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De hedendaagse mens en de poëzie
Door A. Mout
Ik verzoek U te willen luisteren naar een beschouwing over ‘de hedendaagse mens
en de poëzie’, waarin ik in het kort de vraag zal behandelen hoe de diepgaande
verandering, die zich in de moderne mens voltrokken heeft, ook zijn verhouding tot
de poëzie heeft gewijzigd en hoe in aansluiting daaraan de functie van de poëzie
gewijzigd is of - minder definitief gezegd - bezig is zich te veranderen.
Maar ook hier past reeds weer een correctie; het is niet de verhouding van mens
tot poëzie noch hare functie, die aan het veranderen is, maar het is ons begrip van
deze dingen, dat zich van vaag, ongeweten gevoel tot vollediger bewustwording
verwijdt en verheldert.
Nood leert niet alleen bidden, nood leert ook zien en nood dwingt ook tot begrijpen.
De poëzie is voor ons geworden tot een der laatste wapenen, waarmede wij de
vernietiging, die onze uiterlijke en innerlijke wereld bedreigt hopen af te weren.
Op ons zelf teruggeworpen, van onze zekerheden beroofd, vinden wij aan het
eind van de tragische weg, die de Europese mens gegaan is, de dichtkunst, aan
het eind en als een eind; maar ook als een begin, een uitgangspunt.
Waarin bestaan dan deze zich voltrekkende veranderingen?
Mogen wij Jacques Rivière geloven, dan zouden Molière en Racine op de vraag
‘waartoe dient Uw werk?’ geantwoord hebben: ‘Pour distraire les honnêtes gens’.
Lang heeft deze opvatting doorgewerkt.
Verbaast het U niet te vernemen, dat nog in 1890 een van de leiders der tachtiger
beweging, Frank van der Goes in de Nieuwe Gids schrijft, dat alle kunst vermaak
is? ‘Al is’, voegt hij erbij ‘alle vermaak geen kunst’, hetgeen ik, wat het vermaak
onzer dagen betreft, gaarne beaam.
Molière en Racine voelden zich de dienaars der grote heren en schreven tot hun
ontspanning.
Wij denken aan die andere genieën, aan Haydn en Mozart. De eerste
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at in de keuken van zijn meester en de laatste betitelde enkele van zijn stukken met
de nederige benaming ‘divertimento’.
Welk een bescheiden geluid!
Stel daar eens tegenover de verzekering, die kort geleden hier in het goede Leiden
geklonken heeft uit de mond van een mijner medebestuursleden, toen Van Eyck
werd nagezegd - en ik doe het met evenveel instemming als de spreker, die ik
bedoel - ‘wat de waarachtige dichter doet, behoort tot het hoogste wat gedaan kan
worden’. Ja, voegde hij erbij ‘een blaadje papier volschrijven met wat zwarte letters,
het hoogste’.
In die richting dacht ook - wij weten het allen - Van Eycks voorganger Verwey:
‘Dan schreide ik om mijn Zelf, mijn Hart der Harten
en vroeg de God-in-mij zijn eigen spraak.
Hij lachte en zei: wie zal de Goden tarten!
Uw eigen spraak, maar eerst Uw eigen taak!
Toen heeft hij mij mijn een'ge taak gegeven
De dienaar zijn en zegger van het Leven.’

De gedachte aan de dienstbaarheid keert hier terug maar op hoger plan, op dat van
de apostel, de leraar, de ziener, zonder wiens woord de mensheid verkommeren
zou.
Zo moet, begrijpen wij nu, het dienaarschap van de zoëven genoemde genieën
begrepen worden, veel verder strekkend dan zij het zelf misschien hebben geweten
of bedoeld.
Neen, de onpeilbare diepten, het openbaar geheim van Mozarts ‘Don Juan’ strekt
niet tot het vermaak van wie dan ook, nu zij blijkt te zijn een van de machtigste
schoonheidssensaties, die er op aarde voor ons te beleven vallen.
Ook zeggen wij het Schiller niet meer na, dat het doel van de tragedieschrijver is
de mens vrees in te boezemen en medelijden te doen gevoelen.
Hoe verouderd klinkt dat!
Neen, de vrees kennen wij mensen van 1951 waarlijk wel voldoende uit ons eigen
bestaan - ook al zijn wij geen existentialist - en om medelijden te krijgen behoeven
wij maar om ons heen te zien - of - al naar onze aard - ons eigen arme zelf te
beschouwen. Daarvoor behoeven wij Shakespeare noch te zien noch te lezen.
De hedendaagse mens wil in de poëzie geen levensversiering meer
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zien, geen genot, hoe aesthetisch ook, en zelfs geen bevestiging onzer gevoelens
en inzichten.
Wij zijn niet meer tevreden, als wij na het lezen van een gedicht kunnen zeggen:
‘Precies, zo vind ik het ook; accoord!’
Het is niet voldoende, dat er - mijn verontschuldiging voor de gemeenplaats - een
snaar in ons medetrilt; wij willen na het lezen van een gedicht zeggen: ‘Zo heb ik
het nooit gezegd gehoord; dat visioen heb ik nooit gehad; van nu af aan zal ik anders
gevoelen, anders denken, ander zijn.’
Wij willen, dat het gedicht ons openbaring schenkt, openbaring van ons zelf en
van de wereld om ons heen, zoals Hadewych en Angelus Silesius. Ook de tachtigers
hebben zich met aldus geaarde poëzie bezig gehouden.
Maar hun instelling en doelstelling waren toch anders. Bij hen was in de eerste
plaats de poëtische zelfonthulling van de dichter aan de orde. De nadruk lag op
diens subjectiviteit.
Maar alras bleek de steriliteit van dit standpunt. Het louter subjectieve kan op de
duur niet voldoen, ook al draagt het als kleed de schone vorm.
Is het U noon opgevallen hoe weinig in de naar klank en vorm toch zo aesthetische
eerste verzen van Kloos eigenlijk gezegd wordt?
De poëzie kan - al is het hoe nog zo fraai - niet aan het wat voorbijgaan.
Niets kan zich als louter aesthetische vorm handhaven. Het begrip vordert iets,
dat in en als die vorm wordt medegedeeld.
Blijkt dan de inhoud algemeen en dagelijks te zijn, zonder dat wij de vorm als
noodzakelijk erkennen en deze de macht heeft de inhoud als 't ware naar hoger
plan te dringen, zodat het vers, dank zij de innige binding met de vorm, boven zijn
verstandelijk begrepen inhoud uitrijst naar nieuwe vergezichten, dan blijven wij
onbevredigd.
Het waren vooral Verwey en Gorter, die dit beseften; vandaar dat hun poëzie
wijsgerige en, vooral wat Gorter betreft, sociale elementen verkreeg, die de dichters
als de hoofdzaak gingen beschouwen.
Een later dichter, Nijhoff, spreekt deze in de rede liggende ontwikkelingsgang ten
aanzien van zich zelf in deze regels uit:
‘die 's nachts romancen floot onder de linden
en 's middags scherzo's op de markt der dorpen,
hij heeft zijn fluit in een fontein geworpen
en wilde een moeilijker wijsheid vinden.’
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Het nog slechts subjectieve schone moet zich tot wijsheid ontwikkelen, waarbij het
zijn schoonheid niet verliest maar integendeel verheft tot hoger plan, die van het
object.
Immers het schone is niet een louter subjectieve aangelegenheid in het gemoed
des dichters, maar het heeft, zoals de Franse cultuurfilosoof Victor Basche het
uitdrukt, een plaats in het gebouw van het zijn, waar het de verzoening bewerkt
tussen natuur en geest, tussen noodzakelijkheid en vrijheid.
Het schone behoort dan ontologisch tot het zijn, het is daarvan een categorie.
De moderne dichter gaat dan ook vaak van de werkelijkheid uit, zoals Vestdijk.

Zelfkant
Ik houd het meest van de halflandlijkheid
van vage weidewinden, die met lijnen
vol wasgoed spelen, van fabrieksterreinen
waar tussen armlijk gras de lorrie rijdt
bevracht met het geheim der dokspoorlijnen
want 'k weet, er is daar, waar men 't leven slijt
en toch niet leeft, zwervend, meer eenzaamheid
dan in bergen of ravijnen;
de walm van stoomtram en van blekerij
of van de ovens, waar men schelpen brandt
is meer dan thijmgeur, aanstichter van dromen,
en 't zwarte kalfje in't weitje aan de rand
wordt door een onverhoopt gedicht bevrijd
en in één beeld met sintels opgenomen.

Ge ziet hoe de moderne poëzie in staat is de weerbarstigste materie te nopen haar
geheimen prijs te geven, haar wezen, haar schoonheid, te openbaren.
Ik behoef niet te zeggen, dat de dichtkunst, die zulk een verheven doel nastreeft,
een belangrijke zelfwerkzaamheid van de lezer vereist. Als deze de schatten der
poëzie wenst te verwerven, dan zal hij zich met man en macht moeten inspannen
ze bij het domein van zijn geest in te lijven.
Voor de nog louter aesthetisch-subjectief getinte poëzie is dat in veel geringere
mate het geval.
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Men kan zich vrij gemakkelijk laten gaan op het rhythme en komt zonder veel moeite
onder de indruk van de regel ‘dat schone dromen nooit weerommekomen’.
Daarvoor behoeven wij niet op onze geestelijke tenen te gaan staan.
Hetzelfde geldt voor de poëzie, die zich duidelijk als ontspanningspoëzie doet
kennen. Ik denk - als een voorbeeld daarvan op hoog niveau - aan het eerste werk
van Bertus Aafjes.
Zij is voor ieder, die wat lezen en denken kan, wat gevoel heeft en niet van steen
is, best te genieten. Denkt niet, dat ik de betekenis van deze poëzie zou willen
verkleinen! Integendeel: zij heeft de mensheid op haar moeizame tocht als een
troostend metgezel begeleid.
Zij dook vooral - op het onverwachtst - op, als het volkslied, als de minnezang,
als het strijdlied. Het is stellig een gemis, als deze vorm van poëzie de moderne
mens verlaten gaat. Maar dit feit is onmiskenbaar. In onze eenzijdig technisch
ontwikkelde wereld, die een ontwikkeling in verstandelijke zin betekent, moet het
gevoelvolle - gemoedelijke - het ‘zielige’ zou Bolland gezegd hebben, verkommeren.
De mens van enige eeuwen geleden las de poëzie reeds op het uithangbord in de
straat. Wilt ge een voorbeeld? Bij een spiegelmaker:
Qui bien se mire
bien se voit
qui bien se voit
bien se connoit
qui bien se connoit
peu se prise
qui peu se prise
Dieu le vise.

Ziet ge nog zulke verzen op de puien in de Breestraat?
Zelfs niet in de Faubourg St. Honoré!
Ik noemde het strijdlied, het politieke lied. In de bezettingstijd hebben wij het
gekend: Jan Camperts Achttien doden; hoe heeft het ons gepakt en aangevuurd!
En is het verbeten Franse verzet niet voorgoed verankerd in deze regels van de
Parijse dichter Louis Aragon, waarvan de driftige ademstoten als hamerslagen op
de gehate Teutonenkoppen lijken neer te vallen:
Vous pouvez condamner un poète au silence
et faire d'un oiseau du ciel un galérien
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mais pour lui refuser le droit d'aimer la France
il vous faudrait savoir que vous n'y pouvez rien.

Of Paul Eluards grandioze gedicht in welks slotregelen de vreugde van een heel
volk bij zijn bevrijding weertrilt:
Et par le pouvoir d'un mot
je recommence ma vie
je suis né pour te connaître pour te nommer
Liberté

En als nuchtere Hollander, die ik ben, zou ik voor mij uit mijn poëtisch geheugen de
versjes van onze laatste echte volksdichter Jacobus Hendrikus Speenhoff niet
gaarne missen.
Maar voor deze tijd - en ziedaar mijn betoog - is nosh aesthetische poëzie, noch
sierkunst, noch ontspanning voldoende. De moderne mens verlangt niet naar kunst,
die hem geruststelt, streelt of in slaap wiegt. Neen, hij wil juist wakker geschud zijn,
ontevreden zijn over zichzelf en de wereld, in beweging gezet zijn.
Deze grote tijd vraagt iets anders. Zij is er reeds in een Vestdijk, in een Eliot, in
een Achterberg. En zij gaat komen: de dichtkunst, die ons het wapen tot afweer
geeft, in wie het ideaal van Matthew Arnold: de poëzie als redding van de mens
belichaamd is.
Een van de woordvoerders van onze allerjongste dichtergeneratie, Simon
Vinkenoog zegt het zijn voorgangers al aan: ‘wat Gij geschreven hebt, is geen
poëzie, gij met Uw minieme aesthetische muggenzifterijen en Uw blijde geloof, dat
als een lauwe walm de laatste zeventig jaar omgaf’. Dat is zacht gezegd, niet
rechtvaardig en als ge het dwaasheid noemt, zal ik U niet tegenspreken, al vind ik,
dat zich baanbrekende jeugd niet vóór alles rechtvaardig en redelijk behoeft te zijn.
Er is terecht op het werk van deze generatie critiek geoefend en het is begrijpelijk,
dat ouderen van haar demonstraties kwaad zijn weggelopen.
Maar één ding erken ik en prijs ik. Het is de heilige ernst, die zij met de poëzie
maakt. Zij eist het primaat voor haar op. Zoals een Shelley en Matthew Arnold deden
en met evenveel recht.
Vinkenoog zegt: ‘Er is ook een reden tot gedichten schrijven nl. de overtuiging,
dat er niets anders bestaat, dat de moeite waard is’.
Als men zó de dichtkunst beschouwt, dan zeg ik, dat men op de goede weg is.
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Hier krijgt de grijze hoogleraar, die ik in de aanvang van mijn betoog aanhaalde,
bijval vanwaar hij haar, denk ik, niet verwachtte.
Is er beter bewijs denkbaar voor onze jeugdige ouderdom, waarover ik in mijn
inleiding sprak?
Hier hebt ge het primaat der poëzie. De muze op de eerste rij, naast de religie en
naast de wijsbegeerte, als een der hoogste aangelegenheden des geestes. Zij doet
ons doordringen tot de kern van ons zelf, tot het wezen van de werkelijkheid.
Zij is van alles de kiem, de glanzende kiemcel, zoals Vestdijk het zo prachtig
geformuleerd heeft. In de rusteloos bewegende werkelijkheid is het gedicht een
kleine geïsoleerde eenheid, die met de werkelijkheid mede beweegt en waaraan
de richting dier werkelijkheid kenbaar wordt, zoals het in de beek drijvend rozeblad
de stroomrichting aanduidt.
Zo betekent het gedicht de werkelijkheid. Degeen, die het begrijpt, die het in
zichzelve incorporeert, overmeestert en begrijpt daardoor de werkelijkheid en
zichzelve.
Maar men moet dit kennen of begrijpen niet gelijkstellen met het kennen of
begrijpen van een feit of een redenering. Zo kan de mens de werkelijkheid niet
kennen.
En het gedicht - dat van die werkelijkheid de verschijning is - evenmin.
Zulk een gedicht is geheel iets anders - oneindig veel meer dan zijn verstandelijk
weergegeven inhoud.
Het betekent zichzelf - dat is de werkelijkheid als dit gedicht.
Het gedicht kent en begrijpt die lezer, die zijn beweging meemaakt, die zich met
het gedicht vereenzelvigt.
Ge zult vragen: tot welk resultaat? Wat is dan de winst, die de poëzie afwerpt?
Laat men het nuchtere ‘nut’ hier ter zijde en substitueert men voor ‘winst’ ‘betekenis’
of ‘strekking’, dan wil ik het volgende antwoorden: Alle kennen en alle begrip is uit
het leven opgekomen en moet zich verrijkt en opgeheven als ‘hoger’ leven
manifesteren. Als alle religie, als alle wijsbegeerte, zo moet ook de poëzie de mens
verheffen, veredelen. Maar niet in de zin, dat hij bij al zijn voortreffelijkheden er nog
éne krijgt: die dan de gave der poëzie zou zijn. Neen, de mens moet naar zijn wezen
veranderd, getransfigureerd worden. Dat is de betekenis van de poëzie voor de
moderne mens. Ja, zij vermag zelfs in de werkelijkheid in te grijpen ; het dode tot
leven te wekken; terug te halen, wat onherroepelijk voorbij leek, zoals in Achterbergs:
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Met dit gedicht vervalt het vorige
ik blijf mijn eigen onderhorige
tot in 't einde blijken zal
wie meester is en wie vazal,
tussen mijn leven en mijzelve
valt enkel nog een graf te delven,
maar buiten deze laatste dingen
is enkel nog het lied te zingen
is enkel nog den dood te ontwringen
het lied, dat van haar lichaam is
het lied, waarvan haar lichaam is
de onbevolkte ontvangenis
en dat de dood niet toebehoort
binnen dit woord.

Na zulke poëzie past het eigenlijk alleen maar te zwijgen. In haar is voltooid wat
W.H. Auden als opgave omschrijft voor de moderne dichter. Ik doel op zijn
aangrijpend vers bij de dood van de Ierse dichter William Butler Yeats:
Follow poet, follow right
to the bottom of the night
with your unconstraining voice
still persuade us to rejoice
With the farming of a verse
make a vineyard of the curse
sing of human insuccess
in a rapture of distress
in the deserts of the heart
let the healing fountain start
in the prison of his days
teach the free men how to praise.

Op het eenzaam havenhoofd staat de dichter en vangt uit zee en hemel de tekenen
der toekomst op; of hij vaart uit naar nieuwe landen, gehoorzaam aan het gebod,
dat eenmaal de jonge Nietzsche de wereld toeriep: Es gibt noch neue Welten zu
entdecken; auf die Schiffe!
Mogen de bulletins van de dichter ons niet onaangeroerd laten, opdat in vervulling
ga, het woord van Dostojewski ‘de schoonheid zal de wereld verlossen’.
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Letterkundige stromingen en -kritiek in Nederland tijdens de eerste
levensjaren van de Maatschappij
Door J.C. Brandt Corstius
Mijnheer de Voorzitter! Dames en Heren!
‘De kwestie nieuw of niet-nieuw, het befaamde probleem der moderniteit, dat in
iedere cultureele crisis weer opduikt en zoo oud is als de weg van Rome, was voor
hem doodeenvoudig: modern, van-zijn-tijd zijn is een sine qua non voor ieder goed
dichter’.
Deze woorden schreef Marsman in 1931 over de jonggestorven Vlaamse dichter
Paul van Ostayen. En nu wij heden de dag herdenken waarop, tien jaar geleden,
een ontijdige en gewelddadige dood een einde maakte aan Marsman's leven, wil
ik deze korte voordracht beginnen met enkele van zijn woorden, die het hart raken
van het onderwerp, dat ons thans een ogenblik zal bezig houden.
Moge ‘een cultureele crisis’ modern klinken, de term typeert voortreffelijk het
tijdperk 1760-1800, waarin de jeugdjaren vallen van de Maatschappij. Hedendaagse
literatuurhistorici als Ernst Robert Curtius, Michael Babits en Northrop Frye brengen
met veel nadruk naar voren, dat omstreeks 1750 een nieuw tijdperk aanbreekt in
de geschiedenis van de Westeuropese cultuur. De breuk met eeuwenoude tradities
van voelen en denken en vormgeving - de opkomst van een ander wereldbeeld,
een ander gevoel van leven, een andere literatuur, kenmerken de overgang. Het
valt niet moeilijk ook voor die jaren de nooit ontbrekende continuïteit vast te stellen,
maar niemand zal slagen in een poging de dominerende plaats te ontnemen aan
de tendenties tot verandering en vernieuwing, tot tegenstelling, spanning en strijd.
Doel en methode, genre en techniek van de literatuur zijn vragen geworden, waarop
de antwoorden verschillend luiden. De kwestie nieuw of nietnieuw duikt op. Dán
wordt het genoemd: De ouden of de nieuwen, en daaronder verstaat men: klassiek
of romantisch, kunstpoëzie of volkspoëzie, klassiek of gotisch, Franse tragedie of
Shakespeare. De renaissancistische heerschappij van de klassieken, in de 18e
eeuw voor barbaars
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verklaard, wordt vervangen door een rationalistisch beschaafde en gezuiverde
klassieke traditie, waarin eerbied en affiniteit plaats hebben gemaakt voor gevoelens
van meerwaarde en zelfstandigheid. De hardnekkig herhaalde vraag naar het verschil
in waarde tussen de werken der ouden en die van de eigen tijd én de tegenspraak
der antwoorden bewijzen de aanwezigheid van het bewustzijn dat men anders is
en de klassieke norm niet langer vanzelfsprekend.
Marsman sprak van culturele crisis en de kwestie nieuw en nietnieuw. Het gold
zowel voor de levendige, roerige tijd na de eerste wereldoorlog als voor het tijdperk
van James Watt en Emanuel Swedenborg. De geschiedenis herhaalt zich nooit,
maar wat wil dit méér zeggen, dan dat dezelfde menselijke dromen en verlangens
zich altijd ànders verwerkelijken? In zozeer verschillende tijden als de twee
genoemde treden enkele dezelfde tekorten en behoeften op, waardoor zij iets
gemeenschappelijks krijgen. In beide verschuift het accent van het begrip en de
geest als levensvormen naar de verbeelding, de ziel, het vitale. Dát is de reactie
van de expressionisten en vitalisten in de twintigste eeuw op de idealistische en
geestelijke doorwerkte literatuur uit de jaren 1895-1914 en dát is de reactie der
irrationalistische, sentimentele praeromantici op het klassicistische rationalisme.
Dat rationalisme met zijn kritiek op de wilde aard der renaissance, z'n verwerping
van de mythologie en zijn streven de muze af te danken en tevens enkele klassieke
genres - dat rationalisme had een mogelijkheid voor nieuwe vormen geschapen,
die verwerkelijkt wordt zodra een nieuw gevoel van leven krachtig genoeg is. Wie
zal zeggen wat hierbij oorzaak, wat gevolg is geweest? Daarvoor liggen de
spanningen en tegenstrijdigheden dikwijls te dicht opeen in dezelfde persoon. Reeds
de twijfel aan naar het scheen onvergankelijke vormen kan bevrijdend werken en
wordt gretig gevoed door leven, dat zich tekort gedaan voelt. Sinds de studies van
Viatte, Wais, Horst Stephan, Beyer-Fröhlich, Marholz en het recente knappe boek
van Signe Toksvig over Emanuel Swedenborg weten wij, dat dit voor de 18e eeuw
de doorbraak is geweest van religieuze en occulte onderstromen. Die eeuw van
verlichting en rationalisme is ook de tijd geweest van wijdverbreide europese
irrationalistische bewegingen, waarmee het voorspel van de romantiek ten nauwste
is verbonden. Want de voorstellingswereld en de uitingsvormen van het emotionele
godsdienstige leven der piëtisten, der 18e eeuwse mystici en aanhangers van het
occultisme vinden wij zo duidelijk terug in de romans
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en gedichten, ook van Nederlandse dichters en schrijvers, omstreeks 1775, dat
tussen deze religieuze stromingen en de literatuur een nauwer verband moet worden
aangenomen, dan tot op heden is gedaan. Zeker, dat contact is duidelijk voor Duitse
dichters en schrijvers als Klopstock, Hamann, Wieland en Lavater, juist diegenen,
die een grote invloed hebben gehad op de Nederlandse auteurs uit het laatste kwart
van de 18e eeuw. Maar als men in de mémoires van Semler en Jung-Stilling b.v.
beschrijvingen aantreft van gebeurtenissen en gedragingen die, tientallen jaren
voordat Rhijnvis Feith zijn werken schreef, zo uit zijn romans overgenomen schijnen
te zijn, dan wordt het duidelijk, dat er van een nauwere betrekking sprake kan wezen.
Groter wordt deze mogelijkheid, als men de verplaatsing der ideale liefde naar de
hemel, zoals bij Feith het geval is, de voorbestemde zielsverwantschap, de bevolking
van het heelal door schepselen Gods, met rede begaafd en zuiver van zeden, de
hemelvisioenen en het voortdurend contact tussen aarde en hemel, onderhouden
door geesten en engelen - verschijnselen, die voorkomen in de werken van E.M.
Post, J.P. Kleyn, M. van Nieuwenhuizen, J.J. Vereul - als men die aantreft in de
werken van Swedenborg, een twintigtal jaren daarvóór geschreven. Er zijn redenen
te veronderstellen, dat hier een directer verband aanwezig is dan dat van deze
Zweed met de Duitse piëtisten en Franse illuministen, waarvan Viatte spreekt.
Publiceerde Swedenborg niet een aantal van zijn belangrijke werken onder eigen
toezicht in Amsterdam? Verkeert hij daar niet, zoals Toksvig meedeelt, in
gezelschappen, waarvan de leden allen aan Jung-Stilling bekend zijn? In Amsterdam
en in gezelschappen aldaar heeft hij zijn momenten van helderziendheid, van
aanraking met geesten en engelen. In Amsterdamse protestantse kring wordt deze
beminnelijke Zweed aanvaard, de man, in wiens persoon een heldere, bezonnen
intellectualiteit samengaat met Yogi-praktijk, helderziendheid, automatisch schrift
en talrijke parapsychologische verschijnselen. Zijn boek over de liefde in hemel en
hel vindt in Nederland vele lezers. Het is merkbaar in de werken der vertederden,
der maanzieken, der teemachtigen, levende in de nacht van dweepzieke
onwetendheid, der sentimenteelisten of blauw cartonpoëetjes, om een kleine reeks
van scheldwoorden te noemen, die destijds opgeld deden onder de tegenstanders
dezer nieuwe richting.
Niet-nieuw en nieuw. Voor van Ostayen, Marsman en hun leeftijdgenoten was
dat: de 19e eeuwse cultuurvorm of de beleving van grond-
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vormen: het ritme, de kreet, de kubus; plastiek en muziek en dans van de neger,
zijn tatouage, zijn soepele lenigheid en sprongvaardigheid en instinctieve
gespannenheid. En die tevens gezien in de modernste techniek: vonkend, feilloos,
hard en glanzend als een geoliede huid. Voor de auteur uit de tweede helft van de
18e eeuw was het: de verschuiving van de verheerlijking der beschaving naar het
bewustzijn van haar nadelen; naast de opvatting, dat men het toppunt van de
volmaaktheid dicht is genaderd, klinkt de aanbidding van de natuurmens, de goede
wilde, die liever door het instinct wordt geleid dan door de rede verdwaasd, zoals
een onzer dichters het uitdrukte. De Huronindiaan doet ook in de Nederlandse
literatuur zijn intrede, tegelijk met de waardering voor het natuurlijke en de eenvoud
van Homerus en de klassieken. De belangstelling richt zich op het oorspronkelijke,
vitale, dat, wat nog niet door de beschaving is gemodeleerd. De rede wordt aan
kritiek onderworpen, de ziel een loflied gezongen. In de verzen van de oude blinde
zanger Ossian krijgen de verlangens van die tijd hun bestgeslaagde uitdrukking.
Ossian is vrijwel onmiddellijk en algemeen aanvaard en bewonderd en allerwegen
vertaald. Zijn gezag duurt tot ongeveer 1800. In hem verbinden zich het nieuwe
natuurgevoel, het nieuwe verhevene, het nieuwe gevoelige met het nieuwe
medegevoel voor de mens als broeder en gelijke, de sociale ethiek die ook een
vrucht is van de beginnende romantiek. Daarvan getuigen in ons land de romans
van Mej. Post, die zelfs de slaven in Suriname het recht van opstand toekent, en
verder talrijke gedichten waarin het sociale onrecht wordt gehekeld. Daarvan getuigen
ook, na 1770 de vele vertalingen van Mercier's burgerlijke drama's en, zoals Worp
meedeelt, hun talrijke opvoeringen. Corver werd ermee uitgeluid, helaas ook, in
1772, de Amsterdamse schouwburg. Mercier, geestelijk beïnvloed door de religieuze
bewegingen waarvan Viatte spreekt, legt in zijn stukken duidelijk getuigenis af - en
evenzeer in de voorwoorden - van zijn burgerlijke sociale hervormingsdrang.
Burgerlijk, omdat hij met onthullende duidelijkheid familieverhoudingen op het toneel
tot beeld maakt van zijn maatschappijopvatting: de rechtschapen derde stand, die
als rechter of notaris de ontaarde adel tot zijn plicht roept en aan het slot blijkt een
kind - vermist, en laat maar blijde ingehaald! - van diezelfde adel te zijn, met welke
oplossing ook boer en arbeider volle vrede zeggen te hebben. En in het voorwoord
van zijn veel gespeelde stuk ‘De Kruiwagen van den azijnverkooper’ schrijft hij: ‘Al
wat de verschillende
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standen in de maatschappij vermengt, en de overmatige ongelijkheid der bezittingen,
de bron van alle onze rampen, tegengaat, is goed in een staatkundigen zin. Hoe
schoon is het, zelfs in bespiegeling, zekere familieën van eene onmaatige hoogte
te zien afdalen, terwijl andere op hare beurt hoger klimmen, op het toneel verschijnen
en zich herstellen zouden. Deze soort van verwisseling der goederen zou voor de
natie zeer voordeelig zijn. Zij zou de verschrikkelijke en gedurige worsteling der
trotse rijken en der begerige armen verzachten. Wie is het die het geheim van 't
beste huishoudelijke stelsel zal ontdekken? Mogelijk hij, die de overgrote en
gedrogtelijke bezittingen best zal weten te kappen, te delen en te onderdelen’.
Nieuw en niet-nieuw. Het is verleidelijk de vergelijking met het recente verleden
nog éven voort te zetten. Marsman heeft verscheidene keren het karakter beschreven
van het nieuwe vers omstreeks 1920: het is, zegt hij, vrijer van vorm; het heeft een
van alle rhetoriek bevrijde polyrhytmiek; de plastiek berust op snelle associaties,
als in de droom; het zoekt niet in de eerste plaats naar een traditionele harmonie.
Men kan erbij voegen dat de moderne psychologie en de film mede vorm eraan
hebben gegeven. Het accent ligt dus op bevrijding, minder traditie en op nieuwe
mogelijkheden voor de verbeelding. In de tweede helft van de 18e eeuw belette de
eerbied voor de regels niet, dat men hun grenzen in het oog vatte en dus de vrijheid
die daarbuiten lag. Gellert schrijft een beschouwing over de mate waarin de regels
gehanteerd dienen te worden in de welsprekendheid en de poëzie. Daarin zegt hij
dat de voorschriften in het algemeen nuttig zijn maar dat men ze een halt moet
kunnen toeroepen. Saintsbury, in zijn History of Criticism and Literary Taste in
Europe voegt daaraan toe: het is duidelijk dat, als men zo ver is gekomen, de dijken
bezwijken en de zee binnenstroomt. Want wie dit toestaat maakt van het gehele
klassicistische systeem in één klap een enorme dwaasheid. En Oliver Goldsmith
merkt in 1759 op: van alle ongelukkige toestanden in de republiek der letteren is
wel de ergste dat de regel en niet het gevoel de maatstaf der beoordeling is. Men
gaat de vrijheid opeisen voor het nationale karakter van de taal en voor de eigen
versmaat. De bevrijding van het rijm staat op het programma. En de belangstelling
voor de oorsprongen van de beschaving en voor de resten van de oude volkspoëzie
vormde toentertijd mede het nieuwe vers, dat zocht naar de eenvoud, naar het naïve
en naar de maat van het volkslied.
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Maar laat ik niet langer vergelijken en mij houden aan de 18e eeuw. De eerste
levensjaren van de Maatschappij zijn in ons land zoal geen jaren van grote literatuur
dan toch jaren van grote literaire belangstelling, literaire strijd en literaire
veranderingen. Ja, men kan met recht beweren, dat het de behoefte was aan enige
orde op zaken, die de beoefenaren der letterkunde uit Leiden, Utrecht en Hoorn om enkele centra te noemen - bijeenbracht tot een Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. Er was een herlevende belangstelling en bovenal een herlevende
bezinning op de problemen van de literatuur. Er was een ontwikkeling gaande,
begeleid door hekeldichten, parodieën, scheldkritieken en eerwaardige polemieken
over aesthetica, wijsbegeerte en literatuur, een ontwikkeling van
dichtgenootschappelijke rationalistische beschavingsarbeid naar een nieuwe
fundering van de elementen der literatuur. Dit proces valt op de voet te volgen in
de wordingsgeschiedenis en de eerste twintig levensjaren van de Maatschappij.
Het begint - men kan het nalezen in de Taal- en Dichtkundige Bijdragen van
November 1758 tot December 1762, door Wille het eerste Ned. literair-critische
tijdschrift genoemd - midden in de triomf van de rationalistische taal- en
literatuurbeschouwing. Huydecoper, aan wie de Bijdragen worden gewijd,
Hoogstraten en ten Kate zijn de patroons. Gedichten moeten in de eerste plaats
‘harsenvruchten’ zijn en men zal bij voorkeur zulke publiceren die, ideaal van een
Gradus ad Parnassum, dienst kunnen doen ‘ter optimmeringe ener wenteltrappe
naar den Zangberg’. Volgens het oordeel der critici overtreffen de modernen in
menig opzicht de klassieken, daar de beschaving haar volkomenheid dicht benadert.
De redelijke poëet Van Winter is natuurlijker dan Ovidius, die immers in zijn werken
een groot gebrek van onwaarschijnlijkheid vertoont. Hoogvliet en Rotgans, munten
als heldendichters uit boven Milton en Tasso, daar de laatsten zich eveneens aan
onwaarschijnlijkheden en buitensporige verbeeldingen hebben overgegeven. Vooral
Milton met zijn helse fantasieën moet het ontgelden, want, staat er, ‘men zou de
eer moeten hebben een Brit te wezen om deze zotheden goed te keuren’. Klinkt er
geen kritiek? Heerst er alleen tevredenheid? Een enkele maal horen we een ander
geluid. En wel afkomstig van Paludanus uit het Leidse gezelschap Minima Crescunt,
dat kort daarop de kern zal uitmaken van de Maatschappij. Het klinkt minder
optimistisch. De dichtkunst wordt benauwend aan banden gelegd, heet het, door
de eisen van het rijm en door de loze winderigheid van de klassieke
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ornamentiek. Zij heeft weinig inhoud door de neiging zich tot uiterlijke kleinigheden
te bepalen. De redactie is er enigszins van geschrokken en tekent er haastig bij aan
dat een en ander natuurlijk beter kan maar dat het rijm ongestoord moet blijven
voortleven. ‘Maar wij geloven tevens dat Nederduitsche verzen zonder rijmende
slotklanken in Neêrland niet behagen kunnen’. ‘Onze Poëzy schijnt het rijm te
vereischen, en de gewoonte doet het onaangenaam zijn, als men op het einde der
regels niet tweemaal of meerder dezelvde klanken mag horen.’
In De Nieuwe Bijdragen, van 1763 en 1766, waarvan het eerste deel wel wat
voorbarig de oprichting der Maatschappij vermeldt in het voorbericht, valt reeds een
groter verscheidenheid van meningen op te merken. Er zijn natuurlijk de bijdragen
met de bekende rationalistische kritiek op de onwaarachtigheden, veroorzaakt door
de slaafse navolging van de klassieken en zij voeren nog de boventoon. Maar
daarnaast wordt Ossian in Nederland geïntroduceerd en gewaardeerd, door Frans
van Lelyveld, die er een vertaling bijvoegt van enkele Zangen van Selma. Hij schrijft,
dat tot zijn verwondering nog niemand in Nederland de aandacht op deze gedichten
geeft gevestigd, hetgeen niet geheel juist was, daar kort tevoren E. Buys in de Holl.
Wijsgeer erop had gewezen. De Engelse kranten ‘weergalmen’ ervan en in Frankrijk
is de belangstelling groot. Hij noemt ze zeer bizondere gedichten, niet voor iedereen,
maar vooral bestemd voor wie speuren naar de bronnen van de poëzie in de
primitieve culturen. Verreweg het belangrijkste echter zijn twee uitvoerige
beschouwingen van de 18 jarige Utrechtse hoogleraar Van Goens, opvallend reeds
door de levendigheid en de kracht van zijn persoonlijke stijl en door zijn argumentatie.
Deze jonge geleerde, die in tien jaar een bibliotheek van 19000 delen bijeen zal
brengen en die met Van Lelyveld tot de 47 eerste leden van de Maatschappij behoort
is zó belezen in de literatuur van zijn tijd, dat hij onomwonden, als een voortreffelijk
voorganger van Potgieter, de buitenlandse literatuur boven de Nederlandse stelt.
Hij pleit ter verbetering niet voor strengere toepassing der regels maar voor een
originele wijze van denken en voor wat hij, vroege voorloper van Marsman, noemt
‘l'esprit créateur’. Hij heeft oog voor de snelle opkomst van de Duitse literatuur, die
nog geen twintig jaren later de onze zo diepgaand beïnvloed zal hebben. Hij noemt
het een voorrecht ‘de zoo onverwachte als gelukkige voortgangen der Duitschers
gezien te hebben’. Later, in Duitsland, zal hij, zoals Reyers in zijn dissertatie over
de Perponcher meedeelt, omgaan met
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Lavater, Gleim en Jacobi en hij stond in correspondentie met Gessner, Wieland en
Riedel.
En dan verschijnen, te beginnen in 1772 en aanvankelijk vrijwel om de twee jaren,
de Werken van de Maatschappij, waarin zich de verscheidenheid van literaire
stromingen en literaire kritiek duidelijk weerspiegelt. Ontevredenheid met de stand
van letterkundige zaken blijkt in 1774 uit de verdediging der voornaamste dichterlijke
vrijheden door Zacharias Henric Alewijn. Hij trekt te velde tegen het nette en
nauwkeurige in woordgebruik en maat, waardoor de pit uit het vers gaat. De dichters
zijn plus l'artistarche que l'aristarche en velen bidden de grammatica als halve
godheid aan. Hoe algemeen zij ze ook aanvaarden, Alewijn vindt het ongerijmd, dat
Nederlanders zich naar de regels van het Latijn moeten schikken. De al te grote
vrees voor vrijheden blust de gloed van het dichterlijk vuur en bant het natuurlijke
uit de gedichten. Alewijn wil die vrees verminderen en wegnemen. In 1775 schrijft
de Maatschappij een prijsvraag uit over: Welke zijn de algemeene oogmerken, die
een dichter moet bedoelen? Welke zijn derhalven de eigenaartige onderwerpen
voor de dichtkonst? En welke zijn derzelver algemeene regelen? Winnaar is de
oud-leraar van de Doopsgezinden te Leiden, C. van Engelen. Zijn antwoord,
gepubliceerd in De Werken van 1779 geeft blijk van de veranderde opvattingen
sinds 1760 en van de invloed der speculaties omtrent de oorsprongen van
beschaving en literatuur. Van Engelen legt er de nadruk op, dat de poëzie een uiting
is van de ziel door middel van de verbeelding. De oorsprong van de literatuur is de
directe zielsuiting van de primitieve mens. De poëzie moet vermaken en heeft niet
in de eerste plaats een nuttigheidsoogmerk. Waar het vermaak ophoudt, eindigt de
poëzie. En als de verbeelding ontbreekt, zinkt zij ‘tot het flauw begrip van Proza’.
Het gevaar van het rijm ziet hij zeer wel, nl. de monotonie, die de kunst benadeelt.
Maar op goede gronden pleit hij voor handhaving. Er is, zegt hij, verband tussen
verbeelding en gehoor. De poëzie is vermaak voor het oor, en dat wordt door het
rijm verhoogd. Maar ook de dichter heeft er baat bij, want het rijm doet hem nieuwe
denkbeelden aan de hand. En wat de onderwerpen betreft: het hartstochtelijke is
het eigenlijke onderwerp van de poëzie. Dat was haar begin en daarin leeft ze nog.
Wel heeft de toenemende werkzaamheid van de menselijke ziel het abstracte
gebracht, maar daardoor loopt de dichter steeds gevaar filosoof te worden.
Het is wellicht dit gedeelte van Van Engelen's beschouwing geweest dat de
directeuren van de Maatschappij er in 1780 toe bracht een prijs-
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vraag uit te schrijven over het verband van de wijsbegeerte met de dichtkunst en
de welsprekendheid. De antwoorden van Bilderdijk en een ongenoemde, die niemand
anders was dan de vorige prijswinnaar, worden bekroond en in 1783 gepubliceerd.
Bilderdijk maakt, evenals reeds Van Engelen had gedaan, een onderscheid tussen
het doel van de dichter als mens en als dichter en ook hij verwerpt de Horatiaanse
eis van nuttigheid, zelfs of liever, juist, met terugblik op de ouden. Scherp richt hij
zich tegen de kunstwetten, die immers uit de poëzie alle vinding, alle geest, alle
vernuft, kortom alle kunst bannen en een eenvormigheid van denkbeelden en melodie
veroorzaken, die vermoeienis en walging wekken. Hij brengt de dichtkunst eveneens
in onmiddellijk verband met de ziel. Het doel van de kunst is: de voorstelling van
het volmaakte, vatbaar voor de ziel. En daar hij de wijsbegeerte opvat als gegronde
zielkennis én als kennis van de natuur, is voor Bilderdijk de dichter de ware wijsgeer.
Hij is overtuigd van de nadelen, die de beschaving heeft voor de dichtkunst. De
ouden staan boven ons, zegt hij, omdat de grotere beschaafdheid voor de dichterlijke
geest nadelig is. Beschaving is vermeerdering van behoeften, maar die belet ons
de gevoeligheid aan te kweken. Wij voelen minder teer en fijn dan de ouden. Wetten,
zeden en voorbeelden onderdrukken ons eigen karakter. Wij volgen niet de inspraak
van ons hart, maar de betamelijkheid. Ingetogenheid en veinzerij en
onderworpenheid, van jongs af geleerd, ontnemen ons de edele hoogmoed. De
driften gaan niet vrij uit, aan de geest wordt de veerkracht ontnomen en het vrije
denken. Wij letten angstvallig op alles en op elkaar. Aldus Bilderdijk.
Hoever zijn wij hiermee afgeraakt van de klassicistisch rationalistische theorieën
van omstreeks 1760. Hoe belicht een dergelijke uitlating de grote verandering in de
opvattingen omtrent de literatuur. De tegenstellingen uit die tijd spreken bovendien
zeer duidelijk uit de bekende controverse tussen Van Alphen en de Perponcher. De
eerste had in zijn dichtkundige verhandelingen van 1782 tegenover elkaar gesteld
de verre tijd van Homerus, Ossian en de Heilige dichters, toen de taal nog niet veel
algemene termen en abstracta bezat, én de eigen tijd met zijn conventionele
afgetrokken taal. Voor Van Alphen was dat gelukkige verleden het beste tijdperk
voor de poëzie. Toen heerste nog de echte taal der hartstochten. En hij bepleitte
de noodzaak van te gaan tot de bronnen van de verbeeldingstaal: de grond van het
poëtische genie is te zoeken in een buitengewone gevoeligheid der ziel. In de beste,
treffendste dichtstukken vinden wij weinig geest. Reeds eerder, in 1778, had Van
Alphen
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ter inleiding van Riedel's theorie der schone kunsten geschreven, dat de dichter de
natuur moet navolgen met het oog van de gevoelige persoonlijkheid. En mét Riedel
brengt hij de typerende scheiding aan tussen poëzie en welsprekendheid, die
eeuwenlang waren samengegaan en in welke scheiding Ernst Robert Curtius een
van de symptomen ziet van de breuk met de klassieke traditie omstreeks 1800.
Evenals Van Engelen kort daarvóór deed en Bilderdijk enkele jaren later zal schrijven,
wordt hierbij gesteld, dat de poëzie niet in de eerste plaats tot nut en stichting behoeft
te zijn, de rhetorica wél.
Hoezeer deze toenemende individualisering en subjectivering tijdgenoten hebben
verontrust, blijkt uit de reacties van de Perponcher. Hij vreest dat die verschijnselen
tenslotte de kunst buiten de natuur zullen brengen en tot het wanstaltige zal leiden
en de mens, zoals Reyers het formuleert, tot verlies van de smaak voor het sociale
leven. De Perponcher voelt de grond onder zich wegzinken, nu de individuele
uitdrukking van individuele gevoelens de klassieke wetten der dichtkunst dreigt met
ontbinding. Hij klaagt, dat er geen grondbeginsel meer is: de natuur geldt niet langer
als zodanig en ook het gevoel alleen kan het niet zijn. Deze consequenties heeft
Van Alphen niet bedoeld noch gevreesd en hij vindt dat De Perponcher hem
onrechtvaardige verwijten doet. Voor ons is het duidelijk, dat de behoudzucht ook
hier de risico's het scherpst in het oog had. De romantiek hééft de breuk bevorderd
tussen kunstenaar en maatschappij en hééft tot uitersten van subjectivisme geleid
en grandioze deformaties. Hier wordt, in het rustige Nederland, dat een dergelijke
romantiek niet of nauwelijks zal kennen, een pennestrijd gevoerd over de toekomst
van de literatuur, en beide schrijvers voelen aan wat er op het spel staat. In een
tijdsverloop van nog geen twintig jaren raakt de ontwikkeling op gang van
klassicistisch rationalisme naar romantisch subjectivisme. Tijdens dit proces maken
enkele genres - het heldendicht, het herdersdicht - zich op voorgoed te verdwijnen.
En statische opvattingen omtrent de poëzie en het dichterschap beginnen het veld
te ruimen voor veelzijdige beschouwingen, die ook door hun veelvuldigheid de
overgang kenmerken. Blijvend boeit ons het probleem van het waardoor en waarom
zó? Maar zeker is één van de oorzaken, dat voor menig dichter van tóén gold,
hetgeen Marsman twintig jaar geleden van Paul van Ostayen schreef: de kwestie
nieuw of niet-nieuw was voor hem doodeenvoudig: modern, van-zijn-tijd zijn is een
sine qua non voor ieder goed dichter.
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De Nederlandsche taalkunde tijdens de eerste levensjaren van de
Maatschappij
Door H. de Buck
Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren!
Toen ik de vereerende uitnoodiging, op deze feestelijke samenkomst te spreken
over het U aangekondigde onderwerp, aannam, heb ik, dat gevoelde ik wel,
daarmede een ietwat hachelijke taak aanvaard. Is dit onderwerp wel geschikt om
luister bij te zetten aan de heugelijke herdenking van de officieele erkenning onzer
Maatschappij in 1775? Immers het begrip ‘Nederlandsche taalkunde’ roept
onmiddellijk de herinnering wakker aan hetgeen daaronder in onze schooljaren in
de eerste plaats werd verstaan: spelling, geslachtsonderscheiding (deze misschien
niet meer voor de jongeren onder U), verbuiging en vervoeging, niet de pleizierigste
uren in de schoolbanken. De trieste associatie is er in ons geval terecht. Het zijn
juist deze onderdeelen van de regulatieve spraakkunst, die de achttiende-eeuwers
voornamelijk bezig hielden, en over de wijze waarop zij, ook de leden van onze
Maatschappij, deze spraakkunst beoefenden, heeft een weinig erkentelijk nageslacht
een eeuw later niet vriendelijk geoordeeld. Een van hen, bij uitstek bevoegd op dit
terrein, ons medelid De Vooys, heeft verklaard, dat een in bijzonderheden afdalende,
vergelijkende studie van al wat in de achttiende eeuw, sedert Lambert ten Kate,
over spraakkunst en spelkunst geschreven is, onverkwikkelijke lectuur zou opleveren,
een ‘schrale weide’. Inderdaad, ik geloof dat met hem en ik mag en wil U dan ook
op dezen feestdag niet naar deze schrale weide brengen. Mijn voornemen is niet,
in bijzonderheden af te dalen - de tijd daarvoor zou mij ook ontbreken - wel, U een
zeer summier overzicht te geven van wat de taalbeoefenaars in de periode, die ons
nu bezig houdt, hebben gewild en gedaan, en vooral, welke de taalkundige
opvattingen zijn geweest, die de richting van hun taalbemoeienis hebben bepaald.
Een algemeene karakteristiek dus, die uiteraard de gebreken zal hebben van alle
schematiseering en waarvoor ik dan ook op voorhand een beroep doe op Uw
goedgunstigheid. Maar ik meen, dat ik voor zulk een behandeling
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van mijn onderwerp toch enkele oogenblikken Uw aandacht mag vragen, want, ook
De Vooys heeft het erkend, de onderhavige periode is van groot belang geweest
voor de geschiedenis van onze taal. Zij heeft gebracht, aldus De Vooys, ‘de vestiging
van een ‘schrijftaal’- grammatica met een onbestreden gezag en de uitbreiding van
een daaraan beantwoordend schrijfgebruik’.
Wie zal het belang daarvan ontkennen? Zeker niet zij, die omstreeks het midden
van de achttiende eeuw hun moedertaal moesten gebruiken voor welke geschriften
dan ook, maar zich pijnlijk bewust waren van de gebrekkigheid van dat instrument.
Integendeel, voor hen was dit belang het alles beheerschende motief. Voor hen niet
als eersten in onze vaderlandsche taalgeschiedenis. Zij hebben talrijke voorgangers
gehad, ik kom er straks op terug. Maar de algemeenheid en de intensiteit van hun
streven doen toch nieuw aan. Onze Maatschappij heeft er niet in de laatste plaats
haar ontstaan aan te danken.
De geschiedenis is U bekend. Gedreven door de zucht om de beoefening van de
vaderlandsche taal- en letterkunde op een hooger plan te brengen, dan waarop ze
bij de gelijktijdige dichtgenootschappen en niet-academische liefhebbers stond,
richtten Leidsche en Utrechtsche studenten hun eigen taal- en dichtkundige disputen
op, Linguaque Animoque Fideles (1757), later omgedoopt in Minima Crescunt (1761)
te Leiden, Dulces ante omnia Musae (1759) te Utrecht. Hun leden waren redacteurs
en medewerkers van de Leidsche ‘Tael- en Dichtkundige Bijdragen’ (1758-'62), het
eerste literair-critische tijdschrift in onze taal, gevolgd door de ‘Nieuwe Bijdragen tot
opbouw der vaderlandsche letterkunde’ (1763-'66), en van de beide Utrechtsche
‘Proeven van oudheid-, taal- en dichtkunde’ (1775 en 1782).
Begaafde studenten zijn het stellig geweest. Ik noem slechts Kluit, van Wijn,
Tollius, Tydeman, Alewijn, later mannen van naam in hun wetenschap. Ook Van
Lelyveld behoorde tot hen, de voornaamste oprichter van onze Maatschappij, die
als een voortzetting van de bovengenoemde disputen mag worden beschouwd, het
volwassen product van denzelfden geest van vernieuwing, met meer gezag bekleed
door het toetreden van roemruchte geleerden als de Leidsche professoren
Valckenaer en Ruhnkenius, wier verdiensten jegens de Maatschappij zich overigens
in hoofdzaak tot dit feit zullen hebben beperkt. Zulke leden moeten echter wel zeer
hebben bijgedragen tot verhooging van haar prestige en tot vermindering van het
minderwaardigheidscomplex,
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dat vele leden van Minerva, Dulces en onze Maatschappij ondanks hun geestdrift
voor de vaderlandsche taal- en letterkunde toch nog wel zullen hebben gehad ten
opzichte van de aloude en hechte positie van de klassieke philologie, die juist in de
achttiende eeuw door mannen als Hemsterhuis, Valckenaer, Ruhnkenius en vele
anderen een nieuwen bloei beleefde.
Het 's een der kenmerken van de nieuwe beweging geweest, dat haar
vertegenwoordigers telkens weer zijn opgekomen voor de erkenning van het
wetenschappelijk karakter van hun taal- en letterkundige studiën. Zij wilden au
serieux genomen worden. Talrijk zijn de uitlatingen, waarin zij zooiets als
rechtsgelijkheid met de klassieke philologie bepleiten. Nu, met die rechtsgelijkheid
heeft het zoo'n vaart niet geloopen, de discriminatie is niet zoo spoedig uit de
vaderlandsche geleerdenwereld verdwenen. Maar in 1797 is dan toch maar als een
bescheiden begin van officieele erkenning aan de Leidsche hoogeschool de eerste
leerstoel voor de nationale taal- en letterkunde gevestigd. En al is de onmiddellijke
aanleiding daartoe een staatkundige overweging geweest van den unitaristischen
curator Laurens van Santen, volbloed classicus en dichter van neo-latijnsche poëzie,
de Maatschappij heeft toch de sfeer helpen scheppen, waarin dit novum mogelijk
was.
Intusschen, die erkenning als wetenschap was slechts een van de middelen tot
het groote concrete doel, dat de beide studentengenootschappen en daarna de
Maatschappij nastreefden, den opbouw van de moedertaal. Dit is het grondmotief
van al die taalkundige verhandelingen, manifesten, plannen en verslagen, die
verschenen in de Bijdragen van Minima, de Proeven van Dulces, de Handelingen
en de Werken van de Maatschappij of bewaard zijn gebleven in de
genootschapsarchieven.
Tezamen geven zij een beeld van een tevoren niet gekende bedrijvigheid en
samenwerking voor dat eene doel, den opbouw der moedertaal. Deze menschen
moeten sterk het gevoel hebben gehad, dat nu eindelijk de tijd was gekomen voor
een uniforme regeling der spelling en een codificatie van de schrijftaal in een
algemeen aanvaarde spraakkunst. Zij hadden genoeg van de verwarring, die in
spraakkunst en spelling heerschte en die door het willekeurige geliefhebber van de
dichtgenootschappen nog erger dreigde te worden dan ze al was. Groote
verwachtingen hadden zij op dit stuk van de Maatschappij, die naar de bedoeling
van haar hoofdstichter, Van Lelyveld, zoo iets moest worden als de Académie
française, ‘een vergadering, penes quam arbitrium sit et jus

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

24
et norma loquendi’, zooals Van Goens het uitdrukte. Natuurlijk was dit te hoog
gemikt. Wat in het sterk gecentraliseerde Frankrijk mogelijk was, moest in de
federalistische en particularistische Republiek wel mislukken.
Maar in de spelling van Siegenbeek (1804) en Weiland's ‘Nederduitsche
spraakkunst’ (1805), beide gedekt door het gezag der overheid, zijn hun idealen in
vervulling gegaan. En niet buiten hun toedoen. Integendeel, de eerste officieele
spelling is meer het werk geweest van Kluit, dan van Siegenbeek, en Weiland's
spraakkunst is ook niet buiten de medewerking en aanbeveling van de Maatschappij
tot stand gekomen. Langzamer is het gegaan met het algemeen omschrijvend
woordenboek, waarvoor de Maatschappij onmiddellijk na haar stichting al plannen
beraamde en waarvoor o.a. door Kluit reeds voorbereidend werk was verricht.
Maar een gedeelte van het grootsche ontwerp werd althans, ook nu weer met
gebruikmaking van hetgeen de Maatschappij al bijeengebracht had, voorloopig
verwezenlijkt in Weiland's Nederduitsch taalkundig woordenboek (1799-1811).
Maar genoeg van al deze bedrijvigheid. Ik heb U beloofd, niet in bijzonderheden
te zullen afdalen. Het wordt tijd, dat wij ons afvragen, waarin deze mannen zich dan
naar eigen meening zoo gunstig onderscheidden van minder wetenschappelijke
voorgangers en tijdgenooten. Want dat gevoelden zij sterk. Eén citaat uit vele:
wanneer Alewijn het streven dezer lieden naar taalverbetering bespreekt, vonnist
hij: ‘Elk wil op zijne wiize de taal beschaven. Het gevolg nu, gelijk natuurlijk is, is
allerongelukkigst. Men heeft zoowat gelezen, men weet er zoo iets van; maar men
heeft niet alles in zijn zamenhang doorkeken, en althands geenen ommegang gehad
met de ouden’.
Zulke taalbeschavers propageerden, volgens Alewijn, woorden als: gebeurenis,
vergevenis, ten rechte, daar te boven, eenvouwig, aartig, alleen ter wille van een
geforceerde regelmaat, ‘een volstrekt willekeurigen handel’, een regelmaat van
eigen maaksel. Hun dwaling was, dat zij die regelmaat niet gezocht hadden in het
verleden van de taal, zooals zij van Verwer, Ten Kate en Huydecoper hadden kunnen
leeren. Want dat zijn de groote mannen van Minima, Dulces en de Maatschappij.
Die hadden gepredikt, dat men de taalregels niet moet maken, maar vinden, en wel
in het nog onverbasterde verleden van de taal. ‘De Ouden, ja de Ouden alleen, zijn
't, die ons konnen leeren wat Duitsch zij, en hoe
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wij behooren te spreken (sic) en te schrijven’, had de radicaalste van de drie,
Huydecoper verkondigd. Voor hen hadden de mannen van wat wij nu maar ‘de
nieuwe richting’ zullen noemen, de grootste vereering. Hun leer van terugkeer tot
de ouden hangen ook zij aan, in theorie en, zooveel doenlijk, ook in de praktijk.
Daarin ligt het karakteristieke van hun spraakkunstbeschouwing, daarin hebben zij
de pretentie wetenschappelijker te werk te gaan dan die andere taalbouwers uit het
verleden en heden. Een kort overzicht van hetgeen vóór hen aan vaderlandsche
taalkunde was gedaan moge dit verduidelijken.
Die vroegere taalkunde was even sterk gericht geweest op regeling en verbetering,
als die van de achttiende eeuw, en haar opvattingen en methoden zijn niet te
begrijpen zonder kennis van die der klassieke grammatica. Want op weinig terreinen
zijn de Grieken en, op hun voorbeeld, de Romeinen zoo naar waarheid onze
geestelijke voorouders geweest als op dat der spraakkunst. Wat is nu het
kenmerkende van hun opvatting daarover? Tot zooiets als een historische
grammatica zijn zij niet gekomen. Hun bemoeienis met de taal beperkte zich tot het
bestaande taalgebruik, dat zij zochten te verbeteren en aan regelen te binden. Maar
bij dat streven openbaarde zich toch een diepgaand verschil van opvatting. Ook de
Oudheid heeft haar taalstrijd gehad en wel die tusschen de analogisten, de
Alexandrijnen uit de school van Aristarchus, en de anomalisten, de Stoïci, de
volgelingen van Crates. Analogisten zoowel als anomalisten zochten naar normen,
maar de eersten zochten ze in de analogia, de regelmaat in de tot een bepaalde
categorie behoorende vormen, waarvan zij aannamen, dat zij aan de taal
oorspronkelijk eigen was geweest en die zij nu wilden trachten te herstellen, de
laatsten ontkenden die natuurlijke analogie, geloofden in de anomalie en zochten
hun normen in het gebruik, den usus, en wel vooral in het gebruik van de
gezaghebbende schrijvers. Zij hanteerden de criteria van de consuetudo en de
auctoritas. Ten slotte bleken deze in de praktijk de sterkste. Daarom werden zij de
doorslaggevende criteria. Maar men kan den analogisten de eer niet onthouden,
dat hun theorie een dieper inzicht verraadt in het wezen van de taal. Niet dat men
hun moderne inzichten op dat punt mag toeschrijven. Maar zij beseften toch, dat in
de taal niet alles buiten wet en regelmaat toegaat. Alleen, die verheven eigenschap
van de taal was iets dat, in een ver verleden, de aurea aetas, ontstaan, slechts in
dien vroegsten tijd ongestoord gewerkt had en vervolgens, overeenkomstig de
pessimistische wereldbeschouwing van de Oudheid, met de
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geheele menschelijke samenleving was verbasterd en verduisterd. Het criterium
der analogie bleef echter zijn geldigheid behouden naast die der anomalisten, mits
het daarmede niet in botsing kwam.
Wat vinden wij van dat alles terug bij hen, die sinds de zestiende eeuw ijverig
doende waren de landstaal te verheffen tot het peil van het vereerde Latijn, tot een
taal even sierlijk, even rijk aan vormen en evenzoo gebonden aan onwrikbare regels?
Het spreekt vanzelf, dat hun ideaal was een Nederlandsche spraakkunst naar het
model van de Latijnsche. Maar het spreekt ook vanzelf, dat dit niet gemakkelijk en
in korten tijd te verwezenlijken viel bij de groote onzekerheid en verscheidenheid
van het taalgebruik in de Nederlanden. Moeizaam kwam dan ook onze
renaissance-spraakkunst tot stand en wij zien in haar ontwikkelingsgang mét alle
technische termen van de klassieke grammatica ook de problemen van de laatste
ten tooneele verschijnen. Ook hier aanvankelijk de voortdurende botsing tusschen
de analogie, de regelmaat, en den usus, het gebruik. Immers men kon wel in
gehoorzaamheid aan de analogie met willekeurig vastgestelde regels een strenge
regelmaat in de taal voorschrijven, het ongedisciplineerde gebruik was daarmede
nog al te zeer in strijd. Maar dit werd anders in de eerste helft van de zeventiende
eeuw, toen enkele schrijvers en dichters onze renaissance-schrijftaal zoo ver hadden
gecultiveerd, dat men nu ook de criteria der anomalisten, de consuetudo en vooral
de auctoritas, het achtbaar gebruik der gezaghebbende schrijvers, kon gaan
toepassen. Men deed dit dan ook ijverig en, waar op menig punt dit achtbaar gebruik,
zooals te verwachten was, nog te kort schoot, zorgde de analogie voor de noodige
aanvulling met eigengemaakte regels. Een zeer kunstmatige spraakkunst,
gegrondvest op een in menig opzicht kunstmatige literaire taal, is van dat alles het
resultaat geweest. Hooft en Vondel, vooral de laatste, hebben in de eerste plaats
de regels voor die spraakkunst moeten leveren, die haar volledigsten en meest
gezaghebbenden vorm ten slotte gevonden heeft in Arnold Moonen's Nederduitsche
Spraekkunst. Zij verscheen voor het eerst in 1706 en is vele malen herdrukt.
Dat laatste zou misschien niet gebeurd zijn, als de tijdgenooten meer oog hadden
gehad voor de beteekenis van een interessant boekje dat een jaar na dat van
Moonen onder den schuilnaam Anonymus Batavus verscheen en van een geheel
andere taalbeschouwing uitging: de ‘Linguae Belgicae idea grammatica’, d.i.
spraakkunstige schets van de Nederlandsche taal, van Adriaan Verwer, een
Amsterdamsch koopman.
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Met hem zijn we dan teruggekeerd tot ons eigenlijk onderwerp, de
spraakkunstbeschouwing van de nieuwe richting in de tweede helft der achttiende
eeuw, die zich behalve op Ten Kate en Huydecoper ook zoo gaarne of Verwer
beriep. Waarin onderscheidde deze merkwaardige dilettant zich van Moonen, wiens
opvattingen hij behalve in de ‘Idea’ bestreed in een tweetal uitgegeven brieven en
in de ‘Afscheidtrede’ van zijn ‘Nederlants See-rechten’? Kort samengevat hierin,
dat hij niets moest hebben van het alleenzaligmakend gezag van onze groote
zeventiende-eeuwsche dichters en van Moonen's willekeurige onwrikbare regels.
Hij erkende het good recht van de dichtertaal, maar niet haar auctoritas voor onze
spraakkunst. Hij erkende evenmin Moonen's analogia van eigen maaksel. ‘Ik houde
van geene gefabrijkte regelen, die zoo vele exceptiën overlaten als ze groot zijn’
schreef Verwer. Wel slaat bij hem de weegschaal door ten gunste van de analogie,
maar dan van de ware analogie, die niet gemaakt, maar gevonden moet worden,
en wel in de door hem veronderstelde lingua communis, de algemeene landstaal,
in een vorm die nog niet zoover afgeweken was, als in Verwer's dagen, van den
oorspronkelijken idealen staat in het seculum analogum. Dit seculum analogum was
niet Verwers vinding. Het begrip bestond, zooals wij gezien hebben, reeds in de
klassieke Oudheid bij de analogisten, en ook bij de zestiende-eeuwsche humanisten
was het herleefd. Maar de klassieke analogisten hadden het niet gebracht tot
historisch onderzoek van het verleden der taal.
Bij Verwer is het nieuwe, dat hij daartoe wel heeft aangespoord, en hij had daarbij
het oog op de, weliswaar zeer schaarsche, taalmonumenten van vóór ‘de Verloopene
Tijtbeurte’, het tijdperk van de Bourgondische, Oostenrijksche en Spaansche
overheersching, toen onze taal zoo deerlijk in haar oorspronkelijke analogie gehavend
was. Hij vroeg voor het eerst taalkundige belangstelling voor het Middelnederlandsch.
Ook deed hij dat voor de taal van de Statenbijbel en van Hugo de Groot, uit het
begin van de zeventiende eeuw, toen, naar hij aannam, weer een tijd van herstel
gevolgd was.
Verwer heeft Moonen's gezag niet kunnen ondermijnen. Hijzelf verkondigde ook
zonderlinge denkbeelden. Maar in twee opzichten stond de eerste toch ver boven
den laatste: in de opvatting, dat de taalregels niet gemaakt, maar gevonden moeten
worden, en in die andere, dat zij gezocht moeten worden in een algemeener en
gewoner taalgebruik dan de gekunstelde renaissancetaal van Hooft en Vondel.
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Verwer's denkbeelden hebben grooten invloed gehad op zijn jongeren vriend Lambert
ten Kate.
Ook deze nam aan, dat onze taal eens een tijdperk van strenge regelmaat had
gekend, en hij heeft in zijn ‘Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der
Nederduitsche sprake’ juist deze regelmaat, die ‘de Kroone eener Tale’ is, willen
aantoonen. Zijn vergelijkende studie van eenige germaansche talen, waarvoor hij
later als baanbreker is geëerd, en zijn onderzoek van onze oudere taal brachten
hem tot de triomfantelijke uitspraak, ‘dat het gemeene zeggen van daer is geen
Regel zonder exceptie bij onze Tael geene proef meer kan houden’, mits die regels
dan ook werkelijk gevonden en niet gemaakt zijn.
Ten Kate is zonder twijfel de oorspronkelijkste geweest onder de
achttiende-eeuwsche taalkundigen. In zijn Aenleiding toont hij op tal van punten
een inzicht, dat modern aandoet. Zijn gezond verstand heeft hem ervoor behoed,
een voorbarig gebruik te maken van de resultaten van zijn taalstudie tot verbetering
van de taal van zijn eigen tijd. Daarin wilde zijn vriend Verwer verder gaan. Ten
Kate heeft zich evenmin gewaagd aan een reconstructie van de oertaal, zooals die
in de studie van het Grieksch in de Schola Hemsterhusiana weldra mode zou worden.
De vereering voor de analogie zat in de achttiende-eeuwsche lucht. Dit begrip
moet veel aantrekkelijks hebben gehad voor den geest van dien tijd, die naar het
rationalisme neigde. Want vergeten wij niet, dat die oorspronkelijke analogie in de
taal naar de opvatting van de achttiende-eeuwsche geleerden geheel een product
van de menschelijke rede was. Geholpen door de in dien tijd opkomende
empiristische methode wilden zij die analogie opsporen en reconstrueeren.
Zoo heeft Tiberius Hemsterhuis voor het Grieksch willen aantoonen, dat deze
taal uit een klein getal wortels, een begrip dat eerst door de Hebreeuwsche
grammatica bekend was geworden, naar strenge regelmaat op volkomen doorzichtige
wijze was opgebouwd. Zijn vriend, de orientalist Albert Schultens deed hetzelfde
voor het Hebreeuwsch. Dr J.G. Gerretzen heeft in zijn proefschrift over de ‘Schola
Hemsterhusiana’ uitvoerig beschreven, hoe de methode van Hemsterhuis, door
dezen op zijn colleges voorzichtig gehanteerd en daarbuiten nooit gepubliceerd,
door Valckenaer verder is ontwikkeld en door diens leerlingen ten slotte in discrediet
is gebracht, daar zij ontaardde in louter speculatie en goochelarij. Ten Kate heeft
zich nooit aan iets dergelijks schuldig gemaakt. Toch is de leer, dat alle Grieksche
woorden terug te brengen
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zouden zijn tot éénlettergrepige wortels, die gevarieerd kunnen worden met de
klinkers α, ε, ι, ο en υ, voor ons onderwerp wel van belang, want bij de medewerkers
aan de Bijdragen duikt ze even op. Enkelen hunner hebben zich ook op het
gevaarlijke pad van de afleiding begeven en zij waren van oordeel, dat hun vereerde
leermeester daarin toch niet ver genoeg was gegaan, nl. niet tot de ontleding in de
ondeelbare ‘allereerste grondzaden’, de ‘eerste woordzaedkens’, de ‘eensilbige
klanken van ééne, bepaelde, eigenlijke en lichaemlijke beteekenis, welke in al de
uitspruitzels, stammen en takken van die zaedkens, als het oorspronkelijk moederzap
min of meer doorspeelt’.
Aldus de redactie in een opwekking tot dit soort taalstudie, naar aanleiding van
een verhandeling in haar tijdschrift over eenige worteldeelen onzer taal, met een
bijlage over bel, bal, bol en belgen. Tollius, een leerling uit de Schola
Hemsterhusiana, schreef daarop een Proeve ener nieuwe wijze van afleiden uit de
worteldeelen ta'en, te'en, ti'en, to'en, tu'en, en Van Wijn volgde met een verhandeling
over pa'en, pe'en enz., die niet meer gedrukt werd. Werd deze ‘Spielerei’ den
nuchteren Hollanders toch te dol?
Was Ten Kate zeer voorzichtig geweest met de toepassing van het zegevierende
criterium der analogie, bij den derde van de trits van leermeesters der nieuwe richting,
bij Huydecoper, was dat niet meer het geval. Deze was dan ook de rechte man om
de theorie van Verwer in praktijk te brengen, want hij was ongetwijfeld de beste
kenner van ons taalverleden, met name van het Middelnederlandsch. ‘Hoe nader
aan den oorsprong, hoe verder van het verderf’ volgens Huydecoper, die daarom
het Middelnederlandsch een beter terrein vond om onze oude taalvormen terug te
zoeken dan Vondel, wiens taal hij in zijn Proeve van Taal- en Dichtkunde (1730)
aan critiek onderwierp. Van dit geleerde werk verscheen van 1782-1788 een tweede
druk, voor het grootste deel door Van Lelyveld bezorgd. Huydecoper had school
gemaakt met zijn methode, waartegen men slechts bij hooge uitzondering in verzet
dorst komen, zooals bv. in het geval van den Ablativus absolutus in onze taal.
Toen Kluit zijn eerste Vertoog over de spelling schreef, in 1763, liet hij deze nauw
aansluiten bij het Middelnederlandsch. Zijn tweede Vertoog, dat van 1777, is echter
al minder radicaal, en, al hebben Clignett en Steenwinkel in de inleiding op hunne
‘Taelkundige mengelingen’ van 1781 nog een echt pleidooi à la Huydecoper gegeven
voor de toepassing van de kennis der middeleeuwsche taal voor het herstel van de
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regelmaat in die van den eigen tijd, de invloed van die leer begint toch merkbaar te
tanen. In de praktijk bleek zij toch niet opgewassen tegen het tirannieke gebruik. In
de grondslagen van de eerste officieele spelkunst en spraakkunst vinden wij haar
dan ook nauwelijks terug. Siegenbeek en Weiland hadden van Duitschlands grootsten
taalleeraar, Adelung, een ander en moderner inzicht in de ontwikkeling van een taal
geleerd dan dat van Huydecoper c.s. Voor hen was dit werkelijk een ontwikkeling
en niet meer een proces van louter verbastering van een idealen staat, al hadden
zij dan van die ontwikkeling een andere, meer rationalistische, voorstelling dan de
negentiende-eeuwsche historische school van Matthias de Vries en de zijnen. Bij
Siegenbeek en Weiland moet dan ook het criterium der regelmaat zijn eerste plaats
weer afstaan aan dat van het gebruik. Toch blijft het eerste ter dege van kracht,
zoodat, wanneer het gebruik hun om de een of andere reden niet aanstond, dit,
precies als bij Adelung, tot misbruik werd gedegradeerd en door de regelmaat
vervangen. Daarom kon later De Vries, met alle waardeering voor hun arbeid, hun
toch verwijten, dat zij de eenparigheid in spelling en spraakkunst hadden bevorderd
tot elken prijs en geen oog hadden gehad voor de natuurlijke ontwikkeling van de
taal, precies wat ook Jacob Grimm aan Adelung verweet.
Ik ben thans aan het einde gekomen van mijn zeer beknopt overzicht van de
theorie en praktijk der Nederlandsche spraakkunst van de zestiende tot het begin
van de negentiende eeuw. Het had geen ander doel dan U te toonen, hoe in het
wisselend spel van de geijkte criteria der classicistische critische grammatica,
voornamelijk de analogia en den usus, in die phase van den ontwikkelingsgang van
onze spraakkunst, die ons nu bezighoudt, de analogie den boventoon voerde, te
weten de analogie, zooals die uit het verre taalverleden opgediept moest worden,
en verder, hoe de school van Huydecoper dit gevoelde als een vooruitgang in
wetenschappelijk gehalte. Diegenen onder U, die in deze zaken thuis zijn, zullen
willen opmerken, dat ik wel wat sterk den nadruk heb gelegd op dat ééne element
en dat zij toch ook in ruime mate die andere, die uit de eigen rede geputte, analogie
hebben toegepast, dat juist Huydecoper en de zijnen vooral aansprakelijk moeten
worden gesteld voor de ‘grammaire raisonnée’ van het Nederlandsch, in de eerste
plaats Huydecoper zelf, die ‘taaldespoot uit de pruiketijd’, zooals hij door Kollewijn
is genoemd. Inderdaad, zooals bij Moonen met zijn zelf ‘gefabrijkte’ regels en zooals
bij Siegenbeek en Weiland met
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hun wraking van het ‘misbruik’, ging ook bij deze menschen hun achttiende-eeuwsche
natuur boven de leer. Maar ik acht het toch volkomen begrijpelijk, dat zij zelf zich
deze leer als een verdienste aanrekenden. Immers uitgaande van de juiste theorie,
dat er in de taal toch een naar bepaalde wetten luisterende orde moet heerschen,
hebben zij een consequente poging gedaan, deze daar op te sporen, waar alleen
zij volgens een eeuwenoude traditie met de meeste kans op succes verwachten
moch ten haar terug te vinden.
Wat zal tenslotte ons eindoordeel zijn? Dat van de negentiende-eeuwsche
historische school is niet gunstig geweest, dat van de ‘Vereenvoudigers’ vernietigend.
Slaafsche navolging van de Latijnsche grammatica, gemis van inzicht in de natuurlijke
ontwikkeling van de natuurlijke gesproken taal, uitsluitende belangstelling voor de
schrijftaal, die zij met een kunstmatige spraakkunst in een stijf en deftig keurslijf
hebben gestoken, ziedaar hun voornaamste verwijten aan onze oude taalregelaars,
een hoogst enkele loffelijke uitzondering daargelaten, en in het bijzonder aan die
van de achttiende eeuw, met als hoofdschuldige Huydecoper.
Geen ‘daad van eenvoudige rechtvaardigheid’ zal hen van die beschuldigingen
kunnen vrijspreken. Zij hebben dat alles inderdaad gedaan. Maar konden zij wel
anders in hun omstandigheden? Is het geen anachsronisme, van hen inzichten in
de taal te verwachten, die eerst veel later onder invloed van nieuwe geestelijke
stroomingen gemeengoed zijn geworden? Geldt trouwens ook het standpunt van
Kollewijn t.a.v. de overgeleverde schrijftaal al niet weer als te eenzijdig, doordat
men weer meer begrip gekregen heeft voor de rechten en het eigen karakter van
die taal? Eén ding is zeker, in de tweede helft van de achttiende eeuw was er een
dringende behoefte aan een algemeen aanvaarde regeling van onze spelling en
van onze spraakkunst. De bevrediging van deze behoefte kon bij de groeiende
maatschappelijke en cultureele eenheid van de Republiek niet al te lang meer worden
uitgesteld. Maar de normen voor deze regeling konden bezwaarlijk gezocht worden
in een algemeene beschaafde spreektaal, die zich in dien tijd nog heel wat minder
had geconsolideerd dan haar geschreven zuster. Men moest zich wel aan de laatste
houden.
Ten slotte. Geen regulatieve spraakkunst, ook niet de meest vrijzinnige, ontkomt
ooit geheel en al aan de spanning, dikwijls het conflict, tusschen de criteria van de
regelmaat en van het gebruik. Het is geen
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wonder, dat de achttiende-eeuwers met hun voorliefde voor het ordenende verstand
zich het meest hebben aangetrokken gevoeld tot het eerste. Men sprak in hun eeuw
graag figuurlijk van een ‘taaltuin’. Hoe zou die er anders hebben kunnen uitzien dan
hun werkelijke tuinen in den stijl van Le Nôtre? Bij den geest en den smaak van hun
nazaten paste meer een tuin in den Engelschen landschapsstijl, met meer vrijheid
voor de natuur, i.c. het vanzelf gegroeide gebruik, maar toch een tuin, onder de
ordenende hand van den tuinman, op straffe van anders geen tuin meer te zijn,
doch een stuk wildernis, dat, hoe aantrekkelijk ook als ‘wild gardening’ in een
afgezonderd hoekje, voor het geheele terrein zelfs door den radicaalsten
vereenvoudiger niet zou zijn verkozen.
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Culturele aspecten en perspectieven in Nederland omstreeks 1775
Door G.M. de Gelder
Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren,
Wanneer wij feiten uit het verleden willen beschouwnn - ja zelfs feiten die in onze
eigen tijd hebben plaatsgevonden - dan is wel te bedenken dat zulk een beschouwing
nooit objectief is in deze zin dat zij totaal onafhankelijk van onze subjectiviteit is.
Afgezien hiervan dat een of ander feit in het geheel geen feit heten mag wanneer
het niet betrokken is op het waarnemende bewustzijn, de interpretatie van een feit
is te allen tijde door onze subjectiviteit gekleurd, door onze individuele en persoonlijke
structuur. En deze is zelf door talrijke factoren buiten ons mede-bepaald, laat ons
zeggen medebepaald door de tijd en de ruimte, het milieu waarin wij leven. Het
behoeft geen betoog dat onze beschouwing en interpretatie van een feit dermate
gekleurd kan zijn dat zij vrijwel geheel en al geen aanspraak op objectiviteit kunnen
maken. Een ware beschouwing van een feit is niet subjectief óf objectief, maar ín
zijn subjectiviteit objectief, m.a.w. zij is een subjectieve beschouwing die zích tot
een objectieve geldigheid blijkt waar te maken. En dit blijkt het geval te zijn wanneer
wij dit of dat feit uit het verleden zo weten te verstaan dat het betekenis krijgt in de
gang van het wereldgebeuren, dus mede in het heden waarin wij leven en mede in
de toekomst waarin mensen na ons zullen leven. De betekenis of zin van dit of dat
feit in de geschiedenis is het proces van de geschiedenis als zodanig, hetwelk
telkens in en als het heden wordt gekend en op telkens vollediger wijze wordt gekend.
Dat ik dit laatste zo denk is een teken van mijn persoonlijke
werkelijkheidsbeschouwing. Om deze voor U te ontwikkelen ontbreekt mij op het
ogenblik de tijd. Om U evenwel met enkele woorden de achtergrond van mijn verdere
betoog bekend te maken zou ik nog even willen zeggen dat naar mijn inzicht een
feit uit het verleden goed wordt verstaan wanneer wij het plaatsen kunnen in de
ontwikkeling van de mens en de menselijke samenleving, welke ontwikkeling
wederom m.i. de
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zelfbewustwording van de werkelijkheid in de mens en als mens is, en welke
zelfbewustwording, wat de mens en de menselijke samenleving betreft, zijn en haar
bevrijding en dus vrijheid beduidt. Datgene wat wij geschiedenis noemen is
geschiedenis ván en vóór de menselijke geest. Haar inhoud is de verwerkelijking
van de vrijheid, welke verwerkelijking wij in haar noodwendigheid kunnen en hebben
te begrijpen. En de wijze waaróp zich de werkelijkheid, de gehele werkelijkheid, dus
zowel de nog niet menselijke natuur als de menselijke geschiedenis verwerkelijkt,
is nader als de dialectische te begrijpen. Anders uitgedrukt, de werkelijkheid
verwerkelijkt zich door zelfpolarisatie, door het blijvend stellen van zich tot elkander
verhoudende en aan elkander opheffende momenten. Zo constateren wij overal in
de natuur en in het denken en leven der mensen blijvend de werkzaamheid van
aan elkander tegengestelde krachten. De ene kracht roept de ander op en de een
zoekt zich aan en met de ander op te heffen en te verheffen tot een hogere, vollediger
manifestatie van de werkelijkheid in het proces harer zelfbewustwording of
zelfbevrijding.
Het tijdvak waarover wij hier vandaag spreken is dat van de laatste helft van de
18de eeuw, in het bijzonder met betrekking tot ons Nederland. Het is voor alles een
periode waarin de menselijke geest zich op het sociale en politieke gebied des
levens doet gelden. Wat in deze de Republiek der Verenigde Nederlanden betreft,
zij was reeds gedurende meer dan een eeuw - wat het binnenland aangaat - door
de tegenstelling van de ‘staatsgezinden’ en de ‘prinsgezinden’ beheerst. In de 2de
helft van de 18de eeuw, bepaaldelijk na 1774 formeerde zich als ‘derde’ partij die
der z.g. Patriotten. Zij formeerde zich uit verlichte regenten, een gedeelte van de
provinciale adel en burgerlijke democraten. Professor Huizinga heeft opgemerkt dat
het woord ‘patriot’ aanvankelijk, in vroeger tijden, de betekenis had van landgenoot,
dat patriotisme spoedig daarop en daarnaast de betekenis krijgt van vaderlandsliefde.
Hierbij is te bedenken dat omstreeks 1750 ‘patriotisch’ en ‘oranjegezind’ nog
samengaan. In de periode waarover wij nu spreken, wordt - wederom volgens prof.
Huizinga - de betekenis van patriotisme verschoven naar het politieke streven naar
volksvrijheid, rechtsgelijkheid, hervorming van de staat, vooruitgang van de
maatschappij en tenslotte ...revolutie.
Op de lotgevallen in de strijd der patriotten tegen de oligarchie der regenten en
het stadhouderschap van Oranje zal ik niet ingaan. Uit-
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muntende studies zijn hierover geschreven, ik herinner U slechts aan die van onze
professoren Romein en Geyl. Slechts enkele feiten wil ik noemen:
In 1781 stelde de Overijselse edelman Johan Derck van der Capellen, die wij als
een van de grootste figuren uit de Patriotse partij hebben te beschouwen, een
pamflet op ‘aan het volk van Nederland’ met de oproep tot deelname aan de publieke
zaak en het bestuur des lands, alsmede tot verkrijging van persvrijheid en
volksbewapening. In 1782 trachtte de Friese patriot Coert van Beyma de gedachte
van een volksbewapening in een concreet voorstel te belichamen. In 1784 werd
Utrecht het brandpunt van de patriotse beweging. In 1786 zetten de Utrechters hun
regenten eenvoudig áf. Het waren werkelijk ‘revolutionaire’ daden. En om nog een
laatste te noemen, die kenmerkend is voor de - zij het particularistische en voor een
groot deel door commerciële motieven bepaalde - vrijheidszin, door kooplieden
geregeld in de geschiedenis geuit: In 1778 ontwierpen Amsterdamse kooplieden
met medewerking van de pensionaris van Berckel - geheel en al op eigen
gelegenheid en buiten de Staten-Generaal om - een geheim verdrag, dat de
Staten-Generaal zou moeten aangaan met de zich kort tevoren onafhankelijk
verklaard hebbende Verenigde Staten van Amerika. Het is U bekend dat dit laatste
feit de Engelse oorlogsverklaring aan de Republiek (de 4de Engelse oorlog) heeft
medebepaald en het is U ook bekend hoe al deze patriotische daden - hoe goed
ook bedoeld - zeer weinig constructief waren en daardoor veel strijd en misère in
de Republiek teweeggebracht hebben, dat ondanks successen in de jaren '85 en
'86 de patriotse beweging meer en meer geïsoleerd kwam te staan, dat in '87 de
Pruisische koning heeft geïntervenieerd met het gevolg dat - zoals Professor Romein
schreef - op de 10de October van dat jaar Amsterdam, de eerste koopstad van
Europa, bezet werd door troepen van de jongste onder de mogendheden, dat prins
Willem V daarop in al zijn waardigheden werd hersteld, dat het erfstadhouderschap
als een wezenlijk bestanddeel van de constitutie werd verklaard en door Engeland
en Pruisen werd gewaarborgd, dat sindsdien de regenten met de prinsgezinden
samengingen tegen alle ‘nieuwlichterij’, dat kortom de patriotse beweging
uiteengeslagen werd en de Patriotten bij duizenden de Republiek verlieten en
voornamelijk in Frankrijk hun laatste hulp en steun gingen zoeken.
Op het aandeel dat in de verbreiding van de patriotse gedachten ver-
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gaderingen, leesgezelschappen, sociëteiten, genootschappen, pamfletten, politieke
weekbladen - bovenal de Post van de Neder-Rhijn onder de anonyme redactie van
Pieter 't Hoen en ‘de politieke Kruyer’ onder redactie van Mr Hespe - professoren,
remonstrantse en doopsgezinde predikanten - ik herinner U aan de Leidse predikant
van der Kemp die aan de inhoud en de uitgave van het zoëven genoemde pamflet
van van der Capellen had medegewerkt - op dit alles zal ik niet verder ingaan noch
op de tegenacties die door de prinsgezinden, onder wie verschillende gereformeerde
predikanten, ondernomen zijn.
Wat de geestelijke aspecten betreft die de patriotten tot het verzet tegen het
conservatisme van overheid en staatskerk hebben aangespoord, zij kunnen
samengevat worden als ‘humaniteitsbesef’ en ‘verstandsverlichting’. Humanistische
beginselen zijn reeds in vroeger eeuwen in Europa onder woorden gebracht. Wat
de Nederlanden aangaat behoef ik U slechts de namen te noemen van Wessel
Gansfoort en Rudolf Agricola in de 15de eeuw, van Erasmus in het begin van de
16de eeuw, van Coornhert in de latere 16de eeuw, van Camphuyzen, Hooft in de
17de eeuw. Ik behoef U wel niet nader te verklaren dat humanisme en renaissance
als geestelijk verwante cultuurverschijnselen zijn te beschouwen en dat het
zelfbeschikkingsrecht van individuen en volkeren - dat gedurende de 16de en 17de
eeuw werd nagestreefd - wezenlijke bestanddelen van het humanisme zijn geweest.
En het zijn nu in de 18de eeuw wederom humanistische denkbeelden die de z.g.
verstandsverlichting wijd en zijd heeft verspreid.
Wegbereiders van de eigenlijke verstandverlichting warren de 17de eeuwse
wijsgeren Locke, Spinoza en Leibniz. Door Locke en de in zijn tijd gerealiseerde
Engelse staatsinrichting zijn in de 18de eeuw de grote Franse schrijvers als
Montesquieu, Voltaire, Rousseau en de Encyclopedisten beïnvloed. In Duitsland
zijn Kant, Lessing, Herder, Schiller e.a. van humanistische ideën en idealen vervuld.
Al kan ten onzent de Republiek niet bogen op grote schrijvers, natuurgeleerden of
wijsgeren noch op grote schrilders of toonkunstenaars, de beginselen van de
verstandsverlichting en het humanisme hebben onmiskenbaar onze patriotten - zij
het dan eens meer dan eens minder bewust - bezield. Al is directe invloed van de
buitenlandse schrijvers niet overweldigend groot geweest, de ‘verlichting’ zat in de
lucht.
Om in het kort samen te vatten wat door de verstandsverlichting en het humanisme
beoogd werd en wat dus ook ten onzent in de 2de helft
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van de 18de eeuw door de Patriotten werd geactiveerd, zou ik dit willen zeggen: 1.
Ontplooiïng van de mens naar zijn verstandelijke en natuurlijke vermogens, 2. Geloof
in de veranderbaarheid en verbeterbaarheid van de maatschappelijke instellingen
op grond van genoemde ontplooiing van 's mensen verstand en natuur, 3. Bestrijding
van elk blind autoriteitsgeloof, het moge zijn ten aanzien van de staat of ten aanzien
van de kerk of ten aanzien van een bovennatuurlijk voorgestelde God, kortom
vertrouwen in de macht van de mens om zich vrij en zelfstandig tot volkomen vrijheid
en zelfstandigheid te ontwikkelen. Het zijn de in de natuur van de mens gelegen
vrijheden die de mens krachtens zijn verstandelijke vermogens kan realiseren en
die hij op maatschappelijk en staatkundig gebied als de ‘rechten van de mens en
van de burger’ in 1789 in Frankrijk en daarvoor in 1776 in Amerika heeft geformuleerd
en die in de Republiek door de Patriotten zijn aangevoeld als perspectieven van
komende cultuur. In verband hiermede wil ik er U nog terloops aan herinneren dat
de in 1784 door de doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuyzen opgerichte
Maatschappij tot Nut van het Algemeen een prijsvraag heeft uitgeschreven, die
getiteld was: Welke bewijzen leveren natuur en rede op voor het bestaan van God?
En dat het in 1778 opgerichte Teyler's Genootschap in 1791 een prijsvraag uitschreef
over de gelijkheid der mensen. Het feit dat dergelijke prijsvragen werden
uitgeschreven is tekenend voor de belangstelling voor en zelfs goedkeuring van de
voor die dagen zeer revolutionaire ideën.
Tot slot wil ik de overeenkomst en het verschil tussen de periode van onze
geschiedenis omstreeks 1775 en onze eigen tijd met enkele woorden trachten aan
te wijzen. Zoals toentertijd het geval was, wordt er ook in onze dagen veel
geconfereerd en in verhouding daarmede weinig gedaan. Evenals toen betekenen
thans hervormingen op maatschappelijk en staatkundig gebied veelal slechts
veranderingen van personen, niet van beginselen. Evenals toentertijd wordt heden
ten dage veel progressiviteit afgeremd en gematigd. Zoals toen - vooral na de val
van de patriotse partij in '87 - lange jaren werd áfgewacht, zo wordt ook nu slechts
heel voorzichtig en bedachtzaam te werk gegaan. Zoals toen bij de grote massa
weinig belangstelling voor de publieke zaak bestond - zij bewoog zich voornamelijk
tussen de beurs en de kerk - zo ook in onze dagen. Zoals toen brede scharen door
verveling werden geplaagd, zo ook nu: Zelfs het jo-jo spel dat in 1790 alom als
tijdverdrijf werd bedreven, keerde in onze tijd terug. Zoals toentertijd Amerika en
Rusland op het
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Europese toneel verschenen - ik herinner U aan Katharina II die Rusland's macht
naar het Zuiden en Westen trachtte uit te breiden en die in 1780 door haar Verklaring
ter bescherming der neutrale scheepvaart ingreep in de Engelse hegemonie ter zee
- zo zijn thans Amerika en Rusland de hoofdspelers op het wereldtoneel geworden.
Maar er is ook verschil en naar mijn inzicht een groot en wezenlijk cultureel verschil
te constateren. Werd toentertijd de oplossing van talrijke problemen en conflicten
voorgesteld in de ontplooiïng van de verstandelijke en natuurlijke vermogens van
de mens, heden ten dage wordt meer en meer beseft dat het rationalisme en het
naturalisme zonder méér eerder de dood dan het leven van de mens betekenen.
Heden ten dage gaat de mens meer en meer inzien, dat de conflicten waarin onze
wereld verkeert voor een zeer belangrijk deel juist aan het eenzijdige rationalisme
en naturalisme te wijten zijn, dat het verstandelijke denken zonder méér de mens
niet en nooit zal bevrijden en dat het door het verstand bepaalde en beheerste
individualisme - ook waar dit zich in collectivisme verbergt - de samenleving met
ondergang bedreigt. Werd in de 18de eeuw van verstand en natuur alle heil verwacht,
in onze dagen wordt meer en meer beseft, dat de mens niet alleen zijn verstand en
zijn natuur, maar al zijn psychiche vermogens heeft te ontplooien en harmonisch
heeft te activeren en wel op grond van het redelijke begrip van zíjn en 's werelds
‘totaliteit’, kortom op grond van het begrip dat de werkelijkheid een zich
verwerkelijkend ‘geheel’ is.
Doch juist door het inzicht in de overeenkomst én het verschil, die tussen het
tijdvak dat wij vandaag beschouwden en onze eigen tijd bestaan, is werkelijke
herkenning van die tijd in onze tijd en van onze tijd in die tijd mogelijk, anders gezegd,
openbaart het verleden in en met en áls het heden zijn historische én
boven-historische, d.i. eeuwige zin.
Mijnheer de voorzitter, dames en heren, met de wens dat de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde het hare zal bijdragen, d.w.z. dat gij het Uwe zal moge
bijdragen tot de zo nodige psychische transformatie van ons denken en leven, zou
ik mijn causerie willen besluiten.
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Enkele opmerkingen over het ontstaan van spraak
Door Prof. Dr. P.H.G. van Gilse
Naar aanleiding van keelheelkundige waarnemingen toegelicht
door demonstraties
Vooraf enige ontleedkundige begrippen: het strottenhoofd voor aan de hals bevat
binnenin het stemorgaan met de stemplooien. Daarboven ligt het ‘aanzetstuk’ (mond,
mondkeelholte of plarynx, neus en neuskeelholte). Bij lage stemgeluiden doen ook
ruimten onder de stemplooien, tot zelfs de borstkas, nog mee. Achter het
strottenhoofd is de slokdarm, boven afgesloten door een sluitspier, die bij het slikken
opengaat en ook bij de eerste phase van een onaesthetisch geacht geluid, in het
latijn ructus, hollands ‘boer’. In de tweede phase wordt de lucht, die eerst in de
slokdarm door inademingsbeweging van de borstkas is gekomen, uitgestoten. Het
strottenhoofd staat via de luchtpijp met de long in verbinding.
Demonstraties:
I. Een film licht toe een principieel verschil tussen het zeer jonge kind, dat nog niet,
en de oudere mens, die wel over spraak beschikt. Dit is tevens het onderscheid
tussen mens en dier in het algemeen. De film toont een pasgeborene met een
aangeboren misvorming, een afsluiting van de achterzijde van de neus (choane),
die normaal in open verbinding met de neuskeelholte staat (‘choanaalatresie’). Het
kindje kan dus niet door de neus ademen. Het blijkt, wat een ouder kind wel zou
doen, de mond niet te openen, omdat door bepaalde verhoudingen de
mondademhaling nog niet regelmatig kan geschieden, slechts korte tijd bij huilen
of schreeuwen. Zo'n kind kan ook niet zuigen. Voedsel moet kunstmatig in de mond
of zelfs in de slokdarm gebracht worden. Doordat echter soms door de zeer sterke
inspiratorische aanzuiging de onderlip over de nog tandeloze onderkaak getrokken
wordt, kan er een kleine opening komen, waardoor het kind krapaan in het leven
kan blijven. Zonder hulp (door doorboring van de afsluiting) gaan
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deze kinderen veelal te gronde. Voor een spraak meer dan een enkele klank is
mondademhaling nodig, omdat alleen hierdoor een behoorlijk volumen lucht vlug
kan binnenkomen. Bij het spreken immers is een belangrijk groter volumen lucht
met een vluggere inademing nodig dan voor rustademhaling. Het zeer jonge kind
kan daarom niet ‘vloeiend’ spreken.
Voor de communicatie met de medemensen evenals voor die met huisdieren
wordt vooral geluid gebruikt. (Men denke aan de klopgeluiden in de bezettingstijd!)
Bij mens en dier speelt overigens geluid voortgebracht door ademdruk de hoofdrol,
waardoor lucht langs een door spierfunctie van de stemplooien vernauwde plaats
in het strottenhoofd geperst wordt. Er ontstaat een klankmengsel, dat men het
basisgeluidmengsel voor de spreekstem kan noemen. Dit basisgeluid kan men op
twee manieren demonstreren: a. om bij bepaalde aandoeningen van het strottenhoofd
het leven te kunnen redden, is het soms nodig, het hele orgaan weg te nemen,
hetgeen in plaatselijke gevoelloosheid kan gebeuren. Als tijdens de operatie het
strottenhoofd reeds van het aanzetstuk afgesneden, doch de wond nog open is,
kan men de patient vragen, vocalen voort te brengen. Het blijkt dat dan alle vocalen
nagenoeg gelijk klinken: men hoort telkens een slechts weinig gemodificeert
basisgeluid, dat nu niet door het aanzetstuk met versterking van bepaalde
resonanties en onderdrukking van andere tot de geïntendeerde vocaal kan worden.
b. Ook zonder operatie kan men hetzelfde laten horen als men de stemplooien niet
met een keelspiegel bekijkt, doch door een buis, die men zo dicht mogelijk erbij
plaatst, zodat nagenoeg niets van de het stem-basisgeluid dragende lucht in het
aanzetstuk kan komen.
II. Een al wat oude gramofoonplaat geeft dit nog wel voldoende duidelijk weer.
III. In de omgang met huisdieren maakt men behalve van de gewone spraak soms
gebruik van ‘kliksen’, duits ‘Schnalze’ (b.v. koetsiers, volgens Duyvendak ook
Chinezen met muildieren enz.). Deze geluiden komen voor in de normale spraak
van sommige Zuidafrikaanse talen. Demonstratie van een door een
zendelingsdochter besproken plaat, weergevende Pondo-taal uit de kaapkolonie.
IV. Het bleek, dat, kinderen, die al hebben leren spreken, als door een of andere
aandoening hun strottenhoofd niet meer bruikbaar is, spontaan zich weten te redden
door te spreken met vocaalachtige klanken,
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die men pseudo-‘kliks’ zou kunnen noemen, ontstaan door zeer krachtige articulatie
van de medeklinkers. Door het bewegen van de in de mond aanwezige lucht ontstaat
een basisgeluid dat tot vocaalachtige klanken wordt (‘Mitschleppen des Vokals durch
den Konsonanten’ volgens de Oostenrijkse phoneticus Stern). Een patient, die als
klein kind deze spraak beoefende, doch zich nu wel weer van gewone spraak kan
bedienen, was zoo vriendelijk dit op de bijeenkomst te willen demonstreren. Van
Ginneken meende, omdat kinderen dit wel, volwassenen echter niet spontaan doen,
dat kliksspraak misschien een zeer primitieve spraak zou zijn. Als het strottenhoofd
geheel of gedeeltelijk is weggenomen, of door een of andere oorzaak voor het
voortbrengen van het basisgeluid niet meer gebruikt kan worden, zijn er behalve
de klikspraak nog enkele mogelijkheden.
V. Sedert ongeveer 1890 kent men de ‘slokdarmspraak’ als het strottenhoofd weg
of onbruikbaar is. De patient moet ademen door een opening die aan de hals in zijn
luchtpijp is gemaakt. Spraak werd dan vroeger mogelijk gemaakt doordat men aan
een buis, die via de gemaakte opening in de luchtpijp was gebracht, een of andere
fluitmechaniek verbond en het dan door de uitademingslucht veroorzaakte geluid
als ‘basisgeluid’ door de neus achter in het aanzetstuk bracht. Dit had allerlei
bezwaren en het was stellig een vooruitgang, toen men tot de ‘slokdarmspraak’
kwam. De op de in het begin besproken wijze in de slokdarm gebrachte lucht kan
door het uitdrijvingsmechanisme van de tweede phase van de boer, langs een door
bizondere spierfunctie gemaakte vernauwing van het bovenste deel van de slokdarm
of van de pharynx, het basisgeluid-mengsel maken, dat in het aanzetstuk gekomen,
weer tot spraakklank kan worden. Demonstratie van een, van een patient, die geen
strottenhoofd meer heeft, opgenomen geluidsfilm. Hij kan zelfs ‘Piet Hein’ zingen.
Het eigenaardige dialectische karakter van enkele vocalen is ook bij deze manier
van spreken behouden. Immers dit is het gevolg van de modificatie van het
basisgeluid in het aanzetstuk, waaraan niets veranderd behoeft te zijn.
VI. Ten slotte werd ook met geluidsfilm gedemonstreerd een spraak zonder
bruikbaar strottenhoofd, die spreker eerst voor enkele jaren waar kon nemen. De
patient had, als spelletje met zijn broer in zijn jeugd, deze door hem ‘kikkerspraak’
genoemde manier van spreken beoefend en had dan, toen zijn strottenhoofd
ondoorgankelijk was geworden, profijt hiervan. Hierbij wordt de aandrijvende lucht
verzameld
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in een ruimte, gemaakt tuschen wang en bovenkaak. Ze wordt door spierfunctie
van de kaakmusculatuur uitgedreven langs een nauwe plek, ontstaan door een
slijmvliesplooi in het wangslijmvlies. Ook deze patient kan zingen: ‘God save the
king’. Deze spraak werd ‘parabuccaal’ genoemd. Het bleek, dat enkele mensen het
hierbij behorende basisgeluid wel kunnen produceren, doch slechts zeer weinigen
geleerd hebben, deze manier van spreken geheel te beheersen. Doordat zij minder
makkelijk aangeleerd kan worden - bovendien de toestand van het gebit er een
grote rol bij speelt - is zij (voorlopig althans) in de phoniatrie minder van betekenis
dan de slokdarmspraak, die vrijwel ieder wel kan leren, al blijft het ‘pseudokliksen’,
dat echter de normale spraak minder nabijkomt, het meest eenvoudige
vervangmiddel. Ten slotte wordt uit Amerikaanse serieuze phonetische literatuur
een afbeelding getoond van een boer die een kikker in zijn mond het
basisgeluidmengsel wist te laten voortbrengen: ‘the talking frog.’
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Simon Stevin
Door Dr E.J. Dijksterhuis
Simon Stevin - zo, met den klemtoon op de eerste lettergreep, is zijn naam in zijn
geboorteland van oudsher uitgesproken en zo, met vermijding van het hier te lande
reeds vroeg gebruikelijke Stevin en zeker van de geheel ongemotiveerde Franse
uitspraak Stévin, wil ik hem ook noemen - behoort door zijn geboorte te Brugge tot
de Zuidelijke, door zijn levensloop tot de Noordelijke Nederlanden. Hij is daardoor
in den wijdsten zin des woords een nationale figuur van den Nederlandsen stam,
een der sprekendste exponenten van het cultuurbezit, dat den Vlamingen en ons
gemeenschappelijk eigen is. Het besef van wat we in Stevin gezamenlijk bezitten,
is in België eerder en krachtiger tot openlijke uiting gekomen dan bij ons. Toen in
1848 de stad Brugge den 300en terugkeer van zijn geboortedag met weidse feesten
vierde en tevens te zijner ere het standbeeld oprichtte, dat nog steeds de Simon
Stevinplaats aldaar siert, was hij in ons land op zijn best nog vaag bekend als
constructeur van een zeilwagen voor Prins Maurits. En hoewel het in 1948 ook bij
ons reeds niet meer ontbrak aan geschriften waarin men zich over de ware betekenis
van zijn figuur zou hebben kunnen oriënteren, heeft men het ook toen hier, in schrille
tegenstelling zowel tot de aandacht die in België opnieuw aan hem gewijd werd als
tot de intensiteit waarmee men hier in hetzelfde jaar het Hooft-jubileum vierde, aan
iedere enigszins officiële herdenking laten ontbreken. Sindsdien is er echter wel
iets ten goede veranderd; er worden hier te lande, niet in België, plannen beraamd,
om tot een herdruk van zijn werken te komen (waarover straks meer) en dat Uw
Bestuur, mij voor een spreekbeurt op deze jaarvergadering uitnodigend, uitdrukkelijk
verzocht, over Stevin te spreken, mag ik ook wel als een verheugend symptoom
van een groeiende belangstelling in zijn persoon en zijn werk beschouwen.
Het is dus mijn taak van vanmiddag, U hier Stevin in zijn historische betekenis te
schetsen. Ik hoop, die taak met een zekere volledigheid te vervullen, waarbij U dan
echter de oppervlakkigheid die daarvan het onvermijdelijke complement is, voor lief
zult moeten nemen. Een van Stevin's meest kenmerkende trekken is namelijk zijn
grote
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veelzijdigheid en men zou hem dan ook onrecht doen door van zijn vele
hoedanigheden slechts enkele met voorbijgaan der andere in het licht te stellen.
Vooraf een korte schets van zijn levensloop. Deze is ons eigenlijk slechts
enigszins, helaas al te onvolledig, bekend van het ogenblik af, dat hij zich in 1581,
33 jaar out, te Leiden vestigde. Over zijn leven daarvoor staan slechts enkele feiten
vast: zijn onwettige geboorte, een werkkring in de administratie van het Vrije van
Brugge en een als kassier en boekhouder te Antwerpen. Het is waarschijnlijk, dat
hij ook in het buitenland verblijf heeft gehouden, o.m. in Dantzig en andere Pruisische
steden. Wat zijn biographen verder over zijn jeugd- en jongelingsjaren te vertellen
hebben, berust op phantasie.
Het staat wel vast, dat hij zich voor zijn komst in de Noordelijke Nederlanden op
velerlei gebied degelijk wetenschappelijk geschoold moet hebben. Want reeds
korten tijd na zijn komst begint een stroom van publicaties te vloeien, die van grote
vertrouwdheid met de literatuur op het gebied van wiskunde en mechanica blijk
geven, terwijl hij tevens een grote activiteit ontwikkelt als waterstaatsingenieur en
als uitvinder. Hij komt - wij weten niet, hoe en wanneer - in kennis met den jongen
prins Maurits, onder wien hij als ingenieur in het Staatse Leger dient en dien hij
bovendien in wis- en natuurkundige vakken, in astronomie en in boekhouden
onderwijst. In 1604 wordt hij kwartiermeester van het leger; ook treedt hij op als
superintendent van de financiële administratie van den Prins. In 1616, dus op
68-jarigen leeftijd, treedt hij in het huwelijk met Catharina Cray uit Leiden, bij wie hij
vier kinderen, Frederik, Hendrik, Susanna en Levina gehad heeft. In 1620 is hij
tussen 20 Februari en begin April, waarschijnlijk in Den Haag, overleden.
Stevin's eerste publicaties betreffen, op een werkje over logica na, alle de
wiskunde. In 1582 verschijnt een boek over intrestrekening, waarin de oudst
gepubliceerde volledige rentetafels voorkomen, daarna een verzameling wiskundige
problemen, Problemata Geometrica, en in 1585 een omvangrijk werk over de theorie
en de practijk van rekenkunde en algebra, waarvan een onderdeel reeds eerder in
het Nederlands onder den titel De Thiende verschenen was. Ik kan hier over deze
werken niet veel zeggen; zij zijn van groot belang voor de geschiedenis der wiskunde,
maar waaruit dat belang eigenlijk bestaat, wordt alleen duidelijk voor wie zich eerst
geheel in de historische situatie van het einde der 16e eeuw heeft ingeleefd. Wanneer
men zijn vondsten gaat op-
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sommen zonder dat aan deze voorwaarde voldaan is, lijken ze onvermijdelijk
enigszins triviaal; de onophoudelijke niveauverhoging van het mathematisch kunnen
maakt nu eenmaal, dat wat eenmaal hoogtepunt der wetenschap was, in den loop
der tijden afdaalt tot den rang van elementaire leerstof.
Ik maak echter één uitzondering en wel voor een prestatie van groot practisch
belang, die in de geschiedenis der wiskunde speciaal met Stevin's naam verbonden
pleegt te worden, nl. de invoering der decimale breuken. Sedert omstreeks 1200
was in West-Europa gaandeweg de bewonderenswaardige uitvinding der Indiërs
bekend geworden, die het mogelijk maakte, alle gehele getallen te schrijven met
behulp van tekens voor een, twee ... negen, aangevuld - en dat was vooral een
geniale vondst geweest - met het teken 0 voor niets. Men had echter nog steeds
verzuimd, de grondgedachte van dit z.g. positiestelsel, nl. de waarde van een teken
te laten afhangen van de plaats die het in het geheel inneemt, ook uit te breiden op
breuken, dus naast tientallen, honderdtallen enz. ook tiende delen, honderdste delen
enz. van de eenheid door de cijfers 0, 1 ... 9 voor te stellen. Waar met grote
nauwkeurigheid gerekend moest worden - en dat was speciaal het geval in de
goniometrische berekeningen waarvan de astronomen zich bedienden - had men
zich naar het voorbeeld van den Duitsen astronoom Regiomontanus zo leren redden,
dat men een zo kleine nieuwe eenheid invoerde, dat alle optredende getallen geheel
werden, maar het gevolg was, dat men, wanneer men een grootheid zag aangegeven
b.v. door de cijfercombinatie 1342759, er bij moest weten en onthouden, welk
breukdeel van de oorspronkelijke eenheid nu als eenheid genomen was. Stevin
kwam nu op het idee, dit in het getalteken zelf aan te geven. Hij schrijft b.v.:

