen en
georganiseerd zonder daarbij verzet te ondervinden. Aan den anderen kant hebben
de Germanen, na de drie grote aanvallen, van de Cimbren en Teutonen, van
Ariovistus, van de Usipetes en de Tencteri, geen poging meer gedaan om zich in
Gallië te vestigen. De Germaanse stammen aan den rechter oever van den Rijn
waren door verdragen met Rome verbonden en gedroegen zich als gehoorzame
vazallen.
Het heeft tot het jaar 17 v. Chr. geduurd, eer de vrede aan den Rijn werd verstoord.
In dat jaar hebben de Sugambren het verdrag verbroken, dat zij met Rome hadden
gesloten. De Romeinen, die in hun land als kooplieden vertoefden, hebben zij aan
het kruis geslagen; onder hun koning Maelo zijn zij den Rijn overgestoken, hebben
den legeraanvoerder in Gallië Marcus Lollius verslagen en daarbij zelfs het veldteken,
den adelaar, van een legioen buitgemaakt. Hun overwinning heeft intussen geen
verdere gevolgen gehad. Toen de Sugambren bespeurden, dat de Romeinen hen
ernstig gingen bestrijden, weken zij ijlings over den Rijn terug, vroegen om vrede,
sloten een nieuw verdrag en leverden gijzelaars als panden voor hun trouw. Den
legioensadelaar hebben zij bij die gelegenheid teruggegeven. Hun roem danken de
Sugambren vooral aan den sonoren klank van hun naam, die zo goed past in den
Latijnsen hexameter. De dichters uit den tijd van Augustus, Horatius, Propertius,
Ovidius, en hun navolgers hebben daarvan dankbaar gebruik gemaakt voor hun
verzen.
Toch heeft de nederlaag van Lollius vèrstrekkende gevolgen gehad. Voor Augustus
is zij de aanleiding geweest het werk van Caesar te hervatten. Hij deed dat op zijn
wijze, na uitvoerige toebereidselen, in groten stijl. In Gallië werd het bestuur nieuw
georganiseerd en tegelijkertijd werden plannen ontworpen om het Romeinse gezag
uit te breiden in het land over den Rijn. Drusus, de stiefzoon van Augustus, werd
met het commando belast. Gedurende de jaren 12 tot 9 v. Chr. heeft hij Germanië
tussen Rijn en Elbe onderworpen. Ook ons land, voor zover het rechts van den Rijn
ligt, is in die jaren onder Romeins gezag gekomen.
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De Germanen, die op een lageren trap van ontwikkeling stonden dan de Galliërs,
even goed militair en politiek als cultureel, hebben niet veel tegenstand geboden.
Men krijgt den indruk, dat de onderwerping van Germanië weinig moeite heeft gekost
aan de Romeinen. Overigens zijn wij over details niet goed onderricht.
Nadat Drusus, in 9 v. Chr., door een val van zijn paard om het leven was gekomen,
is zijn werk voortgezet door zijn broeder, den lateren keizer Tiberius. Bovendien is
Tiberius in de jaren 4 en 5 o.J. nog eens in Germanië geweest. Bij zijn staf was toen
een zekere Gaius Velleius Paterculus, de schrijver van een klein geschiedwerk
waarin wij gegevens over deze gebeurtenissen vinden. Tiberius heeft het land tussen
Rijn en Elbe definitief onder Romeins gezag gebracht. Het was evenwel nodig dit
bezit af te ronden door de verovering van het gebied ten noorden van den Donau.
Daar was de machtigste staat het rijk van Marbod in Boheme. Wel was Marbod door
een verdrag met Rome verbonden, maar hij was volkomen onbetrouwbaar. In het
jaar 6 maakte Tiberius zich gereed dit rijk te gaan onderwerpen door twee grote
expedities van den Rijn en van den Donau uit. Toen zijn echter de Pannoniërs en
Dalmatiërs in opstand gekomen. Tiberius moest zijn plan opgeven. Alleen kwam
een nieuw verdrag met Marbod tot stand. Aan dit verdrag heeft Marbod zich
gehouden. Hij had zijn les gehad.
Overigens hebben de Romeinen zich van Germanië niet veel aangetrokken. Er
is weinig geschied om het land te ontsluiten en het tot een wezenlijk bestanddeel
te maken van het Romeinse Rijk. Het meeste is verricht door Tiberius tijdens zijn
verblijf in de jaren 4 en 5 o.J.; maar zijn werk heeft hij niet voltooid. De mannen, die
na hem Germanië bestuurden, waren onbekwaam en slecht voor hun taak berekend.
In 8 o.J. is daar als legercommandant opgetreden Publius Quintilius Varus. Evenmin
als de andere Romeinen toonde hij begrip voor de mentaliteit der bevolking. Hij
trachtte een civiel bestuur in te voeren en rechtspraak naar Romeins gebruik. Dat
hij daarbij de Germanen uitermate griefde, vooral door het optreden van de Romeinse
juristen, drong niet tot hem door.
Wat de Romeinen bij de Germanen waardeerden, was hun betekenis in het
gevecht. Van die kracht maakten zij al dadelijk gebruik door het formeren van
bijzondere afdelingen, bestaande uit Germanen, die als hulptroepen van de legioenen
optraden. Personen van vorstelijken rang werden tot commandanten van die
afdelingen opgeleid, nadat zij het
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Romeinse burgerrecht hadden verkregen. Wanneer hun het commando van zulk
een afdeling werd toevertrouwd, werden zij in den ridderstand verheven. Voor
Arminius, die zelf commandant van een afdeling Germanen in het Romeinse leger
is geweest, wordt dit uitdrukkelijk vastgesteld.
Arminius' naam kennen wij alleen in den Latijnsen vorm. Waarschijnlijk luidde die
naam volledig Gaius Iulius Arminius. Zijn broeder Flavus, die een dergelijke positie
heeft bekleed, is ook na de nederlaag van Varus aan de Romeinen trouw gebleven
en heeft deelgenomen aan de Romeinse veldtochten in Germanië. Door den
bovengenoemden geschiedschrijver Velleius Paterculus, die Arminius persoonlijk
kan hebben gekend, wordt hij beschreven als een persoon van betekenis met een
imponerende gestalte en een scherp verstand, waardoor hij boven zijn landgenoten
uitstak. Er blijkt uit de mededelingen over hem bij de Romeinse auteurs een zekere
bewondering voor de manier, waarop hij zijn doel heeft bereikt.
Op uiterst slimme wijze wist Arminius gebruik te maken van het misnoegen van
de Germanen en aan den anderen kant van het zelfgenoegzame vertrouwen van
den Romeinsen legercommandant. Het plan voor den opstand werd met grote zorg
voorbereid en in details uitgewerkt. Daarbij speculeerde Arminius op het gebrek
aan energie en doortastendheid van Varus, maar bovendien op zijn lichtgelovigheid
en ijdelheid. Hij vleide den legercommandant en veinsde vriendschap voor hem, in
de overtuiging, dat iemand, die geen enkele reden meent te hebben iets te vrezen,
het gemakkelijkst in den val wordt gelokt. Wel werd Varus gewaarschuwd door een
van de collaborateurs, die ook toen in Germanië niet ontbraken; maar hij weigerde
geloof te hechten aan den raad, dien hij kreeg. Blindelings liep hij zijn verderf
tegemoet.
Het is niet nodig te verhalen, hoe Arminius te werk ging. Varus werd op zijn
terugtocht naar den Rijn in een hinderlaag gelokt. Met vrijwel zijn gehele leger kwam
hij daarbij om. Slechts weinigen ontsnapten om den ramp in het hoofdkwartier te
berichten. Germanië rechts van den Rijn was met één slag bevrijd.
De indruk bij de Romeinen was verpletterend. Men dacht, dat de Germanen
terstond een aanval zouden doen op het land links van den Rijn. Zelfs duchtte men
gevaar voor Italië, als een honderd jaar te voren van de zijde der Cimbren en
Teutonen. Met grote haast werd de verdediging georganiseerd. Er geschiedde
intussen niets. Arminius bleef aan
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de overzijde van de rivier en ook Marbod hield zich stil. Wat de reden van deze
houding is geweest, weten wij niet. Daarvoor zijn wij te weinig op de hoogte van de
mentaliteit der leidende personen. Vermoedelijk moet men denken aan het wijze
inzicht van Arminius, die zijn landgenoten niet vertrouwde en zich niet durfde te
meten met de Romeinen in het open veld. Bovendien duchtte hij de bekwaamheid
van Tiberius, die terstond na den ondergang van Varus naar den Rijn was gekomen
en daar de leiding had genomen. Vooreerst ondernamen de Romeinen echter slechts
kleine expedities in Germanië. Het duurde jaren, voordat zij weer veldtochten van
groten omvang waagden.
Dat geschiedde eerst, nadat Germanicus, de zoon van Drusus en aangenomen
zoon van Tiberius, op dat tijdstip de aangewezen troonopvolger, met een bijzondere
bevoegdheid als legercommandant aan den Rijn was opgetreden. Blijkbaar was het
de bedoeling, dat hij het werk van Drusus, zijn vader, zou voortzetten door het
verloren gebied weder te onderwerpen. Met dat doel trok Germanicus in de jaren
14, 15 en 16 met zijn legers in Germanië rond. Herhaaldelijk heeft hij daarbij de
Germanen verslagen en ook enkele stammen tot onderwerping gedwongen; maar
een definitief succes heeft hij niet behaald. Aan het einde van het jaar 16 is hij
teruggeroepen. Daarmede was de oorlog in Germanië ten einde. De Romeinen
hebben van de herovering afgezien. Waarschijnlijk meende Tiberius, dat het bezit
van het land niet opwoog tegen de grote inspanning en de geweldige kosten, die
voor een definitieve onderwerping nodig waren. Het ging immers niet alleen om het
gebied, waar Arminius de voornaamste aanvoerder was, maar bovendien om het
rijk van Marbod. Germanicus keerde naar Italië terug en deed op 26 Mei 17 zijn
intocht in Rome met een groten triumf. Korten tijd later is hij naar het Oosten
vertrokken. Daar overleed hij in het jaar 19.
Arminius is twee jaar later, in 21, om het leven gekomen, vermoord door zijn
familieleden of stamgenoten. Bij de zijnen heeft hij blijkbaar evenmin steun gevonden
voor grote ondernemingen als bij de andere Germanen, noch voor de vorming van
een Germaansen staat, noch voor een gezamenlijken aanval op het Romeinse Rijk.
De Germanen waren te sterk verdeeld en misten een wezenlijk nationaal gevoel.
Bij hun verzet tegen de Romeinse overheersing dankten zij hun succes uitsluitend
aan Arminius.
Van Arminius weten wij te weinig om een oordeel over hem te kunnen uitspreken.
Uit hetgeen wij vernemen, blijkt zijn zuiver inzicht in
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zake de verhouding tot Rome. Zijn oorlogen heeft hij met groot overleg gevoerd. In
enige veldslagen heeft hij de nederlaag geleden, maar ten slotte heeft hij een volledig
succes behaald. Tacitus noemt hem den bevrijder van Germanië en spreekt over
hem met een zekere bewondering. Bij het voeren van den strijd toonde hij zijn inzicht
door zich te beperken tot de verdediging, waar een aanvallende tactiek niet tot een
goeden uitslag had kunnen voeren. Zonder twijfel heeft hij veel geleerd als officier
van het Romeinse leger en hij was slim genoeg om op de juiste manier partij te
trekken van zijn kennis.
Wellicht zijn grootste verdienste is de morele steun, dien Arminius aan zijn
landgenoten heeft gegeven gedurende de zware jaren, toen Germanicus in hun
gebied zijn veldtochten deed. Wel had de overwinning op Varus hun zelfvertrouwen
in hoge mate versterkt; maar het is toch blijkbaar Arminius geweest, die hen heeft
bezield en voortdurend gestimuleerd. Zijn optreden gedurende deze jaren is zeker
nog belangrijker geweest dan bij de samenzwering tegen Varus. Door den omgang
met de Romeinen heeft hij besef gekregen voor den eigen aard van zijn volk. Hij is
de eerste Germaan bij wien men van een nationaal bewustzijn kan spreken. Van
het Germaanse verzet is hij de ziel geweest.
Ten slotte C i v i l i s . - ‘Ik ga een werk aan, dat opgeleid is van lotwissel en menigerlei
geval; gruwzaam van veldslagen, waterstrijden, belegeringen; bitter van twist; warrig
van muiterij; beklad van moorddaad buiten den baan des krijgs; wrang van
wreedheid, zelfs in pais’. Dit zijn de woorden, waarmede Hooft zijn Vaderlandsche
Historiën opent. Hier haal ik ze aan uit het boekje, dat Mevrouw Romein heeft
uitgegeven bij de herdenking van Hooft's sterfdag, 300 jaar geleden, enerzijds als
een hulde aan de bewerkster en anderzijds om mij schadeloos te stellen, omdat ik
in het begin van deze rede het een en ander heb moeten schrappen, dat te veel
overeenkwam met wat Mevrouw Romein in haar inleiding heeft gezegd.
Deze zelfde woorden zijn onlangs geciteerd door Kamiel Huysmans, ons medelid,
in de geestige rede die hij te Amsterdam heeft gehouden om te bedanken voor het
hem verleende ere-doctoraat. Huysmans merkte toen op, dat zij ook zouden dienst
kunnen doen als inleiding voor een beschouwing van onzen eigen tijd, en men kan
hem geen ongelijk geven. Toch staat het enigszins anders dan hij dacht; want
hetgeen ik aanhaalde, na Mevrouw Romein en Huysmans, is ook niet oorspronkelijk
van Hooft
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Het is vrijwel letterlijk vertaald, en meesterlijk vertaald, uit de inleiding van het werk
Historiae van Tacitus: ‘opus adgredior.........ipsa etiam pace saevum’. Had Hooft
nog wat verder vertaald, dan was hij een toespeling tegengekomen op den opstand
der Bataven, die onder leiding heeft gestaan van Civilis.
Aan Tacitus danken wij nagenoeg alles, wat wij weten over Civilis, den derden
tegenstander van Rome, die thans onze aandacht vraagt. Deze schrijver heeft het
verhaal, dat hij in zijn Historiae van den opstand doet, vrijwel geheel ontleend aan
het werk van Plinius, den bekenden Romeinsen officier wiens Naturalis Historia wij
nog bezitten. Plinius is zelf in Germanië geweest. Naar men moet aannemen, heeft
hij deelgenomen aan de expeditie tegen de Friezen in het jaar 47. Hij heeft gedurende
dien veldtocht zeer goed geobserveerd en dientengevolge vindt men tal van
bijzonderheden over ons land en zijn eigenaardigheden in de Naturalis Historia.
Over den opstand der Bataven heeft hij geschreven in een geschiedwerk, dat werd
afgesloten door den triumf van Vespasianus en Titus in 71. Een groot stylist was hij
niet. Daarbij was Tacitus, een van de schitterendste prozaschrijvers van alle tijden,
verre zijn meerdere. De dramatische manier van verhalen, waarin de opstand wordt
beschreven, moet derhalve op rekening van Tacitus worden gesteld, evenals de
stijl met zijn streven naar tegenstellingen, naar onverwachte wendingen en sprekende
effecten.
Zoals door Tacitus wordt verhaald, behoorde Civilis tot een voornaam geslacht
der Bataven. Reeds zijn vader heeft waarschijnlijk het Romeinse burgerrecht bezeten.
Zowel hij zelf als zijn broeder Paulus hebben in het Romeinse leger gediend. Als
commandant van een afdeling inheemse ruiterij met den titel van praefectus moet
Civilis den rang van een Romeinsen ridder hebben bezeten. Dit wordt intussen
nergens uitdrukkelijk medegedeeld.
Civilis wordt voor het eerst genoemd in het jaar 68, in den veelbewogen tijd na
den dood van Nero. Het is wellicht wenselijk met enkele woorden in herinnering te
brengen, wat toen is geschied. - Tijdens den opstand van Vindex in Gallië tegen
Nero was Galba, de legercommandant in Spanje, door zijn troepen tot keizer
uitgeroepen. Galba rukte tegen Rome op en, zodra het bleek dat geen verweer zou
baten, heeft Nero zich zelf gedood. Galba was toen reeds door den senaat erkend
en kon onmiddellijk het gezag overnemen. Op tal van posten heeft hij de creaturen
van Nero vervangen door mannen, die hij dacht te kunnen
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vertrouwen. Als opperbevelhebber van het leger in Neder-Germanië werd Aulus
Vitellius aangewezen, voornamelijk omdat Galba meende dat van hem niets was
te duchten. Die verwachting werd evenwel beschaamd. In de eerste dagen van
Januari 69 werd Vitellius door de troepen aan den Rijn tot keizer uitgeroepen. Galba
zelf is reeds 14 dagen later te Rome ten val gebracht en opgevolgd door Otho,
iemand die vroeger tot den kring van Nero had behoord. Intussen moest de nieuwe
keizer nog oorlog voeren tegen Vitellius. Hij heeft daarbij het onderspit gedolven.
Midden Juli deed Vitellius zijn intree in Rome. Op dat tijdstip was evenwel te
Alexandrië reeds een ander tot keizer uitgeroepen, Vespasianus, de commandant
van de legers in het Oosten. Wederom was een burgeroorlog op handen.
Dit waren de omstandigheden, waaronder Civilis den opstand is begonnen. Hij
had toen 25 dienstjaren en was in het bezit van een nog niet volwassen zoon.
Vermoedelijk was hij 45, hoogstens 50 jaar oud; hij is dus tussen 20 en 25 geboren.
Naar wordt medegedeeld, was hij schranderder dan de meeste van zijn landgenoten.
Hij miste één oog, evenals Hannibal en Sertorius, en meende een dergelijke rol te
kunnen spelen als deze geduchte vijanden van Rome. Dat is inderdaad ten dele
gelukt.
Over het leven van Civilis gedurende den tijd vóór den opstand is slechts weinig
bekend. Zijn broeder Paulus was indertijd van hoogverraad beschuldigd,
waarschijnlijk tijdens den opstand van Vindex. Op last van den legercommandant
in Neder-Germanië is hij ter dood gebracht. Civilis zelf is gevangen genomen en
naar Rome gezonden om door Nero te worden gevonnist. Door Galba is hij
vrijgesproken. Hij was intussen weer in gevaar, nadat Vitellius, de commandant van
het leger in Neder-Germanië, door zijn soldaten tot keizer was uitgeroepen. In dezen
moeilijken en gevaarvollen revolutietijd werd hij tot de partij gerekend, die zich tegen
het wanbeheer van Nero had gekant. Deze partij heeft ook pogingen gedaan, hem
voor haar doeleinden te winnen. Blijkbaar waardeerde men hem als een bekwaam
officier. Hij heeft zich bovendien door zijn optreden laten kennen als een uiterst
gewiekst politicus.
De aanleiding voor den opstand der Bataven was een bevel van de zijde van
Vitellius troepen te lichten voor den oorlog tegen Vespasianus. Door dat bevel werd
grote ontevredenheid gewekt en het kostte Civilis niet veel moeite zijn stamgenoten
over te halen tot verzet. Dat geschiedde
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bij gelegenheid van een nachtelijken maaltijd in een heilig woud. Daar verbonden
zich de Bataven en de aanverwante stammen volgens de voorvaderlijke gebruiken
tot wapenbroederschap. Het nationale karakter van den strijd komt daarbij reeds
dadelijk uit. Later heeft Civilis dit element nog sterk naar voren gebracht.
In Augustus 69 is de opstand uitgebroken bij de Canninefates aan de zeekust.
Samen met een troep Friezen hebben zij het winterkamp voor twee cohorten, dat
zeer slecht was bezet, veroverd onder leiding van hun aanvoerder Brinno.
Vermoedelijk was het de sterkte, die door Van Giffen is opgegraven te Valkenburg
aan den Rijn, Praetorium Agrippinae. Een aantal andere kampen werd daarop door
de Romeinen ontruimd, omdat de verdediging met de geringe bezetting niet mogelijk
was. Onder andere mogen wij aan Vechten denken.
Civilis stond op dat ogenblik nog officieel aan Romeinse zijde. Al spoedig echter
bleek, dat hij de werkelijke leider van het verzet was. Hij sloot zich toen openlijk bij
de opstandelingen aan en wist in twee veldslagen kort na elkander overwinningen
op Romeinse legers te behalen, beide malen doordat afdelingen van inheemse
troepen tijdens het gevecht naar hem overliepen. Door die overwinningen is het
aanzien van Civilis zeer gestegen. Hij ontving hulp van naburige volkeren en ook
uit Gallië mocht hij medewerking verwachten.
Wil men de positie van Civilis begrijpen en de rol, die hij heeft gespeeld, dan moet
men zich rekenschap geven van den toestand in het Romeinse Rijk en in de provincie
aan den Rijn gedurende den zomer van 69. Daarvoor is een korte uitweiding nodig.
In het Rijk stonden twee grote machten tegenover elkander, die men kan
aanduiden met de namen van de twee reeds genoemde legercommandanten,
Vitellius en Vespasianus. Vitellius was iemand met zeer weinig persoonlijk gezag;
hij steunde uitsluitend op zijn troepen en onder die troepen was de meest geduchte
afdeling een corps van acht cohorten oudgediende Bataven, die met de rest van
het leger voortdurend in conflict waren. Vitellius is dus genoodzaakt geweest dit
corps naar het Noorden terug te zenden.
Vespasianus was een man van veel groter betekenis, een voortreffelijk
legeraanvoerder en, zoals later zou blijken, ook een wijs regent. Al dadelijk nadat
hij tot keizer was uitgeroepen, kreeg hij in het Oosten een groten aanhang. Bovendien
bezat hij den geheimen steun van vele hoge officieren in de andere legers. Zij achtten
hem meer geschikt voor het
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keizerschap dan Vitellius, die de kunst van het tafelen beter verstond dan van het
regeren en van het aanvoeren van legers. Ook in het leger aan den Rijn had
Vespasianus onder de officieren veel aanhangers, terwijl de soldaten meer voelden
voor Vitellius, hun vroegeren opperbevelhebber, die aan hen zijn verheffing tot keizer
dankte.
Niet minder groot waren de tegenstellingen bij de troepen, die de legers van dien
tijd vormden. Men moet voornamelijk denken aan een scherp onderscheid tussen
de legioenen en de afdelingen van hulptroepen. De legioenen bestonden uit
Romeinse burgers, die zich ook als zodanig voelden. Zij waren afkomstig uit Italië
of althans uit volledig geromaniseerde streken. Daarentegen waren de afdelingen
van hulptroepen gerecruteerd uit volkeren binnen het Rijk, die nog slechts zeer
weinig waren geromaniseerd. Hun manschappen bezaten het romeinse burgerrecht
niet; zij verkregen het eerst bij hun ontslag na ten minste 25 dienstjaren. Aan het
hoofd van zulke afdelingen stonden als regel aanzienlijke personen, zelf behorend
tot den stam waaruit de afdeling was gerecruteerd. De afdelingen deden meestal
dienst in de streek, waaruit de manschappen afkomstig waren. Civilis, bij voorbeeld,
stond aan het hoofd van een afdeling Bataven, die tot het Neder-Germaanse leger
