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Nijhoff en de eenvoud
Door P. Minderaa
Bij de voorbereiding der Jaarvergadering werd door mijn medebestuursleden de
wens uitgesproken, dat ik het niet zakelijk gedeelte van mijn openingsrede zou
wijden aan een herdenking van de ons dit jaar ontvallen dichter Nijhoff, een thema
dat mij in geest en hart ten volle aansprak. Toen ik bij het naderen der vergadering
overdacht wat ik tot u zeggen zou, scheen het haast of de gegeven opdracht door
de tijd was achterhaald. Nog afgezien van de herdenkende beschouwingen op vele
bijeenkomsten aan de dichter gewijd, was voor kort het dubbelnummer (April-Mei)
van De Gids verschenen, waarin de aard en ontwikkeling van zijn figuur, zijn werk,
zijn leiderschap in culturele organisaties enz. door velen en vanuit onderscheiden
gezichtspunten waren belicht. Hoe zou ik, vroeg ik mij af, over de rijke oogst van
dit dichterleven kunnen spreken zonder in herhaling te vervallen van wat anderen
reeds zo boeiend hadden geschreven?
Er is echter een aspect van leven en werk dat in al deze artikelen voorbijgegaan
werd en dat voor ons zijn bijzonder belang heeft. Alleen in de korte biografie, die
het slot vormt van het Gidsnummer staat vermeld, dat Nijhoff niet alleen jaren lang
deel uitmaakte van de commissie voor Schone Letteren onzer Maatschappij, maar
dat hij ook het voorzitterschap heeft bekleed. Onjuist schrijft de biograaf dat dit was
in het verenigingsjaar 1939-1940; in werkelijkheid stond de dichter de 7de Juni 1941
op deze plaats en droeg hij eerst op die dag het voorzitterschap over aan Mr P.J.
Idenburg. Van de openingsrede van de voorzitter, die velen uwer zich zullen
herinneren, vormde de hoofdschotel een beschouwing over het versdrama; daaraan
vooraf gingen kernachtige opmerkingen, over de Nederlandse geestesaard. En, het
kon wel niet anders: terwijl de inleider sprak over de Nederlander en de poëzie en
daarin oprecht bedoelde objectief te zijn, handelde hij in het bijzonder over de
Nederlander zoals hij deze idealiter zag en zelf wenste te zijn en over de poëzie,
zoals die naar haar diepste wezen in zijn ziel leefde. Herleest men nu deze rede,
dan wordt menige zin een zelfexpressie van de dichter en een ontdekkende
commentaar op het werk.
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Bedenken we dat hij toen met Het Uur U en Een Idylle, zijn volledige ontplooiing
had bereikt, terwijl nog in dezelfde zomer het Kerstspel uit Het heilige Hout
geschreven werd. Ik wil trachten in de korte tijd die mij hier ter beschikking staat
enige wezenstrekken van dichter en werk met Nijhoffs eigen uitspraken van 7 Juni
1941 te belichten.
Een dier wezenstrekken is de eenvoud. Eenvoud niet als een pril
aanvangsstadium, een sancta simplicitas, vóórdat de bittere gecompliceerdheid van
het leven en van de eigen ziel ons heeft verward, maar eenvoud als een
verworvenheid, nadat men strijdend en lijdend in de verscheurdheid der
tegenstellingen zich heeft leren verankeren aan fundamentele waarheden en
waarden, waaruit men waarachtig leeft. Het spreekt dunkt mij vanzelf, dat zulke
eenvoud niet te maken heeft met vlakheid, met naieve harmonie die geen weet
heeft van afgronden. Integendeel: de diepten met hun verwarringen en geheimen
zijn er in voorondersteld, het eenvoudige directe woord en beeld krijgt daarvan zijn
geladenheid. Nijhoffs gehele werk is een worsteling geweest om deze eenvoud.
Merkwaardig is het hem in z'n Leidse rede te horen zeggen - en u ziet hem daarbij
voor u staan, breedgeschouderd, vierkant, het gerimpelde gelaat, dat zo humoristisch
vertrekken kon, in een soort opgewekte ernst, de armen met het voor hem typische
horizontale gebaar, en u hoort z'n pleizier in de kernachtige woordspeling -: ‘Zelfs
de Nederlandse eenvoud is niet eenvoudig. Onze eenvoud is geen natuurlijke
eigenschap, het is een resultaat, een hoogst doel dat wij ons stellen, het is een soort
vroomheid. Geen in zich zelf verdeelder en bedwongener mens dan de vrije
Nederlander’. Nadat hij de gestorven leden heeft herdacht komt hij erop terug: ‘Ik
zei, enige ogenblikken geleden, dat eenvoud, in ons Nederlanders, minder iets
geschonkens is dan iets verworvens. Wij bewonderen eenvoud als een zedelijke
praestatie. Wij bewonderen iemand van weinig woorden, die stil zijn gang gaat,
stoicijns zijn leed torst, zonder ophef zijn werk doet en met moeite over zichzelf
spreekt. Ik herinner mij uit mijn schooltijd, dat de Vader des Vaderlands eerst oprees
voor mij in z'n volle grootheid, niet als ik hem Willem van Oranje noemde, maar
Willem de Zwijger’. Even verder typeert hij de Nederlander aldus: ‘Wij spreken bij
voorkeur met onpersoonlijke woorden, gebruik makend van een spreekwoord, geijkte
gezegden, of van bijbelteksten, onze woordenschat bij uitstek. Wij zoeken voor onze
uitdrukking modellen, wij scholen ons gaarne. Hooft, alvorens zijn historiën te
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schrijven, oefent zijn stijl aan Tacitus. Vondel, overkropt met huiselijk leed, zoekt
een Bijbels gegeven. Het komt niet bij mij op dit verschijnsel, dat men ‘transpositie’
zou kunnen noemen, als een gebrek te betreuren. Het spruit voort uit een ingeboren
geestelijke kuisheid, een der hoogste goederen die de mens kan bezitten’. Wie
Nijhoffs werk kent, ontdekt in dit objectieve betoog vooral de zelf-analyse.
Een misvatting zou hier voor de hand kunnen liggen, als men niet goed de
betekenis van de term transpositie tot zich door laat dringen. Nijhoff bedoelt nl.
allerminst met dit eenvoudige spreken en schrijven uit geestelijke kuisheid, het
hanteren van geijkte woorden en wendingen zonder dat die door de eigen
persoonlijkheid zijn her-ijkt. Dat kan ons extra duidelijk worden uit een klein opstel
over Boutens (in Gedachten op Dinsdag), waarin hij, vol bewondering voor de
taalkunstenaar, toch zich kritisch van hem distantieert. Hij schrijft dan (en dit vormt
geenszins een tegenstelling met wat ik uit z'n rede aanhaalde): ‘En nu is het
merkwaardige van de taal dit - aanvankelijk lijkt het een paradox -, dat hoe
persoonlijker zij is, hoe meer en duidelijker zij uitdrukt. Zogenaamde objectieve
woorden zeggen niets, geven slechts zwijgende aanwijzingen. Taal is echter een
verstandhouding van hart tot hart, en wie spreekt geeft zijn hart. Nu is er misschien
niets moeilijker dan dit te doen. Want men geraakt in beweging, in ontroering, en
moet zich tevens bewust blijven van de woorden die men spreekt en die men op
een plan van verstaanbaarheid moet formuleren. Spreken is een tweestrijd van
beweging en bewustheid’.
In de vorm der poëzie, zet hij dan uiteen, zijn ons de spelregels geschonken van
dit gevecht der elementen in onszelf, maar door en in die vorm - en daarop komt
het aan - moet het hart spreken. En dan volgt die passage, kenmerkend voor z'n
reserve tegenover sommig werk van Boutens, maar vooral voor hemzelf: ‘Nu is
iemand een dichter, zodra hij den dichtvorm meester is, - ik verzeker u, dit is heel
moeilijk, ik kan ze tellen in ons land - maar een dichter spreekt eerst, als hij uit dien
vorm spreekt. Dat een dichter dicht is zijn natuurlijke aangeboren geaardheid, maar
dat hij spreekt is het wonder.’
Het geschrift, dat Nijhoff hier besprak, was een hooggestemd opstel over Boutens,
waarin de schrijver de nadruk legt op die dichtkunstige elementen. Nijhoff stelt daar
resoluut tegenover zijn mening: ‘Het geeft even weinig om over deze poëzie zinnen
te schrijven als ‘weemoed in schoonheidsgemis, juichende blijdschap in
schoonheidsstralende ge-
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naden, zijn de immer wisselende tonen in deze poëzie’, als om over een schip te
schrijven dat het de zee doorklieft’. En hij sluit deze passage af met de vragen te
stellen, die voor hem de belangrijkste zijn: ‘Waarheen zeilt het schip? Hoe heet de
kapitein?’
We mogen gerust constateren, dat Nijhoff, die een hem pakkend thema gaarne
spelend volledig uitputte, hier een beetje doorslaat. Natuurlijk acht ook hij een studie
van de dichtkunstige spelregels belangrijk; hij heeft er zichzelf trouwens op even
volhardende als originele wijze zijn leven lang mee bezig gehouden. Waarop het
voor hem echter aankomt is dit, dat het in grote poëzie geen spel om het spel blijft,
dat het meest grandiose spel pas z'n zin vindt in wat hij noemt het spreken.
Dit alles nu hangt ten nauwste samen met de eenvoud die hij in z'n Leidse rede
roemde als geestelijke kuisheid, de eenvoud die verworven moet worden, die het
hoogste doel is, dat ieder, die in taal zich uit, zich te stellen heeft. Ik zeide, dat heel
Nijhoffs werk een worsteling om dit verwerven was. Ik voeg er nu bij, dat hij naar
z'n aard, als mens en als dichter, zich van het begin af voor deze worsteling heeft
ingezet. Naar zijn aard! Van zijn jeugd af is hij geobsedeerd mag men wel zeggen
door de figuren en symbolen, waarin het leven zich in directe, klare eenvoud
openbaart: het kind, de moeder, de boer, de soldaat. Naar zijn aard ook als
taalkunstenaar, want daarin overwoog het vermogen tot een heldere, rake plasticiteit.
Naar z'n aard ook in karakter en levensstijl, waarin het spontane, de intuïtieve
herkenning van wat echt en levenssterk was, een duidelijke trek was. Typerend is
daarvoor zijn enthousiasme, n.b. in de tijd dat hij zelf de uitgebalanceerde klassieke
verzen van Vormen schreef, voor de eerste bundel, Music-Hall, van P.v. Ostayen.
Twaalf jaar later kan, hij een aantal regels, die een recensent als belachelijk citeerde,
maar die hém raakten, uit het hoofd aanhalen. En hij schrijft dan: ‘Ik ‘herkende’
terstond. Voilà un homme, zal ik zo ongeveer gedacht hebben’. En hij zegt,
onmiddellijk beseft te hebben te staan ‘voor eindelijk iemand, waarmee ik rekening
te houden had’.
En toch was de eenvoud moeilijk omdat hij een innerlijk verdeelde ziel was. In de
eerste gedichten uit De Wandelaar staat hij als een typisch gespleten romanticus
tegenover het leven dat hem tegelijk lokt en afschrikt, tegenover de chaos buiten
en binnen en hij voelt zich als een dadenloos toeschouwer gebannen buiten de
werkelijkheid, waaraan hij wandelend voorbijgaat. Denk aan dat eerste begin:
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Mijn eenzaam leven wandelt in de straten,
Langs een landschap of tussen kamerwanden.
Er stroomt geen bloed meer door mijn dode handen,
Stil heeft mijn hart de daden sterven laten.

Nog duidelijker komt zijn vervreemd zijn van de werkelijkheid, zijn toeschouwer-zijn,
uit in de 5de strophe van dat eerste gedicht:
Toeschouwer ben ik uit een hogen toren,
Een ruimte scheidt mij van de wereld af,
Die 'k kleiner zie en als van heel ver-af,
En die ik niet aanraken kan en horen.

De nerveuze fin-de-siècle-dichter die hier zingt, de cultureel-verfijnde, verward in
de problemen die het ik en buiten-ik hem stellen, verteerd door bittere zelfontleding,
hunkert tegelijk naar een heldere, verzadigende volheid des levens. Hij tracht soms
de innerlijke chaos te overdansen in een narrenpak, in een roes, vol van decadente
charme, maar uit die roes breekt onverwachts een wanhoopskreet los. Het gave
leven, dat hij in de eenvoudigen bewondert en benijdt, kan hij niet bereiken, hij kan
er hoogstens op hopen achter de dood, zoals Pierrot, die zich in de grauwe morgen
na het onechte feest verhangt. De schrijnende tragische levensspanningen van
deze gedichten zijn in den grond waarachtig, maar het valt niet te ontkennen dat
de dichter soms in zijn belijdenis de kuise eenvoud nog niet bereikt, maar romantisch
speelt en zich aan de charme van eigen spel bedrinkt. Reeds in het zojuist geciteerde
eerste gedicht uit de Wandelaar is er iets van een behaagzieke romaneske pose,
wanneer hij zich achtereenvolgens vergelijkt met een kloosterling uit de tijd der
Carolingers, die met ernstig, Vlaams gelaat voor 't raam zit, met een kunstenaar uit
de Renaissance, die 's nachts de glimlach van een vrouw tekent en met een dichter
uit de tijd van Baudelaire, daags tussen boeken, 's nachts in een café, waarop dan
de wat gewilddecadente regel aansluit: ‘Vloek ik mijn liefde en dans als Salomé’. In
verschillende volgende gedichten heeft het tragische juist even te veel charme om
als volledig-echt aan te doen.
In de tweede bundel Vormen is de gespletenheid niet overwonnen, zoals ze hem
trouwens tot het eind toe bij bleef. Maar de zielsproblematiek is verinnigd, verdiept,
echter en tevens beheerster. Ze wordt geobjectiveerd in klare symbolen, zoals dat
tweede land, vol bekoring en
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verschrikking, waarin hij leven moet, maar leeft met een brandend heimwee naar
het eerste land van het kind-zijn en met een smartelijk uitzien naar het derde land
achter de dood, waar hij ‘jubelend in de sneeuwstormen’ God verwacht. En ze wordt
vooral in klassieke helderheid verbeeld in de symbolen van dat centrale gedicht in
heel Nijhoffs werk en leven ‘Satyr en Christofoor’. Hier en in zo menig ander gedicht
toont zich de verstrengeling van twee levenstendenties, die elkander niet verdragen
en toch in het leven van deze ziel moesten samenwonen, de overgave aan de natuur
en het spel der vrije natuurkrachten en natuurdriften, hoe ook cultureel verfijnd en
verhuld èn het verlangen naar een overwinning en overstijging van het natuurlijke
in mystische speculaties; in de meest existentiële ogenblikken in overgave aan
Christus. Een tijd lang rukten deze tendenties zijn zieleleven uiteen tot de
contrastpolen van aards en hemels. Het symbolisch verhaal De pen op het papier
toont ons daarin een crisis. Hij spreekt daar in de aanvang van ‘talloze vergeefse
nachten van bittere inspanningen, waarin het mij mislukte mijn ziel in haar
intellectuele essentie omhoog te drijven, tot wat ik noemde een ‘zien van God’. Dan
komt de rattenvanger hem terughalen naar de aardse werkelijkheid van vrouw en
kind en de wijze raad schenken zich niet te verteren in zelfanalyse, maar zich te
richten tot obiectieve figuren, weg te wandelen uit zichzelf. Het was niet anders dan
de weg der eenvoud.
Vanaf de Nieuwe Gedichten zien wij dan in Nijhoffs werk de befaamde wending
naar de aarde, kritisch, maar vol smartelijk heimwee nog in het lied der dwaze bijen,
bevrijd en met een nieuw perspectief in dat van Sebastiaan, die na z'n marteldood
herleeft in een schoon kind op de boerderij bij het Hollandse veer. Wie, slecht en
vooringenomen lezend, meende, dat deze keus voor het aardse een verloochening
inhield van het hemelse, moest zijn misvatting herzien tegenover het voortgaande
werk, tegenover Awater en vooral tegenover het onovertroffen Het uur U: de realiteit
is er overal gedrenkt in het mysterie, midden in het aardse verschijnt als een oordeel
maar ook als een opperste mogelijkheid het hemelse.
Het uur U is tegelijkertijd een eenvoudig en een gecompliceerd gedicht; het laatste
zozeer dat men met de zin ervan niet klaar komt en de uitleggers elkaar bekampen.
Het dringt dan ook door in het raadsel van de menselijke ziel, ja van de gehele
aardse werkelijkheid (ook de natuur), zoals die een samenknoping en een slagveld
zijn van
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goddelijke en daemonische krachten, van genade en schuld. Doch van deze
gecompliceerde werkelijkheid spreekt het gedicht in grote en onthullende eenvoud.
Eenvoud in de figuren, waarin de grote stille worsteling zich afspeelt, gewone
mensen, volwassenen en kinderen uit een gewone saaie stadstraat, en onder hen
verschijnend, als belichaming van de oordelende en vernieuwende geest, die stille
vreemde man, die eenvoudig hun straat doorgaat, maar in wien we iets van de
Christusgestalte herkennen. Eenvoud ook die de gewone taal kiest, een rythme,
dat zingend spreken is, het direct-aansprekende, helemaal niet virtuose beeld,
hoezeer die elementen dan ook, als het werk van een groot dichter, geladen zijn
met geheimenis en onnavolgbaar als poëtische verbeelding.
Deze eenvoud nu is waarlijk, om weer met Nijhoffs Leidse rede te spreken, een
verworvenheid, resultaat van een lange eerlijke strijd, hoogst gesteld doel. Het is
de mens en dichter Nijhoff in zijn diepste werkelijkheid. Door deze verworvenheid
was hij de aangewezene om in zijn spelen verenigd in Het heilig Hout, het moderne
christelijke mysterie-drama te scheppen, waarin kerngedachten van het bijbels
christendom in eenvoudige, aan de traditie ontleende, maar door de dichter geheel
vernieuwde symbolen worden uitgebeeld. Ik wijs slechts in het Paasspel op de figuur
van de tuinman, de ‘oude Adam’ vertegenwoordiger der onverloste mensheid. Hij
juist krijgt van de soldaten de hamer en spons der kruisiging, de geselroede, het
Judasgeld ten geschenke, en de rouwengelen leggen ze op de grafsteen als een
magisch kruis. Dan daalt deze oude Adam in het graf, smekend de straf te mogen
dragen van Kaïn, de eerste broedermoorder. Maar als straks Maria Magdalena, die
het graf verlaten vond, zich tot de oude tuinman wendt, vindt ze haar verrezen Heer,
die Adams spade overnam. Met welk een inventie, maar ook hoe zinvol eenvoudig
is hier het traditionele symbool vernieuwd!
Er is in Nijhoffs rede van 1941 nog een andere algemene uitspraak, die zeer in 't
bijzonder toepasselijk is op zijn eigen poëzie. Wanneer hij het vers-drama verdedigt,
noemt hij een aantal redenen op, waarom het vers hier de voorkeur verdient boven
het proza. Als een bijkomstige reden bestempelt hij zelf de omstandigheid dat het
proza sneller veroudert. De eigenlijke reden is, dat het vers de wezenlijkste functie
van het kunstwerk pas vervullen kan. Als hij constateert dat ook
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meesters van het moderne proza, als Maeterlinck en d'Annunzio in hun
proza-drama's hebben gepoogd het leven voor te stellen als bewogen door
geheimzinnige krachten, laat hij er als terloops op volgen: ‘Verzen geven nu eenmaal
een onmiddellijker beeld van deze geheimzinnige vibratie. Het is hun enig
bestaansrecht’. Vooral dat laatste resolute zinnetje bewijst hoe hier voor Nijhoff het
eigenlijk wezen ligt der poëzie: de geheimzinnige vibratie tussen in scherpe contouren
verschijnende aardse werkelijkheid en de geestelijke krachten daarachter. Ook op
dit plan heeft zich een lange ontwikkeling in zijn werk afgespeeld en moet men
spreken van verworvenheid. Reeds in de jonge Nijhoff verbond zich een scherp
concreet en plastisch zien van de reeële dingen in hun lijn en kleur met een dromend
staren, dat achter de nuchtere werkelijkheid een geheim vermoedt, een fluidum van
verborgen leven. Rake, vormvaste tekening van het stoffelijk-waarneembare wisselde
daarom telkens en soms plotseling af met een zwevend tasten naar
ongrijpbaarheden. Een opvallend voorbeeld- zijn de twee terzinen van het sonnet
‘Holland’ in De Wandelaar (blz. 23):
Het avondlicht zinkt door de vensters binnen
De bruine meubels denken aan elkaar,
Een stervend woord wil overal beginnen 't Eenvoudig leven Gods is diep en klaar:
Een man in blauwen kiel en een vrouw in een
geruiten rok en witten boezelaar.