voor wat wij als 8,937 noteren en bedoelt daarmee, dat de nieuwe eenheid (waarvan
er dus 8937 zijn) het duizendste deel is van de Eenheyt des Beghins, die door het
teken 0 wordt aangegeven. Later vereenvoudigt hij dit tot:

en hij zou het nog eenvoudiger hebben kunnen maken door 8.937 te schrijven of
8,937, zoals men kort na hem heeft gedaan, waarna het dan
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nog maar een stap was, om tot het begrip van de decimale positiebreuk te komen.
Strikt genomen heeft Stevin dus de decimale breuken niet ingevoerd; zijn
Thiendetalen of Getalen van den tienden voortganck zijn gehele getallen en de
ondertitel van het werkje De Thiende, dat er over handelt, luidt dan ook: ‘Leerende
door onghehoorde lichticheyt allen rekeningen onder den Mensen noodich vallende,
afveerdighen door heele ghetalen sonder ghebrokenen’.
Men rekent met deze tiendetalen echter precies als met decimale breuken en
daar hij in zijn boekje dat rekenen systematisch behandelt, moet men toch wel den
voornaamsten stap op den weg naar de decimale breukrekening als zijn verdienste
beschouwen.
Ik heb de invoering van de decimale breuken niet alleen uitdrukkelijk vermeld om
de grote historische betekenis die er aan eigen is, maar ook omdat het werkje De
Thiende ons in kennis brengt met een kenmerkende eigenaardigheid van Stevin's
persoonlijkheid, namelijk met zijn sterke behoefte om, zoals hij het zelf uitdrukt, ten
ghemeenen oirboire te werken, zijn wetenschap in zo ruim mogelijken kring practisch
toepasbaar te maken. De opdracht van De Thiende getuigt er van: ‘Den
Sterrekyckers, Landtmeters, Tapijtmeters, Wijnmeters, Lichaemmeters int ghemeene,
Muntmeesters, ende allen Cooplieden, wenscht Simon Stevin gheluck’; in zijn werkje
behandelt hij voor elk dezer beroepen het nut dat daarin van het rekenen met
decimale positiebreuken getrokken kan worden. Vooruitlopend op een ontwikkeling
die eerst twee eeuwen na hem een aanvang zou nemen en die in onzen tijd nog
niet voltooid is, bepleit hij verder voor alle maten, met inbegrip van den graad, een
decimale indeling. In al zijn werken zal hij zo tegenover het starre vormconservatisme,
dat in de toegepaste wiskunde, ook tegenwoordig nog, zo welig tiert, een efficiente
hantering van de mathematische techniek bepleiten.
Het hoogtepunt van Stevin's wetenschappelijke productie wordt in het jaar 1586
bereikt, wanneer bij Plantijn te Leiden zijn werken De Beghinselen der Weeghconst,
De Weeghdaet en De Beghinselen des Waterwichts verschijnen, waarop zijn eervolle
positie in de geschiedenis der natuurkunde berust. Opnieuw zou het een uitvoerige
historische orientatie vereisen om de ware betekenis van deze werken, de eerste
na Archimedes waarin voor de statica en de hydrostatica werkelijk nieuwe wegen
geopend werden, duidelijk te maken. Maar evenals bij de wiskunde maak ik een
uitzondering; door namelijk over een bepaalde propositie
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uit de Weeghconst te spreken, kan ik een drieledig doel bereiken: 1) een indruk
geven van den eigen aard van Stevin's wetenschappelijke begaafdheid; 2) een
vondst leren kennen die hem zelf wel het allermeest aan het hart heeft gelegen; 3)
een aanknopingspunt vinden om iets over zijn bijdragen tot de ontwikkeling van de
Nederlandse taal te zeggen.
Het gaat om het 11e Vertooch van het eerste boek van de Weeghconst, waarin
een hoogst origineel bewijs wordt gegeven van de z.g. stelling van het hellend vlak.
Ook dat is een stelling, die tegenwoordig tot de allerelementairste leerstof van de
physica behoort; zij beantwoordt de vraag, hoe groot de kracht is, die een lichaam
van gewicht G, gelegen op een glad hellend vlak, naar omlaag trekt en iedere leerling
van een 2e klasse H.B.S. kan U zeggen, dat deze kracht K langs de helling zich tot
G verhoudt als de hoogte h van het hellend vlak tot zijn lengte l. Maar laat U dit niet
op een dwaalspoor brengen wat de waarde van dit inzicht betreft: de Grieken, hoe
geniale mathematici zij ook hebben voortgebracht, hebben het niet bezeten; in de
Middeleeuwen is er in de school van Jordanus Nemorarius een bewijs voor gegeven,
maar dit berustte op een vrij gecompliceerde redenering; een eenvoudige, de kern
van het probleem blootleggende afleiding heeft, voorzover we weten, vóór Stevin
niet bestaan.
In hedendaagse bewoordingen uitgedrukt, verloopt zijn redenering als volgt: Op
de zijden AB en BC van de verticaal geplaatste driehoek ABC (zie fig.) liggen de
stoffelijke punten D en E van gelijk gewicht G, verbonden door een koord, dat bij T
over een katrol geslagen is. Hoe verhouden zich de krachten, waardoor D en E
langs de zijden AB en BC omlaag worden getrokken? Wij denken ons D en E deel
uitmakend van een snoer, waaraan op onderling gelijke afstanden stoffelijke punten
van gewicht G geregen zijn en vragen, wat dit snoer zal gaan doen. Wanneer het
in beweging komt, zal het, na een verplaatsing te hebben ondergaan, er weer juist
zo uitzien als aanvankelijk, zodat de beweging voort zal duren. Er ontstaat dan dus
een eeuwigdurende beweging, wat als ongerijmd beschouwd moet worden. Het
snoer zal dus in rust blijven; deze rust zal niet worden verstoord, wanneer men bij
A en C het afhangende stuk wegneemt. Hieruit volgt, dat het snoergedeelte op AB
dan dat op BC in evenwicht houdt. Daar nu de aantallen punten langs beide zijden
zich als de lengten dier zijden verhouden, zullen de krachten op een dier punten
langs elk der beide zijden met de lengten dier zijden omgekeerd evenredig zijn.
Denkt men zich ten slotte
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BC verticaal, dan volgt de stelling in den vorm waarin zij tegenwoordig pleegt te
worden uitgedrukt.
Waarin bestaat nu het kenmerkend Steviniaanse van dit betoog? Niet uitsluitend
in het vernuft van de redenering, maar voor alles in de bij mathematische bewijzen
zo zelden voorkomende eigenschap, dat voor het volgen van het betoog geen
voorafgaande kennis vereist wordt. Terwijl namelijk bijna altijd wordt aangenomen,
dat men al verscheidene andere dingen weet, waardoor een in werkelijkheid vrij
lang bewijs een bedrieglijken schijn van kortheid kan krijgen, steunt Stevin's afleiding

Stevin's Clootcransbewijs (XI. Vertooch, XIX. Voorstel van De Beghinselen der Weeghconst.
Leiden 1586)

op geen enkele voorafgaande stelling. Zij vereist niets anders dan aandacht en
een onbevangen blik en ze is even overtuigend voor het kind of den onontwikkelde
als voor den geschoolden physicus. Maar dat is het nu juist wat Stevin beoogt; het
is zijn ideaal - wij zullen zien, hoe het in zijn diepste overtuigingen wortelt - een
algemene mathematisch-physische cultuur tot stand te brengen, alle kringen der
maatschappij, ongeacht hun stand en vooropleiding, in de verhelderende invloeden
van het wis- en natuurkundig denken te doen delen. Daartoe moest hij echter
redeneringen houden die voor iederen belangstellende zonder meer overtuigend
waren; hij is daarin herhaaldelijk geslaagd, maar nooit weer zo uitmuntend als in
de afleiding van de wet van het hellend vlak, die ik U geschetst heb.
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Aan dit bewijs heeft hij zelf de hoogste waarde gehecht; de figuur waarop het berust,
fungeert, voorzien van het randschrift ‘Wonder en is gheen Wonder’, als vignet op
de titelpagina van de meeste van zijn na 1586 verschenen werken en uit een hem
verleend octrooi weten wij, dat hij haar als eigendomsmerk op technische uitvindingen
gebruikt heeft.
Wij leren in dit bewijs dus iets wezenlijks over Stevin's wetenschappelijke
begaafdheid en over zijn maatschappelijke idealen kennen; het kan ons echter nog
meer van hem doen begrijpen, wanneer wij het niet in onze hedendaagse
terminologie verkort weergeven, maar het in den oorspronkelijken vorm, zoals het
in de Weeghconst staat, op ons laten inwerken. Dat vereist echter een korte
terminologische voorbereiding, U zult den term staltwicht horen gebruiken om de
werking aan te duiden die het gewicht van een lichaam onder gegeven
omstandigheden kan uitoefenen, in ons geval dus de gewichtscomponent langs het
hellend vlak; verder de term evenstaltwichtig om uit te drukken, dat twee lichamen
hetzelfde staltwicht hebben (zij hebben dan een ghelaet van evenwichticheyt maer
ten is niet eyghen dan alleenlick na de ghestalt); en het woord roersel voor beweging.
Wij kennen nu Stevin zelf aan het woord laten:
‘Wesende een driehouc wiens plat rechthouckich op den sichteinder is, met sijn
grondt daer af euewidich, ende op elck der ander sijden een rollende cloot met
malcanderen euewichtich: Ghelijck des driehoucx rechter sijde tot de slincker, also
t'staltwicht des cloots op de slincker sijde, tottet staltwicht des cloots op de rechter
sijde.
T'GHEGHEVEN. Laet ABC een driehouck wesen diens plat sy rechthouckich op den
sichteinder, ende den grondt AC euewydich van den sichteinder, ende op de sijde
AB, die dobbel sy an BC, ligghe een cloot D, ende op de sijde BC een cloot E,
euewichtich ende euegroot met den cloot D.
TBEGHEERDE. Wij moeten bewysen dat ghelijck de sijde AB 2, tot BC 1, alsoo
t'staltwicht des cloots E, tottet staltwicht des cloots D.
T'BEREYTSEL. Laet ons maecken rondtom den driehouck ABC eenen crans van
veerthien clooten, euegroot, euewichtich, ende euewijt van malcanderen, als E, F,
G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, D, al ghesnoert an een lini, streckende door haer
middelpunten, also dat sy op die middelpunten drayen mueghen; Datter oock twee
clooten passen op die sijde BC, ende vier op BA, dat is ghelijck lini tot lini, also
clooten tot clooten; laet oock an S, T, V, drie vastpunten staen, ouer welcke de lini
ofte
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t'snoer der clooten slieren mach, also dat de twee deelen des snoers die bouen den
driehouck staen, euewydich sijn van de sijden AB, BC; Inder voughen dat alsmen
den crans an d'een ofte d'ander sijde neertrect, soo rollen de clooten op de linien
AB, BC.
T'BEWYS. Soo t'staltwicht der vier clooten D, R, Q, P, niet euen en waer met het
staltwicht der twee clooten E, F, t'een of t'ander sal swaerder sijn, latet wesen (soot
mueghelick waer) der vier D,R,Q, P; Maer de vier clooten O,N,M,L, sijn euewichtich
met de vier clooten G, H, I, K, de sijde dan der acht clooten D, R, Q, P, O, N, M, L,
is swaerder na de ghestalt dan de sijde der ses clooten E, F, G, H, I, K: maer want
het swaerste altijdt het lichtste ouerweeght, de acht clooten sullen neerwaert rollen,
ende d'ander ses rijsen: Latet soo wesen, ende D sy ghevallen daer nu O is, ende
E, F, G, H, sullen sijn daer nu P, Q, R, D, ende I, K, daer nu E, F, sijn. Maer dit soo
wesende, den crans der clooten sal alsulcken ghestalt hebben als sy te vooren
dede, ende sullen on de selue redenen de acht clooten ter slincker sijde wederom
staltwichtigher sijn dan de ses clooten ter rechter, waer duer de acht clooten wederom
neer sullen rollen, ende d'ander ses rijsen, welcke valling ter eender, ende rijsing
ter ander, om dat de reden altijdt de selue is, altijdt ghedueren sal, ende de clooten
sullen uyt haer selven een eeuwich roersel maken, t'welck valsch is. Het deel dan
des crans D, R, Q P, O, N, M, L, is euestaltwichtich met het deel E, F, G, H, I, K:
Maer van sulcke euewichtighe ghetrocken euewichtighe, de resten sijn euewichtich,
laet ons dan van dat deel trecken de vier clooten O, N, M, L, ende van dit de vier
clooten G, H, I, K (welcke euen sijn aan de voornoemde O, N, M, L,) de resten D,
R, Q, P, ende E, F, sullen euestaltwichtich sijn, Maer wesende dese twee
euestaltwichtich met die vier, E sal tweemael staltswaerder sijn als D. Ghelijck dan
de lini AB 2, tot de lini BC 1, also t'staltwicht des cloots E, tottet staltwicht des cloots
D.
T'BESLUYT. Wesende dan een driehouck wiens plat, &c.’
Het zal U duidelijk zijn, dat wij hierdoor in een veel nauwer contact met Stevin
gekomen zijn; wij hebben hem namelijk aan het werk gezien in de verwezenlijking
van een doel, dat hij van de verschijning van de Weeghconst af met een nooit
verslappenden hartstochtelijken ijver vervolgd heeft, de schepping van een zuiver
Nederlandse voertaal voor de beoefening van de wetenschap.
Wij bezitten van Stevin's eigen hand een systematische uiteenzetting van zijn
denkbeelden op dit punt. Aan de Weeghconst is namelijk een
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Uytspraeck van de Weerdicheyt der Duytsche Tael toegevoegd, waarin hij een
aantal argumenten aanvoert voor zijn stelling, dat het Nederduits zich beter dan
welke andere taal ter wereld ook voor wetenschappelijke redeneringen leent. Het
zijn er in hoofdzaak drie: 1) een grote rijkdom aan eenlettergrepige woorden waardoor
het heel vaak mogelijk is ynckel saken met ynckel gheluyden te beteeckenen; 2)
een grote gemakkelijkheid in het vormen van samengestelde woorden en wel volgens
het vaste systeem, dat het laatste lid van het compositum den grondt (subjectum),
het tweede het anclevende (adjectum) aangeeft, b.v. putwater = water uit een put,
waterput = put waaruit men water schept. Maar vooral 3) de grote beweeghlicheyt,
d.w.z. het vermogen tot bewegen, tot meeslepen en ontroeren. Hij licht dat toe door
er op te wijzen, hoe gemakkelijk het een welsprekenden geloofsprediker valt, de
mensen mee te krijgen. ‘Wat is d'oirsaeck? de beweeghlicheyt der Duytsche woorden,
al veel heftelicker des menschen sin ende ghemoet tot des Redenaers voornemen
dringhende, als eenighe ander, want soo hij de tong wel t'sijnen bevele heeft, ende
dat het hem maer int hooft quaem een bessem de bruyt tesijne, hy sal de ghemeente
beweghen ter bruyloft te commen; Ia noch al slimmer dinghen doen bestaen,
streckende niet alleen tot ellende van wyf en kinderen, tot verlies van lijf ende goedt,
maar oock tot ghemeene verderfnis des landts, als metter daet, dat beclaghelick is,
te veel blijct: Daerom waert wel te wenschen, dat gheen ander begaefde der
Duytsche tong, sulck ampt ten deele en viele, dan diens einde tot de ghemeene
welvaert strect; want soodanigher menschen Duytsche woorden, vaten in de hoorders
herten als clissen an wolle, sy sijn als den breydel des peerts, als t'roer eens schips,
duer t'welck de ghemeente ghevoert wort daert den stierman belieft’.
Dat Stevin aan zijn eigen taal zo ver de voorkeur geeft boven alle andere, berust
echter niet alleen op argumenten van taalkundigen en taalpsychologischen aard;
er werkt ook een sterk sociaal motief toe mee; overtuigd als hij is van de
belangrijkheid van de functie die de wis- en natuurkundige wetenschappen in de
samenleving te vervullen zullen krijgen, beraamt hij middelen om alle in het volk
schuilende krachten en vermogens die den bloei dezer vakken zullen kunnen
bevorderen, tot leven te wekken en in dienst van de wetenschap te stellen. Daarvoor
is echter een allereerste noodzaak, de oppermachtige positie die het Latijn van
oudsher bij de intellectuele opvoeding had ingenomen, te breken en in het algemeen
alle belemmeringen weg te nemen, die het

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

52
gebruik van vreemde talen aan de ontplooiing van mathematisch-physisch en
technisch vernuft in den weg zou kunnen leggen.
Dit motief om alles in de volkstaal te schrijven, blijkt dus denzelfden wortel te
bezitten als zijn streven bewijzen te geven, die geen voorkennis vereisen. Beide
komen voort uit zijn vaste overtuiging, dat het de taak van de mensheid is, een
vroeger eenmaal voorgekomen toestand, dien hij als den ‘Wijsentijt’ betitelt en waarin
alle kennis die wij nu moeizaam weer trachten te veroveren in volmaakten vorm
aanwezig is geweest, weer terug te brengen. Dit zal echter alleen kunnen gebeuren,
wanneer overal ijverige gaslaghers van de natuur aan het werk zullen zijn, die elkaar
hun bevindingen zullen meedelen. Stevin verenigt in deze opvatting op merkwaardige
wijze de denkbeelden van de beide Bacons. Met Roger deelt hij de overtuiging van
de aurea aetas waarvan we de inzichten weer moeten trachten te herwinnen; maar
inplaats van daaruit de conclusie te trekken, dat men dus in oude boeken moet
studeren, loopt hij vooruit op het ideaal van experimenteel groepswerk op
natuurwetenschappelijk gebied, dat Francis in zijn utopie van de Nova Atlantis zal
schilderen.
In zijn strijd voor systematisch wetenschappelijk onderzoek, waarvan de resultaten
in de landstaal zullen worden neergelegd, verschijnt Stevin ons plotseling niet langer
als een geïsoleerde Nederlandse geleerde met progressieve denkbeelden over
wetenschapsbeoefening, maar als een lid van een uitgebreide klasse van geleerden,
kunstenaars en technici die allen voor hun eigen land ditzelfde doel nastreefden.
Door hun gemeenschappelijk werk voltrekt zich de emancipatie van de
natuurwetenschap uit het theologisch-wijsgerige milieu waarin zij in de Middeleeuwen
voornamelijk behandeld was. Zij zijn niet meer uitsluitend, soms zelfs helemaal geen
denkers, zoals de geleerden der Scholastiek, maar daarnaast of alleen, om aan
Stevin een graag gebruikten term te ontlenen, doenders. Het zijn mensen, die,
midden in de practijk van het leven staande, er naar streven, de problemen waarvoor
zij zich daar gesteld zien, de baas te worden niet op grond van een overgeleverde
routine of uit kracht van een intuïtieve begaafdheid, maar door bewust gebruik te
maken van de methoden van een weer tot bloei komende wiskunde en een
ontluikende nieuwere natuurwetenschap, terwijl zij anderzijds deze vakken verrijken
met wat de practijk hen leert. In Italië zijn het voornamelijk beeldende kunstenaars
en architecten, die tevens kanalen ontwerpen en vestingen aanleggen, mannen
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als Leon Battista Alberti, Brunelleschi en Leonardo da Vinci; in Duitsland behoort
Albrecht Dürer er toe; in Portugal en Engeland, zeevarende landen, waar de
samenleving andere eisen stelt dan aan de hoven van prachtlievende en
oorlogszuchtige Italiaanse vorsten, zijn het zeevaartkundigen en instrumentmakers
als Martin Behaim, Nunez en Edw. Wright.
Al deze wetenschappelijke technici en technische artisten streven er nu met het
oog op het publiek dat zij willen bereiken, met eenzelfde beginselvastheid naar, het
Latijn als voertaal der wetenschap door de landstaal te vervangen. Dat stelde hen
echter voor de moeilijke taak, die landstaal daarvoor geschikt te maken. Men kan
veilig zeggen, dat geen van hen die taak meesterlijker heeft vervuld dan Stevin voor
het Nederlands. Een opmerkelijk vermogen, voor begrippen, die men altijd in het
Latijn had uitgedrukt, inheemse aequivalenten op te sporen, samen te stellen of,
als het moest, te vormen, maakt hem tot een van de grondleggers van de
Nederlandse taal. In de wis- en natuurkunde gebruiken we dagelijks tal van
eenvoudige termen, die ons zo vertrouwd zijn, dat het moeite kost, zich voor te
stellen, dat zij eens bewust door iemand en wel bijna steeds door Stevin, voor dit
doel gevormd zijn. Wij noemen algebra stelkunde, geven parallel door evenwijdig
weer, aequilibrium door evenwicht, proportio door reden en proportionalitas door
evenredigheid en wij zouden nog vandaag onze taal kunnen verrijken door voor
nog meer wetenschappelijke termen bij Stevin in de leer te gaan.
Ik bied dapper weerstand aan de verleiding om op dit belangrijke en voor de
kennis van Stevin's persoonlijkheid hoogst instructieve onderwerp dieper in te gaan.
Er is echter één door Stevin ingevoerde term die een speciale beschouwing verdient
en wel de zo juist al genoemde term evenredigheid. In het Grieks had men den term
αναλογια om de gelijkheid van twee λογοι uit te drukken; het Latijn vertaalde logos
zowel door ratio als door proportio, maar in de moderne talen heeft proportio in den
regel de betekenis van αναλογια gekregen, waarvoor het zich helemaal niet leent.
Wij echter kunnen dank zij Stevin logos door reden weergeven en de gelijkheid van
twee redens evenredigheid noemen.
Na deze lange uitweiding naar aanleiding van het 11e Vertooch van het eerste
boek der Weeghconst moet ik verder over dit belangrijke geschrift evenzeer zwijgen
als over het daaraan toegevoegde Weeghdaet,
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dat de practische toepassingen van de Weeghconst behandelt en over het gelijktijdig
uitgegeven Waterwicht, dat voor de hydrostatistica hetzelfde doet als de Weeghconst
voor de leer van evenwicht en zwaartepunt, nl. de sedert Archimedes onderbroken
traditie voortzetten en de ontwikkeling die het vak in de 17e eeuw zal ondergaan,
in hoge mate voorbereiden.
Ons overzicht van Stevin's publicaties vervolgend, vinden we in het in 1590
verschenen Burgherlick Leven plotseling een werkje op een gans ander gebied dan
waarop hij zich tot dusver bewogen had; hij verdiept zich namelijk in de situatie die
ontstaat, wanneer de Steetsche, Natuerlicke en Goddelicke wetten, waaraan de
Staat der Burgherie haar vorm ontleent, in strijd komen met elkaar of met het geweten
van den burger en geeft een leidraad, die in zulke gevallen de juiste gedragslijn kan
helpen bepalen. Hij behandelt daartoe vragen als deze, welke overheid als de wettige
beschouwd moet worden, hoe men zich te gedragen heeft bij binnenlandse twisten,
welke houding den burger past tegenover den godsdienst in het algemeen en
tegenover een eventuelen staatsgodsdienst in het bijzonder. Ook wordt het juiste
gedrag van den vorst als eersten burger vastgesteld.
Weer vier jaar later verschijnt een van zijn meest persoonlijke en voor den
Stevin-biograaf meest aantrekkelijke werken, de Stercktenbouwing, waardoor hij,
in niet mindere mate dan hij het door Weeghconst en Waterwicht in de physica
gedaan had, in de ontwikkeling van de versterkingskunst ingrijpt. Hij blijkt over een
soliede kennis van de omvangrijke Italiaanse literatuur over dit actuele onderwerp
te beschikken en levert, daarop voortbouwend, een geheel eigen bijdrage door een
systematische behandeling van wat later in de geschiedenis der vestingbouwkunde
de oud-Nederlandse fortificatiemanier zou heten en waaraan zijn naam vóór iederen
anderen verbonden behoort te worden.
Wanneer men zijn denkbeelden op dit gebied wil leren kennen, is het niet bepaald
nodig, dat men al met het vak op de hoogte is. Hij toont zich een zo uitmuntend
didacticus, dat zijn boek niet alleen als wetenschappelijke bijdrage tot de
versterkingskunst, maar ook als uitmuntend leerboek daarvan beschouwd kan
worden. Na de te gebruiken termen zorgvuldig te hebben gedefinieerd, ontwikkelt
hij een gedetailleerde theorie van een zeshoekige gebastionneerde sterkte; verder
behandelt hij de algemene beginselen die aan den vestingbouw ten grondslag liggen
en bepaalt zijn standpunt in zeventien kwesties waarover tussen
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deskundigen verschil van mening bestond. Dat gebeurt op een uiterst levendige en
persoonlijke wijze en ook al staat men aanvankelijk wat vreemd tegenover de aan
de orde gestelde problemen, zo voelt men zich al spoedig geïnteresseerd in
vestingbouwkundige vragen waarvan men het bestaan helemaal niet vermoed zou
hebben. Natuurlijk verzuimt Stevin ook in dit werk niet, te ijveren tegen vreemde
vaktermen als bastion, contrescarp, flanckeren en zapperen en daarvoor Nederlandse
als bolwerk, cabeschoeisel, strijken en (bedekt) graven aan te bevelen.
In een later werk, Nieuwe Maniere van Sterctebou door Spilsluizen, wordt
uiteengezet, hoe men in de versterkingskunst voordeel kan trekken van de kort
geleden uitgevonden spilsluis. Dit werk is echter meer van waterbouwkundigen dan
van vestingbouwkundigen aard, al worden er ook voor verscheidene Nederlandse
vestingen plannen van versterking in ontwikkeld. Het is, voorzover bekend, de oudste
systematische verhandeling over sluizen, hun aanleg en de verschillende doeleinden
waarvoor zij kunnen dienen en het brengt ons dus op het gebied van de techniek,
waarop Stevin zich zijn leven lang bewogen heeft, maar waarover hij uit den aard
der zaak weinig heeft te boek gesteld; wat hij er wel over geschreven heeft, is eerst
na zijn dood gepubliceerd. Zijn technisch werk betreft vooral den watermolen
(waaronder een windmolen te verstaan is die dient om water uit te malen). In het
Wisconstich Filosofisch Bedrijf van zijn zoon Hendrik komen verhandelingen van
zijn hand voor over verbeteringen aan te brengen in het gaande werk van een molen,
terwijl een eerst in 1884 bekend geworden werk Van de Molens de oudst bekende
quantitatieve theorie van de werking ervan op grond van de in de Weeghconst
ontwikkelde methoden bevat.
Wie over Stevin's technische vondsten hoort spreken, denkt onwillekeurig het
allereerst aan den befaamden zeilwagen dien hij voor Prins Maurits construeerde
en waarmee deze, volgens berichten van tijdgenoten, in twee uur tijds van
Scheveningen naar Petten zou zijn gereden. De speling van het lot heeft gewild,
dat Stevin's reputatie bij het nageslacht langen tijd uitsluitend op de vervaardiging
van dit voertuig heeft berust, terwijl het toch in zijn werk als technicus slechts een
ondergeschikte en in zijn levenswerk als geheel een te verwaarlozen plaats inneemt.
In geen van zijn werken wordt er zelfs maar op gezinspeeld en wat wij er van weten,
berust alleen op mededelingen en afbeeldingen van tijdgenoten, die over het
algemeen wel heel duidelijk het kenmerk van overdrilving dragen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

56
In de jaren na de publicatie van Stercktenbouwing wordt Stevin's productie hoe
langer hoe meer bepaald door het onderwijs dat hij aan Maurits te geven had. Dat
wil zeggen, dat de keuze van de onderwerpen en de wijze van behandeling meer
van didactische dan van zuiver wetenschappelijke overwegingen gaan afhangen.
Hij stelt ten behoeve van den Prins uitvoerige leerboeken over wiskunde, mechanica,
astronomie, zeevaartkunde en boekhouden samen, die nog wel talrijke eigen
bijdragen tot de ontwikkeling van deze vakken bevatten, maar waarvan de inhoud
toch lang niet in die mate als zijn persoonlijk geestelijk eigendom beschouwd mag
worden als dit bij werken als Weeghconst en Waterwicht het geval was geweest.
Al deze uiterst heldere en voor de kennis van de wetenschappelijke situatie rond
den overgang van de 16e naar de 17e eeuw natuurlijk onschatbare werken zijn in
1608 verenigd in den kolossalen foliant van de Wisconstighe Ghedachtenissen,
waarvan tegelijkertijd een volledige Latijnse bewerking verscheen, de Hypomnemata
Mathematica en een partiële Franse, de Mémoires Mathématiques.
De Wisconstighe Ghedachtenissen zijn niet alleen van belang voor de
wetenschapsgeschiedenis en de Stevin-biographiek, maar ook om wat zij ons over
de persoon van Maurits leren. Stevin vertelt zo nu en dan, welke onderwerpen de
bijzondere belangstelling van Sijne Vorstelicke Ghenade hadden, aan welke van
twee verschillende behandelingswijzen hij de voorkeur gaf, deelt vragen en
tegenwerpingen van hem mee en een enkele maal ook een door hemzelf gegeven
oplossing van een vraagstuk. Men krijgt den indruk, dat het twee verwante geesten
zijn geweest. Typerend is in dit opzicht wat Stevin zegt over de aanleiding, ook een
leerboek der perspectief in de verzameling op te nemen. Toen Maurits namelijk
behoefte had gevoeld, zich in de Verschaeuwing (aldus Stevins term voor het vak)
te bekwamen, had hij zich eerst laten onderrichten door de ‘bequaemste meesters
in schilderie die der te becommen waren’. Wat zij hem te vertellen hadden,
bevredigde hem echter niet in het minst; hij merkte namelijk, dat bij hen ‘de vercorting
der linien en verandering der houcken uyter oogh of by der gisse toeginck’, terwijl
hij, een epistemische geest, het wilde doen ‘met kennis der oirsaken en sijn
wisconstich bewijs’. Men begrijpt de situatie: de schilders konden wel heel juist
perspectivisch tekenen, maar zij konden alleen het hoe laten zien en waren niet in
staat rekenschap te geven van het waarom. Maurits interesseerde zich nu echter
juist voor het laatste. Die wens is door Stevin bevredigd door het werk Van de
Verschaeuwing, dat hem een plaats
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bezorgd heeft in de geschiedenis der Beschrijvende Meetkunde. Ook bij andere
gelegenheden toont Maurits zich onvoldaan als hij ergens een methode aantreft
waarbij ‘den gront uyt welcke de wercking ghetrocken was’ niet wordt opgegeven.
Van het persoonlijk contact tussen den Prins en zijn leermeester krijgt men een
allerlevendigsten indruk door de drie kostelijke Tsaemspraken die aan het in de
Wisconstighe Ghedachtenissen opgenomen werk Vorstelicke Bouckhouding
voorafgaan en waarin zij samen over Bouckhoudersche kwestiën redeneren. Het
lijkt niet te gewaagd, aan deze dialogen de betekenis van historische documenten
toe te kennen; het zijn natuurlijk geen stenographisch vastgelegde verslagen van
naar plaats en tijd bepaalbare gesprekken, maar het feit, dat zij in een onder de
auspiciën van den Prins verschenen en met zijn naam onverbrekelijk verbonden
werk wereldkundig konden worden gemaakt, waarborgt hun intrinsieke
betrouwbaarheid.
De gesprekken lopen voornamelijk over Coopmansbouckhouding op de Italiaanse
wijse. Stevin overtuigt Maurits van de wenselijkheid en mogelijkheid, de financiële
administratie die hij als vorst en veldheer te voeren had, in te richten volgens deze
in den handel reeds lang gebruikelijke methode, schrijft dan een leerboek van de
coopmansbouckhoding en geeft vervolgens richtlijnen voor een reorganisatie van
de domeinadministratie, de dispense (of vorstelicke huishouding) en de extraordinaire
finance (financiering van de oorlogvoering) aan. Later heeft hij voor de
domeinadministratie nog een ander stelsel ingevoerd, dat als Verrechting met de
Contrerolle in zijn postuum werk Burgherlicke Stoffen voorkomt.
Een ander in de Wisconstighe Ghedachtenissen behandeld onderwerp waarvan
de keuze door de wensen van den Prins bepaald is, wordt gevormd door de
zeevaartkunde, waarin hij in zijn qualiteit van Admirael-Generael van der Zee in het
bijzonder belang stelde. Stevin wijdt er de drie boeken van het Zeeschrift aan, die
opv. Van de Zeylstreken, Van de Havenvinding en Van de Spiegeling der Ebbenvloet
getiteld zijn. Hiervan is het eerste een leerboek van wat wij tegenwoordig koers- en
verheidsrekening noemen en wat destijds als theorie van het loxodromische varen
bekend stond. Sedert de Portugese wiskundige Nunez er op gewezen had, dat een
schip, dat een tijdlang met constanten koers vaart, zich met uitzondering van het
ene geval, dat deze koers juist Noord of juist Zuid is, niet langs den kortsten weg
van het beginpunt van zijn baan
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naar het eindpunt beweegt (nl. de grote cirkel tussen beide), maar langs een andere
kromme, die Snellius loxodroom en Stevin kromstreeck zou gaan noemen, had zich
een wiskundige theorie ontwikkeld die de plaatsen van begin- en eindpunt, den
afgelegden afstand en den gevolgden koers met elkaar in verband bracht. Stevin
leert in zijn werk de hierbij optredende problemen zowel wiskundig, nl. de door
berekening met behulp van tafels, als tuychwerckelick, nl. door de aflezing op een
globe waarover modellen van kromstreken verschoven kunnen worden, oplossen.
In de Havenvinding, een verkorte weergave van een reeds in 1599 gepubliceerd
werkje van dien naam, dat in hetzelfde jaar ook in een Latijnse vertaling van de
hand van Grotius het licht had gezien, wordt een bijdrage geleverd tot het in verband
met de grote ontdekkingsreizen meer dan ooit om oplossing roepende probleem
van de plaatsbepaling op zee. Om te ontkomen aan de grote moeilijkheid die aan
de bepaling van de lengte verbonden was, stelt Stevin voor, als tweede coördinaat
naast de breedte de variatie van de kompasnaald, d.w.z. den hoek tussen
geografische en magnetische meridiaan, te gebruiken. Het werkje over eb en vloed
bevat een behandeling van de z.g. evenwichtstheorie van de getijden, waarin de
invloed van de maan op juiste wijze in rekening wordt gebracht; ten behoeve van
Prins Maurits illustreert Stevin zijn wiskundige behandeling met behulp van een
ebbenvloet-tuych, een over een globe verschuifbaar model van de eysche form, die
de Oceaan onder invloed van de onderstelde zuigingen van de maan en haar
tegenpunt aanneemt.
De theorie der getijden zou evengoed als in het Zeeschrift, waarin zij voorkomt,
behandeld hebben kunnen worden in het onderdeel van de Wisconstighe
Ghedachtenissen, dat onder den titel Hemelloop aan de astronomie gewijd is. Ook
dit is een zeer merkwaardige verhandeling, waaraan in de geschiedenis der
astronomie niet de aandacht pleegt te worden geschonken die zij verdient.
De historische betekenis van dit werk wordt eerst duidelijk, wanneer men den
inhoud ervan in verband brengt met het jaartal van de verschijning. Het levert namelijk
een vurig pleidooi voor het wereldstelsel van Copernicus op een tijdstip, waarop
nog geen van de leidende astronomen van den tijd zich openlijk ten gunste daarvan
had uitgesproken. Het zou nog een jaar moeten duren, voordat Kepler dat in zijn
Astronomia Nova doen zou en eerst in datzelfde jaar zou Galilei door zijn
ontdekkingen met den kijker zozeer in zijn overtuiging van de juistheid
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van de nieuwe theorie versterkt worden, dat hij haar openlijk zou durven verdedigen.
Hoewel dus Stevin door zijn Hemelloop geen bijdrage tot de ontwikkeling der
astronomie als wetenschap levert, heeft hij haar door dit werk ongetwijfeld bevorderd.
Men heeft in dit werk opnieuw gelegenheid, zijn didactische gaven te bewonderen.
Wie zich in wil leven in de wijze, waarop de overgang van het geocentrische tot het
heliocentrische wereldstelsel tot stand is gekomen, kan als eerste inleiding met
meer profijt Stevin's Hemelloop raadplegen dan het werk De Revolutionibus orbium
caelestium, waarin Copernicus zelf het nieuwe wereldbeeld uiteenzet.
Dat Maurits door Stevin zo diep in wetenschappelijke problemen werd ingewijd
en daarbij zo revolutionnaire denkbeelden leerde kennen als door Copernicus
verkondigd waren, blijkt destijds met verbazing, ja zelfs met bezorgdheid gezien te
zijn. Wij vernemen van beide een weerklank in een uitlating van Stevin zelf: ‘daer
isser nu veel die niet en connen ghelooven dat deze oeffening van sijn Vorstelicke
Ghenade int middel van een regiering diens mare (sonder stoffering gheseyt) ront
om den Eertcloot loopt, geschien can sonder verachtering van dingen die anders
beter gedaen souden worden’.
En de latere eerste rector van de Groningse Universiteit, Ubbo Emmius, heeft
zich na de verschijning van de Wisconstighe Ghedachtenissen in brieven hevig
verontwaardigd en verontrust getoond over de goddeloze denkbeelden die daarin
verkondigd werden en waardoor hij den goeden naam van den Prins bevlekt ziet.
Na de Wisconstighe Ghedachtenissen heeft Stevin nog slechts eenmaal iets
gepubliceerd en wel in 1618, toen hij te samen met de Nieuwe Maniere van
Sterctebou door Spilsluizen, waarover ik al gesproken heb, zijn Castrametatio of
Legermeting in het licht gaf. Dit boek behandelt, evenals Stercktenbouwing, een
onderwerp uit de krijgswetenschap, namelijk den bouw en inrichting van een
legerkamp, zoals deze in de Staatse legers gebruikelijk waren. Er bestaat echter
tussen beide geschriften een aanmerkelijk verschil: Stercktenbouwing dateert uit
het begin van Stevin's werkzaamheid in het leger van Maurits; het geeft meer een
op theoretische gronden berustende norm voor het aanleggen van vestingen dan
dat het als een samenvatting van de gevolgde practijk beschouwd kan worden en
deze norm blijkt in de practijk lang niet altijd gevolgd te zijn. Legermeting echter
verscheen tegen het einde van Stevin's diensttijd; het is geen programma, maar
een verslag; het bevat grotendeels geen richtlijnen voor de wenselijke inrichting van
een legerkamp (al ontbreken deze niet),
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maar beschrijft tot in details de regeling zoals deze in den loop der jaren gegroeid
was.
Het is geheel in overeenstemming met wat we van elders over den zin voor
methode en symmetrie en het streven naar orde en tucht van Maurits weten, dat hij
aan de oplossing van het telkens weer terugkerend probleem, hoe het leger bij
aankomst op de plaats waar het een kamp zou betrekken, zo snel, zo ordelijk en
zo veilig mogelijk onder dak kon worden gebracht, de uiterste zorg heeft gewijd.
Hierdoor werd een nieuw terrein van samenwerking met Stevin geopend en wat zij
op dit terrein gezamenlijk tot stand hebben gebracht, is van dien aard geweest, dat
het tot ver buiten de landsgrenzen bewondering heeft opgewekt en tot navolging
heeft geprikkeld. Het is niet Stevin's gewoonte, zichzelf op

Autogram van Stevin De gramme en is gheen constich veijnser

te hemelen; wanneer hij echter in de opdracht van de Legermeting aan de Staten
Generaal zijn vrijmoedigheid om de practijk van de kamporganisatie van Maurits te
boek te stellen motiveert met de opmerking ‘dat op voorleden jaren de
grontteeckeningen der Veltlogieringen van de Leghers Uwer Hoochmogentheden
bhegeert zijn geweest niet alleen bij leeghe personen, maar ooc bij groote Vorsten
in verre landen’, dan klinkt daarin toch wel een ongetwijfeld gerechtvaardigde trots
door op een werk waarin hij zelf een belangrijk aandeel zal hebben gehad.
De voltooiing van de opsomming van de door Stevin gepubliceerde werken beduidt
nog allerminst, dat er nu ook reeds volledigheid is bereikt in het overzicht van de
onderwerpen die hij behandeld heeft. In het jaar 1649 verscheen dank zij de goede
zorgen van zijn zoon Hendrik, die de nagelaten papieren van zijn vader, waarmee
de weduwe Stevin maar wat zorgeloos omgesprongen schijnt te hebben, met grote
piëteit
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weer verzameld had, het reeds eerder vermelde Materiae Politicae of Burgherlicke
Stoffen, dat nog verscheidene verhandelingen van Stevin's hand bevat. Deze
bevatten ten dele aanvullingen van reeds elders behandelde onderwerpen; geheel
nieuw zijn echter de geschriften over bouwkunde, waarin plannen voor den rationelen
bouw van steden en huizen ontwikkeld worden, terwijl er anderzijds tal van
beschouwingen over technische aangelegenheden der burgerlijke bouwkunde in
voorkomen, die waarschijnlijk belangrijk materiaal voor een naar het schijnt nog niet
geschreven geschiedenis van den huizenbouw bevatten. De Burgherlicke Stoffen
leren ons ook overigens Stevin kennen als een onvermoeibaren organisator en
plannenmaker, zo mogelijk in de practijk en als dit niet kon op papier. Zo ontwerpt
hij een decimale indeling van het leger, roosters voor regelmatige omwisseling van
garnizoenen, reglementen voor het exerceren, een universeel instrument, de
spabylbou, instructies voor gezanten die aan Maurits verslag van hun zendingen
moesten uitbrengen, terwijl zelfs een volkenrechtelijke kwestie als represailles
behandeld wordt.
Ten slotte is in 1884, tegelijk met het geschrift Van de Molens, een Spiegeling
der Singconst verschenen, die een bijdrage van Stevins hand tot de arithmetische
muziektheorie bevat. Hij geeft daarin de eerst ca 1700 ingevoerde verdeling van
het octaaf in 12 gelijke intervallen aan, die wij nog steeds onder den naam van
normale halftoonstemming of gelijkzwevende temperatuur gebruiken. Hij beschouwt
haar echter niet als een compromis in de moeilijkheden die de stemming in zuivere
intervallen bij toetseninstrumenten onvermijdelijk doet rijzen, maar als een uitdrukking
van de muzikale realiteit.
En dan zijn er nog lijsten van titels van verhandelingen die bestemd waren voor
de Wisconstighe Ghedachtenissen, maar die daarin niet voorkomen. Wij weten niet,
of ze verloren gegaan dan wel nooit geschreven zijn. Hieronder komen voor een
Nederduytsche Retorica, dat is Redenconst, anders geseyt Welsprekenheyt, een
Nederduytsche Dichtconst, een Verhael van Letterconstighe Geschillen waarin hij
zijn mening had willen zeggen of gezegd heeft over de spelling (die hij ongetwijfeld
heeft willen vereenvoudigen), over het geslacht der namen, over buyging en
vervouging.
Aan het eind gekomen van het vrij volledige, maar natuurlijk wel erg oppervlakkige
overzicht van Stevin's werk dat ik U beloofde, wil ik de verkregen indrukken kort
trachten samen te vatten. Wij zien dan in Stevin een man, die zonder te behoren
tot de grote genieën waarmee een
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nieuwe phase in de cultuur begint, om zijn prestaties op het gebied van wis- en
natuurkunde een eervolle plaats in de geschiedenis van het wetenschappelijk denken
inneemt. Wij kunnen hem voorts beschouwen als het prototype van den volmaakten
modernen ingenieur, van den man die de problemen waarvoor de practijk hem stelt,
op breed-wetenschappelijke wijze aanpakt en oplost. Door zijn relatie tot Maurits
en zijn werkzaamheid in het Staatse leger is hij een belangrijke figuur uit een
beslissend tijdperk van onze vaderlandse geschiedenis. Door zijn zeer krachtige
bemoeiingen ten bate van een zuiver taalgebruik behoort hij tot de grondleggers
van het hedendaagse Nederlands.
Een figuur als deze kan niet zonder groote verachtering en versuym blijven
voortleven in het historisch halfduister waarin zijn twee vaderlanden hem tot dusver
gelaten hebben. Dit beseffend heeft de afdeling Natuurkunde van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen een commissie ingesteld, waaraan is
opgedragen, een moderne editie van Stevin's belangrijkste werken tot stand te
brengen. Deze commissie heeft een plan voor zulk een uitgave ontworpen en de
nodige bevoegde medewerkers bereid gevonden, elk een deel daarvan te verzorgen.
Het bleek toen echter, dat de financiële capaciteiten van haar opdrachtgeefster niet
opgewassen waren tegen de zeer hoge kosten die in dezen tijd aan de
verwezenlijking van het opgestelde plan verbonden zijn. De commissie heeft daarop
haar plan in zoverre gewijzigd, dat voorlopig slechts één deel, bevattend Weeghconst
en Waterwicht, het licht zal zien. Zelfs hiervoor bleken de vereiste middelen niet
aanwezig te zijn. De commissie heeft zich daarna voorgenomen om wat niet meer
op grond van onzen rijkdom blijkt te kunnen gebeuren, tot stand te brengen ondanks
onze armoede. Zij heeft den bedelstaf ter hand genomen en den bedelzak
omgehangen en stelt er nu een eer in, bij cultuurbevorderende genootschappen en
fondsen eerst, en straks, als het nodig blijkt, ook bij particulieren van wie verwacht
kan worden, dat de geschiedenis van de wetenschap, van de techniek en van onze
vaderlandse beschaving hun ter harte gaat, aan te kloppen om financiëlen steun.
Zij beschouwt het als een simpelen plicht, voor Stevin niet minder te doen dan
voor andere grote figuren uit de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis, voor
Christiaan Huygens, Isaac Beeckman en Antoni van Leeuwenhoek, gedaan is of
wordt, hem te eren door het enige gedenkteken waarmee men een wetenschappelijke
figuur uitsluitend eer bewijzen kan, een van vertalingen, inleidingen en toelichtingen
voorzienen herdruk
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van zijn werken, die hem ook in het buitenland de bekendheid zal kunnen geven
waarop hij recht heeft. Ik wil deze voordracht besluiten met U op te wekken, wanneer
het ook maar enigszins in Uw vermogen ligt, dit streven te bevorderen en aan de
Stevin-commissie Uw medewerking, steun en raad niet te onthouden.
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Levensberichten
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Anton Albert Beekman
(Amsterdam, 5 Januari 1854 - 's-Gravenhage,
De man die zulk een grote plaats heeft ingenomen in de geografische studie van
Nederland in het algemeen en in de historische geografie in het bijzonder, was voor
deze vakken niet opgeleid. Het kon niet anders. Aardrijkskunde immers was eertijds
niet een vak waarin men studeerde, waarop men zich toelegde. Een
‘schoolmeestersvak’; een nevenbedrijfje. Geograaf van professie is Beekman eerst
geworden na zijn pensionering.
Zoon van A.G.F. Beekman en van A.F.A. Brouerius van Nideck, was hij na
schoolopleiding te Amsterdam en te Wageningen, opgeleid aan de Koninklijke
Militaire Akademie te Breda en had dienst gedaan als genie-officier. Gestationneerd
te Utrecht had hij gewerkt aan de aanleg van het nieuwe fortenstelsel aldaar en de
herinrichting van de Hollandse Waterlinie; en met het oog hierop had hij heel wat
praktische kennis van waterstaats- en waterschapstoestanden opgedaan. De
hydrografische en bodemkundige geografie van Nederland was toen een bij uitstek
praktische aangelegenheid, bekend aan enkele ingenieurs en praktijkmensen, te
bestuderen niet uit boeken, maar in directe toepassing. Het aandeel in deze
toepassing als genie-officier zou Beekmans verdere leven bepalen.
Nog jong, 25-jarig, zeide hij de dienst vaarwel en werd leraar in de wiskunde.
Deze overgang was toen zonder meer mogelijk, zoals men weet. Beekman zal er
praktische redenen voor hebben gehad. Hij was, naar we menen te weten, enigszins
vervreemd geraakt van de kringen zijner jeugd; en ook haakte hij naar de
verwerkelijking van trouwplannen.
Als leraar aan de H.B.S. (1879), later aan het Gymnasium (1882-1890), heeft
Beekman te Zutphen een gelukkige tijd gehad. Niet als leraar zozeer; zijn
wiskundelessen boeiden de jeugd toen niet sterk (en later evenmin), al waren er
wel jongelui die de leraar als mens waardeerden; en de hele klas luisterde met
aandacht als hij over geografisch-water-staatkundige onderwerpen vertelde. De
sfeer der kleine stad was gunstig voor zelfontplooiing; meerderen hebben het ervaren.
Hij verkeerde er met mensen als Tutein Nolthenius, Meinsma en Gimberg; met hen
hoorde hij tot de oprichters der Vereniging ‘Gelre’ en ook tot de Kring voor
Wetenschappelijk Onderhoud. Ook met de geograaf
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Schuiling, te Deventer, knoopte hij duurzame betrekkingen aan. En, niet te vergeten,
met de familie Schillemans. Hierdoor kwam hij in relatie met de uitgeverij. Beekman
schreef veel en graag. Novellen en schetsen (die vergeten zijn). Schoolboekjes, die
hun tijd hebben gehad. Een handleiding voor Taktiek en Versterkingskunst. Maar
vooral: een atlas van Nederland naar een toen nieuwe opzet, die succes had; en
in aansluiting daarop het werk Nederland als Polderland (eerste druk 1884), dat in
twee weken was uitverkocht en dat voor velen een openbaring was. Men kan zich
thans moeilijk meer voorstellen, hoe onwetend de doorsnee-Nederlander van die
tijd was aangaande de vitale verschijnselen van het eigen land. Een hele generatie
is door Beekman in dit opzicht gevormd: door het zo juist genoemde boek, door de
Atlas van Beekman en Schuiling, en door de overnemingen van gegevens uit een
en ander, waarmede anderen alras niet karig waren.
Van Zutphen verhuisde Beekman naar Schiedam, om er directeur der H.B.S. te
worden (1890-1902). Dat deze periode niet de vruchtbaarste van zijn leven is
geweest blijkt hieruit, dat geen zijner werken in deze tijd is gepubliceerd. Hij had
een druk leven in gezin en school en dit leven was niet steeds harmonisch. In de
Schiedammer samenleving kon hij het lang niet zo goed vinden als te Zutphen het
geval was geweest. De oud-militair had opvattingen van leiding en van zijn positie
als directeur, waarmede nòch sommige leraren, nòch ook de gemeentelijke
commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs zich konden verenigen. Een
verstandig besluit was het van Beekman, Schiedam te verlaten om in Den Haag
weer leraar te worden. Den Haag had hij verkozen vooral ter wille van de bibliotheek.
Naast de eigen boekerij en kaartverzameling, met veel zorg en geduld opgebouwd,
had hij het contact met een wetenschappelijke bibliotheek nodig om de studies
waartoe de plannen bij hem gerijpt waren te kunnen volbrengen.
In Den Haag heeft Beekman nog 45 jaren lang gewoond, eerst in gezinsverband,
later als weduwnaar op kamers ; tot kort voor het einde nog krachtig en opgewekt,
gekweld alleen door doofheid; prijs stellend op vriendschappelijke en
wetenschappelijke omgang in gezelschappen en verbanden; ‘lid van onderscheidene
geleerde genootschappen’. Een voorbeeld van de in Nederland niet zo heel veel
voorkomende ‘Privatgelehrte’, en een gelukkig voorbeeld ervan. Hard en zorgvuldig
werker; een ‘type’, niet vrij van de eigenschappen die de autodidact kenmerken,
maar ruim bedeeld met de bekoringen van dat type. Een prettig mens
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om mee samen te werken, conscientieus en ijverig als hij was; en - voorzover we
zelf hebben kunnen ervaren - zeer open ook voor de bevindingen en opinies van
anderen, jongeren. De schrijver dezes zal wel niet de enige zijn die dankbaar moet
erkennen, van Beekman als wetenschapsman en als mens veel te hebben geleerd.
Over het meer technische werk Polders en Droogmakerijen (1909-1912; deel I,
afl. VI der Waterbouwkunde van Henket c.s.) kunnen we niet oordelen. Wel over
Het Dijk- en Waterschapsrecht in Nederland voor 1795 (1905-1907); een glossarium
in twee dikke delen, uitgegeven door de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen:
een rijk magazijn van geordende kennis, sterk in de verzameling, zwak in de
compositie. De meer op het taalkundige geordende bewerking van dezelfde stof in
Deel XI van het Middelnederlandsch Woordenboek (1941) en het, ook lexicografisch
opgezette, boek over de Wateren van Nederland (1948). En dan de delen die hij
schreef voor de Geschiedkundige Atlas van Nederland, de bijdragen voor de Nomina
Geographica Neerlandica. De succesvolle voleindiging van de Geschiedkundige
Atlas is Beekmans werk. Met Blok, de voorzitter der commissie, kon hij goed
samenwerken. Blok en Beekman waren mensen voor elkaar. Opschieten, flink
doorwerken, het nodige werk tot stand brengen; zo goed mogelijk, zeker, maar niet
angstig twijfelend stilstaan bij elke kruisweg. Dat de atlas fouten zou bevatten, en
onvolkomenheden, dat niet alle onderdelen op gelijke hoogte zouden staan, dat
wist Beekman heel goed. Ook is de nieuwe atlas niet zo'n eenheid als de
Geschiedkundige Atlas van Mees; wat niet te vermijden was bij de veel grotere
opzet en bij de verscheidenheid van medewerkers. Beekman kon zuchten over
sommige van die medewerkers; waar hijzelf al het tekenwerk moest verrichten wist
hij maar al te goed, hoe moeilijk sommiger voorstellingen in kaart waren te brengen.
Maar over ettelijke der tekst-delen kon Beekman, en kan men nog thans, zich
verheugen; en in zijn geheel is de atlas een zeer nuttig hulpmiddel voor de algemene
en bijzondere geschiedbeoefening van Nederland. Een samenvatting heeft de
hoofdbewerker op het eind nog willen geven door de nieuwe uitgave van Van den
Berg 's Middelnederlandsche Geografie; ze is na zijn dood door Moerman afgemaakt.
Het was met het volste recht dat de Groninger hogeschool bij haar derde
eeuwfeest, in 1914, aan Beekman de doctorstitel aanbood, een titel die hij naderhand
steeds heeft gedragen. Zo er één eredoctoraat
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verdiend was, dan wel dat van Beekman. Het kwam hem toe, met de akademische
vakgeleerden op één lijn te staan.
Meer dan eens is er sprake van geweest, aan Beekman een functie in het hoger
onderwijs te verschaffen. Inzonderheid toen er voor het eerst akademische docenten
in de geografie werden gezocht; ook voor Delft schijnt er aan hem te zijn gedacht.
Hij heeft zelf niet gewild. Het doceren was niet zijn sterke zijde, wist hij wel. En moet men erbij zeggen - dat aspect der geografie waarin Beekman uitblonk was
een zeer partieel aspect: de waterstaats-geografie en de historische geografie van
Nederland. Voor de sociografische gezichtspunten en voor meer algemene
vraagstellingen had hij weinig oog. Maar in het door hem beheerste onderdeel
uitmuntend, heeft hij er velen - op rechtshistorisch terrein, op taalwetenschappelijk
terrein - van dienst kunnen zijn, wat ook zijn eigen blik weer verruimde.
Naast de hoofdwerken staan tal van kleinere studies, in tijdschriften. Vooral in
het Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, waarvan Beekman
lange tijd mede-redacteur van het tijdschrift, bestuurslid, en later eerlid is geweest.
En ook in verscheidene andere periodieken kan men bijdragen van Beekman zoeken.
Niet weinige van die bijdragen zijn polemisch. Beekman schuwde de strijd allerminst.
Hij was wel eens wat scherp in het debat en toonde dan weinig begrip voor de
zienswijze van anderen. Maar met de warmste overtuiging vocht hij voor hetgeen
hij als ‘goede zaken’ mocht beschouwen. Zo in het verzet tegen Belgische
aanspraken op delen van Nederlands grondgebied (1919). Zo ook in het propageren
van de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee; hiervoor heeft hij
stad en land afgereisd en veel bijgedragen tot het zegevieren van dit stoute
denkbeeld.
Veel heeft hij ook gestreden voorde hervorming van de spelling der Nederlandse
aardrijkskundige namen. Deze strijd heeft hem weinig voldoening en veel ergernis
verschaft. Dat men de schrijfwijze der toponiemen naar de spelling van De Vries en
Te Winkel puur en eenvoudig moest normaliseren, dat was voor hem een stelling
die geen betoog behoefde. De veelal irrationele factoren die zich daartegen verzetten
vond hij geheel onbegrijpelijk, eenvoudig kortzichtig en dom. Dat de Regering, die
hierin het beslissende woord zou moeten spreken, ook, en vooral, met dergelijke
irrationele factoren rekening hield, dat vond Beekman hemeltergend. De zaak is
inderdaad zeer onbevredigend verlopen; en voor Beekman inzonderheid, daar hij
erdoor in conflict
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is gebracht met medewerkers en zelfs met het bestuur van het Aardrijkskundig
Genootschap. Men kan de fouten, die hierin door anderen tegenover Beekman zijn
begaan, ten volle erkennen, zonder daarom Beekmans beschouwingen geheel en
al te aanvaarden. Op het gevaarlijke terrein der plaatsnaamkunde, tot hetwelk
verschillende wegen leiden, maar waarop men lelijk verdwalen kan, liet de rechte
weg zijner waterstaatsgeografie Beekman in de steek.
Kort nadat Beekman zijn lange levenswerk afsloot kwamen er nieuwe gegevens,
die aan de historische geografie van Nederland een geheel ander gezicht zouden
gegeven. Beekman had gewerkt met de geologische kaart van Staring en later met
die van Tesch c.s. Inzake oudheidkunde had hij zich aan de erkende resultaten
kunnen houden. In de laatste jaren is de bodemkunde tot bloei gekomen, in
samenwerking met een nieuwe richting in het oudheidkundig bodemonderzoek.
Binnenkort zullen we o.a. door deze beide studierichtingen van de historische
geografie véél meer weten; Beekmans boeken zijn bestemd om te verouderen. Zo
gaat het vaak met hen die handboeken schrijven; de werking ervan bestaat hierin,
zichzelf mettertijd overbodig te maken. Beekman zelf wist dit zeer goed. Dat zijn
Nederland als Polderland zo volkomen in het algemene bewustzijn was geabsorbeerd
en dientengevolge zijn taak had vervuld, verheugde Beekman. Hij besefte, ook aan
wetenschappelijke werkers op aangrenzend en verwant gebied steun te hebben
gegeven; en dit gaf hem een gepast gevoel van eigenwaarde. Dat, toen hij ouder
en zeer oud ging worden, er jongelui zouden komen die hem als een afgedane
figuur beschouwden en het hem lieten voelen, dat verraste hem niet.
Van Beekman inderdaad kan men zeggen, dat hij een wetenschappelijke roeping
gevoeld heeft en deze gevolgd is naar zijn beste krachten. Hij had geen leermeesters
in zijn vak en moest op zelfontwikkeling vertrouwen. Zijn weg heeft hij zich door
eigen kracht moeten banen; wel soms gesteund en aangemoedigd (door Blok, door
Nijhoff, door prof. Fockema Andreae), maar in wezen toch op zichzelf aangewezen
en hierdoor soms wel eenzaam. Beekmans leven en werken overziende krijgt men
de indruk, dat hij niet geheel de plaats heeft gekregen die hem toekwam. Het terrein
van zijn studie is zo bij uitstek Nederlands en van zulk een vitaal belang voor het
land, dat een afzonderlijk ‘instituut’ daarvoor wel recht van bestaan zou hebben.
Het is jammer dat iemand als Beekman heeft moeten werken alleen met een eigen
moeizaam
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bijeengegaarde bibliotheek, dat hij nooit een assistent heeft gehad, steeds zijn zoek-,
schrijf- en tekenwerk geheel eigenhandig heeft moeten doen - en dat hij geen
leerlingen heeft kunnen vormen. Niet rechtstreeks tenminste. Indirect zullen velen
aan Beekman heel wat te danken hebben en dit dankbaar blijven erkennen.
S.J. FOCKEMA ANDREAE

Lijst van geschriften
1881

Schetsen en Novellen. 's Gravenhage.

1884

Nederland als polderland. Beschrijving
van den eigenaardigen toestand der
belangrijkste helft van ons land, tevens
bevattende de topografie van dat
gedeelte met de voornaamste details,
toegelicht door kaarten en teekeningen.
Zutphen 3de druk. Zutphen 1932.

1885

Hollanders in politiek en uniform
geschetst. Zutphen.

1887

De klokken van Delft. Zutphen.

1887

De strijd om het bestaan. Geschiedenis
en tegenwoordige staat van de lage
gronden van Nederland. Zutphen.

1889

Is Nederland in gevaar? Naar aanleiding
der brochures van Henry Tindal.
Zutphen.

1897

Denkbeelden omtrent eene reorganisatie
van Middelbaar en Gymnasiaal
Onderwijs. Zutphen.

1900

Iets over onze groote rivieren. De Rijn.
Amsterdam.

1904

Iets over onze groote rivieren. De Maas.
Amsterdam.

1904-1907

Het Dijk- en Waterschapsrecht in
Nederland voor 1795. 's Gravenhage.

1905

R. Schuiling, Schoolatlas van Nederland
en zijne Overzeesche Bezittingen. 3de
druk. Zutphen.

1909-1911

Polders en droogmakerijen. Boek I-II: 1.
's Gravenhage. Met platen.

1911

Onze waterkeeringen. Amsterdam.

1916

R. Schuiling, Schoolatlas van de geheele
aarde. 3e, verm. druk. Zutphen.
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Nederlandsch of Belgisch? Beknopt
overzicht van de staatkundige
geschiedenis van de Westerschelde,
Zeeuwsch-Vlaanderen en Limburg. 's
Gravenhage.

1921

Een buitenkansje. 's Gravenhage.

1936

De stichting voor bevolkingsonderzoek
in de Zuiderzeepolders. 's Gravenhage.

1937

Een laatste woord naar aanleiding van
de brochure, uitgegeven door de
Stichting voor het Bevolkingsonderzoek
in de Zuiderzee-polders. 's Gravenhage.

1938

H.J. Moerman, Nederlandse
aardrijkskundige namen. 's Gravenhage.

1948

De wateren van Nederland
aardrijkskundig en geschiedkundig
beschreven. 's Gravenhage.

1912-1938

Atlas (Geschiedkundige) van Nederland.
Uitgegeven door de Commissie voor den
Geschiedkundigen Atlas en geteekend
door A.A. Beekman. 's Gravenhage.

1917

Catalogus van kaarten, enz. betrekking
hebbende op de oudere en
tegenwoordige gesteldheid van Holland's
Noorderkwartier, aanwezig op de
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tentoonstelling in het Stedelijk Museum
te Amsterdam, September 1917. [Met
inleiding door A.A. Beekman]. Leiden.
1917

Afsluiting (De) en droogmaking der
Zuiderzee. - Weerlegging van bezwaren
[door A.A. Beekman]. Uitgegeven door
de Zuiderzee-Vereeniging. Leiden.

1921

Catalogus van kaarten, enz. betrekking
hebbende op de oudere en
tegenwoordige gesteldheid van Holland
tusschen Maas en Y, aanwezig op de
tentoonstelling in het Stedelijk Museum
te Amsterdam, in September en October
1921. [Met inleiding door A.A. Beekman]
Leiden.

1941

Verwijs (E.) en J. Verdam,
Middelnederlandsch woordenboek. Dl.
11, is: Aanvullingen en verbeteringen op
het gebied van dijk- en waterschapsrecht,
bodem en water, aardrijkskunde enz.
door A.A. Beekman.

1949

Bergh (L. Ph. C. van den), Handboek der
middelnederlandsche geographie. 3de
dr., aangevuld en omgewerkt door A.A.
Beekman en H.J. Moerman. 's
Gravenhage.