behoorde. Bij dit zelfde leger worden verder, onder andere, nog vermeld een afdeling
Bataafse ruiterij, gecommandeerd door Claudius Labeo, een neef van Civilis, en
een afdeling van Tungri, afkomstig uit de streek van Tongeren. Het beroemde corps
van acht oudgediende Bataafse cohorten, dat reeds is vermeld, was een der
krachtigste onderdelen van het Romeinse leger. Het had vroeger vooral dienst
gedaan in Britannia en had daarna deelgenomen aan de burgeroorlogen.
Intussen moet men verder nog rekening houden met tegenstellingen van anderen
aard. Er was uitteraard altijd een bepaald antagonisme tussen de Romeinen, dat
wil zeggen in het algemeen de mensen die uit Italië afkomstig waren, en naast hen
de volledig geromaniseerde volkeren van het Rijk, die zich als Romeinen voelden,
enerzijds, en anderzijds de overige inwoners. Tot de eersten behoorden zeker ook
leden van Germaanse stammen, die zich aan het Rijk hadden gehecht, - men denke
slechts aan Flavus, den broeder van Arminius. Deze laatsten stonden tegenover
degenen, die enig besef van hun eigen aard bezaten en zich als verschillend van
de Romeinen beschouwden. Blijkbaar heeft Civilis gedurende den opstand getracht
dit besef te stimuleren en aan het enigszins vage nationale gevoel vorm te geven
bij de groepen, die het verzet
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tegen de Romeinen steunden. Hoe anders de aard van die groepen was, wordt
duidelijk, wanneer men zich rekenschap geeft van hun verhouding tot Rome.
Geheel vrije Germanen, dat wil zeggen stammen die geen enkelen band met het
Romeinse Rijk hadden, waren er vermoedelijk niet bij. Volkeren als de Friezen en
de Germanen, die de priesteres Veleda vereerden, waren naar alle waarschijnlijkheid
door verdragen met het Rijk verbonden, maar onder het directe gezag van Rome
waren zij niet. Geheel anders stond het met de Germanen binnen het Rijk, die op
een zeer verschillende manier de Romeinse macht voelden, als Brinno met zijn
Canninefates, die onderdanen van het Rijk waren, de Bataven in de afdelingen van
Civilis, die tot het Romeinse leger behoorden en op Romeinse wijze waren opgeleid,
maar nooit buiten Neder-Germanië waren geweest, de acht cohorten van
oudgedienden, die als een afzonderlijk corps tot enige Romeinse legers hadden
behoord en een groot deel van het Rijk hadden leren kennen. Alleen op deze wijze
moet men rekenen met drie groepen van onderdanen, geen Romeinse burgers,
maar toch onderling met zeer grote verschillen.
Naast de Germanen moeten wij denken aan de inwoners van Gallië. Zij waren
over het algemeen veel meer geromaniseerd; velen bezaten reeds sedert enige
geslachten het Romeinse burgerrecht; de voornaamsten hadden de bevoegdheid
de hoge ambten van den staat te bekleden en konden dus ook in den Romeinsen
senaat zitting krijgen. De invloed van Rome en het gevoel voor de grootheid van
het Rijk waren dus zonder twijfel in Gallië veel dieper doorgedrongen. Daarnaast
leefde toch nog altijd de herinnering aan de oude onafhankelijkheid en aan den
strijd tegen Caesar.
Voor het slagen van den opstand was het nodig al deze elementen in het verzet
tegen Rome te betrekken. Civilis heeft daarnaar gestreefd. Gedeeltelijk heeft hij
succes gehad; in andere gevallen heeft hij geen voldoenden steun gevonden en
heeft hij gefaald. Men moet echter erkennen, dat hij voor enorme moeilijkheden
stond en dat hij, voor zover wij het kunnen beoordelen, met veel beleid is te werk
gegaan. Aan zijn eigen mensen moest hij het nationale gevoel bijbrengen of het
stimuleren. De tegenstelling met de Romeinen diende hij dus naar voren te brengen.
Hij deed zich bij hen voor als een Germaan en trachtte zijn Romeinse opleiding en
de traditie van zijn geslacht te laten vergeten, dat tot de Romeins gezinden behoorde.
In dit opzicht volgde hij de zelfde taktiek
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als Arminius. Nadat hij als leider van den opstand was opgetreden, liet hij zijn haar
rood verven en legde de gelofte af het niet te laten knippen, voordat hij de
overwinning had behaald. Verder liet hij zijn zoon, die nog niet volwassen was, zich
oefenen in het boogschieten en in het werpen van een speer met krijgsgevangen
Romeinse soldaten als doelwit. Dat was een handelwijze, die bij de Romeinen als
volkomen barbaars gold, evenals het martelen van Romeinse soldaten door de
mannen van Arminius na de nederlaag van Varus.
Moest bij het Germaanse deel van de verzetsbeweging de nadruk worden gelegd
op de tegenstelling met Rome, geheel anders stond het daarbij met Gallië. In dat
land heerste van oudsher onenigheid tussen de verschillende stammen. Het had
altijd de grootste moeite gekost de Galliërs tot een gemeenschappelijke actie te
verenigen. Onder de Romeinse heerschappij was daar geen verandering in gekomen.
De Romeinen hadden integendeel de onderlinge rivaliteit nog aangewakkerd. Er
waren Romeins gezinde stammen in Gallië; er waren ook andere, die volgens traditie
zich niet verzoend hadden met de Romeinse heerschappij. Alle Galliërs waren
intussen zo aan Romeinse instellingen gewend, dat zij zich het bestuur van den
staat niet anders meer konden denken dan in Romeinse vormen. In de geschiedenis
van den opstand komt dit zeer duidelijk uit.
Intussen kon Civilis zonder twijfel rekenen op steun uit Gallië. Zijn zaak stond dus
zeker niet slecht, vooral niet toen ook de acht cohorten van oudgediende Bataven
zich bij hem aansloten. Van den Middel-Rijn, waar zij zich toen bevonden, zijn zij
naar hun vaderland vertrokken en stelden zich onder zijn commando. Ten slotte
dient nog te worden vermeld de medewerking, die Civilis van Romeinse zijde kreeg.
De partij van Vespasianus meende hem, gelijk gezegd, voor een tegenstander van
Vitellius te mogen houden. Niet alleen kreeg hij een aansporing om een opstand te
beginnen uit het Oosten, uit het kamp van Vespasianus, maar ook Hordeonius
Flaccus, de opperbevelhebber in Germanië, heeft met zijn verzet sympathie getoond.
Zolang Civilis zich als partijgenoot van Vespasianus voordeed, kon hij dus rekenen
op een zeer zwakken tegenstand. Van die omstandigheid heeft hij met grote listigheid
gebruik gemaakt en ook verder toonde hij zich in menig opzicht als een zeer beleidvol
aanvoerder.
Het is voor ons doel niet nodig de geschiedenis van den opstand in bijzonderheden
te verhalen. De strijd tussen Civilis en de Romeinse
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legers aan den Rijn werd met afwisselend succes gevoerd gedurende de laatste
maanden van het jaar 69. Civilis was niet bij machte het versterkte legerkamp bij
Vetera, waar hij het beleg voor had geslagen, te veroveren, maar het Romeinse
leger moest, nadat Vetera was ontzet, bij het naderen van den winter terugtrekken.
De geest onder de weinig gedisciplineerde troepen, onder een commandant die
geen gezag had, was uitermate slecht en bovendien deden Germaanse stammen
een aanval aan den Middel-Rijn, zodat het leger van zijn basis dreigde te worden
afgesneden. Het leger kon dus niet aan den Neder-Rijn blijven. Slechts kleine
garnizoenen werden in de versterkte kampen achtergelaten. Terstond sloeg Civilis
weder het beleg voor Vetera.
De situatie veranderde volkomen, toen het bekend werd, dat Vitellius op 22
December te Rome was gedood en Vespasianus door den senaat als keizer was
erkend. Voor Civilis was het toen niet langer mogelijk zich voor te doen als een
partijganger van Vespasianus. Hij moest openlijk optreden als vijand van het Rijk.
Aan den anderen kant ontving hij meer steun van de Galliërs. Een der voornaamsten
was Iulius Classicus, de commandant van een afdeling ruiterij bestaande uit Treveri.
Naast hem moeten worden genoemd Iulius Tutor en Iulius Sabinus; de laatste
behoorde tot de Lingones en beweerde af te stammen van een bastaard van Caesar.
De krisis kwam, toen de Romeinen in het begin van 70 weder oprukten naar den
Neder-Rijn om te trachten Vetera te ontzetten. Toen het leger in de buurt van Vetera
was gekomen, scheidden de Gallische afdelingen zich af. Bovendien wensten de
Romeinse soldaten niet te vechten. Zij geloofden niet aan den dood van Vitellius
en beschouwden hem als hun keizer. Van Vespasianus wilden zij niets weten. Het
kwam zo ver, dat de legercommandant werd gedood en dat de legioensoldaten zich
bij de opstandelingen aansloten. Classicus nam als de nieuwe commandant de
tekenen van het Romeinse imperium aan en liet de manschappen van het leger
den eed van trouw afleggen aan het ‘Rijk der Galliërs’.
Wat wij onder dit ‘Rijk der Galliërs’ moeten verstaan, is niet duidelijk; wij worden
er niet nader over ingelicht. Niet eens weten wij, of er enige realiteit achter dien
naam schuilt. Wellicht was het niet anders dan een product der phantasie van
Classicus, waarbij de wens de vader was van de gedachte. Het steunde in geen
geval op een algemenen bond van de Galliërs, daar een groot deel van hen aan
verzet tegen Rome niet
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dacht. Bovendien had de andere aanvoerder, Sabinus, gelijk zo aanstonds zal
blijken, geheel afwijkende plannen. Vermoedelijk moeten wij denken aan een poging
om door dien term alle deelnemers aan het verzet althans voorlopig samen te binden.
Civilis heeft er zich niet mede kunnen verenigen.
Intussen was vooreerst het succes voor de opstandelingen zeer groot. Vetera gaf
zich over; de bezetting werd gedood en de legerplaats verwoest, evenals alle kampen
van legioenen en hulptroepen aan den Rijn behalve Mainz en Vindonissa in
Zwitserland. Ten noorden van de Alpen was de Romeinse macht geheel
weggevaagd. Civilis de Bataaf en Classicus uit het land der Treveri hadden dus vrij
spel. Het kwam er voor hen slechts op aan de geboden gelegenheid uit te buiten.
Men kan niet zeggen, dat zij daarbij veel overleg hebben getoond. Er werd hun
trouwens ook niet veel tijd gelaten. De regering te Rome was doortastender dan de
opstandelingen.
Al spoedig kwam bij de laatsten de tegenstelling aan het licht tussen de Galliërs
en de Germanen. Civilis had geen zin met de Galliërs mede te gaan. Bij het Rijk
der Galliërs, dat zijn bondgenoten wilden stichten, sloot hij zich niet aan. Hij dacht
aan een eigen onafhankelijk Germaans rijk en daarop richtte hij zijn politiek. Aan
den enen kant zocht hij steun bij de Germanen buiten het Romeinse Rijk, in de
eerste plaats bij de stammen die Veleda vereerden, en aan den anderen kant trachtte
hij zijn gezag uit te breiden bij de stammen in Noord-Gallië. Het gelukte hem de
meesten van hen te winnen, zodat hij na korten tijd het gehele Germaanse gebied
in Germania en Belgica beheerste, met inbegrip van de Tungri en de Nervii, maar
zonder de staten aan de kust ten zuiden van de Schelde. De Germanen van den
Rijn konden niet veel hulp bieden. Als soldaten vermochten zij zeer weinig tegen
geoefende Romeinse troepen en het was niet mogelijk geregelde afdelingen uit hen
te formeren. Daarvoor waren zij te impulsief en te weinig gedisciplineerd. Bovendien
ontbrak de tijd voor een opleiding, die een lange en harde training vereiste.
Classicus van zijn kant had ook niet veel succes bij zijn pogingen de Galliërs
mede te krijgen. Deze laatsten hadden zich met het Romeinse gezag vrijwel
verzoend. Op verzet bij hen kon men niet rekenen, wanneer niet officieel een
algemene opstand werd ondernomen en daar was bij de onderlinge rivaliteit niet
veel kans op. Bovendien was er een sterke tegenstelling tussen de Germanen en
de Galliërs. Civilis heeft wel
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in een bepaald geval een verzoenende oplossing gevonden. Bij de beslissing over
het lot van Colonia Agrippina wist hij tegen den zin van de Germanen door te drijven,
dat de stad zou worden gespaard. Dat was een diplomatiek succes, waarbij hij den
steun had van Veleda.
Van de zijde der Gallische aanvoerders werd minder beleid getoond. De
voornaamste onder hen, naast Classicus, was de reeds genoemde Iulius Sabinus
uit den stam van de Lingones, een man die geheel in Romeinse vormen dacht. Over
zijn optreden weten wij niet veel, maar naar alle waarschijnlijkheid heeft hij zich in
zijn land tot keizer laten uitroepen. Hij trachtte zijn positie te versterken door een
aanval op zijn naburen, de Sequani, maar werd verslagen. Toen begreep hij, dat
zijn rol was uitgespeeld. Geholpen door zijn vrouw, is hij ondergedoken en heeft
nog negen jaren verborgen onder den grond geleefd. Zijn geschiedenis en de
toewijding van zijn vrouw zijn bekend geworden door een passage bij Plutarchus.
De Galliërs waren na het optreden van Sabinus nog minder genegen deel te
nemen aan het verzet. Op uitnodiging van de Remi, de oude bondgenoten van de
Romeinen, kwam een landdag bijeen en daar werd besloten zich afzijdig te houden.
Zonder twijfel is daarbij de vrees voor de Romeinen een factor van betekenis
geweest. Men moet in Gallië reeds hebben geweten van de omvangrijke
toebereidselen, die te Rome werden gemaakt om den opstand te bedwingen.
Met deze toebereidselen is terstond na den dood van Vitellius aangevangen. De
eerste troepen zijn in het vroege voorjaar van 70 over de Alpen getrokken. In Mei
was reeds het gehele gebied tot Mainz terug veroverd. Toen kwam daar de door
Vespasianus aangewezen opperbevelhebber Cerialis aan. Hij nam het bevel op
zich, bezette kort daarna Trier en maakte daarmede een einde aan het verzet van
de Galliërs.
Te Trier heeft Cerialis een zeer verzoenende rede gehouden, die men in den
tekst van Tacitus kan lezen. Men meent het zoete gefluit der ‘sijzen’ te herkennen.
Liever zal men die rede toch anders moeten opvatten. Het is niet Cerialis, die aan
het woord is, al heeft hij wellicht in een dergelijken geest gesproken, maar Tacitus.
Men herkent wat men de ethische opvatting zou kunnen noemen over de verhouding
van Rome tot haar onderdanen, die werd gehuldigd in het begin der tweede eeuw.
Als zodanig is die rede een belangrijk historisch document.
De verovering van Trier en de onderwerping van de Galliërs, voorzover zij in
opstand waren gekomen, maakte intussen geen einde aan het
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Germaanse verzet. Het duurde nog een aantal maanden, voordat Civilis zich
gewonnen gaf. In Juni werden na enige gevechten Keulen en Neuss door de
Romeinen bezet. Na een nederlaag bij Vetera moest Civilis zich in de Betuwe
terugtrekken. Er volgden nog enige gevechten aan de Waal; maar door een
overwinning van de Romeinse vloot werd Civilis gedwongen ook de Betuwe te
ontruimen. Kort daarop, in den laten herfst, kwam een verdrag tussen Civilis en
Cerialis tot stand. Het verzet was definitief gebroken.
Hoe dit verdrag luidde, weten wij niet. Het handschrift van Tacitus' Historiae, het
enige dat wij bezitten, eindigt midden in het verhaal over de onderhandelingen. Het
is echter duidelijk, dat de voorwaarden voor de Bataven niet ongunstig zijn geweest.
Zij hebben zich geschikt. Later hadden de bij hen gelichte manschappen nog een
belangrijke plaats in het Romeinse leger. Zelfs horen wij in de vijfde eeuw, toen de
naam van het volk al lang uit de geschiedenis was verdwenen, van afdelingen die
naar de Bataven werden genoemd. De stad Passau (Ad Batavos of Batavis) dankt
haar naam aan de legerplaats van zulk een afdeling uit den laten keizertijd aan den
Donau.
Voor ons is die periode thans van geen belang. Wij moeten trachten de betekenis
van de mannen, die wij hebben besproken, en van hun verzet nader te omschrijven.
Het heeft zeker zin dit te doen. Want alleen op deze wijze kunnen wij enig begrip
krijgen over de houding van de stammen aan de grenzen van het Romeinse Rijk.
Gelijk gezegd, vinden wij daartoe alleen door onze eigen geschiedenis de
gelegenheid.
Wat betekenen dus voor ons de namen van Ambiorix, Arminius en Civilis? Laten
wij wel bedenken, dat zij leefden in omstandigheden, die ons slechts ten dele bekend
zijn, en dat hun manier van denken, hun opvatting van het leven en hun voelen
geheel anders waren dan de onze. Zij waren echter mensen als wij en tot op zekere
hoogte kunnen wij hen toch wel begrijpen. Zonder twijfel zou een kunstenaar aan
hun gestalten vorm kunnen geven door hen te laten optreden in een historischen
roman. Wij zouden op die wijze in het bezit komen van een literair kunstwerk; maar
de geschiedenis zou daarmede toch slechts weinig gebaat zijn, daar de
romanschrijver de overgeleverde gegevens pleegt aan te vullen en te kleuren door
zijn phantasie. Voor ons komt het er op aan deze mannen te begrijpen als
persoonlijkheden, gelijk zij hebben geleefd te midden van de werkelijke
gebeurtenissen, en dat kan nog belangrijker zijn dan
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een roman. Maar al te goed weten wij immers, dat de werkelijkheid veel feller, veel
vreselijker, veel onwaarschijnlijker kan wezen dan hetgeen de menselijke verbeelding
uit zich zelf vermag op te roepen.
Zo is het ook in dit geval. De drie mannen, die onze aandacht hadden, zijn
personen uit het geweldige drama, den strijd tussen de uit het Zuiden opdringende
klassieke wereld, vertegenwoordigd door het Romeinse Rijk, en de volkeren van
Midden-Europa, de Illyriërs, de Kelten, de Germanen. Die strijd is ten slotte beslist
ten voordele van de laatste macht.
Ambiorix behoort tot het eerste stadium, het verzet tegen het binnendringen van
de Romeinen, het verzet dat, ondanks de overmacht van den vijand, van geen
compromis wil weten en dat noodzakelijkerwijze eindigt met de volledige verdelging
van het vrije volk door de overweldigers. Kans op succes zou er voor dit volk alleen
zijn geweest, indien een volkomen eensgezindheid tot stand was gebracht onder
de aangevallenen. Daarvoor was echter geen mogelijkheid. Een band, die de
tegenstanders van Rome verenigde, was er toen nog niet.
Aan Arminius is het gelukt de verschillende elementen in Germanië te zamen te
brengen en bijeen te houden. Dat is de reden, dat zijn verzet is geslaagd. Geholpen
werd hij daarbij door de onhandigheid van de bezettende macht. De Romeinen
begrepen niets van de Germaanse mentaliteit en onderschatten hun tegenstanders.
Dat deze mensen een eigen cultuur bezaten, ontging hun ten enen male. Zij hadden
ten minste een dusdanige verachting voor die cultuur, dat zij haar niet telden. Bij de
Germanen berustte de band echter voornamelijk op de afkeer van de praktijken der
bezetters. Toen het gevaar was geweken, verdween ook de mogelijkheid tot
samenwerking. Weldra was de verdeeldheid onder de Germanen zo groot, dat er
voor de Romeinen geen enkele aanleiding meer bestond het land, dat voor hen zo
weinig waarde had, te gaan bezetten. De verovering van Germanië, eens een
veiligheidsmaatregel om Gallië te beschermen, was volkomen overbodig geworden.
Civilis heeft aanvankelijk zoveel succes gehad, omdat hij geholpen werd door de
omstandigheden, de verwarring in het Romeinse Rijk, de geringe troepenmacht in
Germanië, de verdeeldheid bij het commando. Met groot beleid heeft hij gebruik
gemaakt van de militaire kennis, die hij in Romeinsen dienst zich had eigen gemaakt,
en van hetgeen hij had begrepen van den Romeinsen aard. Hij heeft ingezien, dat
het verzet tegen Rome alleen kon slagen, wanneer het steunde op het nationale
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karakter van de volkeren, die hun vrijheid wilden herkrijgen. Germanen pasten
evenwel niet in het Rijk der Galliërs met zijn Romeinse vormen en anderzijds was
een Germaans rijk, zoals Civilis het zich kan hebben gedacht, niet denkbaar als
een eenheid met het Rijk der Galliërs. Dit laatste kwam trouwens niet eens tot stand.
Dat is de voornaamste reden, dat het verzet tegen Rome betrekkelijk zo spoedig
ineen zakte.
Merkwaardig is voorzeker een vergelijking met hetgeen naderhand in Noord-Gallië
is geschied. Toen er daar in de tweede helft van de derde eeuw een tijd lang een
afzonderlijk rijk heeft bestaan, vertoonde dit een enigszins nationale tint. Een van
de keizers, die daar hebben geregeerd, Postumus, accentueerde dit karakter door
zijn verering voor Germaanse goden; maar dit Noord-Gallische rijk had toch volkomen
Romeinse vormen. Later, gedurende de vierde eeuw, zijn het de Franken, die onze
aandacht trekken. Zij namen telkens leidende posities in, regeerden het Rijk, stelden
zelfs keizers aan; maar slechts een enkele is zelf opgetreden als keizer, welhaast
gedwongen door de omstandigheden. In de vijfde eeuw waren het de Frankische
koningen, die het Rijk binnendrongen en daar langzamerhand grote stukken van
afscheurden, totdat eindelijk Clovis het laatste overblijfsel van het Romeinse gezag
heeft vernietigd. Hij zag zich echter genoodzaakt over te gaan tot het Christendom
als het middel om zijn gezag blijvend in Gallië te vestigen. Het Christendom was in
het rijk van Clovis vrijwel het enige wat nog aan het Romeinse Rijk herinnerde. De
keizer was in het Westen geheel verdwenen. Alleen bleef het keizerrijk van het
Oosten te Constantinopel nog in stand als het voornaamste relict van de klassieke
oudheid.
Wie van een ver perspectief houdt, kan Civilis als een wegbereider voor de
Middeleeuwen beschouwen. Voor ons betekent hij een schakel in een lange keten,
de verbinding tussen de onafhankelijke Germanen van weleer met de zelfstandige
staten onder Germaanse heerschappij in de vroege Middeleeuwen.