Hier is het afwisseling, de twee visies staan naast elkaar, volgen elkaar op. In de
verdere groei van het werk vindt een verdichtingsproces plaats, de beide visies
worden één en het gedicht krijgt dan die ‘geheimzinnige vibratie’. Het is hetzelfde
proces waardoor aards en hemels, eerst elkanders contrastpolen, waartussen de
ziel van de dichter aarzelde en op uiteenlopende wijze koos, steeds meer tot een
eenheid groeien, aardsheid, die het hemelse als een geheim in zich bevat, of als
een in het erts bevangen diamant, die vraagt om te worden bevrijd. Het enig
bestaansrecht nu van de poëzie was voor hem, dat zij deze vibrerende samenhang
kon voelbaar maken, ja de diamant bevrijden. Nijhoff heeft deze dingen
warm-religieus doorleefd. Het zal omstreeks 1920 geweest zijn, dat ik hem in besloten
kring heb horen spreken over de gnostisch-mystieke beschouwing van de Christus
sepultus in pulvere,
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Christus begraven in de stof, als het in de materie, tot in haar diepste verwording
toe verborgen goddelijk princiep of element. Deze gnostische mystiek had toen en
lang daarna een grote bekoring voor hem; ze bracht in beeld wat hij als het diepste
zag in de creatieve arbeid van de kunstenaar. Door het scheppen werd in deze
gedachtengang de Christus sepultus bevrijd en kon de materie zich om deze kern
kristalliseren tot eenwige schoonheid. Zeer duidelijk heeft hij deze beschouwingen
verbeeld in een nooit gebundeld gedicht, dat Nijhoff destijds bijdroeg in het Kristal-no.
van het kunsttijdschrift ‘Wendingen’, maar ook vele gedichten in Vormen verstaat
men beter tegen deze achtergrond.
Ik kan hier niet gaan onderzoeken in hoeverre deze mystische beschouwingen
in Nijhoffs poëzie doorwerkten. Maar ik wijs er op, hoe de schoonheid en de eigen
grootheid dier poëzie in wezen veroorzaakt worden door deze geheimzinnige vibratie
die op ons wordt overgedragen in het tot klare eenvoud gegroeide gedicht. Men kan
het aanwijzen in Een Idylle, in de menigvuldige symboliek der spelen, profane als
gewijde, en niet het minst en op een bijzonder gedurfde wijze in Het Uur U. Ik denk
aan die doodgewone, ordinaire dame, die, wanneer de stille machtige door de straat
passeert, ook haar verfomfaaide leven ineens ziet in zijn zuiverste geestelijke
mogelijkheid:
De dame die niemand kent,
het kreng, zoals men haar noemt,
zag, zonder blouse gebloemd,
zich naakt als Diana staan
in een woud: een hert kwam aan:
en toen zij zag hoe hij
knielde, knielde ook zij:
haar hand beefde, haar oog blonk
nu zij levend water dronk. -

Ik behoef tenslotte er nauwelijks op te wijzen, dat Nijhoff, met de karaktertrekken
van zijn geest en poëzie, die ik aan de hand van zijn eigen woorden aanwees, een
in lijden en tucht verworven eenvoud vol achtergronden en een scheppingskracht,
waarin de met liefde aanvaarde werkelijkheid doorstraald wordt van het
bovenzinnelijke, past in de edelste tradities van de Nederlandse beeldende kunst
en literatuur. De ontplooiing van dit dichterschap vanuit de navrante gespletenheid
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zijner vroege fin-de-siècle-poëzie blijft een der boeiendste verschijningen onzer
moderne letterkunde. Zeker had hij bij zijn heengaan de gespletenheid niet volledig
overwonnen. Maar hij stond met wonderlijk jonge kracht als voor een open toekomst.
Daarom ook treft ons zijn heengaan dubbel smartelijk. Ik vraag u de grote dichter
in eerbiedig gedenkende aandacht voor u te zien, zoals hijzelf eens Memlinc tekende:
Hong'rend naar eeuwigheid
Brak hij zijn leven als brood,
Proefde in dit voedsel den dood,
Deed afstand en houdt zich bereid,
Luisterend, zwijgend, en in
Vroomheid bereid: voorwaar,
Dit is geen einde nog, maar
Een voorgoed begonnen begin.
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Utopia in Vlaanderen
Door Julien Kuypers
Door de eeuwen heen hebben voorname geesten hun fantasie laten gaan over een
ideale staatsinrichting. Vaak als een troost wanneer de werkelijkheid hun te bar
werd. En deze evasiedroom van alle tijden heeft zeer diverse vormen aangenomen,
is dichterlijk of juridisch, sociaal-economisch of religieus, met vage contouren of met
uiterst preciese omtrekken geschetst. Hij is in de toekomst of in het verleden
gesitueerd: een gouden wereld van morgen, de tijd die komt, een welvaartstaat (wat
klinkt dat actueel!); of een zalige oertoestand toen de mens oorspronkelijk zondeloos,
goed en vreedzaam was en zijn medemens liefhad (l'état de nature van J.J.
Rousseau). Enkele namen komen daarbij vanzelf naar voren: Plato's Republiek of
waar hij, in de Timaeus en de Kritias, de sage van het verzonken eiland Atlantis
benuttigt om zijn politieke opvattingen te ontwikkelen. En in de renaissance, op het
voetspoor der Ouden, de Engelse humanisten Thomas Morus, eigenlijk Sir Thomas
More, met zijn Utopia, en Francis Bacon met zijn Nova Atlantis.
Wat is deze heilstaat op ‘het nieuwe eiland Utopia’;? De naam is doorzichtig
genoeg: geen topos, geen plaats; dus: nergens, nergensland, nulle part, nowhere.
Het boek behoort tot de soort van de zogenaamde staatsromans. Dergelijke verhalen
zagen ook in Frankrijk en Italië het licht: van Campanella (een monnik), de
Zonnestaat, Civitas Solis, d.i. de staat als een middel om de maatschappelijke
ellende te lenigen. Rabelais, De Foe of Swift nemen ons mee naar verre landen en
stranden, zij houden ons een vervormende spiegel voor, schetsen genereuze of
verrassende oplossingen voor onze sociale problemen. De hele eeuw van de
Verlichting is vol plannen, ontwerpen van staatsregelingen: God is immers zelf de
Bouwmeester des heelals, l'architecte de l'univers. J.J. Rousseau heeft plannen
voor een constitutie voor Corsica (1764), verstrekt raad betreffende een Poolse
grondwet (1772) en dies meer.
Het utopisme bereikte zijn hoogtepunt in verschillende praktische pogingen tot
het oprichten, evengoed in Europa als in Amerika, van koloniën op communautaire
grondslag. Het zeventiende-eeuws ‘Heilig experiment’ van de Jezuïeten in Paraguay
en Uruguay, die er Indiaanse
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gemeenschappen omvormden tot Christus' rijk op aarde, of de pogingen van de
Moravische broeders in Europa zelf of wel Plockhoy's gemeenschap in de buurt van
Nieuw-Amsterdam brengen ons echter ver van de oorspronkelijke, louter
denkbeeldige Utopia, waarheen de Engelse staatsman de ontgoochelende
werkelijkheid uit het eigen land ontvluchtte.
Thomas More, de grote vriend van Erasmus, Busleyden en andere
humanisten-landgenoten, de twintig jaar later terechtgestelde Lord Kanselier van
Engeland, die door de Roomse Kerk als een heilige wordt vereerd, ontwierp en
schreef voor een groot deel zijn Utopia (1515) in de schaduw en bij 't klokkengelui
van de Lieve-Vrouwetoren te Antwerpen. In een stille tuin, bij Pieter Gilles
(1486-1533) de stadssecretaris, wiens portret door Quinten Metsys in het Museum
te Antwerpen, verzameling Van Ertborn, hangt: een mager, scherp gezicht met een
geestige wipneus en een putjeskin; de kouwelijke geleerde is in een pelsmantel
gehuld, houdt een autografische brief van Moore in de hand en is omringd door
1
boeken, op een waarvan de naam Erasmus staat. Lees dit alles liever zelf in het
oorspronkelijke Latijn der humanisten, of in de goede Nederlandse vertaling van Dr
Kan (Rotterdam 1949), met een inleiding en een bibliografie. De scherpe kritiek op
zijn tijd (eerste deel) en het relaas, in het tweede deel, van een gefingeerd Portugees
reiziger naar het verafgelegen, haast ongenaakbare eiland Utopia met zijn ideale
staatsinrichting, dat More aan zijn Antwerpse gastheer opdroeg, werd spoedig
daarop te Leuven gedrukt, door Dirk Martens van Aalst.
En de beroemde schets van een gelijkheidsstaat zonder persoonlijk
eigendomsrecht, waar alleen het algemeen welzijn wordt betracht, begon haar lange
loopbaan, in vele talen, sinds de derde uitgave van Froben te Bazel met een
landkaart en een alfabet verlucht.
Het spreekt haast vanzelf dat het romantisch gevoelssocialisme van 'n Saint-Simon,
Charles Fourier, Robert Owen, Etienne Cabet en andere menslievende
wereldhervormers in de eerste helft van de 19de eeuw de richting van More is
uitgegaan. Bij hen wordt het accent niet langer op het politieke, maar wel op het
sociale en het economische gelegd. Vaak doen zij daarbij beroep op de goede
gevoelens van de verlichte

1

Het Antwerpse portret is slechts een copie waarvan het aan More geschonken origineel zich
te Longford (Groot-Britt.) bevindt. Zie M. Sabbe, Erasmus en zijn Antwerpsche Vrienden. De
Gids 1936.
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burgerij om, uit menslievendheid, het sociale probleem rechtvaardig op te lossen.
Enkele radicalen, meest intellectuelen, gaven hieraan gehoor; terwijl bij het industriële
lompenproletariaat de utopische geluksdroom begroet werd als een uitweg uit een
ellende zonder uitzicht. Wie zich hiervoor interesseert sla er het standaardwerk De
Socialisten door Mr. H.P.G. Quack op na, of het tweede deel van Voyage en Icarie
door Etienne Cabet, waar deze, vooraleer zijn plan van een communistische
samenleving tot in de kleinste bijzonderheden uit te werken, de adelbrieven opsomt
van de beweging die hij voorstaat. Tegen de ietwat zwevende gelijkheidsdroom en
wat er aan persoonlijke fantasietjes bijgeweven wordt, tegen de methode zelf van
de utopie, d.w.z. het ontwerpen van een ideaal beeld dat men dan tracht toe te
passen, zijn zoals bekend de ‘wetenschappelijke socialisten’ Marx en Engels omtrent
1845 kordaat opgekomen.
Tot de eerste 19de eeuwse experimenten van een heilstaat die op de
goederengemeenschap berust, rekent men dit van Robert Owen te New Harmony
in de staat Indiana (Noord-Amerika, 1825-'28), en de herhaalde pogingen van Etienne
Cabet in Texas en Illinois sinds 1848. Aldus verliet men het terrein van de loutere
bespiegeling en waagde men het bouwen van min of meer solide .... luchtkastelen.
Tot in de 20ste eeuw zijn er, ondanks de schromelijke mislukkingen - van Owen,
Cabet e.a. als de Fourierist Victor Considérant die, eveneens in Texas, een
phalanstère stichtte (1852-'63) - telkens weer soortgelijke pogingen tot praktische
verwezenlijking gewaagd. Zo trok de Noord-Amerikaan Henry Thoreau zich in een
woud terug, weg van de beschaving, en schreef daar een best-seller over: Walden
of het leven in de bossen (1855). Sindsdien vormden zich overal kleine
gemeenschappen van mensen die vrij, dicht bij de natuur, in kameraadschappelijke
omgang wilden leven en er eendrachtig in elkaars behoeften voorzien: bomen
hakken, het land bemesten en bewerken, metselen, timmeren .... In Oostenrijk
evengoed als in Holland en België ontstonden dergelijke kampen, waarvan de
kolonie van Frederik van Eeden bij Bussum (1898-1900) misschien de best bekende
is gebleven. Niet alleen om de personaliteit van de stichter maar ook om de
medewerking van iemand als Nico van Suchtelen die met een koloniste huwde en
in Zwitserland Quia Absurdum schreef, blijkbaar door Walden geïnspireerd. De
bergkolonie voert er de naam Harmonie, naar het eerste voorbeeld van Owen.
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Nog dichter bij ons werden er, in het land waar More zijn Utopia schreef en uitgaf,
verschillende pogingen gedaan, waaronder één in de buurt van Brussel, te Stokkel,
- o enige maanden slechts! -. Terwijl een van de Franse experimenten, in de
Maasvallei nabij de Belgische grens, een Vlaming als kroniekschrijver vond, namelijk
wijlen Paul Kenis in De Apostels van het Nieuwe Rijk (1930). Dit libertair
communistisch paradijs in de Ardennen mislukte evenzeer als alle vroegere
initiatieven en eindigde in wrok en ontgoocheling. De persoonlijke verhoudingen en
de maatschappelijke problemen zijn immers oneindig ingewikkelder dan deze
naïevelingen, met meer goede bedoelingen dan economisch-politieke onderlegdheid,
het zich voorstelden. Ook de wereldhervormers zijn wel eens liegende of opvliegende,
heerszuchtige of onaangename .... mensen, in elk geval geen abstracties. En de
mogelijkheid van een verzoening van het individualisme en de gemeenschapszin
blijft een van de grote problemen van deze tijd; met het ijzeren gordijn als scheidslijn
voor het hierop gegeven antwoord.
Het gaat niet op hier een noodzakelijk onvolledig overzicht te geven van de talloze
staatsromans, die meestal toekomstdromen zijn, in verschillende talen. Utopia,
Atlantis en ook Icarië hebben stof geleverd voor menig verhaal, voor menig vers
over der zaligen eilandrijk achter Okeanos (P.N. van Eyck) en Gorter's gouden tijd
die is nu.
De moderne Engelse literatuur alleen telt er reeds ettelijke: Samuel Butler,
Erewhon (omgekeerd voor nowhere, nergensland) (1872); de Amerikaan Edward
Bellamy, In het jaar 2000 (1888); William Morris, News from Nowhere (1891), H.G.
Wells, A Modern Utopia (1905). Aldous Huxley's Brave New World (1933) en George
Orwell's Nineteen Eighty-four (1949) verleggen telkens het satirisch accent. De
vermenging van romantische verzuchting (anywhere, anywhere out of the world)
en nuchtere, wetenschappelijke zin ligt het Angelsaksische karakter best.
Nog zouden heel wat namen vermeld moeten worden, als die van Fourastié, Le
grand Espoir du 20ème siècle. Want velen laboreren aldoor aan de problemen van
de toekomstige ontwikkeling der mensheid, en zij doen het slechts toevallig op het
literaire plan. In werkgemeenschappen en dergelijke willen zij een betere sociale
orde scheppen, waarin de arbeidsvoorwaarden de mens niet langer in zijn
waardigheidsgevoel verminken of kwetsen, waar een vrije arbeidsgemeenschap de
1
verhouding kapitaal-loonarbeid vervangt .

1

Zie o.m. La communauté Boimondau, Série Economie et Humanisme, après la 2ème guerre.
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In de mens leeft de droom van Utopia ongebroken voort, zij het in telkens andere
vorm. Soms gaat hij de richting van een primitief landelijk geluk uit: Et in Arcadia
ego. Dan zingen de herders van Granida, dan buitelen de speelse herderinnetjes
van Watteau en wandelt een Frans koningshof door le petit Trianon. Arcadië ligt
vlak in de buurt van Utopia.
Maar de zachtaardige schapen van Thomas More die in zijn tijd zo vraatzuchtig
geworden waren dat ze de mensen zelf opvraten, dat ze landerijen, huizen, steden
1
verwoestten en ontvolkten, blaten nog aldoor na .
Ook in onze Nederlandse landouwen. Zo in Blokken, een curieuse satire,
caricaturaal en visionnair tegelijk, van de wellicht oorspronkelijkste geest onder onze
hedendaagse romanschrijvers, F. Bordewijk. In Blokken is het leven in alles voor
allen gelijk: huisvesting, verlichting, verwarming, kleding, onderricht .... en alle
volwassenen zijn in staatsdienst. Niet meer het individu geldt, alleen het geheel.
Alles is naamloos en de wetenschap heeft alle geheimen opgelost: met raketbommen
wordt rond of naar andere planeten gereisd. Maar met een onverbiddelijke logica
gaat de streng rechtvaardige staatsidee aan zichzelf ten onder, in een absurde
onmenselijkheid.
Over de Vlaming Jozef Versou en zijn fantastisch verhaal, Nieuwe Reis naar
Utopia (1946), kunnen we kort zijn. Hierin wordt, op weinig overtuigende wijze, de
maatschappelijke inrichting uiteengezet van een onder de grond levende groep
afstammelingen van de Wederdopers. Deze Anabaptisten hebben zich, zoals bekend,
te Munster in 1533-'35 onder Jan van Leiden, aan allerlei communautaire excessen
bezondigd (gemeenschap van vrouwen als van goederen!): het Duizendjarig Rijk
van Christus was immers in aantocht!
Vanzelf valt ons bij deze Wederdopers Van Moerkerken's romanserie De Gedachte
der Tijden te binnen. Maar evenmin als bij Helman (De stille Plantage, De laaiende
Stilte), waar ook een heimwee, een utopisch verlangen aanwezig is naar een
gelukkige ‘societas’ der mensen, zal iemand hier aan staatsromans denken. In een
onthutsend proletarischlevensechte vorm is dit verlangen aanwezig in Vergeten
Straat van

1

More bedoelt - in het eerste, kritische deel van zijn Utopia - het veranderen van bouwland in
weidegrond toen de schapenkweek wegens de kostbare wol meer rendeerde. Duizenden
mannen, vrouwen en kinderen werden op straat gezet, tot de landloperij en de bedelstaf
verwezen.
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Louis-Paul Boon. Een raar stel bewoners bouwen er, in een door de
Noord-Zuid-verbinding te Brussel afgesneden straat, een even raar wereldje op
waar vrijheid heerst, niemand huishuur betaalt, noch gas, noch electriciteit, noch
taxen, en waar niemand soldaat hoeft te worden. Boontje zegt het natuurlijk brutaler:
‘waar men zijn g.. vaagt aan de wereld’. Het boek eindigt mistroostig: het kwaad,
de verdrukking, de ongelijkheid zijn onafwendbaar.
In deze lange internationale ketting met talrijke schakels is Het Aerdsch Paradys of
den zegeprael der broederliefde, zedelijk toneelspel met zang in twee bedrijven
door de geboren Antwerpenaar (1804) Jakob Kats een heel bescheiden schalmpje.
Toch is dit curiosum wel degelijk een echte Utopia. In 1836 werd het gedrukt: te
Antwerpen, op de Grote Markt bij H. Ratinckx. Een onooglijk klein boekje van 7 ×
12 cm, dat op het titelblad de weegschaal van de gelijkheid en op de keerzijde de
Frans-revolutionnaire leus draagt: vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid. Kort te voren
was het stuk, na allerlei tegenkanting, te Brussel opgevoerd geworden: in November
1835, in Le Grand Salon royal, - dit salon ondanks zijn weidse naam zijnde een
gewone staminee bij de Schaarbeekse Poort.
Over de auteur wil ik hier niet uitweiden. Zoon van een oud-officier in het leger
van de Verenigde Provinciën en een Noordbrabantse moeder, bracht hij het in 1829
tot ‘schoolonderwijzer van den 3den graad’ te Brussel. Na de scheiding gebroodroofd,
ging hij als al de zijnen op een fabriek werken en stichtte met andere arbeiders een
Maetschappij der Verbroedering. Hij werkte zich tot de onbetwistbare baanbreker
1
van het socialisme in België op .
Waarom heeft hij zijn gegevens van Het Aerdsch Paradys toneelmatig bewerkt?
De toenmalige fabrieksarbeider en ambachtsman was immers totaal ongeletterd
en, zoals elke goede propagandist in die bizonder moeilijke omstandigheid, werkte
Kats bij voorkeur met mondelinge propagandamiddelen: het toneel, het lied, de
politieke meeting, het demokratische banket. Die sloegen weleens beter in dan zijn
dag- en weekbladen, zijn almanakken en verdere polemische brochures.

1

Zie de sinds jaren uitverkochte biografie Jacob Kats, agitator. Brussel, De Wilde Roos, 1930.
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Hoe ontstond zo'n bescheiden, en tot voor kort geheel vergeten geraakt unicum in
onze theaterliteratuur - of in onze literatuur tout court?
Bij het napluizen van de kranten uit de jaren '30, leerde ik dat Etienne Cabet, toen
hij in 1834 Parijs ontvlucht was, na een veroordeling tot twee jaar gevangenis wegens
smaad aan koning Louis-Philippe, te Brussel bij Alexandre Gendebien logeerde.
Met zijn gastheer wandelde hij door Brussel om de excessen van anti-Orangistische
plunderaars na te gaan: een historisch incident dat bekend staat als ‘les haras du
1
Prince d'Orange’ . Nadat Cabet op 14 April uit het land gezet was en eerst naar
Holland, daarna naar Engeland vertrokken - waar hij, onder invloed van Robert
Owen, zijn bekend boek ontwierp - interpelleerde volksvertegenwoordiger Gendebien
de Belgische regering op 28 en 29 April 1834.
De Waal Alexandre Gendebien, een voornaam republikeins en Fransgezind figuur
uit de revolutietijd, is met die andere oppositionele ‘radicaal’, mr. Lucien Jottrand,
‘de Nederlandse Waal’, de eerste en invloedrijkste beschermer van Kats geweest:
van zijn Maetschappij der Verbroedering, van zijn eerste Vlaams demokratiek blad
Den Volksvriend (1836-'40) en van de naar Engels model ingerichte Vlaemse
meetings. Zodat het niet uitgesloten is dat Kats ten huize van Gendebien de Franse
mensenvriend, le prophète Cabet, heeft ontmoet. Het Aerdsch Paradys zou dan uit
deze gesprekken ontstaan zijn als een summiere schets, vijf jaar voor de verschijning
van diens beroemde Voyage en Icarie (1840) en twaalf jaar voor de, ook in onze
landen gevoerde werfactie voor de Icarische nederzetting in Amerika. Veel belang
heeft dit overigens niet: de utopieën zijn in die tijd niet van de lucht!
Ons toneelstukje van 54 bladzijden is allerminst een uitgewerkte, zeshonderd
bladzijden lange staatsroman waarin de ideale gelijkheidsstaat tot in de minste
details wordt beschreven, als bij Cabet. Het neusje van de zalm, de eigenlijke
Grondwet, beslaat er slechts een viertal pagina's van. Mogelijk was het Kats niet
onbekend dat Owen er een ontwierp voor New Harmony (Februari 1826).
De auteur Jakob Kats was ook een kind van de Verlichting en van