Verder bijdragen in: Nomina Geographica Neerlandica; Bijdragen en
Mededeelingen [van] Gelre; (Nijhoffs) Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis
en oudheidkunde; Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap; verder militaire
en M.O. tijdschriften.
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Albert Johan Leonard van Beeck Calkoen
(Utrecht, 10 October 1874 - Driebergen, 12 Juli 1949)
Albert Johan Leonard van Beeck Calkoen, werd 10 October 1874 te Utrecht geboren.
Hij bezocht aldaar het gemeentelijk gymnasium en studeerde vervolgens aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij op 30 October 1901 tot doctor in de
rechtswetenschap promoveerde na verdediging van een proefschrift: De uitzetting
van vreemdelingen in verband met het Volkenrecht.
Mr van Beeck Calkoen werd daarop 1 April 1902 adjunct-commies aan het
departement van Binnenlandse Zaken, aan welk departement hij achtereenvolgens
de rangen tot en met referendaris doorliep en werkzaam was onderscheidenlijk aan
de afdelingen Kunsten en Wetenschappen en H.M.O. (later O.). Op 1 October 1918
ging hij over naar het nieuw ingestelde departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen als chef van de afdeling Hoger Onderwijs. In deze functie op 1
Januari 1922 tot Administrateur benoemd, bleef hij deze vervullen tot zijn
pensionnering op 1 November 1939. Hij was in het jaar 1905 gehuwd met Cornelia
Margaretha baronesse van Heemstra, die hem in 1927 door den dood ontviel. In
het jaar 1941 hertrouwde hij met Anna van Löben Sels, weduwe van Mr A.J. van
Schelven. Niet lang daarna noopten de oorlogsomstandigheden hem 's Gravenhage
te verlaten en achtereenvolgens zijn verblijf te vestigen in Wageningen, Woerden
en tenslotte te Driebergen, waar hij in 1949 overleed.
De ambtelijke loopbaan aan een departement van algemeen bestuur pleegt te
worden vervuld in de schaduw van den verantwoordelijken minister en de vrucht
ervan onttrekt zich veelal aan de publieke waarneming en waardering. Aangenomen
mag echter worden, dat het belang van het aandeel van Mr van Beeck Calkoen in
de voorbereiding van wetgeving en bestuur evenredig is geweest aan het toenemend
belang van de overheidszorg voor dat deel van het departement, dat meer in het
bijzonder aan hem was toevertrouwd.
Zijn verkiezing tot het kerkelijk ambt van diaken richtte denken en arbeid van Mr
van Beeck Calkoen naast zijn departementale functie op de diaconale armenzorg,
welk gebied hem tot zijn overlijden in volledig beslag heeft genomen. In de jaren
1901 tot 1924 zien wij hem onderscheidenlijk als voorzitter of secretaris van de
Provinciale Diaconale Conferentie van de Gereformeerde Kerken in Zuid-Holland;
in de jaren
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1910 tot 1949 afwisselend als lid of secretaris van het Comité Centrale Diaconale
Conferentie dier Kerken, als voorzitter of adviseur dier Conferentie. Evenwijdig
hieraan loopt zijn persarbeid, eerst als vast medewerker daarna als redacteur van
het Diaconaal Correspondentieblad van 1909 tot zijn dood.
Op dit terrein liggen voorts een groot aantal publicatiën, door hem alleen of in
samenwerking met anderen in het licht gegeven. Wij noemen hiervan: het in 1918
verschenen rapport van hem en den heer C.A. van Monsjou over de
wezenverzorging; het in 1916 verschenen rapport inzake de deelneming van de
diaconieën aan den arbeid der Armenraden, waarvan hij de opsteller was. In 1927
was hij met Prof. Dr H. Dooyeweerd, Ds C. Lindeboom en Mr J. Oranje lid van de
studiecommissie, die aan de Centrale Diaconale Conferentie rapport uitbracht over:
de verhouding van Overheid en Diaconie ten aanzien van de betaling van
verpleegkosten. In het Diaconaal Handboek van 1929 schreef hij het hoofdstuk: De
Diaconie in de praktijk. In 1947 schreef hij in het Diaconaal Handboekje de
hoofdstukken: Instelling en ontwikkeling van het Diaconaat en Het ene ambt. In
hetzelfde jaar verscheen zijn brochure: Gevaren, die ons diaconale leven bedreigen.
In dat jaar was hij ook voorzitter van de studiecommissie, die aan de Centrale
Diaconale Conferentie rapport uitbracht over de gezinszorg. De te Amsterdam
gevestigde Stichting tot opleiding van gezinsverzorgsters in de Gereformeerde
Kerken draagt zijn naam.
Ook buiten den kerkelijken kring werd zijn medewerking op het terrein der
armenzorg gevraagd. In 1912 werd hij secretaris van de Algemene Armencommissie;
in 1913 lid van den Armenraad te 's Gravenhage. Hij bracht in 1912 voor de
Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid prae-advies uit over: ‘Op
welke wijze is de samenwerking te bevorderen tussen allerlei instellingen bij het
verlenen van ondersteuning aan en het houden van toezicht op hetzelfde gezin - in
het bijzonder ook waar het instellingen betreft, die hulp in een bepaalde vorm
verstrekken?’ In een vergadering van de Algemene Armencommissie, in 1924 met
de voorzitters en secretarissen der Armenraden gehouden, prae-adviseerde hij
over: ‘de wenselijkheid de werkloosheidszorg, zoals die bestaat buiten de
werkloosheidsverzekering, onder de Armenwet te laten vallen’. In 1925 hield hij een
inleiding op de Sociale Ontwikkelingsweek te Rotterdam over: ‘De sociale oorzaken
en de sociale betekenis van het pauperisme’. Ten
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slotte vermelden wij van zijn schrifturen nog zijn prae-advies in 1927 voor de
Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid over: ‘de Werklozensteun
en zijn gevolgen’ en zijn Referaat in 1928 voor de Wetenschappelijke Bijeenkomst
der Vrije Universiteit over: ‘Kerkelijke Armenzorg en Overheidsarmenzorg’.
Een speciaal gebied van maatschappelijke zorg, waarop Mr van Beeck Calkoen
dank en waardering voor zijn arbeid is ten deel gevallen is dat van de
volkshuisvesting. Hij maakte van 1912 tot 1947 eerst als lid, daarna als voorzitter,
deel uit van den Raad van Commissarissen van de Coöperatieve
Woningbouwvereniging ‘Luctor et Emergo’, welke vereniging in den loop der jaren
heeft medegewerkt aan de uitvoering der Woningwet door de Stichting van
honderden doelmatige en smaakvolle woningen. Hij was voor het bestuur door zijn
tact en toewijding een grote steun in moeilijke tijdsomstandigheden. Uit erkentelijkheid
heeft het bestuur een gedenksteen doen plaatsen in een der zijgevels van het
bouwcomplex aan de van Maerlantlaan hoek Anna Bijnslaan. Daarop staat vermeld:
‘Ter herinnering en waardering aan den heer Mr A.J.L. van Beeck Calkoen, voorzitter
van den Raad van Commissarissen der Coöp. Woningbouwvereniging ‘Luctor et
Emergo’ W.A. gedurende de jaren 1912-1947’. De onthulling van dezen steen had
plaats op 13 Mei 1949 door mevrouw A. van Beeck Calkoenvan Löben Sels in
tegenwoordigheid van tal van autoriteiten, raad van Commissarissen, bestuur en
personeel der Vereniging. Het was voor het bestuur een voldoening dit nog bij het
leven van Mr van Beeck Calkoen te kunnen tot stand brengen, al betreurde het, dat
hij om gezondheidsredenen niet tegenwoordig kon zijn.
Mr van Beeck Calkoen was bestuurslid van onderscheiden verenigingen, waarvan
wij alleen nog noemen het Nationaal Fonds voor Bijzonderen Noden.
Hij was ook Ridder in de orde van den Nederlandsen Leeuw.
TH. G. DONNER
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Jan Willem Berkelbach van der Sprenkel
(Gouda, 6 Januari 1897-Haarlem, 9 December 1944)
Op vier terreinen heeft dr. J.W. Berkelbach van der Sprenkel zo gehandeld, dat de
herinnering aan hem er lang en met dankbaarheid zal worden bewaard. Wat hij voor
zijn gezin was door zijn warme menselijkheid, toewijding en begrip voor anderen,
blijve hier onbesproken; het was veel maar verhinderde hem niet ook daarbuiten
uitgebreid werkzaam te zijn, voor werk waartoe hij zich door zijn sociaal gevoel en
verantwoordelijkheidsbesef, dat zich uitte in de vorm van onderworpenheid aan
God, geroepen voelde, verplicht achtte en waarvoor hij de tijd kon vinden doordat
hij bereid was tot voortdurende activiteit en doordat hij, haast nuchter, zijn tijd juist
wist in te delen en te verdelen.
Zijn beroep werd dat van leraar aan gymnasium en H.B.S., maar het uit te oefenen
was voor hem niet alleen een vak beoefenen, het was roeping ook: mee te delen
wat hij aan kennis had verzameld (en dat was veel) en wat hij in de geschiedenis
der mensheid, die voor hem een ‘pelgrimstocht’ was, had geleerd aan ervaring,
mensenkennis, mogelijkheid tot begrijpen en wat hij er vond aan stuwende kracht,
opwekking om meer te doen dan wat in het dagelijks leven voor de hand ligt, ook
voor de gewone mens - waren verreweg de meeste zijner leerlingen niet bestemd
nooit meer te worden dan gewone mensen? Men leze zijn oorlogsgeschriftje, De
Vader des Vaderlands, waarin hij de Nederlanders van 1941 hun voorouders van
voor driehonderd jaar - evenmin een ‘heldenvolk’ - in hun toch bijzondere daden
voor ogen stelt, zoals hij ook nog deed in zijn redevoering op de Goudse Glazendag
(1942).
Als docent is hij werkzaam geweest aan het gymnasium in Gorkum van 1923 tot
1930 (de laatste 2 jaar als conrector) en daarna tot zijn dood aan het gymnasium
en de H.B.S. te Haarlem. Levendig verteller en ernstig opvoeder heeft hij zijn
leerlingen zeker geboeid en velen hebben ongetwijfeld veel van hem meegekregen,
zodat een van zijn oudleerlingen van hem getuigde: ‘stipt eerlijk, door- en door
rechtvaardig en ontzaglijk plichtsgetrouw’.
Maar meer nog dan lesgeven en opvoeden heeft hij als docent gedaan: hij verrijkte
het schoolboekenfonds voor het vak geschiedenis met een der beste en modernste
leerboeken, zijn Volken en Tijden, waarin, meer
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dan in de meeste leerboeken voor het middelbaar onderwijs, de cultuurgeschiedenis
behandeld wordt en naast de politieke ook de sociale ontwikkeling wordt beschreven.
Bovendien gaf hij zich met volle toewijding aan het schoolleven - naast het doceren
van zijn vak - en ook nog aan zijn mededocenten: in het Genootschap van leraren
aan Nederlandse gymnasiën trad hij, ongewild, maar vanzelfsprekend, zozeer op
de voorgrond, dat men hem in 1933 tot algemeen voorzitter verkoos, welke functie
hij vier jaren vervulde, vier voor de organisatie belangrijke jaren.
Dat hij een goed docent was, lag niet alleen aan zijn karakter, zijn leraarschap
werd vooral gedragen door een soliede wetenschappelijke basis en met vrucht
volbrachte studie. Berkelbach was een zoon van een predikant te Gouda en kreeg
zijn opleiding eerst aan het gymnasium aldaar. Nadat hij in de afdelingen α en β
eindexamen had gedaan, liet hij zich in 1916 inschrijven als medisch student aan
de Universiteit te Utrecht. Maar reeds in Februari van het volgende jaar ging hij over
naar de litteraire faculteit, om geschiedenis te studeren, een verandering, waarover
hij steeds zijn voldoening heeft uitgesproken. Hij was hier leerling van prof. Kernkamp
en vooral van prof. Oppermann, wiens assistent hij was van 1921 tot 1923, aan het
Instituut voor Middeleeuwse geschiedenis, nadat hij het doctoraal examen in 1921
cum laude had afgelegd. In deze tijd schreef hij zijn dissertatie, waarop hij in 1923,
ook cum laude, de doctorstitel verwierf. Zijn onderwerp was een zeer beperkt: de
Geschiedenis van het Bisdom Utrecht van 1281 tot 1305, maar de behandeling
daarvan werd groot opgezet; het werd de geschiedenis van het Noordnederlandse
vorstendommetje in verband met de grote Europese politiek, de controverse
Engeland-Frankrijk, waarbij ook de Duitse koningen waren betrokken en de Paus.
Berkelbach toonde zich hier de leerling van Oppermann, doordat hij met
buitengewone nauwkeurigheid zijn bronnen verzamelde, deze documenten met
scherpe kritische zin ontleedde en met groot vernuft er zeer voorzichtig zijn
conclusies uittrok, eigenschappen, die hij later nog duidelijk toonde in twee
tijdschriftartikelen, over de kanselarij der Utrechtse Bischoppen, in de jaren direct
na 1305. Ook hierin toonde hij zich leerling van Oppermann, dat hij voor zijn methode
buiten onze grenzen in de leer ging en door zijn toepassing dezer methoden de
achterstand der Nederlandse wetenschap bij de Duitse mede trachtte in te halen.
Zo vermocht hij de kleine gebeurtenissen van deze jaren in de Nederlanden, vrij
van
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elke bijvoeging op fantazie berustend en zonder ook maar enigszins te lijden aan
romantische verheerlijking van eigen verleden, te plaatsen in groot verband en uit
de details de algemene ontwikkeling te deduceren, de betekenis juist van de
schijnbaar onbelangrijke gebeurtenissen en kleine personen, die hier handelen,
voor de evolutie der tijden te demonstreren.
Hij deed dit zonder enig vertoon en zonder opschik, hij deed het ook zonder een
overdreven verheerlijking en al te slaafse, soms zelfs overdreven, navolging van
de leermeester. Daardoor konden zijn dissertatie en het latere hier mee in direct
verband staande, grotere werk Regesten van Oorkonden betreffende de Bischoppen
van Utrecht uit de jaren 1301-1340 genoemd worden de knapste toepassing van
Oppermann's diplomatiek. Jaren van zorgvuldig zoeken waren vereist om deze
uitgebreide reeks documenten bijeen te garen, tot dat de zekerheid was verkregen,
dat niet veel belangrijks was vergeten. (B. was te bescheiden en had genoeg zelf
kritiek om te beseffen, dat hij niet volstrekt volledig was). Hij publiceerde deze
documenten niet in extenso, omdat anders de uitgave onmogelijk zou zijn geworden
en de lezer geplaagd zou worden door zeer veel onnodige herhalingen. Maar het
maken van regesten vereist grote nauwkeurigheid, scherp onderscheidingsvermogen
en de gave om onbevangen en duidelijk te formuleren, wat anderen in een andere
tijd met meer woorden hebben gemeend te moeten zeggen. De mediaevisten zijn
het er over eens, dat B. deze eigenschappen in voldoende mate bezat en dat zijn
werk behoort tot het beste in dit genre. Hij heeft daarbij een verzorgde stijl,
eenvoudig, zonder mooidoenerij, maar ook zonder het verrassende en levendige,
dat enkele anderen uit Oppermanns school heeft gekenmerkt.
Deert dit in deze beide grote werken, de meest wetenschappelijke, die hij
geschreven heeft, niet, als een kleine tekortkoming kunnen we dit rekenen bij de
werken, die hij voor een groter publiek schreef en waarin vanzelf meer betekenis
aan de stijl moet worden gehecht en waarbij meer fantazie moet worden getoond.
In deze tweede categorie heeft B. zeer zeker veel goeds geleverd, zij staan echter
niet op zo hoog plan als de bovengenoemde, het zijn degelijke, wetenschappelijk
uitstekend verantwoorde publicaties, die echter het bijzondere en verrassende
missen, of als ze verrassend zijn, niet voor de toekomst van ons inzicht bepalend.
Een geest, die uit eigen aandrang tot een revolutionnaire beschouwing kwam, was
B. niet. Wel stond hij voor
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elk nieuw inzicht open en, als het aan zijn wetenschappelijke kritiek beantwoordde,
was hij gaarne en onbevooroordeeld bereid zo'n denkbeeld over te nemen en uit
te werken.
Zo deed hij het in zijn derde grote werk, dat posthuum werd uitgegeven: Oranje
en de vestiging van de Nederlandse Staat. Kenmerkend is de titel; het ging hem
niet om de persoon van de Prins als zodanig, maar om zijn betekenis voor ons volk,
zoals hij haar in zijn bovengenoemde brochure getekend had als een voorbeeld en
spiegel, zo wilde hij hem nu zien als de grondlegger van dat wat de Nederlandse
Staat het meest getypeerd heeft: volksbestuur en verdraagzaamheid. Met vaste
hand tekent hij de toestanden in de Nederlanden voor het uitbreken van de
Tachtigjarige Oorlog, die hij durft zien als een ware opstand en, overeenkomstig de
in de laatste tijd gehuldigde opvattingen, schroomt hij niet de handelwijze van de
Prins en zijn medestanders revolutionnair te noemen. Met zijn groot menselijk gevoel
schetst hij de moeilijkheden van Oranje, die met gewone mensen en hun vele
tekortkomingen had te werken, en het tragische in 's Prinsenleven, die moest ervaren,
dat juist door dit kleine zijn vrijheidsideaal niet voor alle Nederlanders kon worden
verwezenlijkt.
Richt dit boek zich al tot een lezerskring, die niet alleen uit vakgenoten bestaat,
nog meer is dit het geval met wat B. verder publiceerde (behalve een aantal
boekbesprekingen in het Tijdschrift voor Geschiedenis, waarvan hij van 1930 tot
1943 redacteur was). Dit kon ook niet anders, hij voelde te sociaal om zich ook
wetenschappelijk in een ivoren toren op te sluiten. De wetenschap is er niet voor
de wetenschap of voor de geleerden en zeker is dit niet het geval met de
geschiedeniswetenschap, zij heeft slechts diepere zin als zij wordt gepopulariseerd.
Maar zij mag daarbij nimmer haar wetenschappelijk karakter verloochenen. Op
grond van deze maximen schreef hij menige boekbespreking, op grond hiervan
publiceerde hij een artikel over de Nederlandse middeleeuwen in Stemmen voor
Waarheid en Vrede en enige in Het Gemenebest, een tijdschrift dat in en na de
oorlog alle groepen nationaal trachtte te verenigen. Geleid ook door die beginselen
nam hij de redactie op zich van De Pelgrimstocht der Mensheid en, met anderen,
van de Wereldgeschiedenis in 5 delen. In beide schreef hij, niet over de
Middeleeuwen, zijn oorspronkelijk studieterrein, maar over de eerste helft der l9e
eeuw, toen liberalisme en nationalisme zich ontplooiden, de idealen, die in de 19e
eeuw hun verwezenlijking trachtten te vinden en die in de 20e eeuw
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tot de grote catastrophe leidden, waaronder hijzelf zo ernstig leed. Uitstekend wist
B. hier de toon te bereiken, die voor zulk een werk voor een groot publiek nodig is,
wist hij anderen op te wekken tot evenzeer verantwoorde bijdragen. Hij toont er zich
een volkomen competent beoefenaar van de Nieuwste Geschiedenis, zo geheel
iets anders eisend dan wat de mediaevist nodig heeft.
Tussen deze werken ligt nog een andere wetenschappelijke arbeid: meedoen
aan de organisatie en voorbereiding van de geschiedenis der Statenvergaderingen,
waarvan hij begreep, met anderen, dat zij alleen in internationale samenwerking en
op grond van nauwkeurige detailstudie in de verschillende landen kon worden
beoefend, wil zij haar doel bereiken: inzicht te geven in de wording dezer oudste
vormen van volksinvloed tegenover en naast de vorst in Europa. Hij sprak hierover
op het Tweede congres van Nederlandse Historici (1934) en verdedigde daar,
tegenover de ideeën van prof. Lousse (Leuven), de noodzakelijkheid van
bronnen-uitgaven als grondslag. Later maakte hij ook een begin met een bibliografie
voor deze geschiedenis, die slechts een begin bleef. In het Tijdschrift voor
Geschiedenis 1938 behandelde hij het programma inzake deze Statengeschiedenis
in verband met het Internationale Congres van Historici te Zürich in dat jaar.
Deels op het terrein van de wetenschap, deels op dat van het onderwijs ligt
Berkelbachs werkzaamheid aan de School voor Taal en Letterkunde, waar hij van
1939 tot 1944 (toen de school tijdelijk haar werk moest staken) de geschiedenis der
Middeleeuwen doceerde voor de candidaten van het examen M.O.-Geschiedenis.
Persoonlijk heb ik hierbij de aangenaamste herinnering aan zijn toewijding en ruim
begrip, terwijl de cursisten in hem een prettig, ruimvoelend docent vonden, waarvan
zij onmiddellijk wisten, dat wat hij gaf zuivere wetenschap was, in gemakkelijk voor
hen begrijpelijke vorm gegeven.
Tenslotte het vierde terrein, waarop B. zich bewogen heeft, vrienden maakte en
steun gaf: het werken voor de medemens en voor de idealen die hij koesterde, in
de maatschappij, waarin hij leefde (B. streefde niet naar sociale hervormingen).
Steeds was dit werk voor hem in de eerste plaats verbonden met zijn geloof. Hij
nam als leider deel aan de kampen van de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond,
werd in 1939 hoofdleider van de Vrijz. Chr. Jeugdgemeenschap, afd. Haarlem en
toen de noden gedurende de oorlog steeds ernstiger werden, de geestelijke noden
wel te verstaan, ontplooide hij hier vooral een activiteit, in alle
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stilte en bescheidenheid, die hem bevredigde en die de jongeren sterkte gaf en
moed om de toekomst (voor B. niet een gemakkelijke, als 't vrede zou zijn!) tegemoet
te gaan. Organisator, prediker en vriend was hij tegelijk, steeds tot hulp bereid,
onuitputtelijk in kracht, hoe donker de tijden voor hem ook waren.
Voor de oorlog had hij een werkzaam aandeel gehad in de verdediging van vrijheid
en democratie toen dit een ideologische strijd was: van 1937 tot Mei 1940 was hij
voorzitter van de afd. Haarlem van ‘Eenheid door democratie’. In de oorlog zette hij
met kracht en volharding, en dus met bijzondere moed, de strijd voor het
democratische ideaal voort, nu niet ideologisch, maar daadwerkelijk, tegen de
bezetter, die de vrijheid vermoordde. Actief nam hij deel aan het illegaal verzet door
allen te helpen, die door de Duitsers worden bedreigd of vervolgd. Aan enige
onderwerping dacht hij niet en nergens, en toen ook het Tijdschrift voor Geschiedenis
dreigde te worden gelijkgeschakeld, doordat na prof. Cohen ook prof. Huizinga e.a.
uit de lijst der medewerkers moesten worden geschrapt, wilde hij de uitgave geheel
staken en trad uit de reeds verminkte redactie.
Zo lijkt het symbolisch, dat hij, juist op de dag der grote razzia op jongelieden te
Haarlem, vervoerd moest worden naar het ziekenhuis, waar hij drie dagen later aan
een darmverlamming overleed, gesloopt als zijn krachten waren door
verontwaardiging, mede-lijden en al te hevige activiteit in moeilijke jaren.
H.A. ENNO VAN GELDER

Lijst van geschriften
a. Boeken:
1923

Geschiedenis van het Bisdom Utrecht
van 1281 tot 1305 (diss. Utrecht).
(Bijdragen v.h. Instit. v. Middeleeuwsche
Geschiedenis der Rijksuniversiteit te
Utrecht, 137 blz.).

1933

Volken en Tijden, 4 dln (in afzonderlijke
uitgaven voor H.B.S. en Gymnasium)
Zwolle.

1937

Regesten van oorkonden betreffende de
Bisschoppen van Utrecht uit de jaren
1301-1340 (werken uitgeg. door het
Historisch Genootsch. te Utrecht, 3e
Reeks no. 66) Utrecht, XLII en 630 blz.

1938

Overzicht der Geschiedenis, 3 dln,
Zwolle.

1941

De Vader des Vaderlands, Haarlem
1941, 31 blz.

1946

Oranje en de vestiging van de
Nederlandse Staat, Amsterdam 1946,
221 blz.
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1937

De Pelgrimstocht der Menschheid, onder
redactie van Dr. J.W. Berkelbach van der
Sprenkel, Utrecht; 3e druk 1948 (hierin:
Restauratie, liberalisme en nationalisme,
bk VII).
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1939

Grote historische schoolatlas ten
gebruike bij het onderwijs in de Vad. en
Alg. geschiedenis, 14e druk bewerkt door
Dr. J.W. Berkelbach van der Sprenkel en
H. Hettema Jr., Zwolle 1939.

z.j.

Wereldgeschiedenis, onder redactie van
Dr. J.W. Berkelbach van der Sprenkel,
Dr. C.D.J. Brandt en Dr. F.L. Ganshof,
Utrecht z.j., 5 dln (hierin: dl. V, blz.
47-127: het tijdperk 1815-1870).

b. Tijdschriftartikelen:
Richtlijnen in de Nederlandsche Middeleeuwsche Geschiedenis (Stemmen voor
Waarheid en Vrede, LXII, 1925; blz. 193-208).
Organisatie der Statengeschiedenis (voordracht op het Tweede Congres van
Ned. Historici, te 's-Gravenhage 19 Mei 1934, kort verslag: Tijdschr. v. Geschied.
XXXIX, blz. 254-255).
De Kanselarij van bisschop Gui van Avesnes (Tijdschr. v. Gesch. XXXIX, blz.
416-423) 1934.
Bijdrage tot de kennis van kanselarij en raad der bisschoppen van Utrecht in het
begin van de 14e eeuw (Tijdsch. v. Gesch. LI, blz. 64-74) 1936.
De Geschiedenis der Staten-colleges en het Congres van Zürich (Tijdschr. v.
Gesch. LIII, blz. 290-296) 1938.
De Franse Revolutie in contemporaine Hollandse couranten (Gids, 1939, III, bl.
323-357).
In Memoriam Prof. Dr. I.H. Gosses (Tijdschr. v. Gesch. LV, bl. 111), 1940.
Joris van Egmond, Cornelis van Mierop en Robert van Bergen als schenkers der
glazen 15, 16 en 14 der Goudse St. Janskerk (lezing gehouden op de Goudse
Glazendag 27 Juni 1942, uitgegeven in Zuid-Hollandse Studiën I, 1950).
Nederland in de Middeleeuwen (Gemeenebest IV, bl. 97-105, 127-136), 1942.

c. Boekbesprekingen:
M. ter Braak, Kaiser Otto III (Tijdschr. v. Gesch. XLIV, bl. 310) 1929.
Hugo Th. Heyman, Untersuchungen über die Praemonstratenser-Gewohnheiten
(Tijdsch. v. Geschr. XLV, 201) 1930.
H. Meuffels, Dr. H. Liduina van Schiedam (Tijdschr. v. Gesch. XLV, 204) 1930.
H.B.C.W. Vermeer, Het tractaat ‘Ortus et decursus Ordinis Cartusiensis’ van
Hendrik Egher van Kalkar; D.A. Wumkes, Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friese
kloosters Mariëngaard en Lidlum (Tijdsch. v. Gesch. XLV, 304) 1930.
Suger, Vie de Louis VI le Gros (Tijdschr. v. Gesch. XLV, 409) 1930.
G.C. Coulton, Life in the Middle Ages, IV (Tijdschr. v. Gesch. XLVI, 187) 1931.
H.S. Lucas, The Low Countries and the Hundred year's war (Tijdschr. v. Gesch.
XLVI, 308) 1931.
J.M. Sterck-Proot, Haarlems oudste tijden (Tijdschr. v. Gesch. XLVII, 187) 1932.
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D. van Hinloopen Labberton, De middeleeuwsche oorsprong en geschiedenis
van het Engelsche parlementaire stelsel (Tijdschr. v. Gesch. XLVII, 306) 1932.
D. de Kok, Bijdragen tot de geschied. der Ned. Klarissen en Tertiarissen voor de
Hervorming. - C.S. Dessing, Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de
abdij van Egmond in de 15e eeuw (Tijdschr. v. Gesch. XLVII, 308) 1932.
me

Pirenne, Bibliographie de l'histoire de Belgique, 3 edition (Tijdschr. v. Gesch.
XLVIII, 290) 1933.
F. Quicke, Oorkonden aangaande de betrekkingen tusschen de Guliksche en
Luxemb. vorstenhuizen - idem, Documents concernant la politique des ducs
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de Brabant et de Bourgogne - idem, Une enquete sur les droits et revenus du duc
de Limbourg (Tijdschr. v. Gesch. XLVIII, 298) 1933.
E. Lousse, Les origines des Etats des principautés des Pays-Bas - idem, Les
deux chartes romanes brabançonnes (Tijdschr. v. Gesch. XLVIII, 414) 1933.
D. Th. Enklaar, Middeleeuwsche rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland
(Tijdschr. v. Gesch. XLIX, 84) 1934.
T.S. Jansma, Raad en Rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog Philips
van Bourgondië (Tijdschr. v. Gesch. XLIX, 382) 1934.
H. Laurent et F. Quicke, Documents pour servir àl'histoire de la maison de
Bourgogne (Tijdschr. v. Gesch. XLIX, 518) 1934.
J. de Sturler, Actes des ducs de Brabant - idem, Les relations politiques de
l'Angleterre et du Brabant - idem, Le trafic Anglo-Brabançon (Tijdschr. v. Gesch. L,
307) 1935.
Lodewijk van Velthem's voortzetting van den Spiegel historiael (Tijdschr. v. Gesch.
LI, 91) 1936.
B. van 't Hof en G.J. Lugard Jr. Honderd jaar Overijselsche Geschiedschrijving
(Tijdschr. v. Gesch. LI, 290) 1936.
H.N. Boon, Rêve et réalité dans l'oeuvre ... de Napoleon III (Tijdschr. v. Gesch.
LIII, 212) 1938.
J. Maurain, Baroche, ministre de Napoleon III (Tijdschr. v. Gesch. LIII, 328) 1938.
W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter (Tijdsch. v. Gesch.
LV, 198) 1940.
J.F. Niermeyer, Honderd Noord-Nederlandse oorkonden (Tijdschr. v. Gesch. LV,
312), 1940.
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D. Bonthuis Tonkes
(Solwerd, 25 Januari 1881 - Groningen, 1 Mei 1943)
Geboren te Solwerd uit een bekende Groningsche familie ontving D. Bonthuis Tonkes
zijn schoolopleiding te Enschede, waar hij de H.B.S. bezocht.
Daarna ging hij, onder invloed van zijn omgeving, over naar de aldaar gevestigde
Textielschool maar, inziende dat zijn ambitie meer lag op machine-technisch gebied,
liet hij zich inschrijven aan de Technische Hochschule te Zwickau.
Hier behaalde hij in 1902 het ingenieurs-diploma.
Na deze voleindigde studie deed hij een reis naar Amerika, en werkte hij een jaar
op de Solwayfabrieken te Detroit.
Nog altijd had hij zijn rechte bestemming niet gevonden, tot hij in aanraking kwam
met de heer J. Brons, die een klein fabriekje in Farmsum (gemeente Delfzijl)
exploiteerde.
In dit fabriekje werd - naast reparatiewerk - ook een ruw-oliemotor van eigen
vinding gefabriceerd.
Eerst per correspondentie, en daarna na zijn terugkeer uit Amerika door persoonlijk
contact met de uitvinder en diens werk in aanraking gekomen, groeide zijn
belangstelling voor deze motor en zijn maker, van welke beide Tonkes een zeer
gunstige indruk kreeg, die gaandeweg tot enthousiasme groeide.
Een korte speciale studie op motorengebied gaf hem de overtuiging dat de nieuwe
ruw-olie motor toekomst had.
Toen nam hij het aanbod tot samenwerking aan en enthousiast als hij was, gaf
hij zich direct geheel aan het nieuwe plan, en dit niet alleen in woorden, maar vooral
ook in daden.
Een nieuwe Naamlooze Vennootschap werd opgericht, waarin Tonkes een zeer
beduidend kapitaal stak, daarmede zijn vertrouwen in de toekomst van de nieuwe
motor en de zaak bewijzende.
Het bleek later hoe goed hij dit had gezien, want de Appingedammer
Bronsmotorenfabriek te Appingedam, wier product thans over de gehele wereld
vermaard is, is een grote, bloeiende instelling geworden. Maar toen was het een
waag, en als Tonkes de stoot er niet aan gegeven had door zijn geld, vertrouwen
en werklust er aan te schenken dan zou het de vraag zijn geweest, of de
onderneming van de heer Brons wel die vlucht zou hebben genomen, die zij
verdiende.
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Voor Appingedam was de motorenfabriek een begin van opbloei. Tonkes heeft zijn
geboorteplaats een onschatbare dienst bewezen.
Vol werklust en enthousiasme vatte hij zijn betrekking als mede-Directeur der
Vennootschap op.
De toekomst lachte hem toe, en die toekomst werd nog schoner, toen hij zich in
Mei 1908 verloofde met Mej. Tjalie Cornelia Jacoba Doorenbos, die meer dan 30
jaar zijn trouwe levensgezellin en grote steun is geweest.
Helaas wreed werd dit alles verstoord toen er in het zelfde jaar een ziekte optrad,
die hem op medisch advies dwong zijn werk tijdelijk op te geven, om in Davos herstel
van gezondheid te zoeken.
Noch de Zwitserse kuur, noch latere reizen naar Corsika en Egypte hebben hem
het vurig verlangde herstel gebracht en toen de eerste wereldoorlog uitbrak, was
men gedwongen in eigen land te blijven.
Dit bleek geen ramp, want een verblijf in Appingedam bracht geen verslechtering,
integendeel.
De ziekte kwam tot staan, maar hij moest zeer voorzichtig leven. Het gewone
werk was hem verboden, wel bleef het vanaf zijn zieken rustbed zijn belangstelling
houden. In 1927 bedankte hij als Directeur en werd hij tot Commissaris benoemd.
Inmiddels had zijn levendige en bewegelijke geest ander werk gezocht, dat geen
lichamelijke inspanning kostte, en dat steeds meer zijn liefde werd, n.l. de
geschiedenis en ook de topografie van zijn geboorteplaats.
Van het resultaat van zijn nasporingen en onderzoekingen deed hij dan mededeling
in het plaatselijk blad om op deze wijze ook op anderen zijn liefde en belangstelling
over te brengen, terwijl hij tevens in schriftelijk contact stond met anderen, wier
belangstelling diezelfde kant uitging, o.a. de oude Appingedammer Prof. Mr. A. de
Blécourt, welke laatste aan de vrucht dier nasporingen meer dan eens volle aandacht
schonk.
Gezien deze belangstelling baart het geen verwondering dat hij een der
initiatiefnemers en der Bestuursleden van het te Appingedam opgerichte Gewestelijk
Historisch Museum is geweest.
Den eersten Mei 1943 is Tonkes na een vrij plotselinge felle inzinking heengegaan,
betreurd door zeer velen.
Een geleerde was hij niet, en onder de rij van leden onzer Maatschappij heeft hij
een zeer bescheiden plaats ingenomen (hij was zich daar zelf
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van bewust) en evenmin kon men hem tot de kunstenaars in de gewone zin rekenen.
Wel was hij een levenskunstenaar, door de wijze waarop hij ondanks zeer vele
ontzegging, van zijn leven zoveel wist te maken.
A.T. VOS
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Diederik Ernst Bosselaar
(9 Januari 1889 - Utrecht - 26 September 1943)
Met enige aarzeling geef ik aan het verzoek van de M.v.L. gevolg een kort
levensbericht van Dr Bosselaar te schrijven: ik ben mij immers wel bewust, dat het
na zovele jaren moeilijk zal zijn voor diegenen, die hem niet gekend hebben, een
zodanig beeld van de vroegere rector van het Leids Gymnasium te schetsen, dat
zij bij het lezen van deze regels een enigszins scherp omlijnd beeld van hem voor
hun oog zien verrijzen. Aan de andere kant echter zullen misschien de velen, die
hem in zijn beste jaren hebben medegemaakt, toen zijn gestel nog niet door een
ziekte ondermijnd werd, door dit levensbericht nog eens met hun gedachten bij deze
in menig opzicht markante figuur vertoeven.
Zijn levensgang zij met enkele woorden vermeld.
Diederik Ernst Bosselaar werd op 9 Januari 1889 te Utrecht geboren, waar hij het
Gymnasium bezocht en daarna Klassieke Letteren studeerde, welke studie hij in
1915 afsloot met een proefschrift, getiteld Quomodo Sallustius Historiam Belli
Iugurthini conscripserit. Als leraar was hij werkzaam in Schiedam (van 1913 tot
1918) en Leiden (van 1918 tot 1921). Op 1 Juni 1921 nam hij, voor zover mij bekend,
als jongste rector in den lande de leiding van het Gouds Gymnasium op zich. In
1927 volgde zijn benoeming tot rector van het Leids Gymnasium. De loop der
omstandigheden deed hem besluiten deze functie in 1940 neer te leggen en het
rectoraat van het Gymnasium te Utrecht te aanvaarden. Hier stierf hij in de leeftijd
van 54 jaar op de 26ste September 1943.
Men ziet: een eervolle staat van dienst en, van het ambtelijk standpunt uit
beschouwd, een geslaagd leven.
In zijn particulier leven greep het lot met wrede hand in. Zijn vrouw verloor hij jong
en één van zijn beide zoons overleefde de Wereldoorlog niet. Dank zij een grote
innerlijke kracht en onvermoeide werklust wist hij deze slagen, voor zover dit mogelijk
is, te boven te komen.
Van zijn hand verscheen een gecommentarieerde schooleditie van Ovidius'
Metamorphosen, een boek, dat ook nu nog alom in gebruik is. In zijn latere jaren
verdiepte hij zich bij voorkeur in de Hebreeuwse tekst van het Oude-Testament.
Bosselaar was niet een man, die gaarne op de voorgrond trad. Een
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misschien wel eens te grote bescheidenheid was oorzaak, dat de buitenwereld niet
zo heel veel van hem merkte. Zelfs was hij ietwat verlegen, wat bleek, wanneer hij
in het openbaar het woord moest voeren. Neen, een orator was hij dan niet: het
spreken ging hem niet zo gemakkelijk af. Maar wat de vorm ontbeerde, werd
ruimschoots vergoed door wát hij zeide: daarin herkende men de mens Bosselaar,
hartelijk, belangstellend, deelnemend, soms snedig en gevat.
Hij was niet een man, die zijn omgeving domineerde door machtige gestalte of
doordringende blik. Hij was veeleer middelmatig van postuur, zeker niet imposant;
zijn gezicht was beweeglijk met een kleine tic bij zijn mondhoek, zijn haar was
enigszins stug en in zijn ogen flikkerde soms een ondeugende tinteling van
ingehouden pret. Mag men het de schilder, die zijn portret maakte, dat nu in de
docentenkamer van het Leids Gymnasium hangt, euvel duiden, dat dit werk slechts
ge deeltelijk geslaagd is? Ik geloof van niet: zulk een gelaat immers laat zich in één
enkel beeld nooit vangen. Slechts momentopnamen zijn hier mogelijk. Zelf ben ik
in het bezit van een foto, genomen in zijn Utrechtse tijd. De lezer moet weten, dat
Bosselaar er zich angstvallig voor hoedde door leerlingen gefotografeerd te worden.
Maar twee Utrechtse Gymnasiasten wisten, zo wordt verteld, hem toch te
verschalken. Zij lieten beiden zich uit een les verwijderen en moesten zich dus bij
de rector gaan vervoegen. Na door de claviger te zijn aangediend traden zij de
rectorskamer binnen en juist op het moment van binnenkomen, wanneer Bosselaar
in zijn karakteristieke houding achter zijn bureau is gezeten, de armen vóór zich op
het blad, de handen losjes ineengevouwen, het hoofd vragend omhoog geheven
met iets spottends in zijn ogen, drukte één der ‘boosdoeners’ af. Bosselaar moet er
naderhand smakelijk om gelachen hebben, want een goede grap wist hij te
waarderen.
De eigenschappen, die hem tot een zoals ik zeide markante figuur stempelden,
vielen voornamelijk hen op, die hem dagelijks bezig zagen op het terrein, waar die
eigenschappen zich vrij konden ontplooien, ik bedoel in de school, als docent en
als rector.
Zijn manier van doceren was brilliant. Als jong leraar woonde ik menigmaal zijn
lessen bij. Opvallend was de ongedwongen en gezellige sfeer, die er heerste. Zijn
interpretatie van een tekst was nauwkeurig en grondig. De juiste vertalingen werden
niet ex cathedra gedicteerd maar gezamenlijk met de leerlingen gevonden. De
gehele klas werd

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

90
bij het werk betrokken door middel van een voortdurend ‘vraag en antwoordspel’.
Kwinkslagen, toespelingen op al of niet goede eigenschappen van deze of gene
leerling waren niet van de lucht. Kleingeestigheid lag hem verre: wanneer een
leerling eens weinig of niets gewerkt had, stond Bosselaar niet dadelijk klaar om dit
met een onvoldoende aantekening te honoreren. Zijn omgang met de leerlingen
was een merkwaardig mengsel van wat ik zou kunnen noemen jongensachtigheid
én afstandbewaren. En iedere leerling voelde dit intuïtief aan. Hij verdroeg veel en
strafte weinig, maar deinsde een enkele maal, indien de algemene school-orde dit
eiste, voor de uiterste consequentie niet terug. Hij was sportief in de goede zin van
het woord. Geen wonder, dat hij bij de leerlingen geliefd en gezien was en menigeen
na het verlaten der school nog contact met hem hield, hetzij schriftelijk hetzij
persoonlijk. Ik weet, dat deze bewijzen van vriendschap hem veel goed deden,
vooral toen hij ziek was.
Als rector behartigde hij de belangen van zijn Gymnasium naar buiten en naar
binnen. Het is voor een groot gedeelte aan zijn onverflauwde inspanningen te
danken, dat het tegenwoordige Gymnasium gehuisvest is in het riante gebouw aan
de Fruinlaan. Terecht zeide één der Curatoren bij de inwijding van het nieuwe
gebouw in een hartelijke toespraak tot de aanwezigen: ‘Dit is zíjn dag!’ In de school
was hij de alom tegenwoordige. Op de meest onverwachte ogenblikken en plaatsen
dook hij plotseling op, keek even, greep in waar dit nodig was en verdween weer
even snel als hij gekomen was. Er gebeurde weinig, wat aan zijn aandacht ontsnapte.
Het overwicht, dat hij op de leerlingen had, grensde soms aan het ongelooflijke. Ik
zelf maakte eens een staaltje hiervan mede, dat te merkwaardig is om niet vermeld
te worden. In een bepaalde klas was tijdens een les met propjes gegooid. Natuurlijk
was de dader onvindbaar: in zulke zaken is een klas solidair. Het hinderde hem,
dat hij de dader(s) niet kon vinden. Maar al wat hij probeerde, was en bleef
vruchteloos. Toen ik in die klas les gaf, kwam hij binnen en stelde weer alles in het
werk om de boosdoener(s) te ontdekken. Hoe listig echter zijn vragen ook gesteld
waren, de klas liep er niet in. Het was hem aan te zien, dat het gehele geval hem
in hoge mate ergerde. Tenslotte liep hij naar de deur, draaide zich plotseling om en
zeide zo gewoon weg: ‘Wie van jullie nu met die propjes gegooid heeft en er nu nog
in zijn bezit heeft, moet ze maar in mijn handen leggen’; en met opgehouden handen
begon hij de banken langs te lopen. En het
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ongelooflijke gebeurde: de schuldigen deponeerden hun propjes in zijn handen en
waren na zijn vertrek even beduusd als de rest van de klas en ik zelf.
Zijn houding tegenover ons, docenten, was ongedwongen en kameraadschappelijk
zonder te gemeenzaam te worden. Ook hier wist hij onbewust afstand te bewaren.
Maar hij leefde met ieder van ons hartelijk mede en was vol belangstelling.
Hem een lerarenvergadering te zien presideren was een genoegen. Zelden heb
ik iemand ontmoet, die zo snel en zo scherp de verschillende stemmingen aanvoelde
en dan, wanneer hij b.v. een voorstel had gedaan, dat aanleiding werd tot soms
langdurige discussie en verschil van mening, op een gegeven ogenblik die
formulering wist te vinden, die iedereen eigenlijk tevreden stelde, en nochtans de
kern van zijn eigen voorstel handhaafde. Deze kunst en, ik durf wel zeggen, deze
‘flair’ om de middenweg te vinden was een bijzondere gave van Bosselaar, die hem
grote diensten bewees gedurende de moeilijke jaren in Utrecht tijdens de bezetting.
Maar zij had haar gevaren: hij kwam wel eens in pijnlijke en moeilijke situaties,
waaruit hij zich niet dan met moeite wist te redden.
Hij stelde er geen eer in aankomende docenten naar eigen model te ‘vormen’.
Ieder kon zich naar eigen aard en aanleg ontwikkelen. Maar altijd voelden zij, dat
Bosselaar de teugels stevig in handen hield. Hij hielp en gaf raad uit eigen rijke
ervaring, wanneer hij dit nodig oordeelde of de leraar er hem om vroeg, maar mengde
zich zelden in hun werken met de klassen. Een enkele maal woonde hij wel eens
een les bij en gaf dan naar aanleiding daarvan een opbouwende kritiek. Fouten
verbeterde hij op nimmer stuitende en soms geestige wijze. Ik herinner mij nog
goed, hoe ik eens in een van mijn eerste jaren een leerling uit een klas meende te
moeten verwijderen; tot verbazing van mijzelf gelukte dit zonder verdere incidenten.
Na afloop van de les ging ik mijn heldenfeit aan de rector melden, inwendig toch
eigenlijk wel een beetje trots, dat dit zo vlot en gemakkelijk was gegaan. In de gang
kwam hij mij tegen en zeide zo in het voorbijgaan met lichtjes van pleizier in zijn
ogen: ‘Zeg, amice! Als je er weer een uitstuurt, neem dan altijd de goede’. Weg was
mijn trots en het lesje heb ik ter harte genomen. De kwestie zelf, waarom het in dat
geval ging, heeft hij nooit aangeroerd!
Ten slotte stel ik er prijs op te zeggen, dat ik het nog steeds als een
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voorrecht beschouw onder zijn leiding mijn eerste schreden op het leraarspad gezet
te hebben.
De 30ste September hebben wij hem op Rijnhof naar zijn laatste rustplaats gebracht.
Daar bleek nog eens opnieuw, in de harten van hoevelen, jongeren en ouderen, hij
zich een plaats had veroverd. Want zeer groot was het aantal van hen, die daar een
laatste groet brachten aan hun leraar, hun rector en hun vriend Bosselaar.
A.J. KOSTER
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Antonie Jacob Bothenius Brouwer
(Veendam, 1 November 1861 - Rotterdam, 6 Februari 1947)
Den zesden Februari 1947 overleed te Rotterdam Antonie Jacob Bothenius Brouwer,
die in 1933-34 voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is
geweest, nadat hij op 7 October 1932 tot plaatsvervangend bestuurslid was gekozen
in de plaats van Dr L.J. Walch. In het verenigingsjaar 1934-35 had de heer Brouwer
nog zitting in het bestuur.
Men zegt wel, en niet zonder reden, dat journalistiek en letterkunde vijandinnen
zijn, maar in de persoon van den heer Bothenius Brouwer hebben zij zich dan toch
voor een mensenleven verzoend. Een lang leven bovendien; Bothenius Brouwer
werd 1 November 1861 te Veendam geboren, en is dus ruim 85 jaar oud geworden.
Men kan wel zeggen, dat de overledene rondweg een vijfenvijftig jaar zowel de
schone letteren als de journalistiek gediend heeft.
Na het Zwolse gymnasium afgelopen te hebben behaalde de jonge Brouwer de
acte Frans M.O., waarna hij een semester de colleges van Eugène Rambert aan
de Academie te Lausanne in Franse letterkunde volgde en vervolgens die van Prof.
Stapper aan de Parijse Sorbonne. De voorliefde van den jongen man ging dus wel
zeer bepaaldelijk naar de letteren uit. Hoe hij dan toch in de journalistiek belandde?
Parijs bereidde zich voor op de grote wereldtentoonstelling van 1889 en Brouwer
meende, zijn levensonderhoud te Parijs wel te kunnen bekostigen indien hij wat
bijdragen voor Nederlandse bladen schreef. Hij had er succes mee, het Utrechts
Dagblad, de Provinciale Zwolse, het Handelsblad en de Leeuwarder Courant
accepteerden zijn pennevruchten, die levendig en goed gesteld waren en handelden
over onderwerpen waar de algemene belangstelling naar uitging. Intussen behield
hij contact met het letterkundig leven te Parijs en smaakte hij het genoegen tot lid
te worden aangenomen van de Cercle Saint Simon, een litterair-historisch
genootschap uit die dagen in de Franse hoofdstad. Hij genoot zeer van dat
lidmaatschap, vooral van de lezingen die figuren als Loti, Tiersot, Vogué, zelve ook
lid ervan, hielden. Geregeld schreef hij daarover naar zijn couranten en voorts
publiceerde hij in no. 11 van de jaargang 1891 van De Gids een uitvoerig opstel
over het door Victor Hugo nagelaten gedicht ‘Dieu’.
De Parijse wereldtentoonstelling was intussen achter den rug, maar
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Brouwer bleef als vast medewerker o.a. aan de Leeuwarder Courant verbonden,
waarin hij zijn Parijsche Echo's publiceerde. Deze bijdragen verhoogden het peil
van dit, thans ons oudste, blad (29 Juli bestaat het 200 jaar) ze vormden in feite de
eerste buitenlandse correspondentie met een persoonlijk cachet in dat orgaan. Zo
goed vielen ze in den smaak dat, toen in 1892 de leidende redacteur, Dr Coronel
overleed, de directie Brouwer aanzocht om hem op te volgen. Hij aanvaardde zulks
met ingang van 1 Januari 1893 en kreeg alras den, bij de Leeuwarder Courant tot
dusver niet gebruikelijke, titel van hoofdredacteur. Met recht, want onder Brouwers
leiding ontwikkelde zich dit, steeds nogal kleurloos gebleven, blad, dat sedert zijn
geboorte in den meest strikten zin ‘journal d'information’ was geweest, tot een
bijzonder levendig en fris orgaan. En niet alleen dat Brouwer zijn fraai gestyleerde
artikelen over alle mogelijke onderwerpen in de Leeuwarder Courant schreef, hij
oefende ook een stimulerenden en bevruchtenden invloed uit op het culturele leven
van zijn woonplaats.
Zo richtte hij al heel gauw, in 1894, met Prof. Van Hamel uit Groningen, te
Leeuwarden een afdeling van de Alliance Française op en in 1905 stichtte hij met
Ds Niemeyer uit Bolsward de Ver. v. Vrijzinnig-Hervormden in Friesland, voor welke
vereniging hij in 1908 een uitvoerige verhandeling over de inrichting van onze
godsdienstoefeningen hield. Voorts bekleedde hij een aantal
bestuurslidmaatschappen, gelijk dat in provinciesteden gebruikelijk is, was
medeoprichter van de Industrie- en Huishoudschool en trad, als zeer gewild spreker,
herhaalde malen op voor de destijds zeer bezochte ‘Populair Wetenschappelijke
Lezingen’. Nimmer werd hij zijn oude liefde, de Franse letteren, ontrouw en de
Leeuwarders, als alle bewoners van provinciesteden gauw met het geven van
bijnamen, spraken al spoedig alleen nog van ‘Monsieur Brouèr’.
In 1899 huwde Bothenius Brouwer met Catharina Bloembergen, dochter van een
Leeuwarder notabele. Hij behoorde toen tot de bepaald populaire figuren van de
stad; zijn hoffelijkheid, zijn fijne, Franse, geest en zijn warme belangstelling in
personen en zaken namen ieder voor hem in. Gans Friesland verslond zijn
‘buitenlandse overzichten’, vooral toen de Boerenoorlog de toch al emotionele
Friezen in heftige beroering bracht en men in Brouwer een hartstochtelijk vertolker
van de heersende verontwaardiging en van de vurige verering voor de heldhaftige
Boeren vond. Zijn opvolgers, ook schrijver dezer regelen,
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hebben later nog wel moeten horen dat zij konden schrijven zo goed zij wilden ‘maar
zoals Brouwer het in den Boerenoorlog deed ... nee, daar haalt niets bij!’
In 1910 aanvaardde Brouwer een benoeming tot directeur-hoofdredacteur van
de Arnhemse Courant en thans was het de beurt van de Gelderse hoofdstad om
van zijn journalistieke- en artistieke gaven te genieten. Had hij in 1902, bij het
150-jarig bestaan van de Leeuwarder Courant, een boekje geschreven over de
geschiedenis van dat blad, in 1914, toen de Arnhemsche Courant haar eeuwfeest
vierde, publiceerde hij een geschrift over de geschiedenis van wat toen Gelre's
toonaangevend orgaan was. Voorts was Bothenius Brouwer o.a. voorzitter van de
Arnhemsche Orkestvereniging en bestuurslid van de Volksuniversiteit.
Tijdens de oorlogsjaren schreef hij een reeks monografieën voor de uitgave
‘Neêrlands Welvaart’, waarvan hij de leiding had.
In 1922 werd Bothenius Brouwer benoemd tot hoofdredacteur van de toenmalige
‘Nieuwe Courant’ in Den Haag. Ook in de residentie nam hij ijverig deel aan het
culturele leven en, natuurlijk!, was hij er bestuurslid van de Alliance Française. Op
65-jarigen leeftijd, in 1926, trok Brouwer zich terug uit de actieve journalistiek. Maar
rust schonk hij zijn pen niet. Integendeel; hij had nu den tijd om zich geheel te wijden
aan wat hem ongetwijfeld steeds het liefst was geweest - zijn historisch-litterairen
arbeid. Was daarvan reeds een proeve verschenen in zijn, in 1928 door Thieme en
Co. te Zutphen uitgegeven Drie afstammelingen van den Zwijger, uit zijn stille
werkkamer te Wassenaar begonnen nu de Historische Figuren te voorschijn te
komen, resultaten van brede en intelligente onderzoekingen op het gebied der
geschiedenis. Ze verschenen in een aantal provinciale dagbladen, verenigd in de
organisatie ‘De Locale Pers’, waarvan Brouwer secretaris-penningmeester bleef,
en in 1941 bundelden Thieme en Co. er een aantal van. Het zal niemand verbazen,
dat Brouwer begon bij Frankrijks nationale heldin en heilige, Jeanne d'Arc. Maar
ook figuren van geheel andere geaardheid, zoals Frederik de Grote en Philips II
vonden zijn belangstelling.
Brouwer, bij uitstek een érudiet en humanist, bracht steeds den menselijken kant
naar voren en heeft, juist omdat hij meestal schreef voor het betrekkelijk eenvoudige
publiek van de provinciale bladen, er krachtig toe bijgedragen om een dieper en
beter begrip te vestigen dan het geijkte van de figuren welke hij behandelde. In dat
opzicht
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heeft hij in ons nationale leven een functie vervuld, waarvan de betekenis niet
onderschat mag worden. Tenslotte is hij zelf in zekeren zin een ‘historische figuur’
geworden. Nestor van de Nederlandse journalistiek, vertegenwoordigde hij er een
geestesgesteldheid die allengs zeer zeldzaam werd. Voor de jongeren was hij een
voorbeeld, dat helaas te zelden werd nagevolgd en waarvoor, in de omstandigheden
waarin de dagbladwereld van thans moet werken, wellicht ook geen gelegenheid
meer bestaat. Maar zij, die het voorrecht genieten, A.J. Bothenius Brouwer gekend
te hebben, voelen zich daardoor in bijzondere mate verrijkt.
De verdiensten van den overledene zijn bij diverse gelegenheden erkend. Hij was
Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Ridder van het Legioen van Eer, Ridder van
de Kroon van België, drager van het witte Mobilisatiekruis 1914-'18 en begiftigd met
de grote zilveren medaille van het Franse ministerie van onderwijs.
J.W.J. WITSEN ELIAS

Lijst van geschriften
1902

De Leeuwarder Courant 1752 - 29 Juli 1902, gedenkboek bij het 150-jarig
bestaan van de Leeuwarder Courant.

1928

Drie Afstammelingen van den Zwijger.
Zutphen.

1941

Historische Figuren. Zutphen.

1914-1934

Monografieën in ‘Neêrlands Welvaart’,
uitgave Bureau Industria Amsterdam.
Lindeteves-Stokvis Technische
Exportmij.
Int. Crediet en Handelsver. Rotterdam.
Rotterdam-Canada Hypotheekbank.
Nederlandse Bank voor Zuid-Afrika.
Holland-Amerika Lijn.
Mij. tot exploitatie van Bruinkoolvelden
‘Carisborg’.
De Levensverzekeringsbank ‘Rotterdam’.
N.V. Hollandiafabrieken Kattenburg en
Co.
Westersuiker Raffinaderij.
De Bas en Co.
De Nederlanden van 1845.
Mij. van Assurantie, Disconteering en
Beleening der Stad Rotterdam Ao 1720.
N.V. Furness Scheepvaart- en
Agenturenmij.
De Kon. Zeepfabrieken ‘De Duif’
voorheen Chr. Pleines.
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Roelof Bylsma
(Lochem, 23 Februari 1880 - Apeldoorn, 28 Januari 1947)
Wie zich opmaakt een levensbericht op te stellen van Mr. Roelof Bylsma, Algemeen
Rijksarchivaris, wien met ingang van 31 December 1945 wegens het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag uit 's Rijks dienst werd verleend,
dient, ter juiste beoordeling van diens persoonlijkheid, zich wel voor ogen te houden,
voor welke moeilijke omstandigheden deze functionaris zich gedurende de laatste
jaren van zijn ambtsperiode gesteld zag. De oorlog en vooral de bezetting, die schier
in alle geledingen van ons ambtelijk apparaat niet nagelaten heeft zijn invloed te
doen gelden, heeft ook in het archivariaat zijn sporen achter gelaten. Een niet
ingewijde zou allicht geneigd zijn dit beschouwend vak buiten de politieke invloeden
te plaatsen. Niets bleek minder waar te zijn; de theorieën van bloed en bodem,
waarmede de Sibbekunde, in de slechte betekenis van dit begrip, nauw verbonden
was, zocht in het archiefwezen een uitgebreid arbeidsveld.
Bylsma heeft zich steeds op de hem eigen manier verzet tegen inmenging van
de Duitse bezetters en vooral van hun Nederlandse handlangers en hij heeft de
voldoening gehad het Rijksarchiefwezen nagenoeg ongeschonden uit de verwarring
der oorlogsjaren aan zijn opvolger te kunnen overdragen. Dat dit alles echter op
zijn laatste ambtsjaren een domper heeft gezet, behoeft wel geen betoog.
Hoe anders zal de jeugdige enthousiaste Bylsma, die in 1903 zijn intrede in het
archiefwezen deed, zich het einde van zijn ambtelijke loopbaan hebben gedacht.
Na zijn jeugd in Deventer en Middelburg te hebben doorgebracht - hij was in 1880
te Lochem geboren - ging hij aan de Universiteit te Utrecht in de rechten studeren,
alwaar hij in 1903 op stellingen promoveerde. Een toevallige ontmoeting met Mr.
Fruin, toen Rijksarchivaris in Zeeland, was aanleiding, dat hij kort na zijn afscheid
van de Universiteit solliciteerde naar een betrekking bij het Gemeente-archief te
Rotterdam. In Juni 1903 werd hij er als adj unctcommies werkzaam gesteld.
Het zal wel een vraag blijven of het archiefwezen bepaaldelijk aantrekkingskracht
op Bylsma heeft gehad of dat hij slechts door een louter toeval in deze tak van dienst
is gekomen. In zijn studententijd had hij blijk gegeven van litteraire begaafdheid,
waarvan artikelen in de ‘Vox Studiosorum’ het bewijs leveren. Maar verder dan dit
was het toch
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niet gekomen. De archiefloopbaan, welke vaak gelegenheid schept tot
historisch-litteraire arbeid, kan daarom voor hem aantrekkelijk zijn geweest en het
komt mij voor, dat in dit licht bezien Bylsma's keuze, om deel uit te maken van de
wetenschappelijke staf van het archief ener grote gemeente, begrijpelijk was. In
Rotterdam, dat zijn vleugels in de jaren, dat Bylsma er werkte, meer en meer uitsloeg,
bleek ook de belangstelling voor de geschiedenis der stad groeiende te zijn. Bylsma
wist aan dit stijgend interesse te voldoen; hij heeft de geschiedkundige litteratuur
over de stad weten te verrijken met tal van aangenaam leesbare artikelen vol
wetenswaardigheden uit vroeger tijden. Zijn hoofdwerk in die jaren is wel geweest
het uitstekende en ook typografisch zo goed verzorgde boek: ‘Rotterdams Welvaren’,
dat door hem zelf, ook in latere jaren, steeds als zijn voornaamste werk is
beschouwd.
Na gedurende dertien jaren te Rotterdam werkzaam te zijn geweest, in welke tijd
hij in verschillend opzicht baanbrekend werk op het gebied van de inventarisatie
van archieven verrichtte, trok zijn hart naar elders. De loopbaan bood hem op den
duur geen vooruitzichten; hij wilde op hoger plan werkzaam zijn en toen er een
vacature als hoofdcommies-chartermeester bij het Algemeen Rijksarchief te
's-Gravenhage kwam, wist hij die plaats te veroveren en zo kwam het, dat hij in
1916 van betrekking en woonplaats veranderde. Met schone herinneringen vertrok
hij uit de stad aan de Maas, niet het minst, omdat hij daar op het Gemeente-archief
zijn levensgezellin had leren kennen, die hem al de jaren van zijn gelukkige echt
tot een ware steun is geweest.
Te 's-Gravenhage werd hij geplaatst bij een afdeling van het Algemeen
Rijksarchief, die toen nog uitsluitend de Koloniale Archieven omvatte; later werd
deze afdeling verenigd met die der Centrale Regeringsarchieven van vòòr 1795 en
daardoor heeft hij in latere jaren zich ook met de archieven van de Staten-Generaal,
de Raad van State e.a. kunnen bemoeien. Maar allereerst dus werd hem de ordening
en inventarisering van archieven uit onze koloniën van Oost- en West-Indië
opgedragen.
In die jaren was de leiding van het Algemeen Rijksarchief toevertrouwd aan Prof.
Mr. R. Fruin, dezelfde, op wiens aandrang Bylsma in 1903 het archiefwezen als
loopbaan had gekozen. Fruin had zich tot taak gesteld de aan zijn zorg toevertrouwde
archieven allereerst voor het publiek toegankelijk te doen maken. Meer nog dan in
Rotter-
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dam stond ook daardoor bij Bylsma de inventariseringsarbeid op de voorgrond en
hij heeft zich beijverd een groot aantal zeer bruikbare archiefinventarissen samen
te stellen. Uit de aard der zaak liet deze arbeid weinig tijd over voor het publiceren
van historische artikelen van enige omvang. Wel verschenen van zijn hand in
verschillende tijdschriften lezenswaardige opstellen over allerlei onderwerpen, die
bij de bewerking van de verschillende archieven zijn aandacht hadden getrokken.
Een aardig succes heeft hij in diezelfde jaren weten te behalen, n.l. toen in een
geschil over de souvereiniteit van Miangas, een klein eilandje in de Stille Zuidzee,
het Permanente Hof van Arbitrage aan de hand van de door Bylsma verstrekte
gegevens, uit oude archieven opgediept, een voor Nederland gunstige beslissing
nam. Hoewel het eilandje slechts een speldeprik op de wereldkaart beduidt, is het
feit toch zeker de vermelding waard, omdat Bylsma er mede aantoonde, dat actuele
kwesties aan de hand van zeer oude archiefstukken tot een bevredigende oplossing
gebracht kunnen worden.
Toen de reorganisatie van het Algemeen Rijksarchief, waarover hierboven
gesproken is, haar beslag had gekregen en hij dus ook de zorg der Centrale
Regeringsarchieven uit de tijd der Republiek aan zijn zorgen zag toevertrouwd,
heeft Bylsma, vooral sedert 1922, toen hij als Rijksarchivaris en hoofd der nieuw
geformeerde eerste afdeling van het Algemeen Rijksarchief optrad, zich intensief
bezig gehouden met de bestudering van de ontwikkeling van de Staten-Generaal
in de eerste jaren van zijn ontstaan in 1576. Hiervan getuigen verschillende
inventarissen; in dit verband kan genoemd worden: de inventaris van de
Regeringsarchieven der Geünieerde en Nader Geünieerde Nederlandsche
Provinciën, 1576-1588, die, voorzien van talrijke inleidingen, een waardevolle
uiteenzetting geeft van dat ingewikkelde en belangrijke tijdperk onzer Vaderlandsche
Geschiedenis.
In 1933 werd Bylsma geroepen tot het hoogste ambt in het Archiefwezen; hij werd
met ingang van de 1ste Januari van genoemd jaar als opvolger van Prof. Mr. Fruin
benoemd tot Algemeen Rijksarchivaris. Met recht kon hij toen vol trots gewagen de
opvolger te zijn van mannen als Van Wijn, Bakhuizen van den Brink en Fruin, hoewel
hij nimmer de opvattingen, welke laatstgenoemde van de taak van het archiefwezen
en zijn ambtenaren had, ten volle heeft kunnen onderschrijven.
De vele beslommeringen, welke het ambt van Algemeen Rijksar-
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chivaris met zich brengt, hebben hem belet van toen af veel aan scheppende arbeid
op inventarisatie-gebied te doen. Ook in andere opzichten heeft zijn grote
werkzaamheid ingeboet. Een der oorzaken hiervan is, ongetwijfeld geweest het
verlies van zijn echtgenote, waardoor hem veel steun kwam te ontvallen. Bylsma
had enkele intieme vrienden, die echter alle buiten het archiefwezen stonden en
het is duidelijk, dat hij bij het oplossen van archiefproblemen vaak de hulp van zijn
vrouw inriep, die, ook al door haar arbeid aan het gemeente-archief van Rotterdam,
waar zij destijds werkzaam was geweest, tot oordelen bevoegd was. Na een
smartelijk lijden, dat een diepe indruk op de gevoelige ziel van Bylsma had gemaakt,
ontviel hem zijn trouwe echtgenote, zijn toeverlaat bij vele moeilijkheden.
Bylsma trachtte zijn geest af te leiden. Een toeval bracht hem in aanraking met
de oudste geschiedenis van Wassenaar en hij heeft, zich daarin verdiepende, vele
belangrijke gegevens bijeengebracht, die hij in lezingen te Wassenaar, later ook te
's-Gravenhage, Leiden en elders, aan een geboeid gehoor wereldkundig heeft
gemaakt. Het in 1930 aangekochte familie-archief Fagel was eveneens een bron,
waaruit hij vele bijzonderheden over leden van dit geslacht, die vele belangrijke
posten in de Republiek bekleedden, wist te putten. Ook andere tijdvakken onzer
geschiedenis hadden zijn belangstelling, maar helaas zijn de door hem verzamelde
gegevens niet meer in gedrukte vorm voor ons bewaard gebleven.
Midden 1946 had Bylsma gevolg gegeven aan een reeds lang door hem
gekoesterde wens, nl. om zich in Vaassen, welk vredig Veluws dorp hem tijdens
zijn bezoeken aan de hulp-archiefbewaarplaats in de ‘Cannenburgh’ vertrouwd was
geworden, te vestigen. De rust daar en later te Apeldoorn, waar hij zich op advies
van zijn dokter had gevestigd, zijn voor Bylsma met zijn buitengewoon actieve geest
een beproeving geweest. Geheel onverwachts overleed hij daar de 28e Januari
1947.
Bylsma was een chef, die medeleefde met zijn ambtenaren, die steeds, als het
nodig was, op zijn hulp konden rekenen. De nagedachtenis aan een dikwijls niet
begrepen, maar vriendelijk en humaan mens zal bij allen, die hem gekend hebben,
in ere blijven.
D.P.M. GRASWINCKEL
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Beknopte lijst van geschriften
Van de hand van Mr. R. Bylsma verschenen:
1909

Inventarissen van de archieven der
opgeheven gemeenten Delfshaven,
Kralingen, Charlois en Katendrecht.

1918

Rotterdams Welvaren, 1550-1650.
Rotterdam.

1926

De Regeringsarchieven der Geunieerde
en der Nader Geunieerde Nederlandsche
Provinciën, 1576 Sept.-1588 Mei.

1916-1927

Inventarissen van colleges of
ambtenaren in Suriname, Curaçao, St.
Eustatius, St. Martin en Saba, in:
Verslagen omtrent 's Rijks Oude
Archieven, in de jaren 1916-1927.

1926

De Archieven van de Compagnieën op
Oost-Indië, 1594-1603, in: Verslagen
enz.

Voorts ongeveer tachtig artikelen van geschiedkundige en genealogische aard,
verschenen in: het Nederlandsch Archievenblad (1924-1928, 1930-1933, 1938),
Rotterdamsch Jaarboek (1910-1917), Maandblad ‘De Nederlandsche Leeuw’ (1930,
1933, 1935, 1938), West-Indische Gids (1919-1922), Wapenheraut (1913-1916),
en in andere tijdschriften.
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Herman Theodoor Colenbrander
(Drachten, 13 December 1871 - Leiden, 8 October 1945)
Wie door een samenloop van omstandigheden een levensbericht heeft te schrijven
van iemand, die reeds meer dan zes jaar geleden is heengegaan, voelt zich geneigd
tot een meer algemene, een meer synthetische beschouwing dan onmiddellijk na
het overlijden van den betrokkene zou zijn opgesteld. Toch mag een aantal
bijzonderheden niet achterwege blijven.
Herman Theodoor Colenbrander werd in 1871 te Drachten geboren als noon van
Bernard Willem Colenbrander, Hervormd predikant van vrijzinnige richting, en
Janneke Sijbouts. Zijn gymnasiale opleiding ontving hij in Arnhem en Den Haag
gedurende de jaren, dat zijn vader achtereenvolgens in Herwen en Naaldwijk stond.
Van 1891 tot 1895 studeerde hij te Leiden onder leiding van P.L. Muller en vooral
van Robert Fruin, totdat deze in 1894 door P.J. Blok werd opgevolgd. Bij Muller
promoveerde Colenbrander in 1897 cum laude op het eerste deel van een werk
over den Patriottentijd, waarvoor hij in de beide voorgaande jaren het materiaal te
Londen, Parijs en Berlijn had verzameld.
Zijn benoeming, nog in 1897, tot adjunct-rijksarchivaris te 's-Gravenhage en zijn
huwelijk, in 1900, met Maria Theresia Hering vormden Colenbrander's intrede in de
maatschappij; zijn aanstelling tot lidsecretaris der Commissie van Advies betreffende
's Rijks Geschiedkundige Publicatiën in 1902 en die tot directeur van het Bureau,
dat weldra met de zorg voor deze uitgaven werd belast, bepaalden den aard van
den nog nader te beschouwen arbeid, dien hij tot 1918 zou verrichten. Daarnaast
nam hij verscheidene andere werkzaamheden op zich. In 1906 werd hij lid der
redactie van De Gids, in 1916 redacteursecretaris; in 1910 liet de Juridische Faculteit
te Leiden hem toe als privaatdocent in de staatkundige geschiedenis en in 1917
werd hij lector in dit vak. Reeds in 1908 was hij benoemd tot lid der Koninklijke
Akademie van Wetenschappen.
Dat Colenbrander in 1918 het Bureau der R.G.P. verliet, was het gevolg van zijn
benoeming tot hoogleraar in de geschiedenis van Nederlands-Indië en de
geschiedenis en methode der zending aan de Rijksuniversiteit te Leiden, een
leerstoel, welken hij zeven jaar later verwisselde voor dien van Fruin en Blok. Van
1927 tot 1933 bekleedde
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hij het voorzitterschap van het Nederlands Comité voor Geschiedkundige
Wetenschappen.
Totdat de Leidse Universiteit in November 1940 door den bezetter werd gesloten,
heeft Colenbrander de vaderlandse geschiedenis in de Litteraire en staatkundige
geschiedenis in de Juridische Faculteit gedoceerd, doch inmiddels moest hij om
gezondheidsredenen zijn overige bezigheden beperken. In de Koninklijke Akademie
ging hij tot de rustende leden over; het secretariaat der Gidsredactie legde hij in
1939, het lidmaatschap in 1941 neer. Het was hem echter nog gegeven in September
1945, drie weken voor zijn dood, de plechtige heropening bij te wonen van de
Universiteit, waaraan hij, behalve als student, in vier verschillende functies verbonden
was geweest.
Reeds in zijn studietijd bewees Colenbrander, dat hij geen gebaande wegen zocht
en geen rust ten koste van hetgeen hij wilde. Zijn actieve belangstelling voor de
nieuwe stromingen van na 1880 op cultureel en politiek gebied bracht hem
meermalen in strijd met medestudenten en bij de keuze van een onderwerp voor
zijn proefschrift maakte hij het zich evenmin gemakkelijk. Zich niet onttrekkend aan
den sterken invloed van Fruin koos hij toch een terrein, dat zijn leermeester slechts
bij uitzondering had betreden, en in plaats van een detailstudie naar diens trant
concipieerde hij de beschrijving van een veelomvattend tijdvak.
Zo was ook zijn aanvankelijke arbeid in Den Haag, de ordening van het archief
der Oost-Indische Compagnie, hem niet genoeg. Niet alleen zagen nog vóór 1902
de twee vervolgdelen van zijn proefschrift en verscheidene andere uitgaven van
zijn hand het licht, maar aan de instelling der Commissie van Advies voor de R.G.P.
was zijn initiatief waarschijnlijk niet vreemd. Met den Algemenen Rijksarchivaris,
Van Riemsdijk, die de kwestie bij minister Kuyper aanhangig had gemaakt en zelf
voorzitter der Commissie werd, projecteerde Colenbrander de werkzaamheden: in
1904 verscheen, met medewerking van enkele andere Commissieleden, zijn
breedvoerig Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der
Nederlansche geschiedenis - in 1950 ongewijzigd herdrukt - en bovendien verried
het voorstel betreffende de allereerst te ondernemen uitgaven duidelijk zijn invloed;
het noemde de bronnen tot de algemene geschiedenis van Nederland na 1795 en
die tot de geschiedenis der Nederlanders buiten Europa.
Het voornaamste resultaat van het werk, waarmede de directeur zelf
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door de Commissie werd belast, was de indrukwekkende reeks Gedenkstukken der
algemeene geschiedenis van Nederland (1795-1840) benevens een
bronnenpublicatie over het Ontstaan der grondwet en een uitgave der
Gedenkschriften van A.R. Falck. Maar tot het publiceren van bronnen bepaalde
Colenbrander zich niet. In een reeks monografieën, die de periode van 1795 tot
1848 omvat en waarvan het eerste deel in 1905, het laatste in 1938 verscheen,
verwerkte hij het door hem verzamelde materiaal. Zo werd ook zijn bronnenpublicatie
over Jan Pietersz. Coen in 1934 met een levensbeschrijving besloten, doch de
biografie van De Ruyter, waartoe de uitgave der Bescheiden betreffende de
Nederlandsche zeeoorlogen moest dienen, werd tenslotte door Blok geschreven.
Dat Colenbrander de stof der bronnen niet alleen uitgaf, maar ook vormde tot een
historisch beeld, kwam voort uit een principiële opvatting omtrent de hem door zijn
vak opgelegde taak. De verhouding tussen Historie en leven - het is de titel van zijn
openbare les in 1910 en van zijn vier delen verzamelde artikelen en voordrachten
- heeft hem gedurende zijn ganse loopbaan bezig gehouden en meermalen heeft
hij er openlijk van getuigd.
In 1910 waarschuwde de nieuwe privaatdocent, uitgaande van Nietzsche's
opvatting der geschiedenis, zijn hoorders tegen de historische ziekte, het historisme,
en als tegengiften noemde hij het onhistorisch en het bovenhistorisch voelen, d.w.z.
het vermogen om te laten liggen wat men niet mist en om zich over te geven aan
het eeuwige, in zichzelf berustende, zoals kunst en religie. Daar de geschiedenis
in dienst van het leven moet staan en niet omgekeerd, mag de historicus zich niet
bepalen tot het verzamelen en methodisch beschrijven der stof, maar moet hij deze
doortrekken met den zuurdesem van zijn eigen behoeften en ervaringen. Wat buiten
de door zijn persoon gestempelde geschiedschrijving om gaat is slechts
‘inventariswerk, magazijnmeesterschap van feitenvoorraad, eene functie, even
onontbeerlijk als ondergeschikt’.
Deze ontboezeming, daterend uit den tijd, toen Colenbrander, om met Huizinga
te spreken, in zijn overstelpend inventariswerk ‘als een berggeest in een berg
besloten zat’, werd tien jaar later voor de leden van het Historisch Genootschap te
Utrecht in een wat milderen toon herhaald. Er werd niet meer gesproken van ziekte
en tegengif, doch, vasthoudend aan de noodzakelijkheid en de onvermijdelijkheid
van een door den auteur en diens tijd gekenmerkte historiografie, poneerde de
spreker, dat de historicus in zijn herschepping van het verleden het
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beste slaagt, wanneer hij schrijft over wat hij liefheeft en met volledigen eerbied
voor de waarheid zijn grondslag zoekt in het hoogste en duurzaamste der menselijke
natuur: begrip, medegevoel en toekomstgeloof.
Verwonderlijk was het dan ook niet, dat in de inaugurele rede van 1925 de woorden
van 1910 ten dele werden herroepen en dat er thans een nauwe verwantschap werd
gepostuleerd tussen de bovenhistorische functie van den geest en de
geschiedbeoefening, mits deze de kennis van het verleden door middel van den
kunstvorm der historische schepping als een gelouterd bezit aan het nageslacht
overdraagt. De staatkundige geschiedenis achtte Colenbrander hiertoe bij uitstek
geëigend, niet alleen omdat zij haar beoefenaren het meest rechtstreeks met mensen
in aanraking brengt, maar ook omdat voor de politieke schiedschrijving een nationale
opvoedingstaak is weggelegd. Het contact met de voorbije hoogste levensuitingen
van het eigen volk bevorderend moet zij trachten het ongeloof aan komende hoge
levensuitingen te doen overwinnen door geloof.
Het is hier niet de plaats om een oordeel uit te spreken over Colenbrander's credo,
maar men moet het kennen voor een goed begrip van zijn leven en zijn werk. Hij
heeft het met warmte beleden en het heeft hem in staat gesteld niet alleen tot het
‘dubbeldt-mannenwerck’ van bronnen uitgeven en schrijven, maar ook tot een
gestage deelneming aan politiek en cultuur van zijn eigen tijd. Zo was hij lid van het
hoofdbestuur van den Vrijheidsbond en in 1925-1926 voorzitter van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde. Vooral echter door middel van De Gids was hij
betrokken bij het actuele leven, zowel door zijn eigenlijk redactionelen arbeid als
door zijn geregelde overzichten der binnen- en buitenlandse politiek.
Hoewel Colenbrander zich slechts enkele malen rechtstreeks in een politieken
strijd heeft gemengd, was een polemische trek, gepaard aan een zekere Friese
ongemakkelijkheid hem eigen. Hij stak zijn overtuiging - liberaal, ethisch-koloniaal
en Klein-Nederlands - niet onder stoelen of banken, zodat het hem aan tegenstanders
niet heeft ontbroken. Maar aan vrienden evenmin. Wie hem nader leerde kennen
werd door zijn soms wat stug optreden zelden lang misleid omtrent zijn hartelijken,
meevoelenden aard. In het bijzonder was dit het geval met zijn studenten.
Colenbrander, die de gave, niet alleen van het geschreven, maar ook van het
gesproken woord bezat, deed deze in de collegezaal nauwelijks tot haar recht komen
en bovendien trad, vooral na 1925,
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een inzinking van zijn geestkracht op, die zijn werk, zoals in 1933 maar al te duidelijk
bleek, niet onaangetast heeft gelaten. Toch hebben zijn leerlingen hem vereerd.
Geenszins blind voor zijn tekorten gevoelden zij intuïtief, dat hun leermeester den
tol betaalde voor een ongekend zwaren arbeid in dienst van hun vak en dat hij, wat
er ook in hem mocht zijn verzwakt, zijn brandende liefde voor de historie, het leven
en het vaderland had behouden. Degenen, die hem in den bezettingstijd, ondanks
een belemmering bij het lopen, trouw op de afgelegen vergaderplaatsen van het
dispuut Robert Fruin zagen verschijnen, kunnen daarvan getuigen.
Colenbrander's oeuvre, dat hier slechts zeer ten dele ter sprake kon worden
gebracht, is omvangrijk en belangrijk, al varieert het in aard en betekenis. Critiek er
op is uiteraard niet achterwege gebleven, doch deze doet niets of aan het feit, dat
men zich zijn figuur uit de beoefening der vaderlandse historie niet kan wegdenken
zonder hieraan alleen al de ganse basis der R.G.P. zowel als den grondslag voor
onze kennis van een groot deel der nieuwste geschiedenis te ontnemen.
JOHANNA K. OUDENDIJK

Lijst van geschriften
1897-1899

De Patriottentijd, 1776-1787, 3 dln. Den
Haag.

1898-1902
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1641-1642, 1643-1643. Den Haag.
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R. Fruin, Geschiedenis der
staatsinstellingen in Nederland tot den
val der Republiek, uitg. H.T.C. Den Haag.
2de dr. ib. 1922.

1902

De afkomst der Boeren. Dordrecht.

1905

De Belgische Omwenteling. Den Haag.

1905-1922
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Zutphen.

1911
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Amsterdam.
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1618-1644. Den Haag.

1912
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bew. door R. Fruin, ingel. en aangev.
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B.D.H. Tellegen, De wedergeboorte van
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Kl. S. 13. Den Haag.
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1914

Rede Ver. tot beoefening van
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1913. Zwolle.

1915

Tien jaren wereldgeschiedenis,
1905-1915, 2 dln. Den Haag.

1915-1920

Historie en leven, 4 dln. Amsterdam.

1916-1917

Leven en arbeid van Mr C. Th. van
Deventer (met J.E. Stokvis), 3 dln.
Amsterdam.

1919
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1652-1676, R.G.P. Kl. S. 18, 19. Den
Haag.

1919-1934

Jan Pietersz. Coen. Bescheiden ... en
levensbeschrijving, 6 dln. Den Haag.

1920

Studiën en aanteekeningen over
Nederlandsche politiek, 1909-1919. Den
Haag.

1920

Wereldgeschiedenis in overzichten,
1915-1919, 2 dln. Den Haag.

1925

Eerherstel der staatkundige
geschiedenis. Inaug. rede Leiden, 1925.
Den Haag.

1925-1926

Koloniale geschiedenis, 3 dln. Den Haag.

1927

Nederland en België. Adviezen en
opstellen uit de jaren 1919 en 1925-1927.
Den Haag.

1927

Vestiging van het Koninkrijk, 1813-1815.
Amsterdam.

1927

De geschiedenis der Vereenigde Staten
van Noord-Amerika. Amsterdam.

1931-1935

Willem I, Koning der Nederlanden, 2 dln.
Amsterdam.

1933

Nederland en België. Proeve tot beter
waardeering. Den Haag.

1933

Willem van Oranje, wegbereider der
Christelijke vrijheid. Herdenkingsrede
Leiden, 1933. Leiden.

1936

De afscheiding van België. Amsterdam.

1938

Willem II, Koning der Nederlanden.
Amsterdam.

1942

Oranje en het Wilhelmus. Leiden.
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1920.
Maatsch. der Ned. Letterkunde: Levensber. 1904-1905; Handel. en Meded.
1922-1923, 1925-1926, 1927-1928, 1934-1935.
Je Maintiendrai, dl 2. Leiden 1906.
Hist. leesboek, verz. door H. Brugmans. Den Haag 1906.
Annual Report Amer. Hist. Association. 1909.
Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven 1910, 1911, 1912, 1913.
Nederl. Archievenblad 1911-1912, 1918-1919.
Kon. Ned. Akademie v. Wetenschappen: Meded. B. 56, 2, 1923.
Nederland in den oorlogstijd, o.l.v.H. Brugmans. Amsterdam 1920.
Lectures on Holland ... for American students. Leiden 1924.
Grotius. Annuaire international. 1925.
Pallas Leidensis. Leiden 1925.
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P. Ludovicus Franciscus Daniëls, O.P.
(Nijmegen, 24 November 1885 - Amsterdam, 8 December 1951)
Franciscus Antonius Maria Daniëls werd geboren te Nijmegen de 24e November
1885. Hij stamde uit een gezin van veertien kinderen. Zijn vader, Petrus Jacobus
Franciscus Daniëls dreef te Nijmegen een lederhandel. Hij was een vooruitstrevend
en een voor zijn tijd ontwikkeld man en behartigde ook op velerlei gebied de sociale
belangen zijner stadgenoten, zodat zijn naam nog met ere genoemd wordt in de
verschillende stichtingen, die Nijmegen in dit opzicht rijk is. Jarenlang was hij
bovendien wethouder der Gemeente en daarenboven geruime tijd plaatsvervangend
Burgemeester.
Zijn moeder Joanna Maria Sengers was een bijzonder vrome vrouw met een
merkwaardige belangstelling voor litteratuur en poëzie, terwijl zij tevens over een
aantal hoedanigheden beschikte, waardoor zij diezelfde belangstelling ook bij haar
kinderen wist op te wekken. Wij menen derhalve niet te ver van de waarheid af te
zijn wanneer wij beweren, dat haar zoon Frans ook in dit opzicht veel aan zijn moeder
te danken had.
Na zijn lagere studiën voltooid te hebben, ging de jonge Frans naar het Sint
Dominicus College in zijn vaderstad, dat door de Paters Dominicanen ook heden
nog bestuurd wordt. Hier bleek reeds spoedig zijn bijzondere belangstelling voor
de Nederlandse Letteren en haar geschiedenis, een belangstelling welke nog
bijzonder gestimuleerd werd door zijn leraar Matthaeus Nieuwbarn O.P., die al in
de aanvang deze aanleg bij zijn leerling had ontdekt. Na beëindiging zijner
gymnasiale studie, trad hij de 23e September 1903 op het voorbeeld van enkele
zijner familieleden te Huissen (Gld.) in de Orde der Dominicanen of Predikbroeders
en ontving daar met het habijt de kloosternaam Ludovicus.
De 23e September 1904 deed hij zijn kleine Professie, die hem voorgoed aan de
Orde bond, waarna hij te Zwolle en vervolgens weer te Huissen onder de leiding
van beproefde professoren met succes de wijsgerige en theologische studievakken
volgde, en de 15e Augustus 1910 te Utrecht de Priesterwijding ontving.
Opvallend was echter, dat zijn liefde voor de geschiedenis der Nederlandse
Letteren in deze studiejaren niet verloren ging, ja zelfs in geen enkel opzicht
verminderde. Daarom zonden zijn Oversten hem in 1912 naar de Universiteit van
Amsterdam. Na zes jaren aan deze Universiteit
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de Nederlandse Letteren bestudeerd te hebben, werd hij in 1920 benoemd aan het
reeds genoemde Sint Dominicus College, waar hij met veel succes tot het jaar 1948
aan de wetenschappelijke opvoeding der jonge priester-candidaten zou meewerken.
Eerst de 29e April 1932 promoveerde hij aan de Universiteit te Utrecht tot doctor in
de Letteren en Wijsbegeerte. Het proefschrift dat hij toen aan de faculteit
presenteerde had tot onderwerp: ‘Meester Dirc van Delf, zijn persoon en zijn werk’.
Sedert geruime tijd was Dr Daniëls echter reeds met publiceren begonnen. In de
loop der jaren waren van zijn hand verschillende bijdragen verschenen in tijdschriften
als ‘De Katholiek’, ‘Van onzen tijd’, ‘Studia Catholica’ en in dagbladen als ‘De
Maasbode’, ‘De Tijd’ en ‘De Gelderlander’, terwijl er later verschillende studies
volgen zouden in: ‘Ons Geestelijk Erf’, waarvan hij sedert 1937 redacteur voor
Nederland was.
Wij geven tot slot een overzicht van zijn voornaamste publicaties. In 1939
verscheen zijn m.i. knapste en meest omvattende uitgave ‘Tafel van den kersten
ghelove door Mr Dirc van Delf, naar de handschriften uitgegeven in vier delen’. In
hetzelfde jaar het ‘Stabat Mater’ in het oorspronkelijk Latijn en de vertalingen van
een middelnederlandse dichter en Joost van den Vondel. In 1941: ‘De weg van den
mens, gedachten van Ruusbroec, samengelezen, in nieuwe taal overgebracht en
ingeleid’. In 1942: ‘Een Abel spel van Lanseloot van Denemarken’. In 1945: ‘Het
lied van den Vrede, een bundel gedichten voor onze Tijd, bijeengebracht en ingeleid’.
In 1949 gaf hij uit: ‘De spieghel der menschelijker Behoudenesse, de
middelnederlandsche vertaling van het ‘Speculum humanae Salvationis’ naar het
handschrift uitgegeven, ingeleid en toegelicht’. Tenslotte verscheen als herinnering
aan zijn veertigjarig Priesterjubileum in 1950: ‘Het Boekje der Eeuwige Wijsheid van
Heinrich Seuse O.P.’.
Dr Daniëls bezat een onvermoeide werklust, die hem de kracht gaf zich met
onuitputtelijk geduld toe te leggen op de uitgave van middelnederlandse teksten,
waardoor hij zich bijzondere verdiensten verwierf, voor de geschiedenis der
Nederlandse Letteren, meer speciaal nog voor de geschiedenis van de Nederlandse
Vroomheid.
Hij overleed te Amsterdam de 8e December 1951. Behalve lid van het
Thijmgenootschap en het Historisch Genootschap, was hij sedert 1947 eveneens
lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
DR C.H. LAMBERMOND O.P.
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Johannes Cornelis van Dijk
(Arnhem, 24 Januari 1882 - Bloemendaal, 7 April 1951)
De uiterlijke levensgeschiedenis van Ds van Dijk is spoedig verteld. Geen
opzienbarende gebeurtenissen, geen wisseling van hoge ambten, zelfs - wat onze
Maatschappij speciaal belang inboezemt - geen reeks van veel gelezen boeken;
maar het eenvoudige leven van een dorpspredikant. Toch werd er innerlijk van meer
waarde beleefd, uitgesproken en gepubliceerd, zij 't vaak in onbekende blaadjes,
dan door veel ‘grote figuren’, die, ik weet niet wat al, tot stand brachten.
Jo van Dijk werd in 1882 te Arnhem geboren. Na twee jaar verhuisde hij naar
Groningen, omdat zijn vader Dr Is. van Dijk aldaar hoogleraar in de theologie werd.
Zijn moeder, Maria Johanna Jiskoot, was een brabantse, dochter van de notaris te
Veen (N.Br.). Zo sleet hij zijn jeugd en ook zijn studentenjaren in Groningen, waar
hij evenals zijn jongere broer theologie studeerde. Echte belangstelling in de
theologische wetenschap had hij niet; er lag een zekere sloomheid over hem, ook
later nog, waardoor hij tot allerlei niet kwam; maar ook zijn interesse was in andere
richting. Wel nam hij aan het corpsleven deel en was zelfs in 1903-4 rector van
‘Vindicat atque Polit’. In Jkvr. Caroline L. van Vierssen Trip vond hij zijn a.s. vrouw,
met wie hij in 1907 naar de pastorie der Ned. Herv. Kerk te Rozendaal (G.) trok. Uit
dit zeer gelukkige huwelijk werden twee kinderen geboren: Annette, geh. met Mr.
B.v.d. Werk, Kinderrechter te Utrecht en Isaak, werkzaam te Eibergen. In 1921 nam
hij eervol ontslag wegens zijn benoeming tot predikant der vereniging ‘Volhouden’
in Den Haag en eind 1923 betrok hij weder een pastorie, nu te Bloemendaal, waar
hij tot zijn emeritaat in 1947 als Ned. Herv. predikant werkzaam was. Dus, behalve
de korte onderbreking in Den Haag, een werkkring die hem eigenlijk niet zo lag,
was hij steeds dorpspredikant, niet in grote gemeenten, ook dat zou niets voor hem
geweest zijn, maar beide keren in deftige villadorpen met mooie buitenomgeving.
Van Dijk hield van de natuur; daar dwalend kon hij al het andere vergeten, ook in
de kleine omtrek van zijn tuin, waarin hij hartstochtelijk tuinierde. Hier buiten en
trouwens overal zag hij en genoot hij van de schoonheid der aardse dingen. Uitziend
in een keurig verzorgde tuin lag de pastorie met zijn smaakvol interieur, in geen
enkel opzicht lijkend op de burgelijke inrichting van de meeste pastorieën ('t was
heus geen kwestie van geld!). In die
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woning verstonden beide, zijn vrouw en hij, de kunst van te ontvangen.
Jaar in jaar uit preekte hij in die twee dorpen het Evangelie, niet op traditionele
manier, niet in geijkte termen, maar op geheel eigen wijze. Hij is geen boeiend
redenaar, heeft geen armzwaai, spreekt niet met stemverheffing, zegt niet
gemakkelijk en vlot geweldige dingen; is dus niet iemand die grote scharen trekt.
Hij spreekt ‘niet met de arrogantie van een, die het weet, maar samen mede zoekend
en tastend’. Hij is bang ‘voor het zich optillen aan groote woorden’. Van A.M. de
Jong schrijft hij spottend: ‘hij meent in staat te zijn ad libitum tot groot of klein publiek
te spreken, al naar dat de muts hem staat’. Van Dijk sprak tot de weinigen, een élite,
maar die hàd hij dan ook. Daarom kon hij zich laten gaan en ook in de preek guitig
zijn, zodat een ander misschien zou opmerken ‘zeg je nu zo iets in een prèek?’
Toch blijft hij sober en doodernstig. Zijn preken was een geestelijk causeren. Dit
alles kwam misschien nog meer uit in zijn door velen zo geliefde bijbelkringen.
Werd er in die pastorie hard gestudeerd? Neen, eigenlijk niet, maar er werd enorm
veel gelezen. Ik kan me hem niet voorstellen gebogen over zijn studeertafel, in de
ene hand de pen en de andere onder 't hoofd; ik zie zijn tengere, intelligente figuur
in een grote stoel met hoge rug naast die tafel, de benen over elkaar, in de ene
hand een sigaret, in de andere een boek. Mede door zijn toenemende doofheid was
hij dan geheel geabsorbeerd in hetgeen hij las. Van lectuur heeft hij genoten, zij
was de vreugde van zijn leven, immers ‘deze brengt verruiming, opent vergezichten,
stoot vensters open, laat ons zien door andere oogen en brengt ons tot het heilzame
besef, dat de wereld grooter is dan ons eigen wereldje’.
Wat was de vrucht van al dat leven, van zijn bekoord-zijn door schoonheid en
kunst? Op het gelezene reageerde hij in enkele grotere artikelen o.a. in Onze Eeuw
over G.K. Chesterton (1912), in Stemmen des Tijds over Oscar Wilde (1916) en in
Eltheto over Henr. Roland Holst (1918). Het uiterlijk gevolg was, dat hij in 1922 lid
van onze Maatschappij werd, van 1919-1935 lid der redactie van Stemmen des
Tijds was, in 1925 van Omhoog en van 1925-1928 van de Barchembladen, dat hij
in zijn Bloemendaalse jaren over literatuur les gaf aan de C.I.C.S.A. (Centraal
Instituut voor Chr. Socialen Arbeid) te Amsterdam, dat hij ten slotte voor talloze
lezingen werd gevraagd. Wat er van hem in druk verschenen is, ligt erg verspreid,
hetgeen wel blijkt uit het lijstje,
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dat ik hieronder geef. Boeken treft men er niet bij aan; een boek te schrijven zou
hem stellig niet gelukt zijn. In zijn publicaties reageert hij op wat hij las, en hij zocht
zijn houding daartegenover te bepalen. Hij leunt dus tegen een ander en bouwt niet
zelfstandig een gedachtengang op. Het best is hij op de korte baan, in zijn kleine
meditaties en typeringen in weekbladen, terwijl hij in zijn ietwat uitvoeriger artikelen
in tijdschriften, wel eens wat te lang bij bepaalde punten blijft hangen.
Wat hij schreef kunnen we verdelen in: meditaties, lezingen, beschouwingen over
letterkunde en besprekingen en critieken van nieuwe boeken en schrijvers.
‘Het schijnt’, zo schreef hij eens, ‘een aparte gave te zijn op papier te kunnen
mediteeren’. Welnu deze gave bezat van Dijk bij uitstek. Typerend is, dat hij veelal
in de eerste persoon schrijft: ‘toen ik dit las, trof mij zeer’. Hij praat met de lezer,
maar voornaam, want hij heeft 't land aan de burgerlijke ‘familie Knussewinkel’. Hij
spreekt zo met grote losheid, speels, bezigt aardige, grappige voorbeelden en
woorden, waarin hij zelf pleizier krijgt, want hij zàg ze en nu speelt hij ermee of
ontleedt de woorden en begrippen. Zo is er, ook als hij over de heiligste dingen
schrijft, steeds een milde, zachte humor. Zijn meditaties zijn vol van culturele
reminiscenties; uit de literatuur vloeien hem de voorbeelden en markante gezegden
toe; dan plaatst hij een modern dichter zo maar naast bijbelse figuren, hij màg dat,
't gaat bij hem van zelf, omdat hij met beide leefde. ‘De lectuur leerde hem zijn tijd
begrijpen’, 't was ‘de open poort der literatuur’; ‘want de literatuur praat niet als een
wetenschappelijk handboek over de vragen, maar laat de dingen en de menschen
zelf aan 't woord komen’.
Hij had de kunst lief, omdat hij de schoonheid beminde en die openbaarde zich
voor hem in letterkunde en schilderkunst; over muziek spreekt hij nergens. Wanneer
we zijn lezingen, artikelen en critieken nagaan, was 't toch wel vooral de literatuur,
die hem vreugde gaf. In de grond was hij een blij mensenkind, dat ontvangen en
genieten kon. Kunst was voor hem geen ornament, maar een levenselement, waarin
hij de werkelijke ontroering beleefde. Ook zijn huis, zijn studeerkamer mòest wel
een artistieke omgeving zijn. Altijd weer heeft hij 't over de schoonheid: de schoonheid
der aardse dingen, de schoonheid in de letterkunde en ook de letterkundige
schoonheid van de Bijbel. Maar kwam die schoonheid niet wel in botsing met wat
voor van Dijk het allerbelangrijkste was: het ethische en het religieuze? Miste hij in
dit
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opzicht niet veel bij de door hem met zoveel liefde besproken schrijvers en dichters?
‘Zonder God’, zegt hij, ‘gaat niet de schoonheid, maar de geestelijke gezondheid
verloren’; en ‘wat men ethisch weert, is daarom nog niet leelijk’. ‘De schoonheid is
het heilige niet, ze bemiddelt alleen’.
Als hij dan over de schone kunsten schrijft, doet hij dit niet als vakman of geleerde,
maar wel met grote eruditie, hij mediteert en causeert erover, nooit gewichtig, nooit
met het oordeel al klaar; in dienende houding wil hij eerst verstaan om dan de andere
sfeer met het Christendom, de bijbelse Boodschap te confronteren. Ons treft zijn
grote liefde voor de taal, zijn gevoel voor nuances, maar ook het veelvuldig gebruik
van vreemde woorden. Wanneer hij nu boeken, romans en gedichten ontleedt en
critiseert, zoals bv. in zijn letterkundige overzichten in Stemmen des Tijds, dan gaat
't er bij hem in de eerste plaats om of ze echt en waar zijn. Hij schat ze naar
taalzuiverheid; ergert zich dood als adjectieven op de verkeerde plaats staan of net
zo goed verwisseld kunnen worden. Hij vraagt of 't gezien of maakwerk is, want van
Dijk zelf observeerde heel scherp; hij zàg de dingen en ook waren ze zò en niet
anders voor hem. Zijn oordeel is altijd bezonnen; al is 't soms scherp, 't geheel doet
u toch weldadig aan. Wanneer men het boek niet kent, leest men toch gaarne zijn
beschouwing, omdat hij het steeds in groter geheel plaatst.
We zullen niet alle schrijvers en dichters opsommen, waarover hij las of schreef,
vooral in Stemmen des Tijds en het Alg. Weekblad voor Christendom en Cultuur.
We zouden de hele reeks van moderne Nederlandse schrijvers en dichters moeten
noemen en naast deze speciaal Engelse en enkele Franse, maar in zonderheid
boeiden hem onder de eersten wel Henr. Roland Holst, maar ook over Slauerhoff
en Marsman heeft hij vaak lezigen gehouden. Met voorliefde sprak hij voor de
N.C.S.V., waaraan hij sinds zijn studententijd gehecht was en bleef; ook voor de
Rotary-club in Haarlem, waar de herinnering aan zijn Nieuwjaarstoespraken
voortleeft. De laatste hield hij in 1949, toen zijn gezondheid reeds wankel was.
Sterk is hij nooit geweest, ook zijn geest was teer en fijn; maar toen ‘Meer en
Bosch’, van welks bestuur hij voorzitter was, door de Duitsers belaagd werd, stond
hij pal, gaf niets toe en werd dare ook gevangen genomen. Zijn gezondheid liet al
de laatste jaren van zijn predikantschap veel te wensen over; na zijn emeritaat
baarde zijn hartkwaal
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steeds meer zorg, al voelde men nooit de zieke in hem, want zijn opgewektheid en
humor verlieten hem niet. In April 1951 werd hij door een beroerte getroffen en stierf
kort daarna in vrede.
W. LEENDERTZ.

Lijst van geschriften
1945

Vrij. Dankdienst in de Ned. Herv. Kerk te
Bloemendaal 6 Mei 1945. Haarlem.

1946

Nieuwjaarstoespraak. Rotary-club
Haarlem. Haarlem.

1950

Karl Jaspers. Wijsgerig geloof. Vert. J.C.
van Dijk. Haarlem.

1952

Woord en schoonheid. Een keuze uit het
nagelaten werk. Amsterdam.