[III.] Verslag van de bibliothecaris

aant.

Hierna volgt voorlezing van de staat der bibliotheek gedurende het jaar 1946-1947
door Dr. A.A. van Rijnbach:
De Bibliotheek der Maatschappij ontving ook in 1946-1947 verscheidene
belangrijke geschenken, zowel handschriften en brieven als boeken. Prof. Mr R.D.
Kollewijn schonk ons mede namens zijn broers en zusters vijf omvangrijke
plakboeken van wijlen hun vader Dr R.A. Kollewijn,
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bevattende brieven, overdrukken, uitknipsels en aantekeningen betrekking hebbende
op diens wetenschappelijke arbeid en zijn strijd voor de vereenvoudiging van de
schrijftaal en de spelling, zomede op zijn onder het pseudoniem Brandt van Doorne
verschenen novellen en toneelwerken. Alles bij elkander een belangrijk materiaal,
inzonderheid wat de spellingstrijd betreft en zeer actueel in het jaar waarin deze
strijd van meer dan een halve eeuw tot een einde is gekomen. Aan de aan deze
schenking verbonden voorwaarde, dat de plakboeken in hun geheel bewaard en
dat met name de daarin voorkomende brieven niet daaruit genomen zullen worden,
zal worden voldaan.
Van Mevrouw de Wed. A.J. van der Leeuw-Kipp te 's-Gravenhage werden ten
geschenke ontvangen een verzameling gedichten in handschrift van Aart van der
Leeuw benevens enige afleveringen van de Gymnasiastenbladen: Vox Gymnasii
en Nuntius Gymnasiorum uit de jaren 1892-1896, waarin de allereerste
pennevruchten van deze schrijver voorkomen.
Mevrouw Annie van Wageningen-Salomons stond het handschrift van een deel
der Herinneringen van een onafhankelijke Vrouw, door Ada Gerlo, af.
Vermelding verdienen voorts twee brieven, die een welkome aanvulling vormen
van onze Beets-collectie. Van Ds J.M. Leendertz te Haarlem ontvingen wij een brief
waarin Aleida van Foreest aan haar vriendin Cateau Kops in treffende en spontane
bewoordingen haar verloving met Nicolaas Beets meedeelt. De andere brief is door
Nic. Beets in 1841 gericht aan J. Munnich, die op het punt stond als officier van
gezondheid naar Oost-Indië te vertrekken en die later een deel van deze brief,
waarin Beets de mening uitte, dat het ‘van zeer veel belang voor onze zangberg
(zou) zijn, indien wij eenen dichter hadden, die een tint van het Indisch Oosten in
zijne gezangen wist te brengen’, liet afdrukken in een bijdrage ‘Iets omtrent de
beoefening der poëzy in Neêrlands Indië’ in het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië
van 1843, I, blz. 237 vlgg. Het feit dat E. du Perron in zijn Indies Memorandum
(Amsterdam, 1946, blz. 102) over dit tijdschrift-artikel spreekt, bracht ons op het
spoor van de geadresseerde van deze brief, wiens naam er niet op of in voorkomt.
Aan Mevrouw H.A.C. Beets-Damsté te Leiden, aan wie de brief door het
Gemeentebestuur van Bloemendaal was toegezonden, danken wij deze aanwinst
zomede de verwijzing naar het Indies Memorandum.
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Aan de schenkers van deze voor onze taal- en letterkundige geschiedenis gewichtige
documenten breng ik hier de dank van de Maatschappij over en verbind daaraan
de aansporing aan onze leden om na te gaan of ook zij niet in het bezit zijn van
gedenkstukken als brieven en handschriften, die verdienen in onze Bibliotheek een
veilige bergplaats te vinden en voor het nageslacht bewaard te worden.
Ons medelid, de heer J. Smit te 's-Gravenhage, verrijkte de Bibliotheek met enige
waardevolle drukwerken: een twaalftal uitstekend geconserveerde en keurig
gebonden almanakken uit de jaren 1613 tot 1803, benevens de Practizijns dagwijzer
van 1787 met Utrechtsche Almanak, Naamwijzer en Commissieboekje der stad
Utrecht. Hij voegde daaraan een niet minder waardevol geschenk toe: Placcaet van
de Staten Generael ... by den welcken men verclaert den Coninck van Spaegnien
vervallen van de Overheyt ende Heerschappy van dese voors. Nederlanden
(Antwerpen, Chr. Plantijn, 1581) en Placcaet ende Ordinancie Onss heeren des
Conincx tegens de Cryechsluyden.. die hen buyten leger ende cryechdienst
absenteren (Brussel, Mich. van Hamont, 1572).
Van Mr J. Belonje te Alkmaar ontvingen wij een exemplaar van zijn fraai uitgegeven
boek over Ter Coulster; van de Rijksarchivaris in Gelderland, Mr A.P. van
Schilfgaarde, een kleine verzameling gedichten, liederen en pamfletten uit de 18de
en 19de eeuw; van Mejuffrouw Dr C. Serrurier haar onlangs verschenen werk
Bibliothèques de France; van Mr P.A. van Toorenburg te Leiden enige kinderboeken
benevens de Engelse vertaling van Mevrouw Bosboom-Toussaints Majoor Frans;
van Mej. A.F. Le Poole enige merkwaardige boekjes van de Purmerendse dichter
en schrijver G. van Sandwijk. In het geheel werden van 53 leden en niet-leden der
Maatschappij boekgeschenken ontvangen, waarvoor ik hun hier nogmaals dank
breng. Het aantal uitgevers, die door hen uitgegeven werken aan de Bibliotheek
toezonden daalde tot 4, hetgeen wel verband zal houden met de papierschaarste.
Bijzonder erkentelijk zijn wij voor de vele en mooie boeken afgestaan door D.A.
Daamen's Uitgevers Mij te 's-Gravenhage en de Uitgeverij en Drukkerij Hollandia
te Baarn.
Uit de hoogst belangrijke bibliotheek van wijlen J.F.M. Scheepers werden enkele
boeken aangekocht o.a. de zelfs voor Dr J. Hartog indertijd onvindbare Algemeene
Spectator van Egb. Buys (1748), een zeer zeldzame Historie van Mahomet, uit het
Spaans vertaald door G.S. (Antwerpen, G. van Parijs, 1580), een eveneens zeldzame
uitgave van
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Ieronimus van der Voort, Het heerlijk bewijs van des menschen ellende ende miserien
(Rotterdam, 1601) en enkele zeldzame 17de-eeuwsche kluchten en toneelspelen.
De Bibliotheek werd vermeerderd met c. 390 boeken en 23 overdrukken. Het
aantal tijdschriften, waarvan afleveringen verschenen, nam geleidelijk toe, doch
blijft nog ver onder dat van vóór 1940, in het bijzonder doordat het ruilverkeer met
Duitse bibliotheken en genootschappen geheel opgehouden heeft; de uit Zweden
en de Ver. Staten ontvangen boeken en tijdschriften vormen een niet onbelangrijk
deel der aanwinsten.
De Bibliothecaris betreurt het ten zeerste dat het nog steeds niet mogelijk is
gebleken de Lijst der Aanwinsten in haar geheel, dus ook wat de boekwerken betreft,
in het Jaarboek op te nemen. Hij is overtuigd dat het niet alleen gewenst, doch ook
nodig is, dat de aanwinsten der Bibliotheek onder de aandacht van de leden gebracht
worden en van alle belanghebbenden, daar ook vanwege de Universiteitsbibliotheek
geen aanwinstenlijsten meer uitgegeven worden. Het verdient overweging of niet
door drie- of viermaandelijkse gestencilde lijsten de aanwinsten aan de leden bekend
gemaakt kunnen worden. Werd in het vorige verslag de verwachting uitgesproken,
dat de archivalia der kloosters te Elten en Emmerik, in 1942 naar Düsseldorf
weggevoerd, spoedig zouden terugkeren, thans kan met grote voldoening vermeld
worden, dat de Algemene Rijksarchivaris, Jhr Mr Dr D.P.M. Graswinckel persoonlijk
deze omvangrijke verzameling in de Universiteitsbibliotheek te Leiden teruggebracht
heeft. De inspanning en moeite die hij zich daarvoor ook in Duitsland zelf getroostte,
geeft hem aanspraak op onze grote erkentelijkheid.
Aan de voor de Provinciale Bibliotheek van Zeeland naar Middelburg gezonden
boekenschenking van leden onzer Maatschappij kon nog een belangrijke
verzameling, door een lid beschikbaar gesteld, toegevoegd worden benevens een
aantal werken uit het door Mejuffrouw Dr J. Aleida Nijland aan de Maatschappij
geschonken deel harer boekerij.
Dit verslag moge besloten worden met de mededeling, dat de
Bibliotheekcommissie dit jaar vier maal vergaderde, hetgeen tot nuttig overleg met
de Bibliothecaris aanleiding gaf en met een woord van dank aan het personeel der
Universiteitsbibliotheek op wier medewerking en hulp nooit te vergeefs een beroep
werd gedaan.