1

Een inschrijvingslijst werd geopend om de aangeslagen paarden van de prins van Oranje
aan te kopen en ze hem aan te bieden (5-7 April 1834).
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de Franse Omwenteling, hij zwoer bij de Verklaring van de Rechten van de Mens:
democratie is een kind van de ratio. Maar de rede wilde hij richten op het
maatschappelijk geluk: het paradijs op aarde en niet slechts hiernamaals als een
compensatie of een belofte. De mens moest niet uit eigenbaat handelen maar in
de liefderijke geest van het oorspronkelijke, communistisch-getinte Christendom
van de evangelies. Kats heeft ongetwijfeld naar de Saint-Simoniens geluisterd die
sinds 1831 in verschillende Belgische steden predikten tegen de exploitatie van de
mens door de mens en voor de verbetering van de toestand der talrijkste en armste
klasse, de arbeiders. Blijkbaar kende hij de meeste prae-socialistische schrifturen
en humanitaire verbeteraarsplannen, ten minste van horen zeggen, en ging hij bij
zijn sociale eisen meer bepaald van Lamennais uit: Paroles d'un Croyant, een werk
dat door de pauselijke encycliek Singulari nos (1834) veroordeeld geworden en
1
ongeveer terzelfdertijd in een Vlaamse vertaling te Brussel verschenen was .
Zie Den Verlichten Boer (1835), een van zijn blijspelletjes dat in hoofdzaak een
parafraze in toneelvorm is van Lamennais, waarvan hele hoofdstukken voorgelezen
en gecommenteerd worden:
‘Gy zyt zoonen van den zelfden vader, gy hebt de borsten van de zelfde moeder
gezogen, waerom bemint gy elkanderen niet als ware broeders? Waerom behandelt
gy elkanderen liever als vyanden?’
‘God heeft noch grooten, noch kleynen, noch heeren, noch slaven, noch koningen,
noch onderdaenen; Hij heeft alle menschen gelyk geschapen’....... .... ........ ..
‘Wy zyn broeders, die elkanderen gelyk zyn in regt en in goederen, want wy
hebben maer eenen vader, die ons allen gelyk bemint’.
Dat de Fraternal Democrats te Londen en, naar hun voorbeeld, de Amsterdamsche
Vereeniging tot zedelijke Beschaving van de arbeidende klasse (1847) Lamennais'
romantische zinspreuk voerden: ‘Alle menschen zijn broeders’, wijst op diens
verregaande invloed die pas door het slotwoord van het Communistisch Manifest
zou verdrongen worden: Proletariërs van alle landen, verenigt u!
Ook bij de zachtzinnige Hendrik Conscience vinden wij sporen van deze invloed.
Het oordeel Gods heet een opstandige bespiegeling op het sociale plan, die hij in
1838-'39, onmiddellijk na De Leeuw van

1

Door A.P., initialen van Alexander Précelle - Brussel J. de Mat 1834.
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Vlaanderen, heeft neergeschreven: ‘o Maetschappy, wat poel van boosheid zyt gy!’
De Pelgrim in de Woestijn (1840) is een tweede stuk in dezelfde geest.
In Het Aerdsch Paradys en in al de almanakken, katechismussen, dag- en
weekbladen die Kats in zijn vruchtbaar leven verder schrijft en verspreidt, ontwikkelt
hij dezelfde gedachtengang:
‘God is den vader aller menschen’.
‘De gelykheid is dus de eerste onveranderlyke wet. Alle wetten welke met de
gelykheyd stryden zyn slechte wetten....’.
Ergens spreekt hij over ‘den goeden volksvriend Christus’. Doch het
anticlericalisme ligt er tevens vingerdik op en klinkt, in de verbittering van de strijd
en de vervolgingen, herhaaldelijk vrij grof. Kats is persoonlijk niet levenslang bij
Lamennais' opvattingen blijven staan, maar als werfmiddel bij zijn gelovig
arbeidersgehoor heeft hij ze voortdurend gebruikt. Het Christendom is de godsdienst
geworden van hen die armoede en ellende als een eeuwige ordening willen
beschouwen, als een waarborg voor hun voorrechten. De Kerk is een macht van
het behoud, de godsdienst, een machtsmiddel van de bezittende klasse. In Kats'
Utopia is er voor de clerus dus geen plaats meer.
In een hoek van Amerika - de algemeen lokkende Nieuwe Wereld! - leeft sinds
twaalf jaar een gelukkige volksplanting, een gemenebest, een gelijkheidskolonie.
Vrij behendig worden in de gesprekken van de talrijke personages allerlei
verklaringen ingelast die de toeschouwer inlichten: over de broederliefde en het
huwelijk; de adellijke titels; de arbeiders die de grote heren onderhouden - en niet
omgekeerd; de afschaffing van het geld; de democratisch-republikeinse staatsvorm.
Na voorlezing van de grondwet uit ‘den Wetboek’ aan Hendrik Goedhals, aanvaardt
deze kamerdienaar van de Engelse admiraal Millord Betfort, het contract dat aan
elke menselijke samenleving ten gronde ligt:
‘Omhang hem dan met het broederkleed, op dat hy met ons aen de tafel van
gelykheyd kan plaets neémen’.
In een lied, op de wijze van de Marseillaise, wordt andermaal aan enkele
grondbeginselen herinnerd. Met zo'n gezang sloeg de propaganda beter in: lezen
of schrijven konden slechts weinigen, zingen kon iedereen.
In het tweede bedrijf grijpt een gevecht plaats met twee Engelse boten die de
onderwerping van de kolonisten eisen. Het stuk eindigt, na veel spektakel en
kanongebulder, met hun overwinning die in een rede van Felix, een der ouderlingen,
verheerlijkt wordt:
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‘Hoe is het mogelyk dat zy zich even als stomme dieren met trommeltjes en vaendjes
naer den oorlog of het slagveld laeten geleyden, en nog trotsch zyn, wanneer zy
na de moordery met eenen arm of een been, een yzere, zilvere of goude kruys op
hunne borst mogen pronken. Ach! ongelukkige Europianen, wanneer zult gy het
bloedvergieten laten, als gy uwe oogen zult openen en zult wééten dat alle menschen
uwe broeders zyn, en dat de wereld uw vaderland is’.
Hoe luiden nu de voornaamste artikels van de eigenlijke grondwet? Met weglating
van de dialoogvorm, als volgt:
‘De rede is onze constitutie, hierop moeten alle onze wetten steunen, nooyt worden
'er artikels aengenomen, die in eenige opzigten met de rede stryden, en wanneer
'er zaken voórkomen welke doór de wet niet bepaeld zijn, dan kunnen zy nog door
de reden beslist worden.
Alle losbandigheyd of vrouweschending is hier ten sterksten verboóden, doch
een ieder die van een gezond ligchaems gestel is, moet zich ook met eene gezonde
of sterke vrouw vereenigen.
In den houwelyken staet, is alle tweedragt ten sterkste verboóden, om deze reden
zijn alle houwelyken verbroken, wanneer man en vrouw niet met elkander
overeenkoómen.
De ouders mogen hunne kinderen niet langer dan tot zes jaer by zich hebben,
en alsdan moeten zy in de schoólen van de staet opgevoed en onderweézen worden,
om voór te koómen dat de kinderen doór geene verwaerloosde of verkeerde
opvoeding bedorven worden.
Een ieder is verpligt, wanneer hy gezond is, van zyn dagelyks of noodzaekelyk
werk te verrigten, dat hy ten langsten in dry ueren daegs kan gedaen krygen, voór
dat hy zyn kaertje tot het bekomen van voedsel kan bekomen.
Alle bedieningen zyn hier zoo veél mogelyk gelyk geschat; tot de zwaerste werken
word den minsten tyd van bezigheyd vereyscht, zoo dat geen mensch meer moet
doen, om zyn dagelyks werk te verrigten, dan een ander.
Buyten dit noodzaekelyk werk is een ieder vry van te studeéren, of voór zich of
een ander nuttig werk te verrigten, dat hy egter ook tegen iets anders mag
verwisselen; de rykdommen welke hy daerdoór kan bekoómen, zyn zyne wettige
eygendommen, die egter na zyne dood wederom aen den staet vervallen.
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De kinderen of ander zwakke menschen worden niet op kosten der ouders maer
wel op die van den staet onderhouden.
Daer mogen geene soldaeten zyn, doch als het land doór vreémde volken
bedreégen word, dan is een ieder verpligt, die de wapenen kan draegen, dezelve
optevatten om onze vryheyd te verdedigen.
Daer wy hier volkomen begrypen, dat alle menschen kinderen van God of den
zelfden vader zyn, zoo zyn alle europische eertitels, benevens alle spotnaemen,
uyt onze maetschappy verbannen, wy erkennen alle menschen voór onze broeders
of zusters, doch willen nooyt toestaen, dat zich iemand over ons zal verheffen of
vernederen, om deze reden moeten wy allen gelyk gekleed gaen.
Zy die het opzigt over de wetten houden worden doór de meerderheyd van ons
allen, voór niet langer dan een jaer gekoózen, en moeten zelf het voórbeéld geéven,
hoe wy de wetten moeten opvolgen, of zoo niet worden zy dadelyk van hunnen post
afgezet.
Daer de priesters in de wereld byna nooyt anders gedaen hebben dan de mensen
verdrukt, misleyd en bedrogen, om zelf over hen te regeéren, en om zonder werken
aen den kost te koómen, zoo zyn alle priesters hier ten sterksten verboóden.
Niemand mag hier zich zelve vreéken, alle geschillen moeten voór den daer toe
gekoózenen raed der onderlingen gebragt worden om dezelve te beslissen.
Alle die geéne welke zich niet aen de wetten, welke doór de meerderheyd van
alle stemmen zyn aengenomen, willen onderwerpen, zyn vry onze maetschappy
op kosten van den staet te verlaeten, zoo dat geen mensch by ons als slaef moet
dienen’.
Een aandachtige beschouwing van dit interessante stuk toont aan dat het een
samenvatting of een echo is van de ideeën en verzuchtingen die toen in zekere
mate gemeengoed waren van alle sociaal-voelenden. Een sterk persoonlijk accent
heeft deze Grondwet niet; zodat een verder speuren naar de preciese bronnen
nauwelijks zin heeft. Bij de politieke rechten, in de Verenigde Staten van Amerika
en in Frankrijk te boek gesteld (de Rechten van de Mens!), voegden de
woordvoerders van de vierde stand hun sociale eisen. De Franse revolutie, voelden
zij, was op maatschappelijk gebied beslist te kort geschoten; alleen de burgerij, de
derde stand, floreerde, verrijkte zich.
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In zijn voorrede op het Aerdsch Paradys schrijft Kats voor de liberalen, ‘de vrienden
van de vryheid of liebertyd’:
‘dat eene vryheyd zonder gelykheyd onmogelyk is, want de gelykheyd is de
moeder der vryheyd, die geen geld heeft kan niets koópen, die arm is moet gebrek
lyden, en deze zyn dus geenzints vry omdat geéne te doen waertoe de ryken in
staet zijn’.
Zijn opvattingen en zijn menschenkennis - als dertigjarige! - doen wel bizonder
naïef aan: alle ‘broeders’ zijn engelen ‘aan elkanderen doór de liefde verbonden’
en de Staat is hun God-de-vader!
Met de meeste volksvrienden van zijn tijd, - wij denken hierbij in de eerste plaats
aan de latere geschriften van Louis Blanc! - eist hij de organisatie van de arbeid. In
de jaren 1843-'45 zal hij dit in zijn Volkshandboekje voor 1843, Katechismus over
de armoede van het belgische volk, verder ontwikkelen.
De ‘regeling van het werk’ moet de grondslag zijn van de ganse wetgeving en
van het openbaar bestuur: werklozensteun, sociale zekerheid in geval van ziekte
of ouderdom, nationalisering van ‘alle stoommachienen of groote mekanieken even
als nu de yzeren wegen’, aandeel van de arbeider in de winsten, dit alles staat er
reeds in vermeld, beknopt maar duidelijk.
Net als bij Babeuf wordt het geld afgeschaft en vervangen door een ‘kaertje tot
het bekomen van voedsel’. Robert Owen had pas, in 1832, arbeids- of tijdnoten
(bons per werkuur) ingevoerd, in de paar honderd coöperatieven die op zijn initiatief
in Groot-Brittanje waren gesticht.
Erf- en persoonlijk eigendomsrecht - dit slechts gedeeltelijk! - vervallen als bij
Thomas More, Saint-Simon en zoveel anderen.
Het algemeen stemrecht, voor vrouwen als voor mannen, werd pas een eeuw
later ten onzent ingevoerd. ‘Ons regt dat wy vragen / Is 't kiesregt voór den staet’
zongen de arbeiders-amateurs reeds op de planken in 1836.
Zoals Cabet ietwat later, verdedigde hij het erg betwist principe van het verplicht
huwelijk. Algemener instemming vond de opvoeding van de jeugd, van het zesde
jaar af, door de gemeenschap: Babeuf, Saint-Simon, Owen e.a. hechtten daar het
grootste belang aan: goed kosteloos onderwijs aan nationale scholen is een van
de slogans van die tijd: ‘De onderwijs-quaestie raakte het hart der sociale quaestie’,
oordeelt Quack; ‘een verlicht volk kan en weet zyne rechten te bekomen’ schrijft
Kats zelf nog, veertig jaar later in zijn Belgischen Volksalmanak
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voor 1875. Reeds in 1843 voorzag hij ‘grote werkhuizen..... van verschillende
ambachten, alwaer ieder kind dagelijks eenige uren leert werken’, - nuttige
handwerken voor de meisjes. In deze voorloper van het nijverheidsonderwijs
erkennen wij het schoolmeestertje van Willem I....
Ten slotte: Geen van die mensenvrienden houdt van enig geweld bij de
doorvoering van zijn plannen; als pacifist bepleit Kats de afschaffing van het leger,
maar aanvaardt algemene landsverdediging in geval van bedreiging van buitenuit.
Later zal hij, in een Volksalmanak, Zwitserland en zijn burgermilitie als voorbeeld
stellen.
Blijkt dus onze utopist geen oorspronkelijk theoreticus van de arbeidersbeweging
geweest te zijn, een moedig man van de daad, een onvermoeibaar agitator was hij
ongetwijfeld. Een type zoals wij tot voor twintig jaar niet wisten dat er in die tijd ten
onzent een heeft bestaan; iemand die voor geen enkel nieuw inzicht terugschrok
en die consequent doorredeneerde. Veel meer dan zo maar een zonderling, of een
opruier, of een ‘humoristisch wijsgeer’ (J.A. Alberdingk Thijm 1860). Een voorloper,
een wegbereider is hij, die eerbied afdwingt door de onverschrokkenheid waarmee
hij, tot in de gevangenis, zijn idealen diende. Hij is bovendien de eerste die in de
Vlaamse beweging een regionale vorm zag van een ruimer, internationaal streven
naar volksontvoogding.
De Utopia-periode is slechts een stadium geweest in de ontwikkeling van zijn
gedachtengang. In het arm Vlaanderen van toen, bij de aanvang van het
machine-kapitalisme, vond hij een erg ongunstig arbeidsveld. Na de ontzettende
hongersnood die inzonderheid Vlaanderen in de periode 1840-1850 teisterde, na
de algemene reactie ook die de mislukte revolutie van 1848 inluidde, heeft hij
blijkbaar een crisis doorgemaakt en zijn utopisch vertrouwen verloren. Een ander
geslacht van theoretici was overigens aan het woord gekomen, met Karl Marx aan
het hoofd, die hij te Brussel goed kende als vice-president van de Associaton
1
démocratique (1847) waarvan ook hij een der stichters was .

1

Eén Nederlander, Adriaan Jan Eliza van Bevervoorde (1850-'51), redacteuruitgever van de
Courrier batave, Asmodée en De Burger, voerde bij de oprichting van deze Association het
woord en heeft getracht in Nederland een filiale tot stand te brengen.
Zie Hans Stein, Der Amsterdamer Arbeiterbildungsverein von 1847. Leiden, Brill 1937; en L.
Jottrand, Ch. L. Spilthoorn, Evénements de 1848 en Belgique. Bruxelles 1872.
Wie onderzoekt eens van nabij:
a) de betrekkingen tussen de Chartisten (The Workingmen's Association of London) en de
Nederlandse democraten? De tekst van de Engelse oproep ten gunste van Kats is bekend,
evenals diens antwoord waarin gezegd wordt (25 December 1836, dus vóór de definitieve
vrede na de scheuring!): ‘Wij willen met de arbeidende klassen uit Holland en de Rijnprovinciën
een broederlijk bondgenootschap sluiten’.
b) de betrekkingen tussen de Hollandse voorlopers Eillart Meeter en Van Bevervoorde en de
Belgische groepen, voornamelijk te Brussel en te Gent, de ontleningen aan elkanders
publicaties, enz.? Veel zal het wel niet zijn, de sociale beweging in Nederland was voor en
na 1848 uiterst zwakjes.
Wellicht vindt men in een of andere Nederlandse bibliotheek een collectie van ‘Den Volksvriend’
die in België onvindbaar is, op één enkel nummer van 16 December 1838 na.
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Na het hoofdzakelijk Frans-Engels gevoelssocialisme, sloeg het uur van het Duits
wetenschappelijke. Zodat hij, de oud-orangist, omtrent 1850 het Belgisch feit definitief
zal erkennen en, naast de vredelievende vorst, ook de.... Belgische grondwet zal
loven ‘eene der vryste van alle Europische volken’, ‘Een grondwet die met de geest
des tyds van vooruitgang overeenkomt’. De jeugdillusies zijn voorbij: vooraf moet
de volksklasse ‘verlicht’ worden.
Zijn schrijverstalent was echt, maar beperkt. Aan zuivere literatuur deed hij nooit.
Wanneer wij zijn ietwat onbeholpen expressiemiddelen, zijn didactisme en zijn
pathetische journalistiek naar hun zeer relatieve literaire waarde beoordelen, mogen
wij niet vergeten dat hij een tijdgenoot was van Conscience die moeizaam Het
Wonderjaer schreef. Zijn stijl is in de loop der jaren overigens losser en soepeler
geworden, met af en toe een treffend beeld. Zijn talloze meetings te Brussel, Gent,
Mechelen en elders hebben hem de waarde van de ‘directheid’ geleerd: hij zegt
eenvoudig wat hij te zeggen heeft, op de man af, en is geheel afgestemd op het
ongeletterde arbeiderspubliek dat hem op de handen droeg.
Vandaag staan wij verder dan ooit van het onvoorwaardelijk geloof in de mogelijke
verwezenlijking van een paradijs-op-aarde door middel van wetten, politieke, sociale
of economische verordeningen. Ons scepticisme weet dat er geen Utopia aan de
einders lokt. En bij ervaring weten wij ook, eilaas, dat de strijd voor sociale zekerheid
- de practijk van de gelijkheid en broederlijkheid! - weleens ontaardt in totalitarisme,
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in een mensonwaardige dictatuur, die precies het tegendeel is van de individuele
vrijheid.
Tevens dienen wij echter te beseffen dat de mens aldoor teert en eeuwig zal
blijven teren op.... utopieën. Laten wij ze desnoods illusies noemen, als de
toekomstdroom vaag, zonder duidelijke contouren blijft. De mens kan nu eenmaal
niet zonder.
En dat is misschien best zo. Want de meest utopische dromerijen van gister en
vandaag gedijen weleens tot de werkelijkheid van heden en morgen.
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Literatuur en landschap
Door P.H. Ritter Jr.
In 1952 heeft Dr P.H. Ritter jr, op de algemene jaarvergadering van onze
Maatschappij een beschouwing gegeven over het hierboven aangeduide onderwerp.
Het heeft in de bedoeling van het Bestuur gelegen deze beschouwing in dit jaarboek
te publiceren. Die publicatie is echter vertraagd. Enerzijds door ongesteldheid van
de schrijver, anderzijds doordat zich sedert de rede werd uitgesproken nieuwe
gegevens omtrent het onderwerp hebben voorgedaan, die de schrijver in zijn opstel
wilde verwerken. De Commissie ter Redactie van het Jaarboek hoopt de rede in
haar volgend Jaarboek te kunnen plaatsen.
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Levensberichten
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Anthonetta Naeff (Top Naeff)
(24 Maart 1878 - Dordrecht - 22 April 1953)

TOP NAEFF

Lang niet altijd geeft een zelfs op hogere leeftijd door de dood afgesneden leven
de indruk van afgeslotenheid, voltooidheid. Vaak is het tegendeel het geval. Niet
doordat de dood een taak beëindigde die wij ons nog voortgezet konden denken iedere menselijke taak is nu eenmaal een taak-zonder-einde - doch doordat wij
mogelijkheden zien, die nog niet ten volle vervuld waren, een ontwikkelingsgang
die zijn laatste afronding nog niet gevonden had. Dat het leven van Top Naeff litterair
en menselijk - voor zover de buitenstaander dit laatste kan en mag beoordelen - de
indruk van voltooidheid wekt, is op merkwaardige wijze in overeenstemming met
de stabiliteit van haar wezen, dat, zichzelf scherp onderkennend, zich, indrukken
en invloeden ten spijt, gelijk bleef en zich in zichzelf voltooide, lang voor het einde.
Het was overigens een kleurig en zeker niet ‘stabiel’ leven, waarvan zijzelf ons
in haar auto-biografie ‘Zo was het ongeveer...’ (1950) vertelde. Het ving aan op 24
Maart 1878 te Dordrecht, waar Anthonetta Naeff geboren werd als dochter van
Johan Reinhard Naeff en Anna Cornelia Vriesendorp. Van moederskant stamde zij
aldus uit een oude gezeten Dordtse koopmansfamilie; haar vader was ten tijde van
haar geboorte eerste luitenant bij het corps Pontonniers. Na een korte onderbreking,
waarin het jonge gezin in Nieuwediep woonde, keerde het naar Dordrecht terug;
haar schooltijd ligt dan ook grotendeels in haar geboortestad. Het is, met de rustige
voornaamheid, beheersing en reserve als meest karakteristieke herinnering aan
Top Naeff, merkwaardig haar met kennelijk behagen te horen gewagen van ‘de
rebel die ik destijds was’, en niet zonder betekenis ook, wellicht: als betreurde zij