Bijdragen in de bundels:
Tijdspiegelingen, 1916; Vota ecclesiastica 1924-1933. Niet in de handel.
Domineespreeken met N. Jaar aan de Ned. Herv. predikanten gezonden. Anoniem;
Ethisch Jaarboek; Wat wijkt noch wankelt. Overdenkingen bijeengebracht door J.C.
van Dijk 1932; Herdenkingsrede in ‘Het verzet van de inrichtingen Meer en Boschen
Bethesda Sarepta te Heemstede’. Haarlem 1946.

Bijdragen in de dagboeken:
In Gods gemeenschap; Opdat zij allen één zijn; Uit zijne volheid; Zijne getuigen.

Artikelen en boekbesprekingen in de tijdschriften:
De Gids; Onze Eeuw; Stemmen des Tijds; Eltheto; Opwaartsche wegen; Omhoog;
Barchembladen; Overdenkingen; Onder eigen Vaandel; Vox Theologica; Nieuwe
theol. studiën; Het Gildeblad.

In week- en dagbladen:
Bergopwaarts; Alg. Weekblad voor Christendom en Cultuur; Het Alg. Handelsblad
(de Zondagmorgen); De Zondagsbode, Orgaan N.H. Gemeenten te Zandvoort,
Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen; De Band, wijkorgaan N.H. Gemeente
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Bloemendaal; Hervormd Weekblad voor Haarlem en Omstreken; Bloemendaalse
Weekblad; Bloemendaalse Post; Ons M.U.L.O. Blad v.d. Ver. v. Chr. Onderwijzers;
Reveille.
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Jan Koos Feylbrief (Jan van Oudshoorn)
(20 December 1876 - 's-Gravenhage - 31 Juli 1951)
Eenzaam is Jan Koos Feylbrief, die om mij onbekende redenen de schuilnaam Jan
van Oudshoorn had gekozen, door het leven en door de Nederlandse letterkunde
gegaan. Het aantal zijner vrienden is altijd zeer beperkt geweest en al heeft zijn
handtekening op ontelbare Nederlandse paspoorten gestaan - hij was immers
kanselier en, later, directeur van de kanselarij der Nederlandse ambassade te Berlijn
- vrijwel niemand heeft geweten, wie achter die naam schuilde en vermoedelijk zou
de wetenschap hiervan ook slechts weinige pas-bezitters iets hebben gezegd. De
naam van de letterkundige Jan van Oudshoorn is jarenlang slechts bekend geweest
in een klein kringetje van litteraire fijnproevers. Het is in en na de jongste oorlog wel
wat veranderd, maar nog heden weten dichte drommen lezende Nederlanders
nauwelijks van zijn bestaan af. Er is een tijd geweest, dat de aandacht wat sterker
op hem was gevestigd. Critici hadden hier toen de hand in het spel. Maar toen werd
de belangstelling weer flauwer, om pas te herleven toen men per vergissing zijn
75ste verjaardag (die hij nimmer zou halen) een jaar te vroeg ging vieren. Voor het
zover was, zei hij me eens, met die prachtige zelfironie, welke hem sierde: ‘Ik ben
klassiek geworden. Ik word niet meer gelezen’.
Hij sprak niet graag over zijn levensloop. Zijn jeugd schijnt niet erg gelukkig te
zijn geweest. Wij weten, dat hij de H.B.S. op de Bleyenburg heeft bezocht en aldaar
les in het Nederlands heeft gehad van Dr Varenhorst, die een beslissende invloed
heeft gehad op zijn litteraire vorming. Over zijn vader, die, als hij, ambtenaar was,
heb ik hem nooit horen praten. Hij heeft veel van zijn moeder gehouden en dat blijkt
duidelijk uit die indrukwekkende brieven, welke hij bij zijn aankomst te Berlijn (dat
was in 1905) schreef aan (wellicht slechts ‘voor’) een vriend, die hij S. noemt en die
vermoedelijk de heer Schmit is geweest, die, als hij, ambtenaar van buitenlandse
zaken is geweest om daarna als kanselier te worden verbonden aan het Nederlandse
gezantschap te Stockholm. Deze brieven zijn in Mei 1920 gepubliceerd in het
tijdschrift Groot-Nederland. Overigens is het vooral de bewondering voor Hegel
geweest, welke hem met Schmit verbond. Zij zaken elkaar
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zelden. Zij hebben wel eens samen vacantie-rust genoten. En vermoedelijk heeft
Feylbrief ook hem (buiten die serie in Groot-Nederland) vele brieven gestuurd,
waarin zijn wrange kijk op de dingen, zijn zelfverachting, zijn hypochondrie en ook
weer zijn typische humor uit elke regel spraken. Maar Schmit is lang voor hem
gestorven, als vrijgezel - en waar zullen die brieven zijn terecht gekomen? Dat het
verdwijnen van deze epistels een verlies betekent, niet slechts voor onze letterkunde,
maar ook voor de studie van Feylbriefs persoonlijkheid, kan ik beoordelen. Want ik
heb in de loop der tijden meerdere brieven van hem ontvangen. Ik heb er, bij zijn
overlijden, enige uittreksels uit gepubliceerd in de Nieuwe Rotterdamse Courant
van 11 Augustus 1951. Zij bewijzen m.i. voldoende de juistheid van mijn bewering.
Men heeft wel eens verkondigd, dat Feylbrief, doordat hij een aanzienlijk deel van
zijn bestaan in het buitenland heeft doorgebracht, eigenlijk geen deel aan het
letterkundige leven van Nederland heeft genomen. Geheel juist is dit toch niet. Want
zij, die aan dit letterkundige leven leiding gaven, hebben hem - en vooral na het
verschijnen van Willem Mertens' Levensspiegel - opgenomen in de kring der
Nederlandse litteraire élite. Niemand minder dan Frans Coenen en Willem Kloos
hebben hem in deze kring geïntroduceerd.
Jan Feylbrief met zijn grote zelf-verachting, welke eigenlijk een deel was van zijn
algemene afkeer van onze samenleving, heeft deze samenleving als ambtenaar
moeten dienen en hij is een zeer degelijk ambtenaar geweest. Hij had trouwens
weinig van een Bohémien en zal het aanvaarden van een functie op Buitenlandse
Zaken wel als een vlucht in een veilig bestaan hebben beschouwd. Hij heeft er
wellicht in zijn jeugd - als menigeen - van gedroomd uitsluitend de kunst te dienen,
maar die droom is dan zeker maar kortstondig geweest. Aan de letterkunde heeft
hij aanvankelijk in het geheel niet gedacht. Hij voelde zich meer aangetrokken tot
de schilderkunst, maar of hij ooit werkelijk een penseel ter hand heeft genomen, is
mij onbekend. In zijn woning, waarvan het uiterlijk nimmer de grenzen van het
klein-burgelijke overschreed, vond men geen enkel goed schilderij. Zelf had hij
nimmer de middelen om zich een doek van betekenis aan te schaffen en
betrekkingen tot goede schilders heeft hij er nimmer op nagehouden. Hij liet het
bekleden der wanden maar aan zijn vrouw over en de enige tekening welke van
hem bewaard is gebleven en welke bewijst, dat hij het in de beeldende kunst nooit
verder dan een primitieve poging heeft ge-
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bracht, hing daar tussen wat prentjes en doekjes van minder allooi.
De vlucht in het veilige bestaan ... Hij heeft er eerst aan gedacht naar Indië te
trekken. Daarom heeft hij een tijdje gestudeerd voor Indisch ambtenaar te Delft.
Maar erg aantrekkelijk heeft hij deze studie (veel candidaten, weinig uitverkorenen)
zeker niet gevonden, want zij liep op een mislukking uit. In het te Djakarta
verschijnende blad Nieuwsgier van 6 September 1951 heeft de heer R. Nieuwenhuys,
wiens schoonvader met Feylbrief bevriend is geweest, verteld, dat dit mislukte
examen voor de cynicus Feylbrief een motief tot feestvieren is geweest. Op het
hoogtepunt van het feest wierp Feylbrief zijn studieboeken uit zijn raam op een kar
van de gemeente-reiniging. Men vond ze de volgende dag vermeld bij de ‘gevonden
voorwerpen’, maar Feylbrief heeft nimmer een vinger uitgestoken om ze terug te
halen. Zijn angst en verachting voor een ‘Indische carrière’ zouden hier beslissend
zijn geweest.
Op 1 October 1899, hij was toen nog geen 23 jaar, heeft hij zijn intrede gedaan
op het ministerie van buitenlandse zaken, als 2de klerk. In 1903 werd hij bevorderd
tot 1ste klerk en in Februari 1905 volgde zijn benoeming tot 2de kanselier bij het
gezantschap te Berlijn. Voordien is hij een tijdje werkzaam geweest op het
consulaat-generaal te Antwerpen. Hij logeerde er op de Groenplaats in een inmiddels
verdwenen hotel, waarvan hij ongeveer de enige gast was. Jaren later schreef hij
me, dat hij zich nimmer zo eenzaam heeft gevoeld als in die dagen, vooral ook
omdat zijn verblijf te Antwerpen doelloos bleek te zijn. ‘Zelden heb ik zoo'n vreemden
tijd doorgemaakt. Er thans aan terug denkend, komt het me voor, dat ik nog nimmer
zóó dicht bij de kern van het leven was. Van mijn persoonlijkheid ten minste bleef
er heelemaal niets over ...’. Te Antwerpen zou hij nooit hebben willen wonen, heeft
hij later eens verteld, omdat de trams er (toen) op enkel spoor reden. Tot de eerste
indrukken van zijn bijna dertigjarig verblijf te Berlijn behoorde overigens ook al een
straat-beeld: Hier trof hem, dat de trottoirs er zoveel hoger lagen dan in Den Haag.
In de Duitse hoofdstad zijn Feylbriefs boeken geschreven. Aanvankelijk heeft hij
er erg gesukkeld met het vinden van een hem passend onderdak. Aan zijn
zwerversbestaan is door zijn huwelijk een einde gekomen. Hij verliet de romantiek
van de gemeubileerde kamers voor een oer-kleinburgerlijk milieu, waar hij niets dan
spot voor over had, maar hetwelk hij overigens kalm aanvaardde. Zijn
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dagtaak was eenvoudig: Hij trok naar zijn gezantschap (dat later ambassade werd
en waar hij het in de loop der jaren achtereenvolgens tot kanselier en tot directeur
der kanselarij geeft gebracht) en deed er zijn werk. Tussen de middag ging hij
kranten lezen in het eens zeer bekende café Josty op de Potsdamer Platz, waar
men een keur van buitenlandse bladen vond. Toen later de ambassade verhuisde
naar het Westen van Berlijn, werd het Romanische Café tegenover de Kaiser
Wilhelm-Gedächtniskirche, zijn stamlokaal. Dit lokaal had het beroemde Café des
Westens opgevolgd als pleisterplaats der Berlijnse Bohême. Men kon hem daar om
een uur of één 's middags aantreffen. Als het weer het enigszins toeliet, zat hij op
het terras de N.R.C. te lezen en hij deed dat nog als de Herfst alle andere gasten
reeds lang naar binnen had gedreven.
's Avonds, thuis, in een westelijke voorstad, werkte hij dan aan zijn romans. Hij
schreef ze, met een keurig, zeer regelmatig handschrift, in kleine notitieboekjes,
wel een zeer eigenaardige wijze van schrijven. Hij dronk daarbij gaarne een goed
1

glas cognac en a s hij dan in de late uren zijn proza herlas, vond hij het vaak
teleurstellend en liefst zou hij dan die notitieboekjes weer hebben verscheurd. Zijn
vrouw heeft dit gelukkig steeds kunnen verhinderen. Af en toe kwam een enkele
vriend bij hem oplopen. Hij sprak dan wel over letterkunde, maar vrijwel nooit over
zijn eigen werken. Ik heb vaak in de omgeving van Berlijn 's Zondags met hem
gewandeld. Dan had hij het over de mensen, die naast hem leefden en werkten op
de kanselarij, over feitjes van de dag, een enkele keer over een boek. Hijzelf heeft
nimmer veel boeken bezeten. Op de dag van zijn begrafenis heb ik er mij, voor de
zoveelste maal over verbaasd, dat zijn hele bibliotheek uit een paar dozijn werken
bestond. Het indrukwekkendst hiervan was wel zijn stukgelezen Hegel.
Zijn kring was zeer beperkt en in die kring waren slechts weinig lezende mensen,
die zijn boeken ter hand konden nemen. Hij had een paar vrienden uit zijn Berlijnse
tijd overgehouden: Nederlanders, die, met hem, lid van de vereniging ‘Nederland
en Oranje’ waren geweest. Die vereniging had haar eigen sociëteit en daar kwam
men elke Donderdagavond bijeen. Zij kende tijden van bloei en van verval: Maar
Feylbrief heeft vrijwel nimmer een Donderdag overgeslagen. Hij is er een enkele
keer de enige bezoeker geweest. Dan zat hij aan de leestafel en vond ook die
eenzaamheid gezellig. Maar hij vond het heerlijk met
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wat andere clubgenoten een spelletje domino te spelen. In dit milieu kwam hij anders
nooit helemaal los. Dat deed hij alleen, wanneer hij zich bij een enkele goede vriend
volkomen thuis voelde. Dan kon hij urenlang bijzonder gezellig vertellen.
Schouwburgen en bioscopen bezocht hij zelden. Ik ben eens met hem te Berlijn,
toen het op de club te saai was, in een variété terecht gekomen, waar hij tranen
heeft zitten lachen om een zeer middelmatige clownerie, welke hij overigens al eens
vroeger had gezien. Iets kinderlijks school dus ook in deze pessimist.
Op 1 Januari 1933 werd hem eervol ontslag verleend, daar de functie van directeur
der kanselarij in verband met de beroemde bezuiniging werd opgeheven. Hij ging
op wachtgeld, tot hij, in 1941, zijn 65ste jaar bereikte. Toen werd hij gepensionneerd.
Hij heeft zijn vroegtijdig ontslag uit de dienst altijd als een bitter onrecht beschouwd.
Niet, dat hij daar lang over uitweidde, maar een enkel woord verraadde soms zijn
gemoedstoestand. Hij is, toen de ambassade hem niet meer nodig had, naar Den
Haag verhuisd en heeft daar in de buurt van het station Laan van Nieuw-Oostindië
op een bovenhuis nog jaren rustig gewoond. Toen het Bezuidenhout zo zwaar werd
geteisterd en de luchtdruk ook de vensters van zijn woning verbrijzelde, is hij met
zijn vrouw gevlucht. Hij kwam bij een schoenmaker te Voorburg terecht en heeft
daar een week gelogeerd om toen maar weer terug te keren naar zijn woning, welke
niet al te zwaar gehavend bleek te zijn.
Hij had het niet al te breed en dit zeker niet in de tijden van voedselschaarste.
‘Voor mensen met een gering inkomen zijn het thans in Holland moeilijke tijden’
schreef hij mij in die dagen. ‘Allerhand verlangens, zeer gematigde en heel
natuurlijke, moeten onbevredigd blijven. Maar wanneer ik me daar wel eens
ontevreden over voel, dan vind ik een tegenwicht aan het besef, tot zulke eenvoudige
verlangens als een nieuw pak of een theaterbezoek en zoo, nog in staat te wezen’.
Vooraf had hij nog geschreven, dat men zich onwillekeurig verdiept in het verleden,
dat zoveel beter was of leek. Maar toch zou hij ‘geen stap terug meer willen’.
Hij schreef de laatste jaren weinig, want hij meende alles te hebben gezegd, wat
hij te zeggen had. Een enkele keer spotte hij met het lot des schrijvers door de luttele
bedragen te noemen, welke zijn boeken hem hadden opgebracht. De belangstelling
voor zijn werk steeg, toen Doolhof der Zinnen verscheen en goed door de pers werd
onthaald. Maar
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ook dat zat hem dwars. ‘Ter Braak vroeg zich af’, schreef hij mij toen, ‘waarom in
Holland uitgave van verzameld werk of een herdruk steeds met buitensporige
waardering van den auteur gepaard moest gaan’.
Voor zijn 75ste verjaardag, welke op de 74ste werd gevierd, was het
onvermijdelijke Comité gevormd. Ik weet niet of hij de organisators van die huldiging
op hun misrekening opmerkzaam heeft gemaakt. Misschien ging de huldiging toch
door omdat Doolhof der Zinnen in die dagen van de pers was gekomen. Feylbrief
vond het plan van die huldiging niet eens ongezellig, maar hij was toch wars van
een openbaar huldebetoon. ‘Stel je voor’, zei hij later, ‘ik met m'n vrouw in zo'n
zaaltje met palmen ...’. Men heeft hem daarom maar in zijn woning gevierd en omdat
hem dat niets mocht kosten (hij had het immers niet breed) zorgden zijn vrienden
en bewonderaars voor de nodige flessen en verdere versnaperingen. Hij zat daar
in hun kring en aanvaardde hun felicitaties. Maar wat zal deze eeuwige cynicus
eigenlijk daarbij wel hebben gedacht?
Hij was in die dagen al ernstig ziek. Toen hij me eens, kort voor zijn dood, voetje
voor voetje een stuk op mijn weg naar het station vergezelde (het was al een hele
prestatie voor hem de trap af te komen - en hij verkneuterde zich in de verbazing
der buren) vertelde hij me, dat nu het einde best mocht komen, omdat het rekken
van zijn bestaan geen zin meer had. ‘Wat ik te zeggen had, heb ik gezegd’. Hij was
kort te voren teruggekeerd uit het ziekenhuis, waar hij, gelaten, het einde had
verwacht. Toch deden de zorgen, aldaar aan hem besteed, hem goed. Al die mensen,
die zich om hem bekommerden, vond hij interessant, omdat hij zoiets in zijn
bescheiden bestaan nooit had beleefd. Hij had een soort binnenpret toen hij uit een
diepe slaap, welke wellicht het einde had moeten brengen, ontwaakte en de
verbaasde artsen, met hun horloge in de hand, aan zijn bed zag staan.
Het einde is toch nog vrij spoedig gekomen. Hij had al vaak last van een
klemmende benauwdheid, waaruit hij meende niet meer te zullen worden bevrijd.
Steeds ging het over. Tot die laatste Juli-ochtend het einde bracht. Hij zat,
aangekleed, aan zijn kleine, eenvoudige schrijftafel, waaraan zoveel prachtige
bladzijden proza zijn ontstaan. Weer kreeg hij het ontstellend benauwd. Hij riep zijn
vrouw en toen deze uit haar keuken toesnelde, was het einde er al.
Op een zeer warme dag, heeft een handjevol mensen hem naar het kerkhof
gebracht. Slechts een predikant heeft, op verzoek van zijn
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weduwe, in de aula een paar woorden gesproken. En op de dag, waarop hij 75 jaar
zou zijn geworden, is op zijn graf een eenvoudige grafsteen onthuld, welke zeker
nimmer in zijn smaak zou zijn gevallen. Hiermede willen wij echter geen afbreuk
doen aan de goede bedoelingen van zijn weduwe en van de beeldhouwer, die wel
een zeer moeilijke taak had te vervullen.
Ten einde een duidelijk beeld te geven van van Oudshoorns mentaliteit, moge
het mij vergund zijn aan het einde van deze levensbeschrijving uitvoerig een brief
te citeren, welke hij mij op 21 Mei 1947 schreef en welke tot de mooiste brieven
behoort, die ik van hem ontving. Ik heb dit uittreksel bij zijn overlijden reeds
gepubliceerd (in de N.R.C.) en de weinige woorden, waarmee ik deze biographie
besluit, heb ik ook toen als enig commentaar aan dit prachtige fragment toegevoegd.
‘Het leven, zoals wij menschen dat mee-leven en het binnen de grenzen van een
speciaal geval be-leven, verloochent daarom zijn eigenlijk wezen nog niet. Zijn
algemeen karakter: ondanks alle uiterlijke verandering zich zelf gelijk te blijven. Of,
zooals Bolland het formuleerde, wat gebeurt komt nooit meer en steeds weer. In
sommige half-wakkere geestesmomenten dringt dat betrekkelijke van den tijd vaag
tot ons door, waarvan een lichte bevreemding het gevolg is, die wij onder woorden
trachten te brengen. Gewoonlijk zeggen wij dan: het eigenaardige gevoel te hebben,
juist hetzelfde, wat wij thans beleven, onder volmaakt gelijke omstandigheden, reeds
eenmaal zoo beleefd te hebben. Wat er de facto gebeurt, is, dat wij een vage notie
van een geestelijke sfeer krijgen, waar ruimte en tijd bij wijze van spreken niet
opgaan. Dat zich dan voor de bevreemding daarover de behoefte aan een verklaring
laat gelden, die wij redelijker-wijze alleen maar in de ons toebedeelde geestelijke
sfeer kunnen vinden, waarvan ruimte en tijd de beperking zijn. Vandaar, dat wij het
met onze ‘verklaring’ opnieuw niet verder dan tot ruimte (gelijke omstandigheden)
en tot tijd (reeds eenmaal) brengen en die verklaring zelf ons geestelijk even half
wakker laat als wij aanvankelijk waren. Maar dat hindert niet, zoolang er ten slotte
toch nog iets van de bevreemding om het leven overblijft, die voor het begin van
alle wijsheid aangezien wordt.
Beste ....., ik moest hier dit briefje onderbreken. Om wat te gaan wandelen. Je
houdt me dit wel ten goede. Het is hier nu heerlijk voorjaarsweer. Op een bank in
de zon heb ik getracht de theoretische kant van dit ‘déjà vu’ voor mezelf wat meer
tot klaarheid te brengen. Het-
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geen me uit den aard der zaak niet gelukte. Ontstemmen deed mij dit niet in het
geringste. Het onbegrijpelijke is nu eenmaal een kenmerk van bewustzijn aan ons
menschelijk denken. Daar hebben we ons bij neer te leggen. Op weg naar huis ben
ik dan nog een slijterij binnen geloopen, om te informeeren, of ik daar als klant
geboekt kon worden. Want dat is hier noodig, om per maand een half fleschje
jandoedel machtig te kunnen worden. Ik had al zes jaar geen borrel meer in huis
gehad, maar dat is toch ook geen toestand. Mijn pogingen, bij den slokjesbaas,
hadden meer succes, dan die, om aan den overkant van het leven mijn licht op te
steken .... Niet onmogelijk, dat je hier den indruk krijgt, alsof ik er verder geen zorgen
op na houd en zoo'n beetje als God in Frankrijk leef. Aan de hand der feiten - wat
een stijltje - zou ik je kunnen aantoonen, dat mijn bestaan naar buiten vol narigheden
zit en binnenwaarts nog steeds door zelfverachting verduisterd wordt. Van een
rustigen of veiligen levensavond, in de gangbare beteekenis, is bij mij heelemaal
geen sprake. Maar wat doet dit er toe, indien daar oogenblikken tegenover staan,
waarin het algemeene zich zintuigelijk waarneembaar maakt, de bedrukking van
het bijzondere geval komt weg te vallen en men geestelijk een zelfde gewaarwording
heeft, alsof de omsluiting door de duinen plotseling voor het vrije uitzicht over zee
plaats maakt ....’.
Hij heeft thans de overkant bereikt. En wij, aan deze kant, herlezen zijn boeken
en zijn brieven en herkennen hem in elke zin.
K.A. MAYER

Lijst van geschriften
1914

Willem Mertens' Levensspiegel.
Rotterdam.

1916

Louteringen. Rotterdam.

1919

Zondag. Een poging tot conflict.
Rotterdam.

1921

Verhalen. Amsterdam.

1925

Tobias en de dood. Amsterdam.

1929

Pinksteren. Amsterdam.

1930

In Memoriam. Bussum.

1943

Achter groene horren. Amsterdam.

1950

Doolhof der Zinnen.
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Maria Francisca Carolina Hüffer
(Haarlem, 5 Maart 1885 - Ubbergen, 30 Augustus 1951)
Tijdens de gevechten nabij Nijmegen in het winterhalfjaar 1944-1945 hadden mijn
vrouw en ik met een paar anderen een gastvrij onderdak gevonden in het huis aan
de Rijksstraatweg 47 te Ubbergen, waar Maria Hüffer met haar twee zusters woonde.
Het was het laatste huis, van de stad af gerekend, dat niet door evacuatie was
ontruimd. De Duitse mortieren stonden zowel noordwaarts als naar het oosten op
een afstand van slechts 3 km opgesteld. Dag en nacht vlogen projectielen hoog
boven ons dak over en weer. Aan dit maandenlange artillerieduel scheen geen
einde te komen. Telkens dreunde het huis van de passerende zware tanks en ander
vervaarlijk oorlogstuig. Soms zagen wij granaten in de nabijheid inslaan of kwam
een bom gierend naar beneden.
Het was in deze sfeer, dat wij avond op avond - vaak bij het spaarzame licht van
petroleumlamp of kaars - rondom een grote tafel gezeten waren. Maria Hüffer werkte
dan aan het persklaar maken van haar Bronnen voor de Geschiedenis van de abdij
van Rijnsburg. Zij was hieraan bezig met een regelmaat en een overgave, welke
bewonderenswaardig waren. Dit trekje typeert haar grote trouw aan het studieobject,
dat haar leven zozeer heeft gevuld. Haar zin voor het vastleggen van feiten en
gebeurtenissen uitte zich ook toen door het aanleggen van een dagboek. Zij heeft
dit nauwgezet bijgehouden met een boeiende climax, uitlopend op de dag van 's
Lands algehele bevrijding.
Het eerste schoolonderwijs had zij genoten op de Mariaschool te Haarlem. Daarna
is zij gedurende enkele jaren leerlinge geweest van de zusters Ursulinen op een
kostschool te Boppard. Zij gevoelde zich aangetrokken tot het onderwijs. Te Münster
in Westfalen, uit welke stad haar familie stamde, heeft zij met goed gevolg het
examen voor onderwijzeres afgelegd en behaalde zij tevens de akten Frans en
Engels. Uit deze periode van haar leven zijn haar steeds bijzonder bijgebleven de
lessen van prof. Bautz. Deze wist haar voorliefde voor de geschiedenis zo aan te
moedigen, dat zij later daarover steeds met grote waardering heeft gesproken.
Uit verlangen om onderwijs te geven aan kinderen uit behoeftige gezinnen is zij
toen, uit Duitsland teruggekeerd, zich ook gaan bekwamen voor de Nederlandse
akte als onderwijzeres. In de zogenaamde
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armenschool van ‘Sacré Coeur’, welke destijds te Nijmegen bestond, werd haar de
zo begeerde gelegenheid geboden om haar roeping te volgen. Een toenemende
doofheid was echter oorzaak, dat deze werkzaamheid niet van lange duur heeft
mogen zijn.
Van huis uit had zij de liefde voor de historie meegekregen. Deze had zij
vermoedelijk geërfd van vaders- zowel als van moederszijde, van de families Hüffer
en Wilde. Toen zij het onderwijs vaarwel moest zeggen, is zij gaarne ingegaan op
het voorstel van haar moeder om zich te gaan toeleggen op een of andere studie.
Reeds als elfjarig kind was haar belangstelling gewekt door een verhaal uit Van
Lennep's De Roos van Dekama, dat Mevrouw Hüffer-Wilde aan haar kinderen had
voorgelezen. Daarin wordt van Madsy Dekatria gezegd: ‘zij zat te paard als een
Rijnsburgsche non’.
Deze passage was in haar jeugdige fantasie zó blijven nawerken, dat Maria Hüffer
zich thans voornam zich te gaan verdiepen in de geschiedenis van deze
kloostervrouwen. Zij nam de litteratuur door en vooral het werk, dat Dr. G. Schotel
daarover omstreeks het midden der vorige eeuw had geschreven. Van lieverlede
ging zij dieper delven. De eerste aanraking met de oude archiefstukken - het waren
Middeleeuwse rekeningen van Rijnsburg, welke het Algemeen Rijksarchief te haren
behoeve naar het gemeentearchief van Nijmegen had gezonden - maakte haar wel
duidelijk, dat zij zich eerst ter dege had voor te bereiden.
Haar doofheid was echter voor haar een beletsel om lessen of colleges te volgen,
zodat zij op zelfstudie was aangewezen. Met haar groot concentratievermogen en
intellectuele begaafdheid wist zij zich allengs de nodige kennis van het latijn, het
middelnederlands, de paleografie, de diplomatiek, de chronologie, de bronnencritiek,
de historische combinatie e.d. eigen te maken. In 1919 debuteerde zij met een kleine
bijdrage over Oude oorkonden en liturgische jaarkring, welke de aandacht trok van
Pater Bonaventura Kruitwagen O.F.M. Deze leerde haar kennen en heeft haar
sindsdien met zijn grote ervaring en kennis bijgestaan. De eerste proeve van haar
critische aanleg en historische objectiviteit was het boek De adellijke vrouwenabdij
van Rijnsburg 1133-1574, dat in 1922 van de pers kwam met een inleiding van Pater
Kruitwagen. Het was de neerslag van een acht jaren lange energieke arbeid.
Deze bewerking dwong zoveel respect af, dat haar twee jaren later vanwege de
toenmalige Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën de opdracht
gewerd om een uitgave van de Rijnsburgse ge-
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schiedbronnen voor te bereiden. Aan deze opdracht heeft zij haar beste krachten
gegeven. Toen evenwel het werk reeds gedeeltelijk persklaar was, moest ‘wegens
de ongelukkige staat van 's lands financiën’ van het drukken worden afgezien.
Intussen had Maria Hüffer in 1923 het lidmaatschap van onze Maatschappij
verworven. Haar talrijke reizen in Italië, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland
wist zij vaak dienstbaar te maken aan haar navorsingen. Vele archiefverzamelingen
en bibliotheken in het buitenland heeft zij bezocht. Ook in Rijnsburg kwam zij gaarne
om van uitkomsten van het oudheidkundig onderzoek ter plaatse kennis te nemen.
Na verloop van jaren was de mogelijkheid om de Rijnsburgse bronnen in druk uit
te geven weder geopend. Met hernieuwde ijver heeft zij zich toen gezet aan het
voltooien van haar levenswerk, dat thans vergemakkelijkt werd door de in 1933
verschenen inventaris van het archief van Rijnsburg, samengesteld door de Heer
J. Bruggeman. Dat omvangrijke werk was tot een goed einde gebracht toen een
slopende kwaal haar lichaamskrachten ondermijnde. Maria Hüffer is gestorven 30
Augustus 1951, het jaar waarin de delen 31 en 32 van de kleine serie der Rijks
Geschiedkundige Publicatiën het licht zagen.
Zij is in haar leven gestuwd door een diep geloof. Zij was een biddende ziel. Met
een kinderlijk en blij gemoed paarde zij een natuurlijke eenvoud en goedheid aan
een groot plichtsgevoel en ook aan een zin voor humor. Haar voor velen verborgen
strenge levenswijze uitte zich naar buiten door een stipte dagorde. Zij is lid geweest
van de Derde Orde van Sint Franciscus van Assisië. Op haar doodsprentje liet Maria
Hüffer afdrukken de verzuchting van de H. Clara: ‘Mijn God, ik dank U, dat Gij mij
hebt geschapen’.
H.J.J. SCHOLTENS

Lijst van geschriften
1919

Oude oorkonden en liturgische jaarkring.
De Katholiek, deel 155, blz. 224-227.

1922

De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg
1133-1574. Nijmegen.

1922

Algemeen overzicht van de beteekenis
van de abdij van Rijnsburg op geestelijk
en wereldlijk gebied. De Katholiek, deel
162, blz. 273-288.

1923

De Saksische abdij Stötterlingenburg,
stamklooster van de abdij van Rijnsburg.
De Katholiek, deel 164, blz. 375-391.

1926

Middeleeuwsche jaarstijlen in Nederland.
Hist. Tijdschrift, V, blz. 65-75.

1926

De jaarstijl van de abdij van Rijnsburg.
Hist. Tijdschrift, V, blz. 240-258.

1926

Sint Adelbert van Egmond, apostel van
Kennemerland. Oosterhout.
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1928

Opgave van een onderzoek naar
bronnen betreffende de geschiedenis van
de abdij van Rijnsburg. Ned.
Archievenblad, XXXV, blz. 127-138.

1928

De jaarstijl der abdijen van Egmond en
Rijnsburg. Studia Catholica, IV, blz.
216-228.

1933

De abdij van Rijnsburg en haar
betrekkingen tot andere kloosters. Hist.
Tijdschrift, XII, blz. 257-270, 362-390.

1934

De inkomsten van de abdij van Rijnsburg
na haar verwoesting. Hist. Tijdschrift, XIII,
blz. 332-335.

1937

Die Reformen in der Abtei Rijnsburg im
15 Jahrhundert. Münster i.W. XXI en 198
blz.

1938

Iets over de ‘vier maarschalken’ en
hunne vereering, voornamelijk in het
oude bisdom Utrecht. Studiën, CXXX,
blz. 439-448, 498-505.

1939

De abdij van Egmond, een centrum ter
voortzetting van Sint Willibrord's werk.
Studiën CXXXII, blz. 327-339.

1941

De Eenhoorn. Studiën, CXXXV, blz.
57-65, 126-133.

1951.

Bronnen voor de geschiedenis der abdij
Rijnsburg, 1e deel (delen 31 en 32 van
de kleine serie der Rijks
Geschiedkundige Publicatiën).
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Jean Chrétien Joseph Kleijntjens
(Maastricht, 3 Maart 1876 - 's-Gravenhage, 10 November 1950)
Jean Chrétien Joseph Kleijntjens werd 3 Maart 1876 geboren te Maastricht, waar
hij ook zijn jeugd doorbracht en zijn gymnasiale studies deed. Op zeventienjarige
leeftijd werd hij Jezuiet en na zijn studies voor het priesterschap voltooid te hebben,
ontving hij de opdracht, om zich voor het examen M.O. Geschiedenis voor te
bereiden. Deze studie pakte hij zo degelijk aan, dat hij niet alleen een succesvol
leraar werd, maar ook door het uitgeven van een serie leerboeken invloed heeft
uitgeoefend op de ontwikkeling van het katholieke Geschiedenisonderwijs. Deze
boeken, die hij later met medewerking van o.a. Prof. Dr. H.F.M. Huijbers uitgaf,
beleefden een zeer groot aantal edities. Maar niet alleen had hij zich voor het
onderwijs bekwaamd, ook in de wetenschap van de Geschiedenis was hij
doorgedrongen. Bijna tegelijk met zijn boeken voor het onderwijs, begon ook zijn
wetenschappelijk werk: in samenwerking met de toenmalige Gemeentearchivaris
van Nijmegen, H.D.J. van Schevichaven, en Mej. L. Sormani gaf hij in een achtdelig
werk de stadsrekeningen van Nijmegen uit. De Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde verkoos hem reeds in 1911 tot één van haar leden.
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 deed een van zijn mooie
eigenschappen, de menslievendheid, bijzonder uitkomen. Dadelijk was hij erbij, om
de zorg voor de Belgische vluchtelingen te Nijmegen, waar hij leraar was, te
organiseren. Dit bracht echter zijn werk op wetenschappelijk- en onderwijsgebied
in gevaar en daarom achtte men het raadzamer, hem naar het St. Willibrordus
College te Katwijk a/d Rijn over te plaatsen. Deze overplaatsing bracht voor hem
het voordeel, dat hij gemakkelijker contacten kon leggen met wetenschappelijke
kringen en bovendien beter in staat was, om bibliotheken en archieven te raadplegen.
Zijn talrijke artikelen in kranten en tijdschriften in het binnenland zowel als in het
buitenland namen toen voorgoed een aanvang. Naast wetenschapper bleef hij
echter ook gewoon leraar en kon zich zó gemakkelijk omschakelen, dat hij na een
vermoeiend symposion met geleerde heren helder en duidelijk aan eenvoudige
mensen de katechismus kon uitleggen. Helaas vervreemdde hij sommige personen
van zich door zijn onstuimigheid, maar van de andere kant verwierf hij zich vrienden
door zijn grote behulpzaamheid. Door zijn
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talrijke relaties kon hij b.v. tijdens de crisis van 1930 aan verscheidene werkloze
intellectuelen een betrekking bezorgen.
In 1925 was Mgr. L. Schioppa Internuntius geworden in ons land. Deze diplomaat
meende voor het goed uitoefenen van zijn functie een Nederlandse secretaris nodig
te hebben. Men wees hem op Pater Kleijntjens en werkelijk wist hij hem te verkrijgen
als tijdelijk secretaris. Daarmede kwam eigenlijk een einde aan zijn loopbaan als
leraar, al bleef hij dan nog enkele jaren enige lessen geven. Maar zijn
wetenschappelijk werk werd er niet minder om en kreeg zelfs uitbreiding, omdat hij
meer gelegenheid kreeg tot het maken van grote buitenlandse reizen. Hij heeft
hiervan geprofiteerd door meermalen in de archieven en bibliotheken van Spanje
en Italië door te dringen.
Ook aan deze diplomatieke periode kwam een einde, toen hij in 1935 naar Rome
werd geroepen, om daar in een college van historieschrijvers zich rustiger aan de
Wetenschap te kunnen wijden. Zijn aandacht richtte zich op Oost-Europa, vooral
op de Baltische staat Letland. Hij nam de taak op zich, om de Litterae Annuae van
de vroeger Lettische Jezuieten uit te geven. - De Litterae Annuae zijn een soort
jaarverslagen, die naar het hoofdbestuur van de Jezuieten te Rome opgestuurd
werden. - Na enige jaren van studie ging hij de resultaten van deze arbeid aanbieden
aan de Lettische regering, die dit werk niet alleen op prijs stelde, maar ook de
onkosten van een uitgave op zich nam. Zo werd deze studie oorzaak van een
langduriger verblijf in Oost-Europa. Daar verraste hem in 1940 de oorlog. De Russen
bezetten Letland en hij zag zich gedwongen, dit land te verlaten en terug te keren
naar Nederland. Hier kon hij zich echter door allerlei omstandigheden niet zo aan
de studie geven als hij wel wenste, niet het minst, omdat hij zich wat achteraf moest
houden.
Na de Bevrijding kwam een nieuwe periode van volle activiteit. Zijn bedoeling was
geweest terug te gaan naar Letland, maar dit werd hem onmogelijk gemaakt. Hij
maakte zich daarop verdienstelijk met het opsporen van documenten in Duitsland.
Bij deze arbeid kwam hij in contact met vele displaced persons uit Oost-Europa. De
ellende van deze mensen riep in hem zijn levendige menslievendheid weer wakker.
Vele van deze mensen zijn hem nu nog dankbaar, voor wat hij voor hen deed. Een
beroerte maakte een einde aan zijn intensief en arbeidzaam leven. Hij overleed op
10 Nov. 1950 te 's Gravenhage op vier en zeventigjarige leeftijd.
J. BARTEN S.J.
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Lijst van geschriften
1910-1919

De stadsrekenboeken van Nijmegen. 8
dln. (1ste-4de deel m.m.v. H.D.J. van
Schevichaven; 5de-8ste deel m.m.v.L.
Sormani).

1912

Schetsen uit de Oude wereld.

1914

Schetsen uit de Oude wereld. en Dr. H.
Knippenberg. Schetsen uit de
Middeleeuwen.

1915

Schetsen uit de Oude wereld. en Dr. H.
Knippenberg. Schetsen uit de Nieuwe
Geschiedenis.

1916

Schetsen uit de Oude wereld. en Dr. H.
Knippenberg. Schetsen uit de Nieuwste
Geschiedenis.

1916

Schetsen uit de Oude wereld. en Dr. H.
Knippenberg. Schetsen uit de
Vaderlandsche Geschiedenis. 2 dln.

1918

Ludwig Windthorst.

1918

Ludwig Windthorst. en Dr. H.
Knippenberg. Over handel en nijverheid.

1921

Ludwig Windthorst. en Dr. H.
Knippenberg. Napoleon Imperator.

1923-1930

Ludwig Windthorst. en Dr. H.
Knippenberg. Uit droom en
fantasiewereld: I Limburgsche sagen, II
Brabantsche Sagen, III Geldersche
Sagen.

1924

Ludwig Windthorst. en Dr. H.F.M.
Huijbers. Sint Willibrords Kerk.

1925

Ludwig Windthorst. en Dr. H.F.M.
Huijbers. De blokkade van Zalt Bommel;
dagboek van Gasparus de l'Agarge.
Werken van ‘Gelre’ no. 16.

1925

R.K. ‘Wie is dat?’. Biographisch lexicon
van bekende Roomsch-Katholieke
tijdgenooten.

1927

Atlas der R.K. Missie in Nederlandsch
Oost- en West-Indië.

1927

Atlas der R.K. en J.H. van Haaren. Van
gouw tot koninkrijk; platenatlas der
Nederlandsche Geschiedenis.

1930

Het verdrag van Lateranen.
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Het verdrag van Lateranen. en Prof. Dr.
B. Becker. Corpus Iconoclasticum I
Haarlem.

1931

Het verdrag van Lateranen. en C.
Slootmans. Corpus Iconoclasticum III
Bergen op Zoom. (eerst versch. in het
tijdschr. Taxandria). Later kwamen nog
uit Corpus Iconoclasticum IV Utrecht
(m.m.v. Mr. J.W.C.v. Campen) en V
Venlo in Bijdr. en Meded. v.h. Hist.
Genootschap.

1933

De Volkenbond.

1933

De Volkenbond. en F.M. Gescher.
Navigatie en negotie.

1940-1941

Fontes Latviae Historiae Societatis Iesu.
Riga. 2 dln.

1946

Brieven van Mgr. L. Ciamberlani,
Vicesuperior van de Hollandse Missie
1795-1814. 2 dln.

1946

Briven van Mgr. L. en Dr. H.
Knippenberg. Van Goden en Helden. 14
ed.

Zeer vele leerboeken voor M.O. en L.O. Enige hagiogr. brochures in de series
van het Geert Groote Genootschap.
Levensbericht van Prof. Dr. H.F.M. Huijbers; in de Levensberichten van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1928-1929.
Boekbesprekingen en bijdragen in Archief Aartsbisdom Utrecht, Haarlemse
Bijdragen, Bossche Bijdragen, Taxandria, De Navorser, De Maasgouw, De Katholiek,
Limburg's Jaarboek, Bijdragen en Mededelingen der Ver. ‘Gelre’, Nederlandse Kath.
Stemmen, Haagsch Maandblad, Publications de Limbourg, Katholieke Gids, De
Hoofdakte, Jaarboekje ‘Oud-Utrecht’, Katholiek Sociaal Weekblad, Tijdschrift voor
Ind. Taal-, Land- en Volkenkunde, Katholieke Missiën, Rolduc's Jaarboek,
Kultuurleven (Antwerpen), Dietsche Warande en Belfort, Het Missiewerk, Archivum
Historicum S.I., Archief van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Archivo
Istorico Italiano, Revue du Nord (Lille), Revue de Droit International, Handelingen
van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis van de Koninklijke Belgische
Academie, Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, Revue d'Histoire
ecclésiastique, West-Indische Gids, Norsk Teologisk Tidsskrift, Norvegia Sacra,
Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte, Schweizer Rundschau, Annalen
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des Hist. Verreins für den Niederrhein, Zidinys (Kaunas), Athenaeum (Kaunas),
Senatu un Makola (Riga), Latvijas Vestures Institutum Zurnals (Riga), Ons Geloof,
Vragen van de Dag, Ons Volk, Publications Institut G.A. de Luxembourg, De Handel,
Katholieke School, Historisch Tijdschrift, Sanctissima Eucharistia, Rocznik Gdansk
(Pools), Bijdragen tot de Geschiedenis, Bulletin de la Société scientifique du Limbourg
(België), Bijdragen en Mededelingen van het Histor. Genootschap (Utrecht), Revue
d'Histoire diplomatique, Katholieke Illustratie, de Vrije Fries, Katholieke Encyclop.,
Lettische Encyclopedie, Encycl. voor Nederl. Oost-Indië enz. en vele krantenartikelen.
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Jan Knoef
(26 Augustus 1896 - Amsterdam - 9 December 1948)
Jan Knoef was een der zeldzame figuren van merkwaardige aantrekkingskracht,
die, terughoudend in eigen vriendschapsbetoon (niet hulpbetoon!), toch bij wie hun
nader kwamen door hun werk of liefhebberij, naast eerbied voor hun werkkracht
ook oprechte sympathie verwekken. Men gevoelde het als een onderscheiding
wanneer deze in den regel gesloten, terughoudende en teruggetrokken, licht
kwetsbare man een inbreuk in zijn reserve toestond. Hoe ook het uiterlijk, ten
onrechte, gekunsteld en bestudeerd leek (het was slechts ouderwets
burgerlijkcorrect), zijn oprechtheid, zijn onkreukbaarheid, zijn belangeloosheid en
zijn echte hartstocht voor het onderwerp van zijn studie straalden reeds bij de eerste
ontmoeting van hem uit. Ook al liet hij zich niet gemakkelijk vinden, hij boeide en
men zocht hem daarom. En zoo mag schrijver dezes van zijn sympathie getuigen
na Cornelis Veth in het Maandblad voor Beeldende Kunsten, na de la Fontaine
Verwey in het Maandblad Amstelodamum, na van Regteren Altena in Oud-Holland,
na J.G. van Gelder, de vroegere redacteur van Elsevier's Maandschrift en daarna
chef van Knoef bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, in het
Bulletin van den Oudheidkundigen Bond, en na Horst Gerson in de Kunsthistorische
Mededeelingen van genoemd bureau, na ook bijna alle recensenten van zijn boeken.
De genoemde tijdschriften Elsevier's Maandschrift (sinds 1919), Oud-Holland (sinds
1926), het Maandblad voor Beeldende Kunsten (sinds 1927) waren, met het
Jaarverslag van het Kon. Oudheidkundig Genootschap (sinds 1932), het Jaarboek
Amstelodamum (sinds 1937) en sinds 1946 ook genoemde Kunsthistorische
Mededeelingen de plaatsen, waar Knoef bij voorkeur zijn vondsten en het resultaat
van zijn onderzoekingen publiceerde. Van onze Maatschappij was hij lid geworden
in 1940, een verdiende erkenning zoowel van knap en betrouwbaar historisch werk
als van een verzorgd, vaak verfijnd gebruik van de Nederlandsche taal in zijn
geschriften.
Op 26 Augustus 1896 is hij geboren in dezelfde bescheiden woning op het
Amsterdamsche eiland Kattenburg (Kattenburger Voorstraat 23), waar hij op 9
December 1948 overleed. De werkkring van den vader, in een apotheek in de buurt,
was van zeer eenvoudigen aard; maar in zijn innig vereerde moeder, die den vader
een aantal jaren overleefde, moet Knoef de inspiratie hebben gevonden zich te
ontwikkelen tot een
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persoonlijkheid, die niet alleen ver boven zijn omgeving uitstak maar die ook, voor
hen die belang stellen of zullen stellen in zijn vak van studie, een blijvende waarde
zal blijken te bezitten. Welke erfelijke aanstuwingen mede aanwezig waren zal een
onbeantwoorde vraag blijven.
Knoef volgde het openbaar lager onderwijs in de volksbuurt waar zijn wieg had
gestaan, en werd, om zijn gebleken verstandelijke gaven, uitgekozen voor een
opleiding tot onderwijzer. Vanaf 1911 leerde hij op de Amsterdamsche
Normaalschool, en in 1915 verwierf hij de acte Lager Onderwijs. Noch de toenmalige
kansen op een vaste aanstelling, noch Knoef's eigen vertrouwen onder levendige,
jonge kinderen de orde te zullen kunnen bewaren, noch ware belangstelling voor
de onderwijzerstaak konden hem drijven tot gebruikmaking van zijn bevoegdheid.
Maar het aan de Normaalschool genoten onderwijs heeft hem zeker aangemoedigd
in zijn zoeken naar een arbeidsveld op geestelijk gebied, dat beteekenis aan zijn
leven zou geven. Eigen teekenaanleg gaf hem een natuurlijke belangstelling voor
de werkwijze van beeldende kunstenaars. Hij verliet dus niet de ouderlijke woning
om een betrekking bij het onderwijs te aanvaarden. De haast te enge band met de
moeder bleef in stand.
Niet alleen tegenover zijn latere vrienden en kennissen uit het gemeenschappelijk
vak van studie, ook tegenover een ouderen goeden vriend uit de mobilisatiejaren
poogde hij de werkelijkheid van het Kattenburgsch interieur streng gescheiden te
houden van de figuur Knoef, zooals die vrienden haar leerden kennen. Hijzelf is die
omgeving trouw gebleven. Hij was daar, van een begaafden, eenzamen jongen, als
eenig kind sterk met zijn moeder verknocht, opgegroeid tot een van stille eerzucht
vervulde, die, als onhandig knaapje door de buurjongens verwaarloosd, misschien
bespot, en ook als eenigszins bemiddelde daar alleen staande, zich een naam wilde
maken op een gebied, waar geen zijner buren ooit eenig begrip van zou krijgen.
Zag hij in het contrast tusschen de moeizaam verkregen erkenning als man van
wetenschap en die dagelijksche omgeving een voortdurende aanmoediging voort
te gaan op zijn weg? Of was de Kattenburgsche woning voor hem de hermitage of
het slakkenhuis, waar hij wist zich altijd ongenaakbaar te kunnen terugtrekken
wanneer de wondjes, ontstaan bij de onvermijdelijke aanraking met de buitenwereld,
in een nieuwe retraite moesten genezen? De latere werkzaamheid aan het Haagsche
bureau voor
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kunsthistorische documentatie, toen de moeder reeds overleden was, kon hem niet
doen besluiten tot een verhuizing naar den Haag; dat kan eenvoudig Amsterdamsche
trouw en opzien tegen verandering van omgeving zijn geweest. Maar eerst toen het
voor zijn afgetobd lichaam te laat was heeft hij zich bereid verklaard te verhuizen
naar een andere, hem toebereide betere woning in een meer centrale wijk, waar
hem een goede verzorging verzekerd was, beter dan hem kon geworden van de
welgezinde buurvrouw, die het allernoodigste onderhoudswerk in zijn woning
verrichtte nadat eerst de geliefde moeder, daarna ook een trouwe, oude dienstbode
hem was ontvallen. De bereidverklaring kwam te laat, maar moet een overwinning
zijn geweest voor hem, die Knoef ten langen leste had kunnen overtuigen dat wat
zorgende en overleggende vriendschap bood niet mocht worden afgewezen.
De militaire dienstplicht onttrok Knoef aan het dagelijksch samenzijn met de
moeder. De sergeant der vestingartillerie, die geestelijke bezigheid behoefde, werd
verrassenderwijze geboeid door de ballistiek, het eenige onderwerp van studie dat
zich aanbood, en, zoowaar, de afwezigheid der moeder deed hem zich openen voor
een echten vriend, den besten tot hij na jaren door zijn kunsthistorisch werk te
midden van nieuwe vrienden kwam te staan.
Een kortstondige werkzaamheid na den dienst bij een vakbibliotheek gaf hem de
gelegenheid een aantal daar waardeloos geachte oude jaargangen van
buitenlandsche geïllustreerde weekbladen te sloopen, en toen moet een afdeeling
zijn ontstaan van zijn reproductieverzameling, die kan verklaren hoe Knoef zoo goed
op de hoogte kon zijn van het werk ook van thans geheel vergeten, eertijds voor
reproducties uitverkoren kunstenaars uit het einde der 19de eeuw. Is toen een
neiging ontstaan die ongebruikelijke kennis te vermeerderen, en zich te verdiepen
in het werk van door de kunsthistorie verwaarloosde schilders, teekenaars en
graphici?
Ten slotte vond Knoef een vasten werkkring als schrijver bij de Nederlandsche
Spoorwegen, op een bureau op Wittenburg. Plichtmatig maar zonder animo verrichtte
hij de hoeveelheid arbeid, die hem recht gaf op een salaris, noodzakelijke aanvulling
van de eigen inkomsten, te meer waar de zoeker en documentator onvermijdelijk
ook verzamelaar van boeken, plaatwerken, prenten, teekeningen en zelfs schilderijen
werd. Twee bijkomstigheden waren voor hem voordeelen van dezen werkkring. De
veilige vluchthaven behoefde hij slechts
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kortstondig te verlaten. Tegenover periodieken nachtdienst stonden vrije dagen,
voor uitrusten bestemd maar gebruikt om, ook profiteerend van het vrije reizen, op
stap te gaan naar de plaatsen, waar hij kennis kon opdoen van de historie der kunst.
Autodidact als hij was en wilde blijven en strevend naar een erkenning als serieus
wetenschappelijke, begreep hij dat slechts wezenlijk hooge qualiteit van zijn werk
hem die erkenning zou kunnen bezorgen. Slechts door zulk werk ook zou hij zijn
besluit tot voor een ondergeschikt ambtenaar zoo avontuurlijken stap voor zichzelf
gerechtvaardigd zien.
Zijn eerste publicaties tusschen 1919 en 1927 vertoonen een tasten, een proeven
hier en daar uit de veelzijdige oogst der kunst en reeds dan blijkt een gelijke
belangstelling voor vroegere en voor recente productie. Maar reeds in 1927 is zijn
oog gevallen op een terrein, waarover geen docent hem zou kunnen inlichten en
dat een ijverig speurder en een onbevangen, intelligent beschouwer een nog
onbeperkt arbeidsveld bood: de Nederlandsche kunst van het einde der 18de en
van de eerste helft der 19de eeuw.
Voor de geschiedenis speciaal van die kunst is hij de onvermoeide, grondige en
productieve pionier geweest. Navolgers zullen slechts kunnen aanvullen wat hij òf
geschetst òf omstandig beschreven heeft; op zijn kennis en zijn inzicht kan men
voortbouwen.
In rustig tempo maar zonder onderbreken verschijnen dan de artikels, waarin
telkens een kunstenaar of een verschijnsel wordt behandeld en ontleed. De waarde
dezer artikels is ongelijk. Soms betreffen zij een kunstenaar, die sindsdien als een
belangrijke figuur is erkend gebleven (A. de Lelie, P.G. van Os, van Troostwijk,
Nuyen), soms een bescheiden talent, dat deze eerlijke en billijke man toch aan zijn
stukje verdiende waardeering wilde helpen. Soms behandelt hij een detailquaestie,
die niet van dringend, belang lijkt, maar die toch haar plaatsje heeft in de groote
legkaart, die hij geduldig zou samenvoegen uit losse stukjes en stukken. In den
regel behandelen zijn artikels Amsterdammers, over welke hij, met zijn beperkte
reisgelegenheid en tijd, het gemakkelijkst een uitvoerige documentatie kon
verzamelen. Maar al die artikels munten uit door een nauwkeurige argumenteering
en bewijsvoering, door de weloverwogen ontwikkeling en conclusies, nimmer
apodictisch en steeds het recht van twijfel latend. Want hijzelf, de uiterst voorzichtige,
zag de onvolledigheden in zijn bewijsvoering scherper dan wie ook en wilde niet
misbruik maken van zijn voorsprong. Soms
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lijkt het zelfs of hij meer een receptenboek schrijft dan een maaltijd bereidt. Daardoor
zal geen enkele zijner uitspraken, al mochten er eenmaal onjuist genuanceerd
blijken, ooit een misgreep, laat staan een misleiding kunnen worden genoemd.
Een systeem is bij de keuze zijner onderwerpen aanvankelijk niet te ontdekken.
Het toeval van het vinden van en getroffen zijn door bepaalde kunstwerken speelde
een groote rol, tot het einde toe. Belangrijke kunstenaars uit dit tijdvak, als J. van
Strij of J.C. Schotel en verschillende portrettisten heeft hij onbehandeld gelaten.
Voor geschreven of gedrukte documentatie richtte hij zich tot nog onbewerkte
bronnen, in bibliotheken, in archieven (vooral die der oude genootschappen), in
prentenkabinetten. Catalogi van verzamelingen, tentoonstellingen en veilingen,
tentoonstellingskritieken en berichten over kunstenaars in oude tijdschriften, als de
Konst- en Letterbode of de Kunstkronyk leverden hem ontelbare welkome
bouwsteenen. Hij kende alle zeldzame, vergeten boekjes. Hij zag de kunst als uiting
van de geestesgesteldheid van een bepaald tijdperk en een aanvullende studie van
zulk een tijdperk in zijn andere verschijnselen ontweek hij niet, zooals hij ook de
Nederlandsche kunst kon plaatsen te midden van die der omringende landen. Toen
de aandacht van sommigen op zijn eerste artikels was gevallen, contact met andere
belangstellenden was ontstaan en hulp bij zijn baanbrekend werk werd geboden,
heeft de toen nog groote beschroomdheid van den eenzelvigen onderzoeker hem
belet kunstwerken in particulier bezit te gaan zien, die hem als belangrijk voor zijn
onderzoek waren aanbevolen, en het eenige voorbehoud, dat men bij het prijzen
zijner eerste artikels kan maken, is dat de inhoud soms is gebaseerd op een onnoodig
klein aantal voor hem toegankelijke kunstwerken. Het was pijnlijk mee te maken
hoeveel zelfbedwang het hem kostte een hem onbekend eigenaar van een kunstwerk
te gaan bezoeken; zijn uitstekende, haast te vormelijke manieren moesten dan een
onmetelijke verlegenheid bedekken.
Echter, hij, die tot nog toe een eenzame was geweest in een onverschillige
omgeving, moest toch geleidelijk ontdekken dat er ook een kring bestond, waar hij
hartelijk welkom was toen zijn waarde ging blijken en men bovendien de eigenaardige
aantrekkelijkheid van zijn ongewone figuur ging ontdekken, die der niet eenzijdige
kunsthistorici, der verzamelaars, der liefhebbers onder de kunsthandelaars. Had hij
dit gehoopt of was het voor hem een aangename, aanvankelijk nauwelijks
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geloofde verrassing? Een zekere ontspanning in zijn verkeer werd merkbaar, zelfs
in dat tusschen de sexen, en toen de geliefde moeder was geengegaan kon hij
(onder voorzichtig behoud der vluchtcel) zich gemakkelijker overgeven aan geboden
vriendschap.
Het gezag, dat hij geleidelijk verwierf, is hem nooit naar het hoofd gestegen; hij
is niet autoritair of verwaand geworden, maar bleef zich gedragen als hoffelijk en
bescheiden man. Zelfbewust had hij het recht te zijn, en zonder zelfvertrouwen had
hij zijn weg niet kunnen volgen. Toch, zijn critische zin richtte zich niet alleen op de
kunst en wanneer hij zich tegenover een vertrouwde uitsprak over de beunhazen
en kletskousen, de phantasten, simulanten en tapageurs in het vak, dat hij, als gast
binnengetreden, in hooge eere hield, dan bleef de hoffelijkheid verre en uitte zich
zijn spitse geest op hoogst amusante, maar toch niet wreede wijze. Naarmate hij
verder leerde uitzien, oefende zich die geest op ruimer gebied, en iemand, die zich
opsloot in zijn beperkt geestelijk hoekje, was hij zeker niet. Hij aanvaardde ten volle
zijn aandeel in de gemeenschap.
Reeds in 1935, in een hoofdstuk van de Kunstgeschiedenis der Nederlanden,
onder redactie van Dr. H.E. van Gelder, kon hij een beknopt en samenvattend
oordeel uitspreken over de geheele Nederlandsche schilderkunst van de eerste
helft der 19de eeuw, de invloeden, die toen. werkten, aanwijzen en opmerken; een
oordeel dat bij den tweeden druk van 1946 practisch ongewijzigd kon blijven. Een
losse verzameling capita selecta was zijn kennis werkelijk niet.
Bekend nog slechts in den kring van hen, die met ontzag voor zijn tijdroovende,
exacte werkwijze zijn artikels kort na hun verschijnen hadden gelezen, trad hij
openlijk voor het voetlicht in 1943, toen bij Stols zijn bundel opstellen Tusschen
Rococo en Romantiek verscheen, op twee na herdrukte oude artikels. Het verschijnen
in oorlogstijd bezorgde hem koopers en, hopen wij, ook lezers, die anders misschien
door het ongewone onderwerp zouden zijn afgeschrikt. In 1947 volgde een
vervolgbundel, getiteld Van Romantiek tot Realisme, waarin meerdere nog
onuitgegeven opstellen voorkwamen. Nu had Knoef als schrijver over kunst een
algemeene bekendheid verworven, die hem niet onverschillig liet en die hem zich
deed bewegen in een grootere ongedwongenheid. Zijn werk was geen Zondagswerk
meer en de precieuse stijl van de jongen priester maakte plaats voor een
eenvoudiger, helderder stijl van den ervaren, onbetwisten vakman. Volgaarne
aanvaardde men
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de eigenaardigheden van deze nu zeer gewaardeerde figuur. Korte artikels (behalve
plichtmatige bijdragen tot de ‘Kunsthistorische mededeelingen’) moesten nu wijken
voor het werk aan geschriften van grooter omvang en meer omvattende strekking.
Kort voor zijn overlijden verscheen in 1948 bij Querido het knappe overzicht Een
Eeuw Nederlandsche Schilderkunst, waarin voor het eerst bleek, buiten enkele
artikels, dat geen enkele strooming, tot het einde der eeuw toe, was onbestudeerd
gebleven door hem, dien men, met de lakschheid eener gevestigde opinie, nog
slechts als specialist voor de eerste helft der 19de eeuw beschouwde.
Zooals Knoef reeds met enkele beeldhouwers (de van Logterens en Cressant)
had teruggegrepen naar een tijdvak, voorafgaand aan het hem zoo vertrouwde, zoo
gaf hij in 1947, in de Paletserie, een beknopte, verdienstelijke monographie over
Cornelis Troost in het licht.
Twee boeken over schilders, waarvan de tweede hem ook als mensch na lag,
over Roelofs en over Allebé, heeft hij nog kunnen voltooien. Het eerste ligt bij
Daamen op uitgave in betere tijden te wachten; voor uitgave van het tweede,
waarschijnlijk belangrijkste, moet nog een weg worden gevonden. Van een
voorgenomen bundel over oude verzamelaars zijn twee opstellen verschenen, één,
over Adriaan van der Hoop, in het Jaarboek Amstelodamum van 1947, een ander,
over de verzamelaars Goll van Frankenstein, na Knoef's overlijden in het
1
Nederlandsch Kunsthistorisch Jaarboek 1948/1949 . Andere, voltooide handschriften
zijn niet in den boedel gevonden.
In 1942 had hij de hem onverschillige betrekking bij de Spoorwegen verlaten en
was hij aangesteld als conservator bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie in den Haag, een duidelijke bevestiging van zijn erkenning als
wetenschappelijk onderzoeker. De stad Amsterdam had verzuimd zijn trouwen
burger een hem passende plaats in haar museumdienst te bezorgen, en bleef dit
verzuimen. Zijn liefste wensch werd alzoo niet vervuld. Misschien was hij te serieus
en te conscientieus voor bepaalde stroomingen aldaar.
Een model ambtenaar bleek de individualist Knoef niet te kunnen worden; hij
beschouwde zijn nieuw ambt in de eerste plaats als een opdracht om zijn
onderzoekingen voort te zetten, met meer tijd daar-

1

Daardoor komt het artikel niet voor in Knoef's bibliographie in het Bulletin van de K.N.
Oudheidk. Bond.
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voor en met gemakkelijker entree overal waar hij zich wilde aanmelden.
De toestand in den laatsten oorlogstijd, die het werk aan het bureau verlamde,
gaf hem den tijd voor ongestoord voortwerken, gebruik makend van reeds
verzamelde gegevens. In zijn cel werkte hij met een concentratie en een energie,
die hem ook wat afleidde van het enerveerend gebeuren, al kon hij er zijn geest niet
voor sluiten. Het slakkenhuis deed zijn dienst, maar de slak vergat er voor haar
eigen lichamelijk welzijn te zorgen, een niet lichte taak voor een alleenstaand man
in den Amsterdamschen hongerwinter! De oplettendheid van bezorgde vrienden
kon de eigen verwaarloozing niet geheel goed maken, en een kwaal, die bij normale
aandacht geen leven bedreigt, begon haar sloopend werk. Te laat ging hij zich
eenigszins gedragen naar het advies van een medicus. Den tengeren man, die tot
nog toe een onbegrijpelijke taaiheid had vertoond bij den zwaren dienst, dien hij
van zijn lichaam vergde, zag men het aan dat zijn gestel ernstig geleden had. Ook
Knoef zelf moet zijn krachten hebben voelen minderen, maar hij zette zich tot sterker
inspanning aan, in een jacht naar voltooien. Hij had de keuze van streng naar
voorschrift te leven en zijn tempo te vertragen en zoo zijn krachten te sparen en
misschien te herstellen, òf te pogen zooveel mogelijk van het voorgenomene tot
een einde te brengen vóor zijn krachten geheel verebd zouden zijn. Hij koos het
laatste, en dit wekt het vermoeden dat toen het voornaamste van Knoef's
werkprogramma ook bijna voltooid was. Is dat juist gezien, dan kunnen wij ons beter
met zijn heengaan verzoenen.
De koortsachtige (maar nog steeds accurate en verantwoorde) productiviteit der
laatste jaren is hierdoor verklaard. Vrij vroeg heeft Knoef zelf begrepen dat het zoo
niet lang zou kunnen voortgaan, dat het tijd werd orde op zijn zaken te stellen. Hij
sprak er met niemand over, maar in zijn nalatenschap werd gevonden een 12
Februari 1948 gedateerd stuk, waarin hij een bestemming aanwees voor alle
onderdeelen van zijn vermogen en zijn boedel, o.a. voor de rubrieken van zijn voor
eigen documentatie begonnen maar uitgebreid geworden verzameling kunstwerken.
Zijn gehechtheid aan zijn geboortestad bleek overduidelijk uit zijn aanwijzingen.
Deze man, die ondanks zijn ontwikkelden critischen zin in sommige opzichten
weltfremd en argeloos was gebleven, meende dat dit stuk een rechtsgeldig testament
was. Erbij was gevoegd een schrijven aan den ouden vriend, dien hij zich als
executeur testamentair had gedacht. Treffend is een ongedateerd
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postcriptum daarbij: ‘Let niet op den rommel, ik was bezig alles te her-ordenen,
maar kan het niet meer ten einde brengen’. Temidden van de stapels papieren en
boeken, die de kleine woning geheel vulden, overviel hem de dood op 9 December
1948, schijnbaar toch nog onverwacht voor hem, die kort tevoren met opgewekte
stem getelephoneerd had met denzelfden vriend, die, met zijn vrouw, zooveel had
bijgedragen tot Knoef's verzorging en opwekking uit vrijwillige eenzaamheid.
Gelukkig is het thans zeker dat wat Knoef heeft bijeengebracht aan kunstwerken
en documenten niet door oneerbiedige handen zal worden verstrooid. Onmisbaar
is niemand, maar onvervangbaar is Jan Knoef zeker, als ieder, die iets zeer eigens
heeft bijgedragen tot de som der menschelijke voortbrenging.
De bibliographie van Knoef's geschriften vindt men in het Bulletin van de Kon.
Ned. Oudheidkundige Bond, 6e serie, jaargang 2 p. 140-142, samengesteld door
J.G. Berkhout.
A. STARING
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Abel Antoon Kok
(Dordrecht, 23 Mei 1881 - Amsterdam, 15 April 1951)
Laat een vreemde U prijzen, en niet Uw mond ...
Spr. 27 : 2.
Abel Antoon Kok werd te Dordrecht geboren als 7de kind van Theodorus Kok
(1843-1886) en Allegonda Katrina Wolters (1843-1913). Zijn vader was bouwkundige
die zich vooral toelegde op de bouw van gasfabrieken, typerend voor die tijd. Zowel
in Winschoten, Dordrecht en Amsterdam, als in Amerika is hij op dit gebied werkzaam
en vindt een vroegtijdige dood in de Belgische Congo bij de aanleg van een
spoorweg.
Omstreeks 5 jaar oud verhuist de jonge Kok naar Amsterdam, waar hij de Lagere
school en de Driejarige H.B.S. bezocht. Dan, op 15-jarige leeftijd wordt hij overdag
aan een solide baas in de Amsterdamse Pijp toevertrouwd om het timmervak te
leren. De avonden (1896-1901) mag hij besteden met het volgen der lessen in
bouwkunde en aanverwante vakken op de toen bekende Industrieschool der
Maatschappij van de Werkende Stand onder bezielde leiding van B.W. Wierink.
In 1901 begint zijn bouwkundige loopbaan langs de toen veelal geldende weg
der 19e eeuwse architecten-opleiding. Overdag was men in de praktijk werkzaam
tegen een wat schraal salaris bij een architect van naam, nu eens op diens bureau,
dan weer op het werk, dat onder zijn leiding gebouwd werd. De nodige theoretische
vakkennis trachtte men zich eigen te maken 's avonds, hoe en waar dan ook.
Kok werd daarom opzichter-tekenaar bij belangrijke architecten als C.B. Posthumus
Meyjes Sr., F.W.M. Poggenbeek e.a., en na de zware dagtaak wijdde hij zich 's
avonds aan de studie en nam deel aan prijsvragen. Als directe resultaten boekt hij
2

in 1903 het diploma van bouwkundig opzichter, in 1906 de M.O.-acte M (bouw- en
e

werktuigkundig tekenen) en in 1911 de M.O.-acte M (bouwkunde). In bezit der M.O.
bevoegdheid, werd hij in 1906 leraar aan de Avond-Industrieschool, waarvan hij
oud-leerling was, en bleef dit tot 1911.
Zeven en twintig jaar oud, vestigt hij zich als architect en richt in 1908 met Ir A.R.
Hulshoff een architectenbureau op te Amsterdam. Deze compagnieschap werd in
1915 ontbonden, toen in de oorlogstijd beiden overgingen als architect bij Publieke
werken van Amsterdam. In 1920 verkoos Kok het vrije beroep boven de ambtelijke
dienst en
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vestigde zich wederom als particulier architect te Amsterdam. De laatste jaren van
zijn leven had hij zich geassocieerd met zijn oudste zoon, Ysbrand; de illusie om
ook zijn veel belovende zoon Theodorus hierin op te nemen, werd door diens vroege
dood wreed verijdeld.
Het is hier niet de plaats om in te gaan op zijn werk als architect. Slechts wijs ik
er op dat Kok door zijn vakgenoten voor vol moet aangezien zijn, daar hij reeds in
1907 in de redactie van het weekblad Architectura werd gekozen. Dit blad was het
orgaan van het Genootschap ‘Architectura et Amicitia’ dat in Nederland de jonge
beweging der bouwkunst voorstond. W. Kromhout Czn bekleedde toen het
voorzitterschap en zijn groep streed fel tegen de sleur van het 19e eeuwse
eklektisme. Met zijn: God-zegen'-de-greep-gegrabbel uit de boordevol gevulde zak
met historische motieven tierde het welig voort. Reeds een halve generatie vroeger
was de strijd ingezet, nadat Kromhout in eind 1891 zijn lezing: ‘Tout à l'égout’ voor
dit Genootschap gehouden had. Het toenmalige orgaan: De Opmerker getuigt
daarvan in een reeks artikelen, geschreven door: Goût, R.A. Goût (ragoût), D. Goût
(dégoût, wellicht W.C. Bauer) en E. Gout (égout, Kromhout). Hoewel deze jongeren
om de eeuwwending onderling verschil van opvatting hadden bij het zoeken naar
vernieuwing, bestreden zij naast de historische richting eveneens eendrachtelijk de
l'art nouveau-beweging der Belgen, als de Jugendstil-kunstuiting der Duitsers.
In dit milieu kwam Kok omstreeks 1907. Men denke echter niet dat die jongere
garde blind was voor de schoonheid der oude, Nederlandse bouwkunst. Reeds het
feit dat men Victor de Stuers erelid van dit Genootschap gemaakt had, die tot zijn
dood een zeer geziene gast daar was, wijst hierop.
Van jongsaf voelde Kok zich aangetrokken tot de historische stedenschoonheid,
innig verweven met Amsterdam, dat hij met zijn negen jaar oudere broer A.J. Th.
Kok onvermoeid doorkruiste. De oudste werd daarbij sterk gegrepen door de vaak
ongure woontoestanden der massa .... en hij werd de medeoprichter van het
architectenbureau: Grandpré Molière, Verhagen en Kok, dat baanbrekend werk
voor de huisvesting gemaakt heeft. Bij de jongste stolden de indrukken tot een diepe
verering van het stedeschoon ... en hij zou een der belangrijkste bouwmeesters
voor het restaureren worden. Vreemd was het dus niet, dat de eerste prijsvraag die
hij won (1904), de opmeting was van een oud gebouw.
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Gevestigd als architect, zocht men hem aan in 1921 voor tweede secretaris van de
Bond Heemschut. Zo werd hij medewerker van de door hem vereerde architect
A.W. Weissman, die als secretaris het adviesbureau van Heemschut leidde. Toen
Weissman in 1923 stierf, volgde Kok hem op en nam eveneens het redacteurschap
van het Maandblad ‘Heemschut’ op zich. Vol overgave wijdde hij zich aan alles om
eerst in 1946 zijn functie neer te leggen. Heemschut maakte uit volle overtuiging
Kok tot erelid en de Kroon erkende zijn verdienste door hem het officierskruis der
Oranje-Nassau orde te verlenen.
Jarenlang schreef hij in dat blad de rubriek: ‘Wat Heemschuts aandacht had’, een
gemoedelijk aan de kaak stellen van door onkunde en onverschilligheid dreigende
ontluistering van stad- en landelijk schoon. Behalve het werk dat hij hiervoor
binnenskamers verrichtte, hield hij in die geest lezingen en trok zonodig de boer op
om autoriteiten voor de heemschut-gedachte te winnen. Kok had daarvoor de gave
van een zendeling in de beste zin, want zijn betoog was menselijk en wars van het
fanatische: ‘dwing ze om in te gaan’. Gekruid door een droge humor in sappig
Amsterdams, wist hij zijn moeizaam vergaarde kennis zonder een zweem van
geleerdheid ten beste te geven. Doorkneed in het ambachtelijke en technische van
zijn vak, was hij bovendien topografisch goed georienteerd en kon slagvaardig
analoge voorbeelden aanwijzen.
Het was in 1939, toen hij aan de opzet der Heemschut-boekjes begon, daarbij
beogend de achterstand, die wij op dit gebied hadden bij andere landen, in te halen.
Hijzelf schreef er vijf, maar door zijn persoonlijk optreden heeft hij een aantal
medewerkers gevonden, die door zijn enthousiasme werden overgehaald, zodat
een zeventig deeltjes verschenen waren bij zijn dood.
Persoonlijk liep hij de manuscripten geheel door en deelde zonder aanzien des
persoons zijn opmerkingen mede. Hij behoorde tot de enkele mensen, die dit
mochten doen krachtens hun heerlijke gemoedelijkheid, gespeend van elke
arrogantie. Met kinderlijke openhartigheid kon hij zeggen: ‘dat manuscript was zo
slecht van taal, dat ik het zelf maar persklaar heb gemaakt’. Bovendien moest ‘het
ene boek opgevrolijkt worden, omdat de archivaris, die het schreef, te veel gewend
geraakt was aan perkament en jaartallen; het andere moest gesnoeid worden, omdat
de auteur leed aan hallucinaties en een krulletje aanzag voor Wodan's levensboom’.
Nooit was hem iets te veel en wanneer
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de auteur tekeningen ter illustratie nodig had, dan liet hij die op zijn atelier onder
zijn hoede maken.
Behalve deze Heemschut-arbeid schreef hij vele artikelen - in zijn nalatenschap
telde ik er 160 - op het gebied van oude en hedendaagse bouwkunst. Zij verschenen
in tijdschriften en dagbladen, behalve een tiental die in boekvorm uitkwamen. Te
midden van dit werk spon hij als architect zijn levensdraad verder. Lang is de lijst
van zijn bouwwerken die tussen 1920-1951 tot stand kwamen. Wijl ze hier buiten
beschouwing blijven, wil ik slechts in waslijst-vorm gewagen dat het zijn: Stads- en
dorpswoningen, buitens en landhuizen, kantoorgebouwen en fabrieken, raadhuizen
en scholen, laboratoria en ziekenhuizen.
In aantal zijn minstens zoveel de restauraties op gebied der historische
architectuur. Kerken en kapellen, poorten en torens, raadhuizen en hofjes,
woonhuizen in- en uitwendig, versleten door natuur- of mensengeweld, heeft hij
hersteld. Nogmaals mogen zij nu de levensdurf voortzetten, opdat de haastige mens,
zij het dan druppelsgewijze, een ontroering van die historische schoonheid moge
ondergaan. Verspreid over 38 plaatsen in ons land, manifesteren ze een
bouwkunstige gamma dat inzet met de forse majeur der romaanse kunst en eindigt
in mineur van de brave kereltijd uit het tweede kwart der 19e eeuw. Als architect
heeft hij de plicht gevoeld mede te werken aan de vernieuwing der bouwkunst. Maar
zijn betekenis rijst op uit zijn restauratiewerken.
In 1834 kondigde het vrij geworden Griekse volk de wet af: ‘Alle oudheden in
Griekenland worden, als werken der voorouders van het Griekse volk, beschouwd
als nationaal bezit van alle Grieken te zamen’. Abel Antoon Kok heeft dit inzicht
doorvoeld en gedeeld; zowel in zijn restauratiewerk als in zijn woord en geschrift
getuigt hij daarvan. Zijn leven was een belijdenis van het goed recht voor een gezond
behouden der waarden onzer Nederlandse bouwkunst uit het verleden.
WILLEM VAN DER PLUYM

Lijst van geschriften
a. in boekvorm
1918

Nederlandsche bouwkunst langs de
Oostzee. Oosterbaan & le Cointre, Goes.

1921

De Herstelling v.h. geb. der Voorm.
Agnietenschool, in: ‘De Agnietenkapel’
d.d. secr. v.d. Senaat der Univ. A'dam.

1928

De baksteenen trapgevels, in: het
Gedenkb. v.d. ver. Hendrick de Keyser.
A'dam.

1941

De historische Schoonheid van A'dam.
Allert de Lange, A'dam.
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1941

Amsterdamsche Woonhuizen. Allert de
Lange, A'dam.

1945

Romantisch Amsterdam, 12 tekeningen
van Prof. J.H. Jurres met inl. en toel. van
A.A. Kok. Holl. Uitgevershuis, A'dam.

1946

Heemschut, (in samenwerking met Dr.
J.A. Bierens de Haan). Allert de Lange,
A'dam.

1946

Geschiedenis v.d. A'damse Woningbouw,
in: Bouwen van woning tot stad. G.A.v.
Oorschot, A'dam.

1947

Gids voor Amsterdam. Allert de Lange,
A'dam.

1948

Edam de Schoone Slaapster. Allert de
Lange, A'dam.

1948

Het monumentale dak, (in samenwerking
met Joh. Beisterveld). Allert de Lange,
A'dam.

1948

Watergraafsmeer, eens een parel a.d.
kroon v. A'dam, (in samenwerking met
J.H. Kruizinga en L. Janszen). Allert de
Lange, A'dam.

1951

Amsterdamse Pakhuizen, in: Zeven
eeuwen Amsterdam. Joost v.d. Vondel,
A'dam.