[IV.]
IV. Voor de Commissie van artikel 34 der Wet geeft, mede namens

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1947

185
de heer Van Rijnbach, Dr C.A. Crommelin verslag van het door de penningmeester
gevoerde beheer. Diens rekening en verantwoording (zie Bijlage III blz 212) worden
goedgekeurd na een levendig debat. De heer Duyvendak is van mening, dat de
inkomsten vermeerderd moeten worden. De penningmeester verduidelijkt de situatie
door mede te delen, dat de financiën over 1947 veilig zijn gesteld. Hij wil de toestand
van dit jaar afwachten, alvorens bijzondere maatregelen voor 1948 te treffen. Hij
speculeert daarbij enigszins op een daling van de prijzen. Gunstig is, dat het aantal
leden sterk is toegenomen. De voorzitter deelt het optimisme van de heer Krieger
niet. Mejuffrouw Aleida Schot dringt erop aan, dat voor 1948 de uitgaven naar het
bezit geregeld worden. De heer Burgersdijk stelt daarop een vraag over de financiële
consequenties van de oprichting van de Afdeling voor de drie Noordelijke Provinciën.
De voorzitter antwoordt, dat deze Afdeling, d.w.z. de nieuwe leden daarin benoemd,
weinig verhoging van de gelden brengen. Mevrouw Eerdbeek-Claasen roept het
collectezakje in de herinnering, de heer Van der Pluym geeft de instelling van
donateurs in overweging. De voorzitter wijst erop, dat voor een ƒ 3000 tekort 300
donateurs nodig zouden zijn. De heer Bottenheim brengt in herinnering, dat het
instituut van donateurs ook bij de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen
bestaat. De voorzitter repliceert, dat de heer Bottenheim daarbij de oude traditie uit
het oog verliest, die gemakkelijker voortleeft dan dat een nieuwe instelling in het
leven geroepen wordt. De heer Drion stelt voor de aandacht van grote
ondernemingen te vestigen op het werk der Maatschappij om subsidie te kunnen
vragen. Algemeen wordt dit een belangrijke suggestie gevonden, evenals het voorstel
van de heer Schotman om contact met het Prins Bernardfonds te zoeken. De heer
Van der Bijll tenslotte wijst in dit verband nog op plaatselijke genootschappen.
Onder dankzegging voor het moeilijke werk, dat de penningmeester op
voortreffelijke wijze heeft verricht, wordt hij vervolgens gedechargeerd.

[V.] Verslag van de commissie voor taal- en letterkunde
V. Hierna volgt voorlezing van het verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde
door Dr G.I. Lieftinck, die de secretaris vervangt:
De Commissie vergaderde regelmatig van September tot Mei in de bestuurskamer
van de Maatschappij. Voorzitter was Dr F. Kossmann, secretaris de heer C.
Kruyskamp. Van het Tijdschrift verschenen dl. 64, afl. 3 en 4, en dl. 65, afl. 1.
Wetenschappelijke mededelingen werden in de vergaderingen gedaan over de
volgende onderwerpen:
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Dr. G.G. Kloeke: De bakermat van het Afrikaans.
Dr C. Kruyskamp: Aspect in de betekenis van zelfstandige naamwoorden.
Dr C.B. van Haeringen: Enkele begrippen en termen uit de leer van de
samengestelde zin.
Dr F. Kossmann: Conradus Goddaeus en zijn Laus Ululae.
Dr K. Heeroma: Telwoorden.
Dr G.I. Lieftinck: Het Beatrijshandschrift.
Dr A.A. van Rijnbach: Een onbekende Spectator.
Dr P.J. Meertens: De invloed van de Franse Revolutie op de Nederlandse Taal.
De commissie betreurt het overlijden van haar oudste lid, Dr Heinsius, die na een
veertigjarig lidmaatschap juist het voornemen had te kennen gegeven de Commissie
te verlaten.
De heer Lieftinck vervolgt, in afwijking van de volgorde der punten in de
beschrijvingsbrief vermeld, met voorlezing van:

[VIII.] Verslag van de commissie voor de uitgaaf van geschriften
VIII. In het afgelopen jaar heeft de Commissie twee maal vergaderd, op 24 Maart
en 21 April. De onderhandelingen over de beide voorgenomen uitgaven zijn nog
gaande. Dr A.A. van Rijnbach zal de heruitgave van geschriften van Dr Boekenoogen,
voorafgegaan door het levensbericht van Dr J.W. Muller, op zich nemen. De titels
der op te nemen artikelen zijn in de vorige Jaarvergadering reeds genoemd.
De her-uitgave van de Comedies van Coornhert door Dr P. van der Meulen is
nog in het eerste stadium van voorbereiding. De enorme kosten van het werk in
verband met de grote omvang (het zal naar schatting 46 vel druks in het formaat
van de grote serie beslaan), schijnen op het ogenblik schier onoverkomelijk, maar
de Commissie zoekt naar middelen om door subsidies tot haar doel te geraken. Zij
hoopt in de volgende Jaarvergadering een gelukkige oplossing te kunnen melden.

[VI.] Verslag van de commissie voor geschied- en oudheidkunde
VI. De voorzitter deelt mede, dat deze Commissie geen verslag heeft opgesteld,
omdat zij op de vooravond van deze Jaarvergadering met haar werkzaamheden
een begin heeft gemaakt. In het gebouw Rapenburg 61 heeft op Dinsdagavond 17
Juni Prof. Dr Jan Romein gesproken over: ‘P.C. Hooft als geschiedschrijver’.
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[VII.] Verslag van de commissie voor schone letteren
VII. Aangezien deze Commissie geen verslag heeft opgesteld, doet de heer
Asselbergs namens haar enige mededelingen, die verwerkt zijn in haar adviezen
inzake de toekenning van de Lucie B. en C.W. van der Hoogt-prijs voor de jaren
1945-1946 en 1946-1947 (zie onder XI, blz. 190).

[IX.] Verslag van de commissie voor het jaarboek
IX. Vervolgens leest Dr A.A. van Rijnbach het verslag van de commissie voor het
Jaarboek voor:
De Commissie bestond uit de heren Dr G. Sevenster, Dr J.J.L. Duyvendak en Dr
J.J. de Gelder, aan wie door het Bestuur nog werd toegevoegd de heer F.P. Huygens,
terwijl als adviserende leden optraden Dr K. Heeroma, Dr G.I. Lieftinck en Dr A.A.
van Rijnbach, die het secretariaat der Commissie waarnam.
De Commissie vergaderde 6 maal, t.w. op 20 Augustus, 13 September en 20
November 1946 en 13 Januari, 18 April en 2 Juni 1947.
Het Jaarboek over de jaren 1943/1944 en 1944/1945 verscheen in Augustus
1946; het bevatte behalve de gebruikelijke verslagen en de ledenlijst, voordrachten
van Dr H.E. van Gelder en Dr P. Geyl en een twintigtal Levensberichten. De
Commissie spande zich in om het Jaarboek weder op tijd te doen verschijnen, doch
door moeilijkheden van technische en andere aard ter drukkerij kon niet vóór 1
Maart met het zetten begonnen worden; het is haar een grote voldoening dat het
nog vóór de Jaarvergadering is gereed gekomen, zij het ditmaal dan ook zonder
ledenlijst, die afzonderlijk gedrukt en aan de leden zal worden toegezonden. Behalve
de gebruikelijke verslagen bevat het de rede van de heer C.J. Kelk over Hieronymus
van Alphen, voorgedragen in de vorige Jaarvergadering en veertien Levensberichten.
Voor de welwillende medewerking die door leden en niet-leden der Maatschappij
werd verleend om de gestorven leden der Maatschappij te herdenken, betuigt de
Commissie ook ditmaal haar grote erkentelijkheid. Het aantal overleden leden der
Maatschappij is in de laatste jaren zeer groot geweest en neemt ook in verband met
de stijging van het ledental toe; het is wederom niet gemakkelijk geweest voor ieder
overleden lid een levensbeschrijver te vinden; om de omvang van het Jaarboek niet
te zeer te doen toe-
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nemen heeft de Commissie zich genoodzaakt gezien op beknoptheid aan te dringen.

[X.]
X. Namens de Commissie voor stemopneming, bestaande uit de dames
Idenburg-Siegenbeek van Heukelom, Van Lessen en Le Poole en de heren Huygens,
Juynboll, Mak, Van Rijnbach en De Tollenaere, deelt mevrouw Idenburg-Siegenbeek
van Heukelom de uitslag mede van de stemming voor 85 leden, 75 candidaten
binnenland en 10 candidaten buitenland. Ingekomen zijn 331 geldige stembiljetten
en 4 ongeldige (ongetekend en een teveel aan uitgebrachte stemmen). Het wettelijk
minimum was 83 (een vierde van het aantal geldige stembiljetten); het laagste aantal
behaalde stemmen bedroeg 124.
Tot gewoon lid zijn gekozen:
De candidaten binnenland:
Mej. H.H.P. Rijperman, dr A. Wisse, Pierre Kemp, dr H.J. Keuning, A.E.B.J. (Nes)
Tergast, mevr. M.S. Juynboll-Van IJsselsteyn, mr W.F. Prins, J. van Krimpen, dr
N.W. Posthumus, mr H.F.W.D. Fischer, mr dr S.J.R. de Monchy, O. Wenckebach,
Jacques Gans, mevr. dr F.L.W.M. Buisman-de Savornin Lohman, dr A. Carnoy,
Adriaan van der Veen, mr B. de Goede, dr W. Wiersma, J.J. Poortman, Bertus van
Lier, mr dr S. Mok, dr J.H. Jongkees, Simon J. Carmiggelt, mr A. Pitlo, ir G. Friedhoff,
F.W. van Heerikhuizen, dr J. Hulsker, Gerard Diels, Georgette Hagedoorn, Godfried
Bomans, mej. J.P. Vrugt (Anna Blaman), Laurens van der Waals, mevr. J.S.
Gorter-Keyser, J.M.F. Kruizinga, B. Stroman, mr Abel J. Herzberg, dr T.E. Jansma,
dr T.A. Rompelman, dr M.A. Beek, mej. dr Louise E. van Wijk, dr J.P. Kruyt, dr M.
Smits van Waesberghe S.J., dr L.M. Daniëls O.P., ds H.C. Touw, Jhr B.C.C.M.M.
van Suchtelen, Jac. van Hattum, mevr. R. Marsman-Barendrecht, mej. dr S.
Ferwerda, mej. A.W.J. Mulder, dr H. Brunsting, Freek van Leeuwen, Sjoerd Leiker,
Yge Foppema, C.C. van Essen, B.W. Schaper, mej. dr A.W. (Jane) de Iongh, dr
J.A. van Hamel, dr P. de Smaele, mej. F.C.A. Bremer, D.L. Daalder, mr A. Mout,
mr G.H.M. van Huet, Gabriël Smit, W.L.M.E. van Leeuwen, Caspar Höweler,
Constant van Wessem, J.J. Klant, mr W.F. Wertheim, L.P.J. Braat, dr. K. Baschwitz,
mej. M.H. Bottenheim, mej. Hermance M.L. Farensbach, mr dr G. van den Bergh,
dr G. Kuiper, dr W. van Eeghen.
De candidaten buitenland:
Mevr. S.J. van Vuuren (Hettie Smit), dr H.A. Mulder (W. Hes-
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sels), dr I.D. du Plessis, dr Axel Lindquist, Uys Krige, dr L. Bloomfield, dr H. Juul
Jensen, Mevr. Elis. Wessels-Eybers, dr N.P. van Wijk Louw, dr F.E.J. Malherbe.
De namen zijn vermeld in de volgorde van het stembiljet. De namen van de door
het bestuur benoemde leden zijn medegedeeld in een bijlage van de
beschrijvingsbrief.
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft, gebruik
makend van de bij besluit van de Jaaarlijkse Vergadering op 12 Juni 1946 (zie onder
XII van de beschrijvingsbrief) verleende dispensatie van artikel 15 der Wet, tot leden
van de Maatschappij benoemd:
A. dr J.D.M. Cornelissen, dr J.A.C. Fagginger Auer, dr A.G. Goris, dr A.J. de Haas,
dr C. Huysmans, jhr mr F.H. van Kinschot, dr P. Lambrechts, E.J.H.P. van de Pitte,
dr J. Presser, J.M.H. Viljoen en mevr. B. Vuyk.
B. op voordracht van de Afdeling België:
Dr J.M. Aerts, dr R. Apers, dr St. Axters O.P., J. Boon, dr H.L. van Breda O.F.M.,
Raymond Brulez, dr E. de Bruyne, dr F. van Cauwelaert, Kan. dr Jos. Cochez, André
Demedts, dr H. Draye, dr G. Eyskens, Maurice Gilliams, dr F. van Goethem, Firmin
van Hecke, A. Herckenrath, Raymond Herreman, A. Hegenscheidt, dr. L. Indestege,
Karel Jonckheere, dr Jul. Kuypers, dr M. Lamberty, dr J. Leenen, Kan. dr R. Lemaire,
Richard Minne, Achilles Mussche, dr F.M. Olbrechts, Kan. dr P. Sobry, dr E. Strubbe,
dr J.F. Vanderheyden, dr G. van de Veegaete, A. van de Velde, dr J.E. Verheyen,
dr L. Verniers, Kan. dr H. de Vocht, dr H. Vos, dr H. van de Weerd.
C. op voordracht van de Afdeling voor de drie Noordelijke Provinciën (bestuur: Voorz.
dr G.A. van Es, secretaresse dr C.W. Roldanus, penningm. dr A.L. Heerma van
Voss, alg. secundus H.J. Prakke):
N.G. Addens, J. Boer, dr W. Brandsma, M.P. van Buytenen, mr R.P. Cleveringa,
dr Sj. Douma, dr G. Dijkstra, dr Folkertsma, dr W.J. Formsma, Dr C.J. Guibal, dr
A.L. Heerma van Voss, dr P.J. van Herwerden, B.L. Hijmans, ds J.J. Kalma, dr S.
Keiser, mr A. Klein, dr W. Kok, dr R.D. Mulder, J. Naarding, J. Poortman, dr O.P.
Postma, H.J. Prakke, mej. A.J. Scholte, dr H. Smilde, dr E.J.F. Smits, Chr.
Stapelkamp, G.H. Streurman Az., D.A. Tamminga, mej. M.A. de Visser, dr A.
Wassenbergh, dr H.J. van der Wielen.
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[XI.] De Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
XI. De adviezen over de toekenning van deze prijs voor de jaren 1945/1946 en
1946/1947 zijn als vertrouwelijke mededeling afgedrukt in de beschrijvingsbrief:
Tengevolge van de moeilijkheid, dat in het eerste jaar na de bevrijding de
boekenproductie zich door tal van omstandigheden aan overzichtelijkheid onttrok
en dat onbeheersbare toevallen vaak over verschijning of uitblijven van een boekwerk
beslisten, heeft de Commissie geen advies uitgebracht over het jaar 1945-'46, zodat
zij thans twee candidaten mag aanbevelen ter bekroning met de Lucie B. en C.W.
van der Hoogt-prijs, te weten: een candidaat voor de periode 1945/1946; een voor
de periode 1946/1947.
Als eerste candidaat draagt de Commissie met algemene stemmen voor de dichter
en prozaschrijver Bert Voeten, wiens geschrift Doortocht een gevoelige weergave
bevat van de ervaringen uit de bezettingstijd. Bij de overrompeling van ons land
was de schrijver werkzaam te Breda. Hij heeft in de eerste oorlogsdagen de evacuatie
van deze stad meegemaakt en brengt ons aldus in het begin van zijn boek een
relaas over de waarneming van oorlogshandelingen. Het is in eenvoudige taal
gesteld, zonder opsmuk, zonder zucht naar overdrijving of bijzondere
indrukwekkendheid. Juist door die simpele schrijfwijze weet Bert Voeten echter al
dadelijk de aandacht van zijn lezers te boeien. Men krijgt een scherp besef, dat al
het neergeschrevene persoonlijk en intens doorleefd is. Men leeft er in mee. Men
toetst er zijn eigen herinneringen uit de oorlogsdagen aan. En dan komt men tot de
gevolgtrekking: ‘Ja, zo is het geweest; zo hebben wij het ervaren.’ Dit dagboek zal
misschien bij de uitgave in boekvorm enigszins geretoucheerd zijn, het heeft hierdoor
dan niet opgehouden, volstrekt eerlijk te klinken. Zulke eerlijkheid is in een werk
van deze aard een letterkundige verdienste. Ze wordt in dit geval verhoogd door de
gaafheid van voorstellingswijze, de helderheid van stijl, de zuiverheid van gevoel.
Door het schrijven van deze bladen heeft Bert Voeten bewezen, iemand te zijn, die
een aangeboren kunstenaarstalent bezit, een rijke ontvankelijkheid, een helder en
open gemoed. De commissie gelooft, dat zijn oorlogsdagboek tot dusver het beste
geschrift in onze taal is over dit onderwerp. Hier komt nog bij, dat de schrijver in
1946 twee dichtwerken uitgaf; het ene, dat ten titel draagt De blinde passagier, is
een bundeling van kortere gedichten, grotendeels in de bezettingstijd vervaardigd;
het tweede, getiteld Odysseus' terugkeer, is
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een dichtstuk, dat in dertig strofen van ieder tien regels, gevolgd door een korte
epiloog, de gemoedsontwikkeling van een hedendaags geestelijk avonturier schetst
door haar te confronteren met herinneringen uit de Odyssee. Vooral op dit laatst
genoemde geschrift wil de commissie bijzondere aandacht vestigen. Zij heeft in
beraad gestaan, of zij niet Odysseus' terugkeer ter bekroning voordragen zou, met
de bijvermelding, dat van dezelfde schrijver ook Doortocht verscheen.
Immers, terwijl men naar aanleiding van een oorlogsdagboek altijd kan blijven
twijfelen, of de betoonde schrijvershoedanigheden niet incidenteel zijn, geeft een
sterk doorvoeld en gaaf gecomponeerd dichtwerk betrouwbare verzekering van
aanleg en talent. Na de uitgave van Odysseus' terugkeer staat wel vast, dat wij in
Bert Voeten niet de toevallig gelukkige uitwerker van een goede inval ter bekroning
voordragen, doch een begaafd jong letterkundige met een scherpe,
werkelijkheidsgetrouwe en gevoelige prozastijl en een dóórdringende, door oefening
en eruditie verfijnde, dichterlijke zeggingskracht.
Moeilijker was het, tot overeenstemming te komen over de tweede candidaat. Na
rijp beraad, stelt de Commissie voor, de Lucie B. en C.W. van der Hoogt-prijs toe
te kennen aan de schrijver J.J. Klant voor zijn boekwerk De geboorte van Jan
Klaassen.
Onder de geschriften van de laatste tijd munt dit werk uit door een zeldzame
speelsheid van de verbeelding. De schrijver heeft humor. Maar hij wist zich ervoor
te behoeden. Hij heeft zich niet door zijn gevoel voor humor laten misleiden tot het
ontwerpen van een leuke, dolle, maar oppervlakkige Jan Klaassenklucht. Integendeel,
de hoofdfiguur van zijn verhaal, de bekende poppenkastheld, wordt door de geestige
verteltrant gemaakt tot een vertegenwoordiger van het moderne levensgevoel. Ware
het werkje, blijkens het onderschrift, niet tijdens de bezetting vervaardigd, men zou
het kunnen houden voor de opzettelijk bedoelde weergave van het gevoel van
onbehagen, na de oorlog aan vele Nederlanders eigen. Dit is een zwevend
onbehagen, bij sommigen geconcretiseerd tot bepaalde ontevredenheid, maar bij
anderen, wellicht de meesten, vaag en vormloos, doch pijnlijk waarneembaar. De
schrijver heeft geduldig gewerkt aan zijn verhaal. Het draagt hier de kenmerken
van. In samenstelling en schrijftrant mist het iets spontaans, dat men bij een spelende
fantasie gaarne als natuurlijk en onontbeerlijk beschouwt. Hier staat tegenover, dat
de gestalte van de held zorgvuldig is uitgebeeld en dat de losse taferelen, waaronder
echte meesterstukjes zijn, voorbeeldig werden
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afgewerkt. Er hangt een zekere triestheid over de hele geschiedenis, die nochtans
grappig genoeg is. Het is de triestheid der onbevredigbare verlangens, de triestheid
der onvermijdelijke ontmoeting tussen het ideale en het alledaagse. Zal de schrijver,
die thans woonachtig is in Zuid-Afrika, de belofte kunnen inlossen, door zijn eerste
werkje ‘De geboorte van Jan Klaassen’ gegeven? Het is de bedoeling, hem hiertoe
aan te moedigen.
De Commissie voor Schone Letteren wil dit jaar haar rapport niet besluiten, zonder
haar beklag te doen over de geringe bereidheid van verscheidene uitgevers, haar
het werk te vergemakkelijken. De Commissie maakt haar keuze uit boekwerken,
die in druk verschenen zijn. Hiertoe moet zij inzage van zulke boekwerken kunnen
krijgen. Wat is eenvoudiger dan dat de uitgevers een enkel exemplaar van ieder
geschrift, dat zich kenmerkt als voortbrengsel der letterkunde, ter beschikking stellen
van de bibliothecaris van de Maatschappij? Er is dit jaar geen enkel boekwerk met
deze bedoeling toegezonden aan Bestuur of Commissie. Aanvragen van de zijde
der Commissie kunnen ongewenste illusies wekken en worden daarom onzerzijds
gaarne vermeden of tot het minimum beperkt. Doch zelfs op aanvragen mochten
wij niet steeds het verwachte antwoord krijgen. De uitgever van een gegadigd boek,
tot driemaal toe door de secretaresse der commissie opgebeld, zegde driemaal
telefonisch toezending van dit boekwerk toe, doch liet het hierbij. Dit is niet de juiste
manier om de belangen van de auteurs in het bijzonder en van de letterkunde in
het algemeen te behartigen. De Commissie dringt er met klem op aan, dat de
bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden een
recensie-exemplaar ontvangen zal van alle boekwerken, die naar de mening van
schrijver of uitgever in aanmerking zouden kunnen komen om te worden
voorgedragen voor de Lucie B. en C.W. van der Hoogt-prijs.