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953

het teloorgaan van deze wezenstrek onder die voorname reserve, waarin zich haar
wezen en haar verschijning al vroeg hadden vastgelegd.
Toen zij in de tweede klas van de Meisjes-H.B.S. zat, werd haar vader
overgeplaatst bij de Vestingartillerie te Gorcum, welk verblijf ook alweer van korte
duur was, want binnen enkele jaren werd hij bevorderd tot Majoor en benoemd tot
Commandant van het Corps Pontonniers te Dordrecht. De toen zeventienjarige Top
Naeff keerde evenwel niet met haar ouders naar Dordrecht terug, doch ging voor
de tijd van een jaar (1895/'96) naar een jongedameskostschool te Brussel, alwaar
men
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haar, zoals zijzelf het niet zonder ironie vermeldt, ‘in de Franse taal ‘danse et
maintien’ leerde’.
Overzien wij deze jeugdjaren, waarvan zijzelf uitvoerig en met de lichte zelfspot,
haar eigen, maar ook met onmiskenbare vertedering en besef van verknochtheid,
vertelt, van de oude patriciërshuizen, waarin zij verkeerde en ten dele opgroeide,
van de opvoeding die zij ontving, de indrukken die zij onderging, dan wordt het ons
duidelijk hoe groot in dit vrouwen- en kunstenaressenleven, naast de aangeboren
eigenschappen, de invloeden van afkomst, milieu en opvoeding geweest zijn, die
uiteindelijk haar wezen, zo als het ons uit heel haar oeuvre tegemoet treedt,
bepaalden. Winst en verlies in enen: verlies door het onvermijdelijk vernauwen van
het gezichtsveld, winst doordat binnen deze grenzen de op zichzelve en haar wereld
gerichte persoonlijkheid zich tot in de perfectie kon verwezenlijken.
Intussen had de schrijfster-in-den-dop - een in ‘Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift’ gepubliceerd verhaaltje mocht als aanloopje gelden - kennis gemaakt
met wat op slag haar hele wezen greep en een levenlang in zijn greep zou houden:
het toneel. En zo was het niet verwonderlijk, dat haar debuut een toneel-debuut
was: de dramatische schets ‘De Genadeslag’, die op 13 Februari 1899 te Dordrecht
zijn première beleefde bij het ‘Rotterdamsch Tooneelgezelschap Le Gras en Haspels’,
onder regie van Jan C. de Vos, met Marie van Eysden-Vink, Alida Klein, Henri
Brondgeest en Jan C. De Vos in de bezetting. Het werd in 1901 gevolgd door het
toneelstuk ‘Aan Flarden’, enkele jaren later door de dramatische schets ‘Het
Weerzien’.
Het was in 1900, dat haar ‘Schoolidyllen’ het licht zag, en in dit meisjesboek,
waarmee zij haar naam onmiddellijk vestigde en waarvan het succes haar - ook
over onze grenzen - heel haar verdere leven vergezelde, openbaart zich die andere
zo markante zijde van haar wezen: de zin voor humor, een humor, die met de jaren
zich verdiepend en schakerend, zulk een gelukkig en noodzakelijk tegenwicht zou
vormen tegenover het meer statische karakter van haar reserve, ja, die menigmaal,
alsdan verscherpt tot ironie en zelfs sarcasme, de welbewuste nooddeur is geweest
om aan de al te enge begrenzing van haar wereld te ontsnappen.
Dat zij na de hierboven genoemde drie proeven het schrijven voor het toneel heeft
vaarwel gezegd om zich verder tot het proza te bepalen, is ook alweer uit haar
eigenlijke wezensaanleg verklaarbaar: de behoefte
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aan verfijning en volmaking van de vorm, de schone vorm als drager van de
gedachte, een aandacht voor deze materie, bij haar, als erfgename van de
Tachtigers, stellig niet verwonderlijk, al waren de voorbeelden die haar jonge talent
gegrepen en bevrucht hebben, zeker niet overwegend binnen onze grenzen te
vinden. Na een aantal bundels en kleinere romans, waarvan het in dagboekvorm
geschreven ‘De Stille Getuige’, door haarzelf later min of meer verzaakt, de nadruk
kreeg juist op de ‘kunstige eenvoud’ van zijn proza, was het vooral in haar breed
opgezette, toch op één kern gerichte roman ‘Voor de Poort’ (1912) met zijn
weelderige stijlontplooiingen, dat deze liefde voor het verfijnde en persoonlijke proza
een hoogtepunt vond. (Het is intussen niet onaardig hier te memoreren, dat het juist
dat destijds door velen zeer bewonderde boekje ‘De Stille Getuige’, waaruit zij hier
en elders voorlas, is geweest, dat haar bracht tot het uitdragen van eigen, maar
later vooral anderer werk, haar lezingen, een belangrijk onderdeel van haar litteraire
arbeid).
Maar zo zij dan al in haar scheppend werk het toneel ontrouw werd (vele jaren
later zou zij nog eenmaal voor het toneel schrijven: het nog ongespeelde toneelstuk
‘Zie de Maan schijnt...’ verwierf de Van der Vies-prijs 1951) - haar verbondenheid
ermee, haar critische belangstelling voor wat er in Nederland en daarbuiten op de
planken gebeurde zijn een levenlang niet verflauwd. Zij vonden hun neerslag in de
toneelbesprekingen, bescheiden aangevangen in 1902 in de Dordrechtsche Courant
(wat twaalf jaar duurde), voortgezet van 1914 tot 1930 in ‘De Groene Amsterdammer’,
waar zij lid van de Redactie was. Een viertal bundels ‘Dramatische Kroniek’,
omvattende het toneel-repertoire 1919/ '23, bewaart een keur hiervan. Zij schiep
daarmee een band tussen het toneel en de levende generaties, die dit toneel
aanschouwden, een blijvend getuigenis voor wie daarna kwamen, en aan beide
kanten van het voetlicht werd naar haar stem geluisterd, haar gezag erkend. Ook
haar bemoeiingen met de Amsterdamse Toneelschool, die tot het laatst haar
genegenheid had, zij hier vermeld. En treffend is het zonder twijfel, dat wat het laatst
van haar hand verscheen, geschreven in de roezige, door interviewers en fotografen
verontruste dagen, toen men haar ter gelegenheid van haar vijfenzeventigste
verjaardag het Ereburgerschap van Dordrecht zou aanbieden, een helder en puntig
artikel in diezelfde ‘Groene’ was. (‘Een Gebeurtenis in de Stadsschouwburg’, de
bespreking van de Amsterdamse première van Jeanne van Schaik-Willing's
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‘Odysseus weent’ en Hoornik's ‘De Bezoeker’. No van 21 Maart'53).
Ook in essayistisch werk weerspiegelen zich haar liefde voor en kennis van het
toneel: in ‘Twee Toneelspeelsters’ geeft zij een beeld van de zozeer contrasterende
toneelspeelsters Sarah Bernhardt en Eleonora Duse, in ‘Willem Royaards’ tekent
zij ons de mens en de kunstenaar Royaards tegen de achtergrond van zijn tijd.
Op 23 November 1904 huwde Top Naeff de uit Zutphen geboortige doctor Huibert
Willem van Rhijn, die zich als arts in Dordrecht had gevestigd. Moge al het conflict
huisvrouw-kunstenares, juist in de provinciestad, wel eens hebben gewogen - zij
heeft toch altijd met de onverzettelijkheid ten opzichte van de haar door haar talent
opgelegde taak, deze laatste uit het gedrang weten te houden. Wel zag haar huis,
het lage, witte, bijna rustieke aan de Johan de Wittstraat, vele litteraire vrienden uit
Noord en Zuid; aan dit soort vriendschappen is haar leven rijk geweest, zij waren
veelal van hechte duur. Van de bindingen, die hun oorsprong namen in de tijd, dat
zij door ‘Voor de Poort’ in het volle licht van de litteraire schijnwerpers was getreden,
duurden vele, als die met Ary Prins en Herman Robbers, tot de dood haar deze
vrienden ontnam. Bij Robbers' verscheiden in 1937 nam zij, op zijn verzoek, het
litteraire redacteurschap van Elsevier's Geïll. Maandschrift van hem over, hetgeen
zonder twijfel een belangrijk offer voor haar heeft betekend. In 1940 vond deze taak
zijn einde.
Intussen groeide het oeuvre (waartussendoor zij nog een aantal vertalingen tot
stand bracht) en naarmate haar persoonlijkheid en haar talent rijpten en zich
verdiepten, ontdeed haar stijl zich meer en meer van overtolligheden en vond in
bondiger vorm tegelijkertijd de hoogste uitdrukking van haar persoonlijkheid, in de
flonkering van haar ‘esprit’, in de slagvaardigheid, de gevatheid, die ook het contact
met haar persoonlijkheid, waarin altijd weer die flonkering de reserve doorbrak,
boeiend maakte. Misschien komt dit nergens zo sterk tot uitdrukking als in sommige
van haar novellen en korte verhalen, een genre waartoe zij zich ook wel bizonder
aangetrokken voelde: het korte verhaal, dat een gaaf, in zichzelf voltooid geheel
moet zijn, waarin geen woord teveel mag staan, wil niet de spanning breken, en
waarin toch zoveel gezegd moet zijn. Het was een opgaaf, die volkomen strookte
met haar aard: reserve die beheersing vergt en in de beperking de essentie geeft.
Vooral haar latere bundels ‘Voorbijgangers’, ‘Klein Avontuur’, ‘Juffrouw Stolk en
andere Verhalen’ bevatten enkele voorbeelden van wat een waarlijk
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goed kort verhaal kan zijn, hoogtepunten ook in Top Naeff's werk. In sommige dier
verhalen, bv. ‘Beurtvaart’ (in ‘Voorbijgangers’), ‘Het Raam’ (in ‘Juffrouw Stolk en
andere Verhalen’) wordt de ironie de vertolking van een niet rechtstreeks
uitgesproken gevoel, van een houding, een ironie die minder de individuen dan hun
maatschappelijke - èn menselijke - verhoudingen treft.
Nergens echter voltrekt zich dit zo onverholen als in Letje ('26) voor mij het
onbetwistbaar hoogtepunt van haar werk. Zijzelf rangschikte dit boek onder haar
‘bundels novellen en schetsen’ en inderdaad zijn deze negen hoofdstukken los van
elkander ontstaan. Doch niettemin vormen ze met elkaar een homogeen geheel,
een logisch opgebouwd beeld. Ook hier richten ironie en sarcasme, in een soepel
en puntig scala, zich niet zozeer tegen het bleke, onpersoonlijke Letje, als tegen de
wereld waarin dit Letje leefde, de wereld die de schrijfster zo goed kende en aan
welks belemmeringen zij nooit geheel had kunnen ontsnappen. Al zou ik het dan
niet ‘een boek van haat en wraak’ willen noemen, zoals Henri Borel het eens
qualificeerde, een boek van révolte, de révolte van een kunstenaar, is het zeker. Zij
't wellicht minder bewust dan het schijnen kan.
Het zou een onjuist en onvolledig beeld scheppen, zo wij tegenover deze
karakteristieke eigenschappen van Top Naeff: haar soms bijna afwerende reserve,
de koel-critische helderheid van haar intellect, niet gewaagden van die andere
eigenschappen: de warmte, de macht tot liefhebben. Al baanden dezen zich wellicht
minder gemakkelijk een weg naar buiten, soms zijn de straling en de bezieling
daarvan het ware wezen van haar schriftuur, zoals in sommige harer korte verhalen
en in haar laatste grote roman ‘Een Huis in de Rij’ ('35) waar wijsheid en liefde de
ironie hebben mild gemaakt. Op een andere wijze ook in haar verzenbundeltje ‘Klein
Witboek’, in en door de oorlog ontstaan. Het treffendst wellicht in dat kleine getuigenis
‘Mijn Grootvader en Ik’ (in de Vrouwenbundel ‘Onze Mei’, '27). Waarbij zij in haar
auto-biografie zelf aantekent: ‘alle liefde die ons ten deel valt, wordt met den tijd
bron van inspiratie. Misschien zijn er nog andere bronnen, maar geen betere’.
Het waren ook de liefde voor het schone ambacht, dat het hare was, de liefde
voor het toneel, de liefde, die bewondering inhield voor het schone door anderen
gemaakt, die de richting van haar leven bepaalden, die haar ook noopten te getuigen,
haar vaak verhelderend inzicht uit te dragen. Wie haar als spreekster hebben gekend
bij lezingen, 't zij over
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de litteratuur of het toneel in 't algemeen, 't zij over een bepaalde figuur - voor het
werk van Pirandello was zij hier een pionierster - zullen zich de overtuigingskracht
van haar woord herinneren, het levend contact dat zij tussen zichzelf en haar gehoor
aldra tot stand bracht met de geringste middelen: zo als zij daar stond, in een rustig
beheerste houding, zonder een onnodig gebaar en met nauwelijks een
stemverheffing. Maar het sprankelendst verscheen ons haar geest in die aan geen
bepaalde stof gebonden toespraken, waarin zij zich speels en vrij liet gaan - al
behoorde zij niet tot de sprekers, die zonder een blaadje papier hun vlucht nemen
- en met de humor en de fantasie aan de gewoonste dingen glans gaf. Zulk een
toespraak als waarmee zij op 24 Maart, toen haar ter gelegenheid van haar
vijfenzeventigste verjaardag het Ereburgerschap van Dordrecht werd aangeboden,
de volle Raadzaal in een voortdurende tinteling van vrolijkheid hield. Een maand,
nog niet ten volle, vóór haar verscheiden...
Zij mag dan al, op enkele korte onderbrekingen na, haar leven lang in Dordrecht
hebben gewoond - vaak en ver is zij eruit gevlogen. Het reizen was haar een vreugde
en het begon al vroeg. Frankrijk, het cultuurland, Italië (in meer dan één verhaal
weerspiegelt het zich), Berlijn, waar zij enkele jaren achtereen, wanneer zij daar
met haar man die er college liep, een paar wintermaanden vertoefde, als hospitante
Max Reinhardt's Toneelschool bezocht en zich met jong enthousiasme in het
theaterleven liet meevoeren. In 1914 ondernamen zij en haar man een reis naar
Indië, wat haar betreft om er een reeks lezingen te houden. Maar al dadelijk brak
de eerste wereldbrand uit en in October was het echtpaar nog maar juist veilig terug.
Kort na die oorlog was het Stockholm, waar zij voor de Vereniging ‘Nederland in
den Vreemde’ een lezing hield (in de Duitse taal) om er een beeld te geven van
onze letteren. Dan waren er de reizen ter gelegenheid van de jaarlijkse internationale
P.E.N. Congressen en in 1931 een grote reis naar Egypte, Griekenland, Syrië en
Palestina. En ten slotte, naast de deur. Vlaanderen, waar men haar steeds met
zoveel warmte heeft gevierd.
Overzien wij - zij 't slechts als buitenstaanders - dit leven, dan treft het ons, hoe
welgezind de feeën aan deze wieg moeten zijn geweest. Een vroeg succes, dat nu
eens niet een stroovuurtje bleek, doch zich, standvastig stijgend, handhaafde, een
leven lang. Een aangeboren en aangekweekte gemakkelijkheid van bewegen, die,
maatschappelijk gesproken, de kunstenares steun deed vinden bij de femme du
monde.
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De vreugden van het leven in reizen, kunstgenieting, vriendschappelijke omgang,
rijkelijk toegemeten. Bij meer dan één gelegenheid heeft men haar gehuldigd,
hoogtepunten waren haar zestigste, haar zeventigste, haar vijfenzeventigste
verjaardagen, bij welke laatste het Ereburgerschap van haar geboortestad de
bekroning vormde. In 1948 werd zij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau en tot Officier in de Kroonorde van België; in 1952 benoemde de
Maatschappij der Ned. Letterkunde haar tot Erelid.
Maar in de kunst worden de goede dingen de mens niet in de schoot geworpen.
Dat zonder arbeid de gunst van goden en muzen waardeloos is - Top Naeff is het
zich scherp bewust geweest. Door een sterke eerzucht werd haar leven gedreven,
maar niet alleen door de eerzucht, die in het uiterlijke succes zijn bevrediging vindt,
óók door die edeler eerzucht: de ontvangen gaven ten uiterste te verwezenlijken.
Haar werkwijze: een schrijven en her-schrijven, de hardnekkige worsteling met de
materie, die ieder waarachtig kunstenaar zich tot taak stelt, getuigde ervan - geen
compromis bestond er voor haar nauwgezette kunstenaarsgeweten. Zijzelve,
gewagend van deze worsteling om het beste, sprak het eens uit - het was bij de
verschijning van de bundel ‘Juffrouw Stolk’: ‘Beter kan ik het niet’.
Het was deze zelfde verbetenheid, die haar heeft doen vechten, vele jaren, tegen
de kwaal, de rheuma, die haar meer remde dan haar lief was, maar die het van haar
vitaliteit toch niet won. Tot het einde kwam, nog plotseling, na een ziekbed van
enkele dagen, een einde, bijna samenvallend met het eerbetoon op haar
vijfenzeventigste verjaardag, dat de bekroning was van een rijk leven.
MARIE SCHMITZ

Lijst van geschriften

Meisjesboeken:
1900

Schoolidyllen, Becht (vert. Duits, Deens,
Russisch).

1901

De tweelingen, Becht.

1903

't Veulen, Becht.

1906

In den dop, A.W. Bruna & Zn.

Romanas:
1905

De dochter, A.W. Bruna & Zn.

1906

De stille getuige, Van Holkema &
Warendorf. (vert. Duits, Frans).

1912

Voor de poort, Van Holkema &
Warendorf (vert. Duits).

1932

Offers, Van Holkema & Warendorf.
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Een huis in de rij, Van Holkema &
Warendorf. (vert. Duits).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953

38

Novellen en Schetsen:
1902

In mineur (bundel), Becht.

1906

De glorie, Bruna.

1908

Oogst (bundel), Van Holkema &
Warendorf.

1920

Vriendin, Querido's Uitg. Mij.

1925

Voorbijgangers (bundel), Van Holkema
& Warendorf.

1926

Letje, of de weg naar het geluk, Van
Holkema & Warendorf.

1928

Klein avontuur (bundel), Van Holkema &
Warendorf.

1936

Juffrouw Stolk en andere verhalen, Van
Holkema & Warendorf.

Gedichten:
1947

Klein Witboek, Daamen.

Toneel:
1899

De genadeslag.

1901

Aan flarden, Becht.

1905

Het weerzien.
Zie de maan schijnt..., Van der Vies-prijs
1951.

Essayistisch:
1921

Charlotte von Stein, Querido's U.M.
Twee toneelspeelsters, Ned.
Keurboekerij.

1947

Willem Royaards, Daamen.
Dramatische Kroniek, 4 dln, Van
Holkema & Warendorf.
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Autobiografisch:
1950

‘Zo was het ongeveer ...’, Querido's U.M.

Vertalingen:
Augier en Sandeau: De schoonzoon van Mijnheer Poirier, Wereldbibliotheek.
Beaumarchais: De bruiloft van Figaro, Wereldbibliotheek.
A. Stindberg: Een droomspel (manuscript).
Molnar: De duivel (manuscript).
Aug. von Kotzebue: Notabelen (manuscript).
Géraldy: Robert en Marianne (manuscript).
Fritz von Ostini: De kleine Koning (kindersprookje, bij platen van Hans Pellar).
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Andries Albert van Rijnbach
(Delft, 3 April 1879 - Leiden, 21 Juli 1953)

DR. A.A. VAN RIJNBACH

Andries Albert van Rijnbach (de noemnaam was Albert) werd 3 April 1879 te Delft
geboren. Reeds als éénjarige verloor hij zijn moeder, in zijn achtste levensjaar ook
zijn vader, die zich op een zakenreis in Amerika bevond. Met twee broers en een
zuster kwam hij toen onder de hoede van een oom, een ongetrouwd rotterdams
zakenman, die met een eveneens ongehuwde zuster samenleefde. Het is te
begrijpen, dat deze huishouding zich slechts gedeeltelijk kon aanpassen aan de
behoeften der kinderen. De echte gezinssfeer heeft Van Rijnbach niet gekend en
dat heeft ongetwijfeld zijn stempel op zijn persoonlijkheid gedrukt. De trekken die
ik bedoel, laten zich misschien het best samenvatten onder de noemer: gevoel van
onbegrepenheid. Er ontwikkelde zich bij hem een sterke geslotenheid, gepaard aan
prikkelbaarheid en een geneigdheid zich verongelijkt te voelen. Ofschoon geen
opgewekte natuur, was hij toch niet zwaarmoedig of zonder verwachtingen. Op de
voorgrond stelde hij zich nooit en gaarne was hij hulpvaardig.
Reeds vroeg voelde hij een verlangen naar studie. Zijn oom vond (gelijk zoveel
rotterdamse zakenmensen van die tijd) zo iets volkomen overbodig en stuurde hem
naar de H.B.S. met 3-jarige cursus, de voorbereiding voor het kantoor. Na het aflopen
van deze school gelukte het hem in zoverre aan zijn neigingen tegemoet te komen,
dat hij een betrekking verwierf in het antiquariaat Van Stockum in Den Haag. Stellig
heeft hij hier wel een en ander geleerd, dat hem later te pas is gekomen.
Middelerwijl praepareerde hij zich voor het staatsexamen en het verwerven van
een studiebeurs stelde hem in staat zich in 1900 als student in de nederlandse
letteren te laten inschrijven. Aansluiting vond hij voornamelijk in het dispuut Litteris
Sacrum, waarvan hij een gewaardeerd lid en gedurende anderhalf jaar voorzitter
was.
Zijn eerste betrekking na het voltooien van zijn studie, was een tijdelijk
assistentschap bij de Monumentencommissie. Vooruitzichten waren hieraan niet
verbonden en de bezoldiging was laag, zodat hij al gauw naar iets anders moest
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uitzien. Te meer omdat hij 25 Sept. 1907 in het huwelijk was getreden met Grietje
Nassau Noordewier. Het echtpaar woonde te Leiden. Zijn vrouw was een
schoonzuster van de eerste leider der S.D.A.P. te Leiden, Dr Anton Pannekoek, en
zelf eveneens
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socialiste. Verscheidene jaren (in Litteris Sacrum was het reeds enigermate
begonnen) heeft hij zodoende socialistische invloed ondergaan en ook wel
socialistische sympathieën gevormd. Zijn natuur was echter te individualistisch, dan
dat hij zich bij een partij had kunnen aansluiten. Politiek schonk hij trouwens slechts
een matige belangstelling.
Naar iets anders uitzien wilde zeggen: naar een betrekking bij het onderwijs. Van
Rijnbach vond die in 1909 als tijdelijk leraar aan de H.B.S. te Meppel. Een zeer
bezwaarlijke betrekking, want het tijdelijk karakter liet niet toe zich te Meppel te
vestigen, zodat hij alleen de Zondagen in de huiselijke kring kon doorbrengen. Met
ingang van 1910 werd hij leraar aan het Gymnasium te Alkmaar, waar het gezin
ging wonen, maar de culturele sfeer van Leiden wel miste.
30 September 1916 trof hem het zware verlies van zijn vrouw, die hem twee
dochters naliet. Aan het eind van hetzelfde jaar verhuisde hij naar Dordrecht, waar
hij, evenals reeds te Alkmaar, behalve aan het gymnasium ook nog aan andere
inrichtingen van onderwijs was verbonden. Hier leerde hij zijn tweede vrouw kennen,
Johanna Catherina van Gelder, met wie hij 18 Juli 1919 in het huwelijk trad. Zij
schonk hem een zoon en een dochter. In 1924 werd hij, ongetwijfeld tot zijn
voldoening, benoemd aan het gymnasium te Leiden, waar hij tot zijn pensionnering
bleef.
Van Rijnbach had nederlandse letteren gekozen om de studie. Een roeping voor
het onderwijs voelde hij niet; het leraarschap was voor hem niet veel meer dan een
onvermijdelijke consequentie. Ongetwijfeld streefde hij er met ernst naar een hoog
peil te bereiken, maar het ware contact met zijn leerlingen vond hij niet gemakkelijk.
Ten dele, dunkt mij, door een zekere stroefheid, ten dele door een prikkelbaarheid,
die hem een tekort aan belangstelling kwalijk deed verdragen.
De vele lessen die hij moest geven om aan een behoorlijk bestaan te komen,
lieten hem eerst weinig tijd en kracht voor meer studie dan het bijhouden van zijn
vak. Toen hij in Leiden kwam was hij dan ook nog steeds niet gepromoveerd. Voor
het, in overleg met Verdam, gekozen onderwerp, een nieuw woordenboek op
Bredero, had hij wel veel materiaal verzameld, maar de uitgave van een werk van
de omvang die hij zich gedacht had, moest inmiddels economisch onbereikbaar
geacht worden. In de omschakeling op een van een uitvoerige en grondige inleiding,
vele aantekeningen en een woordenlijst voorziene uitgave van Bredero's kluchten
kan ik geen verlies zien.
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Zijn in 1926 verschenen proefschrift werd zeer gunstig ontvangen. Reeds het volgend
jaar werd hij tot lid der Maatschappij gekozen. Op een voor beiden zeer gunstig
moment, want in 1928 viel het bibliothecariaat open en daarvoor was Van Rijnbach
de aangewezen persoon. Hiermede opende zich voor hem een belangrijk terrein
van werkzaamheid (weliswaar niet als hoofdfunctie), dat meer zijn liefde had dan
het onderwijs en waaraan hij zich met toewijding gaf. Menige aanwinst van de
bibliotheek is aan zijn speurzin te danken geweest. Het was dan ook een alleszins
verdiende onderscheiding, dat de jaarvergadering van 1951 hem, toen hij zijn functie
neerlegde, tot ere-lid benoemde. En voor hem een grote voldoening.
Inmiddels was de kring van zijn verbindingen met de Maatschappij reeds in 1927
gesloten door zijn verkiezing in de Commissie voor Taal- en Letterkunde, aan welker
werkzaamheden hij tot 1947 van harte deelnam.
Parallel met zijn werkzaamheid als bibliothecaris liep zijn jarenlang voorzitterschap
van de Openbare Leeszaal Reuvens. Ook hierin is hij alleszins vruchtbaar werkzaam
geweest.
Zijn liefde voor Bredero liet hem onder dit alles nog niet los. Voor de Bibliotheek
der Nederlandse Letterkunde bezorgde hij een keuze uit diens toneelwerk en later
nog een herdruk van het Groot Liedboek naar de oorspronkelijke uitgave, die hij
van een inleiding voorzag. Op verdienstelijke wijze voerde hij de opdracht uit een
bundel te verzamelen van de verspreide geschriften van Dr C.J. Boekenoogen.
Het laatste jaar van zijn leven was door toenemende verkalkingsverschijnselen
moeilijk. Voor de aan hem bestede liefdevolle zorgen is hij zeer erkentelijk geweest.
J.A.N. KNUTTEL