1951

Monumentenbeschrijving: Amsterdamse
Woonhuizen, letters A t/m H, (nog niet
uitgegeven).

b. in periodieken 1909-1951
o

tijdschrift:
Bulletin v.d. Kon. Ned. Oudh. Bond;
Jaarboek v.d. Ver. Amstelodamum;
Jaarverslag v.d. Ver. Hendrick de Keyser;
Tijdsch. Mij. d. Ned. Letterkunde.

o

maandblad:
Amstelodamum; v. Boekenvrienden;
Heemschut; Op de Hoogte; Rotaryclub.

o

weekblad:
De Amsterdammer; Architectura; het
Bouwk. Weekbl.; de Bouwwereld;

1

2

3

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

Centraalbl. v.d. bouwambachten;
Technisch Gemeenteblad; de Kampioen;
het makelaarsweekbl.; de trekker; Vakb.
v.d. bouwambachten.
o

4

dagblad:
het Alg. Handelsblad; het Leidsch
Dagblad; de Nwe. Rott. Courant; de Nwe
Wintersw. Courant; de Telegraaf.
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Gerardus van der Leeuw
('s-Gravenhage, 18 Maart 1890 -Groningen, December 1950)
Al scheiden bijkans twee jaren ons van het onverwachte heengaan van Prof. Dr G.
van der Leeuw, de tijd is nog niet rijp om een oordeel te vellen over de waarde van
zijn geestesproducten. De geringe distantie in de tijd verhindert ons het ware zicht
te krijgen op zijn betekenis. De veelzijdigheid van zijn persoonlijkheid en zijn naar
tal van kanten gerichte activiteit zouden zelfs in een uitvoerig levensbericht nauwelijks
volledig en onbetwistbaar juist kunnen worden geschilderd. Daarom moge, onder
verwijzing naar al wat er in tal van periodieken ter zijner herdenking is geschreven
en in afwachting van een latere studie over zijn persoon en zijn werk, in dit Jaarboek
worden volstaan met een kort In Memoriam, dat een laatste groet aan de overledene
beduidt.
Gerardus van der Leeuw werd in 1890 te 's Gravenhage geboren. Hij studeerde
1908-1913 te Leiden in de theologie, waarbij hij de godsdienstgeschiedenis als het
vak van zijn voorliefde koos. Een verblijf te Berlijn en te Göttingen in 1913-1914
schonk hem de gewenste verdieping van zijn Egyptologische kennis. In 1916
promoveerde hij tot doctor in de theologie op een proefschrift over Godsvoorstellingen
in de oud-Aegyptische pyramidenteksten. 1916-1918 stond hij als Ned. Herv.
predikant te 's Herenberg. In 1918 werd hij benoemd tot hoogleraar in de
geschiedenis der godsdiensten, de encyclopaedie der theologie en de Egyptische
taal- en letterkunde. Met de onderbreking van één jaar, tijdens zijn werkzaamheid
als minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen in het ministerie Schermerhorn
in 1945-1946, heeft hij 32 jaar lang de hem toevertrouwde vakken op een boeiende,
elegante en stimulerende manier gedoceerd. Meerdere onderscheidingen werden
hem geschonken als een erkentenis van zijn vele en grote verdiensten. De laatste
was zijn verkiezing tot voorzitter van ‘The International Association for the Study of
History of Religions’.
Uit deze biografische notities treedt van der Leeuw naar voren als hoogleraar.
Het beste deel van zijn leven en zijn gaven heeft hij gewijd aan zijn Groningse
professoraat. In zijn optreden de schijn verwekkend alsof hij zijn veelzijdig weten
uit de mouw schudde heeft hij in werkelijkheid intens en hard gewerkt. Hij kende
zijn eigenlijke vak door en door. Doch zijn onderzoekende geest hield geen halt bij
de grens van zijn discipline. Van der Leeuw was een hoogleraar
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van een buitengewoon formaat. Niet alleen schreef hij toonaangevende studies over
de Egyptische en de Griekse godsdienst, over de primitieve religie en over de
phaenomenologie van de godsdienst, hij ontwikkelde ook als theoloog originele
denkbeelden en kon gerekend worden tot de leidende figuren in de Ned. Herv. kerk.
Bovendien bezat hij een uitgebreide kennis van het cultuurleven van zijn tijd. Zijn
aesthetische begaafdheid schonk hem een fijner begrip voor de scheppingen der
kunst dan men doorgaans bij theologen vindt. Als staatsman werd hem helaas een
te korte tijd geschonken om zijn phantasierijke visie op de functie van het cultuurleven
in de Nederlandse samenleving tot werkelijkheid te maken.
Van der Leeuw kon zich beroemen op uitzonderlijke capaciteiten. Hij was brilliant
in woord en geschrift. Het meest bekoorde zijn vlotte omgangsvorm en zijn
beminnelijke menselijkheid. Toch was de kern van zijn persoonlijkheid moeilijk te
benaderen. Daar vermoedde men een sterk geloofsvertrouwen en een verzwegen
wijsheid. In de herinnering van de leden van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde zal hij zeker blijven voortleven als de grootmeester van het woord.
Immers zonder letterkundige van professie te zijn, bezat hij macht over de taal als
weinigen. Hij sprak en schreef met een spelend gemak en wist daarbij die harmonie
van schone vorm en sprankelende gedachte te vinden, die aan het woord een
duurzaamheid kan schenken, die ver over de korte spanne van een mensenleven
heenreikt.
Eerbiedige hulde worde gebracht aan zijn nagedachtenis.
C.J. BLEEKER
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Jacoba Hermina van Lessen
(Groningen, 28 October 1897 - Leiden, 19 December 1951)
Jacoba Hermina van Lessen werd op 28 October 1897 te Groningen geboren uit
het huwelijk van Ubbo Jan van Lessen, graanhandelaar, en Anje Elings. De Van
Lessens waren sedert het begin van de 19e eeuw Stad-Groningers, maar hoger op
van Oostfriese afstamming. De Elingsen waren een oud geslacht van eigenerfde
Hogelandster boeren. Grootmoeder Van Lessen, Jacoba Hermina Beversen, was
echter Amsterdamse van geboorte, de enige niet-Groningse dus van de vier
grootouders. Met deze flinke, levendige vrouw, moeder van een groot gezin, had
de kleindochter-naamgenoot stellig een aantal eigenschappen gemeen.
In haar geboortestad heeft Jacoba van Lessen haar opleiding genoten van het
lager onderwijs af tot en met de universitaire studie, die bekroond is met het bekende
proefschrift over Samengestelde naamwoorden in het Nederlandsch. Na de lagere
school liep ze eerst de middelbare meisjesschool af; daarna werd ze ‘bijgewerkt’
voor een hogere klas van het gymnasium, om aldus te kunnen deelnemen aan het
gymnasiale eindexamen, dat ze in 1918 met goed gevolg aflegde.
In haar jeugd was ze veel ziek, zodat ze soms maanden achtereen de school
moest verzuimen. Maar na een ernstige operatie op haar achttiende jaar werd ze
flinker, en het vlotte verloop van de academische studie, waarmee een actief
deelnemen aan het studentenleven in de Groningse vereniging van vrouwelijke
studenten ‘Magna Pete’ kon gepaard gaan, bewijst wel dat de studente door geen
gezondheidsbezwaren meer werd belemmerd. Voor het eerst ingeschreven in de
Nederlandse letteren in 1918, legde ze nog vóor de zomervacantie van 1921 cum
laude het candidaatsexamen af volgens de oude hoger-onderwijswet, het
candidaatsexamen dus dat nog niet de Nederlandse letterkunde, maar wel de
vaderlandse en algemene geschiedenis omvatte. Haar doctoraal examen
daarentegen was ingericht volgens het nieuwe Academisch Statuut, met hoofdvak
en twee bijvakken. Het eerste bijvak was ‘Oudgermaans’, in ruime zin opgevat:
Oudnoords, Angelsaksisch en Oudsaksisch, het tweede Middelhoogduits. Tegen
het einde van het kalenderjaar 1924 slaagde de begaafde Neerlandica voor dit
breed germanistisch doctoraal examen cum laude. Daarna zette zij zich aan de
bewerking van haar dissertatie, die zij op 30 Maart 1928 ver-
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dedigde. Dat dit eerste zelfstandige werk eveneens met cum laude werd
gehonoreerd, verwondert niemand die in 1952 het gedegen boek herleest: een werk
waarin men de wetenschappelijke beginner niet zou vermoeden, als niet het titelblad
over de wording van het boek inlichtte. Weinig Neerlandici is het gegeven om, zoals
zij gedaan heeft, een proefschrift af te leveren dat decenniën lang zal behoren tot
de onmisbare geestelijke bagage van ieder die de Nederlandse taalkunde wat meer
dan oppervlakkig beoefent. De bevoegde recensent in De Nieuwe Taalgids, Dr.
Schönfeld, als goed Groninger vrij van uitbundigheid, taxeerde ‘haar werk ver boven
het peil van een normale dissertatie’, en zag er ‘een boek van blijvende waarde’ in.
Promotor was A. Kluyver, en die vereerde leermeester, met wie Dr. Van Lessen
tot zijn dood toe in vriendschappelijk verkeer is gebleven, heeft wel in bijzondere
mate zijn stempel gezet op de leerling. Kluyvers methode en betoogtrant, zelfs iets
van zijn stijl, is in het werk van Jacoba van Lessen te herkennen zoals de klank van
een stem bij bloedverwanten. Kluyver was als docent voor beginnende studenten
moeilijk, omdat hij niet altijd bedachtzaam-didaktisch stapvoets van het bekende
naar het onbekende voortging, maar des te boeiender en imponerender door zijn
breedheid en originaliteit voor de beteren en meergevorderden onder zijn studenten.
Meer pedagoog in zijn taalkundige lessen was Sijmons, maar deze leermeester,
aan wie Dr. van Lessen wel met erkentelijkheid terugdacht, heeft haar toch meer
gegeven in zijn colleges over oudgermaanse poëzie dan in het eigenlijk
grammatische.
Kort na de promotie begon de werkzaamheid van Jacoba van Lessen aan het
Woordenboek der Nederlandsche Taal, waar zij haar levenstaak zou vinden. Van
1 Juni 1928 tot 1 Januari 1930 heeft ze als volontair het werk van de assistenten
gedaan, dat bestaat in het verzamelen en ordenen van de bouwstoffen voor de
redactionele artikels. Tegenwoordig geldt de regel, dat elke aspirant-redacteur ten
minste een half jaar, als eerste leerschool, het assistentenwerk doet. Koosje van
Lessen heeft anderhalf jaar die leerschool gevolgd. Met ingang van 1 Januari 1930
werd ze aangesteld als aspirant-redacteur, en ging werken, onder leiding van de
redacteuren Beets en Heinsius, aan de letters K en T. Na het overlijden van de
redacteur Boekenoogen, die in de letter P tot en met het woord Pleizier was
gevorderd, werd Dr. Van Lessen in 1931 tot redactrice benoemd. Als zodanig heeft
ze de P voortgezet en voltooid, en ook de veel minder omvangrijke letter Q bewerkt.
Daarna
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heeft ze nog de letter R, te beginnen bij het woord Rede, ter hand genomen; in 1951
verscheen de aflevering die de laatste artikels van haar hand bevatte.
Een ongewoon lange pauze ligt tussen die aflevering en het door Dr. Van Lessen
gestelde voorbericht van November 1949 bij het, geheel door haar bewerkte, tweede
stuk van het twaalfde deel. Daarin tekent zich de ziekte af, die de oorzaak is
geworden van haar vroegtijdige dood. Die ziekte openbaarde zich het eerst in 1947,
en na een gunstig verlopen operatie volgden nog twee jaren van behoorlijke
gezondheid, waarin ze zich wel wat moest in acht nemen, maar toch regelmatig kon
werken. De hoop dat de kwaal was overwonnen, is evenwel niet vervuld. In 1950
deden zich opnieuw ernstige verschijnselen voor, en hoewel in 1951 weer een
betrekkelijke beterschap intrad, kwam het einde, na een vaak pijnlijk lijden, voor de
nabestaanden nog onverwacht, op 19 December 1951. Op het moeilijke, langdurige
ziekbed heeft ze steeds de haar eigen opgewektheid weten te bewaren.
Zeer belangrijk is het werk dat Jacoba van Lessen voor het Woordenboek heeft
verricht. Sedert 1943 was de leiding van het hele bedrijf in haar handen, en in 1946
is die leidende positie officieel erkend door het Koninklijk Besluit dat haar de
persoonlijke rang van hoofdredacteur verleende. De hele staf van het Woordenboek
werkte onder haar. Over alle drukproeven van alle medewerkers ging haar oog,
maar haar eigen drukproeven liet ze ook steeds door een van de redacteuren
meelezen. Door die hechte samenwerking is in de laatste jaren het Woordenboek
meer een homogeen geheel geworden dan het voordien was, en meer dan vroeger
heeft een besef van saamhorigheid alle medewerkers, van hoog tot laag, verbonden.
Daartoe heeft zeker de bezettingstijd bijgedragen, die ook op andere terreinen van
geesteswerk de mensen nauwer tot elkaar bracht onder de samen gedragen
moeilijkheden. Inzoverre had de vrouw, die in 1943 de leiding van het Woordenboek
kreeg, de omstandigheden mee, maar zij zou in die leiderstaak toch niet zo
uitnemend geslaagd zijn, als niet haar persoonlijke gaven haar tegelijkertijd gezag
en genegenheid hadden verzekerd. In het wetenschappelijke werd ‘haar
onbetwistbaar gezag en meesterschap vrijwillig en gaarne aanvaard’, zoals de
redacteur Dr. De Tollenaere het uitdrukte in de voortreffelijke toespraak, die hij op
24 December 1951 gehouden heeft bij het graf van de hoofdredactrice. In het
materiële stond zij voor de belangen van alle medewerkers op de bres, en vooral
de sociale positie
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van de assistenten is door haar bemoeiingen belangrijk verbeterd.
De hoofdredactrice vertegenwoordigde het Woordenboek naar buiten. Zo ging
alle wetenschappelijke en zakelijke correspondentie door haar hand, en een groot
deel daarvan werd ook door haar beantwoord. Verder vormde de hoofdredactrice
de verbindingsschakel met het Ministerie en met de Commissie van Bijstand. Ook
in die kring had men voor haar persoon en haar werk hoge waardering.
Voor het redacteurschap van het Woordenboek zijn bijzondere eigenschappen
van de geest of zelfs karaktereigenschappen vereist. Iemand kan een verstandig,
conscientieus, kritisch taalkundige zijn, en toch voor het gestadige, gelijkmatige en
gelijksoortige werk aan een groot woordenboek niet deugen. De
Woordenboek-redacteur moet de gave hebben, zijn onontbeerlijke zelfkritiek te
kunnen onderschikken aan de onafwijsbare plicht tot afronden en afwerken ter wille
van de geregelde voortgang. Hij kan zich niet altijd de weelde veroorloven van een
artikel dat hem veel hoofdbrekens kost, zo lang onder zich te houden dat hij met
Huygens ‘eens op 't lest’ kan zeggen: ‘Ick weet het nauwer niet te siften, dit's mijn
best’. Hij mag niet het ene artikel dat hem boeit, onevenredig doen uitdijen tegenover
een ander waarbij van hem niet meer verlangd wordt dan een oordeelkundig
groeperen van betrekkelijk eenvoudige feiten.
Jacoba van Lessen was van het hout waaruit de ideale Woordenboekredacteur
gesneden wordt. Zij bezat de daarvoor vereiste ordelijkheid van geest en innerlijke
evenwichtigheid. En bovendien had zij een bijzondere gave voor ‘etymologie’,
opgevat in de zin van historisch woordonderzoek. De neiging daartoe komt al uit in
sommige scherpzinnige, maar voorzichtige etymologische uitweidingen in haar
dissertatie, b.v. over de woorden langwerpig en kieskeurig. Nog voordat de leiding
van het Woordenboek in haar handen was, had in de kring der redactie haar
etymologisch talent erkenning gevonden: in de laatste twee afleveringen van het
vijftiende deel vinden we afzonderlijk ondertekende etymologische ‘koppen’ van
haar hand bij artikels door een ander bewerkt.
Mooie specimina van historisch woordonderzoek, zonder die avontuurlijke
combinaties in de verte die de ‘etymologie’ wel wat in discrediet hebben gebracht,
zijn de opstellen, grotendeels gepubliceerd in het Tijdschrift van onze Maatschappij,
die elkaar van 1930 af met vaste regelmaat opvolgden. Onder die tijdschriftartikels
zijn er, die als mo-
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dellen in hun soort mogen gelden. Rustig, helder, gelijkmatig, enigszins breed zelfs,
geven ze eerst de expositie van het geval, en bouwen dan steentje voor steentje
de redenering op, die niet zelden leidt tot een resultaat zo overtuigend als iets in
etymologicis maar overtuigend kan zijn. Alle mogelijkheden van andere beoordeling
worden onder de ogen gezien, geen weerbarstig feitje wordt weggegoocheld. Bij
zo'n grondige en nauwkeurige werkwijze is het te meer te waarderen dat de auteur
een redelijke omvang nooit te buiten gaat. Zij wist haar opstellen te houden binnen
de maat die voor de meeste daarvan gesteld werd door de eerste bestemming, nl.
voorgelezen te worden als ‘mededeling’ in een bijeenkomst van de Commissie voor
Taal- en Letterkunde bij de Maatschappij. Zo is er in die ogenschijnlijk onbekommerd
voortpratende opstellen een strakke compositie.
In die tijdschriftartikelen kon de auteur zich wat meer laten gaan dan in het
Woordenboek. Sommige opstellen waren kennelijk een vrucht, een ‘nevenproduct’
van het werk voor het Woordenboek. Waar een Woordenboek-artikel uitvoeriger
motivering gewenst maakte of ruimer uitzichten opende dan binnen de
voorgeschreven omvang konden worden geboden, daar was het opstel de ‘uitlaat’
en de uitwerking van gedachten die bij de Woordenboek-redactrice al zoekende en
ordenende en formulerende vorm hadden gekregen.
Ook in die lange reeks van opstellen, die als belangrijk ‘bijwerk’ haar
hoofdwerkzaamheid begeleiden en hier en daar verantwoorden, was Koosje van
Lessen bij uitnemendheid ‘woordenaar’. Zij kon geen betere, meer voor haar
passende werkkring gevonden hebben dan die ze gevonden heeft. Het was niet ten
onrechte, dat zij in 1948 het initiatief nam tot het inrichten van een ‘stand’ voor het
Woordenboek op de tentoonstelling ‘De Vrouw 1898-1948’. Die stand vormde een
onderdeel van de afdeling ‘De Vrouw in de Wetenschap’. Inderdaad heeft Jacoba
van Lessen een hoge plaats in de wetenschap met ere ingenomen. Matthias de
Vries zal in zijn 19e eeuw wel nooit hebben vermoed, dat de eerste die na hem aan
het hoofd zou staan van zijn grootse onderneming, een vrouw zou zijn. Maar als hij
zijn ogen omstreeks de helft van de 20e eeuw had kunnen opslaan, zou hij toch wel
dingen gezien hebben waarmee hij meer moeite had gehad zich te verzoenen dan
met de leiding van ‘zijn’ Woordenboek in deze vrouwenhand. Er is alle reden te
geloven, dat hij aan deze vrouwelijke hoofdredacteur zijn zegen wel had willen geven
in soortgelijke bewoordingen
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als waarmee de jonge doctor Van Lessen haar leermeester Kluyver eerde in de
opdracht van haar proefschrift: ‘Gij zijt bij al Uw zelfstandigheid een drager der
Nederlandsche traditie in de philologie’.
Traditioneel in de goede zin was inderdaad Jacoba van Lessen. Zij kon dat zijn
door de aard van haar werk. De ‘historische woordkunde’ is niet een onderdeel van
de taalkunde waarin nieuwe stromingen en koersveranderingen dertig of veertig
jaar tot een zo grote afstand kunnen maken, dat een generatieverschil een radikaal
verschil in werkwijze betekent. Een Woordenboek-artikel van M. de Vries in de letter
A ziet er stellig anders uit dan een van J.H. van Lessen in de P, en ook is er in de
hele opzet van het Woordenboek wel het een en ander gewijzigd sedert in 1882 M.
de Vries zijn uitvoerige en documentair belangrijke voorbericht schreef. Maar in het
algemeen mag men zeggen dat in deze tak van studie een vrij grote mate van
continuïteit bestaat.
Traditioneel was Koosje van Lessen ook in de vanzelfsprekende historische
‘instelling’ bij haar taalkundig onderzoek. Ook dat bracht haar werk mee, dat nu
eenmaal een historische werkwijze verlangde. Maar het ging haar wel zeer
gemakkelijk en natuurlijk af. Men moet er even aan wennen, om voortdurend in haar
geschriften substantiva in hun modern-nederlandse vorm te zien betitelen als
‘masculina’ of ‘feminina’ of ‘i-stammen’ of ‘zwakke substantiva’ enz., zonder enige
toelichtende beperking als ‘oude’ of ‘voormalige’, als waren zulke onderscheidingen
ook in de huidige taal nog gangbare munt. En men behoeft nog niet te behoren tot
de leken-gebruikers van het Woordenboek, om even verbaasd te zijn, als men bij
het artikel Plemp (II), alweer zonder enige toelichting, het volgende leest: ‘Van
denzelfden wortel als Plempen, met een suffix waarmee namen van werktuigen
worden gevormd’. Dat ‘suffix’ toch is niet bepaald onmiddellijk herkenbaar, en ook
het ‘w o r d e n gevormd’ mag typerend heten voor de auteur van het artikel. Die
historische beschouwingswijze was zozeer een stuk van haar wezen, dat ze het
heden haast zonder zich dat bewust te maken, in het verleden transponeerde. De
historisch-grammatische apparatuur nam zij ter hand als een timmerman zijn
gereedschap.
Of de nieuwe, z.g. structurele richting in de taalwetenschap, van welker adepten
sommigen zich met een welwillend waarderend gebaar van de ‘oude’ historische
taalstudie distanciëren, voor Koosje van Lessen veel heeft betekend? Haar
wetenschappelijke werkzaamheid valt juist
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in de decenniën waarin de nieuwe richting opgang maakte, en zij was van de
generatie waarop die richting vat had. Toch is het aan ernstige twijfel onderhevig,
of zij er met enige belangstelling kennis van heeft genomen. Toen ze eens op een
boektitel een term uit het fonologisch jargon zag staan - als mijn herinnering mij niet
bedriegt, was het ‘morfonologie’ -, vroeg ze met iets tussen verbazing en schrik in
aan de omstanders: ‘Wat is dat?’. Laat die verbazing of schrik niet helemaal echt
zijn geweest, dan tekent het voorval toch enigszins de houding van Koosje van
Lessen tegenover die ‘nieuwlichterij’.
Met haar eigenaardige zelfbegrenzing, die niets van beperktheid had, en met
haar sterk sprekende voorkeur voor één bepaalde tak van taalonderzoek, die
niemand eenzijdigheid zou durven noemen, wat zij een scherp getekende
wetenschappelijke figuur, en een eminent geleerde.
Geen levensschuwe kamergeleerde echter: zij hield van gezelligheid, was gul en
hartelijk in de omgang, spraakzaam en opgewekt. Als het waar is, dat een zekere
geslotenheid of terughoudendheid, en karigheid in woorden tot de eigenaardigheden
van de Groninger behoren, dan vertoonde zij meer de trekken van de Amsterdamse
grootmoeder. Toch was ze sterk aan haar geboortestreek gehecht. Geen jaar ging
voorbij, waarin ze niet een of meer keren in Groningen kwam, ook na de dood van
haar vader in 1937. (Haar moeder had ze reeds in haar studietijd verloren). Als ze
na een periode van hard werken behoefte had aan rust, ging ze vaak logeren bij
een nicht in Warffum, die met haar gezin op de voorvaderlijke boerderij woonde, en
tot wie ze, ondanks hun zo verschillende levensloop, in zeer hartelijke betrekking
stond.
Maar ze heeft zich nooit ook maar in het minst ‘ontheemd’ gevoeld, toen ze, na
in Groningen de dertig te zijn gepasseerd, naar Leiden werd verplant. Ze heeft er
met een ruime kring van vakgenoten en niet-vakgenoten vriendschappelijke
betrekkingen aangeknoopt en onderhouden. Onder de vakgenoten voelde ze zich
bijzonder aangetrokken tot A. Beets en vooral tot J.W. Muller, beiden mannen van
een ouder geslacht, vrienden en medewerkers van haar leermeester Kluyver. Van
beiden heeft ze voor het Jaarboek van de Maatschappij het levensbericht
samengesteld. Het uitvoerigst was dat van J.W. Muller, zonder overdreven lof, maar
warm, en waar en overtuigend voor allen die deze nobele en karakteristieke figuur
in onze vaderlandse wetenschap hebben gekend. Leiden won voor Koosje van
Lessen nog aan aantrekkelijkheid, toen in 1934 het gezin van de zuster met wie zij
zich het nauwst ver-
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bonden gevoelde, Mevrouw Kloeke-Van Lessen, zich te Leiden vestigde, zodat ook
de intiemere gezelligheid van het familieleven voor haar in Leiden kwam te liggen.
Sedert 1929 was Jacoba van Lessen lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, en sindsdien is ze een trouw en een werkzaam lid van de Maatschappij
gebleven. Meermalen heeft ze een bestuursfunctie vervuld, en sedert 1936 was ze
onafgebroken lid van de Commissie voor taal- en letterkunde, meegerekend het
periodieke ‘rustjaar’ van wettelijke niet-herkiesbaarheid, waarvan de ‘rust’ voor haar
alleen bestond in het ontbreken van haar naam op de rooster van sprekers.
Van de studeerkamer of het ‘scriptorium’ van het Woordenboek naar de maanden jaar- en bestuurs- en commissievergaderingen van de Maatschappij is nog geen
grote schrede. Wat de geest van Koosje van Lessen dagelijks bezighield, lag niet
buiten het terrein waarop de Maatschappij zich beweegt. Maar ook in andere, niet
aan haar dagelijks werk grenzende sferen van het openbare leven te Leiden heeft
ze een belangrijke plaats ingenomen. Van de Leidse Soroptimist Club is ze een
zeer actief lid geweest, en ook daar heeft ze een bestuursfunctie vervuld. Zes jaar
was ze lid van de kerkeraad van de Remonstrantse gemeente, en wel als
adjunct-secretaresse: haar taak was het notuleren van de vergaderingen en het
redigeren van de jaarverslagen. Bovendien is ze jarenlang secretaresse geweest
van de openbare Leeszaal ‘Reuvens’.
Zo had deze geleerde vrouw bij haar ambtelijk werk en haar studie tijd en kracht
over voor andere dan wetenschappelijke belangen. Kan men met recht zeggen dat
zij opging in haar werk, zij ging er niet in onder. Ze heeft zichzelf op een gelukkige
wijze weten te verdelen, en dat is ten goede gekomen aan de harmonische
ontwikkeling van haar hele persoonlijkheid, die aan de afgetrokken concentratie van
de studeercel toch niet genoeg had. Zo zijn het niet alleen de naaste medewerkers
en studiegenoten, maar ook talrijke andere mensen van velerlei slag en uit velerlei
kring, die aan de omgang met Koosje van Lessen mooie herinneringen bewaren.
Maar de kleine wereld van de Neerlandici betreurt haar heengaan niet alleen
omdat die wereld een mens met grote verstands- en gemoedsgaven armer is
geworden, maar ook en vooral om de ledige plaats die de overledene laat in de
onderneming, die voor de vaderlandse taalstudie van zo uitnemende waarde is. Het
Woordenboek, waarvan wij
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hadden gehoopt dat zij het tot de eindpaal of tot in het zicht daarvan zou brengen,
is nu wel deerlijk verweesd. ‘Niemand is onvervangbaar’, zeggen levenswijze
mensen, als er bij het sterven van iemand die op een hoge en verantwoordelijke
post stond, gesproken wordt van ‘een onherstelbaar verlies’. Het valt moeilijk, ons
dat levenswijze optimisme eigen te maken bij de gedachte aan de vervanging van
Jacoba Hermina van Lessen als hoofdredactrice van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal.
C.B. VAN HAERINGEN
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De etymologie van wrevel, wreef en
wressem. Ts; 70, 80 vlgg.
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Victor de Meyere
(Boom, 13 April 1873 - Antwerpen, 27 December 1938)
Victor de Meyere is ons in 1938 ontvallen. Als literator begonnen, scheen het ons,
bij zijn plotseling heengaan, dat hij vooral de Vlaamse Volkskunde gediend had als
geen ander vóór hem, dat hij de levende schakel was geweest tussen de generatie
van pioniers der Vlaamse folklore, zoals Pol De Mont, August Gittée en Alfons De
Cock, en de jongere generatie van toen (1920-40), die thans op haar beurt de oudere
generatie is gaan vormen. De Vlaamse wetenschappelijke Volkskunde is Victor De
Meyere veel verschuldigd, maar, daar hij als dichter en letterkundige debuteerde
en zijn literair oeuvre volhield tot 1930, het verschijningsjaar van De Beemdvliegen,
moeten wij hem hier ook gedenken als literator. Zijn levensloop, verstrengeld met
zijn dubbel levenswerk, moge hier beknopt volgen.
Victor De Meyere werd geboren te Boom (provincie Antwerpen) op 13 April 1873.
Zijn vader Honoré-Lodewijk was politiecommissaris aldaar, maar afkomstig uit Gent.
Zijn moeder was een Kempische vrouw uit Wuestwezel, die voor de ontwikkeling
van haar zoon Victor van ingrijpende betekenis is geweest: ze kende een schat van
volksliederen en sprookjes, die ze haar kinderen, twee jongens en twee meisjes
(waarvan Victor de derde was) bijzonder boeiend wist voor te dragen. Mevrouw
Honoré de Meyere-Verhaegen heeft haar zoon Victor - hij droeg zijn moeder een
echte verering toe - overleefd, ze is gestorven op 25 Januari 1941, 103 jaar oud.
Ofschoon Boom een kleine stad is, stond zijn geboortehuis aan de stadsrand dicht
bij een, voor onze gewesten groot bos, thans geheel gerooid. Die toenmaals nog
ongerepte bosnatuur heeft zeker invloed gehad op zijn dichterlijk gemoed.
De jonge Victor kreeg zijn eerste onderwijs in het ‘Collegium Catholicum’ van
Boom. Later stuurde zijn vader hem naar het Koninklijk Atheneum te Antwerpen.
Zoals zoveel andere Antwerpse letterkundigen kwam hij in de kring terecht van Pol
De Mont, toenmaals leraar aan het Koninklijk Atheneum. Door zijn leraar leerde hij
niet alleen de oude en nieuwe Nederlandse letterkunde kennen, maar ook de grote
figuren uit de Franse letterkunde der 19e eeuw: de Vigny en de Musset, voor wie
De Meyere een grote voorliefde had, en, belangrijk voor zijn latere eigen poëtische
richting, de ‘contemporains’: A. Samain, Francis Viélé-Griffin, José Maria de Hérédia,
Francis Jammes en de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

158
Belg I. Gilkin. Door Pol De Mont ging hij eensdeels dwepen met Guido Gezelle,
anderdeels met de mannen van '80. Het schrijven zat hem, volgens eigen verklaring
(Boekenkast, 1 Nov. 1934, blz. 22-23), in het bloed. Zijn vader was familie van
Hippoliet Van Peene en al vroeg nam Victor zich voor naar letterkundige lauweren
te dingen. In het lager onderwijs was hij reeds aan een onafgewerkte romanfleuve
begonnen. Toen hij de gedichten van Pol De Mont voor 't eerst in 1888 onder de
ogen kreeg, begon hij zich te uiten in verzen.
In 1890 gaf hij met enigen van zijn medestudenten aan het Atheneum: H. Melis,
Edm. Van Offel, M. Rudelsheim een studentenblad uit: De Strijd. Daar hij meer en
meer in zich de roeping van het dichterschap voelde, geraakte de wetenschappelijke
studie op het achterplan en verliet hij het Atheneum na afloop der poësis. Het eerste
nummer van ‘Van Nu en Straks’ is in 1893 pas verschenen of in het tweede nummer
daagt een nieuwe Antwerpse medewerker op: Victor De Meyere, amper negentien
jaar oud. In 1894 verschijnt zijn eersteling: ‘Verzen’ op royale, smaakvolle wijze
uitgegeven. Het jaar nadien maakt de achttienjarige Karel Van de Woestijne kennis
met Victor en uit de bewaarde briefwisseling blijkt dat De Meyere Van de Woestijne
in de ‘nieuwe’ beweging van onze Vlaamse letteren heeft geïntroduceerd. Vader
De Meyere drong bij zijn dichterlijke zoon aan tot het verwerven van een positie.
Victor bood zich noodgedwongen aan voor een examen van candidaat-deurwaarder,
waarin hij slaagde en waardoor hij een administratief baantje kreeg op de greffie
van het Gerechtshof te Antwerpen. Alsdan trad hij in 1895 in het huwelijk met
Mejuffrouw I. Thijs uit Willebroek, doch dit huwelijk werd een mislukking, waarvan
de tragische echo's naklinken in de verzenbundels: De Avondgaarde (1903) en Het
Dorp (1904). Aangeboren schuw en overgevoelig kan hij moeilijk critiek verdragen.
Gekrenkt door een uitlating van zijn ontdekker, Em. De Bom, die zijn poëzie had
genoemd: ‘een schemering in het deftige’, trekt hij zich uit de ‘Van Nu en
Straks’-beweging terug en beperkt zich voortaan tot de Antwerpse kunstkring.
Gescheiden van zijn vrouw trekt hij zich eveneens uit zijn staatsambt terug en
solliciteert een post van bediende op het Antwerps Stadhuis, die hij in 1900 bekomt.
Ondertussen was zijn toneeldrama verschenen: Gunlaug en Helga, een stuk uit de
Germaanse voortijd, en naar de geest verwant met Hegenscheidt's Starkadd en
Hubert Melis' Koning Hagen. Van af 1900 publiceert Victor De Meyere tal van verzen
in tijdschriften, later gebundeld in De Avondgaarde en
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Het Dorp. Ongunstige critiek van Hollandse als van Vlaamse zijde prikkelden hem
dermate dat hij zich voornam geen gedichten meer te schrijven, wat hij, enkele
uitzonderingen niet te na gesproken, na 1907 volgehouden heeft. De dichter was
niet dood, maar zweeg met verbeten koppigheid. Toch bleef de ‘schrijfjeukte’ hem
bij: hij gaat thans ‘fabuliren’ in proza. Reeds in 1904 was hij daarmede begonnen
in Uit mijn land. De Roode Schavak (1909) betekende een hoogtepunt van deze
verhaalkunst, die van het gekunstelde fin-de-siècle heeft afgezien. In het jaar 1907
treedt een belangrijke kentering in: De Meyere wordt als stadsbediende benoemd
tot adjunct secretaris van het tot stand gekomen Antwerps Museum voor Folklore,
hoofdzakelijk het werk van de Fransschrijvende Antwerpse dichter en maecenas
Max Elskamp. De Meyere wordt de officiële Antwerpse folklorist, ook als hoofd van
de Gezondheidsdienst van de stad Antwerpen is hij vooral de Conservator van het
Antwerpse folklore-museum. Bevriend met Pol De Mont, met Maurits Sabbe, met
Alfons De Cock, zal hij van lieverlede de hoofdredacteur-eigenaar worden van
Volkskunde, Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore, gesticht in 1888 door Pol De
Mont, maar door hem voortgezet van 1920 tot 1938. Het was kort na de eerste
Wereldoorlog dat ik met Victor De Meyere kennis maakte. Hij was toen pas, in 1919,
hertrouwd met Mejuffrouw A. Janssens, die als liefhebbende en ontwikkelde
echtgenote hem in zijn letterkundig en folkloristisch werk met grote toewijding heeft
bijgestaan. Na 1920 had de folklore definitief bij hem het pleit gewonnen. Het belet
hem niet ter verpozing een aantal literaire, sterk folkloristisch getinte, verhalen uit
te geven: De Gekke Hoeve (1919), De Razernij en andere Verhalen (1922), Nonkel
Daan (1922), De Beemdvliegen (1930). Van zijn intense folkloristische productie
getuigen de jaargangen van Volkskunde, bijna geheel door hem opgesteld, en de
belangrijke folkloristische bundels, die elkaar in die tijdspanne opvolgden: De
Vlaamsche Vertelselschat (1925-1933); De Tooverij in Vlaanderen (1930), De
Vlaamsche Poppenspelen (1931), De Vlaamsche Volkskunst (1934), Inleiding tot
de Vlaamsche Volkskunst (1938). In 1938 echter flakkerde het smeulend vuur van
de literator nogmaals op. Na De Beemdvliegen (1930), dat een gemoedelijke,
realistisch-humoristische beschrijving was van zijn geboortestreek, wou hij een
roman schrijven met als achtergrond de nijverheid van Boom: de steengelagen.
Slechts enkele bladzijden had de onvermoeibare neergeschreven of een hartcrisis
deed hem de pen neerleggen om ze niet meer op te nemen. Hij
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overleed te midden van zijn bundels, mappen en papieren, van zijn weergaloze
bibliotheek vol bibliographische curiosa en van zijn onvergelijkelijke documentatie,
in een werkzaam leven van drang naar literaire schoonheid en van peiling naar het
wezen van het Vlaamse volk verzameld, in zijn gastvrij huis van de Lange
Lozanastraat, nr 147, op 27 December 1938, te Antwerpen. Met hem verdween een
hoogst verdienstelijk folkloristisch-aesthetische zantersfiguur, van wie nog veel
verwacht mocht worden op het gebied van de Vlaamse Volkskunde, maar die tevens
een voorlopig eindpunt betekent in de geschiedenis van de inventarisatie van het
Vlaams volkspatrimonium.
PAUL DE KEYSER

Lijst van geschriften
Over Victor De Meyere verschenen, behalve daags na zijn dood necrologieën in
dagbladen en tijdschriften, een In Memoriam in Jaarboek I (1939) van de Nationale
Commissie voor Folklore (Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel), blz. 14-18
(met portret op 40-jarige leeftijd) van de hand van Maurits De Meyer. Onder mijn
leiding verschenen twee onuitgegeven proefschriften van licentiaten in de Germaanse
philologie van de Rijksuniversiteit te Gent: Jeanne Roelin, Victor De Meyere als
Folklorist (1945) en Marcel Francus, Victor De Meyere als Dichter-Romancier (1947).
De hiernavolgende bibliographie is ontleend aan het werk van mijn oudstudent M.
Francus. De medewerking aan tijdschriften en dagbladen, alsook de necrologieën
en de besprekingen over zijn werken, werden wegens de ons toegemeten
plaatsruimte weggelaten.
1894

Verzen (gedichten), Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel, 1894.

1898

Metter Sonnewende. - Sonnetten van J.
Nijhuis, V. De Meyere, H. Teirlinck, F.
Toussaint, Jan van Overeyde, - met
voorrede van W. Kloos en antwoord
daarop van Pr. Van Langendonck,
Geeraardsbergen, Van Hauwermeiren,
z.j. (1898).

1899

Gunlaug en Helga. - Een drama in
verzen. 3 bedrijven en proloog.
Antwerpen, Buschmann, 1899. Uitgave
Werk bl. 47-115.

1902

De Avondgaarde (gedichten) Utrecht, H.
van Rombrugh, 1903 - Bussum, C.A.T.
van Dishoeck - Antwerpen, P.L. Van
Melle, z.j.

1904

Het Dorp-Allerwegen, Het Dorp - Utrecht,
H. van Rombrugh, 1904.

1904

Uit mijn Land (8 verhalen) - Utrecht, H.
van Rombrugh, 1904. 2e Goedkope
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uitgave Bussum, A.J. van Dishoeck,
1914.
1904

Un romancier flamand: Cyriel Buysse Paris, Sansot, 1904.

1905

Sprookjes van Grootmoeder, 6
Kindervertellingen - Antwerpen, De Vos
en Van der Groen, 1905.

1906

Verhalen uit Rusland (vertalingen van
Tolstoï) - Aalst, De Seyn-Verhougstraete,
1906.

1906

Langs den Stroom, 3 novellen - Aalst, De
Seyn-Verhougstraete, 1906.2e uitg.,
Rotterdam, W.L. en J. Brusse, 1907. 3e
uitg., Antwerpen, L.J. Janssens en
Zonen, z.j.

1907

Prudens Van Duyse, Gedichten
verzameld en ingeleid door Victor De
Meyere, 2 dln. - Aalst, De
Seyn-Verhougstraete. Bussum, C.A.J.
Van Dishoeck, 1907.

1907

De Roode Schavak (roman), - Aalst, De
Seyn-Verhougstraete, z.j. (1909).
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2e uitg. Brussel, Standaard Boekh.,
1926. 3e uitg., Brussel, Standaard
Boehk. - Amsterdam, De Spieghel, 1939.
1910

Ecrevisse, De Bokkenrijders in het Land
van Valkenberg. Ingeleid door Victor de
Meyere - Antwerpen, Gebroeders
Janssens, 1910.

1910

Cyriel Buysse, Overdruk uit: De
Boomgaard, Antwerpen, Van Os en De
Wolf.

1912

De Volkswoning en hare Versiering, 14e
Jaarboek der Scalden - Antwerpen, V.
Resseler, 1912.

1914

Het Boek der Rabauwen en
Naaktridders. Bijdragen tot de studie van
het Volksleven der 16e en 17e Eeuwen.
Antwerpen, G. Janssens, 1914.

1919

De gekke Hoeve, 6 novellen. Antwerpen,
De Sikkel, 1919. Amsterdam, Em.
Querido, 1919.

1922

De Razernij: Antwerpen-Lectura VII,
1922. - Bussum, C.A.T. van Dishoeck,
1922.

1922

Nonkel Daan: Antwerpen, De Sikkel,
1922. Santpoort, C.A. Mees, 1922.

1922

P. De Mont: Zomervlammen. Ingeleid
door V. De Meyere. Leiden, A.W. Sijthof.
Antwerpen, De Nederlandsche
Boekhandel, 1922.

1925

De Vlaamsche Vertelselschat, verzameld
en toegelicht door Victor De Meyere.
Geïllustreerd door Victor Stuyvaert, 4 dln,
Antwerpen, De Sikkel. Santpoort, C.A.
Mees, 1925-1933.

1926

Voor Jong en Oud: Sprookjes. Uitgave
van het Willemsfonds. Antwerpen, nr.
162. Gent, Van Rijsselberghe en
Rombaut, 1926.

1926

Van den Slimmen Dief en andere
Vertelsels verzameld. Antwerpen, De
Sikkel, 1926.

1926

De drie Gebroeders met de gouden
lokken en andere Vertelsels. Antwerpen,
De Sikkel, 1926.
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1927

De drie veeren van Vogel Veen en
andere verteldsels. Antwerpen, De
Sikkel, 1927.

1927

Jaakske met zijn Fluitje en andere
vertelsels verzameld. Antwerpen, De
Sikkel, 1927.

1927

Van den Gouden Vogel die spreken kon
en andere vertelsels. Antwerpen, De
Sikkel, 1927.

1927

Van Drie Gebroeders en 8 wondere
Mannen en andere vertelsels.
Antwerpen, De Sikkel, 1927.

1927

Het Volksleven in Rubens' Tijd. Brussel,
J. Krijn, 1927. Uit: Rubens en zijn Eeuw,
blz. 175-220.

1929

Het Kasteel met de Gouden Torens en
andere vertelsels. Antwerpen, De Sikkel,
1929.

1929

Van Langen Wapper en van den Reus.
Antwerpen, De Sikkel, 1929.

1920

De Tooverij in Vlaanderen. Tooveraars,
Tooverheksen, Aflezers en Stuiters,
hunne praktijken en geheimen.
Antwerpen, Volkskunde, 1930.

1931

De Beemdvliegen, roman. Antwerpen,
Uitgeverij Regenboog, 1931.

1931

De Vlaamsche Poppenspelen.
Onderscheid tusschen de Waalsche en
de Vlaamsche spelen. Het Vlaamsch
repertorium: Sprookjes en
Volksvertelsels. Isidoor Teirlinck Album,
blz. 283-292. Leuven, De Vlaamsche
Drukkerij, 1931.

1932

Vlaamsche Volkskunst. Gedenkboek A.
Vermeylen, blz. 502-510. Brugge, Sint
Katharina drukkerij, 1932.

1934

De Vlaamsche Volkskunst. Meubelen,
plateelwerk en porselein, ijzer-, koperen
tinwerk, glaswerk, vlechtwerk,
schilderkunst, snij-, boetseer- en
beeldhouwwerk, volksprenten,
godsdienstige huisversieringen,
knipwerk, huiselijke werken, juweelen,
snuisterijen. Antwerpen, De Sikkel, 1934.

1938

Inleiding tot de Vlaamsche Volkskunst.
Verkorte uitgave. Antwerpen, De Sikkel,
1938.
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1949

De Vlaamse Reuzen (posthuum) in Ars
folklorica Belgica I, Antwerpen, De Sikkel,
1949.

Werk van Victor De Meyere in Vertaling verschenen
Engelse Vertalingen:
Flagrant Memories: Vertaling van ‘Hoewel gij mij zoo rein scheen, in uw Pracht’
(‘Verzen’, blz. 16).
Rose Dreams faded: Vertaling van ‘Ik voel het leven in een Vloed van Zangen’
(‘Verzen’, bladz. 5).
Night Gentleness: Vertaling van ‘Een zachtheid komt van overal’ (‘Verzen’, Bladz.
31).
At Evenfall: Vertaling van ‘'t Is Avond nu, 't is avond nu’ (‘De Avondgaarde’, bladz.
21). Verschenen in ‘Contemporary Flemish Poetry’. Selected and translated by J.
Bithall, London and Fellery-on-Tyne, New York and Melbourne. The Walter Scott
o

Publishing C , 1917.
Die van Helmers (uit ‘De gekke Hoeve’) verschenen in ‘Books of Short Stories’
van Edna Worthley. New York, 1931.

Franse Vertalingen:
l'Inondation (vertaling van ‘De Giertij’) in l'Anthologie des écrivains flamands
contemporains avec préface et notices par A. De Ridder en M. Timmermans, Anvers,
L. Opdebeeck, 1926.
Termonde (vertaling van ‘Dendermonde’). Traduction du flamand d'après le
manuscript de l'auteur. Monographies de la Ligue patriotique du Tourisme. IX, 2e
jaargang.
l'Art populaire flamand (vertaling van ‘De Vlaamsche Volkskunst’), Antwerpen,
De Sikkel, 1936.

Duitse Vertalingen:
Drie Gedichten uit ‘Verzen’ in: ‘Die Niederländische Lyrik von 1875 bis 1900’ Übersetzungen von Otto Hauser, Baumert und Grosszenheim.
Sonnenboote (vertaling van ‘De Zonnebooten’ (‘Het Dorp’, bladz. 82) in ‘Flämische
liederdichtung alter and neuer Zeit. Eine Auswahl in deutschen Nachbildungen von
H. Brühl (Herausgegeben von der Deutsch-Flämischen Gesellschaft. M. Gladbach,
Volksverein, 1917.
Die Ausgrabung (vertaling van ‘De Ontgraving’ in ‘Langs den Stroom’) verschenen
in ‘Flandern’. Ein Novellenbuch. Herausgegeben von G. Goyert. München, 1918.
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Die Van Helmers (vertaling van ‘Die Van Helmers’ in ‘De Gekke Hoeve’)
verschenen in ‘Flämisches Novellenbuch’. Gesammelt und übertragen von F.M.
Huebner. Leipzig, Insel-Verlag, 1918.

Zweedse Vertaling:
En Nokt Vapore blanka kusas Land (vertaling van ‘Het Land ligt wit bewazemd in
den Nacht’ in ‘De Avondgaarde’, bladz. 17).

Esperanto Vertaling:
Vesper nun estas, nun vesper (vertaling van ‘'t Is Avond nu, 't is avond nu’ in ‘De
Avondgaarde’, bladz. 21), verschenen in ‘Bogoj el la Flandra literaturo. Kolektitaj
kaj tradukitaj de M. Seynave kaj. R. van Melckebecke Brugo A.S. Witterijck (1907).
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Arend Willem Mauritz Odé
(Schiedam, 3 Juni 1887 - Delft, 14 Augustus 1951)
Arend Willem Mauritz Odé werd op 3 Juni 1887 te Schiedam geboren. Hij was het
enige kind uit het tweede huwelijk van Gerrit Odé.
Doordat zijn vader een, zij het bescheiden, boekhandel hield, zat Odé reeds op
jeugdige leeftijd midden in de boeken. De wetenschappelijke aanleg waarvan hij
later blijk zou geven, heeft hij evenwel waarschijnlijk geërfd van zijn moeder Sophia
Cornelia van den Pauwert, die een begaafde vrouw schijnt te zijn geweest. Haar
overlijden in 1908 moet voor de jonge Odé een zwaar verlies hebben betekend.
Deze was toen reeds, na in 1904, dus op 17-jarige leeftijd, het eindexamen aan
het gymnasium te hebben afgelegd, zijn litteraire studie te Leiden begonnen, waar
Uhlenbeck, Verdam, Kalff, Speyer, Blok en Bussemaker zijn leermeesters werden.
Vooral de eerste heeft op hem een diepe indruk gemaakt. Diens colleges en
privatissima herinnerde hij zich later altijd gaarne en de dominerende invloed van
deze persoonlijkheid heeft hem nooit verlaten.
Aan het eigenlijke studentenleven nam Odé over het algemeen weinig deel. Onder
zijn, merendeels iets oudere studiegenoten te Leiden moeten o.a. professor dr. J.
Josselin de Jongh, dr. J.J. de Gelder en Dr. M. van Blankestein worden genoemd.
(Van Kopenhagen uit bezocht hij de laatste nogeens in Berlijn.)
Op raad van Uhlenbeck deed Odé in 1910 een reis naar IJsland, in die tijd iets
ongewoons. Eveneens op Uhlenbecks advies begaf hij zich na zijn doctoraal examen
(1912) naar Kopenhagen, om daar onder leiding van professor Holger Pedersen
een dissertatie over het Keltische verbum voor te bereiden. In de Deense hoofdstad
voelde hij zich uitstekend thuis. Op de universiteit verdiepte hij zich in tal van andere
vakken. Een hechte vriendschap, die tot zijn dood duurde, verbond hem met de
Pâlîkenner dr. Helmer Smith (later professor te Lund en Upsala). In 1914 leerde hij
hier ook zijn latere vrouw, Augusta Frederika Carolina Timmer, dochter van een
Haarlems medicus, kennen, die, na in Amsterdam bij professor Boer te hebben
gestudeerd, in genoemd jaar naar Kopenhagen was gekomen voor het bewerken
van een - nooit voltooid - proefschrift.
Nog in hetzelfde jaar moest Odé zijn studie plotseling afbreken, doordat hij, in
verband met het uitbreken van de eerste wereldoorlog, voor
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de militaire dienst in Nederland werd opgeroepen. Hij kon toen nog juist van de
laatste gelegenheid gebruik maken om door Duitsland heen ons land te bereiken.
Nadat hij in Brabant een tijd lang als gemeen soldaat had gediend en daarna bij de
afdeling-censuur te Vlissingen was ingedeeld geweest, werd hij in 1916 uit de dienst
ontslagen wegens zijn benoeming tot leraar aan de 3-jarige H.B.S. te Warffum. Op
19 October 1916 trad hij in het huwelijk. Het echtpaar vond een woning in Usquert.
Het verblijf in het noorden duurde slechts kort. Reeds in 1917 werd Odé benoemd
tot leraar aan het gymnasium te Delft, de school waaraan hij zijn gehele verdere
leven verbonden zou blijven, sinds 1930 tevens als conrector. Hij doceerde er
Nederlands en Aardrijkskunde. Met volle toewijding heeft hij zich, zolang zijn krachten
het toelieten, van zijn dubbele taak gekweten.
In 1924 promoveerde Odé cum laude op zijn bekende dissertatie over de uitgangen
met -r van het deponens en het passivum in de Indoeuropese talen. In een tijd dat
er van het Tochaars en het Hettiets nog niet zo heel veel bekend was, betoogt Odé
reeds dat er, waarschijnlijk in Zuidoost-Europa, vóór de splitsing in centum- en
satemtalen, een Indo-europese groep van volken moet hebben geleefd bij wie het
suffix -r als exponent voor het passivum en het impersonale diende. Het proefschrift,
dat zowel door Pedersen als door Uhlenbeck was goedgekeurd, heeft tot heden
zijn waarde behouden.
Enige jaren later, in 1926, verscheen als no. 6 van Serie A in Deel 61 van de
Mededelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde,
Odé's verhandeling over Das schwache Präteritum in den Germanischen Sprachen.
Hierin verdedigt Odé de ontwikkeling van het zwakke preteritum uit oude vormen
op -to (waarin -to de verborgen agens aanduidt). Met Sverdrûp schrijft hij dan got.
kunpa toe aan een wisselend accent van het participium op -to.
Het volgend jaar zagen als no. 3 van Serie A in Deel 63 van de Mededelingen
Odé's Reflexe von Tabu und Noa in den Indogermanischen Sprachen het licht. In
deze studie, die sterk de aandacht trok, laat de schrijver de zeer verschillende
richtingen zien waarin zich, met de mana-idee als achtergrond, de betekenissen
van woorden uit de taboe-noasfeer kunnen ontwikkelen.
Getuigen de genoemde publicaties - een opsomming van tijdschriftartikelen blijft
hier achterwege - van een gedegen studie, hetzelfde geldt van zijn gefundeerde
betogen in de Leidse Linguistenkring, waar-
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van hij sedert de oprichting lid was. In 1934 volgde zijn benoeming tot lid van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
Ook in latere jaren bleef Odé niet alleen de vaktijdschriften met grote
nauwgezetheid volgen, ook op andere gebieden breidde hij, in samenwerking met
collega's, zijn kennis voortdurend uit. De studie der Slavische talen, door hem onder
leiding van professor Van Wijk begonnen, nam hij weer op, samen met zijn collega
dr. J. Bouman. Met dr. K.S.J.M. de Vreese studeerde hij Sanskriet, Hettiets en
Tochaars.
Veel tijd besteedde Odé ook aan maatschappelijk werk. Jaren lang was hij
secretaris van Pro Juventute en kwam hij wekelijks met de ambtenaar van de
kinderwetten samen in een adviescommissie voor moeilijke kinderen. Zijn grootste
liefde had echter de Openbare Leeszaal te Delft, waarvan hij van 1933 tot aan zijn
overlijden voorzitter was. Onder zijn leiding werden met name de historische en de
theologische afdeling van de boekerij aanzienlijk uitgebreid. In Odé's tijd kwam ook
een verbouwing tot stand, die wel niet afdoende was, maar de geschiktheid van het
gebouw voor studiedoeleinden toch aanmerkelijk verhoogde.
In de hongerwinter 1944-45, toen de rector der school zich schuil moest houden,
nam Odé het moeilijke rectoraat waar. Niettegenstaande, doordat het
gymnasiumgebouw was opgeëist, de klassen over de gehele stad verspreid waren,
trachtte Odé, met inspanning van alle krachten, het onderwijs gaande te houden.
Kort vóór de bevrijding bleek dat hij te veel van zich zelf had gevergd. Een ernstige
longtuberculose had hem aangetast.
Lange tijd was Odé aan het ziekbed gebonden. Daar bereikte hem in September
'45 nog het droevige bericht dat zijn oudste zoon, die in 1940 naar Indië was
vertrokken, in Japanse krijgsgevangenschap was gestorven. Zwaar heeft hem dit
gedrukt. Toch kon Odé in het najaar van '46 zijn schooltaak weer hervatten.
Het herstel leek volledig. Hoewel hem in 1947 een nieuwe slag had getroffen,
toen zijn toekomstige schoonzoon, zendeling op Borneo, plotseling was overleden,
ondernam Odé in '49 nog blijmoedig een reis naar Wallis, met vrouw en dochter.
Het jaar daarop volgde echter een nieuwe inzinking.
De oude ziekte openbaarde zich weer, thans in het voetgewricht. Zijn schooltaak
gaf Odé echter pas op toen het doceren hem volstrekt

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

166
onmogelijk werd. Enige dagen nadat zijn dochter, die na het overlijden van haar
verloofde haar medische studie had voltooid, einde Januari '51 als zendelingsarts
naar West-Afrika was vertrokken, werd hij bedlegerig. Een operatie, die aanvankelijk
enige verbetering scheen te beloven, kon geen baat meer brengen. Op 27 September
maakte een trombose in de hersenen een einde aan een werkzaam leven.
Met Odé is een stoere werker en een edel mens heengegaan. Een stille figuur,
die zich nimmer op de voorgrond wilde stellen, maar een man die ieder met wie hij
omging, voor zich innam door de adel van zijn karakter. Een man die niet alleen de
wetenschap grote diensten heeft bewezen, doch ook door zijn sociaal werk zeer
velen aan zich heeft verplicht.
H.E. BUISKOOL
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Guurtje Johanna Hendrika Reurslag (J. Riemens-Reurslag)
(Didam, 8 April 1886 - Amsterdam, 26 Juni 1950)
Guurtje Johanna Hendrika Reurslag, die na haar huwelijk met de schrijver van dit
levensbericht altijd J. Riemens-Reurslag tekende, heeft haar jeugd zelf geschetst
in De Cirkel sluit zich, een serie artikelen verschenen in het maandblad Het Kind
(Januari 1948-November 1949). Wij zien er haar bewondering in voor haar vader,
wiens liefde voor natuur, streek en volk goeddeels ook haar richting zal bepalen.
Wij volgen het kind, dat van haar achtste tot haar vijftiende jaar als spoorstudentje
van uit Terborg de meisjesschool te Winterswijk bezoekt, en het jonge meisje
gedurende de twee eerste van de vier jaren, die zij aan de Rijkskweekschool voor
Onderwijzeressen te Apeldoorn doorbrengt. Bij 17 jaar breken deze schetsjes af.
Na Apeldoorn werkt zij 2 1/2 jaar als onderwijzeres, dan trouwt zij en wijdt zich de
volgende tien jaar vrijwel uitsluitend aan haar gezin. Pas als de drie inmiddels
geboren kinderen op school zijn begint zij zich in het openbaar te bewegen. Van de
veelzijdige arbeid die dan volgt geven wij hier ter wille van de kortheid een
schetsmatig overzicht.

JOURNALISTIEK
Artikelen
Van 1917 dagtekent haar debuut in de pers met enkele kleine artikelen in de Nieuwe
Amsterdammer (de ‘Mosgroene’) en het Handelsblad. Typerend is dat zij daarin,
nu het vrouwenkiesrecht veroverd is, meermalen aandringt op erkenning der
huisvrouw als volwaardige naast de buitenshuis werkende vrouw.
Te beginnen met 1920 schrijft zij af en toe in het Handelsblad, de Amsterdammer
(de ‘oude’ Groene), van Mei 1922 af vrij geregeld in De Vrouw en haar Huis en,
buiten nog wat verspreide artikelen, in de Telegraaf: vlotte stukjes, meest op
paedagogisch gebied, die bij het publiek in de smaak vallen. Weldra zou zij alle
gelegenheid vinden ze te plaatsen in haar eigen tijdschrift.

Redactie-arbeid
Deze werd haar voor het eerst opgedragen in 1929, toen zij voor de uitgever Becht
te Amsterdam met vele anderen het Vrouwenjaarboek
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samenstelde. En een lievelingswens van haar ging in vervulling, toen zij in 1937
werd aangezocht voor het redigeren van een nieuw maandblad voor ouders van
kleine kinderen. Het verschijnt van 15 October 1937 af te Rotterdam (zonder
vermelding van uitgever) onder de titel Wiegekind en Kleuter. Prachtige foto's op
glanzend kunstdrukpapier: hier kan zij haar liefde voor mooie dingen uitleven. Elke
maand een of meer stukjes voor de ouders (meestal getekend J.R.), correspondentie
met de lezers, rechtstreeks of via de Vraagbaak, fraaie handwerkmodellen, dikwijls
door haar zelf ontworpen (pseudoniem Tante Henriëtte) - het geeft handen vol werk
maar het is heerlijk. Van Mei 1939 af komt het tijdschrift bij de Uitgeverij C.A. Spin
en Zoon te Amsterdam, die toen uitgeefster was van het reeds 40 jaren bestaande
blad Het Kind. Weldra wil de firma ook dit onder haar redactie stellen, en typisch is
het voor haar bescheidenheid, dat zij hierin slechts toestemt op voorwaarde dat een
ander hoofdredacteur zal zijn. Dr H. Brugmans belast zich met deze taak en van 1
Januari 1942 af verschijnt het blad onder deze dubbele redactie; maar reeds een
paar maanden later wordt Dr Brugmans als gijzelaar gevangen gezet en van 1 Juni
1942 af treedt zij als waarnemend hoofdredactrice op. Niet lang trouwens, want een
jaar later wordt het blad door de Duitsers verboden. Wiegekind en Kleuter werd
nagenoeg ongemoeid gelaten; het hield, zij het in steeds kleiner omvang, tot eind
1944 stand, en maandelijks kon zij, die geen dag in de bange oorlog wanhoopte,
een opwekkend woord tot de ouders richten. Het Juni-nummer, vlak na de grote
ramp, opent met een artikel van haar: Versterking, waaruit ik deze zin licht: ‘Maar
als onze houding van waardigheid steunt op deze twee, die altijd vaderlandsche
deugden waren; een diep Godsvertrouwen en een fijne afstemming op de stem van
het geweten, dan zal ze stralen naar buiten, en niets kan ons deren’. En in het laatste
nummer dat in de oorlog verschijnt, een pover Kerstnummer 1944, met de hand
gezet en gedrukt, schrijft zij: ‘Gods vreugde is onze eerste plicht! Deze gedachte
steune ons in de komende maanden, en make het ons mogelijk, het wee van de
winter in zegenbrengende kracht om te zetten’. Precies een jaar later zijn beide
bladen er weer, maar nu verenigd onder de titel: Het Kind, waarin opgenomen
Wiegekind en Kleuter. Hieraan zal zij nog vier en een half jaar haar beste krachten
geven, als hoofdredactrice, maar die bij de voortgaande besnoeiing op het
redactiegeld tevens haar eigen secretaresse en jongste bediende was, zoals zij
soms lachend verklaarde.
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Recensies
In 1929 verzoekt de redacteur van het tijdschrift Ervaringsopvoedkunde, de bekende
kinderschrijver J. Stamperius, haar de bespreking der jeugdlectuur op zich te nemen.
In het Maart-nummer verschijnt dan een ‘Ter inleiding’ van haar, waarin zij haar
ideeën over jeugdlectuur uiteenzet: psychologisch juist, met sfeer, wat avontuurlijk.
Van nu af geeft zij volgens deze inzichten haar recensies in dit tijdschrift. Natuurlijk
zet zij deze in Wiegekind en Kleuter en later in Het Kind weer voort, daarnaast,
vooral de laatste jaren, ook in Nederlandsche Bibliografie. Korte, pittige stukjes,
soms slechts een paar regels, maar die tot de kern doordringen van de talloze
boeken, die zij met belangstelling gelezen heeft. Met werkelijke belangstelling, want
met een merkwaardig jeugdige geest bleef zij geloven, niet alleen in de roman voor
grote mensen, maar ook in die voor het kind; eerlijke critieken met welwillende
instelling.

PAEDAGOGIEK
Eigen werk
In 1922 verschijnt haar eerste boek: Onze jonge Kinderen (Amsterdam, Johannes
Muller). Lang had zij geaarzeld eer zij daartoe besloot; de aanmoediging van haar
geraadpleegde oud-directrice was daarvoor nodig geweest. Achtereenvolgens
verschijnen nu: Van Kind tot Mensch (Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1926); Tot
Geluk geboren I en II (Amsterdam, Mij tot Nut van 't Algemeen, 1927 en 1929; in
het groot verspreid en herhaaldelijk herdrukt); Groei I: Ontwikkeling der
opvoedkundige denkbeelden en II: Gedachten over opvoeding uit alle tijden (in
samenwerking met anderen; Utrecht, Kemink en Zoon, 1930 en 1931); Nieuwe
Zakelijkheid in de Opvoeding (Amsterdam, van Holkema en Warendorf, 1932);
Leiding, (in samenwerking met I.C. de Boone-Swartwolt; Rotterdam, Nijgh en van
Ditmar, 1933; 7e druk 1951); Encyclopaedie voor Moeders (Amsterdam, Scheltens
en Giltay, 1935); Kinderen spelen (Amsterdam, C.A. Spin en Zoon, 1939, 2e druk
1943); Prille Jeugd (met medewerking van A.M.E. Beernink-Trip; Nijmegen,
Dobbelman, 1942). In 1950 levert zij een bijdrage in Het Babyboek voor de huisvrouw
onder redactie van C.M. Pasteur-van Swieten (Amsterdam, Jacob van Campen).
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Ve r t a l i n g e n
Lief en Leed van twee kleine jongens (Zeist, Ploegsma, 1927; naar: Georges
Duhamel, Les Plaisirs et les Jeux); Het nerveuse Kind en zijn Ouders (Amsterdam,
van Holkema en Warendorf, 1929; naar: Frank Howard Richardson, The nervous
Child); Moeder worden (Utrecht, W. de Haan, 1934; naar: Louise Diel, Ich werde
Mutter).

LITERATUUR
Jeugdlectuur
a. Een serie kinderboeken:
De Kinderen van het Holthuus (Amsterdam, Johannes Muller, 1923; 2e druk onder
de titel: Het Huis de Gele Brem, Amsterdam, van Holkema en Warendorf, 1932);
De Dokterskinderen (Amsterdam, Allert de Lange, 1931; 2e druk onder de titel: De
Familie Harringa, Amsterdam, van Holkema en Warendorf, 1932). Beide uitgaven
van van Holkema en Warendorf vormen de eerste van de Gele-Bremserie, waarin
verder verschijnen: Mijn Oom uit Engeland (1933) en Liesbeth (1934). De Familie
Harringa is in het Duits vertaald onder de titel: Liesel reist nach Holland (Wien,
Winkler, 1934). Alle vier zijn in herdruk bij de Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschappij,
's Gravenhage.
Later verschijnt nog: De Pleegzoon van den Houtvester, een oud Kerstverhaal
naverteld (Hillegom, Editio, 1939).
Juist verschenen is, zoals het nog geheel door de schrijfster is voorbereid: Van
Haver tot Gort, de geschiedenis van het graan ('s Gravenhage, W.P. van Stockum
en Zoon).
b. De Oude Sprookjes, verzameld en vertaald naar de oorspronkelijke teksten
(Baarn, Hollandia Drukkerij, 1948; 2e druk, posthuum, 1950).
c. Een reeks prentenboeken:
Het eerste Prentenboek (Amsterdam, van Holkema en Warendorf, 1932); Het
tweede Prentenboek (id. 1934); Serie Kleingoed (2-7 jaar): 14 deeltjes, Amsterdam,
C.A. Spin en Zoon, 1940-1945); De Geschiedenis van Betsie het Paard (Amsterdam,
A.J. Strengholt, 1940; 2e druk 1942); Anneliesje uit den Achterhoek (id. 1941); Klaas
Arlekino en het Paardje Beyaard ('s Gravenhage, W.P. van Stockum en Zoon, 1948);
Lui Jetje in Luilekkerland (id.).
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Schetsen
Moeder en Kind voor de Lens (Amsterdam, Kosmos, 1932); Noordzeewind en
Tropenzon (in samenwerking met T. Oeff; Maastricht, Leiter-Nypels, 1937).

Romans
Eens komt de Dag (Baarn, Hollandia Drukkerij, 1939); De Hooge Stoep (id., 1942).
De laatste verschijnt clandestien en is spoedig uitverkocht, natuurlijk zonder te zijn
besproken.

Bloemlezingen
Het Rosarium (in samenwerking met I.C. de Boone-Swartwolt; Amsterdam, J.M.
Meulenhoff, 1936); De Bron der Jeugd, het kind in de literatuur ('s Graveland, De
Driehoek, 1940); Wat het harte boeit: Mijn liefste gedichten (in samenwerking met
Ina van Blaaderen voor de illustraties; 's Gravenhage, W.P. van Stockum en Zoon,
1948).

Geschiedenis van het Jeugdboek
Oude Kinderboeken in: Het Nederlandsche Boek 1936 (Amsterdam, Nederlandsche
Uitgeversbond); ‘Met een boekske in een hoekske’ in vroeger dagen in: Kerstboek
1949 Panorama-Libelle; Het Jeugdboek in de loop der eeuwen ('s Gravenhage,
W.P. van Stockum en Zoon, 1949).
Een grote voldoening schonk haar de opdracht van de Nederlandse Uitgeversbond,
zijn catalogus van in 1936 verschenen uitgaven in te leiden met een studie over
Oude Kinderboeken, die van het begin af haar belangstelling hadden gehad. Nog
meer voldoening gaf het haar, de door haar met zoveel toewijding verzamelde
gegevens en gedachten bewaard te weten in het werk, dat zij eind 1949 nog in het
licht mocht geven en dat in zekere zin haar levenswerk kon heten.
Ook aan het boek Van Moeder op Dochter (Leiden, Brill, 1948) verleende zij haar
medewerking door gegevens over de geschiedenis der jeugdlectuur te verstrekken.
Een geschiedenis van Amsterdam, die zij tijdens de oorlog schreef, bleef door
verschillende omstandigheden onuitgegeven.

MAATSCHAPPELIJKE ARBEID
Lezingen
In 1919 debuteerde zij met een lezing over ‘De moderne Vrouwenbeweging en
kosteloos Onderwijs’ voor de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht (zonder
daarvan lid te zijn). In 1920 hield zij een
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voordracht over ‘De positie der Huisvrouw in verleden en toekomst’ op de
tentoonstelling Het Huis en zijn Inrichting te Amsterdam. Twee jaar later spreekt zij
voor de Afdeling Amsterdam der Vereniging van Huisvrouwen over: Het kind in de
literatuur, een thema dat zij meermalen zal behandelen in de reeks van ongeveer
tweehonderd die volgt: voor het Nut, de Vereniging van Huisvrouwen, andere
verenigingen, de Volksuniversiteit, de radio (een lezing in 1928 gehouden verschijnt
als V.P.R.O. Uitgave no 16 onder de titel: De onderlinge verhouding der drie
opvoedingsmilieus). Zij spreekt ook in 1930 te Luik op het 4e Congrès international
d'Education familiale; in 1931 te Brussel; in hetzelfde jaar te Parijs op het Congrès
international de l'Enfance (over de opbouw van Drente; tekst in: Compte rendu du
Congrès, p. 321; cf. p. 44); in 1932 op het Tweede Congres voor Kleuterzorg te 's
Gravenhage. In 1947 moet zij deze arbeid als te vermoeiend staken.

Onderwijs
1 October 1922 werd zij belast met het onderwijs in paedagogiek aan de
opleidingscursus voor leraressen in Kinderverzorging en Opvoeding, die aan de
Nieuwe Huishoudschool te Amsterdam werd verbonden. De hele didactiek er voor
moest zij zelf scheppen; zij werkte hard en vormde een schare zeer dankbare
leerlingen. In 1938 noopte haar gezondheid haar dit werk op te geven.
Daarnaast gaf zij, eveneens van 1922 af, menige moedercursus voor
volksvrouwen, eerst in Ons Huis te Amsterdam, daarna onder de auspiciën van de
Vereniging voor K. en O. Haar eerste boek bevatte de stof, die zij in de eerste cursus
had behandeld en om welker verzameling de eenvoudige cursisten hadden verzocht.

Ve r e n i g i n g e n
Het spreekt wel van zelf dat ook menige vereniging een beroep op haar deed, veelal
voor een bestuursfunctie. Bij de oprichting in 1938 der afdeling Amsterdam van de
Nederlandse Soroptimistclub werd zij een der eerstbenoemde leden. Jarenlang was
zij voorzitster van de afdeling Amsterdam der Nederlandse Vereniging voor
Paedagogiek en lid van het hoofdbestuur dier vereniging, alsmede voorzitster van
de Commissie van Toezicht op het Nijverheidsonderwijs te Amsterdam. Voor haar
geliefde volkskunst ijverde zij ook in verschillende verenigingen. In 1945 werd zij
benoemd tot lid van de Maatschappij der
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Nederlandse Letterkunde, waarvan zij sedert trouw de jaar- en soms de
maandvergaderingen bezocht; haar laatste treinreis maakte zij op 20 Mei 1950 naar
Leiden om de lezing van Prof. Kroes over het sprookje, dat haar grote liefde had,
bij te wonen.

Te n t o o n s t e l l i n g e n
In 1920 was zij lid van het comité der bovengenoemde tentoonstelling; ook menige
andere hielp zij organiseren, waarbij zij zich met de afdeling kinderboeken of
kinderspeelgoed belastte, zo die van 1932 te Amsterdam: Moeder en Kind. De
tentoonstelling ‘Het Jeugdboek hier en elders’, die op 28 Februari 1950 in de
Universiteits-bibliotheek te Amsterdam geopend werd, was geheel door haar
samengesteld in aansluiting bij haar kort te voren verschenen geschiedenis van het
Jeugdboek. Jarenlang had zij geijverd voor de erkenning van het jeugdboek als
onderdeel van de literatuur; hier voor het eerst werd het inderdaad voor vol
aangezien. De tentoonstelling duurde drie weken en had een groot succes, maar
sloopte hetgeen haar nog aan krachten was overgebleven.

GEZIN EN PERSOON
Om begrijpelijke redenen is deze paragraaf naar het eind verschoven, maar het zou
toch onjuist zijn die weg te laten, zeker in het levensbericht over haar, die zozeer
het gezin als de kern der maatschappij zag. Haast ondanks zich zelf was zij een
‘werkende vrouw’ geworden, maar zij zou het als verraad aan haar plicht gevoeld
hebben haar huishouden daarbij te verwaarlozen. Als zij zich naar haar werk begaf
of zich 's morgens al tijdig tot schrijven zette - alleen in de morgenuren kon zij goed
werken, 's middags moest zij rusten en 's avonds las zij meestal - had zij eerst alles
op gang gebracht in haar gezin, dat meermalen nog door de zorg voor een of meer
pupillen verzwaard werd. En dit alles ondanks een zwakke gezondheid: eerst
migraine met bijna wekelijkse hevige aanvallen, later angina pectoris.
Bovenstaande schets van de arbeid zal de persoon reeds voor een goed deel
hebben doen kennen. Een paar sprekende trekken mogen daaraan nog woreen
toegevoegd: haar liefde voor kinderen, zonder welke trouwens haar werk onmogelijk
zou zijn geweest, voor muziek (vooral Beethoven), haar aanleg voor architectuur zelf ontwierp zij het plan voor ons mooi en practisch zomerhuisje (zie de beschrijving

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

174
onder het pseudoniem Jo van Wisch in De Vrouw en haar Huis, 1 Januari 1923) -,
haar trouw in alles, die ik dankbaar herdenk, haar innige vroomheid buiten elk
kerkelijk verband.
Onder de papieren, die zij in de laatste dagen van haar volbewust leven in handen
had gehad, was een klein blaadje: Stemmen, Orgaan van de afdeling Schiedam
van de Nederlandse Protestantenbond, 29 April 1950, waarop zij geabonneerd was.
Er komt een sonnet in voor van Jan van Nijlen getiteld ‘Wijsheid’, dat mij herinnert
aan een gedeelte van een langer gedicht van Fernand Gregh. De laatste vier regels
mogen hier tot een kwatrijn worden verenigd:
Hij weet alleen het beste woord van 't leven,
Die aan het einde van zijn vroom bestaan
Het kwaad niet heugt dat anderen bedreven,
Maar zeggen kan: ik heb mijn werk gedaan.

K.J. RIEMENS
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Carel Theodorus Scharten
(Middelburg, 14 Maart 1878 - Florence, 31 October 1950)
Toen Carel Scharten de 60 gepasseerd was, begon hij iets, om welks uitslag menig
schrijver hem benijden mag. Hij zette zich neer om de herinneringen van zijn
kinderjaren te schrijven, die bij hem bijzonder ver terugreikten, tot zijn tweede jaar.
Hij die in sommige perioden van zijn leven wel eens als een precieus
woordkunstenaar was opgetreden, deed dit, in de schone herfst van zijn leven, zo
voorzichtig en stil, dat ik in onze litteratuur, die toch zoo rijk is aan verhalen over
kinderen, maar zelden een relaas van kinderleven heb aangetroffen, dat soberder
en zuiverder was (Het Verloren Paradijs). En het kind is de vader van de man. Het
kind Scharten, dat wij in dit boekje leren kennen, heeft een aangeboren
beminnelijkheid en aanhankelijkheid. Hij is intelligent en overgevoelig, al blijkt het
dat hij zich tussen zijn latere schoolkameraden best te redden wist. Hij is trouw en
vooral eerlijk. De oude schrijver draagt er bijzondere zorg voor, van zijn kinderzonden
en -onzuiverheden niets te verzwijgen. Hij bereikt er bij de lezer alleen mede, wat
Henr. Roland Holst, die in 1948 het kostelijk boekje las en herlas, zo aardig uitdrukte:
‘alles bijeengenomen, door en door een goed jongetje’.
Het zijn die eigenschappen van gevoeligheid, rechtvaardigheidszin en scrupuleuze
eerlijkheid die Carel Scharten in het leven heeft medegenomen en die hem later,
als criticus der Nederlandsche litteratuur zouden blijven kenmerken.
Uit dit boekje weten we reeds, dat Carel Scharten te Middelburg geboren werd.
Zeeland was het stamland van zijn moeder; zijn familie van moeders zijde woonde
er; hij vermeldt het zingende Zeeuwse accent van zijn moeders stem; hij beschrijft
zijn ooms en tantes in hun aartsvaderlijke huizen, door boomgaarden omringd. Maar
toen hij vijf jaar was vertrok het kleine gezin Scharten naar Holland. Zijn vader,
evenals bijna alle voorzaten in de familie Scharten, was militair en in 1883 werd hij
bij de Jagers in den Haag geplaatst. 't Was daar, dat Carel tot zijn 12de jaar de
Nutschool van den Heer Reeser volgde. Aan deze uitmuntende school behield hij
een dankbare herinnering. Men vindt dan ook, aan het einde van het Verloren
Paradijs, een kleine posthume hulde aan de latere Hoogleraar in de letteren, prof.
Prinsen. Die was aan deze school als jong onderwijzer verbonden en wist de jongens
buitengewoon te boeien.
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Volgens de familietradities had Carel militair moeten worden. Doch rond zijn 12de
jaar begonnen zich de eerste verschijnselen voor te doen van een euvel, dat hem
zou blijven plagen, totdat hij voorgoed in Italië leefde: de asthma. Dus dacht zijn
vader, zeker wel met spijt, aan een rustige staatsbetrekking als toekomst voor zijn
enige zoon, en Carel ging naar de H.B.S. 5 jarige cursus. Dat gebeurde in Leiden,
waarheen zijn vader als kapitein was overgeplaatst. De jonge Scharten was een
goede leerling. Spoedig begon de liefde voor de letterkunde in hem actief te worden.
Dat leidde tot een fameuse ‘letterkunde-club’, onder permanent voorzitterschap van
Carel. Daar lazen de jongens - er waren zelfs studenten bij - Gezelle, Perk en Gorter,
het verrukkende nieuwe geluid van die dagen. Ook het zelfbewust dichterschap van
Verwey imponeerde hen bovenmate. Van alle samenkomsten pende Scharten de
uitvoerige notulen, die nog een zekere documentaire waarde hebben voor de
stemmingen van de jeugd-van-toen. Al deze bedrijvigheid belette hem niet, een
prachtig eindexamen te doen, als no. 2 van Noord-Holland.
En dan, de practijk. Wederom overgeplaatst, dit keer naar Harderwijk, vond zijn
vader een plaats voor hem op het kantoor van de ontvanger der Registratie, als
surnumerair. Voor het theoretische nam hij privaatlessen in het naburige Amersfoort.
Zijn jonge weetgierigheid verzette zich tegen deze studie niet. Maar het kantoorleven
ging hem na een paar jaren bitter tegen staan. En de goede vader vroeg de zoon,
wat hij dan wel wilde?
De jonge Scharten wist dit best! Staatsexamen en dan rechten studeren. En dus
zag het jaar 1899 hem op een huurkamer in Utrecht. Een befaamde leraar gaf hem
lessen in Latijn en Grieks. Maar deze leraar was tegelijk een vlammende
bewonderaar van de pas ontloken nieuwe letteren in Nederland, en als men dan
een leerling krijgt die over niets ter wereld liever hoort spreken dan over deze nieuwe
letteren!... Andere invloeden kwamen daarbij. Ed. Verburgh, die een markante
persoonlijkheid was, haalde hem, die ondertussen reeds enige verzen in De Gids
gepubliceerd had, in het tijdschrift De Arbeid. En dan was er de fanaticus van het
Nederlandse lied, Coers, die avond aan avond zijn jongere vriend, die een mooie
zangstem had, in het net zijner illusies gevangen hield. Ook hoorde hij, als iedere
jongere in die tijd, de roepstem van Van Eeden en zijn Walden! De jonge Scharten
heeft daar enige weken verbleven, maar dit soort nieuw leven stond hem niet aan.
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Het einde van die twee, eigenlijk zó rijke jaren was ondertussen: een examen
waarvoor hij smadelijk zakte. Toen stelde zijn vader, die nu wel ten einde raad was,
hem voor - als laatste proef - eenvoudig naar school terug te gaan, naar het
gymnasium te Zwolle als extraneus voor de hoogste klas. Hij was toen al 22 jaar!
En de verbaasde leerlingen zagen op een goede dag als nieuwe klasgenoot een
jonge man met een rood baardje en een zelfbewuste houding binnenkomen. De
boetetocht was hem niet gemakkelijk gevallen, deze boete voor veel in velerlei
geestdriften verspeelde tijd!
Maar Carel had een moedig hart en ... het viel mede. Er waren maar drie
leerlingen, en zij waren alle drie begaafd, een van hen was de jonge Joekes, de
latere minister van koloniën. Hij won spoedig hun vriendschap, en ook die van de,
zelf zo geestdriftige, conrector Dr Beversen. Te diens huize ontmoette hij Margo
Antink.
Onnodig bijna te zeggen, dat hij ditmaal, na een jaar, een behoorlijk examen deed.
Maar van de studie in de rechten is niets gekomen. Hij had in dit jaar zijn eerste
verzenbundel Voorhal uitgegeven, en van Dr Bijvanck in De Gids een uitvoerig en
bewonderend artikel daarover gekregen. Tevens, door bemiddeling van Van
Nouhuys, verzocht de uitgever Honig hem, een nieuwe Geschiedenis der
Nederlandse letteren te schrijven Dit was aanmoediging genoeg, om de tocht zijns
harten te volgen. Hij wierp zich met hart en ziel op de vrije studie der letteren en hij
verloofde zich met Margo Antink.
Toen Frans Coenen haar, Margo, in een brief feliciteerde, vermeldde hij terloops
dat de Heer Israels, als Parijse correspondent van Het Handelsblad aftrad. De
verloofden solliciteerden samen en Charles Boissevain gaf hun, met enthousiasme,
deze post. Zij trouwden en vertrokken aanstonds naar Parijs.
Dit werk in Parijs was voor hen in de aanvang vol charme. Maar het eiste veel.
Voor een geschiedenis der letterkunde ontbraken de rust en het materiaal. Ten
hoogste hielden zij wat uren over voor eigen werk, verzen van Scharten, terwijl ook
toen reeds de eerste hoofdstukken van Sprotje ontstonden. Maar na een paar jaren
bleken het ongewisse klimaat van Parijs en de jacht der journalistiek een bedreiging
van Schartens altijd enigszins labiele gezondheid te worden. Er moest wel eens
naar een plaatsvervanger worden omgezien. Dit deed het enthousiasme van de
hoofdredacteur aanmerkelijk dalen.
In het voorjaar van 1905 keerden zij naar Holland terug. Te Apeldoorn
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richtten zij zich een aardig en eenvoudig huisje in, waar op de 9de April 1906 hun
dochter werd geboren. In die tijd werd door De Gids aan Scharten een geregeld
litterair overzicht aangeboden, met een vaste bezoldiging. Dat overzicht heeft
Scharten 15 jaar lang geschreven. Maar spoedig bleek ook het hooggelegen en
droge landschap rond Apeldoorn weinig te deugen voor zijn asthma. En wederom
was het De Gids die uitkomst bracht en die het jonge gezin voor een wintervacantie,
tot herstel van gezondheid, naar het Zuiden zond. Daar zouden zij, met een korte
onderbreking gedurende de eerste wereldoorlog, blijven.
Lugano was de eerste étappe. Daar, of eigenlijk in het daarboven gelegen
Castagnola, woonden zij drie jaar. Het plaatsje werd de Schartens zéér lief. Zij
verwerkten er hun Parijse indrukken in de roman Een huis vol mensen, die weldra
in De Gids begon te verschijnen en waarvoor zij later de Tollensprijs kregen.
Dit laatste terecht. Het is een boek, fris als de jeugd, en vol van vertrouwen in het
leven, al is de geschiedenis van het jonge vrouwtje dat met twee jonge artiesten
samenleeft en ten slotte toch weer teruggestoten wordt in de poel der Parijse
prostitutie, tragisch genoeg. Maar wat wil men? De jeugd ziet de tragiek wel, maar
ze neemt zich voor het beter te doen en de wereld beter te maken (althans: in déze
jaren nam zij zich dit voor!) En naast die droefeindende idylle: welk een rijkdom van
observatie, van zotte en tragische en eigenaardige typen, die ‘het huis’ van loge tot
zolderkamer vulden. En één figuur is er, die al dieper gezien werd. Dat is die van
Jeanne, de zich opofferende dienstmaagd van het gezin Lourty. Zij is een voorvorm
van Sprotje, en vele andere figuren in de latere Italiaanse romans. Zij belichaamt
reeds een levenslang ideaal, ik kan beter zeggen: een levenslange eerbied van de
beide Schartens: die voor de eenvoudige menselijke goedheid, de argeloze
humaniteit. Het boek had een voor die tijd onverwacht succes. De menselijke warmte
die eruit straalde, verraste het Nederlandse lezerspubliek (resp. de gewone lezer)
dat door de aesthetische verschraling van de natijd der Nieuwe Gids aan deze
warmte een weinig ontwend was.
Toch zette de samenwerking van beide auteurs zich in die jaren nog niet door.
Margo Antink wijdde zich aan haar Sprotje-cyclus - Carel Scharten ging zich meer
en meer concentreren op zijn critische arbeid. Behalve zijn overzichten voor De
Gids verzorgde hij ook vanaf 1916 tot ver in de twintiger jaren het letterkundige
feuilleton in De Telegraaf.
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Zo was hij gedurende anderhalf decennium de bemiddelaar tussen het publiek en
de literatuur: een waarlijk centrale positie! Om Scharten als criticus te doen kennen,
citeren wij hier een korte en klare beginselverklaring uit zijn rijpere tijd (Inleiding van
de Roeping der kunst): ‘Het verschil met het eerste werk (Krachten der toekomst
C.) bestaat daarin, dat de aard en de strekking dezer critiek-voering zich ongemerkt
en fundamenteel gewijzigd hebben. Afstammeling van de tachtigers, ging ik
aanvankelijk uit enkel van de kunst. En als ik toen al vroeg om meer eenvoud, meer
warmte, meer klaarheid, om een zuiverder taal, om een groter lijn in de stijl, om een
hechter architectuur in de samenstelling; ja, zelfs als ik uitzag naar een diepere
stroom van algemeen menselijk leven, ... dan was dat, omdat ik de tachtigers
verdwaald zag en verloren ver buiten de mensheid, en gevoelde, welke wegen de
Kunst had op te gaan wilde zij weer verstaan worden en genoten. En was het mij
dus te doen om de toekomst, - allereerst was het toch om de toekomst-der-kunst.’
Klaarder en ernstiger kan het niet gezegd worden, en woord voor woord geldt dit
ook voor nu. Het stemt zelfs enigszins weemoedig dat dit altijd weer herzegd moet
worden. En hoe was nu de praktijk na deze beginselverklaring? Hij heeft enkele
fouten gemaakt, maar welke criticus maakt die niet? Als ‘zoon van tachtig’ heeft hij
de grootheid van Couperus niet voldoende gezien, al moeten wij daarbij erkennen
dat Couperus daar zelf wel enigszins aanleiding toe gaf door met een zekere
regelmaat een meesterwerk te doen alterneren met een maaksel van minder kwaliteit.
Daartegenover heeft hij bijv. de grandiose figuur van Geerten Gossaert onmiddellijker
begrepen en beslister erkend dan iemand anders in Nederland. Maar waarom zullen
wij de dingen tegen elkander afwegen? Het gaat bij een criticus van een voorgaande
periode allang niet meer om de afzonderlijke oordelen, maar om de aesthetische
en morele atmosfeer die in zijn geschriften heerst. En zo gezien is het herlezen van
deze bundels een avontuur, even boeiend als verkwikkend. Scharten kon uitermate
scherp zijn, vlijmend zelfs. Maar altijd was deze scherpte omgeven door een sfeer
van humaniteit. Men zou nu zeggen: sportiviteit! Het ging altijd om de zaak, nooit
om de persoon. Een essay, b.v. als dat over Quérido's Jordaan, is ook nu nog een
aesthetisch en moreel meesterwerkje. Het was op zichzelf al een daad van
onafhankelijkheid, temidden van de jubelkoren die in 1912 dit werk omgaven, met
zulk een scherpinsnijdende analyse te komen die

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

180
geen enkele tekortkoming of overdrijving in dit barokke werk ononthuld liet. Maar
ook in zijn scherpste aanval blijft Scharten altijd zoeken naar wat hij kan bewonderen.
Vandaar dan telkens een onverwachte anti-climax die aan de dynamiek, de
onstuimige en bijna weerloze menselijkheid van deze schrijver ten volle recht doet.
Dit was Scharten, in dozijnen van de beste critieken. De critische blik was helder
genoeg, maar de wil tot bewonderen bleef altijd overheersen. Hij kende de deemoed
van de overgave aan een kunstwerk. En is daardoor ook nu nog voorbeeldig. Half
in de 20er jaren neemt Carel Scharten afscheid van de critiek, - en als romancier
neemt hem de samenwerking met zijn vrouw Margo Antink dan voortaan
hoofdzakelijk in beslag. Na de heerlijke jaren in Lugano waren de Schartens in Italië
blijven zwerven, nu hier, dan daar wonend, en het reservoir hunner herinnering
vullend met tal van liefelijke Italiaanse landschappen en talloze ontmoete figuren.
Schartens gezondheid, de kwellingen van het asthma, maakte een langdurig verblijf
in het vaderland niet meer mogelijk.
Dan wordt in 1924 Florence hun vaste woonplaats. In samenwerking verschijnen
Het geluk hangt als een Druiventros, De vreemde Heerschers, - in later jaren De
1
nar van de Maremmen, enz., en als kern van deze lange reeks: de cyclus Francesco
Campana, die men hun beider geloofsbelijdenis kan noemen. Het succes van deze
boeken was verwonderlijk. Zij bereikten oplagen, als in Holland nooit voorgekomen
waren. Een 30ste druk was geen zeldzaamheid. Dit was een der gelukkigste perioden
van Carel Schartens loopbaan. Hij was in de volle kracht van zijn leven, zijn
gezondheid was definitief verbeterd, en samen met zijn hoogbegaafde vrouw
verwerklijkte hij het centrale programma-punt van zijn critisch werk: te spreken tot
vele mensen, de harten te winnen der lezers, hun ogen te openen voor de
schoonheid en goedheid, die, hoezeer aangevochten, toch bestaande zijn. Het is
hier niet mogelijk deze romans anders dan samenvattend te behandelen. Zij brachten
de Nederlandse lezers ten eerste de verrassing van ongekende en wonderbaar
schone landschappen, van vreemde mensen in wie zij toch allengerhand het
algemeen menselijke herkenden en terugvonden, en een meer bewogen en toch
ook stijlvoller levensavontuur dan men in de familieroman van Nederland gewend
was. - Men zou willen bepalen wat het aandeel was van beide begaafde auteurs in
deze werken. Weliswaar:

1

Men zie hierachter de complete bibliographie.
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de Schartens zagen nooit graag, dat men in deze al te scherp onderscheiden ging.
Toch mag men op grond van hun aparte werken wel een kleine hypothese wagen.
De onafzienbare reeks typen: boeren, kleine winkeliertjes, zonderlingen, die in deze
boeken ons voorbij gaan: hier werkte het scherpe, soms snaakse, soms tot het
tragische geneigde observatie-vermogen van Margo. Om met die snelle blik dat
alles als in de vlucht te grijpen, daarvoor was Carel juist iets te dromerig. Maar de
zorg voor de taal en wat belangrijker is: de meditatieve achtergrond, de bepeinzing
die deze verhalen begeleidt, daarin herkent men Carel Scharten. Vandaar dat het
aandeel van Scharten aan beider meesterwerk, Francesco Campana, buitengewoon
groot moet zijn geweest. Zeker, daar is de prachtige, sarcastische beschrijving van
het baatzuchtige en sluwe winkeliersgezin, en als tegenstuk de gulle zeeman met
zijn aanhankelijke vrouw, en wie zou eraan twijfelen, dat de hand van Margo hier
werkzaam was? Maar de psychologie van de van kind tot man groeiende Francesco
Campana, die de geschiedenis van een mens is, méér nog een type mens dan een
individu, en die als zodanig gesteld wordt tegenover de elementair menselijke
problemen: jonge liefde, dwaaltochten der zinnelijkheid, het vreselijke probleem van
het lijden van mensen en dieren, de strijd om aan God te kunnen geloven, - deze
conceptie kan alleen uit de geest van Carel Scharten, de meditatieve, geboren zijn.
Het boek kan men in vele gedeelten wel een gecamoufleerde autobiographie
noemen. Het heeft als zodanig een treffende gelijkenis met de eerste vier of vijf
delen van Romain Rollands Jean Christophe, en men kan zich erover verwonderen,
dat dit nooit werd opgemerkt. Alleen: de Schartens hebben er goed aan gedaan,
hun held los te laten op ongeveer 25-jarige leeftijd. Zo bleef het zuiver een
‘Werdegang’ van een jonge, begaafde ziel, zonder de vele delen talentvolle ballast
waarmede Romain Rolland zijn boek topzwaar maakt. Er zijn in Francesco Campana
bladzijden van een tegelijk beeldend en lyrisch denken, die een grote diepgang
bereiken.
Elke schrijver van betekenis stelt een daad in zijn leven, waaromheen zijn ander
werk zich groeperen laat. Wanneer men aanneemt, dat Francesco Campana zijn
ontstaan dankt aan de impuls van Scharten, zich eenmaal definitief rekenschap te
geven van het leven en de problemen waarvoor elk mens zich gesteld ziet, dan kan
men meteen zijn plaats vaststellen in onze literatuur. Met Nico van Suchtelen en
P.H. van Moerkerken vormt hij een min of meer gesloten groep. Zij hebben
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ten eerste dit gemeen, dat zij meer beeldende philosophen dan geboren vertellers
zijn. En zij vertegenwoordigen in ons land het laat 19de eeuwse humanisme. Hun
incubatie-tijd lag uiteraard in de jaren rond de eeuw-wisseling, maar eerst in de
twintiger jaren kreeg hun werk de definitieve vorm; ook Van Moerkerkens grote
cyclus De Gedachte der Tijden werd eerst toen voltooid. Het was een humanisme
dat nog geloofde in de mens, en dat, hoewel verontrust door de eerste wereldoorlog,
bleef geloven. De schok van die oorlog heeft dit geloof eer aangevuurd dan verzwakt.
Meer waakzaamheid was geboden tegenover de blinde driften die zo onverwacht
waren losgebarsten, - toch bleven zij vertrouwen in de methode die binnen zekere
grenzen beproefd gebleken was: steeds meer begrijpen zou steeds meer mededogen
wekken en het kwaad aan zijn eigen afzichtelijkheid doen vergaan. Geen andere
richtlijn beheerst de grote historische romancyclus van Van Moerkerken, de romans
en geschriften van Van Suchtelen, de Francesco Campana van de Schartens. De
zaak is, dat zij in 't voetspoor van Aristoteles, bewustzijn en geweten identificeerden.
En de allerbitterste ontdekking der 20ste eeuw, dat er een demonische omkeer van
dit bewustzijn mogelijk was, dat men het kwaad bewust kan kiezen, dat men kan
doen lijden met volkomen bewustzijn van wat dit lijden inhoudt, - deze demonische
omkeer en deze crisis van het bewustzijn bleef hun als scheppende kunstenaars
bespaard. Zij zagen het nog wel geschieden, zij zullen hun houding er tegenover
bepaald hebben, maar hun werk was toen al voltooid.
De Schartens hebben hun dagen vroom gebruikt. Zij hebben, in de overdrachtelijke
zin, gearbeid zolang het dag was, totdat aan Schartens moede hand de pen ontviel.
En nog schijft hij mij dan: ‘de verlangens (om te werken) zijn er nog, maar de kracht
reikt niet meer toe’. Het is bijna ongeloofelijk dat, naast deze omvangrijke
samenwerking, zij beiden ook nog iets als een eigen levenswerk konden scheppen.
- Alleen schreef Carel Scharten, behalve de vele bundels essays en critieken, het
reeds genoemde Het verloren Paradijs en de verzen uit zijn jeugdperiode (de bundel
Voorhal 1901); een zeer merkwaardig drama in ‘blank verse’, De Zonde van Koning
David (in De Stem verschenen en daarna ook in boekvorm uitgekomen, helaas
nimmer opgevoerd) twee kunsthistorische reisverhalen, De Schatten van Groot
Griekenland en Verborgen Schoonheid in Toscane en Umbrie, die zijn omvangrijke
eruditie
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en zijn onlesbare dorst naar en belangstelling voor alle schoonheid uitspreken op
de lichtste en aangenaamste wijze. Aan novellen De Bloedkoralen Doekspeld, negen
door hem alleen geschreven novellen in de beide verzamelbundels Typen en
Curiositeiten uit Italie, (1917) en Het Bekertje van Valentijn.
Dan nadert het einde. Carel Scharten, ondanks zijn pre-occupatie met het probleem
van het lijden, heeft het leven altijd gezegend, hij heeft zich altijd, zonder schaamte
of voorbehoud, een gelukkig mens genoemd. Sprak men hem nader, dan schroomde
hij niet, als oorzaak van dit onbewolkte, door geen tegenspoeden of miskenning
aanraakbare geluk te noemen: het samenzijn met zijn vrouw. Hij bleef, tot aan het
naderen van de gouden bruiloft, haar altijd jonge, altijd verwonderde ridder.
Maar het werd, na 1948, duidelijk, dat de boze ziekte waaraan ook zijn moeder
was gestorven, zijn intrek in hem genomen had, telkens op andere plaatsen hem
aanvallend. In 1948 onderwerpt hij zich aan een operatie, een gezwel achter het
linkeroog moest verwijderd worden. Schijnbaar geneest hij geheel. In 1949 bezoekt
hij voor 't laatst het toch zo dierbare vaderland. Wij hadden ons er veel van
voorgesteld, het echtpaar Scharten in ons huis aan de Voorstraat te ontvangen en
hen ‘de stad der aandachtigheid’, Delft, die zij nauwelijks kenden, te laten zien. Maar
op de dag van hun bezoek kreeg Scharten een zwakteaanval en wij ontmoetten
hen in een Haagse pensionskamer. Achteraf gezien, was het toen al duidelijk dat
Scharten een stervend mens was. Hij was brekelijk mager geworden, deed aan als
bijna doorschijnend. Maar hij was van een stralende opgewektheid en vol van allerlei
belangstelling. Hij was nog steeds uitermate verzorgd gekleed, een dandy in de stijl
van zijn jeugd (die hij trouw bleef). - Wanneer zij naar Florence terugkeerd zijn,
verslechteren de berichten gaandeweg. Zijn vrouw had wel eens verteld, met welk
een gelatenheid hij vroeger de verschrikkelijkste aanvallen van zijn asthma doorstond.
Iets van die stille heldhaftigheid leeft ook in de brieven en later, de briefkaarten, die
dan nog naar Delft komen. Aanvanklijk wordt ons dringend gevraagd over zijn
toestand niet te gewagen tegen anderen, hij wil ‘niet beklaagd worden’. Over de
steeds dreigender wordende verschijnselen van zijn ziekte schrijft hij nooit anders
dan ‘met een glimlach’. Slechts één klacht herhaalt zich telkens in deze
correspondentie, de klacht dat hij, nu tegen het einde van hun samenzijn haar dit
aan moet doen: deze
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angsten, die moeiten. ‘Ik zal het in mijn lange leven wel verdiend hebben, maar zij
heeft niets verdiend en krijgt het toch’.
Dit zijn enkele woorden uit de briefkaart, waarin hij - de laatste hoop klaarblijkelijk
opgegeven hebbende - rustig en waardig zijn einde aankondigde. Kort daarop, toch
nog plotseling, is Carel Scharten gestorven.
DIRK COSTER

LIJST VAN GESCHRIFTEN
1899

Nationaliteit. Brochure overgedrukt uit de
‘Arbeid’, C.A.J. van Dishoeck.

1901

Voorhal. Verzenbundel. Verzen
verschenen in Gids en Arbeid. De Erven
Bohn. Haarlem

1902

Guido Gezelle. Brochure; verdediging v.
Gezelle tegenover Pol de Mont, L.J.
Veen.

1906

Natuurlijke Historietjes. Vertaling der
Histoires Naturelles van Jules Renard,
Wereldbibliotheek.

1909

De Krachten der Toekomst. Bundel
critieken uit de Gids, P.N. van Kampen.

1910

Het Spellingvraagstuk. Brochure. De
Vereenvoudigde, een gevaar voor volk
en stam, Wereldbibliotheek.

1917

De Roeping der Kunst. Bundel critieken
uit de Gids. Emm. Querido.

1917

Kroniek der Nederl. Letteren I. Buncel
critieken uit de Telegraaf, Emm. Querido.

1919

Kroniek der Nederl. Letteren II. Bundel
critieken uit de Telegraaf, Emm. Querido.

1920

De bloedkoralen Doekspeld. Novelle,
Emm. Querido.

1923

Kroniek der Nederl. Letteren III. Bundel
critieken uit de Telegraaf, Emm. Querido.

1933

De Zonde van Koning David. Tragedie
in blank verse, Wereldbibliotheek.

1939

De Schatten van Groot-Griekenland.
Kunsthistorisch reisverhaal.
Wereldbibliotheek.
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Verborgen Schoonheid in Toscane en
Umbrië. Kunsthistorisch reisverhaal.
Wereldbibliotheek.

1949

Het verloren Paradijs.
Kinderherinneringen. A.J.G. Strengholt.

Romans, novellen enz., geschreven in Samenwerking met M.
Scharten-Antink:
1906

Vertaling van Balzac's Het gevloekte
Kind.

1908

Een Huis vol Menschen. Parijsche
roman. Wereldbibliotheek.

1911

De vreemde Heerschers. Roman van de
Italiaansche Meren. Wereldbibliotheek.

1912

De Idealist. Onuitgegeven doch wel
opgevoerd Zedespel.

1913

Julie Simon. Levensroman van P.L.
Bakhuizen v.d. Brink. P.N. van Kampen.

1917

Typen en Curiositeiten uit Italië. Bundel
van 8 novellen, waarvan 5 van C.
Scharten. Wereldbibliotheek.

1918

't Geluk hangt als een Druiventros.
Roman uit Toscane, Wereldbibliotheek.

1922

Het Bekertje van Valentijn. Zes novellen.
Waarvan 4 van C. Scharten, P.N. van
Kampen.
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1924

De Jeugd van Francesco Campana.
Eerste deel van de trilogie: Het Leven
van Francesco Campana, De
Wereldbibliotheek.

1924

De Duistere Waarheid. Tweede deel van
de trilogie: Het Leven van Fr. Campana,
De Wereldbibliotheek.

1925

Het eeuwige Licht. Derde deel van de
trilogie: Het Leven van Fr. Campana,
Wereldbibliotheek.

1926

De Bigamist. Blijspel, onuitgegeven en
onopgevoerd.

1927

De Nar uit de Marenmen I. Massano, De
Wereldbibliotheek.

1927

Vertaling van Emile Zola's Germinal, De
Wereldbibliotheek.