Advies van het bestuur
Het Bestuur beveelt de Vergadering aan het door de Commissie voor Schone
Letteren uitgebrachte advies te volgen en aan de schrijvers B. Voeten en J.J. Klant
de prijs toe te kennen.
Dit advies wordt bij acclamatie aangenomen.

[XII.] Dr Wynaendts Francken-prijs
XII. Dr J.J. de Gelder leest vervolgens het verslag van de Commissie voor de Dr
Wynaendts Francken-prijs voor, waarin de verdiensten der
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werken omschreven zijn, die het bestuur op advies van de Commissie voor de
rubriek biografie en cultuurgeschiedenis voor de perioden 1939/1942 en 1943/1946
met deze prijs, groot ƒ 500.-, bekroond heeft:
Aangezien in het jaar 1943 besloten werd onder de toen heersende
omstandigheden geen prijs uit te reiken, is er thans een periode van acht jaar
verstreken, over welke twee prijzen op het gebied van biografie en
cultuurgeschiedenis kunnen worden toegekend, en wel één voor de periode 1939
t.e.m. 1942 en een voor die van 1943 t.e.m. 1946.
De Commissie merkt op dat zij, evenals haar voorgangsters, biografisch en
cultuurhistorisch werk, dat op litterair terrein ligt, buiten beschouwing heeft gelaten,
daar het gerekend kan worden tot het gebied van essays en litteraire critiek, waarvoor
de dr Wijnaendts-Francken-prijs die over twee jaar wordt uitgekeerd bestemd is.
Uit een aanvankelijke lijst van meer dan dertig boeken, later nog aangevuld met
verscheidene Belgische, heeft de commissie bij eerste lezing ongeveer de helft
geschrapt. Een verdere lezing en bespreking leidde voor de eerste periode tot de
keus van twee werken van zeer uiteenlopend karakter, namelijk:
A.M. Hammacher, De Amsterdamsche Impressionisten en hun Kring, Amsterdam
1941, en
J.B. Knipping, De Iconographie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden,
Hilversum 1939-/'40.
Dr Knipping's omvangrijke boek onderscheidt zich door overstelpende rijkdom
aan feiten en door hun groepering. Het is een indrukwekkende prestatie, uitmuntend
door een grote kennis van de beeldende kunst en een opmerkelijke en
onbevooroordeelde opmerkingsgave. Het eerste van de twee quarto-delen is zuiver
iconografisch; het tweede is gewijd aan een beschouwing over de wederzijdse
betrekkingen tussen vorm en inhoud en dus meer kunsthistorisch, met vele goed
geschreven bladzijden. Maar het werk als geheel lijdt aan een teveel, waardoor het
moeilijk te lezen valt; het is meer een encyclopaedie dan een heldere en
overzichtelijke studie. De commissie is van oordeel, dat een bekroning van dit boek,
ondanks zijn grote verdiensten, niet zou stroken met de bedoeling van de ingestelde
prijs.
Hammacher's boek is een goed gevormd geheel, een lang maar levendig betoog,
dat de aandacht van het begin tot het einde vasthoudt en geschreven is in een fijne,
heldere stijl. Het berust bijna uitsluitend op eigen nasporingen, is rijk aan kleurige
bijzonderheden en bevat vele
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treffende opmerkingen. Hoewel het uitsluitend-cultuurhistorische gedeelte van de
inleiding wat zwak moet heten, stempelt de bezonken kennis van de talrijke aspecten,
die het onderwerp heeft, het werk tot een bijdrage van grote waarde voor de
Nederlandse cultuurgeschiedenis.
De commissie is derhalve tot het eenstemmig besluit gekomen, voor te stellen
de dr Wijnaents-Francken-prijs voor 1943 toe te kennen aan:
A.M. Hammacher, De Amsterdamsche Impressionisten en hun Kring, Amsterdam
1941.
Onder de werken uit de tweede periode (1943-'46) bleven er na schifting tenslotte
vier over, tussen welke de commissie meende de keuze te moeten doen, te weten:
P. Geyl, Napoleon, Voor en Tegen in de Franse Geschiedschrijving, Utrecht 1946;
Johanna K. Oudendijk, Johan de Witt en de Zeemacht, Amsterdam 1944;
Jan Romein, De Biografie, Een Inleiding, Amsterdam 1946, en
J. Presser, Napoleon, Historie en Legende, Amsterdam 1946.
Het boek van Mej. Oudendijk geeft blijk van historische scherpzinnigheid en
schrijftalent, maar het biografische en cultuurhistorische element erin blijft
ondergeschikt aan het politieke.
Romein, De Biografie, heeft de grote verdienste een tamelijk onontgonnen terrein
te betreden en doet dit met veel talent. Doch het boek is een inleiding, een schets
gebleven, die èn in het historische gedeelte, èn in dat, hetwelk handelt over de
moderne biografie, naast veel nieuws en waardevols, ook enige zwakke plekken
vertoont.
Geyl, Napoleon, geeft een uitvoerig, goed, en helder geschreven overzicht van
de Franse historiografie over Napoleon. Het boek is echter niet tot die eenheid
gegroeid, die had kunnen ontstaan wanneer de geschiedschrijvers nog meer tegen
de achtergrond van de historische omstandigheden en geestelijke bewegingen van
hun tijd waren getekend. Een afgeronde eigen visie van de schrijver op Napoleon
zelf ontbreekt, maar valt ook buiten de doelstelling van het boek.
Presser, Napoleon, is geen biografie in de eigenlijke zin, doch, op grond van een
zeer uitgebreid biografisch en historiografisch materiaal, een grootscheepse aanval
op de legende. Het is een zeer omvangrijk werk, uit één stuk, brillant van geest, en
boeiend geschreven in een stijl vol ironie en sarcasme. Het haalt vele heilige huisjes
omver, wier constructie inderdaad niet beter verdient, maar het gaat, geladen als
het is door de
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eigen tijd, in zijn denigratie hier en daar te ver. De strekking van het boek brengt
mede dat de schrijver, die zeker grote kwaliteiten in Napoleon erkent, deze niet
voldoende tot hun recht doet komen. Daarom zal dit werk, dat zozeer het merk
draagt van de tijd waarin het ontstond, wellicht niet klassiek worden.
De commissie meent echter dat het, vergeleken met de andere in aanmerking
genomen boeken, in verscheidene opzichten dusdanig uitblinkt, dat het de prijs
verdient te krijgen. Zij geeft dan ook eenstemmig in overweging de dr
Wijnaendts-Francken-prijs voor het jaar 1947 toe te kennen aan:
J. Presser, Napoleon, Historie en Legende, Amsterdam 1946.
In de Commissie hadden zitting de heren Th. J.G. Locher, voorzitter, J.J. de
Gelder, secretaris, L. Brummel, M.D. Ozinga en J.C.H. de Pater.
De voorzitter deelt mede, dat Dr J. Presser, die door enkele leden der Maatschappij
candidaat was gesteld, reeds op het stembiljet was geplaatst, toen het bestuur zijn
goedkeuring aan het advies van de Commissie voor de Wijnaendts-Francken-prijs
kon hechten, zodat zijn naam behalve op dit biljet ook in de lijst van door het bestuur
benoemde leden (zie onder X blz. ......) is opgenomen.

[XIII.]
XIII. Het voorstel tot verlenging van de dispensatie van artikel 15 der Wet in verband
met de plannen tot uitbreiding van de werkzaamheden der Maatschappij, waarbij
in de eerste plaats gedacht is aan de oprichting van de Afdeling voor de Z.O.
Provinciën, wordt door de vergadering aangenomen.

[XIV.]
XIV. In het openingswoord van de voorzitter en het verslag van de secretaris zijn
omtrent nauwer samenwerking met in Leiden woonachtige leden, zowel in het
Vaderland als buiten de grenzen reeds voldoende mededelingen gedaan, zodat de
voorzitter dit punt niet nader in bespreking brengt.

[XV.]
XV. In zijn korte motivering van het voorstel tot oprichting van een Commissie voor
Zuid-Afrika legt de voorzitter er de nadruk op, dat de werkzaamheden binnen het
kader van de Maatschappij zullen blijven. Over de aard dier werkzaamheden zullen
zo spoedig mogelijk op een maandelijkse vergadering aan de leden nadere gegevens
verschaft worden. De vergadering neemt het voorstel aan.

[XVII.]
XVII. De vergadering keurt zonder bespreking het voorstel tot handhaving van de
contributie op ƒ 10.- goed.
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[XVIII.]
XVIII. De uitslag van de verkiezing van twee bestuursleden (artikel 23 der Wet)
wordt door de secretaris, die op verzoek van de voorzitter met dr Th. J.G. Locher
de stemopneming heeft verzorgd, medegedeeld. De beide a-candidaten zijn gekozen,
te weten dr G.G. Kloeke en Jhr mr D.P.M. Graswinckel.

[XIX.]
XIX. De uitslag van de verkiezing van leden in vaste commissiën (artikel 56 en 63
der Wet) wordt eveneens door de secretaris medegedeeld. In alle gevallen zijn ook
hier de a-candidaten gekozen, te weten in de Commissie voor Taal- en Letterkunde:
dr. A.C. Bouman en mej. dr J.H. van Lessen; in de Commissie voor Schone Letteren
de heren C.J. Kelk en Th. de Vries; in de Commissie voor de Bibliotheek: dr. K.H.
Heeroma.

[XX.]
XX. Hetzelfde geldt voor de verkiezing van vertegenwoordigers van de Afdeling
België en van de Afdeling voor de drie Noordelijke Provinciën in het bestuur (zie
onder XIV): de secretaris deelt mede, dat als vertegenwoordiger van de Afdeling
België in het bestuur gekozen is de a-candidaat dr Herman Teirlinck en als
vertegenwoordiger van de Afdeling voor het Noorden de a-candidaat dr G.A. van
Es.

[XXI.]
XXI. Tot de verzorging van een herdruk van de Wet, die dringend noodzakelijk blijkt
te zijn, verklaren op verzoek van de voorzitter zich de heren P.J. Idenburg en J.
Slagter bereid. Zij zullen de nodige redactiewijzigingen, mede in verband met de
oprichting van de Afdelingen, aanbrengen.