Lijst van geschriften

Boeken:
1909

Repertorium van Tijdschriftartikelen
betreffende Nederlandsche Monumenten
van Geschiedenis en Kunst 1901-1908.
Van wege den Nederlandschen
Oudheidkundigen Bond samengesteld
door A.A. van Rijnbach. Théonville,
Leiden.

1926

De Kluchten van Gerbrand Adriaensz.
Bredero. Met een Inleiding,
Aantekeningen en een Woordenlijst.
(diss.) Paris, Amsterdam.

1932

Catalogus van de
Verzameling-Boekenoogen. Brill, Leiden.

1942

G.A. Bredero. Toneelwerk: Griane Klucht van de Koe - Spaanschen
Brabander (Dl. XVII van de Bibliotheek
der Nederlandse Letteren). Elsevier,
Amsterdam.
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1944

Groot Lied-Boek van G.A. Brederode,
naar de oorspronkelijke uitgave van
1622. Tekstverzorging en inleiding van
Dr. A.A. van Rijnbach. Donker.
Bilthoven-Antwerpen.

1949

Verspreide Geschriften van Dr. G.J.
Boekenoogen verzameld door Dr. A.A.
van Rijnbach. Brill, Leiden.

Artikelen:
1918

Lektuurvoorziening ten plattelande in de
provincie Zuid-Holland, in
Bibliotheekleven 3,46 volg.

1920

Lektuurvoorziening ten platten lande, in
id. 5,206 volg.

1923

De Openbare Leeszaal en de
Ongevallenwet 1921, in id. 8,24 volg.

1932

Bonte-Botters Huys, in Ts. 51, 21 volg.

1932

Haverschmidt en Penning, in Ts. 51, 270
volg.

1934

De Bibliotheek van de Maatschappij der
Nederlandsche Letteren te Leiden, in
Bibliotheekleven 19,157 volg.; 175 volg.

1936

De Plattelandslectuurvoorziening in
Nederland, in Handelingen van het vierde
Wetenschappelijke Vlaamsche congres
voor Boek- en Bibliotheekwezen. 157
volg.

1937

Ernste Absichten ..., den Leihvertrag mit
der Universitätsbibliothek Leiden
aufzuheben? in Zentralblatt für
Bibliothekwesen 53, 388 volg.

1937

Een onuitgegeven brief van Jacob Cats,
in Ts. 56, 87 volg.

1940

Die Hystorie van die Seven Wijse
Mannen van Romen, in Ts. 59, 262 volg.

1940

De Camera Obscura en Leiden, in
Leidsch Jaarboekje 1940, 87 volg.

1941

Lambertus Tondu 1878-1940, in id. 1941,
55 volg.
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1951

Een onbekende Spectator en zijn
Samensteller, Egbert Buys, in Het Boek
30, 75 volg.

Voorts enkele boekbeoordelingen in N. Tg. 25, Ts. 66, 67, 69, 70.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953

43

Henriette Goverdina Anna Roland Holst-van der Schalk
(Noordwijk-Binnen, 24 December 1869 - Amsterdam, 8 December
1952)

HENRIËTTE G.A. ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK
Tekening door Michel de Klerk (1921)

Henriëtte Roland Holst was ook in doen en denken dichteres: haar dichterschap
was het stramien van haar grootheid. Toch was juist haar dichtwerk zelden geheel
gaaf, maar in haar vers wordt men geconfronteerd met een qualiteit van beleven,
die op een geheel eigen wijze in het stroeve rhythme van dit vers vorm gekregen
heeft. Deze kunst heeft niets van de zinnelijke klankschoonheid die gemakkelijk
aanspreekt; ze mist de originele zegging, de volmaakte verbeelding, die ieder
versgevoelige terstond vervult van het wonder der poëzie; maar ze bezit niettemin
de macht der diepe ontroering over ieder, die eenmaal het rhythme van haar vers
heeft leren beluisteren en de taal van haar ziel heeft leren verstaan.
Het is duidelijk dat de vorm van deze poëzie is ontsproten aan het impressionisme
der tachtigers, maar het is evenzeer onmiskenbaar dat zij in haar besliste afwijzing,
zowel van het schoonheidsidealisme als van alle naturalisme, aansluit bij de
bezinningskunst van een latere periode. Deze gedichten slepen een stroom van
politieke, filosofische en religieuze consociaties mee, zonder toch ooit geheel in
politiek, filosofie of religie op te gaan. Als de expressie van de dichteres niet steeds
formeel dichterlijk was, dan was zij toch zeker emotioneel-onthullend; en dat is het
fascinerende van haar werk.
Zo is dit werk in al zijn onpersoonlijkheid toch slechts ten volle te verstaan uit de
levensgang van de dichteres, waarvan het een aangrijpend getuigenis is. De
schijnbaar ongestadige gang van haar ontwikkeling blijkt dan onder het gezichtspunt
van haar dichterschap een rechtlijnig streven naar de beleving van de al-eenheid
der wereld.
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De moeder van de dichteres, Anna Ida van der Hoeven, was een dochter van
een majoor der genie te Breda, uit een geslacht dat vele scherpzinnige intellectuelen
heeft voortgebracht. Zij was een charmante vrouw, muzikaal en ernstig, in wier
gemoed een sterke wilskracht samenging met ‘een ontroerend verwachten van een
eindeloos geluk’; zij had feministische sympathieën, lang eer het feminisme vaste
vorm kreeg. De vader, mr Theodoor Willem van der Schalk, afkomstig uit Schiedam,
was notaris te Noordwijk-Binnen, aristocraat, conservatiefliberaal, met een sterk
aesthetische inslag; een sanguïnische figuur,
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charmant in de omgang, maar in het huiselijk leven nog al eens humeurig. Een
ongeluk benam hem tegelijk met zijn jongste dochter de 29e Juni 1892 het leven.
Henriëtte zelf wordt beschreven als in zichzelf gekeerd en teruggetrokken, maar
ook wild en slordig, en vaak recalcitrant. Misschien heeft ze zich enigszins
achteruitgezet gevoeld tussen het charmante, zeven jaar jongere zusje, haar vaders
oogappel, en haar twee jaar oudere broer, die door zijn moeder verwend werd. Zelf
overgelaten aan gouvernantes, was zij wel niet jaloers, maar voelde ze zich toch
eenzaam. Daarbij kwam haar heesheid, overblijfsel van een vroege nierziekte, en
de suggestie van de gouvernante, dat ze door haar dikte ‘de jour en jour plus laide’
werd.
De poëzie was haar in deze jaren vóór alles een ‘tooverdrank die haar ontvoerde
aan de alledaagsche werkelijkheid, waarvan zij vervreemd was en waartoe niemand
haar kon helpen een dragelijke verhouding te scheppen’. Zij vluchtte in de romantiek
om aan de in veel opzichten gerechtvaardigde eisen die haar omgeving haar stelde,
te ontkomen. En wanneer een oom omstreeks haar twaalfde jaar tracht te bemiddelen
in een huiselijke kwestie, denkt ze bij zichzelf: ‘Ik word toch dichteres’. Een schrift
met jeugdverzen, die ze in die jaren gemaakt moet hebben is zoek geraakt. ‘Er zal
voor de poëzie wel niet veel aan verloren gegaan zijn’, meende ze later zelf.
De conflicten uit haar eerste kostschooltijd vergemakkelijkten haar de aanpassing
aan het gewone leven allerminst: Noch de alledaagsheid van de plaagzieke
medescholieren, noch het ontgroeningssysteem van de directrice, noch ook het
schoolse en niet erg degelijke onderwijs, maakten dat ze er zich bijzonder op haar
plaats voelde; aan de andere kant vond men haar vreemd en pedant, wat boers en
dromerig. Maar tenslotte vond ze er haar plaats wel, al vergat ze geen ogenblik, dat
ze anders was dan de anderen. Een vrij diepgaande invloed moet ze ondergaan
hebben van het godsdienstonderwijs, dat ze er kreeg van een evangelisch predikant;
haar bevestiging bij de Remonstrantse Gemeente te Leiden, na haar terugkeer,
was voor haar een ernstige zaak.
Na het verlaten van de kostschool op achttien- à negentienjarige leeftijd wijkt ook
de beklemming die haar al die jaren in de ban had gehouden. Ze bracht voor haar
opvoeding een winter door te Luik, en de dichtader begon weer te vloeien; vooral
toen ze eens, weer terug in Noordwijk, Toorop in zijn atelier mocht bezoeken. Dat
werd een
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gebeurtenis in haar jonge leven, waaraan een (ongepubliceerde) sonnettencyclus,
aan Toorop gewijd, het aanzijn dankt. ‘De poëzie, die sinds zij kon denken een vonk,
in haar gloeide, is nu op haar 22e jaar, plotseling een groote vlam geworden’. Ze
leert te Noordwijk Verwey kennen en ze mag hem enige sonnetten voorlezen, waarop
hij welwillende doch strenge kritiek uitoefende. En eindelijk, op drie-en-twintigjarige
leeftijd, debuteert ze met een zestal sonnetten in De Nieuwe Gids.
In hetzelfde jaar 1893 had ze intussen bij Verwey de schilder Richard Roland
Holst ontmoet. Deze was 4 December 1868 geboren in een Amsterdamse
patriciërsfamilie. Al spoedig ontwikkelde zich uit deze ontmoeting een bijzondere
genegenheid, die tot een verloving leidde. Drie jaar later, 16 Januari 1896 trouwden
ze te Hilversum. Hun huwelijk bleef levenslang gekenmerkt door wederzijds respect
en kameraadschap. Door Verwey leert ze ook Gorter kennen. Terstond ontbloeide
een grote sympathie tussen hen beiden; het is voor haar ondanks de latere
verwijdering de grote vriendschap van haar leven geweest. Het is bekend, dat Gorter
haar tot Dante, Plato en Spinoza bracht. Vooral Dante ging duurzaam zeer veel
voor haar betekenen; hij bevrijdde haar van het sensitivisme der Tachtigers, maar
bovenal gaf hij haar een harmonische visie op het leven, die haar dichterlijk gemoed
bevredigde.
Het was intussen weer Gorter die haar naar een nieuwe fase voorging: de
marxistische periode. En ook hier is het, evenals bij Dante en Spinoza, weer de
visie van de eenheid der tegendelen, die haar geboeid houdt. Niets stond thans
haar toetreding tot de S.D.A.P. meer in de weg. Tegelijk met haar man en Gorter
werd zij lid tijdens het Paascongres te Arnhem in 1897. In de nu volgende jaren
geeft ze zich met de onvoorwaardelijkheid die haar altijd gekenmerkt heeft, aan die
nieuwe gemeenschap der verdrukten; geheel opgeslorpt door een leven van lezingen,
cursussen, artikelen, verhandelingen, wetenschappelijke studie en literaire
werkzaamheid.
Hier mag wel apart genoemd worden het aandeel dat zij had in de redactie van
De Nieuwe Tijd. Bij het begin van de derde jaargang (1898-1899) werd zij uitgenodigd
om toe te treden tot de redactie. Zij aanvaardde die uitnodiging, en is de enige der
vele redacteuren geweest, die het blad tot het einde toe trouw bleef; ze was o.a. in
de moeilijke jaren na 1909 secretaresse der redactie. Zolang het bestond, is met
dit tijdschrift haar politieke leven en daarmee de bitterste harer teleurstellingen
verbonden geweest. Zij, die in het socialisme, zoals in alles,
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de eenheid der tegendelen zocht, werd door omstandigheden en karakter welhaast
onvermijdelijk naar strijd en scheuring gedreven.
Die strijd liep voor Henriëtte Roland Holst vooral ook over een kwestie, die haar
politieke denken voortdurend heeft beziggehouden: de politieke massastaking als
een middel tot directe verwerkelijking van het socialisme, en daarmee van de
ongebroken gemeenschap der mensen. De spoorwegstaking van 1903 vervulde
haar met vreugde en trots; wanhopig geslagen heeft ze zich na de nederlaag gevoeld,
vooral door de woedende tweedracht die er het gevolg van was. En wanneer in
Rusland in 1905 een golf van stakingen uitbreekt, dan lopen haar de tranen over
de wangen: ‘dat is de revolutie’. Maar het is duidelijk dat voor deze gezindheid in
het al meer reformistische tijdperk tussen 1900 en 1914 steeds minder plaats blijft,
zeker in Nederland, met zijn gematigde klasseverhoudingen.
Zo ontwikkelt zich een tegenstelling tussen de leiding van de S.D.A.P. en de
Nieuwe-Tijd-groep. En wanneer dan daarnaast de Tribune wordt opgericht als het
spreekgestoelte van de extreme oppositie, wordt de scheuring een feit. Na het
Deventer-congres van 1909 richtten de Tribunisten de S.D.P. op met 400 leden;
Gorter maakte er deel van uit, Henriëtte Roland Holst niet. Toen ze kiezen moest
tussen de zuiverheid van de idee en de solidariteit met de massa, koos ze (natuurlijk)
de laatste, wat o.a. tot gevolg had, dat Gorter aan de kameraadschappelijke omgang
tussen hun beider gezinnen een einde maakte.
Aan het partijdagblad Het Volk werd een marxistisch Weekblad toegevoegd,
waarvan Henriëtte Roland Holst met Wibaut de redactie vormde. Zij is er de ziel
van geweest; ze hoopte op een hereniging der beide partijen, maar in feite werden
de tegenstellingen steeds scherper, en na een jaar van ‘wanhopig gespartel’ heeft
ze de redactie van het Weekblad neergelegd, fysiek volkomen uitgeput. Een jaar
later trad ze uit de S.D.A.P., zonder gerucht, zoals ze gekomen was.
De jaren na 1911 zijn voor haar jaren van eenzaamheid en bezinning. Maar aan
het socialisme heeft zij nimmer getwijfeld. In haar literaire werk uit die jaren, dat tot
het gaafste behoort dat ze geschreven heeft, legt ze daarvan een indrukwekkend
getuigenis af. Trouwens ook in wetenschappelijk proza heeft ze hieraan steeds
opnieuw uiting gegeven. Wel is het in deze periode van haar leven dat het van de
aanvang af aanwezige droom-en-daadthema tot volle ontwikkeling komt; en meer
en meer gaat ze beseffen ‘dat droom en daad niet samen kunnen wonen’.
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Op 24 April 1914 overlijdt haar moeder, met wie ze nog in het voorjaar van 1912
een ‘Rousseau-reis’ naar Zwitserland had gemaakt. Dat betekende in haar
betrekkelijk rustige leven van die jaren een nieuwe geestelijke schok. Maar toch
meer dan om de dode heeft ze in de nu volgende tijd geleden om de dood. In die
periode van massale vernietiging van het leven, van oorlog en later revolutie, van
chaos en hartstocht, heeft ze in haar diepste zelf klaarheid gezocht over de vragen
van leven en dood, als nimmer te voren of daarna.
Maar tegelijkertijd wordt haar leven meegenomen op een nieuwe golf van activiteit.
In 1915 gaat ze weer volop aan de gang als spreekster en journaliste. De 2e Mei
van dat jaar sticht zij met enkele honderden geestverwanten het
Revolutionair-Socialistisch Verbond met het orgaan De Internationale, waarvan zij
het bekendste redactielid is. Belangrijker voor haar wordt nog de conferentie in
September 1915 te Zimmerwald in Zwitserland, waar de eerste poging gedaan wordt
om contact tussen de linkse socialisten tot stand te brengen. De indruk die deze
bijeenkomst op haar maakt is overweldigend. Vurig hoopte zij, dat met het ‘Manifest
van Zimmerwald’ een nieuwe fase zou worden ingeleid, maar ook dit bleek een
illusie te zijn. Zelfs in haar eigen organisatie had zij aanvankelijk de grootste moeite
om het Manifest te doen aanvaarden; maar daarna voerde het R.S.V. met groot
élan de strijd voor het Manifest. In 1916 kwam de fusie met de eveneens minieme
S.D.P. tot stand, waarvan Henriëtte Roland Holst reeds voordien lid was geworden.
Van De Tribune, die in die tijd dagblad werd, vormde ze met Wijnkoop en Van
Ravesteyn de redactie. Kort daarna hield De Internationale op te verschijnen.
In een artikel in De Nieuwe Tijd motiveert Henriëtte Roland Holst haar
‘revolutionaire wedergeboorte’. Aan de wil hecht ze nu een veel groter waarde dan
voorheen en in verband daarmee ook aan de onderbewuste krachten der ziel. In
de nu volgende jaren beproeft ze, door de nadruk te leggen op niet-gewelddadige
strijdmiddelen, een synthese tot stand te brengen tussen liefde en strijd; maar geheel
is de synthese nimmer gelukt. Van de strijd zelf beleefde ze in Nederland slechts
een flauwe weerglans; maar al spoedig neemt de ontwikkeling van de Russische
revolutie heel haar wezen in beslag. In Nederland wordt een bureau van de
Communistische Internationale opgericht, waarin zij o.a. met Gorter zitting heeft.
De S.D.P. wordt C.P.H. In 1921 woont ze in Moskou het congres van de
Internationale bij, waar vooral Trotzki
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een grote indruk op haar maakt. Overigens moest ze tegen de generale lijn der
Derde Internationale wel bezwaren hebben, omdat deze nog altijd gericht was op
‘de oude verdeeling der menschen in twee soorten: een kleine elite en een talrijke
volgzame kudde’.
Aan de andere kant onderwierp ze zich toch terwille van de verbondenheid met
de partij, aan de contrôle der beweging over De Communistische Gids, die na de
opheffing van De Nieuwe Tijd in 1922 uitkwam, onder redactie van haarzelf en twee
anderen. Maar toch voelde ze zich in die sfeer al minder op haar plaats; haar activiteit
nam af. Aan het einde van 1923 legt ze haar functie als redactrice neer en in de
loop van 1924 bedankt ze als lid van de C.P. Meer en meer beginnen in deze jaren
bij haar de naar binnen gerichte krachten der ziel te overheersen. Ze noemt zich
dan ook uitdrukkelijker ‘religieus’, met welke term ze de eenheid van de mens met
het universum tot uitdrukking wil brengen, wel te onderscheiden van het geloof aan
een persoonlijke God.
De Bond van Kommunistische Studie- en Propagandaclubs, waarvan ze na haar
uittreden uit de C.P.H. lid was geworden, kon haar intussen allerminst bevredigen
en zo keert ze in 1925 voor korte tijd in de C.P. terug. Maar het is een krampachtig
pogen om de banden ‘die er toch zijn’ niet te verbreken. Uit De Tribune van 26
November 1927 blijkt dat Henriëtte Roland Holst opnieuw - en nu voor goed - is
uitgetreden. Ze had het gevoel te misdoen door in de C.P. te blijven. In datzelfde
jaar immers had ze tijdens een studieweek van de Internationale Vrouwenbond voor
Vrede en Vrijheid te Gland in Zwitserland ervaren, welk een sfeer van warmte en
liefde tussen mensen heersen kon. Het was een beleving voor haar, en dat besliste
over haar definitieve breuk met de C.P.
Het jaar 1928 was in veel opzichten een kenteringsjaar. Haar levensovertuiging
had altijd een sterk intuïtieve en kosmische inslag gehad; thans begint dit element
meer en meer te overheersen. Hendrik de Man maakte grote indruk op haar. In
1929 spreekt ze op een conferentie te Cassoja onder leiding van Ragaz, waar ze
opnieuw het wonder van de liefde tussen mensen ervoer. Groot is ook de eerbied,
die zij in deze jaren is gaan koesteren voor Gandhi en zijn ahimsa, het principe der
weerbare liefde. Het is eveneens in deze periode van haar leven, dat zij sterk de
invloed van Tolstoi ondergaat. Bentveld, het centrum der religieus-socialisten, wordt
nu haar eigenlijke milieu. Daar heeft zij ook, 4 November 1934, haar laatste lezing
gehouden.
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In die jaren heeft zich haar levensinzicht nog geleidelijk gewijzigd. Aanvankelijk
humanistisch-pantheïstisch, kreeg het meer en meer een christelijk aspect. Een
zeer vrijzinnig christendom weliswaar, maar waarbij men toch ook weer niet vergeten
mag, dat ze de band met de Remonstrantse Broederschap, sinds haar aanneming
te Leiden, nimmer geheel verbroken heeft, en ook nog na 1938, toen ze om
bijkomstige redenen als lid bedankte, de Remonstrantse belijdenis ‘prachtig’ noemde.
In politiek opzicht is ze altijd radicaal gebleven. Hoezeer ook in haar denken op
geweldloosheid gericht, leefde ze te allen tijde met de grote wereldgebeurtenissen
mee; en in de dagen van de Spaanse opstand van 1937 kiest ze zonder aarzelen
de partij der regering, die van de Spaanse massa's. Ze noemt zich thans
raden-communist of syndicalist, en nimmer heeft ze betreurd voorgegaan te zijn in
de dagen van het grote gebeuren, toen de mensheid meende de broederlijke
samenleving in één slag te verwerven. Van haar ongebroken geloof blijft ze getuigen
in talloze tijdschriften.; van 1926 af o.a. in Klassenstrijd, sinds 1929 De Nieuwe Weg
geheten, waarvan ze ook weer redactrice was, en in Recht en Vrijheid; later vooral
in Bevrijding, Tijd en Taak, en Vrienden van India, dat ze van 1934 tot 1938
redigeerde.
Na de diepe fysieke inzinking van 1937 knapte ze geleidelijk aan weer geheel op.
Na de dood van haar man, de 31e December 1938, bewoont ze 's zomers definitief
het familiegoed op de Buissche Hei bij Zundert, terwijl ze de winters in een rusthuis
te Amsterdam doorbrengt. Oud van jaren, maar vol geestelijke kracht, draagt ze
zelf de zorgen van het beheer, trouw bijgestaan door de opzichter. Hier werkt ze
aan nieuwe gedichtenbundels, studies, herinneringen, aan Gorter, aan haar man,
aan haar eigen leven. Hevig beleeft ze de gebeurtenissen van de Tweede
Wereldoorlog. In verschillende anonyme gedichten, grotendeels later gebundeld,
gaf ze haar commentaar op de hoogte- en dieptepunten van het verzet en de
lotgevallen van enkelingen en volksgroepen. En in 1945 voelt men nog steeds de
adem van de bezieling, als ze getuigt: ‘Wanneer zij die nu jong zijn de ouderdom
van de sterken bereikt zullen hebben, dat is dus zeventig ongeveer, dan misschien
zal men iets zien ontbloeien van al het nieuwe dat nu gezaaid wordt’.
In de jaren na '45 is ze, ontheven aan partijstrijd en verdeeldheid, een nationale
figuur geworden. In 1947 verleende de Universiteit van Amsterdam haar het
ere-doctoraat. Haar tachtigste verjaardag in 1949
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werd gevierd met een opvoering van Thomas More door Cor Hermus; het was de
verwerkelijking van een oude wens. Daarna is ze niet meer in het openbaar
verschenen. Zij was oud geworden, en afgezien van de toewijding van enkele zeer
trouwe vrienden, tamelijk eenzaam; weliswaar niet hulpbehoevend, maar toch
aangewezen op de zorg van behulpzame geesten. Niettemin nog altijd hevig
belangstellend in de strijd tussen vrees en vrijheid, verdenking en gerechtigheid.
Maar het geheimzinnige licht van de geest was gedoofd, in haar ogen brandde niet
meer het vuur, dat haar hele gezicht verlichten kon.
De 8e December 1952 werd de laatste vonk uitgeblust. Straks is er niet meer dan
een legende. Maar wie was zij, deze vrouw, wier hele leven zich in de openbaarheid
heeft afgespeeld en van wier persoonlijkheid feitelijk zo weinig bekend is? Dat komt
omdat ze steeds wars is geweest van alle persoonsverheerlijking, misschien minder
van nature dan uit overtuiging; en daarbij in alles wat haar persoonlijke bestaan
betrof, gesloten op het preutse af. Daardoor kon men haar menselijke verschijning
uit haar werk in het geheel niet, en in de openbare ontmoeting, nauwelijks peilen.
Wie van haar lezers of hoorders zou bijvoorbeeld vermoed hebben, dat deze door
ernst gedragene in het dagelijks leven humoristisch en geestig was? Of dat ze het
zich tot een plicht rekende alle mogelijke huiselijke beslommeringen te behartigen?
Nonchalant was ze in alles wat haar zelf betrof; bij meer dan een gelegenheid
verbaasde men zich er over hoe een vrouw als zij zich met iets lelijks kon
vergenoegen. Maar de dingen van het gemoed heeft ze altijd gekoesterd en verzorgd.
Als gastvrouw was ze hartelijk, zorgzaam en gul. Soms speelde ze piano, simpel
als gold het een oefering, maar met muzikaal gevoel en zuiver van voordracht. Een
heel enkele maal heeft ze iets van haar eigen werk voorgedragen, eenvoudig en
ontroerend. Als spreekster kon zij, bijna fluisterend soms, woorden vinden en beelden
oproepen, die haar hoorders grepen en bezielden. Haar vrienden kenden haar in
haar hartelijke toewijding voor elk harer bekenden, aristocrate naar de geest en
sober van levenshouding, niet geheel vrij van heerszucht. Moeilijk kon zij zijn in de
omgang, als haar intuïtieve besluiten soms onverklaarbaar schenen, en zij zelf uit
vrees iemand te kwetsen, duidelijke uiteenzettingen trachtte te vermijden. Zeker
was haar karakter nimmer door soepelheid gekenmerkt, gedreven als ze werd door
zo sterke zielskrachten. Maar haar leven lang is ze zichzelf trouw gebleven in haar
streven droom en daad te verbinden en de
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kloof te helpen dempen die ze scheidt. Hier is geen toereikende keuze mogelijk
geweest, want in een mensenleven hebben beide onvervreemdbare rechten; dit te
hebben beseft en er haar ganse leven voor te hebben ingezet, is de grootheid
geweest van Henriëtte Roland Holst. Zo iemand, dan heeft zij behoort tot degenen
‘voor wie alle dage' en alle uren de eeuwigheid breekt door den tijd’.
J.P. VAN PRAAG