1928

De Nar uit de Marenmen II. Naar de
eeuwige Stad, De Wereldbibliotheek.

1929

De Nar uit de Marenmen III. Florence,
De Wereldbibliotheek.

1931

Het Wonder der Liefde, De
Wereldbibliotheek.

1932

Jhr. Mr. James de Beyll, De
Wereldbibliotheek.

1933

Carnaval. Siciliaansche roman, De
Wereldbibliotheek.

1934

De gave Gulden. Hollandsche roman, De
Wereldbibliotheek.

1935

Littoria, De drooglegging der Pontynsche
moerassen, De Wereldbibliotheek.

1938

De groote Zorzi. Levensroman van de
Veneziaansche Schilder Giorgione, De
Wereldbibliotheek.

1941

Gij en Ik. vervolgroman op: In den vrijen
Amerikaan, De Wereldbibliotheek.
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Zeger Willem Sneller
(Winsum, 11 December 1882 - Amsterdam, 10 November 1950)
Zeger Willem Sneller werd op 11 December 1882 als zoon van Egbert Sneller en
Geertruida van Cuylenburgh te Winsum in Friesland geboren. De familie Sneller
stamde van Veluwse boeren. Egbert was geboortig van Oldenbroek, het toeval van
een benoeming tot hoofd van de Christelijke lagere school te Winsum deed zijn
oudste zoon - twee meisjes, waarvan de jongste vroeg gestorven is, waren eerder
geboren - in Friesland het levenslicht zien. Enkele jaren later werd het jonge gezin
nog een zoon geboren. Toen Egbert Sneller reeds in 1887 op 37-jarige leeftijd door
t.b.c. uit het leven werd weggenomen, moest Zegers moeder onder zorgelijke
financiële omstandigheden haar drie kinderen zien groot te brengen. Haar
schoonzoon noemde haar een vrome vrouw en uitnemende moeder, zoals ook haar
zoon Zeger in 1920 aan haar graf heeft getuigd. Het is begrijpelijk, dat Geertruida
Sneller-van Cuylenburgh Winsum, waar niets haar meer bond, verliet en dat zij met
haar kinderen terugkeerde naar haar geboortestad Utrecht, waar haar moeder nog
woonde. Zij heeft daar door het houden van pension in het levensonderhoud van
haar kinderen en zichzelf voorzien. In Utrecht ging in 1889 de jonge Zeger naar de
Christelijke Burgerschool, toen gevestigd aan de Minrebroedersstraat, waar
aanvankelijk niets op zijn begaafdheid wees: in het begin behoorde hij tot de zwakste
leerlingen. Doch gaandeweg moet zijn energie en eerzucht ontwaakt zijn en ging
hij tot de besten van zijn klas tellen: de zin voor studie was mede gewekt.
Tandenknarsend kon hij, zo vertelde zijn oudste zoon, langs het Gymnasium lopen,
omdat de middelen van zijn moeder hem niet de toegang tot de Universiteit konden
openen. Vanzelfsprekend ging de begaafde jongen naar de Christelijke
normaalschool om zich tot een onderwijzersloopbaan voor te bereiden. Hier moet
zijn aanleg en zijn werktempo hem wel tot de beste leerling hebben gemaakt en bij
de uitslag van zijn examen voor de lager acte ontving hij in 1901 dan ook een
bijzondere loftuiting van de commissie. Als onderwijzer begon hij aan de Christelijke
lagere school te Rijnsburg en vandaar werkte hij te Leiden voor de hoofdacte, die
hij in 1904 alweer als beste van de candidaten behaalde. Intussen had hij te Utrecht
een benoeming als onderwijzer gekregen. Ongetwijfeld zal hij zijn leerlingen de door
de wet voorgeschreven maatschappelijke en Christe-
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lijke deugden hebben bijgebracht: het ordevraagstuk vormde voor hem geen
probleem, hij behoorde tot de betrekkelijk kleine groep van geboren schoolmeesters,
die alleen met hun blik de lastigste jongens kunnen temmen. In het jaar 1905 had
hij een merkwaardig onderhoud met één der hoogleraren van de Vrije Universiteit
over de mogelijkheid om Nederlandse Letteren te gaan studeren. Zonderling genoeg
luidde het advies, dat hij ontving, bepaald afwijzend: hij moest zich maar tot het
lager onderwijs bepalen; er was trouwens geen studiebeurs beschikbaar. Ieder, die
Sneller in later jaren gekend heeft, begrijpt, dat hij het advies alleen gevraagd heeft
tot bevestiging van een gerijpt en nagenoeg onwrikbaar vaststaand besluit. Hij zal
er zeker reeds toen niet de man naar geweest zijn om zich door dit advies van zijn
plan te laten afbrengen: hoogstens is dit er te stelliger door geworden. Enkele
studenten, onder wie de latere Utrechtse hoogleraar Wagenvoort, hielpen hem met
de studie voor het Staatsexamen; Engels moet hij in hoofdzaak zichzelf hebben
bijgebracht. In het zolderkamertje van zijn moeders huis zwoegde hij in zijn vrije tijd
al voor dag en dauw, 's winters zonder verwarming, gewikkeld in een reisdeken,
‘om het hoofd koel te houden’. In 1907 legde hij met goed gevolg het Staatsexamen
af. Hij ontving zijn vaderlijk erfdeel, nam ontslag als onderwijzer en liet zich aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht inschrijven als student in de Nederlandse Letteren. In
1910 volgde - cum laude! - zijn candidaats. In hetzelfde jaar trouwde hij Cornelia
van Latesteyn, met wie hij al als kind had gespeeld en die medeleerlinge van de
normaalschool en later onderwijzeres te Utrecht was geweest. Later noemde hij zijn
lieve, diep gelovige vrouw het beste, wat Utrecht hem geschonken had. Hij was nu
tot leraar aan de Chr. Kweekschool te Middelburg benoemd, belangrijk niet alleen,
omdat dit een sport omhoog op de maatschappelijke ladder betekende, doch ook,
omdat hier de grondslag van zijn later proefschrift gelegd werd. Intussen werkte hij
voort ter voorbereiding van zijn doctoraal-examen, waarbij hij zich in de richting van
de Geschiedenis specialiseerde. In 1912, toen hij dat examen aflegde, was hij al
naar Den Haag verhuisd, waar hij leraar aan de Christelijke H.B.S. geworden was.
Ontstemd kwam hij uit Utrecht terug: het praedicaat cum laude was hem onthouden,
omdat hij in het geheel geen doctorale colleges gelopen had. Als pleister op de
wonde had Prof. Kernkamp hem de mogelijkheid van een cum laude bij zijn promotie
voorgehouden. Vier jaar later was het zover:
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de lof verkreeg hij voor zijn proefschrift Walcheren in de vijftiende eeuw, dat reeds
de kenmerken draagt van zijn markante stijl. Het heeft, b.v. door zijn uiteenzetting
over de bevaarbaarheid van de Honte en door de juiste localisering van de tol van
Iersikeroord, nog steeds zijn betekenis behouden ter kenschetsing van het
eigenaardig economisch belang van het eiland met zijn rijke verleden, waartoe het
oude Middelburg - sinds 1940 nog slechts ten dele herkenbaar - hem had aangezet.
Het boek is met liefde en indringend vermogen geschreven. Of Zeger Sneller zich
toen al een wetenschappelijke loopbaan had uitgestippeld? Zijn liefste wens is
misschien wel geweest eens zijn leermeester Kernkamp op te volgen. Doch zulk
een opvolging lag nog in een ver verschiet. Zeker is wel, dat die leermeester het
oog op zijn begaafde leerling gevestigd hield en aan zijn voorspraak mocht Sneller
stellig mede zijn benoeming tot onderdirecteur van het Bureau voor 's Rijks
Geschiedkundige Publicatiën, dat toen reeds onder leiding van Japikse stond,
danken (1919). Hij werd daar belast met de uitgave der bronnen tot de geschiedenis
van de handel met Frankrijk. De voorbereiding van die uitgave voerde hem naar de
Franse archieven, waardoor hij een nuttige verruiming van horizon verkreeg. In
1922 verschenen de eerste opstellen van zijn hand met détailstudies over de handel
met Frankrijk in de late Middeleeuwen, die hem meer naam als beoefenaar der
economische geschiedenis verschaften. Toen Posthumus in datzelfde jaar de
Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam vaarwel zegde om een
Economische Faculteit aan de Universiteit van Amsterdam te helpen opzetten, viel
de keus op Sneller als diens opvolger. Dankbaar erkende hij later, dat hij aan
Kernkamp die benoeming te danken had, die hijzelf als een credietbenoeming
betitelde. Zeer terecht koos hij in het onhistorisch Rotterdams milieu als thema van
zijn rede een negentiende-eeuws onderwerp: Economische en sociale denkbeelden
in Nederland in den aanvang der negentiende eeuw (1814-1830). In Rotterdam
heeft hij enorm hard gewerkt: zelf voelde hij zich temidden der economisten te kort
schieten in kennis der theoretische economie en hij beijverde zich die leemte aan
te vullen. De Rotterdamse omgeving, waar hij in de besturende colleges der
Hoogeschool met de daadkrachtige koopmanschap van de Maasstad in aanraking
kwam, moet een stimulerende invloed op hem hebben uitgeoefend. Hij slaagde erin
onder de studenten, die stellig dooreengenomen weinig historisch belangstellend
waren, toch een kleine groep te vinden, die ook na het
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candidaatsexamen als bijvak de economische geschiedenis koos. Zij zijn daarvoor
hun leven lang dankbaar gebleven. Het is hier wellicht de plaats iets over Sneller
als docent te zeggen. Zijn colleges waren wellicht niet meeslepend als die van zijn
welsprekende leermeester, ‘met zijn betoverend stemgeluid’, naar de karakteristiek
van Huizinga, doch wel mochten zij gelden als een model van logische opbouw en
heldere uiteenzetting. Als examinator werd Sneller door zijn studenten gevreesd,
zodat het repeteer-euvel daardoor voor de economische geschiedenis een al te
grote plaats ging innemen. Een persoonlijker verhouding tussen Sneller en de
studenten kon ook pas ontstaan met dat 15- of 20-tal, dat na het candidaats vrijwillig
het doctorale werk-college volgde. Ook daar was hij lang niet gemakkelijk; hij stelde
zware eisen en aan de door zijn leerlingen samengestelde werkstukjes en scripties
werd ook naar vorm en stijl lang geschaafd, vóór die in zijn ogen genade konden
vinden. Op velen maakte zijn methode een misschien te schoolse indruk, ook was
‘zijn kritiek doorgaans niet in de aangenaamste bewoordingen vervat’, zoals één
van zijn promovendi het heeft uitgedrukt. Onder zijn eigenlijke leerlingen bevonden
zich echter een aantal van de beste studenten, die stellig niet het plan hadden pur
sang historici te worden, doch die begrepen hebben, van hoe grote betekenis juist
deze methodische aanpak van problemen voor de wetenschappelijke vorming, ook
buiten het terrein, dat Sneller doceerde, moest zijn. Voor en na ontstonden onder
zijn leiding een aantal dissertaties, waaronder een voor proefschriften bijzonder
hoog percentage uitblinkers. Merkwaardig is ook het groot aantal docenten, dat
mede onder zijn leiding gevormd, het hoger onderwijs is gaan dienen. In de jaren,
die op zijn benoeming volgden, heeft Sneller zich het economische
begrippenapparaat eigen gemaakt, dat bij de beoefening der economische
geschiedenis onmisbaar moet worden geacht. Hij publiceerde op velerlei terrein:
aanvankelijk nog in de lijn der bronnenpublicatie, welke hem in Den Haag was
opgedragen, doch die hij tenslotte ter voltooiing aan Dr W.S. Unger overdroeg. Zijn
bibliographie vermeldt voorts studiën over de plattelandsnijverheid van wol, linnen,
bombazijn en katoen, waarvoor hij, getuige de aantekeningen in zijn schriftelijke
nalatenschap, lange tijd in archieven vorsersarbeid moet hebben verricht. Hij werd
daarbij een kenner van het economisch verleden van Rotterdam, waaraan hij zeer
belangrijke opstellen wijdde - ik denk aan die over de tijkweverij te Rotterdam en te
Schiedam, aan de stapel der
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Westfaalse linnens, aan de geschiedenis der Rotterdamse Wisselbank - die later,
met andere gebundeld onder de titel Rotterdams bedrijfsleven in het verleden zijn
verschenen (1940). Ook het nog in 1946 verschenen boek over de Geschiedenis
van den steenkolenhandel van Rotterdam verdient hierbij vermelding.
Met onze Maatschappij heeft hij betrekkelijk weinig aanraking gehad; sinds 1920
was hij lid, doch ik vond slechts één voordracht in de voor de leden toegankelijke
vergadering der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde van 1934 vermeld
over Marktverkeer en transito in het IJselgebied in de late Middeleeuwen en in den
tijd der Republiek. In groter verband behandelde hij dit onderwerp in zijn boekje
Deventer, die Stadt der Jahrmärkte, verschenen als Pfingstblatt van de Hansische
Geschichtsverein in 1936. Deze studie, die vooral voor de oudere tijd een uiterst
heldere uiteenzetting heeft gegeven - de zestiende eeuw, waarvoor het minst bekend
was, had hij, naar zijn eigen mening, te snel moeten afdoen - is te merkwaardiger,
omdat men hierin de, voorzover ik weet enige gedurfde hypothese uit Snellers
volledige werk aantreft, n.l. een verband, dat gelegd wordt tussen het
verbreidingsgebied van de broeder- en zusterhuizen der Moderne Devotie en het
marktgebied van Deventer. Die hypothese heeft geen bijval gevonden en Sneller
heeft haar verder laten rusten.
Men zou Snellers veelzijdigheid te kort doen, wanneer men hem alleen
beschouwde als beoefenaar der economische geschiedschrijving. Men ontkomt
trouwens niet aan de indruk, dat hij liever een ruimer veld voor zich geopend had
gezien. De economische geschiedenis moest in het leerplan der Handelshoogeschool
toch altijd een vak aan de peripherie blijven. Een weinig gelukkig voorstel van andere
zijde om zijn vak ook voor de candidaatsstudie facultatief te stellen, stuitte bij Sneller
op fel verzet: het vond geen uitvoering, doch vaak zal Sneller zich in het defensief
gedrongen hebben gevoeld. Begrijpelijk is in dat licht zijn anders wellicht
verbazingwekkende verzuchting: met mijn benoeming te Rotterdam is mijn carrière
afgelopen. Stellig heeft hij die benoeming niet als sluitstuk van zijn loopbaan gezien,
waarop ik vroeger ook reeds doelde. In ieder geval: ook in zijn wetenschappelijk
werk ging hij de grenzen van zijn leeropdracht te buiten. Geloof en economie, ja
geloof en wetenschap, behandelde hij gaarne tezamen, zo in zijn studie over De
economische inzichten van Maarten Luther, een figuur, die hem menselijker
voorkwam dan Calvijn, al rekende hij zich naar ge-
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loofsovertuiging tot diens volgelingen. Zijn geloofsovertuiging heeft hij uitgesproken
in zijn opstel over De zin der geschiedenis (1944). Het kan Sneller aangenaam
geweest zijn, dat een hem opgedragen bijzondere leerstoel in de economische
geschiedenis aan de Leidse academie hem ook universitair contact bezorgde. In
1939 aanvaardde hij die opdracht met een rede over De economische geschiedenis
in hare betrekking tot economie en geschiedenis.
Nog op een andere zijde van Sneller dient de aandacht gevestigd: zijn
organisatievermogen voor verenigingen en wetenschappelijke ondernemingen. Aan
twee verenigingen heeft hij te Rotterdam vele jaren leiding gegeven: de afdeling
Rotterdam van het Algemeen Nederlandsch Verbond en het Historisch Genootschap
‘De Maze’, dat hij samen met Pater Kruitwagen oprichtte en waarvan hij - onder
voortdurende dispensatie van de bepalingen van het reglement - voorzitter is
gebleven, zolang hij te Rotterdam heeft gewoond. Het is typisch voor zijn autoritaire
figuur, dat zijn aandacht voor een zaak gaande bleef, zolang hij de leiding behield:
gelukkig hebben de leden van ‘De Maze’ daar tot hun profijt naar gehandeld, al gaf
zijn wel eens al te straffe leiding soms tot enige murmuratie aanleiding. Later, na
de bevrijding, ging hij deel uitmaken van het Directorium van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie.
Reeds vroeg heeft Sneller beseft, dat het tijd werd een op wetenschappelijk
verantwoord peil staande Economische geschiedenis van Nederland te doen
verschijnen. In een recensie had hij gelegenheid gevonden te wijzen op de
tekortkomingen van Baasch' Holländische Wirtschaftsgeschichte (1927), doch er
was veel te doen, vóór men tot zulk een synthese zou kunnen komen. De
geschiedenis van de handel had steeds vooraangestaan in de belangstelling, de
geschiedenis der nijverheid was daarbij achtergebleven, al viel door het werk van
Posthumus, van Sneller zelf en van enkelen zijner leerlingen verbetering waar te
nemen. De geschiedenis van de landbouw echter was nagenoeg onverkend. Met
beide handen greep hij dan ook de gelegenheid aan, die de uitgever Wolters hem
bood, om iets nieuws in de plaats van Blinks veertig jaar oude Geschiedenis van
den boerenstand en den landbouw te brengen. Spoedig bleken hem twee dingen:
zulk een werk kon slechts door samenwerking van deskundigen tot stand worden
gebracht en voor de oudere landbouwgeschiedenis ontbraken nog al te zeer de
bouwstoffen. Daarom bracht hij, onder zijn redactie, allereerst een Geschiedenis
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van den Nederlandschen landbouw, 1795-1940, tot stand (1943, 2e omgewerkte
druk na Snellers dood in 1951 verschenen). Later zou een eerste deel aan de
vroegere eeuwen worden gewijd. Dit is nog niet verschenen, doch stellig is mede
van Snellers initiatief, die zelf drie inleidende en tevens samenvattende hoofdstukken
schreef, een stimulerende invloed op de beoefening der landbouwgeschiedenis
uitgegaan.
Intussen kwam ook een plan gereed voor een Economische geschiedenis van
Nederland, waardoor de verschijning van zulk een werk te zijner tijd verzekerd lijkt.
Het initiatief van Sneller werd daartoe met een aan I.J. Brugmans verstrekte opdracht
gecoördineerd, terwijl nog een tweetal collega's hun medewerking hebben toegezegd.
Het is telkens opnieuw verbazingwekkend, hoeveel plannen de steeds overmatig
werkende Sneller niet heeft opgezet: hem werd een Geschiedenis van de Nieuwe
Waterweg gevraagd, waarvan het eerste hoofdstuk als tijdschriftartikel is
gepubliceerd. Hem boeide de figuur van Robert Fruin, wiens briefwisseling hij, met
H.J. Smit, ter publicatie in de Werken van het Historisch Genootschap voorbereidde
en waarover hij een reeks van opstellen: Opzoomer en Fruin, Groen van Prinsterer
en Fruin, Kuyper en Fruin, Het ouderlijk huis van Robert Fruin, in zijn laatste
levensjaren deed verschijnen. Het blijft de vraag, of hij werkelijk Robert Fruin in
diens van de zijne sterk afwijkende levensopvatting, die Sneller met zekere
meewarigheid vervulde, recht heeft doen wedervaren.
Het moet een diepe voldoening aan Sneller gegeven hebben, die vaak eigen
verdiensten niet op de juiste waarde geschat oordeelde, dat hem in 1946 het
lidmaatschap van de Koninklijke Akademie ten deel viel: enkele van zijn Fruinstudies
verschenen in haar uitgaven. In 1947 boden oud-leerlingen en medewerkers hem
ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig hoogleraarsjubileum een bundel
Economisch-historische opstellen aan, waarin P.J. Bouman zijn betekenis als docent
schetste. Die feestdag werd verduisterd door de ernstige ziekte en de dood van zijn
vrouw. Het is met grote schroom, dat ik hier enkele woorden aan het gezinsleven
van Sneller wijd. Sneller was trots op dat gezinsleven; zijn vrouw had hem zes
kinderen, twee jongens en vier meisjes, geschonken. Het is wel zeker, dat de
opofferende liefde van zijn vrouw hem de gelegenheid tot die verbeten arbeidsdrift
geboden heeft. Onmiskenbaar zijn zijn vrouw en kinderen wel te kort gekomen: zijn
voortdurende arbeid op studeerkamer en kabinet, waarbij het minste
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gerucht hem irriteerde, bood hem nauwelijks tijd voor gezelligheid in de huiselijke
kring. Dat die arbeid tenslotte ook de stoere kracht van Sneller te boven ging,
bewezen perioden van overwerktheid en een zich aankondigende hartkwaal, die
hem herhaalde malen aan het ziekbed bond. De dood van zijn vrouw liet Sneller
vereenzaamd, nu ook zijn kinderen voor en na het ouderlijk huis verlaten hadden,
in een te groot huis achter. Dit en de gelegenheid om aan de Vrije Universiteit,
temidden van zijn geloofsgenoten, een Economische Faculteit op te richten, deden
hem in 1948 naar Amsterdam verhuizen. Ook daar moet hij, met een wankele
gezondheid, bergen werk verzet hebben. Nog in October 1950 vervulde hij een
spreekbeurt voor het Historisch Genootschap ‘Roterodamum’ over de grote
Rotterdamse koopman Anthony van Hoboken. Doch kort daarop maakte zijn kwaal
hem opnieuw bedlegerig. De ernst van die kwaal was hem volkomen bekend: hij
was op het einde voorbereid en, evenals zijn moeder kort voor haar dood, had hij
kunnen getuigen, ‘dat zijn anker vastlag’. Op 10 November 1950 is het einde
gekomen. Met hem is een onverdroten werker van grote begaafdheid en ijzeren
plichtsbetrachting, een pushing power en, als keerzijde van die hoedanigheden,
een in de omgang vaak moeilijk mens heengegaan.
T.S. JANSMA

Lijst van geschriften
De belangrijkste geschriften tot 1947 zijn vermeld in: Economisch-historische
opstellen, geschreven voor Prof. Dr Z.W. Sneller ter gelegenheid van zijn 25-jarig
hoogleeraarsjubileum, 1922 - 5 April - 1947, Amsterdam, 1947, blz. 209-212.
Voorts:
1948

Nederland in West-Europa. Rede
uitgesproken ter gelegenheid van de
aanvaarding van het ambt van gewoon
hoogleeraar aan de Economische
Faculteit der Vrije Universiteit te
Amsterdam op 21 October 1948,
Wageningen.

1949

Opzoomer en Fruin. Mededelingen der
Koninklijke Nederlandsche Akademie van
Wetenschappen, Afd. Letterkunde,
Nieuwe reeks, deel 12, no. 10, A'dam.

1949

Groen van Prinsterer en Fruin.
Mededelingen id., Nieuwe reeks, deel
12, no. 12, Amsterdam.

1949

Kuyper en Fruin, in: Huldeboek Pater Dr
Bonaventura Kruitwagen aangeboden
op Sint-Bonaventura 14 Juli 1949 (enz.),
's-Gravenhage, blz. 389-406.
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Het ouderlijk huis van Robert Fruin, in:
Rotterdams Jaarboekje 1949, vijfde
reeks, 7de jaargang, blz. 162-200.

1950

Het communisme in Rusland, in:
Interfacultaire Colleges aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam, cursus
1948/9, Amsterdam, z.j., blz. 75-96.
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Dirk Cornelis Tinbergen
(8 Mei 1874 -'s-Gravenhage - 12 Februari 1951)
Dirk Cornelis Tinbergen werd de 8ste Mei 1874 te 's-Gravenhage geboren als oudste
zoon van J.G. Tinbergen, ambtenaar bij het Departement van Justitie, en J.
Thomkins, predikantsdochter. Op zestien-jarige leeftijd verloor hij zijn vader, maar
door de trouwe zorgen van zijn moeder werd hij, ondanks de beperkte middelen
van het grote gezin, in staat gesteld om zich na het afleggen van het eindexamen
H.B.S. voor te bereiden voor het Staatsexamen en in 1893 te Leiden de studie in
de Nederlandse letteren aan te vangen. Als spoorstudent miste hij het voorrecht
van geregelde omgang met medestudenten; van ons dispuut Literis Sacrum werd
hij dus geen lid. Tengevolge daarvan heb ik hem eerst in de latere studiejaren beter
leren kennen en zijn begaafdheid, zijn eenvoud en hartelijkheid in de omgang leren
waarderen. Veelzijdige belangstelling deed hem zijn studie breed opvatten: hij volgde
o.a. de colleges in het Oud-Frans van de privaat-docent Salverda de Grave, legde
zich toe op het Italiaans - op vrije morgens beproefden wij onze krachten aan de
lektuur van Dante -, samen volgden wij een niet verplicht Beowulf-college ten huize
van Prof. Cosijn, en bij verschillende gelegenheden bleek zijn liefde voor schilderijen
en tekeningen. De colleges van Prof. Verdam legden de grondslag voor een degelijke
kennis van het Middelnederlands, die ten dele de keuze van zijn proefschrift
bepaalde, want evenals ik aangetrokken tot de nog weinig bestudeerde
Middelnederlandse proza-litteratuur, besloot hij tot een uitgave van Des Conninx
Summe. Weldra bleek dat een uitgebreide voorstudie, met kennis van de
catechetische geschriften, ook in het Oud-Frans, onmisbaar was. De inleiding groeide
dus uit tot een uitgebreide studie, waarop Tinbergen in Juli 1900 cum laude te Leiden
promoveerde. Toevallig vielen onze promoties, op verwante onderwerpen, één dag
na elkaar: wij waren daarbij elkanders paranymfen. Zijn eerste werk was nu, de
bewerkte tekst te doen volgen, die door nauwkeurigheid uitmuntend, bij afleveringen
in de Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde verschenen is.
In 1901 aanvaardde Tinbergen een betrekking als leraar in het Nederlands aan
een Haagse H.B.S. Na verkrijging van een vaste aanstelling trad hij de 23ste Juli
1902 in het huwelijk met Jeanette van Eek. De onderwijstaak, met toewijding vervuld,
zal de eerste jaren zijn
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werkkracht grotendeels in beslag genomen hebben. Eerst in 1908 komt hij er toe,
een grammatische bijdrage te publiceren in het tweede jaargang van De Nieuwe
Taalgids, een tijdschrift waarin een lange reeks van bijdragen, vooral
boekbeoordelingen, van zijn hand verschenen zijn. Waarschijnlijk op uitnodiging
van zijn ambtgenoot C.G. Kaakebeen, die met Jan Ligthart de reeks Van alle tijden
op touw gezet had, bewerkte Tinbergen een drietal bloemlezingen:
Middelnederlandse lyriese gedichten (1911) Gedichten uit de 17e eeuw (1912),
tweede deeltje (1913). Een volledige bloemlezing te leveren lag niet in zijn bedoeling:
hij wilde slechts ‘enige mooie gedichten uit een bepaald tijdvak’ geven, en toonde
daarbij zowel kunstzin als inzicht in het historisch verband. Het laatste blijkt uit zijn
algemene inleiding, uit zijn inleidende opmerkingen bij de afzonderlijke dichters,
o.a. bij Cats, waar hij het voor en tegen zorgvuldig afweegt; het eerste b.v. bij de
keuze uit Hooft, waar hij wijst op de inspanning die de lektuur van deze dichter
vereist, maar daarop laat volgen: ‘Maar wie hier over heen komt en dan de uitdrukking
die de klanken van ieder woord aan het vers geven, het rythme en de maatgang
van iedere regel, het zich aaneenscharen van die heerlijke regels uit de melodie
van een heel gedicht beluistert, heeft er een groot en diep genot van. Vondels kunst
is meer van grote lijnen, van statige galming, Hooft's kleinere gedichten zijn heller
klinkend, kunstvol in elkaar gepast, sterk van fijne gratie’. Het is niet te verwonderen
dat Tinbergen enige jaren later de uitnodiging van Th. E.C. Keuchenius aannam
om met hem de vierdelige bloemlezing Nederlandse Lyriek van de dertiende eeuw
tot 1880 (1920 vlg.) hielp verzorgen.
De reeks Van alle tijden vereiste opnieuw zijn steun, toen de beide redakteuren
overleden. Zowel de Beatrijs als de Reinaert (sedert de 5e druk) moesten herzien
worden. Dat geschiedde grondig, en doordat in beide gevallen de inleiding door een
nieuwe, veel uitvoeriger tekst vervangen werd, stonden deze uitgaven voortaan
terecht op naam van Tinbergen. Dat de Beatrijs een 14de druk, de Reinaert een
12de druk beleefde (1948), is een duidelijk bewijs hoe zeer de blijvende zorg aan
dit werk besteed, gewaardeerd werd. Datzelfde geldt van zijn Nederlandse
Spraakkunst, ondernomen in 1914 en later gevolgd door een Beknopte Nederlandse
Spraakkunst in twee delen. Nog in 1951 is daarvan een tiende druk verschenen,
waaraan Dr Th. H. d'Angremond zijn medewerking verleende. Door helderheid van
voorstelling, door goed
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gekozen voorbeelden getuigt dit werk van zelfstandige studie en opvoedkundige
ervaring. Van het begin af nam de schrijver als uitgangspunt: ‘waarneming van taal
die het eigendom is van de leerlingen’, met de bedoeling ‘minder kennis dan wel
inzicht aan te brengen’. Daardoor heeft hij meegewerkt aan de vernieuwing van het
moedertaalonderwijs. Ook de Nederlandse letterkunde behield zijn volle
belangstelling. Daarom nodigde ik hem met vol vertrouwen uit tot medewerking aan
het tweede deel van het Letterkundig Leesboek, waarvan ik met mijn vriend J.H.
van den Bosch het eerste deel bewerkt had. Ook dit tweede deel, waaraan hij veel
zorg besteedde en waarvoor hij vaak een gelukkige keuze deed, beleefde in 1930
een herdruk.
Zijn werkzaamheden bij het onderwijs waren intussen toegenomen. In de jaren
dat zijn kinderen opgroeiden, heeft hij hard moeten werken om hen allen in staat te
stellen om te studeren. Jaren lang gaf hij les en verkreeg hij de direktie aan een
gemeentelijke Handelscursus, die hem vier avonden in de week ontnam. Daarnaast
had hij nog een betrekking bij Tijmstra's scholen, en een tijdlang aan de R.H.B.S.
te Delft. De tijd voor studie werd daardoor wel zeer beperkt. Toch was die studie
onmisbaar, toen hij deel ging nemen met Dr J. Heinsius, aan een cursus voor de
opleiding M.O. Nederlands. Veel vergoeding vond hij in de genoegens van een
gelukkig huwelijksleven, in het gadeslaan van de voorspoedige ontwikkeling van
zijn kinderen. Dat deze dankbaar zijn voor het grote aandeel dat hun vader aan hun
opvoeding heeft gehad, bleek mij uit de mededelingen van zijn oudste zoon.
Belangstelling voor taalkunde wist hij te wekken, ofschoon vier van zijn kinderen al zijn zoons - een andere studierichting kozen. Ieder kwam altijd bij hem met
opgespaarde vragen over taalkwesties, en had voor latere taalverzorging veel aan
hem te danken: hij legde steeds de nadruk op een kritisch en voorzichtig oordeel.
In de huiselijke kring las hij veel voor, van allerlei auteurs, moderne en oude
Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse. Biezonder graag vertelde hij van de moderne
geschiedenis, van wat hij zelf beleefd had. In de latere jaren, toen hij weer wat meer
tijd kreeg, las hij met veel belangstelling over grote geschiedkundige figuren, vooral
ook over de nieuwste Engelse geschiedenis. Huizinga's werken werden vaak
besproken in de huiselijke kring. De belangstelling voor de kunst gold niet alleen
de letterkunde, maar ook zeer sterk alle grafische kunst. Van jongs af werden de
kinderen meegenomen naar musea, genoten ze van zijn grote verzameling
reproducties. Met
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hem leerden ze de bouwkunst waarderen, zowel in de oude stadscentra, als in
moderne scheppingen van Berlage.
Zijn leraarschap aan de H.B.S. heeft Tinbergen in 1920 verwisseld met een
soortgelijke betrekking aan het tweede Haagse gymnasium, later omgezet in het
zogenaamde Maerlant-Lyceum, waar hij werkzaam bleef tot zijn pensionnering in
1939. Volgens getuigenis van zijn vrouwelijke ambtgenoot Dr A.J. Portengen ‘werd
hij daar, al trad hij weinig op de voorgrond, gewaardeerd als een vriendelijk,
hulpvaardig en welwillend collega, die nooit aanleiding gaf tot botsingen. Bij zijn
onderwijs in de letterkunde besteedde hij vooral aandacht aan de Middeleeuwen’.
Van die vertrouwdheid met het Middelnederlands deed hij nog blijken toen hij in
1947 het dertig-jarig jubileum van het Maerlant-Lyceum meevierde, door op geestige
wijze in de herleefde figuur van Maerlant een lange toespraak te houden in
Middelnederlandse verzen. Als proeve ontlenen wij daaraan de volgende passage:
Wisen raet duncket mi te sine
Dat jongelinge ende maechdekine
In Hollant gaen te ééner scholen.
Domme liede hetent dolen:
‘Cnapen ende magedine tsamen bringen,
Tis stro bi tvuur, wie soudet gehingen?’
Also seitmen ende dattet niet recht gaen can.
Quenicum so hetic dat dan!
(Quene meent in Vlaems een out wijf quaet;
Also wil dit seggen: oudewijvenpraet).
Dat joncfrouwen hoofsce manieren leren
Botten cnapen die se sere ontberen;
Dat cnapen voorgaen in manliker duecht,
Ic achtet gewin voor alle die juecht!

Het was trouwens niet de eerste maal dat Tinbergen - op het voetspoor van Franck
en Verdam - zijn kracht beproefde aan Middelnederlandse-namaak-verzen.
Familieomstandigheden hadden er al een paar maal aanleiding toe gegeven, en bij
het afscheid van zijn rector Dr Van Hille had hij in die stijl een hartelijke tafelrede
uitgesproken. Schertsend volgde op zijn beurt Van Haeringen dit voorbeeld na,
Tinbergen verwijtend dat hij als Maerlant redivivus bedrog gepleegd
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had, terwijl hij bij het gouden doctorsjubileum van Juli 1950 ‘Diederijc ten Berghe
teren’ een gelukwens schreef, die aldus eindigde:
Diederijc, doctoor, wit es u haer,
Maer u herte es jonc ende u gheest es claer.
Gheen dinc can u min ghelusten
Dan leven in ledicheit ende rusten.
God die rike die al vermach
Hi gheve u noch menighen goeden dach.

Inderdaad heeft Tinbergen de jaren van zijn emeritaat niet in ledigheid doorgebracht.
Hij bleef studeren, privaat-lessen geven, en stelde zich nog beschikbaar voor de
examen-commissie M.O. Nederlands, met frisse geest en werkkracht. Zijn
voorbeeldig optreden, zijn omgang werd, naar getuigenis van mede-examinatoren,
zeer op prijs gesteld. De meerdere vrije tijd kwam ook aan wetenschappelijke
publicaties ten goede.
Hij hervatte de studie van een Middelnederlands gedicht dat hem zeer ter harte
ging: Vanden Levene ons Heren. In aansluiting bij een Tijdschrift-artikel van 1930
over De dichtvorm van het Leven ons Heren publiceerde hij in hetzelfde tijdschrift
(1941) verrassende Opmerkingen over de strofen in Vanden Levene ons Heren.
De Reinaert-studie hield hem nog steeds bezig: voor het tweede deel van de
Algemene Literatuurgeschiedenis (1944) schreef hij een doorwerkt hoofdstuk over
Het Dierenepos. Waardering viel hem ten deel van de zijde van de Reinaert-kenner
Prof. J.W. Muller, toen deze hem uitnodigde om bijstand te verlenen bij de voltooiing
van de grote Reinaert-uitgave. In 1947 volgde nog een beknopt maar volledig en
deskundig overzicht van De Nederlandse Letterkunde in de Middeleeuwen. Niet
alle plannen kwamen tot uitvoering. In 1941, bij gelegenheid van een tentoonstelling
van mooie kruiden- en dierenboeken, spoorde zijn oud-collega Dr A. Schierbeek
hem aan, de oude uitgave van Maerlant's Der Naturen Bloeme door een mooie,
geillustreerde te vervangen. Tinbergen verklaarde zich bereid, mits Dr Schierbeek
de natuurwetenschappelijke aantekeningen voor zijn rekening zou nemen. Hoewel
het afschrift van de tekst al gereed lag, moest het plan opgegeven worden na de
weigering van twee uitgevers. Verder was het mij bekend dat Tinbergen een
monografie over Maerlant op touw gezet had. Uit de schriftelijke nalatenschap bleek
mij dat dit werk in een vergevorderd stadium verkeerde, maar of het plan wellicht
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ter zijde gelegd is na de verschijning van J. van Mierlo's soortgelijk werk is mij
onbekend gebleven. Een nader onderzoek zal moeten aantonen of het voltooide
gedeelte mogelijk voor publicatie geschikt is, en welke constructie hij aan dit werk
had willen geven.
Na een welbesteed leven is Tinbergen onverwacht heengegaan. Een maagkwaal,
vroeger tijdelijk optredend, nam een gevaarlijke wending. Kort na de noodzakelijk
geworden operatie is hij bezweken, betreurd door nabestaanden en vrienden.
C.G.N. DE VOOYS

Lijst van geschriften
1900

Des Coninx Summe. Inleiding (diss.).
Groningen. - id. (1e ged.) 2de stuk.
Groningen, 1902. - id. (uitgegeven) 2de
ged. Leiden, 1907.

1910

Middelnederlandse lyriese gedichten.
Verz. en toegelicht door -. Van alle tijden,
no. 4. Groningen.

1912-1913

Gedichten uit de 17de eeuw. Verz. en
toegelicht door -. Van alle tijden, no. 5-6.
Groningen.

1914

Nederlandsche spraakkunst. Zwolle.
10de druk 1951.

1916

Vragen en oefeningen bij de
Nederlandsche spraakkunst (met Th. H.
d'Angremond). Zwolle.

1917

Beknopte Nederlandsche spraakkunst.
Zwolle. 10de druk, samen met Th. H.
d'Angremond, 1945; 11de druk 1948.

1920-1924

Nederlandse Lyriek vanaf de dertiende
eeuw tot 1880. Verz. door Th. E.C.
Keuchenius. Toegelicht door D.C.
Tinbergen. 4 dln. Leiden.

1923

Letterkundig Leesboek voor H.B.S.,
gymnasium en lyceum. Tweede deel. In
samenwerking met Dr C.G.N. de Vooys.
Groningen. Den Haag. 2de druk 1930.

1925

Beatrijs. Van alle tijden. 7de druk
bezorgd door D.C. Tinbergen. Groningen,
Den Haag. 14de druk 1949.

1926

Reinaert de vos. Van alle tijden. 5de
druk, herzien door D.C. Tinbergen.
Groningen, Den Haag. 12de druk 1949.
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1937

Van den Vos Reinaerde. Uitgegeven
door C.G. Kaakebeen en Jan Ligthart.
8ste druk bewerkt door D.C. Tinbergen.
Groningen.

1944

Het Dierenepos. Hoofdstuk X van de
Algemene Literatuurgeschiedenis,
tweede deel. Utrecht, Antwerpen,
Brussel, Gent, Leuven.

1947

De Nederlandse literatuur in de
Middeleeuwen. Servire's Encyclopaedie.
Den Haag.

1908

Enkele opmerkingen over het gebruik
van ie, die enz. N.Tg. 2, 244 vlgg.

1910

Bespreking van: Jhr. Dr M.F. van
Lennep, Het leven van Mr Jacob van
Lennep. N.Tg. 4, 148.

1914

De ‘Twespraack van de Nederduitsche
Letterkunst’. N.Tg. 8, 113 vlgg.

1915

Bespreking van: Dr J.A. Roetert
Frederikse, Dat Kaetsspel
ghemoraliseert. N.Tg. 9, 260.

1915

Bespreking van: G.F. Kossmann, Nieuwe
Bijdragen tot de Geschiedenis van het
Nederlandsch Tooneel in de 17de en
18de eeuw. N.Tg. 9, 310.
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1915

Bespreking van: J. Koopmans. De
waarachtige ende een seer wonderlicke
historie van Mariken van Nieumeghen.
N.Tg. 12, 218.

1918

Spraakkunstonderwijs. N.Tg. 12, 37 vlgg.

1919

‘Kinderpraat’ N.Tg. 13, 1; 65 vlgg.

1919

Taal- en litteratuuronderwijs. N.Tg. 13,
287 vlgg.

1920

Bespreking van: A.C. Bouman, Bijdrage
tot de syntaxis der ‘dat’-zinnen in het
Germaansch (diss.) N.Tg. 14, 152.

1926

Bespreking van: A.G.M. van de
Wijnpersse, De Dietse vertaling van
Suso's Horologium Aeternae Sapientiae
(diss.) N.Tg. 21, 44.

1929

Bespreking van: A. Hendriks, Willem
Hofdijk, de Minstreel van Kennemerland
(diss.) N.Tg. 23, 260.

1930

Bespreking van: Dr W.H. Beuken,
Vanden Levene ons Heren. N.Tg. 24, 50.

1930

De dichtvorm van het Leven ons Heren.
Ts. 49, 226.

1932

Bespreking van: J.P. Boyens, Mr Carel
Vosmaer (diss.). N.Tg. 26, 102.

1932

Bespreking van: C.M. Lelij, De Parabelen
van Cyrillus (diss.). N.Tg. 26, 217.

1932

Bespreking van: F.A.M. Daniëls O.P.,
Meester Dirc van Delf O.P., zijn persoon
en zijn werk (diss.). N.Tg. 26, 266.

1934

Bespreking van: A.H.M.C. Kessen, Het
Cancellierboeck (diss.). N.Tg. 28, 182.

1936

Bespreking van: C.C. de Bruin,
Middelnederlandse vertalingen van het
Nieuwe Testament (diss.). N.Tg. 30, 331.

1940

Bespreking van; Dr L.M. Fr. Daniëls O.P.,
Meester Dirc van Delf O.P., Tafel van
den Kersten Ghelove (uitgave). N.Tg. 34,
134.

1940

Bespreking van: Dr C.C. de Bruin,
Middelnederlands Geestelijk Proza. N.Tg.
34, 331.

1941

Opmerkingen over de strofen in Vanden
Levene ons Heren. Ts. 60, 26 vlgg.
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1943

Gode enen vlassen baert maken. N.Tg.
37, 128 (De Vooys-no.).

1944

Bespreking van: J. Reyers, W.E. de
Perponcher. N.Tg. 38, 26.

1944

‘Een overseesche swan’ (Moortje 663).
Ts. 63, 149 vlgg.

1946

De jeugd van Constantijn Huygens. N.Tg.
40, 141 vlgg.

1948

Levensbericht van Dr J. Heinsius.
Jaarboek Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. Leiden.

1949

De Nederlandse Spraakkunst van C.G.N.
de Vooys. Ts. 66, 52.
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Andries Anton Verdenius
(Drachten, 7 Maart 1876 - Arnhem, 18 October 1950)
Van het geslacht Verdenius, afkomstig uit Drachten, waar de vader hoofd ener
school was, hebben vijf broers hun opleiding voor onderwijzer genoten aan de
Rijkskweekschool te Groningen. De oudste en de derde eindigden hun loopbaan
in Den Haag: de eerste, Th. A., als rector van het gemeentelijk Gymnasium op het
Stokroosplein, dat tijdens de Duitse overheersing verdwenen is, de andere, J.A.,
als leraar Hoogduits bij het Middelbaar onderwijs.
De vierde, M.W., bleef het L. onderwijs trouw: zijn laatste betrekking was die van
directeur der Rijkskweekschool te Groningen, met een anders samengestelde
schoolbevolking dan die vóór ± 1920. De vijfde, A.W., verliet het onderwijs en werd
accountant.
De tweede, A.A., die in de jaren 1892-'96 leerling der Rijkskweekschool was,
diende het L.O. tot 1904, in hoofdzaak in Amsterdam, waar hij, na 't behalen der
hoofdacte en een paar taalacten, zich bekwaamde voor het staatsexamen. Onder
de leiding der hoogleraren Te Winkel, Boer en Brugmans studeerde hij Nederl.
letteren en geschiedenis in de jaren 1901-'04, waarna hij het candidaatsexamen
met lof aflegde. In September 1904 ging hij over naar het Middelbaar onderwijs in
Amsterdam.
Als candidaat bleef hij nog twee jaar de colleges der hoogleraren Te Winkel en
Boer volgen. In 1907 verwierf hij het doctorale diploma cum laude.
Na enkele jaren aan zijn gezondheid te hebben gewerkt, zette hij zich aan zijn
proefschrift: een uitgave van Jacob van Maerlant's Heimelijkheid der Heimelijkheden,
waarop hij in 1917 met lof promoveerde. - De taalstudie had zijn uitgesproken
voorliefde. In 1919 verscheen van zijn hand de woordverklaring bij de dissertatie
van D. de Man: de uitgave van Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen
oelden zusteren. Deze arbeid leidde tot een paar artikelen in het Ts. voor Ned. Taalen Letterk. van 1921 en '24. - Zijn studies over de taal van Bredero en Vondel trokken
weldra de aandacht der deskundigen: op uitnodiging van C.R. de Klerk, de geestelijke
vader der grote Vondeluitgave, trad hij toe tot de staf der medewerkers. Zijn eerste
daad was het voor de druk gereed maken van de proza- en de berijmde vertaling
van Virgilius' gedichten, waarbij hij af en toe de zeer gewaardeerde hulp van Dr.
J.D. Meerwaldt
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genoot. In samenwerking met deze geleerde bezorgde Verdenius de uitgave van
Sofokles' Koning Edipus, Euripides' Ifigenie in Tauren, Euripides' Feniciaansche of
Gebroeders van Thebe, en Sofokles' Hercules in Trachin. Geen wonder, dat Prof.
Stoett, toen deze in 1933 als hoogleraar aftrad, Verdenius als zijn opvolger aanwees,
die in de voetsporen zou treden van zijn voorganger. Verdenius' inaugurele rede 3 October 1933 - Bredero's dialectkunst als Hollandse reactie tegen Zuidnederlandse
taalhegemonie - betekende een werkprogramma: er volgden verschillende artikelen
betreffende Bredero's en Coster's kluchten.
Hoezeer de 17e-eeuwse taal zijn hart had, is af te lezen uit de bibliografie van
zijn geschriften, afgedrukt in de bundel Studies over zeventiende eeuws: verspreide
opstellen en aantekeningen, ‘aangeboden door vrienden, leerlingen en oud-leerlingen
ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag op 7 Maart 1946’.
Van zijn medewerking aan de Vondeluitgave der W.B. spraken we reeds. In de
Vondelkroniek (7e Jg.) schreef hij over Lucifer en Virgilius. Vondel's Faëton
verscheen in 1939 bij Thieme te Zutphen, met een toelichting van zijn hand. Dat de
Vereniging Het Vondelmuseum hem in haar jaarvergadering van 2 Juni 1938 tot
haar voorzitter koos, toen Prof. Dr. de Vooys zich niet meer herkiesbaar stelde, lag
voor de hand.
Als Amsterdams hoogleraar in de Nederlandse taal viel Verdenius de eer te beurt
- op 27 Mei 1935 - de eredoctoren Willem Kloos en Lodewijk van Deyssel toe te
spreken. En in 't Vondeljaar, 1937, had hij het genoegen, het eredoctoraat in de
Nederlandse letteren te verlenen aan twee uitnemende Vondelkenners, zijn vriend
C.R. de Klerk, en de Nijmeegse hoogleraar in Vondel, pater Molkenboer. De
redevoeringen, gehouden bij deze erepromoties zijn afgedrukt in 't Gedenkboek
van de Vondelherdenking der Universiteit van Amsterdam, 1938. - In 1940 verscheen
bij W.J. Thieme te Zutphen P.C. Hooft, Granida, naar het Amsterdamsche handschrift
uitgegeven en door hem toegelicht, met medewerking van ondergetekende.
Voor zijn werkzaamheid als hoogleraar moge ik verwijzen naar de lijst van
artikelen, in verschillende tijdschriften verschenen, afgedrukt in de bovengenoemde
bundel Studies.
Een afzonderlijke vermelding verdient de reeks artikelen, verschenen in het
dagblad De Telegraaf, en in Onze Taal, het blad, geredigeerd door en voor
zakenlieden. Het zijn ‘populair-wetenschappelijke beschouwingen, voornamelijk op
het gebied van de Nederlandse taalkunde,
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enkele van literair- of cultuurhistorische aard’, waarin Verdenius zijn gave toonde,
in luchtige trant te kunnen schrijven over taalwetenschappelijke vragen van den
dag. De vele brieven van lezers waren hem in die jaren - 1941 en '42 - een steun
bij zijn werk. Vooral deed het hem goed, dat men prijs stelde op het blijvende bezit
van zijn ‘taallessen’ en dat het verzoek tot hem kwam, ze in boekvorm uit te geven.
In 1943 verschenen ze dan ook bij Elsevier te Amsterdam onder de titel: In de
Nederlandse Taaltuin. Wandelingen en Waarnemingen. Opbeuring had hij wel nodig,
want gelukkig was in die jaren zijn leven niet. En in de volgende werd dat nog
zwaarder, toen een oogziekte hem verhinderde, zijn werk op normale wijze voort
te zetten en waarin het operatief ingrijpen van prof. Zeeman geen verbetering bracht.
Wel hield hij zich dapper en bleef hij in zijn werk met behulp der studenten, zodat
hij op zijn zeventigste verjaardag nog genoot van de hartelijkheid van collega's,
leerlingen en vrienden. Ook verheugde hij zich over 't huwelijk van zijn zoon; en al
het leed scheen vergeten op de dag, toen zijn oudleerling Dirk Bax te Nijmegen
cum laude promoveerde (Januari 1949) en de Nijmeegse hoogleraren hun
Amsterdamse collega als volwaardig professor de plechtigheid deden meeleven.
De autotocht naar Nijmegen en terug was voor hem een feestgang.
Maar er openbaarden zich ouderdomsverschijnselen, die hem zo afhankelijk
maakten, dat opname in een ziekenverpleging gewenst geacht werd: hij genoot
uitstekende zorg in de blindeninrichting te Wolfheze, maar slechts gedurende enkele
maanden: toen oordeelde de medicus chirurgisch ingrijpen nodig; dit bracht evenwel
geen baat: te Arnhem in 't St. Elisabeth's Gasthuis is hij overleden.
†A. ZIJDERVELD
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P. Lucidius Verschueren, O.F.M.
(Venlo, 25 Juli 1895 - Maastricht, 10 December 1950)
Leonardus Hermanus Hubertus Verschueren werd 25 Juli 1895 te Venlo geboren.
Na zijn gymnasiale studies te Venlo en te Megen, trad hij in 1913 in de Orde der
Minderbroeders; als kloosterling droeg hij de naam Lucidius. Hij deed zijn filosofische
en theologische studies in de kloosters der Orde te Alverna, Weert en Maastricht.
In 1920 priester gewijd, ging hij in 1923 aan de pas opgerichte katholieke universiteit
te Nijmegen ascese en mystiek studeren onder leiding van prof. Brandsma. Zijn
wankele gezondheid verhinderde hem echter deze studie te voltooien. Van 1925
tot 1932 was hij leraar in de klassieken aan het gymnasium te Venray. Hier heeft
hij zijn voornaamste wetenschappelijke publicatie tot stand gebracht: de heruitgave
van Herp's Spieghel der Volcomenheit. Van 1932 tot 1938 was hij belast met de
geestelijke vorming der theologanten in Alverna en Weert, in welke jaren (1934-1937)
hij ook deel uitmaakte van het hoofdbestuur der Nederlandse
Minderbroedersprovincie. Het was wederom zijn steeds wankele gezondheid, welke
hem tot tijdelijke rust veroordeelde. Van 1939 tot 1946 ziet men hem optreden als
leraar te Megen. In laatstgenoemd jaar volgde zijn aanstelling tot lector in de
pastoraal-theologie te Maastricht, waar hij, sinds December 1949 zwaar lijdend, 10
December 1950 overleden is.
De werkzaamheid van P. Lucidius stond in dienst van één grote, al zijn doen en
denken beheersende idee: de kennis en de praktijk te verbreiden van het inwendig
leven. Dit ideaal heeft hij met inzet van al zijn krachten gediend tot hij letterlijk niet
meer kòn. Zijn priesterlijke arbeid te beschrijven en de invloed, welke hij als
geestelijke leidsman op velen heeft uitgeoefend, valt buiten het bestek van deze
bijdrage. Slechts in het voorbijgaan zij hier gewezen op de talrijke artikelen van zijn
hand, verschenen in tijdschriften als De Kloosterling en De Gewijde Rede en op het
aantrekkelijke boekje over Het gebed, in 1938 bij ‘Het Spectrum’ ter perse gelegd.
Deze vruchtbare activiteit heeft Verschueren niet verhinderd ook zijn gelukkige
wetenschappelijke aanleg, slechts weinig belemmerd door een onvoltooid gebleven
academische vorming, in dienst van datzelfde ideaal tot volledige ontplooiing te
brengen.
Het heeft dan ook niet lang geduurd vóór zijn wetenschappelijke belangstelling
haar definitieve oriëntatie mocht vinden. Na enkele kleinere studies over het Venrayse
college in de Josefistische tijd (nn.
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1, 2, 3) heeft Verschueren tegen de dertiger jaren het terrein van de geestelijke
litteratuur der Middeleeuwen betreden, waarop hij zich tot aan zijn dood met steeds
groeiende deskundigheid zou blijven bewegen. Hij voelde zich sterker geboeid door
het litterair-historische dan door het doctrinaire aspect van de problemen, welke hij
ontmoette. Overeenkomstig zijn aanleg ging zijn voorliefde onmiskenbaar uit naar
de geschiedenis van het boek, dat hij allereerst als bibliograaf benaderde. Hierbij
stond hem een uitgebreide kennis van oude en nieuwe boeken ten dienste, welke
hij niet ophield te verrijken, getuige zijn kronieken over de spiritualiteit van heden
en verleden, welke hij regelmatig in tijdschriften als Studia Catholica (sinds 1932),
Nederlandse Katholieke Stemmen (sinds 1936) en Revue d'histoire ecclésiastique
(sinds 1939) publiceerde.
Twee studie-objecten vooral hebben zijn aandacht getrokken: de z.g.
middelnederlandse mystiek, voor zover hij deze belichaamd zag in zijn
vijftiende-eeuwse medebroeder Hendrik Herp, en de middeleeuwse
kloosterbibliotheken. Van meetaf heeft hij zich naam gemaakt door de meesterlijke
uitgave van Herp's Spieghel der Volcomenheit (n. 7), welke getuigt van zeer grote
zorgvuldigheid bij het reproduceren van de tekst en haast scrupuleuze acribie bij
het beschrijven van handschriften en drukken. Rondom deze publicatie groeperen
zich bibliografische studies over oude uitgaven (nn. 4, 5, 6) en meer samenvattende
verhandelingen over de leer van dit werk (nn. 8, 9, 10), welke alle, ieder op haar
eigen manier, de invloed ervan in de Nederlanden en in Frankrijk demonstreren.
Die invloed constateert hij niet alleen in de XVIe, maar tot diep in de XVIIe eeuw,
bij een schrijver b.v. als Lucas van Mechelen (n. 13), behorend tot een milieu, waarin
de eenzijdige toepassing van Herp's ideeën niet vreemd is geweest aan de
verbreiding van een min of meer quiëtistische mentaliteit. Wat Herp ten deel viel
bleef aan een figuur van bescheidener afmetingen niet onthouden: in een serie
litterairhistorische studies heeft Verschueren Antonius van Hemert, een
zestiende-eeuwse kanunnik van Eindhoven, uit het isolement zijner vergetelheid
verlost (nn. 11, 12).
Waarschijnlijk is hij via de studie der middelnederlandse mystiek ongemerkt op
het aanpalend terrein der middeleeuwse kloosterbibliotheken beland. Een
samenvattend overzicht (n. 15) bleek een bruikbaar uitgangspunt voor meer
gespecialiseerde onderzoekingen, waarbij het er vooral op aankwam de vage en
summiere aanduidingen der oude cata-
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logen te identificeren. In het bijzonder hebben de Karthuizers zijn belangstelling
gewekt, de Karthuizers van Vught (n. 14), Amsterdam (n. 16) en Roermond (n. 19),
welke laatsten zelfs een monografie meekregen. Ten gevolge van de
omstandigheden kwamen ook de kanonikessen van het Venrayse Jerusalem binnen
zijn gezichtskring te staan; zij danken hem een brede schets van hun leven en
werkzaamheid (n. 17) alsmede een uiterst minutieuze en erudiete beschrijving van
hun voormalig bezit aan handschriften (n. 21). Een zelfde karakter zou vermoedelijk
de studie over het klooster Bethleëm gedragen hebben, die, slechts aangekondigd
door een kleine brochure (n. 20), onvoltooid moest blijven liggen. Tot dit genre
verhandelingen dient ten slotte ook nog gerekend te worden een bijdrage over wat
een zeventiende-eeuws klopje zoal aan geestelijke lectuur in haar eigen bibliotheek
ter beschikking stond (n. 18).
In opdracht van de letterkundige afdeling van het Thijmgenootschap is Verschueren
zijn laatste levensjaren onvermoeid bezig geweest met het verzamelen van materiaal
voor een bibliografie van de Nederlandse spiritualiteit in de XVIe en XVIIe eeuw.
Een 18.000 titels werden door hem en zijn medewerkers tot dit doel bijeengebracht.
Dank zij de belangeloze toewijding van zijn confrater Dr. A. van Dijk, zal dit
Repertorium van de katholieke geestelijke litteratuur der Nederlanden van 1500 tot
1727 in de loop van 1952 het licht zien (n. 22).
Dr. P. POLMAN, O.F.M.

1

Lijst van geschriften
1925

(1)

Beknopte geschiedenis
van het gymnasium van
Venray. Venlo.

1927

(2)

Josefistische geest in
Noord-Limburg (Historisch
Tijdschrift = H.T. VI,
241-248).

1928

(3)

In de dagen van het
Collegium Philosophicum
(Limburg's Jaarboek
XXXIV, 61-65).

1929

(4)

De latijnse edities der
‘Theologia Mystica’ (Ons
Geestelijk Erf = O.G.E. III,
15-21).

1930

(5)

Herpuitgaven in Frankrijk
(O.G.E. IV, 183-196).

1931

(6)

Leven en werken van
Hendrik Herp (Collectanea
Franciscana Neerlandica

1

Tot 1940 in: Lijst van geschriften van leden der Vereniging (tot het bevorderen van de
beoefening der wetenschap onder de Katholieken in Nederland, thans: Thijmgenootschap),
's Gravenhage 1941, 424-426.
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1931

(7)

Hendrik Herp, O.F.M.,
Spieghel der
Volcomenheit. Opnieuw
uitgegeven. I Inleiding (191
blz.); II Tekst (421 blz.).
Antwerpen.

1931

(8)

De heraut van Ruusbroec
(Jan van Ruusbroec,
Mechelen-Amsterdam,
230-262).

1932

(9)

Invloed van Herp. ‘Die
grote Evangelische Peerle’
en ‘Tempel onser sielen’
(O.G.E. VI, 194-208).

1933

(10)

Harphius et les Capucins
français (Études
franciscaines XLV,
316-329; XLVI, 1934,
272-288).

1933

(11)

Antonius van Hemert
(O.G.E. VI, 405-422; IX,
1935, 341-354; XI,1937,
13-21).

1937

(12)

Antoine de Hémert
(Dictionnaire de spiritualité
I, 712).

1937

(13)

De mysticus Lucas van
Mechelen in zijn tijd
(Franciscaans Leven XX,
345-360; XXI, 1938, 7-19).

1935

(14)

De bibliotheek-cataloog
der Kartuize S. Sophia te
Vught (H.T. XIII, 372-402;
XIV, 1936, 7-58).

1937

(15)

Kloosterbibliotheken in
Nederland vóór de Franse
Revolutie (Bibliotheekleven
XXII, 161-177; herdrukt in
Verslag van het 13e tot
16e Nederlandsche
Bibliotheekcongres, 's
Gravenhage 1940,
125-141).

1937

(16)

Iets over de bibliotheek der
Kartuizers te Amsterdam
(Bijdragen tot de
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geschiedenis van het
bisdom Haarlem LIV,
444-453).
1938

(17)

Jerusalem, klooster der
Reguliere Kanonikessen
van St. Augustinus
(Jerusalem, gedenkboek,
5-118).

1939

(18)

De boeken ener
Geestelijke Dochter: het
Roermondse klopje
Johanna van Randenraedt,
1610-1684 (O.G.E. XIII,
183-209).

1941

(19)

De bibliotheek der
Kartuizers van Roermond
(H.T., serie studies, n. VI,
Tilburg, 112 blz.).

1947

(20)

Het huis van Bethleëm, het
laatste klooster van het
Kapittel van Utrecht ('s
Hertogenbosch, Geert
Groote Genootschap, n.
641).

1949

(21)

Handschriften afkomstig uit
het klooster Jerusalem te
Venray (Publications ...
Limbourg LXXXV,
693-730; Miscellanea Mgr
Dr P.J.M. van Gils).

1952

(22)

Repertorium van de
katholieke geestelijke
litteratuur der Nederlanden
van 1500 tot 1727 (ter
perse).
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Rinske Visscher
(Akkrum, 10 December 1868 - Amersfoort, 26 Maart 1950)
Mejuffrouw Rinske Visscher, de eerste vrouwelijke archivaris in Nederland is niet
in haar ambtelijk harnas gestorven. In Juni 1900 trad zij als zodanig in functie bij de
gemeente Leeuwarden, tevens als bibliothecaresse, hetgeen zij bleef tot 1 Januari
1934. Op medisch advies vestigde zij zich daarna te Amersfoort, waar zij op 26
Maart 1950, op 81 jarige leeftijd, overleed. Haar as werd bijgezet op Westerveld.
Rins Visscher, zoals de vrienden en vriendinnen haar noemden, was geen
onbekende voor Leeuwarden, toen zij daar voormeld ambt aanvaardde. Zij werd
geboren te Akkrum op 10 December 1868, als dochter van de uit Utrecht afkomstige
doopsgezinde predikant Jan Visscher, die gehuwd was met de te Akkrum geboren
Julia van Mesdag. Daardoor behoorde Rinske tot het uit Vlaanderen afkomstige
geslacht van Mesdag, waaromtrent de geschiedenis van Het geslacht Mesdag,
samengesteld door G. van Mesdag en gedrukt in de jaren 1943-46, ons nauwkeurig
inlicht.
Mr. Taeke (Taco) Mesdag, geboren te Bolsward 1753, is de laatste voorvader
van wie Mej. Visscher en de latere Mesdagen allen gemeenschappelijk afstammen
(a.w. blz. 91). Rinske van Mesdag, een tante van Mej. Visscher, woonde te
Leeuwarden door haar huwelijk met de bekende Mr. Eilard Attema, waarbij Rinske
kwam inwonen om te Leeuwarden op school te gaan.
Hoewel haar oom Attema het meest bekend bleef als agent van de Nederlandse
Bank was dat toch maar een bijbetrekking, geheel anders dan tegenwoordig het
geval is. Niet alleen was hij ook advocaat maar zelfs jarenlang lid van Gedeputeerde
Staten van Friesland.
Mej. Visscher maakte volstrekt geen provinciale indruk doordat zij een tijdlang te
Genève studeerde voor een akte Frans. Voorts door haar eerste baantje bij de firma
Martinus Nijhoff te 's Gravenhage, die haar het catalogiseren leerde en waarmede
zij steeds vriendschappelijke betrekkingen onderhield. Door die scholing werd zij
een zeer geschikte candidaat voor het ambt te Leeuwarden.
Met hart en ziel wierp de nieuw benoemde zich op haar werk en tevens vormde
zij een uitgebreide kring van relaties, waaraan zij grote behoefte gevoelde. Vooral
verzamelaars, als S. Wigersma Hz. en later de heer N. Ottema, trokken haar aan.
Tot die relaties behoorden ook
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de kinderen van de bekende voorzitter van de Eerste Kamer Jhr. Mr. F.J.J. van
Eysinga, die nog in het bezit waren van een van die uitgebreide en zo belangrijke
Friese familiearchieven, dat zij al spoedig met de bekende welwillendheid
openstelden voor de archivaresse van Leeuwarden. Deze vond daar in 1906 stof
voor haar eerste bijdrage in De Vrije Fries, over Friezen te Bodegraven in 1672.
Deze en voorafgaande publicaties deden Mej. Visscher aldra kennen als een
kracht, die een ‘neus’ had voor het opsporen van interessante historische gegevens
en die beschikte over een vlotte schrijftrant, die zeer in de smaak viel.
Het eigen archief werd geenszins vergeten. Voor alles wat het verleden van
Leeuwarden en haar instellingen betrof was tot dusverre de geschiedkundige
beschrijving van die stad van Wopke Eekhoff de meest voor de hand liggende
vraagbaak, die thans hier en daar, o.a. wat de ouderdom van de stad betreft, onjuist
is gebleken. Maar dat alles, hoe model het ook voor zijn tijd was, ging niet verder
dan het jaar 1848 en het raadplegen van het nieuw archief werd steeds bezwaarlijker.
Vooral met het oog op de praktische behoeften van de gemeentelijke bedrijven, van
B. en W. en de Raad, heeft Mej. Visscher nu in 1908 een vervolg op Eekhoff
geschreven, dat in de behoeften van allen, die belangstellen in de verdere
ontwikkeling van Leeuwarden, stellig ampel voorziet. Een geheel nieuwe, goed
geïllustreerde ‘Eekhoff’ blijft echter nog steeds een desideratum.
De bij Nijhoff verworven boekenkennis kwam zeer te pas bij het opnieuw
catalogiseren van de stedelijke bibliotheek met als eindresultaat een lijvige, door
Nijhoff typografisch fraai verzorgde catalogus, verschenen in 1942. Die bibliotheek
was gesticht door Eekhoff, wel een der meest bekwame Friese boekenkenners,
geheel bijeengebracht in verband met de geschiedenis van de stad. Zijn in 1870
verschenen catalogus is ook van belang door de talrijke biografische aantekeningen
en de als toegift volgende Geschiedkundige bibliographie van Leeuwarden. De
catalogus van Mej. Visscher toont een soortgelijke opzet en laat zien hoe rijk die
speciale bibliotheken kunnen zijn.
In 1912 werd Mej. Visscher lid van het bestuur van het Friesch Genootschap, tevens
secretaresse. Ook trad zij toe tot de redactie van het genootschappelijk tijdschrift
De Vrije Fries, met Dr. G.A. Wumkes en ondergetekende als voorzitter daarvan. De
beschikbare ruimte noopt

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

210
tot een zeer summier overzicht van haar werk als zodanig, dat zij, als steeds, zeer
waardig en conscientieus heeft behartigd. De lijst der publicaties, waarvan vele in
de Vrije Fries verschenen wijst uit, dat zij zich in het bijzonder interesseerde voor
het verleden van Leeuwarden en haar monumenten van geschiedenis en kunst,
daarbij vooral puttend uit de vele bronnen van het gemeente-archief.
Door de eerste Friese, in 1900 in het Leeuwarder museum gehouden goud- en
zilver-tentoonstelling, herleefde bij het Friesch Genootschap de belangstelling voor
het vermaarde werk der Friese goud- en zilversmeden. In 1914 publiceerde Mej.
Visscher dan ook een ms. met de namen der goudsmeden en hun leerlingen te
Leeuwarden in de 17e eeuw.
In 1932 volgde, als inleiding tot het werk van Elias Voet Jr. Merken van Friesche
goud- en zilversmeden een verhandeling van Mej. Visscher over De Leeuwarder
goud- en zilversmeden uit de 16e-18e eeuw. Op een rommel zolder van het
gemeente-archief waren circa 1930 terug gevonden de sedert 1880 verdwenen drie
oudste koperen platen, waarin Friese meesters uit de 16e eeuw hunne merken
hebben geslagen. Deze prachtvondst werd nu door Mej. Visscher in het werk van
Voet beschreven. De verdiensten van Mej. Visscher als secretaresse van het Friesch
Genootschap werden erkend door hare benoeming tot Ridder in de orde van
Oranje-Nassau.
Tot de voor de geschiedenis van Friesland in het algemeen en van Leeuwarden
in het bijzonder belangrijke bronnen behoren ook de archieven van het circa 1425
gestichte St. Anthony-gasthuis, vooral bekend door de in 1876, alweer door Eekhoff,
uitgegeven reeks zijner oorkonden. Dat was echter lang niet alles en in 1918
verzochten de voogden Mej. Visscher om een inventaris van het gehele oud-archief
te willen maken. Dit leidde in 1921 tot de uitgave van De archieven van het St.
Anthony-gasthuis.
In hare vacanties heeft Rins Visscher veel gereisd. Zo trof ik haar eens in het pas
door Italië geannexeerde Bozen. Zij heeft iets van haar leven weten te maken. Een
leven, dat vele blijvende resultaten voor het nageslacht heeft opgeleverd.
P.C.J.A. BOELES
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Lijst van geschriften
1901

Tweede supplement op den catalogus
der stedelijke bibliotheek te Leeuwarden,
112 blz.

1902

Uit het dagboek van een Bildtschen boer
uit het begin der 17e eeuw (Tijdspiegel,
1902, III, blz. 411-24).

1903

De woelingen binnen Utrecht in Oct.
1588, door een ooggetuige (Navorscher
1903).

1906

Friezen te Bodegraven, in 1672 (De Vrije
Fries, XX).

1908

Leeuwarden van 1846 tot 1906. Den
Haag, Martinus Nijhoff, 80, met 3 kaarten
en 25 afb. 241 blz.

1909

Friesche bibliographie, 1905-1908 (De
Vrije Fries, XXI-I).

1911

Friesche bibliographie, 1909-1910 (De
Vrije Fries, XXI-II).

1912

Iets over Leeuwardens verleden en Mr.
P.C.J.A. Boeles. Beschrijving der
Leeuwarder monumenten, de terp te
Ferwerd, Heringa-state en het
Poptagasthuis te Marssum, de Franker
monumenten. (Een der 500 overdrukken
uit het Bulletin v.d. Ned. Oudheidk. Bond,
Juni 1912, afl. 3-4. Rijk geïllustreerd door
o

Mr. B. 4 , 50 blz.).
1912

Leeuwarden (Uit: Historisch gedenkboek
der herstelling van Neêrlands
onafhankelijkheid in 1813, dl. I, Haarlem
1912, 15 blz.).

1912

De houding van het Friesche bewind
tegenover de omwenteling in Holland
(alsvoren, 13 blz.).

1913

Friesche bibliographie, 1911-1912 (De
Vrije Fries, XXI-III/IV).

1913

Een Hollandsch-Russisch woordenboekje
uit 1813 (Alsvoren).

1914

Goudsmeden en hun leerlingen te
Leeuwarden in de 17e eeuw (De Vrije
Fries, XXII).
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Friesche bibliographie, 1913-1941 (De
Vrije Fries, XXIII).

1917

Friesche bibliographie, 1915-1916
(Alsvoren XXV).

1917

Mr. W.J. van Welderen Baron Rengers
(Alsvoren).

1918

Het Princessehof (De Vrije Fries, XXVI).

1921

De archieven van het St.
o

Anthony-gasthuis te Leeuwarden, 8 , 364
blz.
1925

Iets over het muziekwezen te
Leeuwarden in het begin der 17e eeuw
(De Vrije Fries, XXVIII-I).

1925

De eerste residentie van Willem Lodewijk
te Leeuwarden en de Camminghahuizen
in de Groote Kerkstr. Nog eens
Cammingehunderi (Alsvoren).

1925

Iets over de Pharmacie te Leeuwarden
tot het einde v.d. 18e eeuw.
(Pharmaceutisch Weekbl. no. 45; Leeuw.
Courant, 3 Oct. 1925).

1926

Het 50-jarig bestaan der Middelbare
Meisjesschool. Dekama-state en de
H.B.S. voor meisjes te Leeuwarden
(Leeuw. C. en Leeuw. Nieuwsblad, 11
Febr. 1926).

1927

Honderd jaren uit de geschiedenis van
het Friesch Genootschap (De Vrije Fries,
XXVIII-III, geïllustr. o.a. met portretten).

1927

Oud-Leeuwarden. De nieuw loge (Leeuw.
C. 14 Mei 1927).

1928

Claude Fonteyne en het huis St.
Jacobstr. 13 (Leeuw. C. 17-9-'28).

1932

Catalogus der Stedelijke Bibliotheek te
Leeuwarden. Den Haag, Martinus Nijhoff,
o

gr. 8 , 512 blz.
1934

Iets over enige huizen in de Groote
Kerkstr. te Leeuwarden (De Vrije Fries,
XXXII).

1935

Brieven uit Leeuwarden van 1810-1812
(van Isaac Anne Nijhoff. De Vrije Fries,
XXXIII).
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Jan Arend vor der Hake
(Loenen, 14 Maart 1880 - Zeist, 11 Mei 1951)
Jan Arend Vor der Hake is geboren op 14 Maart 1880 te Loenen aan de Vecht en
overleden op 11 Mei 1951 te Zeist. In 1908 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht op een proefschrift over De aanspreekvormen in het Nederlandsch tot
doctor in de letteren en wijsbegeerte en na een studie in de Nederlandse Taal en
Letterkunde. Zijn belangstelling ging aanvankelijk zeer naar de historische
taalwetenschap uit en Vor der Hake had zich de loopbaan van een geleerde - met
alle bescheidenheid die hem sierde - voorgesteld. Het leraarschap dat hij aanvankelijk
koos, bevorderde de ontwikkeling van een andere kant in zijn wezen. Maar hij zou
toch zijn leraarsbestaan nog weer in 1913 onderbreken om als bibliothecaris te gaan
werken aan de Gemeentelijke Bibliotheek te Rotterdam tot vrienden hem - in wie
zij de grote paedagogische gaven reeds lang gezien hadden - terugriepen naar het
onderwijs. Leraar was hij te Alkmaar en Den Helder, vervolgens te Haarlem.
In 1919 werd hij de rector van het nieuwe gestichte Baarns Lyceum. Het devies
der school werd: ‘Het pad der rechtvaardigen is als de morgenglans’; een zinspreuk
die de kwintessens van zijn persoon tot uitdrukking brengt.
Acht en twintig jaar lang heeft hij zijn school geleid. Op 7 Februari 1948 nam hij
zijn afscheid pas om vrijwel onmiddellijk in ander werk zijn arbeid voort te zetten.
September 1907 was hij zijn leraarswerk begonnen en, met de zojuist genoemde
onderbreking, was zijn leven dat van een opvoeder. Nog zeer lange tijd blijft hij als
lid van het dagelijks bestuur van de Centrale Vereniging van Openbare Leeszalen
in aanraking met zijn tijdelijke werkkring van bibliothecaris. De Opbouwstichting
voor Maatschappelijk Werk te Utrecht was de eerste die beslag wist te leggen in
1948 op zijn vrije tijd, in datzelfde jaar echter - in September - trad hij op als rector
van het Paedagogisch Seminarium van de Nederlandse Hervormde Kerk, te Utrecht
gevestigd. Dit laatste ambt wilde hij op 1 September 1951 neerleggen, omdat hij
inmiddels in de eerste maanden van dat jaar opnieuw tot de opvoeding van kinderen,
thans koninklijke kinderen, geroepen was aan de te Soestdijk in het leven geroepen
afdeling van zijn eigen oude school te Baarn.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

213
Op zijn vijf en zestigste verjaardag bood men Vor der Hake een bibliografie van zijn
1
geschriften aan. Daarbij werd tevens een bloemlezing uit zijn werk afgedrukt . Acht
en dertig dicht bedrukte bladzijden leggen getuigenis af van zijn arbeidzaamheid
als schrijver van artikelen en boeken. Zijn stijl is altijd keurig en eenvoudig, zijn toon
op de man af of causerend. Zijn dissertatie over De aanspreekvormen in het
Nederlandsch bleef bij een eerste deel: De Middeleeuwen (Utrecht, S. den Boer,
1908. IX, 240 blz.). Doch ook in deze vorm werd ze spoedig bekend om haar
degelijke nauwgezetheid.
In de strijd voor de vereenvoudiging der spelling stond hij aan de zijde der
vereenvoudigers. Ook daarvan legde hij, reeds in 1912, in geschrifte getuigenis af
(De tegenwoordige stand van de spellingkwestie. Baarn, Hollandia-drukkerij, 1912.
20 blz.). Dat hij zijn studievak trouw blijft, blijkt ons o.a. uit de Proeven van zestiende
eeuws Oosters Nederlands (Groningen, J.B. Wolters. 32 blz.), die hij nog in 1919
uitgeeft.
Daarnaast treffen ons zeer talrijke uitgaven op het terrein van de bibliothecaris
en zijn vak, maar de grote meerderheid zijner publicaties ligt op paedagogisch
terrein. Ik noem er slechts drie: Wij, onze kinderen en de school (Baarn,
Hollandia-drukkerij, 1928. 72 blz.), een drietal voordrachten; Fouten van kinderen,
van leraren, van ouders, met betrekking tot de school (Amsterdam, H.J. Paris. 1931,
60 blz.; 2e dr. 1934); Rondom het schoolleven van onze dagen (t.z.p. 1934, 53 blz.).
Drie brochures uitmuntende door heldere gedachtengang, direktheid van toon en
rake stilering.
De zojuist genoemde Bibliographie kon nog geen melding maken van de bundel
Hoogtij. Vijf toespraken (Amst., H.J. Paris 1948, 55 blz.). En minst van al kon zij zijn
grootste pennevrucht vermelden: zijn talloze, door ieder warm begeerde brieven.
Zo de kunst van het briefschrijven sterk geleden heeft sedert makkelijker direkt
kontakt verkregen werd dank zij betere middelen van verkeer en telefoon en sedert
het leven haastiger geworden is, bij Jan Arend Vor der Hake vindt men ze nog in
volle fleur en rijkdom. Een schat van wijsheid in een vorm die ernst en humor
verbindt, een schat van hartelijkheid en oprechte genegenheid, oprechtheid ook in
verontwaardiging, een schat van vroomheid en

1

Dr. J.A. Vor der Hake, Bibliografie zijner geschriften, gevolgd door een bloemlezing uit zijn
werk, aangeboden ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag. Uitg. & Drukkerij
Hollandia, Baarn z.j. (1948 gedrukt, 1945 samengesteld).
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stichting is er in die brieven, verspreid over de wereld, opgetast. De brieven zelf,
altijd op het juiste ogenblik, zijn toonbeeld van zijn grote trouw.
Hoe heeft hij zijn Bijbel gekend en liefgehad, hoe dierbaar is hem de Nederlandse
taal geweest, hoe diep verbonden was hij met alle mensen.
Een enkel woord willen wij wijden aan de van Dr. Vor der Hake bestaande
afbeeldingen.
Er bestaat een bronzen portret-buste door de beeldhouwer Frank de Miranda
omstreeks 1941 gemaakt. Hiervan bestaat één exemplaar in gips, hetgeen in mijn
bezit is. Het bronzen exemplaar is eigendom van Mevrouw de Weduwe C.L. Vor
der Hake-Planten te Zeist. Eveneens in haar bezit is een portret, getekend door de
kunstschilder G. Boon, Bilthoven, en een getekend portret door J.H. van Winkoop.
Van deze laatste kunstenaar is een geschilderd portret aanwezig in de rectorskamer
van het Baarns Lyceum. Eveneens ten huize van de Weduwe bevindt zich een
portret, getekend door de kunstschilder Adamse ter gelegenheid van Vor der Hake's
vijftigste verjaardag.
Er bestaan vele foto's van uiteraard uiteenlopende kwaliteit. Als zeer goed wordt
algemeen de foto beschouwd, opgenomen in de bovengenoemde bibliografie van
zijn werken.
M.J. LANGEVELD
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Nils Elis Wadstein
(Torshälla, 16 Juli 1861 - Stockholm, 19 Juni 1942)
Volgens het levensbericht in de verhandelingen van Göteborgs Kungliga Vetenskapsoch Vitterhetssamhälle, waaraan ik hoofdzakelijk de gegevens voor het hieronder
volgende ontleen, was Elis Wadstein bescheiden en gesloten van aard. Veel
persoonlijke bijzonderheden weet de secretaris van het geleerde genootschap dan
ook niet over zijn medelid te vertellen. Ook enkele van Wadsteins kennissen en
leerlingen, aan wie ik vroeg mij een korte karakteristiek van hun vriend en leermeester
te geven, bepaalden zich tot vrij algemene uitspraken. Zelf ben ik nooit persoonlijk
met Elis Wadstein in aanraking gekomen. Wat ik, behalve de feiten en data uit zijn
wetenschappelijke loopbaan, over hem kan neerschrijven blijft dientengevolge aan
de buitenkant en berust bovendien niet op eigen indrukken.
Elis Wadstein werd geboren in Torshälla, een klein plaatsje in de buurt van
Eskilstuna. Zijn vader had het in de militaire dienst tot sergeant-majoor gebracht en
was landbouwer. De bescheiden militaire rang van de vader zou later voor de zoon
van zeer positief belang blijken te zijn. Na zijn schooljaren in Eskilstuna en later in
Stockholm, waar hij in 1879 eindexamen gymnasium deed, ging Elis Wadstein in
Uppsala studeren en legde in 1881 het candidaatsexamen in de Scandinavische
en Germaanse talen af. Als bijvak had hij de Semitische talen gekozen, een keuze
die zonder twijfel meer door practische overwegingen dan door werkelijke voorkeur
was bepaald: in de lange lijst van zijn geschriften komt maar één artikel voor, dat
een oosters woord behandelt. Niet echter omdat de Semitische talen hem van zoveel
nut zouden kunnen zijn bij het kiezen van een werkkring, maar omdat ze hem
veroorloofden naar hartelust te studeren zonder aan het zoeken van een werkkring
te hoeven denken, had hij zijn keuze op dit bijvak laten vallen. De verklaring is te
vinden in een der voorwaarden, die de Zweedse ontdekkingsreiziger en orientalist
Jacob Jonas Björnståhl (1731-1779) had gesteld voor het toekennen van de beurs,
die hij bij testament aan de universiteit had geschonken. Voor het verkrijgen van de
beurs kwam alleen een student in aanmerking, die uit Södermanland afkomstig was,
wiens vader onderofficier was en die zelf uitmuntte in Oosterse talen. Voor de
begaafde student Wadstein, die buiten eigen toedoen
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aan twee van de drie voorwaarden voldeed, was het niet moeilijk door de keuze
van zijn bijvak voor zijn gehele verdere studietijd de beurs te verwerven. Hij werd
er o.a. door in staat gesteld aan een paar buitenlandse universiteiten zijn studies
voort te zetten. Zo studeerde hij een jaar in Leipzig (1883-1884) en een jaar in Oslo
(1886-1887).
Na in 1888 het doctoraal examen afgelegd te hebben bracht Wadstein opnieuw
een jaar in Oslo door, ditmaal voor studies in verband met zijn dissertatie. In 1889
verscheen zijn proefschrift over de klankleer van een Oudnoorse verzameling preken,
bewaard gebleven in een handschrift van omstreeks 1200: Fornnorska Homiliebokens
ljudlära. Deskundigen beschouwen het als een werk van fundamentele betekenis
voor de Oudnoorse taalgeschiedenis. Het verschafte hem een beurs als docent,
zodat hij ook na zijn promotie rustig verder kon gaan met zijn wetenschappelijk werk.
Na een jaar plaatsvervangend hoogleraar in de Scandinavische talen in Gotenburg
te zijn geweest (1893-1894) werd Wadstein in 1894 tot buitengewoon hoogleraar
in het Zweeds aan de universiteit te Uppsala benoemd. Tot 1900 was hij als zodanig
werkzaam, met verschillende onderbrekingen voor reizen naar Denemarken,
Duitsland en Engeland. Dat zijn wetenschappelijke verdiensten werden erkend blijkt
uit het feit, dat hem in 1899 bij gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Oscar
II de gehele jaarlijkse rente van het jubileumfonds werd uitgekeerd.
In 1900 werd Wadstein tot hoogleraar in de moderne Europese linguistiek aan
de hogeschool in Gotenburg benoemd, hetgeen betekende, dat hij zowel Engels
als Duits had te doceren. Eerst in 1913, toen er door een schenking voldoende
middelen aanwezig waren om een aparte leerstoel voor het Engels op te richten,
werd zijn taak tot de helft teruggebracht. Sindsdien heeft hij, tot zijn emeritaat in
1928, alleen Duits onderwezen.
Na afloop van zijn loopbaan keerde hij naar Uppsala terug. De laatste vijf jaren
van zijn leven bracht hij in Stockholm door.
Wadstein, die oorspronkelijk scandinavist was, met klankleer tot specialiteit, breidde
in de loop der jaren zijn studiegebied steeds meer uit en heeft zich later vooral
verdienstelijk gemaakt door zijn publicaties over Nederduits en Fries. Ook hier heeft
hij baanbrekend werk verricht. Zijn ‘Kleinere altsächsische Sprachdenkmäler’ is een
standaard-
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werk, dat niemand, die zich in de oudste periode van het Nederduits wil verdiepen,
ongelezen kan laten.
Een probleem, dat Wadstein jaren lang bezig hield, was dat van de
handelsbetrekkingen tussen de Friezen en de Scandinaviërs in de vroege
middeleeuwen. In deze latere productie is hij niet meer linguist in engere zin, maar
een philoloog met grote belangstelling voor realia, die cultuurhistorische problemen
dikwijls wist op te lossen met behulp van zijn grondige taalkennis gepaard met een
buitengewoon ontwikkeld combinatievermogen, dat hem zijn scherpzinnige conclusies
deed trekken, maar hem soms ook tot al te gewaagde gevolgtrekkingen verleidde.
Het was vooral aan deze bijdragen over de Friese invloed op de Scandinavische
landen, dat Wadstein in 1929 zijn benoeming tot lid van de Maatschappij had te
danken. Een aantal oude cultuurwoorden, betrekking hebbend op het stedelijk
bestuur, de rechtspraak en het zeewezen, die de linguisten als Angelsaksische
leenwoorden of oorspronkelijk Scandinavisch hadden beschouwd, verklaarde hij
als Friese leenwoorden. Zeer de aandacht trok in het bijzonder zijn verklaring van
de naam Birka. Deze oude naam van het tegenwoordige Björkö in het Mälarmeer
werd en wordt door de meeste linguisten nog verklaard als ‘Berkeneiland’. Wadstein
meende echter, dat Birka, eens de oudste stad van Zweden, die in de negende
eeuw een bekend en belangrijk handelscentrum was, haar naam ontleende aan
een Friese term voor rechtsgebied (berek, Deens birk, mnl. berec).
Terwijl Wadstein in het dagelijks leven een voorzichtig en bedachtzaam man was,
liet hij zich van een geheel andere kant zien in de hardnekkige verdediging van een
eenmaal door hem aanvaarde wetenschappelijke theorie. Critiek op zijn soms al te
ver gaande conclusies had slechts tot gevolg, dat hij zijn hypothesen telkens weer
met nieuwe bewijzen trachtte te staven. Een hoge mate van stijfhoofdigheid, die we
gewoonlijk Fries plegen te noemen, schijnt hem hierin gekenmerkt te hebben. Het
lijkt me daarom niet onmogelijk, dat er achter zijn diepe belangstelling voor het Fries
en de Friezen een sterk gevoel van innerlijke verwantschap school!
Naast zijn hoogleraarschap heeft Wadstein, behalve een langdurig censorschap
bij de eindexamens gymnasium, weinig officiële opdrachten vervuld. Hij moet een
uitstekend paedagoog zijn geweest, strikt rechtvaardig en objectief in zijn oordeel.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

218
Een oogziekte, die dikwijls zeer hinderlijk was, verminderde af en toe zijn werkkracht.
Dan deed hij graag allerlei werk met zijn handen, bracht in huis vernuftig uitgedachte
verbeteringen aan en knapte karweitjes op. Hij had eerbied voor handenarbeid en
hield er van: skiën deed hij bijvoorbeeld op een paar eigenhandig vervaardigde ski's.
Door allen die hem gekend hebben wordt Elis Wadstein geschilderd als een man,
die eerbied afdwong door zijn eerlijkheid en rechtschapenheid. Hij was in zijn uiterlijk
voorkomen een toonbeeld van zelfbeheersing en ouderwetse correctheid, een
aristocratische, gesloten natuur, met wie men niet licht een vertrouwelijke toon
aansloeg. Als wetenschappelijk werker kenmerkte hij zich door grondige kennis,
veelzijdige belangstelling en een intensieve lust zijn krachten te meten door telkens
nieuwe terreinen van onderzoek te ontginnen.
MARTHA A. MUUSSES

Lijst van geschriften
1890

Fornnorska Homiliebokens ljudlära (blz.
1-104 in 1889 verschenen als diss.)
Uppsala Univ. Årsskrift.

1891

Medeltidsordspråk, tolkade eller belysta.
Nyare bidrag t. kännedom om de
svenska landsmålen 11.

1891

Om Olov trätälja och hans binamn.
Aarbøger f. Nord. Oldk.

1892

Alfer och älvor. En språkligt-mytologisk
undersökning. Uppsalastudier tillegn. S.
Bugge.

1893

Om behandlingen av a framför rt i
nordiska språk. Nyare bidrag t.
kännedom om de svenska landsmålen
13.

1893

Till läran om u-omljudet. Idem 13.

1893

Eine vermeintliche ausnahme von der
i-umlautsregel im altnordischen. Beitr. z.
Gesch. d. deutschen Spr. u. Lit. 17.

1894

Der umlaut von a bei nicht synkopiertem
u im altnorwegischen. Skrifter utg. av K.
Human. Vetenskapssamf. i Uppsala 3.

1894-1897

Om u-brytningsdiftongen i fornisländskan
och fornnorskan. Språkvet. sällsk. i
Uppsala förhandlingar.

1894-1897

Förklaringar och anmärkningar till
fornnordiska lagar. Nord. Tidskr. f. filol.
3, 5.
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1895

Norska Homiliebokens nedskrivningsort.
Arkiv f. nord. filol. 11.

1895

Nordische Bildungen met dem Präfix ga-.
Indogerm. Forsch. 5.

1895-1901

Bidrag till tolkning och belysning av
Skalde- och Eddadikter. 1-8. Arkiv f.
nord. filol. 11, 13, 15, 18.

1896

Die Entwicklung von urnord. ga-w-. Beitr.
z. Kunde d. indogerm. Spr. 22.

1896

Beiträge zur westgermanischen
Wortkunde. Zeitschr. f. deutsche Philol.
28.

1897

Till omljudsfrågan.

1897

Zur germanischen Wortkunde. Beitr. z.
Gesch. d. deutschen Spr. u. Lit. 22.
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1898

Runinskriften på Forsaringen. Vårt äldsta
lagstadgande. Skrifter utg. av K. Human.
Vet. samf. i Uppsala 6.

1899

Kleinere altsächsische Sprachdenkmäler
mit Anmerkungen und Glossar.
Niederd. denkmäler hrsg. vom Verein f.
ndd Sprachf. 6.

1899

Tvenne frågor ur den fornsvenska
statsrätten. Hist. Tidskr. 19.

1900

Altsächsische Worterklärungen. Zeitschr.
f. deutsches Altert. 44.

1900

The Clermont runic casket. Skrifter utg.
av K. Hum. Vet. samf. i. Uppsala. 6.

1900-1901

Ett engelskt fornminne från 700 -talet och
Englands dåtida kultur. Nord.
Universiteitstidskr.