[XXII.]
XXII. Inzake de zuivering deelt de voorzitter mede, dat tot zijn spijt dit punt gedurende
het afgelopen verenigingsjaar op elke bestuursvergadering een onderwerp van
langdurige bespreking heeft moeten vormen. In vele opzichten is er direct na de
bevrijding ook in de Maatschappij in dit opzicht te vlug en onverantwoord gehandeld.
Zo nauwkeurig mogelijk zijn enkele dubieuse gevallen onderzocht, waarbij de
beslissingen van de Centrale Ereraad mede als leidraad hebben gediend. Het
verheugt hem namens het bestuur en op dringend verzoek van de betrokkenen te
kunnen mededelen, dat de heren dr C.F.A. van Dam en mr H. Scholte, na volledige
rehabilitatie, wederom als lid zijn toegetreden.
De heer Dominicus vraagt in dit verband inlichtingen omtrent de geruchten rond
mevr. B. Vuyk. De voorzitter deelt mede, dat inderdaad beschuldigingen van ernstige
aard, haar houding gedurende de bezettingsjaren in Indië betreffende, bij het bestuur
zijn binnengekomen, die
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echter volkomen ongegrond zijn gebleven. Hij betreurt de onsmakelijke
perscampagne, die hiervan het gevolg is geweest, waarin zowel mevr. Vuyk als de
Maatschappij ten onrechte zwart zijn gemaakt. Geheel onafhankelijk van alle
ingebrachte beschuldigingen is aan mevr. Vuyk, aan wie tijdens haar verblijf in Indië
de Van de Hoogt-prijs is toegekend, thans gedurende haar verblijf in Nederland, na
een vertraging om zuiver technische redenen, het haar toekomende bedrag uitbetaald
en is zij, vanwege de toekenning van die prijs, door het bestuur tot lid benoemd.
Mevr. Vuyk heeft echter gemeend deze benoeming niet te moeten aanvaarden.

[XII.]
XII. Alvorens tot de verkiezing van een voorzitter wordt overgegaan, vraagt de heer
Duyvendak het woord en spreekt als zijn mening uit, dat de heer P.J. Idenburg die
eigenschappen in zich verenigt, die een voorzitter moet bezitten, vooral wanneer
men het werk van diens voorganger op vruchtbare wijze voortgezet wil zien. De
vergadering betuigt haar bijval en de heer Idenburg verklaart zich gaarne bereid het
voorzitterschap op zich te nemen.

[XXIV.]
XXIV. Bij de rondvraag neemt de heer Damsté het woord en wil de hulde, die de
voorzitter in zijn openingswoord aan de nagedachtenis van dr J. Heinsius heeft
gewijd, nog eens omlijnen, mede door erop te wijzen, dat deze figuur van grote
wetenschappelijke betekenis ook lange jaren de Maatschappij als penningmeester
heeft gediend.
Op een vraag van de heer Damsté over het Vaste Fonds, deelt de voorzitter mede,
dat dit onaangetast is gebleven, doch dat ƒ 2000.- van de rente is gebruikt.
De heer Schotman brengt onder aandacht van het bestuur, dat vele belangrijke
werken op cultureel gebied niet kunnen verschijnen door papierschaarste. Het
meeste papier wordt gebruikt voor handelsdoeleinden, veel verdwijnt in de zwarte
handel. Zou het mogelijk zijn, vraagt spreker, dat het bestuur bij de minister een
motie indient om tot een herziening van de papierverdeling te komen. De voorzitter
verzekert spreker, dat het bestuur aan deze belangrijke suggestie zijn volle aandacht
zal schenken.
De heer Van der Does meent, dat er van de zijde van de Maatschappij effectiever
belangstelling voor het Nederlandse toneel nodig is.
De heer Durmanse verklaart een tegenstander van de moderne spelling te zijn
en vraagt zich af, of het gebruik van deze spelling in de officiële stukken van de
Maatschappij wel in overeenstemming is met
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de gevoelens van de meerderheid der vergadering. De voorzitter antwoordt, dat het
hier gaat om de beëindiging van de spellingsstrijd en niet om wat een kleine groep
hierover denkt. De heer Durmanse repliceert, dat de minister inzake de spelling
alleen iets te zeggen heeft over ambtenaren en scholen, maar niet over particuliere
instellingen. Daarom zou hij een motie willen indienen met het voorstel om in de
officiële geschriften de oude spelling te herstellen. De heer Drion verklaart zich hier
tegen, immers dit punt staat niet op de agenda vermeld. Ook de heer Wiarda meent,
dat het thans niet het geschikte moment is om inzake deze kwestie een beslissing
te forceren. Aangezien de motie door niemand ondersteund wordt, geeft de voorzitter
het woord aan de heer Kloeke, die er op wijst, dat een voorzitter twee belangrijke
taken vervult, één taak, die men ziet zoals thans gedurende de vergadering en één
taak, die men niet ziet, n.l. zijn voortdurende werkzaamheid in het jaar onder zijn
leiding. Voor de wijze, waarop de heer Byvanck zich van deze beide taken heeft
gekweten, wil hij hem thans gaarne namens de vergadering hartelijk dank zeggen.
Een langdurig applaus getuigt van de waardering der leden voor het werk van de
heer Byvanck, gedurende anderhalf jaar in het belang van de Maatschappij verricht.
Hierna brengt de voorzitter een brief ter sprake, die de heer Vict. E. van Vriesland,
die door ziekte verhinderd is de vergadering bij te wonen, tot het bestuur heeft gericht
en waaruit hij het volgende fragment voorleest: ‘... dan zou ik bij de Rondvraag de
aandacht van uw Bestuur er op hebben gevestigd, dat het mij zeer ongewenscht
voorkomt, dat het Bestuur pressie op de leden uitoefent om een bepaald aantal
candidaten (in casu 75) tot lid te kiezen. Gezien het gehalte van velen der gestelde
candidaten, kan zulks het peil van de nieuw gekozen leden alleen maar verlagen.
Het spijt mij te moeten vaststellen, dat het Bestuur deze handelwijze heeft meenen
te moeten volgen ondanks het feit, dat ik op een vorige jaarlijksche vergadering,
vóór 1940 gehouden, reeds mijn stem tegen dit procédé, dat op geen wetsartikel
berust, heb verheven. Ter vergadering is toen besloten, dat men niet opnieuw in
dezelfde fout zou vervallen, daar deze inderdaad noodzakelijk zou moeten leiden
tot een achteruitgang van de kwaliteit der nieuw benoemde leden van de
Maatschappij, in aanmerking genomen de omstandigheid, dat de candidaatstellingen
niet meer met die zorgvuldigheid geschieden, die vroeger werd in acht genomen
met betrekking tot deze materie.
Het is hierom, dat ik de vrijheid neem, uw Bestuur beleefd te ver-
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zoeken, dezen brief wel ter vergadering te willen voorlezen en hiermede een
bespreking van de door mij opgeworpen kwestie uit te lokken.’
De voorzitter ontkent, dat er pressie op de leden is uitgeoefend: het stemmen op
een geringer aantal candidaten is mogelijk en wordt dan ook zeer vaak gedaan. De
vermelding van het aantal te benoemen leden en het dringend verzoek op niet
minder dan dit maximum aantal te stemmen, is traditie geworden. De heer Van
Vriesland moet in het getal 75 niet een maximum maar een minimum gezien hebben.
De heer Asselbergs is ook van deze mening, doch acht het om verdere misvattingen
te voorkomen beter, dat de redactie op het stembiljet wordt gewijzigd. Hij wil zelfs
het voorstel doen, aangaande het aantal te benoemen candidaten niets meer op
het stembiljet te vermelden. De vergadering kan het daarmee niet geheel eens zijn:
1 stem zou te veel waarde krijgen. De voorzitter verzoekt het nieuwe bestuur deze
kwestie aanstonds in ernstige overweging te nemen.
De heer Duyvendak, die reeds direct na de voordracht van de voorzitter, een
vraag had willen stellen over een punt, dat in de lezing onbeantwoord is gebleven,
doch die tot de rondvraag heeft moeten wachten, deelt mede, dat hij zijn dochter
niet meer onder ogen durft komen, nu hij de heer Byvanck voortdurend over Julius
Civilis inplaats van over Claudius Civilis heeft horen spreken. Heeft hij haar door
over Claudius te spreken iets verkeerds geleerd en zo ja, hoe kan hij dat goedmaken?
De voorzitter kan de heer Duyvendak geruststellen: bij Tacitus alleen heet de
betrokkene Claudius Civilis, bij Plutarchus en anderen kan men de voornaam Julius
aantreffen.
Aangezien na dit hachelijke punt niets meer aan de orde blijkt te zijn, sluit de
voorzitter om ruim vijf uur de vergadering.
Door het late uur heeft de tentoonstelling, gewijd aan de dichter P.C. Hooft en
door de heer Van Rijnbach speciaal voor deze gelegenheid in de
Universiteitsbibliotheek ingericht, niet de belangstelling, die zij verdiende.
Na een goed bezochte en zeer geanimeerde maaltijd in Café-restaurant ‘Het
Gulden Vlies’, die de deelnemers de gelegenheid bood te genieten van de zeer
verscheiden, maar elk in zijn soort voortreffelijke redenaarstalenten van de heren
Teirlinck en Asselbergs, werd de avond besloten met een gezellig samenzijn in de
achtertuin van het restaurant, waar de geest van eenheid heerste tussen Noord en
Zuid, die voor de heer Teirlinck onderwerp van zijn tafelspeech was geweest.
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Bijlage I: verslagen van de lezingen in de maandelijkse
vergaderingen
(Behoort bij het Verslag van de Secretaris, afgedrukt op blz. 158)
1. TOELICHTING
gegeven door Jan Prins, (C.L. Schepp), bij het voorlezen uit zijn werk in de
maandelijkse vergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden op 12 October 1946.
In het algemeen ben ik van oordeel, dat kunstwerken, en gedichten in het bijzonder,
voor zichzelf moeten spreken, en dat commentaar daarbij overbodig moet zijn. Nu
U echter uwerzijds, het bestuur door zijne uitnodiging en U allen door uwe
aanwezigheid, aan deze bijeenkomst een meer persoonlijk karakter hebt willen
geven door het herdenken van mijn zeventigste verjaardag, wat ik op hoge prijs
stel, wil ik niet in gebreke blijven, daarop mijnerzijds op verzoek van het bestuur
door enkele mededelingen betreffende mijn werk te antwoorden.
In één enkel woord kan ik U de sleutel daartoe geven: mijn werk is de uitdrukking
van mijn leven. Het is daaruit onmiddellijk ontstaan en daar ten nauwste mee
verbonden, en het is dan ook onvermijdelijk, als ik U iets over mijn werk wil vertellen,
dat ik over mijzelf spreek, een altijd hachelijke zaak, maar waartoe uw vriendelijke
ontvangst mij noopt.
Het is mijn voorrecht geweest, mijn loopbaan als officier bij de zeemacht te
beginnen in een tijd, dat de zeilvaart nog niet geheel was uitgestorven. Naar Indië
heb ik als jong officier een reis uit en thuis om de Kaap onder zeil gemaakt, en
tweemaal heb ik daarna nog met een zeilschip Spanje en de Canarische Eilanden
bezocht. Wie dat niet hebben doorleefd, kunnen zich geen voorstelling maken van
wat leven en bedrijf op een groot zeilschip betekenden, hoe men, volkomen
afgesloten van de verdere wereld, soms maanden lang, daar een eigen leven leidde
onder omstandigheden, die voor de ontwikkeling van eigen gevoel en denkbeelden,
van eigen persoonlijkheid kortom, wel bij uitstek gunstig mochten heten, en hoe
men er onweerstaanbaar toe gebracht werd, zich in eigen dromen te verdiepen.
Geen wonder, dat bij een jongen, die in dichterlijke sfeer was opgevoed, die
gevoelens langs dichterlijke weg uiting zochten, en dat was bij mij het geval. Mijn
grootvader van moederszijde, Mr. Joost Hendrik Burlage, was een in zijn tijd
welbekend Amsterdams dichter en lid dezer Maatschappij. Zijn levensbericht is
opgenomen in het Jaarboek 1873/74. De jongste zijner drie kinderen, Eleonora
Henriëtte, was mijn moeder. Voor haar vader, die ik, in 1876 geboren, niet meer
heb gekend, had zij een hartstochtelijke verering, en zelve las en kende zij veel
poëzie, ook Franse, in het bijzonder van Hugo, die zij te Parijs per-
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soonlijk had bezocht. Gedichten van mijn grootvader en anderen deed zij mij reeds
vroeg uit het hoofd leren, en zo waren de voorwaarden vervuld, om ook maar de
zwakste sprank van dichterlijke aanleg aan te blazen en tot vlam te brengen. Toch
duurde het tot 1903, dus tot mijn zevenentwintigste jaar, eer werk van mij in het
openbaar verscheen, en wel in het Maandschrift De XXe Eeuw, toen onder leiding
van Van Deyssel en Verwey. Met mijn eerste werk, dat ik voor uitgave geschikt
achtte, was ik naar Van Eeden gegaan, die toen op Walden woonde, en wiens
mening ik vooral wenste te kennen naar aanleiding van enkele kritische opstellen,
die hij kort te voren had gepubliceerd. Hij ontving mij allervriendelijkst, maar verwees
mij voor publicatie van mijn werk naar zijn zwager Verwey, en zo verscheen ik in
De XXe Eeuw en later in De Beweging.
Deze laatste overgang is alleen hieraan toe te schrijven, dat ik Verwey persoonlijk
had leren kennen en in zijn huis gastvrijheid genoten had. Hartstochtelijk aanhanger
van wat de Beweging eigenlijk wilde, zoals mijn vriend Gutteling dat was en zoals
Van Eyck en Uyldert dat waren, ben ik nooit geweest. Ternauwernood gaf ik mij
daarvan rekenschap, en als zeeman afkerig van branding en woelige wateren, hield
ik liever de ruimte, waar ik ongestoord mijzelf kon zijn. De verschillende letterkundige
kramen, die ik in mijn leven heb zien openen en sluiten, hebben dan ook,
niettegenstaande de vaak zeer waardevolle zaken, die zij aanboden, aan mij een
weinig geestdriftige klant gehad, en in het bijzonder de kunst der uiterste abstractie,
zoals die met grote subjectiviteit werd beoefend, trok mij maar matig. Het is altijd
mijn overtuiging geweest, dat wij slechts door het aardse heen het hemelse kunnen
naderen, en ik wil dan ook niet verzwijgen, dat ik het meer realistische pad, dat onze
dichtkunst thans onder haar beste voorgangers inslaat, als een uitweg beschouw
uit veel benauwenis.
In 1924 werd ik voor de zeedienst geneeskundig afgekeurd, en gepensionneerd.
Op dat ogenblik betreurde ik het niet, de marine te verlaten, eerder het tegendeel.
De vooruitzichten waren in die dagen van ‘geen man en geen cent’ allerbedroevendst,
en de mogelijkheden van nuttig werk zo gering, dat men op dat tijdstip nauwelijks
mocht verwachten, daar nog een menswaardige taak te vinden. Intussen stond ik
op achtenveertigjarige leeftijd zonder dagelijks werk, en deed zich de vraag op, wat
te beginnen. Ik gevoelde de behoefte aan een nieuwe wereld van voorstelling en
gedachte, om in rond te zien, en op aandrang van Boutens besloot ik, allereerst de
studie der oude talen ter hand te nemen. Geen ogenblik heb ik mij die keuze
beklaagd. Niet alleen heeft zij tastbare inhoud gegeven aan mijn verdere leven,
maar het is ook mijn overtuiging, dat ik zonder de geestelijke tucht, die de klassieken
ons opleggen, nooit de gedichten had kunnen schrijven, en zeker nooit de vertalingen
had kunnen maken, die ik nu heb voltooid. Want als er één werkzaamheid is,
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waarbij tucht ons te stade komt, dan is dat bij vertalen. Alvorens voor de marine te
gaan studeren, had ik destijds de eerste klasse van het gymnasium doorlopen, en
een allereerste grondslag was er dus wel, maar na vierendertig jaar was die danig
verzakt, en toen ik, 51 jaar oud, aan het Grieks begon, moest ik aanvangen met het
alphabet. Eerst was ik voornemens geweest, mij tot het Latijn te bepalen, vrezende,
anders te veel hooi op mijn vork te nemen, maar het was alweer Boutens, die mij
zo goed als gelastte, het Grieks erbij te nemen, omdat zijns inziens de studie van
Latijn alleen te eenzijdig was, en uit een oogpunt van geestelijk evenwicht het Grieks
daarbij niet kon worden gemist. En alweder kan ik hem voor zijn overreding niet
dankbaar genoeg zijn.
Het volgend jaar deed zich een grote verandering in ons leven voor, doordat wij,
na het overlijden van mijn moeder, met wie wij in Den Haag samen woonden, geheel
vrij werden in onze bewegingen. Het Grieks, waarvan Dr. Beversen, oud-rector van
het gymnasium te Leiden, mij de beginselen had bijgebracht, heb ik toen verder, al
reizend door Europa, bestudeerd met behulp van de Franse Budé- en de Engelse
Loeb-edities, die tekst en vertaling geven, en waaruit men, mits men zichzelf in de
hand heeft, zich de oude talen zeer goed kan eigen maken. Al spoedig begon ik
stelselmatig Plato te lezen, aanvankelijk niet zozeer om Plato, als wel om Grieks te
leren. Maar Plato is geen figuur, in wiens gezelschap men onverschillig kan blijven,
en mijn overgave was dan ook maar een kort proces. Zo begon ik, op een mooie
winterdag in Nice, de lezing van de Timaios, volslagen onwetend van wat mij te
wachten stond. Maar ik was nog niet ver in mijn kosmologische bespiegelingen
gevorderd, toen ik voorgoed gegrepen was door de grootsheid der conceptie, waarbij
zoveel te pas kwam, dat mij als zeeman vertrouwd was, en toen ik hoorde, dat er
geen Nederlandse vertaling van het stuk bestond, besloot ik, die te wagen. Het was
mijn eerste werk op dit gebied, en het vormt de grondslag van al, wat ik later in dit
opzicht verrichtte. De grote moeilijkheden, die zich voordeden, eisten dadelijk het
uiterste van rhythme- en taal-gevoel, en zijn een uitstekende voorbereiding gebleken
voor ander werk. Door de vertaling van de Timaios leerde ik evenveel Nederlands
als Grieks. Tevens kwam ik door de inleiding, die ik in verzen schreef, opnieuw tot
het voortbrengen van gedichten, en opende daarmede de tweede periode mijner
dichterlijke bezigheid.
Toen de tweede wereld-oorlog uitbrak in September 1939, had ik door het verlies
van mijn vrouw de laatste tijd geen verzen geschreven, die ik toen reeds
geopenbaard wilde zien. Ik begreep echter, dat wij als dichters niet afzijdig konden
blijven van de dingen, die gebeuren gingen, en in afwachting, dat zij rechtstreeks
weerklank in mij zouden wekken, vroeg ik mij af, hoe ik het best het mijne zou kunnen
bijdragen, om de gevaren, die onze Nederlandse beschaving bedreigden, het hoofd
te bieden. Nu is er, naar mijn mening, tegen de Duitse bezetting, die ons boven het
hoofd hing, geen beter tegengif dan het
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bevorderen en verbreiden van de Franse geest. Ik besloot dus, mijn krachten te
beproeven aan de vertaling van Franse klassieken, en in de eerste plaats van de
meest Franse onder hen, van Jean de la Fontaine. En om mij dat besluit goed voor
ogen te stellen, mij ervan te doordringen en het mijzelf als een verplichting voor te
houden, schreef ik het navolgende gedichtje:
Zijn weder woede en waanzin losgebroken? Staan
de legers opgesteld van de Elbe tot de Seine?
Loert Hitler voor de grens op volk en land? Welaan,
Als tegen-offensief vertaal ik Lafontaine.