Lijst van Geschriften
Een uitvoerige bibliografie van het werk van en over Henriëtte Roland Holst is
opgenomen in: J.P. van Praag, Henriëtte Roland Holst, Wezen en Werk, Amsterdam
1946. Een herziene en bijgewerkte lijst van haar publicaties in boekvorm en de
meeste brochures is te vinden in: Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk, Het Vuur
brandde voort, Levensherinneringen, Amsterdam-Antwerpen 1949. Hier volgt
volledigheidshalve een lijst van haar poëtische werken en haar literaire studiën.
Voorredes en inleidingen bij het werk van anderen, die ze in zo grote getale
geschreven heeft, zijn daarbij niet opgenomen, evenmin als tijdschriftbijdragen.
Een schrift met ongepubliceerde jeugdverzen van vóór 1886. Zoek geraakt.
Een gecartonneerd cahier met ongepubliceerde jeugdverzen van 1886-1893.
1895

Sonnetten en Verzen in Terzinen
geschreven.

1903

De nieuwe Geboort.

1907

Opwaartsche Wegen.

1910

De Opstandelingen. Lyrisch Treurspel in
drie Bedrijven.

1912

Thomas More.

1912

Jean Jacques Rousseau.

1912

De Vrouw in het Woud.

1915

Het Feest der Gedachtenis.

1915

Meiliederen en Propagandaverzen.

1915

Het Pantheon der Menschheid.

1916

Michaël, een symbolisch Drama (in
portefeuille).

1917

De Bevrijders (in portefeuille).

1918

Verzonken Grenzen.

1921

Het Offer.

1922

De Kinderen.

1923

Tusschen twee Werelden.
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De Voorwaarden tot Hernieuwing der
dramatische Kunst; nieuwe titeluitgaaf
1928: Over dramatische Kunst.

1925

Over Leven en Schoonheid.

1925-1927

Drie Chartistendrama's (in portefeuille).

1927

Verworvenheden.

1927

Heldensage.

1928

In memoriam Herman Gorter.

1929

Vernieuwingen.

1930

Tolstoi.

1931

Kinderen van dezen Tijd.

1931

Wij willen niet.
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1931

Guido Gezelle.

1932

De Moeder.

1932

De schoonheid van Herman Gorter's
Poëzie (Versl. en Meded. Kon. Vla. Ac.).

1933

Herman Gorter.

1933

De Roep der Stad.

1933

Der Vrouwen Weg.

1934

Opgang tot het Huis der Gemeenschap.

1934

Tusschen Tijd en Eeuwigheid.

1935

Poëzie en maatschappelijke
Vernieuwing.

1936

De Stem die roept.

1937

Gedroomd gebeuren.

z.j.

De loop is bijna volbracht.

1946

Belijdenis voor jonge Menschen die God
zoeken.

1946

Romain Rolland, Een Leven voor de
Vrijheid.

1946

Uit de Diepte, Tijdgedichten.

1947

In de Webbe der Tijden.

1948

Bijdrage in: Over den dichter A. Roland
Holst.

1948

Een Requiem voor Gandhi.

1949

Wordingen.

1950

Romankunst als Levensschool, Tolstoi,
Balzac, Dickens.

1950

Victor Hugo (Torso, in portefeuille).
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Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm
(Hilversum, 23 September 1864 - Haarlem, 26 Januari 1952)
Zaterdagavond 26 Januari 1952 te acht uur ontsliep in zijn woning aan de Frederik
van Eedenstraat te Haarlem, die naar de vader van de bekende dichter heet, de
87-jarige dr Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm, in de geschiedenis van de
Nederlandse letterkunde befaamd als Lodewijk van Deyssel. Deze schuilnaam heeft
hij voor het eerst op 29 Augustus 1881 aangebracht als ondertekening op de
drukproef van zijn artikel ‘De Eer der Fransche Meesters’, bestemd voor de (te laat
verschenen) Augustus-aflevering van zijn vaders tijdschrift Dietsche Warande. Op
het handschrift, dat 16 Augustus 1881 voltooid was, droeg dit stuk de ondertekening:
Jan van Gent.
Het geslacht Alberdingk stamde uit het gehucht Deissel in het Weserbergland.
Hieraan ontleende de jonge Karel Thijm zijn nieuwe schuilnaam, nadat hij reeds
onder de pseudoniemen F. Hovius, A. Duyrcant en Louis had medegewerkt aan de
Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken, waarvan zijn vader Josephus
Albertus Alberdingk Thijm oprichter en redacteur was. De naam Lodewijk van Deyssel
bleef hij sindsdien op weinig uitzonderingen na steeds voeren. Hij plaatste hem op
13 September 1881 onder een ingezonden stuk over de ‘Peinture-Bogaerts’, dat
op 17 September 1881 in het dagblad De Gooi- en Eemlander werd opgenomen.
Hij verdedigde in dit stukje, dat lang verloren gewaand is, doch uit zijn nalatenschap
weer voor de dag kwam, de opvatting, die zijn vader op een congres te Breda over
de reproductiewijze van Bogaerts had uitgesproken. Men vindt het artikeltje herdrukt
door H.G.M. Prick in De Nieuwe Taalgids XLVI (1953), blz. 155-156.
Bij zijn debuut als Lodewijk van Deyssel was Karel Thijm 16 jaar oud. Hij werd
22 September 1864 te Hilversum geboren als jongste kind van Josephus Albertus
Alberdingk Thijm en diens echtgenote Wilhelmina Anna Sophia Kerst. Het huwelijk
van zijn ouders was op 4 Juni 1846 gesloten. Toen Karel op het buitengoed
Heuvelrust geboren werd, was zijn broer Jan zeventien, zijn zus Catharina vijftien
en zijn broer Frank tien jaar oud. Deze omstandigheid heeft zijn ontwikkeling sterk
beïnvloed.
Hij werd op de bewaarschool van de zusters in de Kerkstraat te Amsterdam
gedaan, vervolgens op de jongensschool van L.G. van
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Schaik op de Prinsengracht bij het Molenpad, maar omdat hij matige studielust
toonde, deed zijn vader hem in 1874 eerst op het instituut van Kuntz op de Oude
Zijds Achterburgwal, daarna op 2 October 1875 op het college te Rolduc. De directeur
van dit college, dr W. Everts, schrijver van een ‘Geschiedenis der Nederlandsche
Letteren’ (1868), was sedert 1855 met Jozef Alberdingk Thijm bevriend en heeft
met hem een tamelijk uitgebreide briefwisseling onderhouden. Van Everts aan Thijm
zijn ongeveer 150 brieven bewaard, van Thijm aan Everts 75. De eerste bevinden
zich in de Bibliotheca Thijmiana te Nijmegen, de andere zijn in bezit van dr P. Everts
te Rolduc. Voor de geschiedenis van de familie Thijm, maar ook overigens, is deze
aanvankelijk geleerde, later meer vertrouwelijke correspondentie van gewicht.
Gedeelten eruit zijn aangehaald in artikelen van Mgr. Prof. dr F. Sassen in De
Beiaard, 1920, en in Rolduc's Jaarboek, 1927 en 1952. Laatstgenoemde publicatie
betreft in het bijzonder de kostschooljaren van Karel Thijm.
Er blijkt uit, dat Jos Alberdingk Thijm zijn jongste kind niet graag uit de huiselijke
kring miste: ‘Hij is zoo hartelijk. Ik wandelde veel met hem. Nu wordt ons huis stil
en een beetje droog’. (Thijm aan Everts, 18 Aug. 1875). Voor de opvoeding van het
verwende kind, dat bij ziekte der moeder en veelvuldige uithuizigheid van de vader
genegenheid gevonden had bij het kindermeisje Mietje van der Vliet, verwachtte
Thijm veel van Rolduc, waar de oudere broers resp. van 1859 tot 1865 en van 1866
tot 1869 schoolgegaan waren. Die verwachting is niet ten volle voldaan. Voor het
Latijn voelde Karel weinig, al leerde hij uitstekend Frans. ‘Hard werken is zijn zwak
niet’. (Everts aan Thijm, 7 December 1875). Zijn studie wordt door kleine
ongesteldheden herhaaldelijk onderbroken. De directeur klaagt met Nieuwjaar 1878
over zijn gedrag. Op 28 Maart acht Everts een verandering van omgeving voor Karel
gewenst. Hij laat hem echter na de Paasvacantie op verzoek van de vader nog toe,
maar ziet op 25 Mei 1878 geen kans meer, de leerling te handhaven, zodat Karel
naar het college van de Jezuïeten te Katwijk aan Zee werd gezonden. Ook daar
heeft hij het geen vol jaar uitgehouden.
In Juni 1879 kreeg professor Thijm zijn jongste zoon thuis en plaatste hem in zijn
boekhandel, de firma Wed. van Langenhuysen, die in 1826 op het Singel te
Amsterdam was gesticht door C.L. van Langenhuysen en na de dood van M.B.D.
van Langenhuysen-Koningshoff op 6 Maart 1863 onder Thijm's leiding was gekomen.
Hij hoopte eerst dat Frank,
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daarna, dat Karel deze zaak zou voortzetten en berichtte op 15 Jnui 1880 aan
Everts: ‘Zijn ijver en volhardende liefhebberij werken al heel vruchtbaar. Ik zal hem
dan ook vooreerst nog maar bij mij houden’. Hij bedoelde, dat hij voorlopig afzag
van het plan, de jongen in Duitsland of België verder te laten bekwamen in het
boekhandelaarsvak.
Karel Thijm is nooit boekhandelaar geworden, maar de firma ging na Thijm's dood
in eigendom over op J.F.M. Sterck, die haar op I Juni 1903 van de hand deed aan
B.F.M. Mensing. Wel hielp Karel zijn vader ook buiten de boekhandel met allerhande
werk en werd hij in 1881 secretaris van de kunstlievende vriendenkring ‘De
Vioolstruik’, die bij Thijm aan huis onder diens voorzitterschap vergaderde. Thijm
bewaarde zowat elk stuk papier, waar letters op stonden. Van Deyssel leerde deze
documenten, aantekeningen en knipsels, zorgvuldig en stelselmatig rangschikken,
daarbij aandacht gevend aan duizenderlei kleinigheden, die voor de professor van
belang konden zijn. Die nauwgezetheid, merkbaar in zijn uitdrukkingswijze, ook
wanneer hij vertrouwelijk vertelde, heeft hij nooit losgelaten. Ze bracht hem er toe,
geregeld notities te maken, zodat in zijn nalatenschap een grote hoeveelheid
ongepubliceerde, deels ook voor publicatie niet bestemde of geschikte aantekeningen
zijn aangetroffen, veelal over boeken en schrijvers, maar ook over het eigen intieme
ervaringsleven. De man, die bij zijn dood als auteur der werken van Lodewijk van
Deyssel bekend stond, heeft lang niet de volle waarheid over zijn bestaan openbaar
gemaakt. Uit zijn papieren komt naast de criticus en zelf-analyst, die zich
gezelschappelijk graag als een dandy gedroeg, een tamelijk tragische zelfkweller
te voorschijn, wien het leven zelden behaagde, nooit voldeed.
Omdat deze papieren nog onbekend zijn, laat zich een volledig overzicht over
het geestesleven van Lodewijk van Deyssel niet gemakkelijk samenstellen. Met
zekerheid is echter te zeggen, dat de volgorde van zijn publicaties de zoeker naar
zijn ontwikkeling misleidt. Karel Thijm bezat aanleg om ‘de jongste voortzetter en
verbeteraar van het werk van Jan ten Brink’ te worden, gelijk zijn oudere vriend
Frans Erens, die hem te Rolduc gekend had, in 1883 nog verwachtte. Hij wist, dat
hij deze aanleg van huis uit meegekregen had. Misschien heeft hij ernaar verlangd
in zijn jeugd, de geschiedschrijver en beoordeelaar van de eigentijdse Nederlandse
litteratuur te worden, maar in dit geval is zijn deelneming aan de beweging van de
Tachtigers een beletsel geworden om die jeugddroom te verwezenlijken, hetgeen
hij
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zelf geenszins als een beletsel, doch als de bevrijding van een onwaardig ideaal
heeft aangevoeld. Zijn felheid tegen Jan ten Brink mag men verklaren uit bewust
gemeten afstand tussen de levensrichting, die hem aanvankelijk lokte en die, welke
hij, gerijpt, heeft ingeslagen, waarbij het een open vraag blijve, of hij als geregeld
chroniqueur van de letterkunde groot werk tot stand zou hebben gebracht.
Ontbrak hem studielust, toch kende hij de methode van de litterairhistorische
wetenschap en boeide hem de methodiek van het stijlonderzoek, die hij ook op
verrassend-nieuwe manier toepaste in enkele van zijn grote critische opstellen. Die
kennis kreeg tot gevolg, dat hij zich aan zulk onderzoek, voorzover het
geschiedkundig zou wezen, opzettelijk onttrok. Zijn alleroudste bijdragen aan bladen
en tijdschriften, werden zorgvuldig gedateerd. Spoedig liet hij dit na, zodat reeds
over het ogenblik, waarop hij ‘Nieuw Holland’ schreef, vergissingen konden ontstaan.
Zulke vergissingen behaagden hem. Hij vond er genoegen in, de nieuwsgierigheid
van onderzoekers te doen ontsporen, omdat hij die nieuwsgierigheid was gaan
verachten. Men zie, hoe sarrend hij haar bespot in zijn ‘Aeolië of de Wind door den
Gulden Winckel’, waarin hij F. Smit Kleine te lijf gaat, die levensbijzonderheden van
Perk's inspiratrice wilde kennen. Zo heftig verzet tegen speurzucht bewijst een
persoonlijke weerzin, mede veroorzaakt door onwil om het voorwerp van
wetenschappelijk onderzoek te worden. Niettenim heeft Karel Thijm al zijn papieren
angstvallig bewaard.
Dit lijkt paradoxaal. Een verklaring kan gevonden worden bij een tweede trek van
zijn natuur als schrijver. Terwijl de meeste auteurs, toch zeker de meeste critici, hun
stukken gereed maken voor een tevoren bepaalde publicatie, leverde Lodewijk van
Deyssel gaarne kopij uit voorraad. Zeker besprak hij, gelijk andere beoordeelaars,
hem toegezonden boeken voor het tijdschrift, van welks redactie hij ze ontving. Doch
hiernaast deed hij van jongs af tamelijk geheimzinnig over zijn letterkundige
bezigheden. Hij schreef vrijwel iedere dag. Dit heeft hij met geringe onderbrekingen
tot zijn dood toe volgehouden. Wat hij precies schreef, zei hij aan niemand. Hij
wenste niet betrapt te worden. Deze eigenaardigheid, waarmee rekening moet
worden gehouden bij het beschrijven van zijn leven, weerhield hem niet alleen, zijn
roman ‘Een Liefde’ vóór de verschijning bekend te maken aan zijn letterkundige
vrienden, hetgeen hij verantwoordde met zijn vrees, dat dezen hem zouden nadoen,
maar ze belette hem zelfs, het werk,
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dat op 14 December 1887 bij C.L. Brinkman te Amsterdam in 500 exemplaren het
licht zag, te doen toezenden aan zijn vader. De oude Thijm heeft kennis genomen
van zijn zoon's roman uit het exemplaar van Albert Verwey, nadat hij diens brochure
erover op 14 Januari 1888 gelezen had. Thijm weigerde, het een onzedelijk boek
te noemen, hoewel hij de verschijning betreurde ‘in de eerste plaats om aesthetische
redenen’. (Jos. Alb. Thijm aan Van Deyssel, 13 April 1888, zie H.G.M. Prick in
Nieuwe Taalgids XLVII (1953) blz. 109).
Van Deyssel's reacties op de stukken, die over zijn roman geschreven werden,
tonen, hoe diep-gevoelig hij geweest moet zijn voor persoonlijke critiek. Opgetogen
dankte hij Verwey op 15 Januari 1888 voor zijn brochure, die hem toeklonk ‘als een
publieke vriendenbrief, waarin groot en warm staat: ik ken je nu, je bent goed.’ Hij
herhaalt die dank op 16 Mei 1888, maar dan laat hij Verwey voelen, hoe gekwetst
hij is door het oordeel van Taco de Beer, van J.H. Rössing, van J.N. van Hall, van
J. de Koo, zelfs van Frederik van Eeden en Frans Netscher. De brief is te vinden in
het boek van Maurits Uyldert: ‘De Jeugd van een Dichter’, blz. 168-169. Uit dit
geraakt gevoel kwam niet alleen zijn ‘Zedelijkheids-Causerietje’ te voorschijn, maar
ook het satyrische ingezonden stuk, dat Taco de Beer plaatste in De Portefeuille
van 4 Februari 1888, en dat W. Bennink S.J., zonder de strekking te doorzien,
volledig aanhaalt in zijn proefschrift over kunst en karakter van Jos. Alberdingk
Thijm, Nijmegen, 1952, blz. 189-191.
Lichtgeraaktheid kan samengaan met grote zegvrijheid. De schrijver van de felle
scheldcritieken, vol jeugdige, dartele humor, beklaagde zich jegens Verwey over
de lange ‘tijdstukken, waarin ik mij een impotente gevoel’. Hij werkte onderwijl aan
zijn nieuwe roman, ‘De Kleine Republiek’, die in 1889 zou verschijnen, maar het
publiek niet bereikte, omdat de drukker Beitsma te Deventer geen ervaring van
uitgever bezat. Ook zo'n tegenslag verdroeg Van Deyssel moeilijk. Hij twijfelde
gedurig aan zijn eigenlijk talent, omdat hij wel voelde, geen epische kracht te bezitten.
Zijn taal-experimenten, vooral de zogenaamde Adriaantjes, gepubliceerd in 1903,
en van betekenis gebleven door hun invloed op de prozatechniek, vergoedden voor
hem zelf door hun uitzonderlijke preciesheid van plastiek een pijnlijk tekort aan
verhalende beeldkracht. Tussen zijn tijdgenoten ontwikkelde hij zich als de meester
van het fonkelend fragment, die blijkbaar de grote worp niet aankon. Zijn gemakkelijk
wisselend uitdrukkingsvermogen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953