1901

Die St. Petrier glosse gistertanne.
Korrespondenzblatt des Ver. f. nnd.
Sprachf. 22.

1902

Zum Clermonter Runenkästchen.
Zeitschr. f. deutsche Philol. 34.

1903

Raub, Robe und Verwandtes. Indogerm.
Forschungen 14.

1904

Beiträge zur erklärung des
Hildebrandsliedes. Göteborgs Högsk.
Årsskr. 9.

1904

Till tolkning av Vedelspangstenen. Nord.
stud. tillegn. A. Noreen.

1906

Polakker. Korrespondenzblatt des Ver.
f. nnd. Sprachf. 22.

1910

Eine altheidnische Bestätigungsformel
im Hildebrandsliede. Minnesskrift utg. af
Filol. samf. i. Göteborg 16.

1913

Zum Heliand. Minnesskr. tillägn. A.
Erdman.

1914

Birka och bjärkörätt. Nordiska ortnamn.
Hyllningsskr. tillägn. A. Noreen. (Ook in
Namn och Bygd 2.).

1914

Eriksgata. Hist. Tidskr. 34.

1915

Ein morgenländisches Wort im
Abendland. Le monde orientale 9.

1915

De tyska vittnesbörden om tyska
grymheter. Svensk Tidskrift 5.
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1916

Zum mittelniederdeutschen Wortschatz.
Jahrbuch d. Ver. f. ndd. Sprachf. 42.

1916

Förklaringar till gammalsvenska texter.
Arkiv f. nord. filol. 32.

1917

Jordanes' Vagi fluvius och Vaxholm.
Namn och Bygd 5.

1918

Tvenne omstridda ställen i Luthers
Kleiner Katechismus. Studier tillegn.
Esaias Tegnér.

1918-1919

Namnet Danmark. Göteborgs Högskolas
Årsskr. 24, 25.

1919

Vaghensön vid Stockholm. Namn och
Bygd 7.

1920

Die Sprachform des Hildebrandsliedes.
Göteborgs Högsk. Årsskr. 26.

1920

Friserna och forntida handelsvägar i
Norden. Göteborgs Vetensk. o. Vitterh.
samhälles handlingar. Följd 4, 21.

1922

Friesische Lehnwörter im Nordischen.
Skrifter utg. av K. Human. vetensk. samf.
i Uppsala 21.

1924

Namnet Birka och därmed
sammanställda ord. Namn och Bygd 1,
2.

1924

Till tolkningen av Vedelspangstenarna.
Arkiv f. nord. filol. 40.

1925

Beowulf. Etymologie und Sinn des
Namens. Germanica, E. Sievers zum 75.
Geburtstage.

1925

Die nordischen Völkernamen bei
Ptolemaios. Göteborgs Högsk. Årsskr.
31.

1925

Le mot viking. Anglo-saxon wicing, frison
wising, etc. Mélanges de philol. offerts à
J. Vising.

1925

Norden och Västeuropa i gammal tid.
Populärvetensk. föreläsningar vid
Göteborgs Högskola. Ny Följd 22.

1926

Birka och birk. Namn och Bygd 14.

1927

Eriksgata. Ett beriktigande. Hist. Tidskr.
47.

1927

Ett vittnesbörd om gammal frisisk
förbindelse med Ryssland. Festkr. till Hj.
Falk.

1927

Hedebys ålder. Fornvännen 22.
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1927

On the origin of the English. Skrifter utg.
av K. Human. vetensk. samf. i Uppsala
24.

1929

Frisiska lånord. Studier tillägn. Axel Kock.
Arkiv f. nord. filol. Tilläggsband.

1930

Sveriges namn. Fornvännen 25.

1931

Swin in English place-names. Göteborgs
Högsk. Årsskr. 36.

1932

Våra förfäder och de gamla friserna. Från
vår historias gryningstid. Hist. Tidskr. 52.

1932

Hedeby. Fornvännen 27.

1933-1934

The Beowulf poem as an English national
epos. Acta philol. scand. 8.

1934

On the relations between Scandinavians
and Frisians in early times. Sagabook of
the Viking society f. Northern research
11.

1934

Eriksgatans ursprungliga ändamål och
betydelse. Statsvet. Tidskr. 37.

1934

Muinaisfriisiläiset kultuurin välittäjinä
Pohjoismaissa. Hist. Aikakauskirja.

1935

Birger Jarlsbilden i Sueciaverket. Rig 18.

1936

Birkaspörsmål. Fornvännen 31.

1936

Roland als Name von Rechtssinnbildern.
Hansische Geschichtsblätter 61.

1937

Swinnegarn, ett gammalt kulturcentrum
i Svealand, urhem för sveanamnet. Rig
20.

1938

Zur altsächsischen Wortkunde. Zeitschr.
f. deutsches Altertum 75.

1939-1940

Zum zweiten Merseburger Zauberspruch.
Studia neophil. 12.

1939-1940

Zu den alten Beziehungen zwischen
Friesland und Skandinavien. It Beaken,
Meidiel. fen de Fryske Akademy 2.

Verder artikels in Zweedse encyclopaedieën, recensies in vaktijdschriften,
courantenartikels over onderwijsvragen.
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Verslagen
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Verslag van de jaarlijkse vergadering te
Leiden 21 juni 1950
De beschrijvingsbrief luidde:
Leiden, Mei 1950
M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nodigt U uit tot het
bijwonen van de jaarlijkse vergadering, tevens herdenking van de verlening van het
Octrooi der H.H. Staten van Holland en West-Friesland op 28 Mei 1775, op
Woensdag de 21ste Juni 1950 te Leiden in het Academiegebouw, Zaal XI,
Rapenburg 73. Aanvang 10.30 uur.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I. Opening van de vergadering door de voorzitter, de heer Mr P.J. Idenburg.
II. Verslag van de staat der Maatschappij en van haar belangrijkste lotgevallen
en handelingen gedurende het jaar 1949-'50.
III. Verslag van de staat der Afdeling voor de drie Noordelijke Provinciën gedurende
hetzelfde tijdsverloop.
IV. Verslag van de staat der Afdeling voor de Zuid-Oostelijke Provinciën gedurende
hetzelfde tijdsverloop.
V. Verslag van de staat der bibliotheek gedurende hetzelfde tijdsverloop.
VI. Verslag omtrent de rekening en verantwoording van de penningmeester.
VII. Overzicht van de verslagen der vaste commissiën.
VIII. Voordracht door Dr J.C. Brandt Corstius:
LETTERKUNDIGE STROMINGEN EN -KRITIEK IN NEDERLAND TIJDENS DE
EERSTE LEVENSJAREN VAN DE MAATSCHAPPIJ
IX. Bekendmaking van de uitslag der stemming over de te benoemen leden (zie
bijlagen).
Ieder gewoon lid is gerechtigd, zijn stem uit te brengen omtrent de vraag,
welke leden 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 te voren op, en deelt die aan de vergadering
mede (art. 8 der Wet).
Noenmaal in Café-Restaurant ‘Het Gulden Vlies’, Breestraat 125
X. Stemming over de toekenning van de prijs voor meesterschap, groot ƒ 1000.-,
voor de periode 1944-'49, op voordracht van de commissie voor geschied- en
oudheidkunde (zie bijlage).
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XI. Stemming over de toekenning van de prijs van aanmoediging, genaamd Lucy
B. en C.W. van der Hoogt-prijs, voor de periode 1949-'50 (zie bijlage).
XII. Bekendmaking van het door het bestuur bekroonde sonnet, waarvoor ter
feestelijke herdenking van de verlening van het Octrooi op 28 Mei 1775 een som
1

van ƒ 300.- is uitgeloofd (zie onder )).
XIII. Voordracht van Dr H. de Buck:
DE NEDERLANDSE TAALKUNDE TIJDENS DE EERSTE LEVENSJAREN VAN
DE MAATSCHAPPIJ
XIV. Voordracht door de heer G.M. de Gelder:
CULTURELE ASPECTEN EN PERSPECTIEVEN IN NEDERLAND OMSTREEKS
1775
XV. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage (art. 12 der Wet). Het bestuur stelt voor
deze te handhaven op ƒ 10.-.
XVI. Verkiezing van vier bestuursleden (art. 23 der Wet; zie het bijgevoegde
stembiljet).
XVII. Verkiezing van leden in vaste commissiën (art. 56 in 63 der Wet; zie het
bijgevoegde stembiljet).
XVIII. Verkiezing van vertegenwoordigers van de Afdeling voor de drie Noordelijke
Provinciën, de Afdeling voor de Zuid-Oostelijke Provinciën en de Afdeling België in
het bestuur (zie het bijgevoegde stembiljet).
2

XIX. Voorstel van het bestuur tot dispensatie van art. 63/3 der Wet (zie onder )).
XX. Vaststelling van dag en uur (Vrijdagavond of Zaterdagmiddag) der
maandelijkse vergaderingen.
XXI. Verkiezing van een voorzitter.
XXII. Rondvraag.
1

(XII) ) De aankondiging dienaangaande luidde:
L.S.
Ter feestelijke herdenking van het 175-jarig bestaan van het Octrooi der H.H. Staten
van Holland en West-Friesland, waarbij de in 1766 opgerichte Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden op 28 Mei 1775 werd bevestigd, looft het Bestuur
dezer Maatschappij een som uit van ƒ 300.- voor het beste Nederlandse sonnet dat
vóór 28 Mei 1950 bij de secretaris binnenkomt.
Dit sonnet moet geschreven zijn in de Nederlandse taal, waaronder verstaan
wordt onze taal in al haar schakeringen, het Zuid-Afrikaans inbegrepen, en mag
nimmer zijn gepubliceerd.
De mededinging staat open voor iedereen, dus ook voor niet-leden der
Maatschappij. Alleen de sonnetvorm is voorgeschreven; in het onderwerp wordt
men geheel vrijgelaten. Het Bestuur zelf behoudt zich de beoordeling voor en zal
zijn beslissing bekend maken op de jaarvergadering van 21 Juni 1950.
De inzending moet getypt en onder pseudoniem of motto, met vermelding van
de naam van de dichter(es) in een bijgevoegde, gesloten enveloppe, uiterlijk op 28
Mei 1950 toegestuurd worden aan de secretaris, F.P. Huygens, Duinrell 1,
Wassenaar.
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(XIX) ) Art. 63/3 luidt: ‘Op de begroting wordt elk jaar een bedrag,
vertegenwoordigende ten minste 10 procent der jaarlijkse inkomsten,
uitgetrokken voor de eigen uitgaven der Maatschappij, ongerekend het
bedrag, dat daartoe uit het Fonds beschikbaar wordt gesteld’.

Tegenwoordig zijn 127 leden.
Om 10.45 uur opent de voorzitter de vergadering met een woord van welkom. Hij
wijst op de tentoonstelling in de Lakenhal: Kunstbezit van Oud-Alumni der Leidse
Universiteit, die voor de bezoekers van de vergadering gratis toegankelijk is gesteld.
Nadat de vergadering staande de namen heeft aangehoord van hen, die de
Maatschappij door de dood ontvallen zijn, te weten: Dr N. van Suchtelen, Mr J.P.
Fockema Andreae, H. Juul Jensen, L.J.C.J. van Ravesteyn, Dr J.F. Buisman, Jhr
Mr Dr E.A. van Beresteyn, Dr R. Verdeyen, M. Viljoen, Mej. Dr J.A. Nijland, Mr F.D.E.
van Ossenbruggen en Mr A.J.L. van Beeck Calkoen, neemt de voorzitter het woord
voor het uitspreken van zijn openingsrede:

[I.] Openingsrede van de voorzitter
I. Dames en Heren,
Van harte heet ik U welkom op deze jaarvergadering van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, een jaarvergadering die een bijzonder karakter draagt
door het feit, dat het dit jaar 175 jaar geleden is, dat H.H. Staten van Holland en
Westfriesland de Maatschappij bij Octrooi bevestigden: zeventienhonderd vijf en
zeventig - negentienhonderd vijftig.
In afwijking van de laatste jaren vergaderen wij nu in het Academiegebouw op
het Rapenburg, toen zoals thans centrum van de eruditie dezer stad, omspannend
het gehele bestaan onzer Maatschappij. De autoriteiten, die ons dit mogelijk hebben
gemaakt; spreken wij gaarne onze erkentelijkheid uit.
Op 30 Juli 1761 was aan de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen te
Haarlem octrooi verleend, op 5 Juli 1770 aan het Bataafs Genootschap der
Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. Hare Edelgrootmogenden
bepaalden in hunne resolutie van 20 Mei 1775 uitdrukkelijk, dat het verlenen van
octrooi aan de Maatschappij geenszins zal prejudiceren aan hetgeen aan die beide
instellingen is geaccordeerd......
Soberheid is aan de vergaderingen van de Maatschappij steeds eigen
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geweest. Wij hebben als bestuur gemeend, in de geest van U allen te handelen,
door ook thans, in overeenstemming met de traditie, deze soberheid in acht te
nemen. Het bijzondere karakter van deze vergadering willen wij doen uitkomen door
stil te staan bij enige aspecten van het geestelijk leven van ons land in het tijdsbestek
van de wording onzer Maatschappij: Letterkundige stromingen en -kritiek in
Nederland tijdens de eerste levensjaren van de Maatschappij, de Nederlandse
taalkunde tijdens de eerste levensjaren van de Maatschappij en Culturele aspecten
en perspectieven omstreeks 1775. Mij valt daarbij de zeer beperkte taak ten deel,
U in te leiden in het geestelijk milieu van Leiden waarin de Maatschappij ontstond
en U de persoonlijkheid voor ogen te brengen van enkele van diegenen, aan wie
de Maatschappij ontstaan en opkomst dankt, meer nog, aan wie zij dankt, dat de
grondslagen zó hecht werden gelegd, dat de Maatschappij niet ten onder ging zoals
zovele organisaties, die in de tweede helft van de achttiende eeuw hernieuwing van
de cultuur beoogden.
Hoe gaarne zou ik U thans hebben begroet in dezelfde vergaderzaal, waarin de
eerste leden bijeen plachten te komen, de Schuttersdoelen te Leiden aan de
Groenhazengracht. Het gebouw bezit echter zo weinig meer van zijn oude luister,
dat een bijeenkomst daar weinig passend zou zijn. Onze voorouders prijzen de
decoratieve inrichting, reizigers die Leiden bezoeken, vermelden de grote
schutterszaal op de eerste verdieping, waar de grotere bijeenkomsten van de
Maatschappij plaats vonden, als een van de schoonste en stijlvolste zalen van deze
stad. Het was een lang, betrekkelijk smal vertrek, rondom voorzien van vensters
met gebrandschilderd glas, met beeltenissen van zes en dertig Hollandse graven
en gravinnen met de namen en jaren hunner regering, alle met schilden met hun
wapen, een kleurig geheel op goudgele ondergrond, werk van de Haarlemmer
Willem Tybout. Thans zijn zij, voorzover nog aanwezig, opgesteld in de Lakenhal
op de zogenaamde ‘pers’. De zaal had een eikenhouten betimmering, de stoffering
harmonieerde met de omgeving en verleende daaraan een deftig-burgerlijk aanzien.
Het was een regentenzaal van de beste soort.
Klein-burgerlijke moraal-poëzie deed opgeld in de eerste helft van de achttiende
eeuw. Sybrand Feitema, opgeleid voor predikant, domineerde in vele ‘kunstlievende’
kringen van de zeven provinciën. De ware poëzie was ondergegaan in verlangen
tot beschaven en verbeteren. Ook Leiden kende Feitema's invloed,
dichtgenootschappen bloeiden ook hier. Velen kwamen regelmatig samen om zich
te vermeien in de
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zoetelijke dichtkunst dier dagen. In de wordingstijd van de Maatschappij sloten
tevens de voornaamste figuren uit de traditionele letterkundige wereld zich nauwer
aaneen en in hetzelfde jaar, 1766, waarin de Maatschappij als zodanig het eerst
optrad, ontstond tevens het Leidse dichtgenootschap ‘Kunst wordt door Arbeid
verkregen’. De leden wilden niet tezamen komen om de dierbare tijd ‘gans onnut,
dikwerf ter besmaeding zyner evenmenschen en tot hoon van de deugd en zich zelf
te slyten’, zoals zovele anderen, doch om ‘in uuren van uitspanning de Nederduitsche
Tael in haer kracht, rykdom en schoonheid te bevestigen en, zooveel hun vermogen
toelaet, meer en meer te zuiveren van bastaertwoorden en verkeerde Spreekwyzen;
alsook om zich te oefenen in de aenvallige en nooit volprezen Dichtkunde’. De
boekverkopers-dichters C. van Hoogeveen Jr. en C. Heyligert, alsmede enige hunner
vrienden, behoorden tot de eerste leden, meest personen uit de kleine burgerstand.
Vooraanstaande figuren in het genootschap waren Jan de Kruyff en Le Francq van
Berkhey, vruchtbaar in hun dichterlijke productie, laag in het peil ervan.
Reactie was ópkomend in de studentenwereld; de jongere generatie van
intellectuelen doorvoelde de onwaarachtigheid van de vrome kwezelarij, het geestelijk
verwrongene van wat zich als verheven aandiende. Op 16 November 1757 richtten
enige Leidse studenten een ‘dispuut’ op, ‘Linguaque Animoque Fideles’, ‘ter opbouw
van Neerlands moedertael’. De jurist H.A. Kreet had de leiding. Spoedig trad de
student-fabrikant Frans van Lelyveld toe, alsmede Herman Tollius. Kreet, Van
Lelyveld en Tollius hadden een visie van iets meer dan een studentendispuut. Zij
wilden baanbrekend werken, een nieuwe geest doen geboren worden in de
Nederlandse cultuur, in het bijzonder in de taal- en letterkunde.
Het Leidse streven stond niet alleen. Ook te Utrecht leefden soortgelijke gedachten.
In April 1760 werd een studentengezelschap: ‘Dulces ante omnia Musae’ opgericht,
waarin de student Meindert Tydeman, later, evenals Tollius, hoogleraar te Leiden,
een grote rol speelde. Uit de Utrechtse groep dient nog in het bijzonder de
merkwaardige Rycklof Michael Van Goens te worden vermeld, die zowel te Utrecht
als te Leiden had gestudeerd en daardoor een aangewezen trait-d'union was tussen
beide organisaties. Jong, in 1766, was hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar
in de geschiedenis, welsprekendheid en in de Griekse taal te Utrecht. Zijn
vriendschap met Van Lelyveld leidde tot een innige
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samenwerking, waaruit vruchtbare denkbeelden voortkwamen, die goeddeels in de
Maatschappij verwerkelijkt werden.
Het Leidse dispuut werd al spoedig tot ‘Minima crescunt’, een vereniging met een
orgaan ‘Tael en Dichtkundige Bydragen’, dat als maandschrift, 1 Nov. 1758 het
eerst, te Leiden verscheen. Doel was, om de vaderlandse taal en letteren, ‘alsmede
de oudheden’ te bevorderen door korte opmerkingen en kritieken, die ‘zoveel mogelijk
zy, zacht en bescheiden’ zouden wezen. Redacteuren waren Kreet, Van Lelyveld
en Tollius. Niettegenstaande deze uitsluitend Leidse redactie werkte de Utrechtse
groep echter krachtig mede. De maandelijkse Bijdragen van 1758 tot 1762 en de
driemaandelijkse Nieuwe Bijdragen van 1763 tot 1766 stelden zich ten doel:
opbouwende kritiek. In 1761 en 1762 beschuldigden tegenstanders de redacteuren
echter van ‘verregaende Bedil- en Hekelzuchtige Schryfwyze, die in dezelve
Bydragen gevonden wordt’. In de Nieuwe Bijdragen van 1766 trekt een verhandeling
van Van Goens, kort na zijn benoeming tot hoogleraar te Utrecht, de aandacht:
‘Vrymoedige Bedenkingen over de vergelyking der Oudere Dichteren met de
Hedendaegschen door den Philosophe Sans Fard’. De schrijver critiseert de
zelfbewondering van de vooraanstaande kringen in ons land in zijn tijd. Hij stelt vast,
hoe andere volken Nederland verre vooruit zijn gekomen. Als slotsom geeft hij aan,
dat verbetering alleen te verwachten is van verbetering van smaak, van vertaling
van Nederlandse geschriften in andere talen, van beschaving der taal, zo dat ook
andere volken het de moeite waard vinden, die te leren. Hij verwacht veel van een
‘Maetschappy der Vaderlandsche Letterkunde’, waarin de grondslagen der
verbetering worden gelegd. Optimistisch is zijn visie: ‘Zou deze eeuw onze natie
mogelijk tot het non plus ultra van hunnen roem kunnen zien steigeren?’.
De Bijdragen en Nieuwe Bijdragen lieten evenwel toch nog het terrein vrij voor
een ander periodiek, waarin Jan de Kruyff, Le Francq van Berkhey en hun
bentgenoten hun denkbeelden verkondigden: ‘Tael- en Dichtlievende Oeffeningen’
(sedert 1775).
Actie en reactie hielden in de zeventiger jaren van de achttiende eeuw elkander
in balans; oude en nieuwe geest streden om de voorrang zonder dat één
onomstotelijk die verkreeg.
Een ‘Maetschappy der Vaderlandsche Letterkunde’ - het woord was in het
openbaar uitgesproken door de jonge Utrechtse hoogleraar, toen de Maatschappij
in de woning van Van Lelyveld aan de Oude
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Singel te Leiden reeds was voorbereid. Trouwens Tydeman had in ‘Proeve van
Oudheid- Taal- en Dichtkunde’ in 1761 al op het voorbeeld van de Académie
Française gewezen en een Instituut als dat in ons land voorgesteld, een Maatschappij
der vaderlandse Letteren.
Twee jaar geleden heb ik uitvoerig bij de eerste decenniën van onze Maatschappij
stilgestaan. Een ieder zal dit in het dezer dagen verschijnende Jaarboek der
Maatschappij na kunnen lezen. Ik zal mij van herhaling onthouden. Slechts memoreer
ik de voornaamste voorzitters: Kreet, Te Water en Siegenbeek, die eerst lang
secretaris was.
Twee figuren uit de geschiedenis van deze eerste tijd wil ik U evenwel voor de
geest brengen: de eerste secretaris Frans van Lelyveld en Jean Luzac.
Frans van Lelyveld werd niet oud: in 1740 geboren stierf hij, vijf en veertig jaar
oud, in 1785. Zijn vader had een lakenfabriek, waarin de zoon, na de latijnse school
te hebben afgelopen, werd opgeleid. Als 13-jarige liet hij zich tevens inschrijven als
student aan de Hogeschool. Op zijn achttiende jaar richtte hij het eerder vermelde
dispuut op samen met Kreet. Van Lelyveld was het, die uit het Leidse en Utrechtse
dispuut in samenwerking met een gezelschap te Hoorn, door zijn grote
psychologische en organisatorische talenten de Maatschappij tot stand wist te
brengen. Bijna twintig jaar lang was hij er in verschillende functies de bezieling van.
Van Lelyveld was het type van de man van algemene beschaving, die een plaats
in het bedrijfsleven van het land inneemt. Hij is echter meer wetenschappelijk dan
een dilettant. De weinige uren van ‘uitspanning in Letterliefhebberij’, zoals het ergens
heet, besteedde hij op een wijze, die hem een plaats van enig belang doet innemen
in de letterkundige wereld van zijn tijd. Een nieuwe uitgave van de ‘Proeve van Taalen Dichtkunde in vrijmoedige Aantekeningen op Vondels vertaalde Herscheppingen
van Ovidius, voorgesteld door B. Huydecoper’, is Lelyveld's meest bekende werk.
Hij kon het niet voltooien; twee delen verschenen van zijn hand. Zijn vriend N.
Hinlopen verzorgde de beide andere. Hinlopen schreef in het voorbericht:
‘Menigvuldige bezigheden in het voortzetten van den lakenhandel, ook door de
sterke afmattingen ontstane lusteloosheden, hebben Van Lelyveld belet meer dan
twee delen te voltooien’. Tal van manuscripten tonen zijn studiezin, o.a. ‘Proeve
van Tael- en Dichtsieraden’, ‘Taalkundige Excerpten uit de Zinne- en Minnebeelden’,
‘Aanteekeningen bij Vondels Palamedes’, ‘Beredeneerd Plan tot het vervaardigen
van een Algemeen omschrijvend
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Woordenboek der Nederlandsche Tale, Alphabetische legger van aanteekeningen
over Nederlandsche taalkunde, Bouwstoffen voor een Algemeen Woordenboek’.
Toen hij te Amersfoort vertoefde om daar een lakenfabriek op te richten, stierf hij,
volgens het bericht van zijn weduwe, ‘even vijf en veertig jaren door een zeer schielijk
toeval weggenomen’, 8 April 1885. Negentien jaar was hij getrouwd geweest. Hij
liet een negenjarig zoontje na.
Een geheel andere figuur is Jean Luzac, zes jaren jonger dan Van Lelyveld. Hij
is het voorbeeld van een geleerde met practische gaven, een geleerde van wijde
blik, bekwaam jurist en Neerlandicus, later hoogleraar in het Grieks. Jean Luzac
had een rustig, gedegen oordeel, hij gaf blijk van een fijnheid van geest en hoogheid
van karakter, die hem zelfs in de bewogen tijden op politiek gebied van de tachtiger
jaren, waardigheid deden behouden bij veel ervaren onrecht. Door het uitgeven van
de Gazette de Leyde, daartoe aangezocht door zijn oom Etienne Luzac, verwierf
hij zich een internationaal gezag zonder gelijke in zijn tijd. De staatslieden van het
jonge Amerikaanse gemenebest luisterden naar zijn raad en aanvaardden dankbaar
de steun, die de Leidse Courant hun gaf voor de Amerikaanse zaak. Alle gekroonde
hoofden lazen het blad, de Sultan van Turkije liet het in het Turks vertalen. De krant
bezat een zo grote circulatie, dat een Fransman in Wenen het de moeite waard
achtte (en octrooi verkreeg van Keizer Jozef II) om de krant woord voor woord tegen
de helft van de prijs na te drukken. Zijn artikelen brachten hem tal van conflicten uit
buitenlandse politieke kringen. Hij ging evenwel voort, onafhankelijk hetgeen hij de
waarheid achtte uit te spreken. Talrijke bezoekers getuigen van de grote geestelijke
invloed die van hem uitging. Een vergelijkt hem met de wijzen uit de Oudheid. De
ontploffing van het kruitschip te Leiden in 1807 maakte een ontijdig einde aan zijn
leven.
Ik heb deze twee figuren gekozen, omdat zij tezamen de beide uiterste polen van
onze Maatschappij in haar eerste jaren symboliseren. Onze maatschappij is groot
geworden door mannen van verschillende schakering, aan de ene zijde de typisch
Nederlandse figuur uit het zakenleven, tevens stuwende kracht op letterkundig
gebied, aan de andere de geleerde met een wijde kennis en internationale reputatie.
Het was een vruchtbaar samengaan.
De banden met de Leidse Universiteit waren veelvuldig en van veel belang. Zo
nu en dan kwam de Maatschappij in aanraking met de Leidse
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academie van kunstschilders en tekenaars, Ars Aemula Naturae, gevestigd eerst
in een lokaal boven de Blauwpoort en later in een boven de nieuwe Rijnsburgse
Poort (sedert 1735), waar de Academie voor meer dan een eeuw verbleef. Het
waren de epigonen van de vroegere belangrijke Leidse schilders. Frans van Mieris
de Jonge verdient hier te worden vermeld als leider der Academie.
De bevruchting van Leidens geestelijk leven bleef belangrijk, doch al spoedig was
de Maatschappij een algemeen Nederlandse, waarvoor de inspiratie uit het gehele
land kwam.
Zowel Van Goens als Van Lelyveld en de zijnen wilden onze Maatschappij tot
een ‘volksmaatschappij’ maken, die de letterkundige smaak zou veredelen, de
letterkundige beschaving zou doen toenemen, de geest van het volk zou verfijnen.
Prof. Blok, aan wiens publicaties ik een en ander van het bovenstaande ontleend
heb, formuleert het aldus: ‘Zij wilden onze Maatschappij doen strekken tot een middel
niet slechts om de Nederlandse wetenschap, maar ook om de Nederlandse
volksgeest door de letteren te verheffen’. Het is een zijde van onze Maatschappij,
die lang op de achtergrond geraakte. Zij werd evenwel als essentieel voor haar
wezen gezien door de oprichters en is het thans nog.
Thans, na honderd vijf en zeventig jaar, brengen wij hulde aan het vernuft en de
energie van hen die een grondslag legden van onze Maatschappij, hecht en breed
genoeg om haar de eeuwen te laten trotseren.
Bij deze rede worden lichtbeelden vertoond.

Vervolgens gaat de voorzitter over tot behandeling van punt XII van de
beschrijvingsbrief: de bekendmaking van het door het bestuur bekroonde sonnet.
Namens het bestuur neemt de heer F. Bordewijk het woord:

[XII.] Sonnettenprijsvraag
XII. De lezing van de ongeveer 575 verzen, binnengekomen in antwoord op de door
het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde uitgeschreven
sonnetprijsvraag, heeft geen gemengde gevoelens gewekt in de gebruikelijke zin,
slechts in deze dat die van de verheugenis sterk overheersen.
Het stemt tot blijdschap vooreerst dat de oproep weerklank heeft gevonden niet
slechts in het gehele land, maar ook in dat van onze

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

232
Zuiderburen, en bij alle lagen der bevolking; ten tweede dat vaak een dichterlijke
en zelfs verheven gevoeligheid sprak juist uit die werkstukken, waarvan blijkens de
gebreken in de vorm onervarenen de makers waren.
Aan deze algemene opmerkingen knopen zich nog enige bizondere vast.
Wat de houding jegens het leven betreft ontbreken de accenten van bitterheid en
sarcasme niet, maar zij wettigen geenszins de stelling van een algemeen verscheurd
zijn. Niet enkel berusting, ook vertrouwen en optimisme overheersen.
De volkomen vrijheid nopens het te behandelen onderwerp bleek een gelukkige
gedachte. De inhoud der verzameling is daardoor veelzijdig geworden. Het aantal
dergenen die het jubileum van de Maatschappij aangrepen om haarzelf, een enkel
maal op voortreffelijke wijze, te huldigen, was gering, en de keus uit de werkstukken
met andere gegeven, op zijn minst aanvaardbaar voorgedragen, dermate groot, dat
het Bestuur niet in de ietwat pijnlijke situatie kwam te verkeren door een bekroning
tevens zijdelings zichzelf te huldigen.
Wat nu de overige betreft - bij alle verscheidenheid van onderwerp ontvangt de
lezer toch als onmiddellijke indruk deze, dat de barbarie van de bezettingsjaren
niets heeft kunnen afdoen van de Christelijkgodsdienstige inslag van ons volk. De
onderlinge aantrekkingskracht der sexen speelt een wat bescheidener, hoewel toch
belangrijke rol, echter doorgaans gericht niet op het zinnelijke, doch op het
onstoffelijke. Ook treft het dat als achtergrond voor de geuite gevoelens veelvuldig
ontleend werd aan de schoonheden der Nederlandse natuur.
De in het dichterschap min of meer geschoolden konden over het algemeen de
klip van het gekunstelde minder gemakkelijk omzeilen dan de onervarenen.
Ontroerend is bij deze laatsten vaak de eerlijkheid in de toon. Hiermede wil evenwel
allerminst gezegd zijn, dat deze toon in de meerderheid van het werk der eersten
zou ontbreken.
Ofschoon het Bestuur van opvatting is geweest niet de eis ener volkomen
onberispelijkheid naar de vorm te mogen stellen bij die sonnetten, waaruit ten slotte
de keus van het te bekronen werk zou worden gedaan, dienden er niettemin vele
wegens al te grote vormzonden ter zijde te worden gelegd. Inderdaad bleek
herhaaldelijk het begrip sonnet te enen male vreemd aan wat zijn schepper als
zodanig presenteerde.
Wat ten slotte het sterkste getroffen heeft - en dit geldt dan met name
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ten opzichte van het werk der ongeschoolden - is de onbetwistbare macht tot
zelfbevrijding gelegen in poëzie. Ook de geslotenste weet zich dan te openen en
te komen tot de verwoording van gedachten die hij tot dusver niet slechts tegenover
intimi, maar waarschijnlijk ook voor zichzelf verborgen hield.
Door dit alles is het bezit der Maatschappij verrijkt met een kostelijke en kostbare
schat. Resultaat van wat men kan noemen een onderzoek naar de publieke opinie,
doch dan op de meest ongedwongen wijze, en met de ruimste mogelijkheden, zal
tot in lengte van dagen de verzameling kunnen getuigen van hetgeen er ten jare
1950 leefde in de harten der Nederlanders en der Vlamingen, volkeren, ook blijkens
het ingezondene, met een hoog peil van beschaving.
Hierna leest de secretaris het bekroonde sonnet ‘In Memoriam’ voor, dat onder
pseudoniem W.M. Frederiks is ingezonden en waarvan aan de aanwezigen een
exemplaar in twee-kleuren-druk wordt uitgereikt.

In Memoriam
Het is niet waar dat je bent weggegaan,
Want ik blijf altijd bij je glimlach waken
En verder kan de wereld mij niet raken,
En verder gaan de dingen mij niet aan,
Want uit mijn wezen is de kern genomen,
En verder gaan de dingen mij niet aan.
De jaren zullen om dit doodsbed staan
Als vreemdelingen, die voor mij niet komen.
Zo wacht ik; zo bewaak ik de kristallen
Minuten van die uitgestreden strijd,
En als de zware dagen langs ons vallen
Hoor ik mijn voeten lopen door de tijd;
Hoor ik mijn voeten lopen langs het smalle
Slapende pad, dat naar jouw glimlach leidt.

Sonnet van W.M. Frederiks bekroond ter feestelijke herdenking van de verlening
van het Octrooi aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 28
Mei 1775 - 28 Mei 1950
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In afwijking van de orde der werkzaamheden krijgt vervolgens de heer J.C. Brandt
Corstius het woord voor lezing over het onderwerp:

VIII. Letterkundige stromingen en -kritiek in Nederland tijdens de
eerste levensjaren van de Maatschappij (No. 2 der Verhandelingen,
zie blz. 11).
Na het dankwoord van de voorzitter leest de secretaris zijn verslag over de staat
der Maatschappij en haar belangrijkste lotgevallen en handelingen gedurende het
jaar 1949-1950 voor:

[II.] Verslag van de secretaris
II. Op de vorige Jaarvergadering is er reeds op gewezen, dat het arbeidsveld der
Maatschappij in de jaren na de oorlog aanmerkelijk is uitgebreid. Ook in het afgelopen
jaar is gebleken, dat de rol die zij in het culturele leven van het gehele Nederlandse
taalgebied vervult, daardoor veel groter is geworden. In het kader van de
samenwerking met de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van
Kunstenaars, het P.E.N.-Centrum voor Nederland, de Vereniging van Letterkundigen
en de Vereniging Noord en Zuid heeft de Maatschappij vaak het initiatief genomen
tot of is zij betrokken in aangelegenheden, die in het algemeen de Nederlandse
beschaving betreffen, waaronder de vertaling van Nederlandse letterkundige werken,
met name in de talen der Angelsaksische landen, de culturele representatie in het
buitenland en de positie van de Nederlandse taal in Indonesië in het bijzonder de
aandacht vroegen. Doch ook de zorg voor de zaken van de Maatschappij als zodanig
eiste van het bestuur grote activiteit, zodat zijn voorstel op de Jaarvergadering van
Juni 1949 om het aantal bestuursleden op elf te bepalen, in alle opzichten aan de
verwachtingen heeft voldaan. Vooral toen het zich in December '49 de zo veelzijdige
steun van de heer Van Vriesland zag ontvallen, die wegens ernstige ongesteldheid
voor lange tijd in het ziekenhuis moest worden opgenomen, en toen in het voorjaar
'50 de voorzitter voor bijna twee maanden naar het buitenland vertrok, openbaarden
zich de voordelen van een meer efficiënte werkverdeling, die met de oprichting van
een uitgebreider dagelijks bestuur, waarin behalve de voorzitter, secretaris en
penningmeester de heer Duyvendak als vice-voorzitter en de heer Lieftinck zitting
namen, reeds aanstonds op een alleszins bevredigende wijze bleek te zijn ingezet.
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Dat desniettemin de plaatsen aan de bestuurstafel niet onopgemerkt onbezet kunnen
blijven, werd eerst duidelijk, toen de heer Van Vriesland, nauwelijks hersteld, op de
vergadering van 27 Maart met hernieuwd enthousiasme in menige hangende zaak
het bestuur op zijn onnavolgbaar pittige wijze van advies wist te dienen en toen de
voorzitter, na een geslaagde zakenreis, de scepter weer in handen nam om de
leiding op zich te nemen over de laatste ronde van zijn driejarig presidium, waarin
niet alleen vele van zijn plannen en suggesties tot een definitief einde en een
bevredigende oplossing moesten worden gebracht, doch waarin tevens zijn nimmer
afnemend initiatief tot steeds nieuwe activiteit prikkelde. Wanneer de heer Idenburg
deze middag, aan het einde van de vergadering, de voorzittershamer aan een ander
zal hebben overgegeven, dan is daarmede symbolisch een vruchtbare periode in
de geschiedenis van de Maatschappij afgesloten, die het stempel draagt van een
persoonlijkheid, die met onvermoeide kracht en warme genegenheid haar belangen
in ruim cultureel verband heeft behartigd. Het feit dat de financiële positie van de
Maatschappij hem daarbij in steeds toenemende mate zorgen baarde, heeft hem
niet in zijn overtuiging geschokt, dat de eenmaal door hem ingeslagen weg de juiste
was voor een toekomst van de Maatschappij met een meer dan traditioneel
bestaansrecht, doch hij heeft tevens de op de vorige Jaarvergadering aangekondigde
en uitvoerig bediscussieerde bezuininingscampagne met kracht ingezet en alles in
het werk gesteld om die financiële steun te verkrijgen, die de Maatschappij als oud
cultureel lichaam, dat zijn bijzondere plaats in het letter-, taal- en geschiedkundig
leven van Nederland heeft weten te handhaven, toekomt. Dat een subsidie-aanvrage
voor de Bibliotheek bij het Departement is afgewezen heeft grote teleurstelling
gewekt, doch een nieuw, thans meer in algemene zin gemotiveerd verzoek om
financiële steun van de regering is wederom in zee. Van de reeds getroffen
bezuinigingsmaatregelen is daarbij melding gemaakt: de uitgaven zijn tot een
minimum beperkt, representatie- en reiskosten zijn o.a. meer dan gehalveerd, al
hebben zich in het contact met de Afdelingen de nadelige gevolgen daarvan reeds
doen gevoelen, en wat het besluit betreft om het jaarboek tweejaarlijks te laten
verschijnen en daarin bovendien de verslagen van de vergaderingen en de
commissiën aanzienlijk te bekorten, kan het bestuur de leden alleen tot troost
mededelen, dat het deze maatregel als een noodzakelijke, doch tijdelijke heeft
genomen. Een voorstel tot verhoging van de contributie heeft het niet willen bepleiten,
gezien
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de financiële draagkracht van het merendeel der leden, doch op vrijwillige bijdragen
boven het door de Wet vastgestelde maximum van ƒ 10,- zal de penningmeester
zeker een beroep willen doen. Op advies van enkele personen, tot wie het bestuur
zich gericht heeft met het verzoek om in een financiële commissie zitting te nemen,
is de instelling van zulk een lichaam uitgesteld, totdat antwoord op de
subsidie-aanvrage is ontvangen. Het Verslag van de Commissie belast met het
onderzoek van de Rekening en Verantwoording van de Penningmeester zal U
duidelijk maken, dat het globaal omschreven financiële beheer niet zonder succes
is gebleven.
Al is het contact met de Afdelingen, ook al om financiële redenen, in hoofdzaak
een papieren geweest, enkele bezoeken van de heren De Buck en Michels aan de
bestuursvergaderingen uitgezonderd, toch heeft het in het Noorden en Zuid-Oosten
van het land niet aan activiteit ontbroken. Het bestuur heeft steeds met vreugde de
aankondigingen van bijeenkomsten der Afdelingen ontvangen, waaruit zo
overduidelijk bleek, dat zij in een onmiskenbare behoefte voorzien. Een woord van
warme waardering voor Mej. C.W. Roldanus, die in de Jaarvergadering van de
Afdeling voor de Noordelijke Provinciën op 1 April j.l. volgens rooster als secretaresse
is afgetreden, is hier zeker op zijn plaats, immers aan haar ijver en jeugdig
enthousiasme is het voor een belangrijk deel te danken, dat er, zoals zij het zelf al
te bescheiden in haar verslag uitdrukt, ‘voor het derde jaar der Afdeling met enige
voldoening van bestendiging kan worden gesproken’. Duidelijker spreekt wellicht
in dit verband de volgende zinsnede uit een particulier schrijven aan de secretaris:
‘Ik geloof, dat wij weleens als alle ‘jeugdigen’ ongeduldig wilden voortstormen en
de barrières van het ‘oude’ Leiden hinderlijk vonden; ik hoop dat U ons dat ten goede
gehouden hebt, uit geestdrift voor de goede zaak, en meen dit inderdaad te hebben
opgemerkt’. Het bestuur wil hier alleen de hoop uitspreken, dat Mevr. M. Hartgerink,
de nieuwe secretaresse, van diezelfde geestdrift bezield zal zijn bij het vervullen
van haar zeker niet eenvoudige taak. Mutatis mutandis geldt dit ook voor mej. I.
Meyer, die de heer Win. Roukens als secretaresse is opgevolgd. Met de afgetredene
heeft het bestuur van de oprichting van de Afdeling voor de Zuid-Oostelijke Provinciën
af in regelmatig contact gestaan en hem eveneens als een waardevolle medewerker
leren kennen en het prijst zich dan ook gelukkig, dat de heer Roukens, na een
operatie, weer in zoverre hersteld is, dat hij hier het verslag van
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zijn Afdeling kan voorlezen. Minder positief moet helaas de mededeling over de
samenwerking met de Afdeling België klinken: zij heeft inderdaad geleden onder
het gebrek aan persoonlijk contact. Ook de lange afwezigheid van de secretaris,
de heer Peé, heeft de activiteit der Afdeling grotendeels lamgelegd, zodat van een
verslag gevoegelijk kan worden afgezien. Het zal onder meer de taak van de nieuwe
voorzitter zijn om het werk, door zijn voorgangers, de heren Byvanck en Idenburg,
met zoveel enthousiasme samen met de heer Teirlinck opgebouwd, voort te zetten,
zonodig op een enigszins verstevigde of gewijzigde basis, doch in belang van het
contact tussen Noord en Zuid.
De maandelijkse vergaderingen van het afgelopen verenigingsjaar zijn gehouden
op de Zaterdagmiddagen van 8 October, 26 November, 10 December 1949 en van
14 Januari, 11 Februari, 18 Maart, 22 April en 20 Mei 1950, welke laatste vergadering
tevens was belegd voor de vaststelling van de beschrijvingsbrief en de candidatenlijst.
Op deze bijeenkomsten hielden lezingen of voordrachten:
1) Mej. Mr E.C.M. Prins over: Zegels.
2) Prof. Dr W.J.M.A. Asselbergs over: Guido Gezelle, en Prof. Dr H. van de Waal
over: Opmerkingen van een Noord-Nederlander bij het lezen van Gezelle.
3) Dr P. Schilfgaarde over: Wat is kunst?
4) Dr M. Muusses over: Landwinning: De Kunst van het Vertalen.
5) Hr K. ter Laan over: De Boer in de Groninger Letteren.
6) Dr W.H. Staverman over: Het Detectiveverhaal.
7) Prof. Dr P.H.G. van Gilse over: Enkele Opmerkingen over het Ontstaan van
Spraak. (No. 5 der Verhandelingen, zie blz. 39).
8) Prof. Dr H.W.J. Kroes over: Karel ende Elegast en de Sprookjes.
Bij de lezingen van Mej. Prins en Prof. van Gilse werden lichtbeelden, bij de laatste
bovendien een geluidsfilm vertoond; de bijeenkomst op 26 November droeg het
karakter van een herdenking naar aanleiding van de vijftigjarige sterfdag van Guido
Gezelle. Op de vergaderingen waren gemiddeld 34 leden tegenwoordig; het kleinste
aantal bedroeg 26, het grootste 52. De verslagen van genoemde lezingen zullen,
om redenen van bezuiniging, niet meer in een bijlage van het Jaarboek worden
afgedrukt, doch beknopt in de notulen worden verwerkt. Aan alle sprekers betuigt
het bestuur dank voor hun gewaardeerde medewerking.
Op 21 Juni 1949 werd de Jaarlijkse Vergadering gehouden in het Rijksmuseum
voor Volkenkunde te Leiden, waarvan een volledig verslag is
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opgenomen in het Jaarboek 1948-'49, dat samen met dat over het verenigingsjaar
1947-'48 in één deel zal verschijnen, overeenkomstig het reeds eerder vermelde
bestuursbesluit. De schrijvers van de levensberichten hebben de copie ter correctie
ontvangen, evenals de sprekers de verslagen van hun voordrachten, zodat de leden
het lang verbeide boek binnen een maand in hun bezit zullen hebben, waarmee
tevens aan een hinderlijke achterstand een eind gemaakt zal zijn. Op een inlegvel
zullen de namen en adressen van de in 1950 gekozen leden afgedrukt worden ter
aanvulling van de nieuwe ledenlijst, met welker uitgave het bestuur niet heeft willen
wachten tot na de Jaarvergadering. Regelmatig verlaten de diploma's het bureau
van de secretaris; vele der in 1948 benoemde leden zullen reeds een exemplaar
ontvangen hebben, waarna die van het jaar 1945 aan de beurt komen. Tot zijn
genoegen heeft de secretaris vernomen, dat leden reeds een plaatsje aan de muur
voor dit belangrijke document hebben vrijgemaakt, maar meer nog zal het hem een
rust zijn, wanneer hij zijn kamer ontlast zal zien van alle rollen, die bij karrevrachten
bij hem zijn binnengekomen.
De Maatschappij verloor door de dood verscheidene van haar leden; hun aandeel
in het werk van de Maatschappij zal in dankbare herinnering voortleven.
Overeenkomstig de wens van de vorige Jaarvergadering heeft het bestuur zich
beraden over de toekenning van de prijs voor Meesterschap voor de periode 1944/49
en aan de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde verzocht een voordracht
in te dienen. Wat de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs voor
de periode 1949/'50 betreft, is er in het bijzonder naar gestreefd, het element van
aanmoediging tot zijn recht te laten komen. Langdurig en moeizaam zijn de
onderhandelingen geweest, die het bestuur met de directie van Elsevier heeft
gevoerd over de voortzetting van de Bibliotheek der Nederlandse Letteren. Een
voorstel tot grondige reorganisatie van de opzet, gebaseerd op de overtuiging, dat
de bibliotheek met haar delen à ƒ 7,90, wanneer zij in een halfleren band zijn
uitgevoerd, een luxe-uitgave is geworden, die haar doel volledig voorbijschiet, heeft
een dusdanige vertroebeling in de samenwerking tussen de Maatschappij en Elsevier
teweeggebracht, dat het bestuur besloten heeft van een voortzetting, na de voltooiing
van de eerste serie van 24 delen, af te zien. Er zullen dus nog zes delen onder
auspiciën van de Maatschappij verschijnen, waarvan er in 1950 nog een paar worden
uitgegeven. Ook de serie Schrijvers van Heden
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zal nog dit jaar met nieuwe deeltjes worden uitgebreid, al moet het tempo van
verschijning aanzienlijk verlaagd worden. Hetzelfde geldt voor de serie Nederlanders
van de Negentiende Eeuw, biografieën onder auspiciën van de Maatschappij,
waarvan het deel over Busken Huer door Prof. De Vooys met veel waardering is
ontvangen. In afwijking van de vroegere gang van zaken zullen voortaan op de
Jaarvergaderingen de verslagen van de Commissiën niet meer in extenso
voorgelezen worden om aan de wens van de leden, het zakelijke gedeelte zo veel
mogelijk te bekorten, tegemoet te komen. De secretaris zal een kort overzicht geven,
dat wellicht niet volledig recht doet wedervaren aan de intensiteit en de animo,
waarmee in sommige der Commissiën gewerkt werd, doch desgewenst kunnen de
leden inzage in de volledige verslagen krijgen.
Vele plannen zijn door het bestuur gesmeed om aan de Jaarlijkse Vergadering
van 1950, tevens herdenking van de verlening van het Octrooi der H.H. Staten van
Holland en West-Friesland op 28 Mei 1775, een enigszins feestelijk karakter te
verlenen. De sonnetten-prijskamp, die als vrucht van deze levendige activiteit
dichtlievend Nederland in rep en roer heeft gebracht, werd op 6 Februari te elf ure
in de Turk, na een ingespannen bestuursvergadering, geboren in het brein van vier
bestuursleden. De secretaris ontving daags daarna de opdracht tot uitwerking in
een vorm, die zijn enthousiasme wel aanstonds moest wekken. Het bestuur, zo
luidde de laatste bepaling, behoudt zich ditmaal zelf de beoordeling voor en brengt
deze bevoegdheid niet over aan de Commissie voor Schone Letteren en als glossa:
‘Het feestelijk karakter van de prijskamp wordt hierdoor zeer bevorderd wellicht.
Stel je voor hoe grappig het zal zijn om een overeenstemming te zoeken en te vinden
onder twaalf mannen, vogels van diverse pluimage! Wat een vreugde als de prijs
toevalt aan een gans onbekende, die de speelse luim van een feestvierend
bestuurscollege heeft weten te kittelen!’ Die speelse luim is tenslotte in bittere ernst
verkeerd, toen de sonnetten bij honderdtallen bij het secretariaat binnenkwamen.
De medewerker aan een onzer litteraire bladen, die enkele sonnetten bij de redactie
inzond met de mededeling, dat hij als gevolg van de sonnetten-depressie in
Nederland buiten Leiden, een kans hoopte te maken zijn verzen geplaatst te krijgen,
bleek een juist inzicht in de situatie te hebben gehad. Helaas heeft niet het gehele
bestuur aan de beoordeling kunnen medewerken - zo was het de heren De Buck
en Van Vriesland onmogelijk om aan de zittingen,
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die tot kort voor de Jaarvergadering hebben voortgeduurd, deel te nemen -, doch
tussen de resterende vogels van diverse pluimage is overeenstemming bereikt, zo
al niet op grappige dan toch op feestelijke wijze. Want zij hebben samen de
schoonheid in velerlei vorm kunnen beleven en na een jaar, dat hun ook veel zorgen
heeft gebaard, de vreugde kunnen smaken, elkaar in die schoonheid het zuiverst
te verstaan.

Namens het bestuur van de Afdeling voor de drie Noordelijke Provinciën leest de
oud-secretaresse, Mej. Dr C.W. Roldanus, het verslag van de betreffende Afdeling
voor:

[III.] Verslag van de afdeling voor de drie noordelijke provinciën
III. Met enige voldoening kan voor het derde jaar der Afdeling eveneens van
bestendiging worden gesproken. Althans aangaande het Ledental valt te constateren,
dat zich de gestadige stijging van het vorige jaar heeft voortgezet: tegenover 67 in
'48/'49 bedraagt dit nu 71.
Bestuur. Op de vorige Jaarvergadering trad de voorzitter, Prof. Van Es, af om te
worden opgevolgd door Dr de Buck.
Commissies. Op dit punt kan de vermelding uit het vorige jaarverslag bijna worden
herhaald, n.l. dat noch Dr Guibal, noch Dr de Buck, Formsma of Geers iets
betreffende hun betreffende Commissie hebben vernomen, hetzij dan dat de eerste
eenmaal, daags te voren, een convocaat voor de redactie-vergadering van het
Jaarboek ontving, waarvoor hij zich, begrijpelijk, niet zo snel kon vrijmaken. Minder
summiere betrekkingen met Leiden onderhoudt alleen Prof. van Es, die als vast lid
de redactie-vergaderingen van het ‘Tijdschrift’ maandelijks bijwoont.
Representaties. In Juni '49 vertegenwoordigde de secretaresse de Noordelijke
Afdeling op de Jaarvergadering te Leiden. Representaties in engeren zin hadden
dit jaar niet plaats. De voorzitter en mevrouw De Buck ontvingen een uitnodiging
voor de officiële opening en sluiting van het a.s. Philologen-Congres. Van het Drents
Genootschap ging het verzoek uit tot een gezamenlijk optreden inzake de Belgische
schrijver Hubert Lampo, die een Drentse streekroman schrijft; het bestuur houdt de
mogelijkheid open voor een gecombineerde vergadering in Assen in het komende
werkseizoen.
Werkzaamheden. Evenals het vorig jaar werd een gevarieerde lijst van
onderwerpen behandeld; op de Jaarvergadering '49 droeg de heer Van Eysselsteyn
een gedeelte voor uit eigen dramatisch werk ‘Bazuinen om
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Jericho’, dat de verzetsstemming in de oorlogsjaren in Drente weergeeft. Op 14 Mei
sprak Dr Geers over ‘De psychologische Basis van de Barok’, waarin de angst als
voornaamste factor werd gezien. Na de zomervacantie gaf Dr Coster op 8 October
zijn opmerkingen n.a.v. Hofstee's werk over ‘De economische Structuur der Stad
Groningen en haar toekomstige industriële Ontwikkeling’; op 12 November hield de
heer Ottema in Leeuwarden een causerie over ‘De Antiekhandel in Nederland’,
speciaal in Friesland; 14 Januari '50 sprak Mr Linthorst Homan over ‘De
Plattelandscultuur in West-Europa’; op 11 Februari Dr Jongkees te Groningen over
‘De Aspecten der Bourgondische Politiek’, waarna de heer Addens op 11 Maart de
rij sloot, nogmaals te Leeuwarden, met een voordracht over ‘Een Bron voor de
Groninger Landbouwgeschiedenis in de nieuwere Tijd’.
Opkomst. Al werd de wens van het Bestuur van ongeveer een derde deel opkomst
niet geheel of maar bij uitzondering geheel vervuld, de gemiddelde belangstelling
in Groningen hield ongeveer haar constante, terwijl de steeds geanimeerde
discussies in de vergaderingen niets te wensen overlieten. Nog steeds ware een
kleine stijging van het bezoek welkom, maar het bestuur is zich ervan bewust, dat
in bepaalde maanden de geestelijke markt overvoerd is. Anders moet intussen onze
conclusie luiden t.a.v. Leeuwarden: het waren tenslotte de Groningers, die het
daarnog enigszins goed moesten maken. Dat dit niet de bedoeling was, is duidelijk.
Het Bestuur overweegt dan ook ernstig in hoeverre voortzetting van de vergaderingen
in Leeuwarden nog gewettigd is. Al in Mei'49 kwam deze vraag ter tafel, maar werd
aangehouden. Verbetering trad evenwel niet in, eerder het tegendeel: op de laatste
vergadering aldaar waren slechts enkelen uit Leeuwarden aanwezig. Het Bestuur
hoopt in deze moeilijkheden, die van gecompliceerde aard zijn, nog een zekere
oplossing te vinden, tot bloei van de gehele noordelijke Afdeling.

Hierop leest de oud-secretaris van de Afdeling voor de Zuid-Oostelijke Provinciën,
Dr Win. Roukens, het verslag van de staat zijner Afdeling gedurende hetzelfde
tijdsverloop voor:

[IV.] Verslag van de afdeling voor de zuid-oostelijke provinciën
IV. Door de Zuidoostelijke Tak van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
werden in het verenigingsjaar 1949-1950 een viertal vergaderingen belegd en wel:
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op 19 November 1949, bij welke gelegenheid Dr W. Roukens een causerie hield
over een door hem gemaakte studiereis door Noorwegen, Zweden en Denemarken.
Zulks ter vervanging van de spreekbeurt van Prof. Dr C.D.J. Brandt, die door een
plotseling opgekomen ongesteldheid verhinderd was;
op 10 December 1949, in welke bijeenkomst Dr Staverman sprak over ‘Het
Detectiveverhaal’;
op 25 Januari. In deze vergadering hield Dr G. Knuttel een voordracht, getiteld
‘Rembrandt en zijn Zelfportretten’, welke inleiding nog aan waarde won door de vele
vertoonde lichtbeelden;
op 29 Maart 1950, toen dhr. K. Meeuwesse een voordracht hield, getiteld ‘Maria
Viola; haar literaire Critiek van 1900-1910’.
In de vergadering van 25 Januari 1950 trad Dr W. Roukens wegens overdrukke
werkzaamheden af als secretaris en werd mej. I. Meyer te Nijmegen gekozen als
zijn opvolgster in deze functie.
Over het algemeen kan worden opgemerkt, dat het bezoek aan de bijeenkomsten
van de Tak Zuid-Oost Nederland nog belangrijk zou kunnen toenemen. De verbeterde
treinenloop in het Zuiden zal het, naar het bestuur hoopt, vele leden gemakkelijker
maken om ter vergadering aanwezig te zijn.

Het verslag van de staat der bibliotheek gedurende hetzelfde tijdsverloop wordt
voorgelezen door de heer A.A. van Rijnbach:

[V.] Verslag van de bibliothecaris

aant.

V. De belangrijkste gebeurtenis voor de Bibliotheek der Maatschappij in het afgelopen
verenigingsjaar was de verwerving van een afschrift van het Handschrift van Vondels
vertaling van Tasso's Gerusalemme liberata, waarvan twee handschriften bekend
zijn, één te Londen en één in Warschau, beide dus zeer moeilijk bereikbaar. Wij
danken dit afschrift aan Mej. Dr J. Aleida Nijland, die voor onze Bibliotheek ook
vroeger reeds zo veel deed. Voor haar uitgave van Vondels vertaling had zij
afschriften der beide handschriften doen vervaardigen en bij testamentaire bepaling
machtigde zij Uw bibliothecaris uit wat zij van haar bibliotheek nog niet aan de
Maatschappij had geschonken, datgene te kiezen wat voor onze bibliotheek van
belang kon zijn. Hiertoe behoort ook nog een fraai, in geheel leder gebonden
exemplaar der Vondel-uitgave van de W.B. in 10 dln., waaraan zij vele aantekeningen
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toevoegde, ten dele in de tekst zelf, ten dele op losse blaadjes. Op deze laatste zijn
nu zorgvuldig vermeld het deel en de bladzijde der W.B.-uitgave, waarop zij
betrekking hebben; deze commentaar is bij de uitgave gevoegd. De vermelding en
de bespreking der overige werken van dit legaat moeten tot het volgende Jaarverslag
uitgesteld worden.
In mijn vorig verslag maakte ik melding van de verwerving van een handschrift
van P.C. Boutens, nl. van diens vertaling van Oscar Wilde's Salome; dit is slechts
een kortstondig bezit geweest, daar de schenker het terugvroeg, aan welk verzoek
- zij het met tegenzin - voldaan is.
Van de heer H.A. Höweler te Amsterdam ontvingen wij een hs. van Jacob
Bellamy's Roosje, vertaald door A. Clavereau onder de titel Marie, benevens een
werkje met archivalia over Betje Wolff en Agatha Deken. Ons medelid, Dr K. Heeroma
te Batavia, zond ons een 17deeeuws handschrift: Alfabetisch verklarend Glossarium
van allerlei Woorden en Uitdrukkingen, met uitvoerige Citaten. Hoewel niet van groot
belang werd besloten dit in de Bibliotheek op te nemen.
Wat de boeken betreft zijn voorts ook die uit de verzameling van Mej. Nijland van
veel belang; slechts enkele titels kunnen hier vermeld worden: een tweede exemplaar
van haar voor de Maatschappij uitgegeven: Het Leven en de Werken van Jacobus
Bellamy, met schriftelijke aantekeningen en vele bijlagen van de schrijfster, werken
van vele Vlaamse dichters en schrijvers, vele ook met eigenhandige aantekeningen
voorzien, verscheidene uitgaven van Tasso's Gerusalemma liberata en van andere
Italiaanse dichters en haar twee dagen vóór haar overlijden verschenen werk over
Vondels Leven.
45 personen en instellingen zonden ons uitgaven of geschriften, van wie ik hier
afzonderlijk om het belang hunner schenking vermeld: De Gemeente-Bibliotheek
te Rotterdam, Mr P.A. van Toorenburg te Leiden, de Commissie voor Taal- en
Letterkunde bij de Maatschappij, Dr Nils Törnquist te Strängnas, de Goudse Librye
te Gouda, F. Oudschans Dentz te Kaapstad, Dr Th. Frings te Leipzig, Mej. Dr J.H.
van Lessen te Leiden, Mr S.A.M. Bottenheim te Amsterdam. Het ruilverkeer met
vele genootschappen en bibliotheken in binnen- en buitenland werd voortgezet of
ook wel hervat, waardoor eveneens belangrijke tijdschriften en boeken verworven
werden. Op de auctie van het tweede gedeelte van de bibliotheek van wijlen de
heer Scheepers werden enige interessante werken aangekocht, dank zij een
extra-crediet door het bestuur verstrekt. Ik noem slechts enkele eerste drukken:
P.C. Hoofts

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

244
Hendrik de Groote; Oltmans Het Slot Loevestein; Schut, Galama; Mevr.
Bosboom-Toussaint, De Delftsche Wonderdokter; het tegen P. Burman gerichte
blijspel: De gewaande Weeuwenaar met het bedrogen Kermiskind, dl. I-III; N.
Hoefnagel, Nederlandsche Echo of Weerklank, compleet in 56 spectatoriale
vertoogen met vele geschriften, hierop betrekking hebbende. Eveneens door aankoop
werd verworven de zeldzame Delftsche Helikon.
Ook een aantal uitgevers, die door hen uitgegeven werken aan de Bibliotheek
afstonden worden hier dankbaar vermeld, nl. 1. A. Daamen's Uitg. Maatschappij te
's-Gravenhage; 2. Uitgeverij en Drukkerij Hollandia te Baarn; 3. Erven B. van der
Kamp te Groningen; 4. J.M. Meulenhoff te Amsterdam; 5. Nijgh & van Ditmar's Uitg.
Mij. te Rotterdam; 6. Nederlandsche Uitgevers Maatsch. te Leiden. Uitbreiding van
dit aantal is zeer gewenst.
In het geheel werd de Bibliotheek vermeerderd met 2 handschriften, 263 boeken
en 105 overdrukken.
Met een beroep op de leden der Maatschappij om een exemplaar hunner
geschriften aan de Bibliotheek af te staan, daar men de werken der leden zo volledig
mogelijk bijeen wil brengen en daarbij ook overdrukken van tijdschriftartikelen te
voegen, moge dit verslag besloten worden.

Voor de Commissie van artikel 34 der Wet geeft, mede namens de heer C.
Kruyskamp, de heer F. de Tollenaere verslag van het door de penningmeester
gevoerde beleid:

[VI.] Verslag omtrent de rekening en verantwoording van de
penningmeester
VI. Ondergetekenden, Dr C. Kruyskamp, gewoon lid en Dr F.J.M.L. de Tollenaere,
bestuurslid, in commissie verenigd, teneinde, ter voldoening aan het bepaalde bij
artikel 34 van de Wet van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, een
onderzoek in te stellen naar de rekening en verantwoording van den Penningmeester
over het budgetjaar 1949, hebben op 19 Mei geconstateerd dat:
de cijfers der inkomsten en uitgaven, zowel van de algemene rekening als van
die van het Vaste Fonds, het van der Hoogt-fonds, het Wynaendts Francken-fonds,
enz. overeenkomen met de aanwezige bewijsstukken;
dat de bedragen der batige saldi op de juiste wijze zijn berekend en
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in overeenstemming zijn met de aanwezige kassaldi en de beleggingen bij de
Leidsche Spaarbank.
Terwijl het kassaldo van de algemene rekening op 1 Januari ƒ 3950,- bedroeg,
was dit op 1 Januari 1950 gestegen tot ƒ 4332,-, welk bedrag vermoedelijk voldoende
zal zijn voor de bekostiging van de samengevoegde Jaarboeken 1947-1948 en
1948-1949, waardoor het geraamde tekort op de begroting over het jaar 1950 ad
ƒ 3095,- kan worden ondervangen. Tot dit gunstige resultaat hebben in belangrijke
mate een belangrijke stijging van de contributies en de maatregel om het Jaarboek
in een tweejaarlijkse uitgave te doen verschijnen bijgedragen. Wel is waar vertoont
de post kosten van het bureau van den secretaris een uitgave van ongeveer ƒ 450,boven de begroting, doch daartegenover staat een bezuiniging van ongeveer
hetzelfde bedrag op de kosten van de Jaarvergadering en reis- en
representatiekosten van het bestuur. Uit het bovenstaande kan worden
geconcludeerd dat de financiële positie van de Maatschappij is verbeterd.
Ten slotte merkt de commissie op dat het in 1948 uit het Vaste Fonds aan het
van der Hoogt-fonds geleende bedrag van ƒ 500,- is gerestitueerd.
Zij geeft de Jaarvergadering in overweging, de rekening en verantwoording van
den Penningmeester over het jaar 1949 goed te keuren en hem te dechargeren
over het gevoerde beheer.
De commissie meent dat er alle aanleiding bestaat om de Penningmeester te
feliciteren met de gunstige resultaten van het door hem gevoerde financiële beheer.
Onder dankzegging voor het moeilijke werk, dat hij met veel inzicht heeft verricht,
wordt de penningmeester vervolgens gedechargeerd.

Ter verkorting van de duur van het zakelijk gedeelte der agenda geeft de secretaris,
volgens besluit van het bestuur, in afwijking van de traditie een overzicht van de
verslagen der Vaste Commissiën:

[VII.] Overzicht van de verslagen der vaste commissiën
VII. In de Commissie voor Taal- en Letterkunde heerste ook dit jaar een levendige
activiteit; van September tot Mei werd regelmatig vergaderd. Mej. Dr J.H. van Lessen
sprak over: De zgn. participia praeverbalia en over Accentverandering van Franse
Woorden in het Nederlands. Dr G.G. Kloeke sprak over: Triomf van deftige Taal en
Omgangstaal; Dr G.A. van Es over: Syntactische Vormen van concessieve Moda-
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liteit in het Nederlands, een lezing, waaraan twee zittingen werden gewijd; Dr C.
Kruyskamp over: Een stichtelijk Proces; Dr A.C. Bouman over: Woordgeografie van
de Bunzing; Dr C.C. de Bruin over: Middelnederlandse Imitatiovertalingen; Dr F. de
Tollenaere over: Nederlands Muishond en Dr P.J. Meertens over: Mystieke Liederen
uit de 16de Eeuw. Van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
verschenen: deel 66, afl. 4; deel 67, afl. 1, 2, 3 en 4. Secretaris der redactie was Dr
C. Kruyskamp.
De Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde hield vijf bijeenkomsten. De
vergadering van 26 Januari 1950 was vrijwel geheel gewijd aan het opstellen van
de voordracht voor de Prijs van Meesterschap. De heer Bakhuizen van den Brink
sprak over: Twee Leidse Alba Amicorum en over: De Benoeming van Vulcanius tot
Hoogleraar te Leiden (1575); de heer Fockema Andreae over: De Geschiedenis
van de Grote Waard; de heer F. Gosses over de ‘Erinnerungen’ van R. von Kühlmann
(1940), de heer van Gils over een zeldzaam 15de eeuws getijdenboekje, alsmede
over de lotgevallen der ‘Annales Rodenses’; de heer Juynboll over een schilderij
van John Zoffany en de heer Locher over: Een Passage uit H. Schulte Nordholt's
‘Het Beeld der Renaissance’, de heer Pelinck over: Een Schilderij in het Muiderslot
en ten slotte de heer Van Royen over: De voormalige Tuinen rondom Leiden.
De werkzaamheid van de Commissie voor Schone Letteren beperkte zich dit jaar
in hoofdzaak tot het opstellen van de voordracht voor de Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs. Zoals reeds in het verslag van de secretaris werd medegedeeld, heeft
de Commissie ernaar gestreefd, het element van aanmoediging duidelijk tot zijn
recht te laten komen.
De in het vorige verslag van de Commissie voor de Uitgave van Geschriften
aangekondigde bundel Verspreide Geschriften van Dr G.J. Boekenoogen, bezorgd
door Dr A. van Rijnbach, is verschenen. De bewerking van de Comedies van
Coornhert door Dr Van der Meulen wordt voortgezet; hij hoopt in de loop van dit
jaar het eerste deel persklaar te kunnen maken. Voor deze onderneming heeft de
Afdeling Letterkunde van de Kon. Nederl. Akademie van Wetenschappen wederom
een subsidie van ƒ 400,- toegezegd. Aangezien momenteel elk contact met de heer
Meuser verbroken is, blijft een uitgave van de Lancelot-fragmenten vooralsnog
onzeker.
De Commissie voor het Jaarboek werd in zijn werkzaamheden sterk geremd door
het feit, dat het bestuur lang heeft moeten beraadslagen
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over de wijze, waarop hier drastisch bezuinigd zou kunnen worden. Bovendien was
de heer Van Rijnbach, die zo vele jaren het secretariaat met grote ijver heeft
waargenomen, om gezondheidsredenen genoodzaakt zijn werk uit handen te geven
en trad zijn opvolger, de heer F. Heybroek, die zijn beste krachten gaf aan het
verzamelen van de Levensberichten, na enkele maanden uit de Commissie. De
secretaris heeft thans tijdelijk de zorg voor het Jaarboek op zich genomen en hij
heeft reeds mededeling gedaan over de stand van zaken: binnen een maand zullen
de leden in het bezit van een dubbel jaarboek zijn.
De Commissie voor Zuid-Afrika heeft niet stilgezeten en heeft banden kunnen
aanknopen, die voor een nauwe samenwerking van belang zijn. Voor de eerste
maal hebben de Zuidafrikaanse leden kunnen meestemmen. Veel dank is de
Commissie verschuldigd aan de heer Oudschans Dentz, die als gevolmachtigde
van het bestuur in Zuid-Afrika werkzaam is.

[IX.]
IX. Namens de Commissie voor stemopneming, bestaande uit de dames
Idenburg-Siegenbeek van Heukelom, Bakker, Van Lessen en Le Poole en de heren
Huygens, Krieger en De Tollenaere, deelt mevrouw Idenburg-Siegenbeek van
Heukelom de uitslag mede van de stemming voor 60 leden. Ingekomen zijn 320
geldige stembiljetten, waaronder enkele uit Zuid-Afrika; het wettelijk minimum was
80 (een vierde van het aantal geldige stembiljetten), welk aantal stemmen slechts
door 52 candidaten werd behaald. Het hoogste aantal behaalde stemmen bedroeg
169, het laagste 42.
Tot gewoon lid zijn gekozen:
De candidaten binnenland:
Dr H.H.J. de Leeuwe, Ds W. Barnard, M. Vermeulen, Mr M.F. Hennus, B. Rijdes,
Edgard H. Heynen, Mej. Dr A.W. Vlam, E. Lefebvre, Dr R. van Lier, Henri A. Ett,
Mevr. J. Stuldreher-Nienhuis, Dr J. Meyer, Anne S. Wadman, Dr A.W. IJzerman,
Dr Ph. de Vries, J. Tersteeg, Mej. Dr A. Th. C. Kersbergen, Mr J.J. Fock, Dr F.
Ketner, Dr P. Glazema, G.A. van Oorschot, J.J.M. Nord, W.F. Hermans, J. van Rijen,
J. de Kadt, Mevr. R.J. van Baarsel-Van Oven, Dr H. Enno van Gelder, Dr T.F.J.A.
Dolk, Mej. Sien Jensema, Dr H.M.J. Oldewelt, Mr P.J. Oud, Josef Cohen, W.H.
Schukking, Mevr. Dr Elisabeth Du Perron-De Roos, W. Glasbergen, Dr G.E.
Langemeyer, Dr P. Hoekstra, Gabriël Smit, J.W. Hofstra, Dr J.G. Bomhoff, J. Romijn,
K. van der Geest, Jhr J.W.J. Witsen Elias, H.C.J.A. Baron van
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Lamsweerde, Dr V.W.D. Schenk, Mevr. A. von Eugen-Van Nahuys.
De candidaten buitenland:
Dr J.H. Rodrigues, Dr Charles Wilson, Dr S.T. Bindoff, Dr Shep. B. Clough, Mej.
Josepha Mendels, A. Clerx.
De namen zijn vermeld in de volgorde van het stembiljet. Buitengewone leden
zijn niet benoemd.

Na een zeer geanimeerd noenmaal in Café-Restaurant ‘Het Gulden Vlies’, waaraan
ongeveer 120 leden deelnemen, onder wie de heer Th. B. van Lelyveld, directe
afstammeling van Frans van Lelyveld, die als eregast een plaats naast de voorzitter
toegewezen krijgt, wordt te 2.30 uur de middagzitting met een welkomstwoord tot
Jhr M.F.H. van Kinschot, burgemeester van Leiden, geopend. De voorzitter gaat
over tot punt X van de agenda: stemming over de toekenning van de Prijs voor
Meesterschap. Het advies over de toekenning van deze prijs is als vertrouwelijke
mededeling afgedrukt in de beschrijvingsbrief:

[X.] De prijs voor meesterschap
X. De Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde stelt voor de ‘Prijs voor
Meesterschap’ toe te kennen aan Dr J.S. Bartstra te Haarlem. Zij doet dit op de
volgende gronden:
Bartstra is in Nederland de baanbreker geweest op het terrein van de internationale
politieke geschiedenis van de jongste tijd. Hij debuteerde in 1921 met de voltooiing
van het laatste deel van de ‘Geschiedenis van onze Tijd seder 1848’, opgezet door
P.L. Muller en vervolgd door W.H. de Beaufort en Th. Bussemaker. Het was een
gevoel van piëteit jegens zijn overleden leermeester Bussemaker, dat hem deze
verre van gemakkelijke taak op zich deed nemen. In 1928 promoveerde hij op de
dissertatie: ‘Twaalf Jaren ‘Vrijehands-politiek’. De internationale Verhoudingen van
1890-1902’; aan dit werk was reeds voorafgegaan de veel gelezen ‘Geschiedenis
van het moderne Imperialisme. (Buitenlandse Politiek der grote Mogendheden ±
1880-1914)’, verschenen in 1925, 2de herz. druk 1949.
Onbestreden meester op dit speciale gebied, toonde Bartstra zich bovendien
bekwaam vakman in zijn werk over andere perioden der geschiedenis. Zo
behandelde hij in ‘De Pelgrimstocht der Mensheid’, onder redactie van J.W.
Berkelbach van den Sprenkel en C.D.J. Brandt (3de dr. 1948), de tijd van 1763 tot
1815, en in de ‘Wereldgeschiedenis’, onder redactie van J.W. Berkelbach van den
Sprenkel,
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C.D.J. Brandt en F.L. Ganshof (1939-1940. 5 dln.), de 18de en het begin der 19de
eeuw, naast de internationale politiek van 1871 tot 1914. Kleinere studiën grijpen
nog verder terug in de tijd: ‘Oranje als Rebellenleider in Holland en Zeeland,
1572-1576’ (in het ‘Gedenkboek Wilhelmus van Nassouwe’, 1933) en ‘Nederlandse
buitenlandse Politiek, Nederland en Groot-Brittannië’ in ‘Nederland tussen de Natiën’
(1946-1948. 2 dln.), een verzamelwerk door Bartstra, geredigeerd samen met W.
Banning.
Thans is hij bezig aan een groot en samenvattend werk, zijn ‘Handboek tot de
staatkundige Geschiedenis der Landen van onze Beschavingskring van 1648 tot
Heden’, in 4 delen, waarvan het eerste deel in 1948, het tweede in 1949 is
verschenen.
In al deze geschriften toont Bartstra een gelukkige combinatie van geschiedvorsing
en geschiedschrijving, paart hij critisch en conscientieus onderzoek aan eigen visie
en aantrekkelijke voordracht. Het ‘Handboek’ acht de Commissie de kroon op zijn
werk. Het voorziet op gelukkige wijze in een leemte in de Nederlandse historiografie;
het dwingt bewondering af door de degelijke behandeling en boeiende beschrijving
van de zeer uitgebreide stof.
Als een bijzondere kwaliteit van de historicus Bartstra ziet de Commissie nog de
bezonkenheid van zijn oordeel. Hij neemt in de Nederlandse geschiedschrijving een
eigen plaats in, omdat hij een element van evenwicht vormt temidden van de
verschillende daarin heersende stromingen, zoals de Groot- en de Klein-nederlandse
richting, of - op geheel ander gebied - de tegengestelde opvattingen over theoretische
vraagstukken. Duidelijk blijkt dit uit zijn artikel ‘Het gestaakt Dispuut’ (Nederlandse
Historiebladen, I, 1938), gewijd aan de controverse Huizinga-Romein.
Bartstra heeft steeds bescheiden en in stilte gearbeid. Terwijl hij een veeleisende
taak bij het gymnasiaal onderwijs vervulde, schiep hij tevens een belangrijk historisch
oeuvre. Dit werk rechtvaardigt ten volle de erkenning van zijn meesterschap.

Advies van het Bestuur
Het bestuur beveelt de Vergadering aan het door de Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde uitgebrachte advies te volgen en aan Dr J.S. Bartstra de Prijs voor
Meesterschap toe te kennen voor zijn historisch oeuvre.
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Dit advies wordt bij acclamatie aangenomen en namens de vergadering wordt aan
de heer Bartstra een gelukstelegram verzonden.

Ook het advies over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs is
als vertrouwelijke mededeling afgedrukt in de beschrijvingsbrief:

[XI.] De Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
XI. De Commissie voor Schone Letteren stelt voor dit jaar de Van der Hoogtprijs
toe te kennen aan Leo Vroman voor zijn ‘Gedichten vroegere en latere’, een bundel
die in 1949 verscheen en die verzen bevat uit de jaren 1935-'40 ‘in Holland’, 1940-'41
‘in Indië’, 1946-'48 ‘in Amerika’. Het vacuum 1942-'45 werd reeds in een vroegere
publicatie, eveneens ‘Gedichten’ getiteld, gevuld. Daarenboven deed Vroman een
zeer opmerkelijk klein prozawerk verschijnen, ‘Tineke’ (1948).
Bij haar besprekingen heeft de Commissie met leedwezen geconstateerd, dat de
oogst der beide afgelopen jaren op het gebied der jongere poëzie niet bijzonder rijk
is geweest. Weinig oorspronkelijke geluiden deden zich horen. Juist Leo Vroman,
geboren in 1915, maakt op die algemene regel een gunstige uitzondering. Zijn werk
is origineel, omdat, zich bij hem, naast een ongewoon virtuoze beheersing van de
rijkdom en de schakeringen van de taal, een eigenaardige en boeiende combinatie
voordoet van aandachtige waarneming van de werkelijkheid met een uiterst vrije
en haast surreële verbeelding. Deze overgang tussen realiteit en fantasie speelt
zich af in het dichterlijk bewustzijn, waaruit dit werk is ontstaan. De dingen krijgen
er een eigen leven, soms in de demonische onlust op het grensgebied, waar de
geest verschemert tot hij in een kosmische wijdheid wordt ontbonden, maar dikwijls
ook in een gezond en kinderlijk associëren, omdat Vroman het vermogen bezit de
natuur tegelijk in haar intiemste bewegingen en in haar meest weidse en groteske
afmetingen waar te nemen.
Men onderkent in dit werk, bij alle conflict tussen de eisen van het lichaam en de
dromen der ziel, bij alle tegenstrijdigheid, een sterk gevoel voor de hulpeloosheid
van de mens, die voor iets beters bestemd schijnt dan zijn deel is. Een zeer
geschakeerde humaniteit komt ons uit Vroman's verzen tegemoet. In uitingen als
‘Over Mensen’ en ‘Voor wie dit leest’, slaagt hij er volledig in de bezwaren te
overwinnen, die men tegen zijn ietwat overdreven neiging tot originaliteit, gelijk die
zowel in zijn beeldspraak als in zijn rhythme tot uitdrukking komt, zou kunnen
inbrengen.
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Ook tot het eenvoudigste kan zijn vurige beeldingsdrift leiden, b.v. in het gedicht
‘Hilde’, waarin de werkelijke natuur, onverhevigd, een fijne achtergrond vormt van
het kind, het verdwenen kind, het in de gevoelens weerkerende kind en het kind,
dat door de herinnering heftig wordt gezocht.
De poëzie van Vroman in haar geheel maakt, ondanks haar speelsheid in woorden,
gewaarwordingen en begrippen, sterk de indruk uit innerlijke noodzaak geschreven
te zijn. Zij onderscheidt zich voorts doordat alle conventionaliteit er vreemd aan is,
zodat Vroman ons voorkomt te zijn een geheel eigen verschijning in het beeld van
onze hedendaagse dichtkunst.
Het is op die gronden, dat de Commissie meent de ‘Gedichten vroegere en latere’
van L. Vroman voor de toekenning van de Van der Hoogt-prijs 1950 te moeten
aanbevelen. Een der leden kon zich met de keuze der overigen niet verenigen,
zonder nochtans deze afwijzing te doen vergezeld gaan van een eigen voorstel.

Advies van het Bestuur
Het bestuur beveelt de Vergadering aan het door de Commissie voor Schone
Letteren uitgebrachte advies te volgen en aan de dichter Leo Vroman de prijs toe
te kennen voor zijn bundel ‘Gedichten vroegere en latere’.
Bij acclamatie wordt dit advies aangenomen.

[XIII-XVII.]
Vervolgens krijgt Dr H. de Buck het woord voor zijn lezing over:

XIII. De nederlandse taalkunde tijdens de eerste levensjaren van de
Maatschappij (No. 3 der Verhandelingen, zie blz. 21)
Na zijn dankwoord verleent de Voorzitter het woord aan de heer G.M. de Gelder,
die tot onderwerp van zijn lezing gekozen heeft:

XIV. Culturele aspecten en perspectieven in Nederland omstreeks 1775
(No. 4 der Verhandelingen, zie blz. 33)
Na deze redevoering gaat de voorzitter wederom tot het zakelijke gedeelte van de
agenda over. De jaarlijkse bijdrage blijft op ƒ 10,- ge-
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handhaafd (XV). De uitslag van de verkiezing van vier bestuursleden (XVI) wordt
door Mevr. Idenburg-Siegenbeek van Heukelom, die op verzoek van de voorzitter
met de heer J.J. de Gelder de stemopneming heeft verzorgd, medegedeeld. Alle
a-candidaten zijn verkozen, te weten Dr J.N. Bakhuizen van den Brink, A. van der
Veen, F.P. Huygens (secretaris) en Dr C.C. Krieger (penningmeester), de laatste
twee over eenkomstig artikel 25/1 der Wet: ‘De secretaris en penningmeester worden
voor de tijd van vier jaren benoemd en zijn éénmaal herkiesbaar’.
De uitslag van de verkiezing van leden in Vaste Commissiën (art. 56 en 63 der
Wet) wordt eveneens door Mevr. Idenburg medegedeeld (XVII). In alle gevallen zijn
ook hier de a-candidaten gekozen, te weten in de Commissie voor Taal- en
Letterkunde: Dr G.G. Kloeke en Dr C. Kruyskamp; in de Commissie voor Geschieden Oudheidkunde: Mr R. van Royen en Dr T.H. Milo; in de Commissie voor Schone
Letteren: Dr P. Minderaa. Hetzelfde geldt voor de verkiezing van vertegenwoordigers
van de Afdelingen in het bestuur (XVIII): Dr H. de Buck voor de Afdeling voor de
drie Noordelijke Provinciën; Dr L.C. Michels voor de Afdeling voor de Zuid-Oostelijke
Provinciën en Dr Herman Teirlinck voor de Afdeling België. Met punt XIX van de
agenda gaat de vergadering accoord; naar aanleiding van punt XX: Vaststelling van
dag en uur der maandelijkse vergaderingen, wordt door enkele leden levendig
gediscussieerd. Mevr. Van Hille-Gaerthé pleit voor de Zaterdagmiddag, Prof.
Donkersloot voor de Zaterdagmiddag in de winter en de Vrijdagavond in het voorjaar.
De heer Roukens vraagt of de maandelijkse vergaderingen altijd in Leiden gehouden
moeten worden, hij acht een Zaterdagmiddag-bijeenkomst b.v. in Utrecht wenselijk.
De voorzitter ziet het belang van deze suggestie in, doch tot heden is er steeds
oppositie geweest tegen een vergadering in andere plaatsen. De heer Slagter schaart
zich achter het voorstel van Prof. Donkersloot; Prof. Van Haeringen wil radicaal
breken met elke gewoonte, die aan de bezettingsjaren herinnert. Wanneer tenslotte
tot stemming wordt overgegaan, blijkt het voorstel van Prof. Donkersloot aan de
wens van de grote meerderheid te hebben beantwoord.

[XXI.]
Nadat de voorzitter punt XXI van de agenda: verkiezing van een voorzitter, aan de
orde heeft gebracht, vraagt Prof. Donkersloot het woord. Met grote waardering
spreekt hij over het werk van de voorzitter, op wiens ingeslagen weg een opvolger
zal moeten voortgaan. Spreker acht het bestuurslid Mr A. Mout daarvoor de
aangewezen persoon. Niet
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alle leden zullen hem kennen, doch de heer Mout kent wel degelijk de sfeer van
Leiden. Hij is een man van grote eruditie, filosofisch geschoold en met zin voor het
practische. In poëticis et litteris kan men op zijn feilloos oordeel afgaan; in de
bezettingsjaren werden reeds zijn ruime blik op culturele problemen en zijn zin voor
het essentiële in ruime kring ten zeerste gewaardeerd. De heer Idenburg dankt
spreker voor zijn pleidooi, dat hij in alle opzichten kan onderschrijven. Nadat de
heer Mout, die de zaal verlaten had, wederom zijn plaats in de kring van het bestuur
heeft ingenomen, deelt de heer Idenburg hem mede, dat hij bij acclamatie tot
voorzitter is verkozen. De oud-voorzitter verheugt zich in deze benoeming, immers
hij heeft hem in een nauwe samenwerking leren waarderen, zowel om zijn zuiver
oordeel in aestheticis als om zijn zakelijk inzicht. Uit naam van de vergadering en
persoonlijk wenst hij de heer Mout daarom van harte geluk.

[XXII.]
Bij de rondvraag (XXII) komt de heer Dammerman terug op een schrijven van zijn
hand aan het bestuur, de spelling van uit het Indonesisch overgenomen woorden
en namen betreffende. Gaarne zou hij het standpunt van de Maatschappij in dezen
vernemen en op één uniforme regeling willen aandringen. De voorzitter antwoordt
spreker, dat zijn brief in de Commissie voor Taal- en Letterkunde is behandeld en
dat dit lichaam het bestuur van advies heeft gediend. Het zal in het begin van het
nieuwe verenigingsjaar inzake deze kwestie contact zoeken met het Koninklijk
Aardrijkskundig Genootschap. De heer Pelinck, die hierna het woord vraagt, herinnert
de vergadering eraan, dat in 1923 de Maatschappij zich heeft ingelaten met de toen
dreigende demping van de Mare. Thans is dezelfde kwestie weer aanhangig en
zonder overdrijving kan over een dubbeltje op zijn kant gesproken worden. Daarom
acht hij het gewenst, dat het bestuur zich onverwijld in een schrijven tot de Raad
richt, dat de instemming van de Maatschappij behelst met het praeadvies van B. en
W., dat demping verwerpt en herstel van de bruggen voorstaat. De heer Mayer stelt
voor, de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde in deze actie te betrekken.
Nadat aldus besloten is en de spoedige afwikkeling van deze kwestie aan de
secretaris is overgelaten, krijgt de heer Roukens het woord. Spreker vangt aan het
nationale karakter van een organisatie als de Maatschappij te onderstrepen en
vraagt zich vervolgens af, of de manier waarop de nieuwe leden aan de oude worden
toegevoegd niet enigszins historisch is. De Maatschappij is van een Leids tot een
nationaal instituut geworden.
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Het werk in de Afdeling is niet gemakkelijk en in verband daarmee geeft hij in
overweging, of er geen andere modus bij de verkiezingen van leden gevolgd zou
kunnen worden, b.v. door het instellen van een groep aanbevolen candidaten naast
een vrije groep. De voorzitter wijst er in zijn antwoord op, dat een wetsherziening
op stapel staat. De heer Roukens zal overigens wel opgemerkt hebben, dat reeds
verschillende candidaatstellingen van zijn Afdeling individueel door bestuursleden
zijn gesteund. Mogelijk kan deze vorm van bestuursinmenging ten gunste van de
afgelegen gebieden nog scherper gesteld worden. Het bestuur heeft trouwens nog
andere bezwaren tegen de wijze, waarop sommige leden de verkiezing opvatten
en het zal dan ook deze kwestie nader onder ogen zien. Tenslotte spreekt de heer
Ter Laan de scheidende voorzitter toe, die hij prijst als de man, die met wijde blik
en met zachtheid en verstand steeds de zaken heeft geleid en die de Maatschappij
tot haar oude aanzien heeft teruggebracht en dit nog heeft vergroot. In zijn dankwoord
bevestigt de heer Idenburg, dat er gedurende zijn 3-jarig voorzitterschap hard en
met sukses is gewerkt. Deze arbeid deed hij met geheel zijn hart, en de bijzonder
aangename en harmonische samenwerking met de andere bestuursleden was hem
daarbij steeds tot grote steun. Vooral dankt hij veel aan de secretaris, die zich
eveneens geheel aan de Maatschappij heeft gegeven en vele plannen en suggesties
heeft helpen verwerkelijken, aan de bibliothecaris, die met bescheiden middelen
een prachtig resultaat heeft bereikt, mede door zijn feilloos oordeel bij aankopen
en aan de penningmeester, over wiens werk het verslag van de financiële commissie
het beste oordeel inhoudt: een redelijk sluitende begroting staat op zijn credit. Ten
slotte heeft hij kunnen constateren, dat de actief medelevende kern der leden steeds
groter is geworden en dat was wel de grootste steun. Na een luid applaus sluit de
voorzitter de vergadering.
Na een gezellig samenzijn in De Beukenhof te Oegstgeest wordt de maaltijd
gehouden in Café-Restaurant ‘Het Gulden Vlies’, waarvoor dit jaar grote
belangstelling blijkt te bestaan. Evenals aan het noenmaal lezen de heer Mout en
de secretaris verschillende der binnengekomen sonnetten voor, hetgeen de inspiratie
van meer dan een aanzittende prikkelt. Verscheidene proeven van improvisatie
worden met toenemende vaardigheid afgelegd, waarbij J.C. Bloem en Martha
Muusses elkaar naar de kroon steken en de nog onbekende W.M. Frederiks wordt
toegezongen:
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Wij zijn hier, zonder W.M. Frederiks.
Hij is ver weg misschien, en weet van niks.
Geen nood, straks zal hem d'erekroon bereiken!
(Benevens honderd-twintig maal een riks).