Ik begon met het begin, De Krekel en de Mier, en tegen Kerstmis had ik een twintigtal
fabels gereed. Enkele daarvan las ik voor op een bijeenkomst van de PEN-club, en
toen zij daar bijval vonden, ging ik voort, zodat in Mei 1940 juist een bundeltje van
veertig fabels het licht had kunnen zien. Dat ik mij in mijn verwachting van haar
anti-Duitse werking niet had vergist, bleek mij al spoedig, doordat een der fabels,
De Wolf en het Lam, door de Duitse overheid voor voordracht in het openbaar werd
verboden. Een zelfde lot trof mijn gedicht De Stroom, geschreven na het
bombardement van Rotterdam en in Juli 1940 in De Gids gepubliceerd, terwijl mijn
bewerking in Nederlands gedicht van de Platonische dialoog Kritoon, die de radio
wilde uitzenden, eveneens door de Duitse overheid verboden werd met deze
motivering, dat het nu geen tijd was voor dergelijk uitvoerig geredeneer over de
gerechtigheid.
Het zal U niet verwonderen, dat deze successen mij aanspoorden, op de
ingeslagen weg voort te gaan. Op suggestie van Mej. Dr. Serrurier vertaalde ik de
Misanthrope van Molière. Daarop volgden de Andromaque, de Britannicus en de
Bérénice van Racine, terwijl ik het proza-stukje van de Musset ‘Il faut qu'une porte
soit ouverte ou fermée’ in Nederlands gedicht weergaf. De meeste van deze stukken
zijn door de goede zorgen van de uitgever Donker te Rotterdam klandestien
verschenen. Voor een nieuwe Shakespeare-uitgave, die bij Holkema en Warendorf
verschijnen zal, vertaalde ik enkele stukken, en van Aesopus bewerkte ik enkele
fabels uit het Griekse proza in Nederlands gedicht.
Daarmede was de bevrijding in zicht gekomen, en kon ik mij ook weer aan eigen
werk zetten, wat mij onder de bezetting, na De Stroom, niet verder mogelijk was
geweest. Mijn bijeengebrachte gedichten komen binnenkort uit bij Boucher in Den
Haag. Daarin wordt alles opgenomen, behalve de vertaalde toneelwerken en de
Fabels van Lafontaine, waarvan er 150 kort geleden in afzonderlijke uitgave zijn
uitgekomen.

4 De Bolswarder jaren van Joost en Eeltje Halbertsma
Verslag van de lezing van mevr. dr Chr. Kroes-Ligtenberg in de vergadering van 25
Januari 1947.
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Spreekster begint met een korte inleiding over ds J.H. Halbertsma en dr Eeltje
Halbertsma als letterkundigen. Zij zijn voor Friesland de grote vertegenwoordigers
van de romantiek. Eeltje, de dokter, was en is nog populair door zijn ‘sankjes’,
waarvan vele ook nu nog gezongen worden (o.a. het Friese volkslied).
Joost, Doopsgezind leraar en taalgeleerde, was een zeer veelzijdig mens: in
sommige opzichten kan men hem naast Potgieter stellen, in andere naast Grimm,
in weer andere naast de dominees-schrijvers van zijn tijd als Beets en Hazebroek.
Hij was leraar te Bolsward van 1814-1821; over die jaren is in de uitgebreide
literatuur over hem niets te vinden. Spreekster heeft in haar bezit herinneringen aan
hem, afkomstig van haar familie van moederszijde. Zij deelt een en ander mee uit
een preek, uit een merkwaardig stuk waarin hij afscheid nam van de Bolswarder
Doopsgezinde Gemeente, en uit een bruiloftsdicht van hem uit die dagen. In het
laatste staat een beschrijving van een Nutsbijeenkomst te Bolsward, die als prototype
kan gelden van het bekende stuk ‘It Boalseter Nut’ uit de ‘Lapekoer fen Gabe Skroar’.
Uit brieven van ds Joost en zijn vrouw, aanwezig in het archief van de
Halbertsma-stichting, leest spreekster stukken voor, die een kijk geven op het
gelukkige jonge huisgezin.
Dr Eeltje woonde niet in Bolsward, maar hij kwam er zeer vaak. Zijn eerste gedicht
heet ‘De Baolseter Merke’! Hij haalde er zijn bruid vandaan en uit die voor hem zo
gelukkige ‘Bolswarder jaren’ zijn brieven bewaard, waaruit een en ander wordt
voorgelezen. Ook aan hem bezit spreekster herinneringen, o.a. de steendruk, door
Tj. Halbertsma geschreven, van de wiegezang ‘Dou, dou biste myn Anke’, die
gemaakt was voor spreeksters grootmoeder. In het kort worden dan de eerste
gedichten van dr Eeltje besproken in verband met zijn leven in die dagen. Een kleine
tentoonstelling vulde het gesprokene aan.

5 Oudnoorse dichtkunst
Verslag van de lezing van mevr. dr P.M. Boer-den Hoed in de vergadering van 1
Maart 1947.
Spr. stelt zich voor enkele karakteristieke eigenschappen van de oudnoorse
dichtkunst, zowel wat vorm als inhoud betreft, naar voren te brengen om aan te
tonen, dat deze poëzie zich van alle andere oudgermaanse poëzie onderscheidt.
De on. poëzie kan verdeeld worden in Skaldenpoëzie en Eddapoëzie, die ieder hun
kenmerken hebben. Er wordt uitvoerig gesproken over de poëtische omschrijvingen
in de Skaldenpoëzie. Spr. meent, dat deze geen enkele overeenkomst vertonen
met de poëtische benamingen, die uit Indische talen bekend zijn en dat zij evenmin
met die uit de angelsaksische litteratuur te vergelijken zijn. Waarschijnlijk zijn de
typische on. kenningar, die op weten
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berusten, op Scandinavisch gebied ontstaan, waarschijnlijk in Noorwegen. Zij zouden
dienen om bij de hoorders de aandacht gespannen te houden, waarvoor bijzondere
middelen nodig waren, daar de inhoud der klassieke skaldenstrofe - een lofdicht op
de vorst en zijn dapperheid in de strijd - de hoorders niet kan boeien, zoals de
verhalende van elders bekende oudgermaanse dichtkunst. In dit licht bezien is ook
de tweeledigheid der kenningar begrijpelijk en evenzo de grillige plaatsing van deze
onderdelen in de strofe, het zgn. holderdeboldersysteem. Om te laten zien, dat de
door de eisen van de vorm zo aan banden gelegde skaldenpoëzie toch gedichten
van grote schoonheid kon voortbrengen, wordt een deel van Egils Sonatorrek
geciteerd.
Van de Edda-poëzie wordt de Vyluspá uitvoerig besproken, waarbij de nadruk
gelegd wordt op de IJslandse kenmerken, waardoor het gedicht betrekkelijk laat
gedateerd moet worden. De hele geest van het gedicht met de stemming van
ondergang wijst op een datering ± 1000, waarmee in overeenstemming is, dat
heidense en christelijke voorstellingen beide in het gedicht tot uiting komen.
Tenslotte wordt de levenswijsheid en de levensbeschouwing, die wij uit Hávamál
leren kennen besproken, een levensbeschouwing, die door en door aan de aarde
gebonden is en in hoge mate egoīstisch. Deze levensbeschouwing heeft niets
gemeen met de voorstelling van edele Germanen, wier gedachten langs de bogen
van gotische kathedralen omhoogstreven.
Opvallend is echter de vormzin, die uit deze poëzie spreekt en die zou kunnen
wijzen op Keltische invloeden. Een vermenging van IJsl. bevolking met Keltische
elementen, die wij op grond van mededelingen uit de saga's kunnen vermoeden,
schijnt door schedelmetingen ook geconstateerd te zijn. Voor jonge Germanisten
verdient het zeker aanbeveling kennis te nemen van Keltische taal en litteratuur,
daar een grondige kennis van dit cultuurgebied ongetwijfeld licht zal werpen op
verschillende problemen van de oudgermaanse litteratuur.

6 Over de kunstzinnige versiering van wetenschappelijke instrumenten
Verslag van de lezing van Dr C.A. Crommelin in de vergadering van 29 Maart 1947
Tegenwoordig versiert men wetenschappelijke instrumenten niet meer, maar in
vroeger eeuwen was dat anders. Voor de handswerklieden der 15de, 16de, tot de
18de eeuw toe, sprak het vanzelf, dat zij ieder instrument, dat zij maakten, ook
trachtten te versieren.
De oosterse instrumenten, Perzische en Arabische astrolabia (wij bezitten er uit
de 10de en 11de eeuw) vertonen versieringsmotieven, typerend voor de Perzische
en Arabische versieringskunst van die eeu-
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wen. De Westerse instrumentmakers daarentegen ontleenden hun motieven veelal
aan de ‘versieringsprenten’ (Ornamentische), die in de 15de eeuw in de mode
kwamen en zich tot het begin der 17de eeuw handhaafden.
Het belangrijkste astronomische instrument der middeleeuwen en latere eeuwen
was het Astrolabium, dat sinds de 6de eeuw tot laat in de 18de eeuw toe in alle
beschaafden landen vervaardigd en versierd werd. Voorts dienen de zonnewijzers,
de armillaar spheren, teken- en rekeninstrumenten enz. genoemd te worden. Vooral
de 16de eeuwse Duitse school (Erasmus Habermihl, Ulrich Schniep, Christoph
Schissler e.a.) was en is nog beroemd.
Dit alles geldt voor de astronomische instrumenten; natuurkundige instrumenten,
die men pas in de 17de eeuw is gaan vervaardigen, zijn eigenlijk nooit versierd,
omdat versieringskunst in de 17de eeuw op dat gebied niet veel meer beteekende.
Alleen bij de microscopen en spiegeltelescopen komen soms nog versierde
exemplaren voor, maar deze zijn zeldzaam.

7 De restauratie van Rembrandt's Nachtwacht
Verslag van de lezing van Dr. A. van Schendel op de buitengewone bijeenkomst
van 3 Mei 1947 in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Naar aanleiding van de schoonmaak van Rembrandt's schuttersstuk genaamd
de Nachtwacht, had spreker samen met de restaurator van het Rijksmuseum een
onderzoek ingesteld naar de vroegere behandelingen die het schilderij heeft
ondergaan en gaf hij een beschouwing over de laatste restauratie en haar
wetenschappelijke resultaten.
De redenen onderzoekend van de nog steeds bestaande voorliefde voor de
‘gouden toon’ op oude schilderijen, vond hij de oorsprong van deze voorkeur in de
smaak van de Romantiek, die meende dat een goed schilderij een bruine kleur van
ouderdom moest hebben. De bij velen heersende vrees voor schoonmaken berust
mede op een oud misverstand omtrent de patina. De patina van een schilderij is
het geheel van de kleurveranderingen en barsten der verflagen, niet het geel worden
der vernislagen, die meestal van latere datum zijn en bovendien vaak kunstmatig
gekleurd werden. De studie van de oude methoden van conservatie en herstel van
schilderijen leert, dat er steeds zeer veel gevernist werd, maar ook gesmeerd met
olie en met balsem. Uit documenten in het Amsterdamse Gemeente-archief blijkt
hoe talrijk en veelomvattend sinds de 17e eeuw de bemoeienissen der restauratoren
met de stedelijke schilderijen zijn geweest en hoe ook ondeskundig er soms
gerestaureerd werd.
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Bij geen ander schilderij uit de Hollandse school is de ganse materiële toestand, en
in het bijzonder de vernislaag, zoveel besproken als bij de Nachtwacht. Dit schilderij
is een typisch voorbeeld van de vèrgaande gevolgen die vervuiling voor het begrip
van de voorstelling kan hebben: door de duisternis en troebelheid der vernislaag
werd de betekenis van het stuk verkeerd verstaan en kreeg de in het volle zonlicht
opmarcherende compagnie van Capiteyn Banning Cocq aan het einde der 18e
eeuw de onjuiste naam van Nachtwacht. Waarschijnlijk zijn de talrijke pogingen van
vroegere herstellers om door veelvuldig vernissen het donker geschilderde stuk
zoveel mogelijk doorzichtig te maken, oorzaak van de sinds lang bestaande toestand
van vervuiling. Iedere behandeling had slechts voor korte tijd resultaat. Een
chronologisch overzicht van de lotgevallen van de Nachtwacht laat toe een indruk
te krijgen van de kringloop van herstellingen die het schilderij ondergaan heeft.
Als belangrijkste feiten kunnen worden genoemd de campagnes van onderhoud
en herstel aan de verwaarloosde schilderijen in de Kloveniersdoelen tussen 1687
en 1698, waar ook de Nachtwacht bij betrokken moet zijn; de overbrenging naar de
kleine Krijgsraadkamer op het Stadhuis in 1715 en de daarmee gepaard gaande
schoonmaak en afsnijding langs de vier kanten; de schoonmaak door Jan van Dijk
in 1751-52; de behandeling bestaande uit repareren en overschilderen door Jacob
Buys in 1771. Misschien hebben ook in 1796 en in 1808 behandelingen plaats
gevonden. In 1815 wordt het Rijksmuseum in het Trippenhuis gevestigd en de
Nachtwacht blijft daar tot 1885. In 1851 wordt het stuk door de restaurator N. Hopman
verdoekt en de vernis wordt doorzichtig gemaakt. In 1885 overgebracht naar het
huidige gebouw, wordt de Nachtwacht in 1884 en 1889 geregenereerd en tussentijds
gevernist en met copaïva balsem uitgehaald. De toestand der vernis blijft de
voortdurende zorg van de Commissie van Toezicht, die in de jaren 1911, 1914,
1916, 1921, 1932 en 1936 het stuk verscheidene oppervlakkige behandelingen laat
ondergaan. Na de terugkeer van het schilderij uit de bergplaatsen, waar het tijdens
de oorlog van 1939 tot 1945 opgeborgen was, wordt besloten het opnieuw te
verdoeken en de vernis af te nemen.
Vervolgens gaf spreker een overzicht van de methoden gebruikt bij het verdoeken
en het oplossen van de vernis. Een naadloos linnen doek is met wasspecie achter
Rembrandt's oorspronkelijke doek vastgezet. Na voorzichtige proefnemingen is als
oplosmiddel van de vernislaag, welker samenstelling niet constant was, een varierend
mengsel van alcohol en aceton gebruikt. Bijzondere zorg vereisten de hoge
empâtements. Er werd niet naar gestreefd het schilderij overal tot op de huid van
de verf schoon te maken.
De voorgeschiedenis in aanmerking genomen viel de toestand van het schilderij
na verwijdering van de dikke vernislaag zeer mee. Het aantal stoppen, scheuren
en dunne plekken is niet groter dan bij de meeste andere schuttersstukken uit
dezelfde tijd. Om de toestand en de structuur van het schilderij
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nader te bestuderen werd een röntgenologisch onderzoek ingesteld en een aantal
infrarood fotografieën werd vervaardigd.
De gedaantewisseling van de Nachtwacht na de schoonmaak komt het meest tot
uiting in de andere waarden van kleur en licht. De kleuren hebben hun kracht
herwonnen en de sterkere licht- en schaduwcontrasten hebben de compositie nieuwe
levendigheid gegeven.
De gecombineerde methoden van onderzoek hebben enige nieuwe gegevens
aan de dag gebracht. Zo is het vermoeden van Schmidt-Degener, dat het naamschild
een later toevoeging zou zijn, thans vrijwel bewezen. Een achttiende naam werd
op het schild ontdekt, die van Paulus Schoonhoven, een makelaar, die in 1642 de
leeftijd van 47 jaar had. De tot dusver niet ontcijferde voornaam van Schellingwou
werd tevens gelezen, hij luidt Walich. Uit archief-onderzoek blijkt dat deze Walich
een in 1642 circa 27-jarige wijnkoper was.
Een aantal interessante repentirs werd zichtbaar, waarmee kan worden
aangetoond, hoeveel kleine veranderingen Rembrandt tijdens het werk heeft
aangebracht. Tot de merkwaardigste behoren de gewijzigde vorm van Banning
Cocq's loshangende handschoen, de vroegere houding van Sergeant Rombout
Kemp, de kanteling achterover van het lichaam van de trommelslager. Het beroemde
borduursel op Van Ruytenburgh's camisool heeft opnieuw tinteling gekregen en de
wapendragende leeuwtjes zijn nu duidelijk te zien.
Alles tezamen blijkt nu dat men de copie op 1/36 van de ware grootte, door G.
Lundens, in de National Gallery te Londen, vertrouwen kon schenken op vele punten.
Op de copie voorkomende elementen, die op de Nachtwacht niet te zien waren, zijn
thans inderdaad te voorschijn gekomen.
Na afloop van de lezing werd de Nachtwacht op het tijdelijke restauratieatelier
bezichtigd. De lezing verscheen als artikel in uitgebreider vorm in Oud-Holland, LXII,
1947, blz. 1-52.
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Bijlage II: aanwinsten der bibliotheek
(Behoort bij het verslag van de Bibliothecaris op blz. 181)
Lijst van personen en instellingen die de bibliotheek van de maatschappij
in het genootschapsjaar 1946-1947 met geschenken hebben vereerd
1.