58
overblufte zijn lezers, die telkens iets nieuws kregen, maar niet hem zelf, daar hij in
dit nieuwe bleef missen, wat hij in de litteratuur als het waarlijk grote beschouwde.
Wars van onmiddellijke zelfbelijdenis, doch niet in staat tot grootse epische
verbeelding, zocht hij heul bij het aannemen van schijngestalten als de heer X,
bezoeker van Parijs, Frank Roselaar en Caesar, met wie hij nooit volledig
vereenzelvigd wilde worden, terwijl hij toch hun zoveel mogelijk van het eigene
toevertrouwde.
De geschiedenis van deze schijngestalten werd bij zijn leven slechts voor een
deel vrijgegeven, steeds in fragmenten of losse aantekeningen, waarvan de volgorde
niet met hun opeenvolging van ontstaan overeenkomt. Zo begon hij zeker reeds in
1897, misschien vroeger, aan Frank Rozelaar, waaruit hij in 1903 en 1904 fragmenten
afstond aan ‘De Twintigste Eeuw’ en in 1911 een boek samenstelde ‘Uit het leven
van Frank Rozelaar’, dat in 1912 in het laatste deel van zijn ‘Verzamelde Opstellen’
vervolgd werd met ‘De Weg naar het Goede Leven’. Achteraf blijkt dit stuk een der
oudste van heel de verzameling te zijn.
Ofschoon zijn arbeid als criticus hier niet geheel van gescheiden bleef en evenzeer
doortrokken werd van zijn subjectieve gemoedsaandoeningen, zal hij toch op de
duur als dagboekschrijver en bespiegelaar der eigen levenservaring het type van
de tachtiger litterator gaan vertegenwoordigen in onze geschiedenis, geloof ik. Hoe
meer hij probeerde dit type te ‘scheppen’, hoe minder aannemelijk hij het maakte
als maatschappelijk plaatsbaar mens, want dan moest het altijd een volslagen
uitzonderingstype worden.
Nu zal niemand, die met hem omgegaan heeft, ontkennen, dat Mijnheer Thijm
een uitzonderlijk mens is geweest. Ook in het dagelijks leven gedroeg hij zich
ongewoon. Van zijn verbluffend schakeerbaar taalvermogen maakte hij als causeur,
improvisator, tafelredenaar en gesprekpartner een altijd prikkelachtig gebruik, zodat
er weinig litteratoren in Nederland hebben geleefd, over wie zo talrijke en leuke
annecdoten verteld worden. Esprit bezat hij als weinigen in de wereld. Hierbij
beheerste hij beter dan de meeste toneelspelers alle denkbare omgangsvormen,
van de meest abrupte grofheid tot de meest verfijnde hoffelijkheid en de pijnlijkste
ironie. Zelfs zijn intiemste vrienden bleven verbaasd over zijn levenskunst, die uurlijks
zich scheen te vernieuwen in onverwachte vondsten en vormen. Hij speelde zichzelf
prachtig!
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Toch was dit niet het wezen van zijn wezen. Dit blijft een uiterst wondbare lyrische
aard, open voor de geringste goedheid in schepping en schepselen, hunkerend
naar hetgeen hij, liefst met een y, het ‘mooye’ noemde, waarvoor hij in zijn meest
opgetogen momenten de naam: het goddelijke gebruikte. Aan dit verlangen naar
het mooie heeft hij bitter geleden, maar hier schaamde hij zich voor.
Hoewel hij zijn schaamte verborgen hield, staat ze af te lezen van zijn gedrukte
bladzijden, erkend in zijn ongedrukte. Ze gaf hem, vooral in zijn jeugd, maar ook
later, de veerkracht tot zijn verschrikkelijke verontwaardigingen, die hij uitbarsten
deed in striemende scheldcritieken, waarin hij voorgaf, de beledigde schoonheid te
wreken, doch in werkelijkheid de tederheid van het mooie wilde beschermen tegen
de grofheid van het gemeen. Die scheldkracht bedaarde niet enkel, omdat hij bij
het ouderworden er tegen op zag, personen te grieven, maar ook, omdat het hem
werkelijk speet, dit te hebben gedaan, terwijl hij in zijn gemoedsleven ogenblikken
waarnam, waarop hij helder besefte, als individu tussen zijn medemensen niet beter
te zijn dan degenen, die hij veroordeelde.
Die worsteling van zijn schrijverschap met zijn menselijk zelfbesef maakt zijn
oeuvre dramatischer dan het bij eerste kennismaking blijken kan. Hij gedroeg zich
als de komieke jongen op kostschool, die heel de troep aan het lachen maakt en
wanneer iedereen bulkt van de pret, eenzaam in een hoekje, waar hij ongezien blijft,
zijn melancholie gaat uitschreien. Zo heldhaftig-mannelijk kwam hij in zijn geharnaste
stukken niet voor de dag, of deze onverzettelijke weemoed van het kleinheidsgevoel
in de kosmos begeleidde hem pijnlijk. Na de dood van zijn vader in 1889 erfgenaam
van een deel van diens boekbezit geworden, verdiepte hij zich, mede door de lectuur
van Maeterlinck hiertoe gebracht, in de werken van Ruusbroec en van Böhme, op
zoek naar een levensleer, die hem boven zich zelf en zijn tijd zou verheffen, doch
niet de godsdienstcrisis uit zijn jeugd, maar een wanhopig gevoel van onwaardigheid
hield hem ervan terug, zulk een leerstelsel te vinden.
Voor wijsgerige, zelfs voor theologische problematiek bezat hij dezelfde schuwe
belangstelling als voor historische methoden van onderzoek. Hij had er een
ongevormde aanleg voor, maar vreesde, dat ze hem als kunstenaar op het verkeerde
pad zouden brengen en onvruchtbaar maken, terwijl hij anderzijds de vruchtbaarheid
van zijn
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vermogen betwijfelde, omdat hij van de diepste ontroeringen te scherp de
ogenblikkelijkheid en voorbijgaandheid besefte.
Ontworsteling van artistieke aandoeningen aan geestelijke dorheid kende hij uit
de geschriften van Maurice Barrès, bij wie deze mogelijkheid herhaaldelijk ter sprake
kwam, doch de wending naar het openbare leven, door Barrès genomen, achtte hij
in zijn eigen geval geen gelukkige oplossing, waarschijnlijk, omdat hij politiek en
sociologie zulke ordinaire bezigheden vond, hetgeen dan weer voortkwam uit de
houding van consequent individualisme, die hij tot het einde aannam, zonder ooit
ervan overtuigd te zijn dat dit heroïsch individualisme met recht de ware
levenshouding heten mocht. Voorzover zijn wereldbeschouwing verwantschap met
die van Nietzsche vertoont, mist zij, ook in zijn eigen waarneming ervan, een laatste
verantwoording, zodat ze weliswaar sterk subjectief en persoonlijk is, evenwel de
gedaante blijft voeren van een onvoldoend doordacht levens-dilettantisme. Bij de
beoordeling van letterkundige werken dwong dit inzicht hem tot een vormelijke
bescheidenheid. Hij toetste ze aan grotendeels ongeschreven stijlwetten, die minder
de schrijfkunst regelen dan de verhouding tussen het uitdrukkingsvermogen van de
kunstenaar en de ontvankelijkheid van de lezer beheersen.
In dit opzicht werd hij een vernieuwer van het stilistisch onderzoek. De wetenschap
beroept zich zelden op de fragmenten, die hij schreef over de inwerking van de
taalkunst op het gemoed. Dit komt gedeeltelijk, omdat hij, vooral in zijn jeugd, gaarne
over ‘woordkunst’ sprak en zich dan lyrisch liet gaan, soms zonder precies te zeggen,
wat er nu eigenlijk was gebeurd. Gaandeweg leerde hij dit subtieler onder woorden
brengen. Zijn ontleding van de artistieke ontvankelijkheid kan de theoretici heel wat
leren, temeer, omdat hij over het verschijnsel altijd verbaasd is gebleven. Naar
zinnebeeldige interpretatie vorste hij zelden, al heeft hij over symbolische plastiek
behartenswaardige dingen gezegd in zijn groot opstel ‘Het Schoone Beeld’, deels
aangediend als een lyrische, deels als een critische studie. Zijn
interprestatie-methode vermeed omwegen, maar trachtte de onmiddellijkheid van
de gekregen indruk te rechtvaardigen door in het kunstwerk de krachten te
onderscheiden, die deze indruk zo diep konden maken. Had hij die methode
toegepast op algemeen erkende meesterwerken van de wereldletterkunde, ze zou
wetenschappelijk school hebben gemaakt. Hij koos er kleine prozastukken van
Frans
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Erens of korte gedichten van Frans Bastiaanse voor uit. Dit verraadt op zichzelf al,
dat hij niet helemaal zeker is geweest van de objectieve toepasbaarheid zijner
critische herkenningsmiddelen.
Wetenschap schrikte hem niet af omdat ze wetenschap was, maar omdat hij
Lodewijk van Deyssel wilde zijn. Tot het einde toe bleef hij kunstwerken toetsen aan
zijn smaak, die meer en meer hulp en bevestiging begon te verlangen van zijn
redeneervermogen. Ook dit werk volvoerde hij fragmentsgewijs, als in een dagboek.
Zo komt het, dat hij bij zijn overlijden in feite een beroemd onbekende was voor
veruit de meeste lezers, die zijn vroegste successen niet hadden beleefd. Hij moet
opnieuw ontdekt worden. Het is mijn vaste overtuiging, dat wij de ware Lodewijk
van Deyssel nog niet kennen en dat wij de historische rol van de bekende Lodewijk
van Deyssel doorgaans onderschatten, omdat wij alleen naar zijn betekenis voor
de beoordeling van zijn eigentijdse landgenoten kijken zonder ons af te vragen wat
er verder met zijn critische beginselen en methoden te doen zou zijn. Het
eredoctoraat, hem door de Universiteit van Amsterdam op 27 Mei 1935 toegekend,
vindt rechtvaardiging bij zijn verdienste voor de critiek, niet alleen als zuiverend
tijdsverschijnsel, maar ook als wetenschappelijke werkwijze. Toch is dit voor hem
zelf niet de ware bekroning geweest, al bleek hij haar hoog op prijs te stellen.
Veelmeer verlangde hij naar menselijk begrip voor hetgeen hij in zijn gepubliceerde
geschriften, soms hoorbaar, verzweeg.
ANTON VAN DUINKERKEN
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Johan Catharinus Justus Bierens de Haan
(Leiden, 17 November 1867 - Amsterdam, 18 December 1951)
J.C.J. Bierens de Haan werd in Leiden geboren, waar zijn vader Dr D. Bierens de
Haan hoogleraar was in de Mathesis. Hij heeft zich altijd bijzonder tot Leiden
aangetrokken gevoeld, ook al verliet hij de stad metterwoon na zijn studententijd.
Hij bezocht er het Gymnasium en studeerde Medicijnen aan de Leidse Universiteit.
Maar naast de medicijnen had Bierens de Haan een warme belangstelling voor
physica biologie en zoölogie. Gedurende de lange zomervacanties werkte hij op
klinieken in het buitenland in Bonn, Weenen, Parijs e.a. Hij specialiseerde zich in
de chirurgie en werd assistent bij Prof. Rosenstein te Leiden.
De Boerenoorlog, die het medelijden met het verdrukte broedervolk in Holland
deed opleven, was de aanleiding voor Bierens de Haan om zijn diensten aan te
bieden. Hij ging mee met de eerste ambulance, die door Nederland naar het
oorlogsveld in den vreemde werd uitgezonden, waarvan hij later de leiding in handen
nam.
Nadien vestigde hij zich te Rotterdam als chirurg in 1905. Zijn liefde voor de
havenstad ontwikkelde zich in die jaren zodanig, dat aan Rotterdam, aan het Museum
Boymans, werd nagelaten de rijke vrucht van zijn vrije tijd: zijn zeer bijzondere
collectie prenten.
Na in 1913 leider te zijn geweest van de ambulance naar Griekenland in de
Balkanoorlog en in de eerste wereldoorlog de ambulance te hebben geleid van Prés
Catelan in het Bois de Boulogne te Parijs, vestigde hij zich in 1923 in Amsterdam.
Hij wijdde zich nadien uitsluitend aan zijn liefhebberij, de prenten. Hij beoogde
een verzameling, waarin volledig alle oud-Nederlandse grafiek zou zijn
samengebracht en van de buitenlanders stalen van de voornaamste grafici.
Hij maakte verscheidene grote reizen naar China, Indonesië, Japan, de
Philippijnen, India en Perzië. Van al die landen bracht hij kunstvoorwerpen mee, die
zijn huis vulden.
Hij was belezen als geen ander. Hij genoot van de oude classici, zowel als van
de groten der wereldliteratuur. Zijn eruditie kwam tot uiting op zeer verscheiden
gebied; wie heeft niet zijn spinnenkwekerij bewonderd in het huis in de Koningslaan,
waar al het huispersoneel streng consigne had nooit de ragebol te hanteren.
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Hij was een geboren verteller; als hij putte uit zijn rijke schat van ervaringen en
belevenissen, dan werden zijn verhalen versierd met grapjes en woordspelingen.
Hij was spiritueel op de wijze, zoals de door hem zo zeer bewonderde Fransen dat
kunnen zijn. Daarom is het te betreuren, dat Bierens de Haan nooit mémoires op
papier heeft gezet.
Op zijn tachtigste verjaardag zag het boek het licht, waaraan hij zoveel jaren
gewerkt had: Cornelis Cort. De regering vereerde hem toen de gouden
museum-medaille.
Bierens de Haan heeft voor al diegenen, die hem iets meer dan oppervlakkig
gekend hebben een naam, die als een symbool is voor wat wij mensen verstaan
onder: wijsheid. Hij wist wat vriendschap was en trouw, en zijn gastvrijheid was
uitzonderlijk, zelfs in de oorlog, toen het voedsel schaars was.
Hij was een typisch vertegenwoordiger van de XIXe eeuw; hij behoorde tot het
Amsterdamse patriciaat, dat toonaangevend was voor het culturele leven van de
hoofdstad na de eerste wereldoorlog.
Allen, die hem van naderbij hebben leren kennen, zullen slechts dankbaar zijn
het voorrecht te hebben genoten uit de bron van zijn rijke geest te hebben mogen
putten.
W.R. JUYNBOLL
Een uitvoerig levensbericht van de hand van den Heer J.C. Ebbinge
Wubben is opgenomen in het Bulletin Museum Boymans, Rotterdam,
Deel III Juli 1952. Bibliographie: Over de stofwisseling bij levercirrhose,
(proefschrift) Leiden 1896. L'Oeuvre gravé de Cornelis Cort, graveur
hollandais, 1533-1578, La Haye 1948. De Meester van het Amsterdamsch
Kabinet, Amsterdam 1947.
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Sybrandi Braak
(Aalsmeer, 7 October 1871 - Wassenaar, 13 Maart 1953)
Dr S. Braak (Sybrandi Braak) werd geboren op 7 October 1871 te Aalsmeer. Zijn
vader was daar hoofd van de Openbare Lagere School, en een Drent van oorsprong.
De jonge Braak bezocht de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem van
1886-1890, werd daarna onderwijzer aan de Opleidingsschool no. 1 (voormalig
Instituut Kinsbergen) te Apeldoorn van 1 September 1890-1 September 1892. Op
1 September 1892 werd hij benoemd tot onderwijzer aan de O.L.I. no. 70 in de
Lepelstraat te Amsterdam. Op 16 Mei 1895 volgde zijn benoeming tot 3e onderwijzer
aan de Alberdingk-Thijmschool. Op 16 Maart 1899 werd hem ontslag verleend van
genoemde school, wegens benoeming bij Raadsbesluit van 11 Februari 1899 tot
Leraar in de Franse taal en letterkunde aan de Rijks H.B.S. en het stedelijk
gymnasium te Winschoten. In 1900 huwde hij met Mej. W.L. Veen Valck, lerares
Frans aan de Meisjes H.B.S. te Amersfoort. Zij overleed in November 1914. In Juli
1916 hertrouwde Braak met Mej. J.H. Beins, de dochter van de vroegere rector van
het gymnasium te Winschoten. Op 15 Mei 1926 werd hij benoemd tot lid van de
Examen-Commissie voor Frans M.O.A. Wegens pensioengerechtigde leeftijd, werd
hem met ingang van 1 September 1935 ontslag verleend van bovengenoemde
onderwijsinrichtingen te Winschoten. Hij vestigde zich toen in Wassenaar, waar hij
tot zijn dood op 13 Maart 1953 woonde. Zijn weduwe woont nog in Wassenaar. De
heer Braak was zeer bevriend met wijlen Prof. P. Valkhoff, Prof. Tielrooy en met
Prof. Gallas.
Op zijn 12de jaar slaagde Braak voor het toelatingsexamen van het gymnasium te
Amsterdam, maar - tot zijn zeer grote spijt - zou hij niet het gymnasium bezoeken,
maar ging hij naar de kweekschool. Vele jaren later betreurde hij het nog steeds,
dat hij de klassieken niet op de gewone regelmatige wijze via het gymnasiale
onderwijs had bestudeerd. Op 26 Augustus 1891 behaalde bij de acte Frans L.O.
Op 9 October 1891 verkreeg hij zijn acte voor vrije en orde-oefeningen Gymnastiek
en zijn hoofdacte op 25 Juli 1893, zijn acte Frans M.O.A. op 18 Dec. 1894, die voor
Frans M.O.B. op 24 December 1898. Men kon toen nog geen universitaire graden
behalen voor Frans, Duits en Engels. Pas veel later, toen dit mogelijk was geworden,
op 7 October
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1922 deed hij zijn doctoraal-examen Romaanse letteren, hoofdvak Frans, aan de
Universiteit te Amsterdam bij Professor Salverda de Grave; op 29 Mei 1923
promoveerde hij op een proefschrift: André Gide et l'Âme Moderne, tot Doctor in de
Romaanse talen, hoofdvak Frans. In Juli en Augustus, tijdens een verblijf te Parijs,
had hij Gide persoonlijk leren kennen en met hem van gedachten gewisseld. Gide
had toen nog niet de grote internationale naam. Zijn grote romans als Les
Faux-Monnayeurs en vele van die merkwaardige toneelstukken waren nog
ongeschreven. Een synthetische studie van diens oeuvre was dus nog niet te maken.
Toch is deze studie van Braak een zeer bizonder, in een zeer gaaf, literair Frans
geschreven boek, dat de tegenwoordige lezer nog in verrukking brengt.
Op 11 Juni 1924 werd hij tot lid benoemd van de Mij. der Nederlandse Letterkunde,
hetgeen hij bleef tot zijn dood toe op 13 Maart 1953. Vele publicaties
(tijdschriftartikelen, krantenartikelen, boekbesprekingen en boeken) over de Franse
letteren verschenen van zijn hand.
Uit het voorgaande kan men zien, welk werkzaam leven Dr Braak heeft geleid.
Hij zei me dikwijls dat hij, als hij zijn leven weer zou moeten beginnen, dit opnieuw
in dienst zou stellen van de Franse letteren. Van 1917-1923 had ik het voorrecht
van deze man onderwijs te mogen krijgen in het Frans op het Stedelijk Gymnasium
te Winschoten. Braak wist zijn leerlingen een grondige kennis van het Frans bij te
brengen en tegelijk een heilig ontzag voor de schoonheid van de Franse letterkunde.
Hij wist voortdurend de woorden te vinden om jeugdige geesten te doen ontvlammen
in ontroering voor de teksten, die hijzelf bewonderenswaardig voorlas. Zijn methoden
waren weinig schools en zo kwam het, dat hij al in de tweede klas proza en poëzie
las, die hij met zijn diepe levenservaring en zijn verfijnde smaak en voorkeur voor
alles wat mooi en edel was in gedachte of in woord, wist te doen leven. Het was
niet onder woorden te brengen, wat er zo bizonder was in zijn voordracht of in zijn
verklaringen, maar men onderging waarschijnlijk bewust zijn scherpe formulering,
die dikwijls van een zeer grote artisticiteit getuigde. Hij herschiep onder het voorlezen
de oorspronkelijke schoonheid van het kunstwerk. Zijn scherp psychologisch inzicht
in de door een auteur bedoelde dramatische situaties, de hele structuur van een
Franse tragedie of comedie, het uitbeeldingsvermogen van Franse romanciers of
dichters, de klankrijkheid van bepaalde gedichten, die haast zuiver muziek waren,
dit alles wist hij een ongekend
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leven in te blazen en op te voeren tot een geladenheid van gevoelswaarde. Braak
hield veel van kinderen en hij wist daardoor hen in hun eigen taal en volgens hun
eigen, onvolgroeide begripsvermogen, toch datgene te geven, dat de gedachte
deed ontluiken. En dit gold niet alleen voor de begaafde leerlingen, maar evengoed
voor hen, die eigenlijk literair ongevoelig waren, maar die dank zij Braak een ‘Ahnung’
kregen van het andere, het niet-alledaagse, het wonder dat in de letteren tot uiting
komt. Dikwijls zei ik hem dit later. Dan antwoordde hij met dat woord van Rilke; ‘die
Macht der Stunde’! Maar hij stelde zich niet tevreden alleen de letteren aan zijn
leerlingen te geven. Hij bracht het in verband met de muziek, waarvan hij een groot
bewonderaar was. Dagelijks speelde hij Beethoven, Chopin en Bach op zijn vleugel,
maar ook Ravel en Debussy. In Vlietstra, de orkestdirigent in Winschoten, vond hij
een hem waardige vriend, die hem begreep en die hij begreep, twee uitzonderlijke
geesten ni een dergelijke kleinsteedse omgeving. Pas na zijn promotie tot doctor
in de Franse taal en letteren, begreep het kleine Winschoten, wat voor een bizonder
talent er school in deze eenvoudige, uiterst bescheiden, soms ietwat te bedeesde
man. Braak was in de wereld der letteren toen een zeer bekend man geworden.
Johan de Meester Sr vroeg hem toen permanent medewerker te worden van het
literaire bijblad van de ‘Nieuwe Rotterdamse Courant’. Frédérie Lefèvre, die in de
‘Nouvelles Littéraires’ geregeld interviews van auteurs publiceerde, wilde Braak op
één van zijn reizen in Nederland, interviewen, maar Winschoten was te ver van het
centrum gelegen. Zo bleef het bij een plan. Maar door de artikelen, die hij schreef
in de N.R.C. over André Gide en over allerlei andere auteurs in Frankrijk, raakte hij
toch bekend in het centrum des lands. Jammer was het echter, dat hij zo laat werd
‘ontdekt’. Was hij jonger geweest, waarschijnlijk zou er voor hem nog een
universitaire carrière zijn weggelegd. Zijn leerlingen aan H.B.S. en Gymnasium
kregen echter nu de volle maat van zijn talent te genieten. Verscheidene stukken
van Molière, Racine, Corneille, maar ook Beaumarchais, Flaubert, Daudet, Anatole
France, de Symbolistische poëzie, kwamen ons onder ogen, en steeds viel het
originele van de visie van deze man op. En niemand ontkwam aan de betovering
van zijn woorden, ook de minder literair-begaafden niet, zodat men later zei: ‘Van
Braak hebben we tenminste literatuur gehad!’ Hij had altijd een scherpe ‘feeling’
van dat wat een klas aan lectuur behoefde. Bij iedere klas wisselde dat,
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omdat hij de stemming minutieus goed wist te peilen. Ik herinner me nog als een
indruk van vandaag zijn voordracht van ‘Le Retour de l'Enfant Prodigue’ van Gide,
in 1922, in de 5de klas. Werkelijk: ‘Die Macht der Stunde’. Was het eigenlijk wel
anders mogelijk voor velen van zijn oud-leerlingen dan Frans of Romaanse talen
te gaan studeren? Dat was de invloed van Braak. Wat die man aanraakte werd
levend. Enkele van zijn boeken zijn juwelen, haast te mooi voor schoolgebruik,
waarvoor ze bestemd waren. Zó, zijn ‘Anthologie de la Littérature Française’, door
Meulenhoff uitgegeven en helaas na de tweede druk niet weer herdrukt. Ik gebruik
het nog altijd bij mijn Frans onderwijs. En dan zijn ‘Poètes Symbolistes’, tegelijk een
bloemlezing van die dichters; volgens mijn leermeester Emile Boulan was de inleiding
absoluut het allerbeste en het meest essentiële van wat er ooit over de Symbolisten
werd geschreven.
Al met al is Braak's onderwijs zeer vruchtbaar geweest en voor de vele generaties,
die de Winschoter H.B.S. of het Gymnasium bezochten, het verlossende woord
geweest.
H. HOUWENS POST