Als de dichter van het prachtig typografische verzorgde sonnet ‘Aan de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1775-1950’, ingezonden onder het
pseudoniem Valentijn, maakt zich Prof. Dr P. de Keyser uit Gent bekend, die zich
daarop bereid verklaart, de avond met de voordracht van zijn lofdicht te besluiten:

Sonnet
Zoals de landman staart met star gezicht
Naar 't golvend land, dat als een zee van voren
Het zaad verbeidt, waaruit het blonde koren
Straks rijzen zal in 't schijv'rend zonnelicht,
Zo staart de dichter bij het avondlicht
Naar 't blank papier, dat spraakloos d'ongeboren
Gedachte duldzaam beidt, wijl, droomverloren
Zijn geest, door tijd en ruimte ijlend, zicht.
Wie zal de garven binden van dat zichten?
Wie zal ze bergen in de veil'ge schuur?
Wie 't zanterswerk op 't stoppelveld verrichten?
Gij, Letterlievend bent, die rust noch duur
En kent, vóór 't zaad geborgen zij in keurgedichten,
Beschut als door Vestalen 't heilig vuur!
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Verslag van de jaarlijkse vergadering te
Leiden 20 juni 1951
De beschrijvingsbrief luidde:
Leiden, Mei 1951
M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nodigt U uit tot het
bijwonen van de jaarlijkse vergadering op
Woensdag de 20ste Juni 1951 te Leiden in het Academiegebouw, Zaal XI,
Rapenburg 73. Aanvang 10.30 uur.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I. Opening van de vergadering door de voorzitter, de heer Mr A. Mout.
II. Verslag van de staat der Maatschappij en van haar belangrijkste lotgevallen
en handelingen gedurende het jaar 1950/1951.
III. Verslag van de staat der Afdeling voor de drie Noordelijke Provinciën gedurende
hetzelfde tijdsverloop.
IV. Verslag van de staat der Afdeling voor de Zuid-Oostelijke Provinciën gedurende
hetzelfde tijdsverloop.
V. Verslag van de staat der bibliotheek gedurende hetzelfde tijdsverloop.
VI. Verslag omtrent de rekening en verantwoording van de penningmeester.
VII. Overzicht van de verslagen der vaste commissiën.
VIII. Voorstel tot benoeming van een ere-lid.
IX. Bekendmaking van de uitslag der stemming over de te benoemen leden (zie
bijlagen).
Ieder gewoon lid is gerechtigd, zijn stem uit te brengen omtrent de vraag, welke
leden 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).
X. Stemming over de toekenning van de prijs van aanmoediging, genaamd Lucy
B. en C.W. van der Hoogt-prijs, voor de periode 1950/'51 (zie bijlage).
XI. Bekendmaking van het werk, dat het bestuur op advies van de commissie
voor de rubriek biographie en cultuurgeschiedenis, voor de periode 1949/'51 met
de Dr Wynaendts Franckenprijs, groot ƒ 500.-, bekroond heeft.
Noenmaal in Restaurant ‘De Doelen’, Rapenburg 2
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XII. Voordracht van Dr E.J. Dijksterhuis:
SIMON STEVIN
(met lichtbeelden)
XIII. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage (art. 12 der Wet). Het bestuur stelt voor
deze te handhaven op ƒ 10.-.
XIV. Verkiezing van twee bestuursleden (art. 23 der Wet; zie het bijgevoegde
stembiljet).
XV. Verkiezing van leden in vaste commissiën (art. 56 en 63 der Wet; zie het
bijgevoegde stembiljet).
XVI. Verkiezing van vertegenwoordigers van de Afdeling voor de drie Noordelijke
Provinciën en voor de Zuid-Oostelijke Provinciën in het bestuur (zie het bijgevoegde
stembiljet).
XVII. Mededeling van de voorzitter omtrent de samenwerking met België.
1

XVIII. Voorstel van het bestuur tot dispensatie van art. 63/3 der Wet (zie onder )).
XIX. Verkiezing van een voorzitter.
XX. Rondvraag.
1

(XVIII) ) Art. 63/3 luidt: ‘Op de begroting wordt elk jaar een bedrag,
vertegenwoordigende ten minste 10 procent der jaarlijkse inkomsten, uitgetrokken
voor de eigen uitgaven der Maatschappij, ongerekend het bedrag, dat daartoe uit
het Fonds beschikbaar wordt gesteld’.
Tegenwoordig zijn 106 leden.

[I.] Openingsrede van de voorzitter
I. De voorzitter, Mr A. Mout, opent de vergadering in zaal XI van het
Academiegebouw te 10.50 uur met de volgende toespraak:
Hooggeachte medeleden, dames en heren,
Mijn eerste woord is een hartelijk welkom, U namens het Bestuur toegeroepen. In
de eerste plaats geldt dat onze Vlaamse vrienden, alsmede de Besturen der
Afdelingen. Het verheugt ons U allen hier aanwezig te zien.
Gij, aanwezigen, zijt uit alle delen van ons land naar Leiden gekomen om onze
Jaarvergadering, het hoogtepunt onzer werkzaamheden, bij te wonen. Voor velen
Uwer is het een jaar geleden, dat ge de Maatschappij voor de laatste maal hebt
ontmoet. En als gasten, die weten hoe het hoort, zult ge benieuwd zijn naar de
welstand Uwer gastvrouw.
Laat mij U mogen verzekeren, dat men haar haar leeftijd van bijna twee eeuwen
niet aanziet, dat zij zich verjongd voelt in haar jeugdige
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ouderdom. De verslagen, die U straks zullen worden gedaan, getuigen daarvan.
Wederom rouwen wij om het verlies van verschillende leden, die in het afgelopen
jaar overleden zijn. Het zijn:
Julius Pée, Dr D.C. Tinbergen, A.A. Kok, Dr J.A. Vor der Hake, Mevr. M.
Goudeket-Philips, Herman v.d. Eerenbeemt, Lt Gen. W.E. van Dam van Isselt, L.
Verschueren O.F.M., Prof. Dr Z.W. Sneller, Prof. Dr G.v.d. Leeuw, Ds J.C. van Dijk,
C. Scharten, Prof. Dr A.A. Verdenius, Dr J.J.E. Hondius, Mevr. J. Riemens-Reurslag,
Mej. R. Visscher, H.J. Beckers Sr, Mr A.J.L. van Beeck Calkoen, G. Knop, Dr J.C.
Smuts, Dr J.C.J. Kleijntjes S.J., Dr H.E. Enthoven.
Ik heb ze allen op onze respectievelijke maandvergaderingen met een enkel
woord herdacht, met uitzondering van Mevrouw Goudeket-Philips, ons beter bekend
als Marianne Philips, en Dr J.A. Vor der Hake. Ter ering hunner nagedachtenis het
volgende:
In Marianne Philips verloor ons land een romanschrijfster, die zonder tot de
grootsten te behoren, desniettemin bijzonder wist te boeien door haar warme
mensenliefde en scherpe opmerkingsgave, welke elementen wij vooral in ‘Bruiloft
in Europa’ en ‘Henri van den Overkant’ hebben gewaardeerd.
Dr Vor der Hake, bekwaam Neerlandicus en pionier op onderwijsgebied, heeft
het Baarnse Lyceum gemaakt tot een instelling, die het stempel zijner nobele
persoonlijkheid nog lang zal blijven dragen.
Bij alle genoemden willen wij in eerbiedig herdenken een ogenblik onze gedachten
bepalen.
Ik meen te mogen zeggen, dat de bezoekers aan onze maandvergaderingen ook
dit jaar een aangename herinnering zullen bewaren; er heerste de gewone
vriendschappelijke sfeer, die ook bij scherp meningsverschil, bij de discussies aan
de dag tredende, gehandhaafd bleef. De opkomst had beter kunnen zijn. Tot de
vaste wegblijvers zeg ik: ‘Ge weet niet wat ge mist’.
Helaas kon ten gevolge van zwarigheden bij hare benoeming de Commissie voor
de toekenning van de Dr Wijnaendts Franckenprijs voor de rubriek biographie en
cultuurgeschiedenis eerst zo laat geconstitueerd worden, dat het niet mogelijk is
gebleken het door de wet gevorderde advies aan het Bestuur uit te brengen. De
toekenning van deze twee-jaarlijkse prijs zal mitsdien het volgend jaar plaats vinden.
Een overzicht van de werkzaamheden onzer Maatschappij zal de
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secretaris U in zijn verslag geven. Mijnerzijds volsta ik met U mede te delen, dat
het bestuur de navolgende nieuwe leden heeft benoemd: 1) Dr Anna Böeseken,
Kaapstad; 2) J. van den Berg, Pretoria, H.M.'s Gezant; 3) Prof. Dr G.G. Cillié,
Stellenbosch; 4) Mr. Henry Allan Fagan, Kaapstad; 5) Johannes van Melle, Pretoria;
6) Diederik Johannes Opperman, Kaapstad; 7) Andries Albertus Pienaar, Postbus
139, Zuid-West Afrika, 8) Prof. Dr D. Pont, Pretoria, 9) Prof. Dr Hendrik van der
Merwe Scholtz, Bloemfontein.
Voorts stip ik nog de volgende punten aan:
De Maatschappij nam het initiatief tot de verschijning van een goedkope reeks
Nederlandse klassieken bij de firma Tjeenk Willink te Zwolle. Een deskundige
keuzeraad, door het bestuur benoemd, heeft de vijftig uit te geven klassieken
aangewezen.
Daarnaast zullen - eveneens onder de auspiciën der Maatschappij - bij dezelfde
firma een reeks uit philologisch oogpunt belangrijke teksten, mede in goedkope
uitgave, het licht zien.
Het bestuur is doende om op het voorbeeld van het Petrarcahuis te Keulen en
een soortgelijk Frans-Duits cultuurcentrum aldaar, te komen tot de stichting van een
Erasmushuis in West-Duitsland ter bevordering en hernieuwing van de aloude
culturele betrekkingen tussen deze streek en ons land.
Een onaangenaam incident deed zich voor tengevolge van de opneming in het
Jaarboek van een ongepaste en onjuiste critiek op het levensbericht van een
algemeen geëerd medelid. Het bestuur heeft de werking daarvan zoveel mogelijk
ongedaan gemaakt.
De Belgische Afdeling der Maatschappij leidt een zo rimpelloos bestaan, dat wij,
haar buren, uit de heersende stilte hoofdschuddend de conclusie trokken, dat onze
zuster, zo al niet dood, dan toch het bewustzijn verloren had. Een ziekenbezoek
heeft niet tot de nodige opwekking geleid. Of de Afdeling zal worden opgeheven,
zodat de Belgische leden weer buitenlandse leden onzer Maatschappij zullen worden,
zal allereerst door haar bestuur moeten worden beslist. Wij wachten nog op zijn
besluit.
De penningmeester zal U spreken over de deplorabele toestand, waarin onze
financiën verkeren. Een jaarlijks terugkerende jammerzang, waarvan ge de woorden
en de wijs kent. De vrijwillige contributieverhoging van ƒ 10,- tot ƒ 15,- beveel ik hun,
voor wie zij geen bezwaar is, met aandrang aan.
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Twee van de traditionele taken onzer Maatschappij lopen gevaar: de Bibliotheek
en het Jaarboek. De eerste kan niet worden aangevuld zoals wij dat zouden wensen.
Het Jaarboek moest tot een-om-het-Jaarboek worden, vanwege de onrustbarende
stijging van papier en drukloon.
Bij de Overheid hebben wij tevergeefs om steun aangeklopt. Wij klagen daarover
niet; noch over het feit, dat wij de hand moesten uitstrekken, noch omdat zij leeg
bleef. Het is niet anders.
Critiek op de cultuurpolitiek der regering zult ge uit mijn mond van deze plaats
niet horen. Integendeel, men moet erkennen, dat de regering door de instelling van
culturele attaché's, het uitloven van prijzen, de instelling van reisbeurzen e.d.,
stimulerend optreedt.
Ik zal dus niet spreken over de wanverhouding, die er nog altijd tussen de zorg
voor de cultuur en die van andere zaken bij onze regering bestaat. Maar over de
noodtoestand onzer cultuur zal ik niet zwijgen.
Jonge dichters kunnen niet meer debuteren. De tijdschriften leiden een kommervol
bestaan. Zij waren eens het tastbaarste bewijs van de levendigheid onzer
beschaving.
Ons medelid, Dr J. Romein, herinnerde onlangs in de Nieuwe Stem er aan, hoe
nog slechts enige decennia geleden een blad als de Hollandse Revue kon bestaan,
waarin in de vorm van de ‘review’ zoals we die b.v. uit het litteraire supplement van
‘The Times’ kennen, een overzicht werd gegeven van een reeks binnen- en
buitenlandse tijdschriften en waarin door deskundigen alle mogelijke politieke,
wetenschappelijke en artistieke onderwerpen werden besproken.
De abonné had in een jaargang van dit blad een kleine beschavingsgeschiedenis
van West-Europa over dat jaar. En nu: er is nauwelijke een plaats, waar de besten
van ons hun gedachten kunnen uiten, zodat ons volk ze kan vernemen.
Wilt bedenken, wat dat zeggen wil. Het is niet juist de regering daarvan de schuld
te geven. Neen, de brede kringen der maatschappij lijken voor hare beschaving
ongevoelig geworden te zijn. Dat geldt in de eerste plaats de beter gesitueerden.
Hun smaak is vergrofd, hun vuur gedoofd. Hoe is het anders te verklaren, dat het
overgrote deel van een studentenpubliek, enige jaren geleden, in deze stad in een
voorstelling van een juweel als Mozart's ‘Entführung’ geen behagen schepte, maar
verveeld zat toe te kijken?
In Folium librorum vitae deditum klaagt G.C., in wiens initialen ik een medelid
vermoed, dat de mensen altijd geld hebben voor tabak,
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sigaretten en drank en voor bruiloften en om in een autobus een dag uit te gaan...
maar dat men boeken kan lezen en kopen en er een kleine verzameling van
aanleggen, is iets wat bij de meesten nog nooit is opgekomen; tot die meesten
behoort het allergrootste deel van onze ambtenaren, dokters, notarissen, meesters
in de rechten, ingenieurs, geestelijke herders... Op een voor onze tijd vernietigende
wijze vergelijkt hij, dat volgens de opgave in Krusemans ‘Bouwstoffen’ omstreeks
1865, van de vertaling van een werk over wereldgeschiedenis, met een prijs van
ƒ 20,-, in één maand zonder colportage in een plaats als Dokkum 61 exemplaren
werden geplaatst. Thans plaatst een uitgever van een cultuurhistorisch werk bij
aanbieding niet veel meer dan 60 stuks in het hele land.
Juist nu, nu West-Europa zich op haar eigen inhoud bezinnen moet, zijn
cultuurbesef en cultuurontwikkeling onontbeerlijk. Wat is een volk zonder kennis
van zichzelf, van zijn dichtkunst?
T.S. Eliot heeft gezegd: ‘The people which ceases to care for its literary inheritance
becomes barbaric: the people which ceases to produce litterature ceases to move
in thought and sensibility. The poetry of a people takes its life from the people's
speech and in turn gives life to it; and represents its highest point of consciousness,
its greatest power and its most delicate sensibility’.

[I.]
Na deze openingsrede gaat de voorzitter over tot het houden van zijn voordracht,
waarin hij de hedendaagse mens en de poëzie belicht:

Voordracht van de voorzitter (No. 1 der Verhandelingen, zie blz. 3).
Na deze rede krijgt de secretaris het woord voor voorlezing van het verslag van de
staat der Maatschappij en van haar belangrijkste lotgevallen en handelingen
gedurende het jaar 1950/1951.

[II.] Verslag van de secretaris
II. Ondanks activiteit in aangelegenheden, die meer in het algemeen de thans zo
zeer bedreigde Nederlandse cultuur aangaan, ging in het afgelopen verenigingsjaar
de zorg van het bestuur vooral uit naar zaken, de Maatschappij in het bijzonder
betreffende. Reeds aanstonds zag de nieuwe voorzitter, Mr A. Mout, zich voor
belangrijke kwesties geplaatst, die veel van zijn beleid en besluitvaardigheid eisten.
Hierbij
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bleek weer, dat het voorstel op de Jaarvergadering van Juni 1949 om het aantal
bestuursleden op elf te bepalen, van een juist inzicht in de gang van zaken heeft
getuigd, immers niet alleen heeft het dagelijks bestuur de handen vol gehad, doch
meermalen moest de uitvoering van werkzaamheden aan bestuurscommissies
worden gedelegeerd. Des te meer moet het betreurd worden, dat enkele leden door
werkzaamheden elders zich van hun taak in het bestuur nauwelijks of niet hebben
kunnen kwijten en dat de heer Van Rijnbach door langdurige ziekte zijn
gewaardeerde medewerking slechts gedeeltelijk heeft kunnen verlenen. Het stemt
tot grote vreugde, dat hij thans weer in ons midden kan zijn.
De maandelijkse vergaderingen van het afgelopen verenigingsjaar zijn gehouden
op de Zaterdagmiddagen van 9 December 1950, 20 Januari, 10 Februari, 10 Maart
en 14 April 1951 èn op de Vrijdagavonden van 13 October, 10 November 1950 en
11 Mei 1951, welke laatste vergadering tevens was belegd voor de vaststelling van
de beschrijvingsbrief en de candidatenlijst. Op deze bijeenkomsten hielden lezingen
of voordrachten:
1. Prof. Dr S. Dresden over: Hermetische Poëzie.
2. Hr Henri A. Ett over: Multatuliana.
3. Hr A. den Hertog over: Enige Beschouwingen over de Techniek der
Toneelschrijfkunst.
4. Mevr. E. van Lokhorst over: Een groote Prozaschrijver hervonden. Over het
Werk van J. van Oudshoorn.
5. Hr Josef Cohen uit de Novelle ‘Ik nam en verstiet Haar’.
6. Hr Raymond Brulez over: Het Huis te Borgen.
7. Dr F.K.H. Kossmann over: David Beck, Lofdichter van Prins Maurits.
8. Dr A.H.M.C. Kessen over: Historiografie van het Verzet. Resultanten en
Resultaten.
Op de vergaderingen waren gemiddeld 29 leden tegenwoordig; het kleinste aantal
bedroeg 14, het grootste 38. Vergeleken bij het vorige jaar, toen het gemiddelde
aantal 34 en het grootste 52 leden bedroeg, betekent dit een aanzienlijke
achteruitgang van de belangstelling, waarop het bestuur zeker niet gerekend had
na de verdeling van de vergaderingen over de Vrijdagavonden in de zomer- en de
Zaterdagmiddagen in de wintermaanden volgens de wens van de vorige
Jaarvergadering en na een convocatie op langere termijn, zodat door de leden een
geruime tijd van te voren de data - telkens de 2de Vrijdag
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of Zaterdag van de maand - vast gelegd konden worden. Bijzondere vermelding
verdienen nog de voordracht van de heer Josef Cohen, lid van de Afdeling der
Noordelijke Provinciën, die voor een klein doch met gespannen aandacht luisterend
gehoor zijn novelle ‘Ik nam en verstiet Haar’ voorlas en de lezing van de heer
Raymond Brulez, in overleg met de Afdeling België als spreker uitgenodigd, waarin
een kostelijk beeld gegeven werd van het ontstaan en de geest van zijn roman ‘Het
Huis te Borgen’. Een verslag van deze lezingen, dat om redenen van bezuiniging
niet meer in het Jaarboek zal worden opgenomen, is beknopt in de notulen van de
Maandelijkse Vergaderingen verwerkt. Aan alle sprekers betuigt het bestuur dank
voor hun gewaardeerde medewerking.
Op 21 Juni 1950 werd in het Academiegebouw, zaal X1, de Jaarlijkse Vergadering
gehouden, waarbij tevens de verlening van het Octrooi der H.H. Staten van Holland
en West-Friesland op 28 Mei 1775 werd herdacht. Van deze vergadering zal een
volledig verslag worden opgenomen in het Jaarboek 1949-1951, dat aan de zorgen
van een nieuwe Commissie zal worden toevertrouwd. Bij de samenstelling van het
vorige Jaarboek immers, dat de leden in het najaar 1950 hebben ontvangen, deden
zich al ernstige moeilijkheden voor, doordat de voorzitter der Commissie, de heer
Van Rijnbach, door ziekte niet in staat was langer leiding aan de omvangrijke
werkzaamheden te geven en doordat de secretaris, de heer Heybroek, zijn functie
neerlegde en een der leden naar het buitenland vertrok. Nadat de secretaris van
het hoofdbestuur nog voor de verschijning van het Jaarboek 1947-'49 zorg had
kunnen dragen, hielp de heer Lieftinck het bestuur uit de impasse, door tijdelijk de
zaken waar te nemen, zodat het zich op een hechtere samenstelling van de
Commissie kon beraden. Het resultaat hiervan is, dat alle takken van werkzaamheid
een vertegenwoordiger in de Commissie voor het Jaarboek hebben gekregen en
wel de heren Minderaa, Fockema Andreae, Juynboll en Lieftinck, terwijl Mej. Dr N.
Bakker zich bereid heeft verklaard, het secretariaat op zich te nemen. Namens het
hoofdbestuur heeft de algemeen secretaris en namens de Afdeling voor de
Noordelijke Provinciën de heer Guibal zitting, terwijl over eventuele
vertegenwoordigers van de andere Afdelingen de besprekingen nog gaande zijn.
Een hoogtepunt van de vorige Jaarvergadering vormde de bekendmaking van
het door het bestuur bekroonde sonnet, waarvoor ter feestelijke herdenking van de
Octrooi-verlening een som van ƒ 300 was
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uitgeloofd. Aan het sonnet ‘In Memoriam’, onder de schuilnaam W.M. Frederiks
ingezonden, viel deze eer te beurt. Eerst na de vergadering bereikte het bestuur
het bericht, dat zich achter dit pseudoniem Mej. Wally Holzhaus te Amsterdam had
verscholen, die daarop in de eerste vergadering van het bestuur tot lid van de
Maatschappij werd benoemd. Aan het zeer geanimeerde diner, waarmee de
Jaarvergadering besloten werd, namen de vage plannen tot het samenstellen van
een bundeltje der beste sonnetten vastere vormen aan en getuige de tafelimprovisatie
van de dichter J.C. Bloem:
Wie zal die sonnetten publiceren
Van jonge dochteren en jonge heren?
Wie brengt die verzenoogst, 't zij kuis of krols?
Wie zou het anders zijn dan Sander Stols.

werd er reeds in détails getreden. De heer Stols zegde inderdaad zijn medewerking
toe en het bestuur stelde een kleine Commissie samen, bestaande uit de heren
Huygens, Lieftinck en Van Vriesland, aan wie de zorg voor deze bundel werd
toevertrouwd. Alle 575 binnengekomen sonnetten zijn weer gelezen en herlezen
en volgens genoemde Commissie komt een 23-tal voor publicatie in aanmerking.
De namen der dichters kunnen op dit ogenblik nog niet bekend gemaakt worden,
aangezien nog niet aller toestemming tot publicatie is binnengekomen, doch de
uitslag van de opening van de begeleidende brieven met opgave van de namen der
auteurs bevestigde de verwachting van het bestuur, dat evenveel bekende als
onbekende dichters met ere naar de prijs zouden dingen. Binnen niet al te lange
tijd zal het bundeltje, voorzien van een inleiding en verantwoording van de redactie,
het licht zien. De overige sonnetten zijn als No. 1967 in de hss.-verzameling van de
Bibliotheek der Maatschappij opgenomen. Van de serie Nederlanders van de
Negentiende Eeuw, die onder auspiciën van de Maatschappij bij D.A. Daamen te
's-Gravenhage wordt uitgegeven, is deel II: E.J. Potgieter, door Dr Jacob Smit, in
dit voorjaar verschenen. Onder de zorgen van de interim-redactie, samengesteld
door de Maatschappij en de Uitgeverij Elsevier, bestaande uit Prof. Dr N.A.
Donkersloot, Prof. Dr K. Heeroma, Mr M. Nyhoff, Prof. Dr J. Romein, Prof. Dr J. van
Mierlo en Dr. H. Teirlinck, zijn van de nog 6 resterende delen van de Bibliotheek
der Nederlandse Letteren in het najaar 1950 en in het voorjaar 1951 verschenen:
Hadewych, een Bloemlezing uit haar Lyriek, verzorgd door
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Prof. Van Mierlo; Protestantse Poëzie der 16e en 17e Eeuw, II, verzorgd door Prof.
Heeroma en Herman Teirlinck, Mijnheer Serjanszoon en Johan Doxa, verzorgd
door Raymond Herreman. Op het programma staan nu nog: Uit de Werkplaats van
R.C. Bakhuizen van den Brink door Prof. Romein; Zuid-Afrikaanse Letteren I: Proza
door Prof. Bax en Beeld van Tachtig door Anthonie Donker. De prijs per deel in half
leren band bedraagt ƒ 6.90 en in geheel linnen band ƒ 4.90, hoewel in verband met
de opzet van de Bibliotheek nog tamelijk hoog, toch aanzienlijk lager dan het door
Elsevier aan de Maatschappij als noodzakelijk voorgestelde bedrag. Deze
onverwachte prijsverlaging na de verbreking van de samenwerking tussen de
Maatschappij en Elsevier inzake de voortzetting van de Bibliotheek, waarvan op de
vorige jaarvergadering reeds melding is gemaakt, heeft het bestuur doen inzien,
dat de door hem gekozen weg de juiste is geweest en daarom prijst het zich gelukkig,
dat de heer Mout het onder zijn voorganger reeds gelegde contact met de Uitg. Mij
W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle tot een vruchtbare samenwerking heeft kunnen
verstevigen. Volgens een contract van 9 October 1950 zal bij genoemde
Uitgevers-Maatschappij een reeks Klassieken der Nederlandse Letteren verschijnen,
bevattende goedkope uitgaven van Klassieke Nederlandse litteratuur, gekozen uit
de Nederlandse litteratuur vóór 1900 en geschikt voor verspreiding onder het
algemene lezerspubliek. De teksten zullen worden voorafgegaan door een korte
inleiding en worden voorzien van de strikt noodzakelijke tekstverklaring. Deze reeks
zal de vermelding dragen: ‘Uitgegeven in opdracht van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden’ en de keuze van de delen zal geschieden door
het bestuur van de Maatschappij, nadat dit bestuur het advies zal hebben
ingewonnen van een door hem aan te wijzen Keuzeraad. De serie wordt niet groter
dan 50 delen, respectievelijk 300 vel. 13 Januari 1951 is deze Keuzeraad, bestaande
uit de hoogleraren in de Nederlandse letterkunde aan de Universiteiten van Noord
en Zuid, onder praesidium van Prof. W.A.P. Smit, die door het bestuur als zijn
vertegenwoordiger is aangesteld, bijeengekomen. Verder zitten in de redactie Prof.
Asselbergs, Prof. Minderaa en Prof. Rombauts uit Leuven, terwijl Prof. Hellinga als
taalkundig adviseur en Prof. Reichling als adviseur van de Uitg. Mij. Tj. Willink aan
de redactie zijn toegevoegd. Op genoemde vergadering is een lijst van 50
Nederlandse klassieken opgesteld, die volgens de Keuzeraad voor deze serie in
aanmerking kwamen en die door het
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bestuur is goedgekeurd. Tevens zal bij dezelfde Uitg. Mij. een reeks uit
literair-historisch of filologisch oogpunt belangrijke teksten worden uitgegeven,
eveneens uit of betrekking hebbende op de Nederlandse litteratuur en uit te geven
met tekst-critisch apparaat, critische literatuurbeschrijving en filologisch-historisch
commentaar. Deze reeks zal worden betiteld: ‘Zwolse Drukken en Herdrukken voor
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden’, terwijl de keuze van de
delen zal geschieden door de, daartoe door de Maatschappij en de Uitg. Mij. Tj.
Willink reeds in onderling overleg samengestelde redactie voor de te verschijnen
‘Zwolse Drukken en Herdrukken enz.’, welke redactie tevens als zodanig fungeert
met betrekking tot eerstgenoemde reeks. Jaarlijks zal de uitgever in de Klassieken
der Nederlandse Letteren doen verschijnen hoogstens 30 vel en in de Zwolse
Drukken en Herdrukken hoogstens 50 vel; ieder vel gerekend op 16 pagina's druks.
Bij de vaststelling der prijzen draagt de uitgever zorg, dat zij in overeenstemming
zal zijn met de bedoeling van de redactie, een zo ruim mogelijke verspreiding te
bevorderen.
Kan het bestuur met voldoening op de verwezenlijking van al deze plannen
terugzien, het heeft zijn leden in het afgelopen jaar evenmin aan zorgen ontbroken.
Zo zag de voorzitter zich genoodzaakt op de maandelijkse vergaderingen een lange
rij van leden te herdenken, die de Maatschappij door de dood verloren heeft. Hun
aandeel in het werk van de Maatschappij zal in dankbare herinnering voortleven.
Gebruik makend van de door de Jaarvergadering van 1946 hem daartoe verleende
machtiging, heeft het bestuur, gezien de uitspraak van de Centrale Ereraad, de heer
Cor van der Lugt Melsert wederom als lid van de Maatschappij bevestigd. Ook het
reeds in het inleidende woord van de voorzitter genoemde incident tengevolge van
de plaatsing van een ongepaste en onjuiste critiek op het levensbericht van de heer
Lievegoed in het Jaarboek 1947-'49 heeft het Bestuur voor een alleronaangenaamste
situatie geplaatst. Naar best vermogen heeft het getracht, door het samenstellen
van een corrigerend inlegvel voor genoemd Jaarboek, dat aan alle leden is
toegezonden, de werking van deze zg. correctie zoveel mogelijk ongedaan te maken
en de nabestaanden van de heer Lievegoed en Dr M. Schneider, de schrijver van
het levensbericht, van zijn totaal afwijzende houding inzake het voorgevallene te
overtuigen. Een zorgenkind bleef de financiële toestand der Maatschappij, ondanks
het wijs beleid van de penningmeester, de in werking-treding van een Financiële
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Commissie, waarin de heren W. Nyhoff, F.J. Brevet en Jacob Mees zitting hebben
willen nemen, de consequent doorgevoerde bezuinigingsactie en de vele pogingen
om de Regering voor de zaak der Maatschappij te interesseren. Doelde de voorzitter
in zijn rede hierop reeds in algemene termen, het verslag van de Commissie van
art. 34 der Wet zal U voor de feiten zelf plaatsen. Ook al om geldelijke redenen is
het contact met de Afdelingen tot een minimum beperkt gebleven, hetgeen zijn
nadelige gevolgen heeft doen gevoelen. Mag het bestuur van de Afdeling der drie
Noordelijke Provinciën terecht een bedekt verwijt over deze losse band met Leiden
laten horen, zijn jaarverslag zal aantonen, dat dit de activiteit der Afdeling onder de
stimulerende leiding van de heer De Buck en Mevrouw Hartgerink-Koomans in
genen dele heeft geschaad. Een woord van waardering voor de wijze waarop in het
Noorden des lands in het belang van de Maatschappij wordt gewerkt, is hier zeker
op zijn plaats. Moeilijker is het geweest, de geest en de speciale wensen van de
Afdeling der Z.O. Provinciën na te voelen en naar aller bevrediging in te willigen.
Een in het vooruitzicht gestelde, gezamenlijke bespreking tussen de besturen zal
in vele zaken klaarheid moeten brengen, wil de door Leiden zozeer gewaardeerde
activiteit dezer Afdeling niet verlamd raken. Met de nieuwe voorzitter, Prof. Jos. J.
Gielen, hoopt het hoofdbestuur de door Prof. Michels met zoveel enthousiasme
opgezette plannen tot verwezenlijking te brengen in het belang van de Maatschappij
in het algemeen. Heeft de Commissie voor Zuid-Afrika in het afgelopen
verenigingsjaar weinig van zich doen spreken, des te verheugender was de activiteit
van de heer Fred. Oudschans Dentz, de gevolmachtigde van het bestuur in
Zuid-Afrika. De door hem, in samenwerking met de heren Bax en Hiemstra, na
zorgvuldig overleg gestelde candidaten zijn door het bestuur tot lid benoemd; de
door hem geïnde en aan de penningmeester overgedragen contributies der
Zuidafrikaanse leden vormen het enige lichtpunt in de begroting en door een
uitvoerige briefwisseling en de toezending van brochures, programma's en
krantenknipsels heeft hij het bestuur op de hoogte gehouden van hetgeen in het
belang van de Nederlandse cultuur in Zuid-Afrika wordt verricht. Ook hier is een
woord van oprechte dank op zijn plaats. De Afdeling België daarentegen heeft in
alle talen gezwegen. Een reis van de voorzitter en de secretaris naar Brussel om
de tanende samenwerking weer te activeren, heeft niet het verwachte resultaat
opgeleverd; ziekte van de voorzitter, de heer Herman Teirlinck, en het overlijden
van het oude
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lid der Mij., de heer Julius Pée, vader van de secretaris der Afdeling, hebben zeker
vertragend op de gang van zaken in Brussel gewerkt. Zodra de heer Teirlinck weer
genezen zal zijn, wordt een algemene ledenvergadering in Brussel belegd, waar
het voor en tegen van een handhaving der Afdeling in discussie zullen worden
gebracht. De voorzitter zal U hieromtrent nog enige nadere gegevens verschaffen.
Een punt van langdurige en ernstige besprekingen in het bestuur heeft de toekomst
van onze Bibliotheek gevormd, vooral na een afwijzende beschikking door de
Regering inzake een subsidie-aanvrage, die een financiële steun voor dit kostbaarste
bezit der Maatschappij beoogde. Bovendien bleken de werkzaamheden, aan het
ambt van bibliothecaris verbonden, de heer Van Rijnbach, tengevolge van zijn
gezondheidstoestand, te zwaar te vallen. Een Commissie uit het Bestuur heeft zich
in het bijzonder op de technische kant van het vraagstuk beraden, nadat de
bibliothecaris zijn ontslag had ingediend. Ook hieromtrent zullen U vandaag nadere
bijzonderheden worden medegedeeld.
Het ware onjuist dit jaarverslag in mineur te beëindigen. De samenwerking van
de bestuursleden onderling is in alle opzichten vruchtbaar geweest en het betekent
dan ook de verbreking van een hechte eenheid, dat de heren Duyvendak en Van
Rijnbach niet langer hun plaats aan de groene tafel zullen innemen. De uitstekende
geest, die de vergaderingen kenmerkte, vond voor een belangrijk deel zijn oorsprong
in de persoonlijkheid van de voorzitter, die op alle handelingen haar stempel heeft
gedrukt. Bij verschillende jubilea van leden, in commissies en op vergaderingen of
congressen heeft hij de Maatschappij vertegenwoordigd, zodat zij de plaats in het
culturele leven van Nederland, haar door de vorige voorzitter, de heer Idenburg
verzekerd, met ere heeft kunnen handhaven. Ook is haar aandeel in het
interpresidenteel contact tussen de grote kunstenaarsverenigingen wederom van
leidende betekenis geweest; hoewel de algemeen secretaris daarin thans de
Maatschappij vertegenwoordigt, is de heer Idenburg als voorzitter aangebleven.
Zoals reeds eerder terloops opgemerkt, had de belangstelling van de leden in het
algemeen groter kunnen zijn; de ervaringen, opgedaan bij de samenstelling van
een Commissie voor de toekenning van de Wynaendts-Franckenprijs is daarvan
een pijnlijk, doch sprekend bewijs. Tot zijn spijt heeft het bestuur op verschillende
aanvragen om financiële steun terwille van belangrijke culturele doeleinden afwijzend
moeten reageren. Een uitzondering werd gemaakt voor een in het Duitse culturele
centrum
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‘Huis Burgsteinfurt’ door lectoren in de Nederlandse taal en letterkunde aan
Westduitse Universiteiten gehouden weekend van 8-10 Juni, waar Prof. Michels en
Dr Stuiveling o.a. het woord gevoerd hebben en voor de opvoering van Constantijn
Huygens' ‘Trijntje Cornelisdr.’ in Den Haag door het Nationaal Toneel van België,
na afloop waarvan, nomen est omen, Uw Secretaris de planken moest beklimmen
om namens de Maatschappij een krans aan te bieden en zijn bewondering voor
hetgeen zoveel aanstoot behoorde te geven, onder woorden te brengen en dit met
een handkus voor de vertolkster van de titelrol te bezegelen.
Naar aanleiding van dit verslag vraagt de heer Damsté, hoe de correctie op het
Levensbericht van de heer Lievegoed in het Jaarboek is gekomen. De heer Van
Raalte meent, dat door de betrokken Commissie principieel een fout is gemaakt en
wil weten, of er in de nieuwe Commissie nog oud-leden zitten. De voorzitter
antwoordt, dat het bestuur het volle vertrouwen heeft in het beleid van de Commissie
in haar huidige samenstelling. De heer Lieftinck verklaart, dat hij zich eventueel wil
terugtrekken, dat hij alleen met zijn kennis van zaken hulp heeft willen bieden.
Niemand der aanwezigen wil verder op dit punt ingaan, doch de heer Schneider,
auteur van het Levensbericht van de heer Lievegoed, wil in de notulen van de
vergadering opgenomen hebben, dat zijn brieven aan de heer Steur onbeantwoord
zijn gebleven en dat deze geen excuses aan Mevrouw Lievegoed heeft aangeboden.
De voorzitter verklaart, dat aan dit verzoek zal worden voldaan. De heer Veenendaal
vraagt ten slotte of het voor het bestuur vaststaat, dat de critiek van de heer Steur
volkomen onjuist en onbillijk was. De voorzitter beantwoordt deze vraag, met een
verwijzing naar de gepubliceerde brieven van het Leids Universiteitsfonds en de
heer Blankenstein, bevestigend.

Namens de Afdeling voor de drie noordelijke Provinciën leest vervolgens Mevrouw
Hartgerink-Koomans het verslag van de staat der Afdeling gedurende hetzelfde
tijdsverloop voor.

[III.] Verslag der afdeling voor de drie Noordelijke provinciën
III. Na de jaarvergadering van 1950, waar besloten werd de vergaderingen in
Leeuwarden voortaan te beperken tot een per seizoen, die dan aan een Fries
onderwerp zal worden gewijd, en waar Mevrouw Hartgerink in de plaats van
Mejuffrouw Roldanus tot secretaresse werd benoemd,
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werd het nieuwe verenigingsjaar geopend met de voordracht van Dr Lindeboom
over Austin Friars te Londen.
De bijeenkomst van 13/5, de laatste voor de zomer, droeg een enigszins afwijkend
karakter: men begon in het academiegebouw, waar Dr Vorenkamp een causerie
met lichtbeelden hield over Breugel naar aanleiding van diens schilderij ‘De
Hooimaand’, in de pauze verplaatste het gezelschap zich naar het Gemeente
Museum, waar Mej. M. de Visser een collectie Chinees porcelein demonstreerde.
Gedurende de winter 1950-1951 spraken achtereenvolgens:
op 14 October Dr Wumkes over: Friese Historiographie in de Overgangstijd tussen
Middeleeuwen en Renaissance;
op 10 November Dr Sneyders de Vogel over: De Taalstrijd in Zuid-Frankrijk;
op 13 Januari Dr Brouwer in een vergadering te Leeuwarden over: E.B. Folkertsma,
een Fries Prozaïst;
op 17 Maart Dr Plessner over het onderwerp: Tussen Nederland en Duitsland.
Op de vergadering te Leeuwarden was nu inderdaad een vrij groot aantal Friezen
aanwezig. Wat deze voordracht betreft is aan het secretariaat der Algemeene
Maatschappij het verzoek uitgegaan haar een plaats te geven in het Jaarboek.
Na overleg op de ledenvergadering van Januari besloot het bestuur de
Februari-bijeenkomst te laten uitvallen in verband met de vervolgcolleges, dieop de
Zaterdagen 10/2 tot en met 10/3 aan de Groningse Universiteit zouden worden
gegeven.
De vraag of men zich voor de vergaderingen van de Maatschappij aan de
Zaterdagmiddagen gebonden moet achten, werd opnieuw besproken; de éne
vergadering, die op een Vrijdagavond was uitgeschreven, is slecht bezocht geweest.
Plannen om in samenwerking met het Drentsch Genootschap de Vlaamse schrijver
Hubert Lampo uit te nodigen voor een voordracht, moesten worden opgegeven,
daar de heer Lampo, ofschoon reeds eerder voorlopig contact met hem was
opgenomen over deze mogelijkheid, op het daartoestrekkend verzoek niet heeft
geantwoord.
Reeds in het begin van het najaarsseizoen berichtte ons bestuurslid voor Drente,
dat hij de vergaderingen van de Maatschappij der Letterkunde niet zou kunnen
bijwonen, omdat zijn Zaterdagmiddagen met ander werk bezet zijn. Hij wilde zich
daarom als bestuurslid terugtrek-
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ken. In de vacature hoopt het bestuur te voorzien door Dr Jansonius als opvolger
van Dr Naarding voor te stellen.
Na de Jaarvergadering der Algemene Maatschappij traden in September 1950
vijf nieuwe leden toe tot de Noordelijke Afdeling; in de Octobervergadering werd
door de voorzitter daarvan mededeling gedaan. Twee leden verloor de Afdeling
door vertrek naar elders, terwijl Dr G. van der Leeuw haar door de dood ontviel.
De contacten met het algemeen bestuur der Maatschappij bleven ook dit jaar tot
een minimum beperkt.

De secretaris leest bij ontstentenis van de secretaresse der Afdeling voor de
Zuid-Oostelijke Provinciën het verslag van de staat dier Afdeling gedurende hetzelfde
tijdsverloop voor.

[IV.] Verslag der afdeling voor de zuid-oostelijke provinciën
IV. Door de Zuid-Oostelijke Tak van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
zijn in het verenigingsjaar 1950-1951 een drietal bijeenkomsten gehouden.
Op 11 October 1950 sprak Prof. Mr B.H.D. Hermesdorf over ‘De Roman van
Heinric en Margriete van Limborch voor het Forum der Rechtsgeschiedenis’;
op 24 Januari 1951 hield Mej. Dr A.R. Hol voor onze vergadering een causerie,
die getiteld was: ‘Uit de Dialecten en de Dialectstudie om de grote Rivieren’;
Pater Fidentius van den Borne O.F.M. sprak op 14 Maart 1951 over ‘Het
Heiligenleven, met name de Franciscusbiografie, als literair Werk’.
Op de vergadering van 11 October 1950 trad Prof. Dr L.C. Michels af als voorzitter.
Tot zijn opvolger in deze functie werd op dezelfde vergadering gekozen Prof. Dr
Jos. Gielen.
Tet gelegenheid van de huldiging van Math. Kemp te Maastricht bij diens zestigste
verjaardag werd onze Afdeling vertegenwoordigd door Dr Win. Roukens.
Toen ons medelid, Prof. W. Alfrink te Nijmegen, benoemd werd tot Aartsbisschop
van Utrecht, heeft onze Afdeling Z. Hoogw. Exc. haar gelukwensen aangeboden.

Het verslag van de staat der bibliotheek wordt vervolgens door de bibliothecaris,
de heer Van Rijnbach, uitgebracht.
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[V.] Verslag van de bibliothecaris

aant.

V. Ook dit jaar werd de Bibliotheek, zowel wat handschriften als drukwerken betreft,
met verscheidene belangrijke aanwinsten vermeerderd. Van de verworven
handschriften vindt men achter dit Jaarverslag een lijst, zodat een afzonderlijke
bespreking achterwege kan blijven, alleen moge een uitzondering gemaakt worden
voor de Hss. 1964 en 1965, resp. een Passieboekje van circa 1500 en een
Gebedenboekje uit de tweede helft der 16e eeuw, beide in de originele
stempelbanden, die door aankoop werden verkregen.
Wat de ten geschenke ontvangen drukwerken betreft, wens ik Uw aandacht te
vestigen op een aardig kinderboekje: Het gulden Boekske voor lieve Kleinen,
afgestaan door Mej. A.F. Le Poole; op R.K. Ouwejan's Schrift uit vroeger Tijden,
ontvangen van C.G.A. Corvey. Papiergroothandel N.V. te Amsterdam, evenals Annie
G. Schmidt, Bloemlezing uit ‘Een Bloemlezing in Prachtband’, vier teksten, en Brood
en Mangelpers, met tekeningen van Wim Bijmoer. De heer A.J. Stakenburg zond
zijn gedichtenbundel: Kringloop, een Cirkelgang van dichterlijke Gedachten; Mevrouw
J. de Loos-Haaxman schonk het zeldzame boekje van Melis Stoke (ps. v.H.
Salomonson): Portretten uit de Volksraad, Eerste Reeks (1924) en ons trouwe lid
te Kaapstad, de heer F. Oudschans Dentz, zond ons zijn: Afrikaanse Taalgedagtes,
met een inleiding door P.J. Menaber, pastoor Ad. Welters te Valkenburg zijn
Kluizenaars in Limburg en ten slotte, maar zeker niet het minst belangrijke, vermeld
ik het geschenk van een onbekende: Adriaen de Witte, Een gheestelic vermaeckelyck
Cloosterken ghenaemt Hemelvaert, alle Menschen dienende ende profiitelick Loven
(1568).
Nu ik aan het einde van mijn laatste verslag, dit in verband met mijn a.s. aftreden
als bibliothecaris, ben gekomen, is het mij een oprechte behoefte, allen die mij in
de afgelopen 23 jaren hebben gesteund en voorgelicht, hartelijk voor hun hulp en
medewerking te bedanken, inzonderheid noem ik de ambtenaren van de Univ. Bibl.,
de heren Hartevelt, Van der Heyden en Schut, op wier hulp ik nimmer tevergeefs
een beroep deed; het Bestuur der Maatschappij dank ik dat het mij al die tijd de
grootst mogelijke vrijheid liet; de bibliothecarissen der Univ. Bibl. G. de Vries, Wieder,
Sevensma en Kessen hebben evenzeer recht op mijn erkentelijkheid voor de
aangename samenwerking en de gastvrijheid mij in de Univ. Bibl. verleend.
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Voor de Commissie van artikel 34 der Wet geeft, mede namens Mej. Bakker, de
heer De Tollenaere verslag van het door de penningmeester gevoerde beheer.

[VI.] Financieel verslag
VI. Op heden de 10de Mei 1950 hebben ondergetekenden, Dr N. Bakker en Dr
F.J.M.L. de Tollenaere, ter voldoening van het bepaalde bij art. 34 van de Wet der
Maatschappij, benoemd respectievelijk als gewoon lid en bestuurslid, om een
onderzoek in te stellen naar de rekening en verantwoording over het budgetjaar
1950, zich in commissie verenigd en hebben geconstateerd:
dat alle cijfers aangevende de inkomsten en uitgaven, zowel van de ‘algemene
rekening’, als die over het ‘Vaste Fonds’, het Van der Hoogt-Fonds, het Wijnaendts
Francken-fonds, de ‘rekening van eigen uitgaven der Mij.’ enz. door bewijsstukken
worden gedekt;
dat de bedragen der batige saldi op juiste wijze zijn berekend en in
overeenstemming zijn met het aanwezige kassaldo en de saldi der beleggingen bij
de Leidse Spaarbank;
dat het kassaldo van de ‘algemene rekening’ op 1 Januari 1950 ƒ 4332 bedragende,
op 1 Januari 1951 was gedaald tot ƒ 1468,56, en dat dit bedrag op heden is
teruggelopen tot ƒ 1190,58, waarbij dient te worden opgemerkt, dat hierin is begrepen
een bedrag van ƒ 997,50, zijnde de opbrengst van een uitgelote obligatie van ƒ 1000,
3,5% Rotterdam 1937 I, zodat de beschikbare kasmiddelen feitelijk nog slechts
ongeveer ƒ 200 bedragen.
Gezien de omstandigheid dat de begroting over 1951 een nadelig saldo aanwijst
van ƒ 2240, en de kosten van het ‘bureau van de secretaris’ en die van het jaarboek
als gevolg van de nog steeds stijgende papierprijzen en lonen waarschijnlijk hoger
zullen liggen dan zij over 1951 werden begroot, behoeft het geen betoog, dat de
financiële toestand van de Maatschappij zich ernstig laat aanzien en dat dringende
maatregelen zullen moeten worden overwogen om daaraan tegemoet te komen.
De overige hierboven genoemde rekeningen geven geen aanleiding tot bijzondere
opmerkingen.
Met voldoening kan worden vermeld, dat dank zij de gewaardeerde medewerking
van de heer Oudschans Dentz, de Afrikaanse leden hun contributie geregeld
afdroegen. Door de goede zorgen van Prof.
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Van Loey te Brussel heeft de Afdeling België een bijdrage van ƒ500 geleverd in de
kosten van het jaarboek.
Overigens laat de geregelde betaling van enkele Nederlandse leden zeer te
wensen over; een bedrag van ongeveer ƒ 600 aan achterstallige contributies over
1950 moet nog worden geïnd. Daartegenover stemt het tot voldoening, dat ongeveer
vijftig leden gehoor hebben gegeven aan de oproep van het bestuur om hun bijdrage
vrijwillig te verhogen.
De Commissie geeft de jaarvergadering in overweging, de rekening en
verantwoording van de penningmeester over het jaar 1951 goed te keuren en hem,
onder betuiging van dank en waardering te dechargeren van het gevoerde beheer.
Onder dankzegging voor het moeilijke werk, dat de penningmeester op uitstekende
wijze heeft verricht, wordt hij vervolgens gedéchargeerd.

Hierna volgt een overzicht van de verslagen der Vaste Commissiën, dat door de
secretaris wordt voorgelezen.

[VII.] Verslagen der vaste commissiën
VII. De Commissie voor Taal en Letterkunde vergaderde regelmatig van September
1950 tot en met Mei 1951 in de bestuurskamer van de Maatschappij. Voorzitter was
Dr A.C. Bouman, secretaris Dr C.C. de Bruin. De volgende lezingen werden
gehouden:
20 Sept. 1950: Mej. Dr J.H. van Lessen: Wrevel, wreef, wressem.
18 Oct. 1950: Dr G.I. Lieftinck: Foliëring van Handschriften.
23 Nov. 1950: Dr G.A. van Es: De Poëzie van Joan Six van Chandelier.
20 Dec. 1950: Dr A. Zijderveld: ‘Metaphysische’ Poëzie in onze Letterkunde van
± 1620 - ± 1640. Donne en Huygens.
24 Jan. 1951: Dr C.C. de Bruin,: Joachim Oudaan en het geestelijk Leven van
zijn Tijd.
21 Febr. 1951: Dr G.G. Kloeke: Gezag en Norm bij het Gebruik van verzorgd
Nederlands.
14 Maart 1951: Dr A.C. Bouman: Enkele Etymologieën.
18 April 1951: Dr F. de Tollenaere: Willem de Clercq en Rasmus Rask.
30 Mei 1951: Dr P.J. Meertens.
Van het ‘Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’ zijn verschenen: deel
68, afl. 1, 2, 3, 4. Secretaris der redactie was Dr C. Kruyskamp; wegens ziekte van
deze werd sinds de October-
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vergadering het secretariaat waargenomen door Dr F. de Tollenaere.
De traditionele vergadering der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde op
de vooravond der Jaarvergadering vond plaats op 20 Juni 1950. Prof. Dr J.
Lindeboom sprak er over: ‘De Nederlands Hervormde Gemeente te Londen bij haar
400-jarig Bestaan’.
De volgende dag werden op de Jaarvergadering tot leden der Commissie gekozen
de heren Van Royen en Milo, terwijl de heren Bakhuizen van den Brink en Rüter tot
de raadgevende leden overgingen. Eveneens op deze vergadering werd, nadat
tevoren de betreffende voordracht der Commissie door het bestuur der Maatschappij
was overgenomen, de ‘Prijs voor Meesterschap’ toegekend aan Dr J.S. Bartstra te
Haarlem. In October volgde de heer Enno van Gelder de heer Locher op als
voorzitter, terwijl in November het lid de heer J.C.J. Kleyntjes S.J. overleed. In 1951
werd het advies der Commissie ingewonnen over een regeringssubsidie, gevraagd
voor de door Prof. Dr J. Romein voorbereide bloemlezing uit het werk van R.C.
Bakhuizen van den Brink, welke zal verschijnen in de ‘Bibliotheek der Nederlandse
Letteren’.
De vijf bijeenkomsten van dit jaar werden gehouden grotendeels bij leden aan
huis, overigens op Rapenburg 61, en wel in 1950 op 26 October en 30 November,
in 1951 op 25 Januari, 22 Februari en 22 Maart. De sprekers en hun onderwerpen
waren in hoofdzaak de volgende:
De heer Bakhuizen van den Brink besprak de betekenis van het begrip ‘Authentiek’
in kerkelijke geschriften alsmede een aantal brieven van Guillaume de Feugeray,
de heer Brummel een anoniem pamflet van William Temple (1666), de heer Bijvanck
het 15e eeuwse getijdenboek van Mary van Vronensteyn; de heer Enno van Gelder
hield een voordracht over de inventarissen van boedels van tussen 1567 en 1570
wegens ketterij veroordeelde of gevluchte personen, de heer Fischer over de
betekenissen van het woord ‘Testament’, de heer Fockema Andreae over
vergelijkende waterschapsgeschiedenis; de heer Kessen sprak naar aanleiding van
het Gedenkboek der Nederlandse Illegaliteit tijdens de laatste Oorlog; de heer
Meyers behandelde het oudste Hollandse gravengeslacht, de heer Milo de
Nederlands-Italiaanse verhouding tussen 1940 en December 1941, terwijl de heer
Pelinck mededelingen deed over de iconografie der graven van Holland benevens
over Aertgen van Leiden en enkele tijdgenoten.
Aangezien door allerlei omstandigheden, ziekte van de voorzitter, tussentijds
bedanken van de secretaris, uitlandigheid van leden, de be-
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zetting van de Commissie voor het Jaarboek geheel onvoldoende geworden was,
heeft de heer Lieftinck zich voorlopig met de zaken van het Jaarboek belast en het
bestuur verzocht, een geheel nieuwe Commissie te benoemen. Voor het overige
kan met een verwijzing naar het jaarverslag van de secretaris volstaan worden.
De Commissie voor de Uitgave van Geschriften, bestaande uit de heren
Kossmann, Brummel, Michels, Kruyskamp en Lieftinck, heeft enige malen vergaderd.
Door ziekte van de heer Kruyskamp werd het secretariaat waargenomen door
laatstgenoemde. De besprekingen golden uitsluitend de Coornhert-editie, in
voorbereiding bij Dr P. van der Meulen. Aangezien het onmogelijk bleek met de
firma Brill tot overeenstemming te geraken, moest een andere weg worden
ingeslagen. De uitgave der Comedies van Coornhert zal niet verschijnen in een der
series Leidse Drukken en Herdrukken, maar er werden onderhandelingen geopend
met de redactie van de Zwolse Drukken en Herdrukken voor de Mij. der Ned. Letterk.,
die goede voortgang hebben, zodat mag worden aangenomen, dat de editie
binnenkort in deze reeks zal worden gepubliceerd.

[VIII.]
VIII. Alvorens over te gaan tot het voorstel tot benoeming van een ere-lid leest de
voorzitter het volgende voorstel betreffende het bibliothecariaat van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde voor:
Het bestuur stelt voor de vervulling van de vacature voor het bibliothecariaat als
volgt te doen plaats hebben:
De functie zal worden waargenomen door Dr Kessen, bibliothecaris van de
Rijksuniversiteit, met inachtneming van art. 35 der Wet, waardoor een personele
unie zal ontstaan. Deze personele unie is bevorderlijk voor de gang van zaken:
1. Vereenvoudiging der administratie. Een der journalen voor de boeken en twee
voor de tijdschriften komen te vervallen. De twee journalen voor de tijdschriften
worden vervangen door één enkel kaartsysteem. Snelle afdoening der zaken.
Mogelijk wordt wellicht om betere voorwaarden voor aankoop te verkrijgen.
Coördinatie van aankopen met die der Univ. Bibliotheek.
2. Intensivering en coördinatie van het ruilverkeer met dat der Univ. Bibliotheek.
Doublures worden vermeden.
3. Boeken en tijdschriften worden direct beschikbaar gesteld voor het

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

277
publiek. Voor één dag kunnen zij uit de circulatie worden genomen om op de
maandvergadering ter inzage te liggen.
4. Salaris komt te vervallen en komt ten voordele van de bibliotheek. Douceur
voor de subalterne ambtenaar der bibliotheek, die zich met de administratie belasten
zal.
In verband hiermede heeft het bestuur het noodzakelijk gevonden, dat aan de
Commissie voor de Bibliotheek een ruimere taak zal worden opgedragen. De
Commissie zal in het vervolg bestaan uit vier leden, verkozen door het bestuur. De
keuze der leden geschiedt in overeenstemming met de gebieden, die de bibliotheek
bestrijkt: taalkunde, literatuurgeschiedenis, cultuurgeschiedenis en belletrie.
De Commissie vergadert minstens 2 × 's jaars met de bibliothecaris, onder
voorzitterschap van een der leden.
De bibliothecaris zendt geruime tijd voor de vergaderingen aan alle
commissieleden een gedetailleerd verslag van zijn aankopen en transacties.
Behalve de bibliothecaris is de Commissie in haar vergadering gerechtigd tot het
doen van aankopen. Overigens hebben de leden der Commissie alleen recht van
advies. Voor aankopen van boven de ƒ 100.- voor één boek of handschrift is
toestemming vereist van de meerderheid in de Commissie.
De voorzitter wijst vervolgens de Vergadering erop, dat de heer Van Rijnbach
voor de laatste maal zijn verslag voorgelezen heeft. Drie-en-twintig jaar is hij
bibliothecaris geweest en heeft hij in zijn weinig spectaculaire positie in alle stilte
een enorme hoeveelheid werk verricht, waarvoor de Maatschappij hem grote dank
verschuldigd is. Het is daarom, dat het bestuur de Vergadering voorstelt, de heer
Van Rijnbach tot ere-lid te benoemen. Nadat de aanwezigen door een luid applaus
van hun instemming met dit voorstel blijk hebben gegeven, dankt de heer Van
Rijnbach de Vergadering ontroerd voor deze eervolle benoeming, die hij als kroon
op zijn werk beschouwt.

[IX.]
IX. Namens de Commissie voor stemopneming, bestaande uit de dames
Idenburg-Siegenbeek van Heukelom en Bakker en de heren De Gelder, Huygens
en De Tollenaere, deelt eerstgenomede de uitslag mede van de stemming voor 30
leden. Ingekomen zijn 310 geldige stembiljetten en 4 ongeldige (2 ongetekend, 1
geheel ingevuld en 1 te laat binnengekomen). Het wettelijk minimum was 77 (een
vierde van het aantal geldige stembiljetten); het hoogste aantal behaalde stemmen
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bedroeg 178, het laagste 24. 30 candidaten hebben ten slotte de kiesdeler behaald.
Tot gewoon lid zijn gekozen:
C. Rijnsdorp, Ir R.J. Forbes, Pierre H. Dubois, B.F. Enschedé, Dr A. van Elslander,
Dr E.C.M.A. Batta, A.L. Sötemann, Dr J.W. Wijn, Dr W. van Maanen, Ch. Nijpels,
Dr J. Boosten, E.G. van Heusden, Mr A. Dirkzwager, Dr Ch. van den Borren, Dr
J.V. de Bruyn, Annie de Hoog-Nooy, Dr E.M. Uhlenbeck, B. Albach,, Dr F.W.N.
a

Hugenholtz, Dr Joh C. Daan, Mr Dr J.J.R. Schmal, Dr W. den Boer, Dr J.B. Drewes,
Dr W.J. Buma, Rob. Franquinet, Dr D. Nauta, Tjebbo Franken, Dr J.M. Jalink, Dr
W.E. Collinson, Dr J.J. Poelhekke.
De namen zijn vermeld in de volgorde van het stembiljet.

[X.] De Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
X. Het advies over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs voor
de periode 1950/'51 is als vertrouwelijke mededeling afgedrukt in de
beschrijvingsbrief:
De Commissie was dit jaar zo gelukkig in korte tijd tot volledige overeenstemming
te geraken omtrent de keuze van het boek, dat naar haar oordeel in aanmerking
dient te komen voor de Van der Hoogt-prijs 1951. Werd het element der
aanmoediging in het verleden misschien wel eens veronachtzaamd, dank zij het
verlangen om het uitmuntende te bekronen, ditmaal komt dit element ongetwijfeld
volkomen tot zijn recht. Het geldt immers een 28-jarig schrijver, die na gedichten
en kritieken een eerste roman deed verschijnen in 1950, van welk werk men zeggen
mag, dat het niet alleen een belofte inhoudt, maar reeds zeer degelijke
eigenschappen toont. Vooral de eerlijke onbevangenheid valt te prijzen en de poging
een samenvattend beeld te geven van een in onze geschiedenis onvergetelijke
episode, die van de verplichte arbeidsdienst in het ten ondergang neigende Derde
Rijk.
De Commissie doelt hier op de jonge schrijver Alfred Kossmann en zijn roman
‘De Nederlaag’. Hij heeft zichzelf in de gedaante van de student Honingmond midden
in de handeling geplaatst; om zich heen tekent hij figuren, die scherpe contouren
aannemen, zoals de bedilzuchtige Bill, het voortreffelijk waargenomen type van de
opportunist,
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de altijd bezige, altijd fluitende, ieder op de schouders kloppende, maar innerlijk
weke en voze bemoeial en ‘Streber’. Een andere opmerkelijke figuur is die van de
gewezen scheepskok Van Loon, een man, die heel zijn levenstragedie met zich
meedraagt, zijn nergens en nooit kunnen slagen, de hem neerdrukkende minachting
van zijn veel te ‘voorname’ vrouw, het gemis aan levenslang ontbeerde tederheid.
Duidelijk tekent Kossmann ons de situatie in het Derde Rijk: hij laat zien, dat de
leiders van het ‘thuisfront’ bestonden uit lichamelijk, maar ook geestelijk
minderwaardigen, die des te zwaarder druk uitoefenden, naarmate hun angst voor
de ineenstorting groeide.
Het boek van Kossmann is niet, zoals het thema, dwangarbeid, zou kunnen doen
verwachten, grauw en eentonig, al zou een enkel gedeelte gemist kunnen worden,
omdat het aan het totaalbeeld geen nieuwe facetten toevoegt. Als een geschenk
van de jeugd, die zich ook in een zo abnormale situatie wist te doen gelden, licht er
in vele bladzijden een sprankeling van misschien nauwelijks besefte humor. De
levensdrang der jeugd openbaart zich in die aandoenlijke, jongensachtige
liefdeshistorie met het typistetje Charlotte; het geluk, zolang ze hem trouw blijft, het
vervreemden van elkaar, het uitsterven der liefde in Honingmond en zijn
verwondering over het toch vasthouden van haar, dat alles is met volkomen echtheid
getekend.
Kossmann bezit bovendien in belangrijke mate het vermogen ook het lot der
menigte levenswaar te schetsen. Een der treffendste voorbeelden hiervan is het
bombardement op de schuilkelder.
Begrijpelijkerwijze zijn er in dit romandebuut ook zwakke zijden. Het slot van het
relaas der levenservaringen dezer jonge mensen, dat tevens het einde van het
Derde Rijk schildert, behoort wel niet tot de sterkste passages. Een positief strijdbare
romanfiguur en een op de achtergrond van het vertellen zich openbarende eigen
kritische keuze werd door een lid der Commissie al te zeer gemist; anderen rekenden
Kossmann een zeer bepaalde objectiviteit veeleer als een verdienste aan.
Een boek als dit, dat de bekoring bezit van jeugdwerk, ofschoon ook wel, maar
niet overwegend, de zwakke zijden daarvan, een boek, dat reeds zoveel schenkt
en meer belooft, acht de Commissie als het ware voor bekroning met déze prijs
aangewezen. Derhalve stelt zij het bestuur voor de Van der Hoogt-prijs 1951 toe te
kennen aan Alfred Kossmann voor zijn eerste roman ‘De Nederlaag’.
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Advies van het Bestuur
Het Bestuur beveelt de Vergadering aan het door de Commissie voor Schone
Letteren uitgebrachte advies te volgen en aan de schrijver Alfred Kossmann de prijs
toe te kennen voor zijn roman ‘De Nederlaag’.
Dit advies wordt bij acclamatie aangenomen.

[XI.] Dr Wynaendts Francken-prijs
XI. De voorzitter deelt mede, dat het bestuur er niet in geslaagd is reeds aan het
begin van het werkjaar een Commissie voor de Toekenning van de Dr Wynaendts
Francken-prijs voor de rubriek biographie en cultuurgeschiedenis samen te stellen.
Zij, die zich ten slotte bereid verklaard hebben in de Commissie zitting te nemen,
hadden te weinig tijd om hun verantwoordelijke taak naar behoren te vervullen,
zodat het bestuur besloten heeft, de toekenning van de prijs één jaar uit te stellen,
met handhaving van de periode 1949/1951. De thans samengestelde Commissie
zal het verzoek ontvangen haar werkzaamheden voort te zetten.

[XII.]
XII. Na een geanimeerd noenmaal in restaurant ‘De Doelen’, waarbij de dames
Hartgerink-Koomans en Holzhaus en de heren Dijksterhuis en Gielen als gasten
van het bestuur aanzitten, opent Dr E.J. Dijksterhuis de middagzitting met een
voordracht over Simon Stevin (No 6 der Verhandelingen, zie blz 43), verduidelijkt
door tekeningen en lichtbeelden. In zijn dankwoord spreekt de voorzitter namens
het enthousiaste gehoor zijn waardering uit over het vele, dat spreker met groot
talent heeft medegedeeld, over zijn uitnemende didactiek, de wijze waarop hij de
uitgebreide stof heeft samengevat, over zijn enorm geheugen, dat hem in staat stelt
zijn betoog met lange citaten in Stevins taal te illustreren. Een voordracht, die alle
aanwezigen zich lang zullen herinneren.

[XIII.]
XIII. Zonder bespreking keurt vervolgens de vergadering het voorstel tot handhaving
van de contributie op ƒ 10,- goed. De penningmeester pleit echter voor een vrijwillige
verhoging van deze bijdrage.

[XIV.]
XIV. De uitslag van de verkiezing van twee bestuursleden (artikel 23 der Wet) wordt
door de secretaris, die met de heer Lieftinck de stemopneming heeft verzorgd,
medegedeeld. De beide a-candidaten zijn gekozen, te weten Dr P. Minderaa en Dr
A.H.M.C. Kessen.

[XV.]
XV. 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
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in de Commissie voor Taal- en Letterkunde: Dr P.J. Meertens en Dr A.C. Bouman;
in de Commisie voor Geschied- en Oudheidkunde: Dr J.A.J. Barge en Dr A.W.
Bijvanck; in de Commissie voor schone Letteren: de heer Victor E. van Vriesland.

[XVI.]
XVI. Hetzelfde geldt voor de verkiezing van vertegenwoordigers van de Afdelingen
in het bestuur: Dr H. de Buck zal de Afdeling voor de drie Noordelijke Provinciën en
Dr Jos J. Gielen de Afdeling voor de Zuid-Oostelijke Provinciën in het bestuur
vertegenwoordigen.

[XVII.]
XVII. Vervolgens doet de voorzitter enkele mededelingen over de samenwerking
met België, die de laatste tijd veel te wensen overlaat. Op een samenkomst te
Brussel heeft de levensvatbaarheid van de Afdeling een punt van ernstige bespreking
uitgemaakt. Door verhuizing van de secretaris en ziekte van de voorzitter heeft een
in het vooruitzicht gestelde algemene vergadering der Belgische leden nog niet
plaats kunnen vinden, doch in het najaar zal een duidelijke uitspraak inzake de
beste vorm van samenwerking gedaan moeten worden.

[XVIII.]
XVIII. Het voorstel van het bestuur tot dispensatie van art. 63/3 der Wet wordt zonder
discussie door de Vergadering aangenomen.

[XIX.]
XIX. Alvorens tot de verkiezing van een voorzitter wordt overgegaan, wijst de heer
Bordewijk op het belang van dit punt der agenda, aangezien de taak van de voorzitter
zeer is uitgebreid. Terecht heeft de secretaris in zijn verslag op de persoon en de
kwaliteiten van de huidige voorzitter de nadruk gelegd, zodat hij de Vergadering in
overweging geeft, de heer Mout voor een tweede jaar bij acclamatie tot voorzitter
te benoemen, hetgeen geschiedt. De heer Mout dankt voor het in hem gestelde
vertrouwen en verklaart de benoeming te aanvaarden.

[XX.]
XX. Bij de rondvraag neemt de heer Van Vriesland het woord, aangezien hij zich
tot alle leden van de Maatschappij wil richten inzake de candidaatstellingen. Het
contact tussen de levende creatieve bellettristische schrijvers en de andere leden
neemt af, er is een zeker scepticisme ontstaan en een neiging tot aprioristische
onvriendelijke critiek. De oorzaak hiervan ziet spreker in de verkeerde wijze van het
stellen van candidaten. De wet legt hier geen restricties op; op de candidatenlijsten
komen echter weinig jonge schrijvers voor en worden zij voorgesteld, dan volgt de
benoeming tot lid veelal jaren later. Dit zou niet erg zijn, indien niet steeds candidaten
werden gesteld en benoemd, die niet in aanmerking komen, o.a. doordat zij in een
te ver verwijderd verband staan tot onze letterkunde in de zin der Maatschappij, of
omdat zij geen
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letter geschreven hebben, doch alleen voor cultuurspreiding werken. Candidaten
kunnen niet geweigerd worden, waardoor echter de onderscheiding, die een
benoeming tot lid moet zijn, is komen te vervallen. De heer Van Vriesland richt
daarom tot zijn medebestuursleden het verzoek, dergelijke candidaturen in ernstige
overweging te nemen en vooral ook de houding van de candidaten in de
bezettingsjaren ernstig na te gaan. De voorzitter antwoordt, dat het bestuur niet kan
ingrijpen, aangezien het de zaak der leden is, door stemming uit te maken of
candidaten geschikt zijn voor het lidmaatschap der Maatschappij. Wel houdt het
bestuur zich het recht voor evidente gevallen, vallend buiten artikel 1 der Wet, niet
op de candidatenlijst te plaatsen, echter niet zonder vooraf contact met de voorsteller
gezocht te hebben. De voorzitter wijst er vervolgens op, dat bijna alle jonge schrijvers
lid zijn en mochten er zich omissies voordoen, dan kunnen aanstonds voorstellen
gedaan worden. Het bestuur zal overigens nauwgezet rekening houden met hetgeen
de heer Van Vriesland te berde heeft gebracht. Mej. A. Schot stelt voor de
Vergadering door stemming uitspraak te laten doen over het recht van het bestuur
om bij candidaatstellingen in te grijpen, om m.a.w. het bestuur een machtiging te
geven een sluis op te richten. De heer Meyers verwijst naar soortgelijke discussies
op maandvergaderingen, waarbij de leden zich reeds duidelijk hebben uitgesproken.
De heer Bakhuizen v.d. Brink meent, dat het hier over een interpretatie van de Wet
gaat; er blijken toch wel verschillende opvattingen daarover te bestaan. Zeker wil
de Maatschappij jonge schrijvers in haar midden hebben, maar bij voordrachten
moeten alle takken tot haar recht komen. Bovendien, wie kan in één woord zeggen,
was ‘letterkunde’ inhoudt; door de voorgestelde motie komt het bestuur in
moeilijkheden. Bij bepaalde groepen zal ontevredenheid ontstaan. Ieder kan
candidaten stellen, waardoor variëteit is gewaarborgd; moeilijkheden scheppen is
dus onnodig. De voorzitter zegt niet het recht te hebben een motie te weigeren. De
heer Verdoes wijst er nog op, dat het recht van de leden bij candidaatstellingen
ongelimiteerd is en raadt het bestuur aan een beroep op de leden te doen zich te
beperken. Na dit woord en wederwoord trekt Mej. Schot haar motie in.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om ongeveer 5 uur de
Vergadering. Tal van leden maken daarop nog gebruik van de invitatie tot een
gezellig samenzijn in de tuin van het Café-Restaurant ‘Het Gulden Vlies’, dat met
een gezamenlijke maaltijd wordt besloten.
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Bijlage I: aanwinsten der bibliotheek (behoort bij het verslag van
de Bibliothecaris op blz. 242)
Lijst van personen en instellingen die de bibliotheek van de Maatschappij
in het genootschapsjaar 1949-1950 met geschenken hebben vereerd
1.

Kon. Ned. Academie van
Wetenschappen te Amsterdam.

2.

Kon. Vlaamsche Academie v. Taal- en
Letterkunde te Gent.

3.

Dr W.J.M.A. Asselbergs te Amsterdam.

4.

Dr D. Bax te 's-Gravenhage.

5.

Edw. L. Bernays te New-York.

6.

Bibliotheek der Rijks Univ. te Gent.

7.

Bibliotheek der Rijks-Univ. te Groningen.

8.

Bibliotheek der Univ. te Jena.

9.

Bibliotheek der Rijks-Univ. te Leiden.

10.

Bibliotheek der Univ. te Lund.

11.

Bibliotheek der R.K. Univ. te Nijmegen.

12.

Bibliotheek der Gem. Rotterdam.

13.

Mr S.A.M. Botterheim te Amsterdam.

14.

Dr H. Burger te Amsterdam.

15.

Commissie voor Taal- en Letterk. b.d
Maatsch. d. Ned. Lett. te Leiden.

16.

Curatoren der Rijks-Univ. te Groningen.

17.

Dr L.M. Fr. Daniëls te Amsterdam.

18.

Departement van O.K. en W. te
's-Gravenhage.

19.

Stichting Donemus te Amsterdam.

20.

Dr K. Fokkema te Leiden.

21.

Dr Th. Frings te Leipzig.

22.

Dr K. Heeroma te Batavia.

23.

Mevr. C.M. van Hille-Gaerthé te
Wassenaar.

24.

H.A. Höweler te Amsterdam.

25.

Mevr. Dr J.H. Hooykaas-Van Leeuwen
Boomkamp te Batavia.

26.

Dr J.H. Kernkamp te De Bilt.
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27.

Dr G. Kloeke te Leiden.

28.

Mevr. H. Laman Trip-De Beaufort te
Amsterdam.

29.

Mej. Dr J.H. van Lessen te Leiden

30.

Goudse Librye te Gouda.

31.

Holl. Maatschappij der Wetenschappen
te Haarlem.

32.

Dr P. Minderaa te Leiden.

33.

Mej. Dr M.A. Muusses te Stockholm.

34.

Mej. Dr A.J. Nyland te Huis ter Heide.

35.

N. Ottema te Leeuwarden.

36.

F. Oudschans Dentz te Kaapstad.

37.

Drs E. Pelinck te Leiden.

38.

Mevr. J. Riemens-Reurslag te
Amsterdam.

39.

Dr J.M. Romein te Amsterdam.

40.

Mevr. Roorda-Houwing te Haarlem.

41.

Dr H. Schmidt-Degener te Heemstede.

42.

Société d'Histoire et d'Archéologie de
Gand, te Gent.

43.

Staatsargief te Kaapstad.

44.

Mr P.A. van Toorenburg te Leiden.

45.

Dr Nils Törnquist te Strangnas (Zweden).
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Aanwinsten der bibliotheek (behoort bij het verslag van de
Bibliothecaris op blz. 272)
Lijst der handschriften, waarmede de bibliotheek is vermeerderd
(1950-1951)
HS 1963 Torquato Tasso. Godefroy of Hierusalem verlost, vertaald door J. van den
Vondel, naar het Petersburgse handschrift, met aantekeningen door Dr J. Aleida
Nijland. 340 bladen fol.
Uit de nalatenschap van Mej. Dr J. Aleida Nijland.
HS 1964 Passieboekje. Papier, circa 1500. 278 bladz. in originele stempelband met
o

één slot. 8 .
Gekocht bij Menno Hertzberger te Amsterdam.
HS 1965 Gebedenboekje, 2de helft 16de eeuw. 295 bladz. in originele stempelband.
o

2 sloten. 8 .
Gekocht bij Sotheby te London. Auctie 6-7 Febr. 1951.
HS 1966 Gedichten van Nicolaas Beets.
In Aleides Bijbel - Aan het kind - Bij een kind - Het schoone is altijd schoon.
Brief aan Mademoiselle C. Kops, dd. 19 Juni 1840, van Aleida van Foreest. Hierbij
gedicht: 'K reken 't U voor groot geluk, door? Met brief van Dr J.M. Leendertz, dd.
12 Febr. 1951.
Geschenk van Dr J.M. Leendertz te Haarlem.
HS 1967 Sonnetten, ingekomen in verband met de door de Maatschappij
uitgeschreven prijsvraag bij de herdenking van de verlening van het Octrooi in 1775.
HS 1968 Drie brieven van Willem Kloos aan A.J. Bothenius Brouwer. 1931 en
1934.
Geschenk van A.J. Bothenius Brouwer.

Lijst van personen en instellingen die de bibliotheek van de Maatschappij
in het genootschapsjaar 1950-1951 met geschenken hebben vereerd
1.

Kon. Vlaamse Academie v. Taal- en
Letterk., Gent.

2.

N.G. Addens, Bellingwolde.

3.

C.C. Berg, Leiden.

4.

Bibliotheek der R.K. Univ., Nijmegen.

5.

Dr H.P. Blok, Oegstgeest.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951

6.

Mr S.A.M. Bottenheim, Amsterdam.
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7.

Commissie voor Taal- en Letterkunde.

8.

Dr G.A. van Es, Groningen.

9.

Gemeente-Archief, Amsterdam.

10.

Kon. Oudheidk. Genootschap,
Amsterdam.

11.

Kon. Bat. Genootsch. v.K. en W.,
Batavia.

12.

Mr Dr F. Gosses, Leiden.

13.

Jan de Hartog,

14.

Dr H.H. Knippenberg, Helmond.

15.

Dr C. Kruyskamp, Leiden.

16.

Mevr. H. Laman-Trip-De Beaufort,
Amsterdam.

17.

Dr J.M. Leendertz, Haarlem.

18.

Dr G.I. Lieftinck, Leiden.

19.

Mevr. J. de Loos-Haaxman, Leiden.

20.

F. Lugt, 's-Gravenhage.

21.

Dr J.J. Mak, Leiden.

22.

F. Oudschans Dentz, Kaapstad.

23.

Dr J.L. Pauwels, Leuven.

24.

Dr A.A. Prins, Leiden.

25.

Mr M.R. Radermacher Schorer, Utrecht.

26.

Mej. Dr M. Rooseboom, Leiden.

27.

Alg. Rijksarchief, 's-Gravenhage.

28.

Dr A. Schillings, Sonnant d'Uriage.

29.

Mej. Dr C. Serrurier, Amsterdam.

30.

Dr W.H. Staverman, Deventer.

31.

Dr J. Tielrooy, Amsterdam.

32.

Universiteits-Bibliotheek, Utrecht.

33.

Nederl. Zuid-Aftik. Ver., Amsterdam.

34.

Ad. Welters, pastoor, Valkenburg.
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Uitgevers die door hen uitgegeven werken aan de bibliotheek ten
geschenke gaven
1.

C.G.A. Corvey, papiergroothandel (Het
Model v.d. Uitgever), Amsterdam.

2.

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

3.

Van Gorcum en Comp., Assen.

4.

Uitg. en Drukkerij Hollandia, Baarn.

5.

J.M. Meulenhoff, Amsterdam.

6.

Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam.

7.

G.A. van Oorschot, Amsterdam.

8.

Uitg. Mij. N.V. Standaard Boekhandel,
Amsterdam.

9.

A.W. Sijthoff's Uitg. Mij., Leiden.

10.

Norbert Windfelder, Aurich.

11.

J.B. Wolter's Uitg. Mij., Groningen.
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Bijlage II: rekening en verantwoording van de penningmeester
over het jaar 1950
A. ALGEMENE REKENING
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo over
1949

ƒ 4332.84

II

Rente van effecten

ƒ 573.37

III

Rente Leidse
Spaarbank

ƒ 6.98

IV

Contributiën

ƒ 8133.05

V

Gerestitueerde
omzetbelasting op
boeken

ƒ 67.87

--Totaal der
ontvangsten

ƒ 13114.11

UITGAVEN

I

Kosten van
Bestuur, lokaalhuur
enz.
1. Salaris secretaris ƒ 750.2. Bureau
ƒ 1585.17
secretariaat Leiden
3. Bureau
secretariaat
Leeuwarden

ƒ 200.-

4. Bureau
secretariaat
Nijmegen

ƒ 100.-

5. Salaris
penningmeester

ƒ 500.-

6. Bureau
penningmeester

ƒ 109.75

7. Lokaalhuur,
concierge enz.

ƒ 706.13

8. Kosten
ƒ -.bestuursvergaderingen
9. Reiskosten,
representatie
bestuur

ƒ 343.29
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10. Onvoorziene
uitgaven

ƒ 22.39
---

II

ƒ 4316.73

Kosten van
Algemene- en
Maandvergaderingen
1. Honoraria
sprekers

ƒ -.-

2. Onkosten
lichtbeelden

ƒ 82.50

3. Onkosten en
ƒ 29.05
reiskosten sprekers
4. Lunch
Jaarvergadering

ƒ 218.75

5.
ƒ 35.80
Representatiekosten
--III

ƒ 366.10

Kosten van Vaste
Commissies
1. Commissie v.
ƒ 143.66
taal- en letterkunde
2. Commissie v.
geschied- en
oudheidkunde

ƒ 11.30

3. Commissie v.
schone letteren

ƒ 32.70
---

ƒ 187.66
---

Transporteren

ƒ 4870.49
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Transport

ƒ 4870.49

Kosten van het
Jaarboek

IV

1. Drukloon enz.
jaarboek 1948/49

ƒ 3456.73

2. Vracht en porti

ƒ 318.13

3. Extra correctie

ƒ 470.34
---

ƒ 4245.20

Kosten van de
Bibliotheek

V

1. Salaris
bibliothecaris

ƒ 750.-

2. Aankoop boeken ƒ 1160.24
3. Inbinden van
boeken

ƒ 163.70

4. Vracht, porti,
telefoon

ƒ 13.25

5. Assurantie

ƒ 86.85
---

VI

Kosten van eigen
uitgaven

VII

Bijdragen

ƒ 2174.04
p.m.

1. Ned. Comité voor ƒ 25.Geschiedkundige
Wetenschappen
2.
ƒ -.Werkgemeenschap
der Wetenschappen
in Nederland
--VIII

Prijs voor
Meesterschap

IX

Onvoorziene
uitgaven

ƒ 25.ƒ 200.-

1. Inlegvel in het
jaarboek

ƒ 130.82
--Totaal

ƒ 11645.55

RECAPITULATIE
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Totaal der ontvangsten

ƒ 13114.11

Totaal der uitgaven

ƒ 11645.55
---

Batig saldo over 1950

ƒ 1468.56

B. REKENING VAN HET VASTE FONDS
ONTVANGSTEN

1. Batig saldo over 1949
2. 6 maanden rente
ƒ 333.50 G.B. 2 1/2%

ƒ 3720.82
ƒ 416.87

6 maanden rente ƒ 334.50 ƒ 418.12
G.B. 2 1/2%
--3. Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 834.99
ƒ 86.17
---

Totaal

ƒ 4641.98
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UITGAVEN

1. Aankoop ƒ 200.- 2 1/2%
Grootboek

ƒ 162.11

2. Prijs voor het beste
sonnet

ƒ 300.--Totaal

ƒ 462.11

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 4641.98

Totaal der uitgaven

ƒ 462.11
---

Batig saldo over 1950

ƒ 4179.87

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

1. Batig saldo over 1949

ƒ 2203.19

2. Rente kapitaal

ƒ 857.35

3. Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 37.07
--Totaal

ƒ 3097.61

UITGAVEN

1. Prijs Leo Vroman

ƒ 1000.-

2. Bewaarloon effecten,
bankierskosten

ƒ 18.70
--Totaal

ƒ 1018.70

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 3097.61

Totaal der uitgaven

ƒ 1018.70
---

Batig saldo over 1950

ƒ 2078.91
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D. BIBLIOTHEEKFONDS
ONTVANGSTEN

1. Batig saldo over 1949

ƒ 448.85

2. Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 10.67
--Totaal

UITGAVEN

Batig saldo over 1950

ƒ 459.52
ƒ -.--ƒ 459.52
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E. DR. C.J. WIJNAENDTS FRANCKEN-STICHTING
ONTVANGSTEN

1. Batig saldo over 1949

ƒ 1187.03

2. Rente ƒ 11.500
Grootboek 2 1/2%

ƒ 287.10

3. Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 21.05
--Totaal

UITGAVEN

Batig saldo over 1950

ƒ 1495.18
ƒ -.--ƒ 1495.18

F. EIGEN UITGAVEN DER MAATSCHAPPIJ
ONTVANGSTEN

1. Batig saldo over 1949

ƒ 4573.12

2. Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 105.24

3. Subsidie Kon. Acad. v.
Wetenschappen

ƒ 400.-

4. Bijdrage uit de
algemene kas

ƒ -.--Totaal

UITGAVEN

Batig saldo over 1950

ƒ 5078.36
ƒ -.ƒ 5078.36

G. PRIJS VOOR MEESTERSCHAP
ONTVANGSTEN

1. Batig saldo over 1949

ƒ 1197.53

2. Rente Leidsche
Spaarkas

ƒ 28.72

1. Ontvangen van
algemene kas

ƒ 200.---
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Totaal

ƒ 1426.25

UIGAVEN

Prijs 1950 aan Dr J.S.
Bartstra

ƒ 1000.-

Batig saldo over 1950

ƒ 426.25

Alle rekeningen opgemaakt door de penningmeester.
Leiden, 8 Mei 1951
(w.g.) C.C. Krieger
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd lid buiten het bestuur en het
gecommitteerd bestuurslid.
Leiden, 19 Mei 1951
(w.g.) N. Bakker
F. de Tollenaere
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Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar
1951
A. ALGEMENE REKENING
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo op M
December 1950

ƒ 1468.56

II

Rente van effecten

ƒ 523.72.

III

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 7.15

IV

Uitgelote effecten

V

Achterstallige contributiën ƒ 388.55
1950

VI

Contributiën 1951

ƒ 8084.94

VII

Buitengewone bijdragen
der leden

ƒ 610.-

VIII

Restitutie betaalde
omzetbelasting op
aangekochte boeken

ƒ 60.47

IX

Bijdrage firma Tjeenk
ƒ 150.Willink in de onkosten van
de keuzeraad voor Zwolse
Herdrukken

o

ƒ 997.50

--Totaal

ƒ 12290.89

UITGAVEN

I

Kosten van
ƒ 750.Bestuur, lokaalhuur
enz.
1. Salaris secretaris
2. Bureau
ƒ 1040.29
secretariaat Leiden
3. Bureau
secretariaat
Nijmegen

ƒ 100.-

4. Salaris
penningmeester

ƒ 500.-

5. Lokaalhuur,
concierge, licht,
enz.

ƒ 20.-

6. Kosten
ƒ 15.75
bestuursvergaderingen
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7. Reiskosten,
representatie
bestuur

ƒ 109.63

8. Bureau
penningmeester

ƒ 79.05

9. Kosten
commissie
keuzeraad

ƒ 198.16

10. Onvoorziene
uitgaven

ƒ 50.---

II

ƒ 2862.88

Kosten van
ƒ 60.Algemene- en
Maandvergaderingen
1. Honoraria
sprekers
2. Onkosten,
lichtbeelden

ƒ 5.-

3. Reis- en
ƒ 91.onkosten sprekers
4. Bijdrage lunch
jaarvergadering

ƒ 188.-

5.
ƒ -.Representatiekosten
---

ƒ 344.---

Transporteren

ƒ 3206.88
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Transport

ƒ 3206.88

Kosten Vaste
ƒ 150.12
Commissies
1. Commissie v.
taal- en letterkunde

III

2. Commissie v.
geschied- en
oudheidkunde

ƒ 12.30

3. Commissie v.
schone letteren

ƒ 8.90

4. Secretariaat
ƒ 9.83
Tijdschrift Taal- en
Letterkunde
--IV

Kosten van het
Jaarboek
1. Verzendkosten

V

Kosten der
Bibliotheek
1. Salaris
bibliothecaris

ƒ 450.-

2. Bureaukosten

ƒ 167.50

3. Aankopen,
lidmaatschappen

ƒ 818.71

ƒ 181.15
ƒ 6.90

4. Inbinden boeken ƒ 173.30
5. Brandverzekering ƒ -.---

ƒ 1609.56

VI

Kosten van eigen
uitgaven

p.m.

VII

Bijdragen
Nederl. Cie v.
Geschiedk.
Wetenschappen

ƒ 25.-

VIII

Prijs voor
Meesterschap

ƒ 200.-

IX

Aangekochte
effecten

ƒ 926.77
--Totaal

ƒ 6156.26

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 12290.89
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Totaal der uitgaven

ƒ 6156.26
---

Batig saldo over 1951

ƒ 6134.63

B. REKENING VAN HET VASTE FONDS
ONTVANGSTEN

ƒ 4179.87

o

1. Batig saldo op M Dec.
1950
2. 6 mnd. grootboekrente ƒ 419.37
over ƒ 335.50
3. 6 mnd. grootboekrente ƒ 420.62
over ƒ 336.50
---

ƒ 839.99

4. Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 94.53

5. Legaat Mej. Huffer te
Driebergen

ƒ 75.--Totaal

ƒ 5189.39
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UITGAVEN

1. Aankoop ƒ 200.Grootboek 2 1/2%

ƒ 145.47

2. Bankiersonkosten

ƒ 1.44

3. Bijdrage uitgave werken
Simon Stevin

ƒ 500.--Totaal

ƒ 646.91

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 5189.39

Totaal der uitgaven

ƒ 646.91
---

Batig saldo over 1951

ƒ 4542.48

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

1. Batig saldo over 1950

ƒ 2078.01

2. Rente kapitaal

ƒ 856.59

3. Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 31.08
--Totaal

ƒ 2965.68

UITGAVEN

1. Prijs voor A. Kossmann

ƒ 1000.-

2. Bewaarloon effecten

ƒ 10.92
---

Totaal

ƒ 1010.92

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 2965.68

Totaal der uitgaven

ƒ 1010.92
---

Batig saldo over 1951

ƒ 1954.76
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D. BIBLIOTHEEKFONDS
ONTVANGSTEN

1. Batig saldo over 1950

ƒ 459.52

2. Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 11.01
--Totaal

UITGAVEN

Batig saldo over 1951

ƒ 470.53
ƒ -.--ƒ 470.53
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E. DR. C.J. WIJNAENDTS FRANCKEN-FONDS
ONTVANGSTEN

1. Batig saldo over 1950

ƒ 1495.18

2. Rente ƒ 11500.- 2 1/2%
Grootboek

ƒ 287.10

3. Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 24.90
---

Totaal

ƒ 1806.77
ƒ -.---

UITGAVEN

Batig saldo over 1951

ƒ 1806.77

F. KOSTEN VAN EIGEN UITGAVEN
ONTVANGSTEN

1. Batig saldo over 1950

ƒ 5078.36

2. Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 118.35

3. Bijdrage uit de
algemene kas

p.m.
--Totaal

UITGAVEN

Batig saldo over 1951

ƒ 5196.71
ƒ -.--ƒ 5196.71

G. PRIJS VOOR MEESTERSCHAP
ONTVANGSTEN

1. Batig saldo over 1950

ƒ 426.25

2. Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 14.38

3. Bijdrage algemene kas

ƒ 200.--Totaal

ƒ 640.63
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ƒ -.---

UITGAVEN

Batig saldo over 1951

ƒ 640.63

Alle bovenstaande rekeningen opgemaakt door de penningmeester.
Leiden, 8 Mei 1952 (w.g.) C.C. Krieger
Gezien en goedgekeurd door het gecommitterde lid buiten het bestuur en het
gecommitteerde bestuurslid.
Leiden, 22 Mei 1952 (w.g.) N. Bakker
A. van der Veen
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Leidsche drukken en herdrukken uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandse 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
zestiendeeeuwse
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

Nederlandse volksboeken opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij
der Nederlandse letterkunde te Leiden
II.

De historie van
ƒ 2.20
Floris ende
Blancefleur, de
welcke na datse
lange gescheyden

ƒ 1.80
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waren, ende veel
perijkelen geleden
hadden, noch tot
den houwelijcken
staete quamen.
Uitgegeven door
G.J. Boekenoogen.
1903. 88 blz. Met
11 afb. kl. 8vo.
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.-
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