Allard Pierson Stichting, Amsterdam.

2.

Dr R.F. Beerling, Delft.

3.

Mr J. Belonje, Alkmaar.

4.

A. Bicker Caarten, Leiden.

5.

Dr E. Blancquaert, Gent.

6.

Mr S. Bottenheim, Amsterdam.

7.

H.G. Cannegieter, Haarlem.

8.

Commissie voor Taal- en Letterkunde,
Leiden.

9.

Mej. Dr M. Draak, Amsterdam.

10.

Dr G.A. van Es, Groningen.

11.

H.A. Ett, Amsterdam.

12.

Dr G.J. Geers, Groningen.

13.

Dr K.F.A. Halbertsma, Delft.

14.

Mr P.J. Idenburg, Leiden.

15.

Mr R.D. Kollewijn, Leiden.

16.

Ds J.L. Leendertz, Haarlem.

17.

Mevr. Wed. A.J. Van der Leeuw-Kipp,
's-Gravenhage.

18.

Dr G.I. Lieftinck, Leiden.

19.

H. Loontjens, Eindhoven.

20.

Mr W.C. Mees, Wassenaar.

21.

Mevr. Dr Mea Mees-Verwey, Santpoort.

22.

Dr L.C. Michels, Nijmegen.

23.

Mej. Dr M.A. Muusses, Stockholm.

24.

Openbare Leeszaal en Bibliotheek
Reuvens, Leiden.

25.

F. Oudschans Dentz, 's-Gravenhage.

26.

Mej. A.F. le Poole, Leiden.

27.

Mevr. J. Riemens-Reurslag, Amsterdam.

28.

C.L. Schepp, Amsterdam.

29.

Dr D. Schoute, Soest.
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30.

G.W. Schut, Leiden.

31.

Dr Paul Schwartz, New York.

32.

Mej. Dr C. Serrurier, Amsterdam.

33.

W.C. Sickesz, Amsterdam.

34.

Dr E. Slijper, Utrecht.

35.

J. Smit, 's-Gravenhage.

36.

Dr W.A.P. Smit, Utrecht.

37.

Stadsbibliotheek, Göteborg.

38.

Dr W.H. Staverman, Deventer.

39.

Z. Stokvis, Dieren.

40.

Tentoonstellingscommissie v.h. Nat.
Comité ter herdenking van P.C. Hooft.

41.

Mr P.A. van Toorenburg, Leiden.

42.

Dr Nils Törnquist, Strängnäs.

43.

Universiteitsbibliotheek, Groningen.

44.

Idem, Leiden.

45.

Idem, Nijmegen.

46.

Idem, Utrecht.

47.

R.J. Valkhoff, Alkmaar.

48.

Dr R. Verdeyen, Luik.

49.

Vereniging Veldeke, Maastricht.

50.

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

51.

Mevr. A. van Wageningen-Salomons,
's-Gravenhage.

52.

Dr A. Zijderveld, Amsterdam

Uitgevers die bij hen uitgegeven werken aan de bibliotheek ten
geschenke gaven
53.

D.A. Daamen's Uitgevers Maatschappij,
's-Gravenhage.

54.

Nederlandsche Uitgeverij, Baarn.

55.

Uitgeverij en Drukkerij Hollandia, Baarn.

56.

Uitgeverij De Forel, Schiebroek.

Lijst der handschriften waarmede de bibliotheek is vermeerderd
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(In verband met de papiernood en de hoge drukkosten moest de Lijst der Aanwinsten
wederom beperkt worden tot de Handrchriften)
HS 1950 Verzameling overdrukken uit tijdschriften en uitknipsels uit dag- en
weekbladen van en betreffende R.A. K o l l e w i j n , de vereenvoudiging van de
spelling en verbuiging benevens zijn wetenschappelijke geschriften over de
Nederlandse taal- en letterkunde, zomede zijn romans en toneelspelen,
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geschreven onder het ps. C.P. B r a n d t v a n D o o r n e . 5 dln 4 met alf. register.
In Dl I brieven gericht aan R.A. Kollewijn door:
H.M. Dekking - Ger. van Eckeren - Marc. Emants - W.L. van Helten - Elise A.
Haighton - Mej. B.E. van Houten - S. van Houten - E.W. de Jong - G. Kalff Sr - G.
Keller - Th. M. Ketelaar - Nellie van Kol - W.W. van Lennep - P.H. van der Ley - J.
Mannoury - N. Mansvelt - J.B. Meerkerk - H.E. Moller - Hendr. P.N. Muller - J.W.
Muller - Frans Netscher - Else Osten - A. Prayon van Zuylen - P.E. de Puydt - W.
Rutgers - J.J. Salverda de Grave - J.S. Speijer - D. Stigter - B. Symons - C.B. Tilanus
- Mej. F.J. van Uildriks - J. Vercoullie - J. te Winkel - B.H.C.K. van der Wijck.
In Dl. IV brieven gericht aan R.A. Kollewijn door:
Marc. Emants - N. Mansvelt - M.B. Mendes da Costa - J.J. Salverda de Grave J. Tersteeg - en afschrift van een brief van Top Naeff aan H.J.W. Becht.
In Dl. V een brief van W.G. van Nouhuys aan R.A. Kollewijn en een van C.J.H.
van den Broek aan W.G. van Nouhuys.
Geschenk van Mr R.D. Kollewijn te Leiden.
HS 1951 I.M.V. B[everwijk], Holland bij den afval van België. Lauwerkroon ter
gedachtenis van den Vaderlandschen Held J.C.I. van Speijk. 1 Maart 1831. Gedicht,
12 blz. fol. (Op blz. 11 fragment van gedicht van onbekende).
Geschenk van de Bibliothecaris der Universiteits-Bibliotheek te Leiden.
HS 1952 Brief van Aleida van Foreest aan Cateau Kops bij haar verloving met
Nicolaas Beets. Hierbij een brief van J.M. Leendertz betreffende deze brief.
Geschenk van Ds J.M. Leendertz te Haarlem.
HS 1953 Brief van J. Oppenheim en briefkaart van dezelfde aan E. Slijper,
bevattende biographica van de schrijver.
Geschenk van Dr E. Slijper te Utrecht.
Hs 1954 Aart van der Leeuw. Gedichten.
I. Ik ben van ver gekomen - Morgen - Een knaap - Weiliedje. 4 bladen fol.
(Afgedrukt in De Gids, 1910, IV, blz. 339-343).
II. De Elementen: Het Water - Het Vuur - De Aarde - De Lucht. 5 bladen fol.
(Afgedrukt in De Gids, 1922, IV, blz. 40-43).
III. De Jaargetijden - Herders Morgenlied (Oct. 1922). 2 bladen fol. (Afgedrukt in
De Beweging 1919, II, 346 en Winterboek der W.B. 1923).
IV. Het ander land: Odysseus tot Penelope - Diotima tot Charmides -
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Damon tot Demeter - Machteld tot den Bruidegom - Merlijn tot Viviana - De Zoeker
tot zijn ziel - Allen. 7 bladen fol. (Afgedrukt in De Beweging, 1917, II, blz. 305).
Geschenk van Mevr. A.J. van der Leeuw-Kipp te 's-Gravenhage.
HS 1955 Ada Gerlo (ps. van Mevr. A. van Wageningen-Salomons). Uit de
o

Gedenkschriften van een onafhankelijke vrouw. II. 12 bladen 4 .
HS 1956 Brief van Nicolaas Beets aan J. Munnich, dd. 15 Maart 1841. (Ten dele
afgedrukt in Tijdschrift voor Ned.-Indië 1843; zie E. du Perron, Indies Memorandum,
blz. 102. Hierbij een brief van Mevr. H.A.C. Beets-Damsté aan de Bibliothecaris der
Maatschappij).
Geschenk van Mevr. H.A.C. Beets-Damsté te Leiden.
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Bijlage III: rekening en verantwoording van de penningmeester
over het jaar 1947
A. ALGEMENE REKENING
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo 1946

ƒ 2217.21

II

Ontvangsten
behorende tot
vorige dienstjaren

ƒ -.-

IV

Rente Leidse
Spaarbank

ƒ 535.32

III

Opbrengst effecten

ƒ 5.89

V

Contributies

ƒ 7191.20

VI

Subsidie

ƒ 2000.---

Totaal

ƒ 11949.62

UITGAVEN

I

Uitgaven
behorende tot het
vorige dienstjaar

II

Kosten van bestuur, ƒ 750.lokaalhuur, enz.
1 Salaris secretaris
2. Bureau secretaris ƒ 1014.41
ƒ 17.75
3.
ƒ 44.50
Telefoonvergoeding
secretariaat
4. Porti,
telegrammen

ƒ 49.72

5. Bureau
penningmeester

ƒ 125.71

6. Salaris
penningmeester

ƒ 500.-

7. Porti
penningmeester

ƒ 4.82

8. Lokaalhuur,
concierge, enz.

ƒ 563.94

9. Kosten
ƒ 45.20
bestuursvergaderingen
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10.
ƒ 472.30
Representatiekosten,
reiskosten, porti
bestuur
11. Diverse
onvoorzien

ƒ 90.-

ƒ 3678.35

--III

Kosten van
ƒ 155.algemene en
maandvergaderingen
1. Honoraria
sprekers
2. Lunch
jaarvergadering

ƒ 513.28

3. Diversen

ƒ 86.95

ƒ 755.23

---

---

Transporteren

ƒ 4433.58
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Transport
IV

ƒ 4433.58

Kosten van vaste ƒ -.commissies
1. Comm. voor taalen letterkunde
2. Comm. voor
geschied- en
oudheidkunde

ƒ 3.50

3. Comm. voor
schone letteren

ƒ 63.82

ƒ 67.32

--V

Kosten van het
jaarboek
1. Drukkosten

ƒ 2751.16

2. Kosten van
verzending
3. Honoraria, porti, ƒ 16.88
diversen

ƒ 2768.04

--VI

Kosten der
bibliotheek
1. Salaris
bibliothecaris

ƒ 750.-

2. Bureau, vracht,
telefoon, enz.

ƒ 89.81

3. Aankopen,
lidmaatschappen

ƒ 1709.98

4. Inbinden

ƒ 39.65

5. Assurantie

ƒ 79.10

6. Kosten ruilbureau ƒ -.-

ƒ 2668.54

--VII

Kosten van eigen ƒ
uitgaven
10% der werkelijke
inkomsten over het
afgesloten
dienstjaar

VIII

Bijdragen
ƒ
1. Boekbespreking
A.N.V.

ƒ 1388.-
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2. Ned. Comité voor ƒ 25.Geschiedkundige
wetenschappen
3.
ƒ 25.Werkgemeenschap
voor
Geschiedkundige
wetenschappen

ƒ 50.

--IX

Onvoorziene
uitgaven

ƒ 11.70
---

Totaal

ƒ 11387.18

RECAPITULATIE

Totaal der
ontvangsten

ƒ 11949.62

Totaal der uitgaven

ƒ 11387.18
---

Batig saldo over
1947

ƒ 562.44
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B. REKENING VAN HET VASTE FONDS
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo over 1946

ƒ 2885.46

II

Rente van het fonds:
6 maanden rente van
ƒ 32750, 2 1/2 % G.B.

ƒ 409.37

6 maanden rente van
ƒ 32850, 2 1/2 % G.B.

ƒ 410.62

Rente Leidse Spaarbank

ƒ 45.04

III

5

5

--Totaal

ƒ 3750.50

UITGAVEN

Aankoop ƒ 1200.- 2 1/2 % ƒ 1008.50
G.B. à 82 15/32
Aankoop ƒ 100.- 2 1/2 %
G.B. à 82 15/32

ƒ 83.39

Voorschot aan het Van der ƒ 500.Hoogtfonds
Aankoop ƒ 100.- 2 1/2 %
G.B. à 81 5/8

ƒ 82.27
---

Totaal

ƒ 1674.16

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 3750.50

Totaal der uitgaven

ƒ 1674.16
---

Batig saldo over 1947

ƒ 2076.34

C. REKENING LUCIE B. EN C.W. VAN DER HOOGT-FONDS
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo over 1946

ƒ 3030.60

II

Rente kapitaal

ƒ 859.63

III

Aflossing ƒ 1000 3-3 1/2 % ƒ 995.Ned.

IV

Geleend van het vaste
fonds

ƒ 500.-

V

Rente Leidse Spaarbank

ƒ 44.62
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--Totaal

ƒ 5429.91

UITGAVEN

Prijs Mevr. Tilligen-Vuyk

ƒ 500.-

Aankoop ƒ 1000.- 3-3 1/2
% Nederland '47

ƒ 998.13

Prijs B. Voeten

ƒ 1000.-

Prijs E.J. Klant

ƒ 1000.---

Transporteren

ƒ 3498.13
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Transport

ƒ 3498.13

Aanmeldingskosten effecten

ƒ 15.25

Bankiersonkosten en rente

ƒ 9.46
---

Totaal

ƒ 3522.84

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 5429.91

Totaal der uitgaven

ƒ 3522.84
---

Batig saldo over 1947

ƒ 1907.07

D. REKENING VAN HET BIBLIOTHEEKFONDS
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo over 1946

ƒ 383.68

II

Rente Leidse Spaarbank

ƒ 8.27
---

Totaal

ƒ 391.95

UITGAVEN

Batig saldo over 1947

ƒ 391.95

E. REKENING DR. C.J. WIJNAENDTS FRANCKEN-FONDS
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo over 1946

ƒ 1747.90

II

Rente ƒ 11500 Grootboek ƒ 287.30

III

Rente Leidse Spaarbank

ƒ 27.96
---

Totaal

ƒ 2063.16

UITGAVEN

Prijs Dr. Hammacher

ƒ 500.-

Prijs Dr. Presser

ƒ 500.---

Totaal

ƒ 1000.-

RECAPITULATIE

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1947

Totaal der ontvangsten

ƒ 2063.16

Totaal der uitgaven

ƒ 1000.---

Batig saldo over 1947

ƒ 1063.16
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F. REKENING EIGEN UITGAVEN DER MAATSCHAPPIJ
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo over 1946

ƒ 4200.54

II

10 % der ontvangsten over ƒ 1388.1945

III

Rente Leidse Spaarbank

ƒ 64.80
---

Totaal

ƒ 5653.34

UITGAVEN

Batig saldo over 1947

ƒ 5653.34

G. REKENING BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo over 1946

ƒ 37.33

II

Rente Leidse Spaarbank

ƒ 0.79
---

Totaal

ƒ 38.12

UITGAVEN

Batig saldo over 1947

ƒ 38.12

Bovenstaande rekeningen opgemaakt door de penningmeester,
Leiden, 1 Mei 1948.
(w.g.) C.C. Krieger

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) J.H. van Lessen
E. Pelinck
Leiden, 6 Mei 1948.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1947

217

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
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Leidsche drukken en herdrukken uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
VERKRIJGBAAR BIJ DE UITGEVER E.J. BRILL TE LEIDEN
KLEINE REEKS

voor leden

I.

UIT HET ARCHIEF ƒ 2.10
DER
PELLICANISTEN.
Vier
zestiende-eeuwsche
esbatementen,
bewerkt door Dr N.
van der Laan. 1938.
XVI, 118 blz. gr.
8vo.

II.

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

ƒ 5.90

III.

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

ƒ 5.90

Nederlandsche volksboeken opnieuw uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
II.

De historie van
ƒ 1.50
Floris ende
Blancefleur, de
welcke na datse
lange gescheyden
waren, ende veel
perijkelen geleden

ƒ 1.20
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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 0.48
history vanden
schricklijken ende
onvervaerden reus
Gilias. Uitgegeven
door G.J.
Boekenoogen.
1903. VIII, 24 blz.
Met I facs. kl. 8vo.

ƒ 0.25

VI.

Dit es die historie ƒ 1.05
ende leven vanden
heilyghen Heremijt
Sint Jan van
Beverley.
Uitgegeven door
G.J. Boekenoogen.
1903. VIII, 60 blz.,
8 afb. kl. 8vo.

ƒ 0.65

VII.

Dat dyalogus of
ƒ 1.25
twisprake tusschen
den wisen Coninck
Salomon ende
Marcolphus, op het
getouw gezet door
Dr W. de Vreese en
voltooid door Dr J.
de Vries. 1941. VIII,
75 blz. Met 1 afb. kl.
8vo.

ƒ 1.-

VIII.

Een schoon historie ƒ 1.40
van Turias ende
Floreta, uitgegeven
door C. Lecoutere
en W.M. de Vreese.
1904. VIII, 64 blz.,
1 afb. kl. 8vo.

ƒ 0.85
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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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