Lijst van Geschriften
1905

Tooneel en Leven (Studies in
Volkskracht, Tweede Serie, no. VI).

1921

Louis Bertrand, De Gids, jrg. 85, V en VI.

1922

Novalis en het Franse Symbolisme
(Rede, uitgesproken op het 10e Ned.
Philologencongres te Leiden op 20 April
1922. Zie Handelingen van het Xe Phil.
Congres, J.B. Wolters, Groningen, 1922).
Slot der rede: ‘resumerende komen wij
tot de slotsom dat de Symbolisten vooral
dáárom zo sterk aan Novalis verwant
zijn, omdat hun poëzie wortelt in een
analoge wereldbeschouwing, waarvan
de ‘Einfühlung’ of intuïtie de levende
metaphysische kern is, en omdat zij er
naar streven de rhythmische
bewogenheid van de ziel in suggestieve,
harmonische taal te verklanken.
Het Symbolisme is waarlijk voor de
Franse poëzie een kracht van verjonging
en levensvernieuwing geworden, omdat
het - zij het misschien onbewust - dit
woord van Novalis tot nieuw leven wekte:
‘Das Herz ist der Schlüssel der Welt des
Lebens’.
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Neophilologus:
1922

Novalis et le Symbolisme français, jrg.
VII, p. 243.

1924

J. Haas, Kurzgefasste Französische
Literaturgeschichte von 1549 bis 1900,
Verlag Max Niemeyer, 1924, recensie
van Band I in jrg. IX.

1938

Introduction à une étude sur l'influence
d'Hoffmann en France (jrg. XXIII, 4,
Hommage à K.R. Gallas, publié à
l'occasion de son 70ième anniversaire,
J.B. Wolters, Groningen, 1938).

Het Fransche Boek:
1923

Iets over de Franse poëzie na het
Symbolisme, 3e jrg., 2 en 3.

1927

L'art de M. Edouard Estaunié, 6e jrg., afl.
8 en 9.
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Vragen des Tijds:
1928

Een modern Frans verteller en essayist
(Paul Cazin), 54e jrg., afl. 6, p. 418.

Museum:
Alice Killen, Le Roman Terrifiant, jrg. 32, afl. 9, Juni 1925.
Tielrooy, Chateaubriand, jrg. 44, afl. 10, Juli 1937.
Wais, Mallarmé, ein Dichter des Jahrhundert-Endes, jrg. 46, afl. 11-12,
Augustus/September 1939.
Charlier, Aspects de Lamartine, jrg. 45, afl. 1, October 1937.
Rudwin, Les Ecrivains Diaboliques de France, jrg. 47, afl. 2, November 1939.
Tronchon, Le Jeune Edgar Quinet, jrg. 46, afl. 7, April 1939.
Martinet, Prince de Lettres, jrg. 52, afl. 3, Maart 1947.
Revue d'Histoire littéraire de la France, Librairie Armand Colin, Paris.
Johannes Tielrooy, Chateaubriand, livr. avril-juin 1937.

Nieuwe Rotterdamse Courant:
1923

Gide over Dostojewsky, 29 September.
Een dichter-philosoof (Paul Valéry), Lett.
Bijblad, 5 October.
Ronsard's Laatste Liefde, 24 November.

1924

De Zonnekoning (Louis Bertrand, Louis
XIV), Lett. Bijbl., 5 Januari.
De Fransche poëzie en de Renaissance,
L.B., 16 en 23 Februari.
De Dageraad der Renaissance, feuilleton
L.B., 10 Mei.
Ronsard, L.B., 24 en 31 Mei.
Jules Laforgue, L.B., 6 December.

1925

Joachim du Bellay, L.B., 30 Mei en 6
Juni.

1926

Madame de Sévigné, feuilleton L.B., 30
Januari.
Een Fransche Herderroman in de XVIIe
eeuw, L.B., 13 Maart.
Klassicisme en Modernisme, L.B., 2
October en 9 October.
Sainte-Beuve, Port-Royal I, L.B., 4
December, 11 December, 18 December.
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1927

Sainte-Beuve, Port-Royal II, L.B., 12
Februari.
Sainte-Beuve, Port-Royal III, (Pascal),
L.B., 2 April.
Pascal, L.B., 8 October.

1928

Baldensperger, Orientations Etrangères
chez Balzac, 30 Juni.
Henri Tronchon, Ernest Renan à
l'Etranger, 15 November.

1929

Johannes Tielrooy, Fransche Literatuur
van onze dagen, 2 Januari.
Emile Bouvier, Initiation à la littérature
d'aujourd'hui, 1 Maart.
Pierre Flottes, Le Poète Leconte de Lisle,
31 Augustus.
François Ruchon, Jean-Arthur Rimbaud,
10 September.
Paul Souday, La Société des grands
esprits, 2 October.
Dr Boerebach, Le rationalisme mystique
d'Alfred de Vigny (Thèse) 9 October.
André Bellessort, Heures de Parole, 18
October.

1932

André Chevrillon, Taine, 24 Mei.
André Billy, Diderot, 28 Mei.
Hippolyte Loiseau, Goethe et la France,
11 Juni.
Pierre Jourda, Une Princesse de la
Renaissance, 6 September.
Raymond Escholier, Victor Hugo raconté
par ceux qui l'ont vu, 13 September.

1933

Montaigne (ter herdenking van de 400e
gedenkdag van zijn geboorte), 26
Februari.
Pierre Moreau, Le Classicisme des
Romantiques, 20 Januari.
Léon Pierre-Quint, André Gide, sa vie,
son oeuvre, 14 Februari.
Pierre Moreau, La Conversion de
Chateaubriand, 1 November.
Dumesnil, Gustave Flaubert, 17
November.
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1934

Victor Giraud, La Vie Tragique de
Lamennais, 24 Februari.
Adolphe Boschot, Théophile Gautier, 10
Maart.
Dr M.J. Premsela, Edmond Rostand
(thèse), 25 April.
Dr S. Braak, Corneille ..., feuilleton, 30
September, ter herdenking van de 250ste
sterfdag.
Paul Arbelet, Trois Solitaires (P.L.
Courier, Stendhal, Mérimée), 28 Juli.

1936

Johannes Tielrooy, Chateaubriand,
Avondblad 2 December.

1939

Het derde eeuwgetijde van Jean Racine,
28 October.

De Gids:
1921

Louis Bertrand, jrg. LXXXV, afl. 5 en 6.
Ronsard, jrg. LXXXVIII, afl. 9.

Mélanges de Philologie offerts à J.-J. Salverda de Grave à l'occasion de sa 70e
année par ses amis et ses élèves: S. Braak, Réflexions sur un thème littéraire (la
douleur).

Boeken:
1925

Les Poètes Symbolistes, Lyceum
Bibliotheek, S.L. van Looy, Amsterdam.

1927

Petite Histoire illustrée de la littérature
française, J.M. Meulenhoff, Amsterdam.

1928

Anthologie de la Littérature française,
idem.

1930

Précis de l'Histoire de la Littérature
française, idem.

1939

Collection ‘Les Meilleurs Auteurs
français’, Nobles Vies, Belles Oeuvres
(Madame Curie, Louis Pasteur, Claude
Debussy, Paul Cézanne).
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Karel Willem Dammerman
(Arnhem, 4 Juli 1888 - Voorburg, 19 November 1951)
Dammerman is in Arnhem geboren en aldaar bezocht hij de lagere school en het
gymnasium. In 1904 behaalde hij het einddiploma. Van jongs af was hij een groot
liefhebber van de natuur en dit uitte zich bij hem in het maken van vele tochten in
de omgeving van zijn geboortestad en in het aanleggen van verzamelingen, vooral
van kevers. Zijn voorliefde voor de studie van de natuur voerde hem naar Utrecht,
waar hij als student in de biologie werd ingeschreven. Hij werkte hard en reeds in
1908 deed hij zijn doctoraal examen. Toen werd hij assistent aan het Museum voor
Natuurlijke Historie te Leiden en daar werkte hij ook aan zijn proefschrift. 17 Juli
1910 promoveerde hij cum laude te Utrecht. De titel van zijn dissertatie luidde: Der
Saccus vasculosus der Fische; ein Tiefe-organ.
In November 1910 vertrok hij naar Nederlands-Indië. Hij werd benoemd tot
assistent in de entomologie bij het laboratorium voor plantenziekten te Buitenzorg.
Tot 1917 was hij daar werkzaam en legde hij de grondslag voor zijn uitgebreide
kennis van de dieren, die schadelijk zijn voor de cultuurgewassen. De kroon werd
op dit werk gezet door de uitgave van een boek: Landbouwdierkunde van Nederlands
Indië, dat in 1919 verscheen en de vraagbaak werd voor allen, die in deze richting
werkten. Een tweede druk, in de Engelse taal, verscheen in 1929. De titel van het
boek luidde: The Agricultural Zoology of the Malay Archipelago.
In 1917 vertrok Dammerman met buitenlands verlof en hij reisde via Japan, Hawai
en de Verenigde Staten van Noord Amerika naar Nederland. Tijdens die lange reis
richtte zijn aandacht zich vooral op de diensten voor plantquarantaine, die tot doel
hebben de invoer van schadelijke planten en dieren te voorkomen.
Ofschoon Dammerman aldus jarenlang op het gebied van de toegepaste
wetenschap gewerkt had, ging zijn voorliefde meer uit naar zuivere wetenschap en
toen bij zijn terugkeer in Buitenzorg, de betrekking van Hoofd van het Zoölogisch
Museum en Laboratorium bij 's Lands Plantentuin vacant kwam, greep hij deze kans
met beide handen aan. Hier wachtte hem een grote taak. Het museum was voordien
meer een kijk museum met opgezette dieren in kasten tentoongesteld, en in deze
collectie werden slechts grotere dieren opgenomen. Er waren ook wel
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verzamelingen van insecten, vooral vlinders, doch deze waren grotendeels niet
wetenschappelijk bewerkt. Met grote energie heeft hij zich aan het werk begeven
en eerst alleen, later met medewerking van enkele assistenten heeft hij de
verzameling tot een der beste in de tropen weten uit te bouwen.
Korten tijd voor zijn benoeming tot Hoofd van het Museum was het zoölogische
tijdschrift ‘Treubia’ opgericht. Vanaf de 2de jaargang heeft Dammerman de redactie
van dit tijdschrift geheel alleen gevoerd. In 1939, in de 17de jaargang van ‘Treubia’
is nog een verhandeling over de praehistorische zoogdieren van Celebes van zijn
hand verschenen.
Dammerman was geen kamergeleerde en ook geen fanatiek systematicus,
daarentegen wel een zeer zorgvuldig werker, die op orde gesteld was en een groot
liefhebber van tochten in de vrije natuur. Kleinere excursies werden in de omgeving
van Buitenzorg gemaakt, grotere naar veraf gelegen eilanden van de Maleise
archipel. Met leedwezen zag hij gedurende deze tochten, dat grote stukken verloren
gingen niet alleen door voortschrijding van de cultuur, doch ook door onverstand
en vandalisme. Hij voelde dan ook veel voor de gedachte van natuurbescherming.
Toen in 1912 de vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Indië werd
opgericht, werd Dammerman tot 2de secretaris benoemd en een jaar later tot 1ste
secretaris. Van 1919-1932 trad hij op als voorzitter van deze vereniging. Er werd
veel werk door hem verzet, vaak weinig gewaardeerd in leidende kringen, doch ten
slotte had hij de voldoening, dat de Regering een ambtenaar benoemde, die belast
was met het toezicht op de ingestelde natuurmonumenten. Ook bij het tot stand
komen van de jachtwetten heeft Dammerman een groot aandeel gehad.
Naast het vele werk, dat hij op het museum te doen had en zijn vele administratieve
beslommeringen, bestudeerde hij met grote energie de ontwikkeling van de nieuwe
fauna van de Krakatau eilanden, die bij de uitbarsting van 1883 verwoest was. Ik
zelf werkte tegelijkertijd aan de bestudering van de nieuwe flora en vele malen
hebben wij samen op de eilanden gekampeerd. In 1948 verscheen zijn grote werk:
The fauna of Krakatau, 1883-1933, dat ook in het buitenland zeer de aandacht trok.
In 1932 werd hij benoemd tot Directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg,
welke taak hij tegelijk met die van Hoofd van het zoölogisch Museum vervullen
moest. Het was een zeer moeilijke tijd voor hem, omdat de Regering op deze zuiver
wetenschappelijke instelling zo sterk
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bezuinigde, dat van geregeld verder werken geen sprake meer kon zijn.
In 1939 verliet Dammerman Java met pensioen, in 1942 werd hij medewerker
aan het Museum voor Natuurlijke Historie te Leiden. Hij maakte de studie van de
fauna van de Krakatau eilanden af en werkte verder aan onderzoekingen, die hij in
Java begonnen was. Bovenidien bestudeerde hij de vestiging van de nieuwe fauna
in de N.O. polder en in Zeeland. In 1945 werd hij benoemd tot vice-president van
de Ned. Entomologische Vereniging en van 1947 tot 1950 was hij president daarvan.
Toen moest hij zich om gezondheidsredenen terugtrekken en in November 1951
stierf hij aan een aanval van angina pectoris.
Dammerman was een merkwaardig mens, die dagen, ja weken van zwijgzaamheid
kon afwisselen met buien van dolle uitgelatenheid. Bij het bezoek van vreemdelingen
aan zijn museum gaf deze zwijgzaamheid wel eens moeilijkheden, wanneer hij met
de gasten langs de kasten wandelde en niets liet horen dan een brommend hm. Mij
werd dan wel eens gevraagd, of Dammerman iets tegen hen had. Daarvan was
geen sprake, zoals bleek, als hij met dezelfde personen later aan tafel zat en een
gezellig causeur bleek te zijn. Karel de Zwijger werd hij dan ook wel eens
schertsender wijze genoemd. Een van zijn assistenten heeft die bijnaam gebruikt
voor de naam van een slak: Thiara carolitaciturni. Ik ben er van overtuigd, dat hij
zelf daarover hartelijk gelachen zal hebben, want hij had een sterk gevoel voor
humor.
Allen, die nader met hem te maken hadden, hielden van hem. Men kon volkomen
op hem staat maken, bescheiden ging hij zijn weg en ‘Streberei’ was hem volkomen
vreemd.
In 1935 verloor hij zijn eerste vrouw, J.C. Reinders, een verlies, waarover hij
moeilijk is heengekomen. Kort voor zijn overlijden hertrouwde hij met mevrouw A.
Mertens-Paul.
Dammerman werkte uiterst zorgvuldig, verwaarloosde geen detail en verzorgde
zijn publicaties met grote zorg. Voor zover mij bekend is, heeft hij geen literair werk
uitgegeven, ook geen populaire verhandelingen, wel enkele artikelen gepubliceerd
in de Tropische Natuur, een semi-wetenschappelijk tijdschrift. Van zijn zoon vernam
ik, dat zijn vader gedurende de bezettingstijd brieven had geschreven aan een
gefingeerde correspondent op Java. Van de inhoud daarvan is mij echter niets
bekend.
W.M. DOCTERS VAN LEEUWEN
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Arjan Buwalda van Holkema
(31 Augustus 1873 - Amsterdam - 26 Februari 1953)
Met Arjan Buwalda van Holkema is een der laatste grote figuren van de oude garde
van de Nederlandse uitgeverswereld heengegaan. Zijn vader, Tjomme van Holkema,
zoon van een Doopsgezind predikant te Oldeboorn in Friesland, vestigde zich in
1878 als uitgever op de Keizersgracht 436 te Amsterdam, nadat hij zijn boekhandel
Scheltema en Holkema had overgedaan. In 1891 sderf hij; zijn weduwe, geb. Kremer,
zette de zaak voort met hulp van de reiziger S. Warendorf, met wie zij zich later
associeerde, waardoor de firma Van Holkema en Warendorf ontstond. Arjan kreeg
zijn opleiding bij de toenmaals belangrijke firma Kreunen te Deventer, waar hij
ongeveer twee jaar bleef, en als finishing touch een klein jaar bij Georg Thieme in
Leipzig. In 1896 werd hij procuratiehouder van de onderlijke firma, en in 1901 toen
Mevrouw Van Holkema zich uit de zaken terugtrok, medevennoot.
In 1925 werd de firma een N.V., de zoon van de in 1918 overleden heer S.
Warendorf, M.E.H., werd zijn mededirecteur. Eind 1940 vertrok die naar de Ver.
Staten; in zijn plaats kwam Januari 1941 de heer R. van der Velde de taak van de
toen 67-jarige verlichten, waarbij in 1950 Mr A.E. Stheeman kwam.
In 1901 huwde hij met Mejuffrouw Wilhelmina M. de Breuk, zuster van de
echtgenote van jan Tadema, van de firma F. Bohn te Haarlem.
Na de Keizersgracht 436 was de firma achtereenvolgens gevestigd: in 1891 op
de Singel 542, in 1900 op de Herengracht 457 en sedert Mei 1907 op de
Keizersgracht 333.
De firma Van Holkema en Warendorf heeft vele en belangrijke uitgaven ter wereld
gebracht, noemen wij als de voornaamste: De Julianabijbel, de talrijke Gedenkboeken
bij jubilea van leden van het Koninklijk Huis, waardoor zij o.a. Prof. Dr H. Brugmans
en Generaal W.G. De Bas aan haar uitgeverij verbond, N. de Roever en G.J. Dozy,
Het leven van onze voorouders, (in 1890 door vader van H. begonnen en in 1906
compleet gekomen in 6 delen, thans in de 3e druk, in 4 delen, in 1938/39 bijgewerkt
en voortgezet door Dr F.H. Fischer), de werken van Justus van Maurik, die door
vorige generaties in en buiten Amsterdam werden verslonden, van Top Naeff, J.P.
Zoomers-Vermeer, G. van Nes-Uilkens, enige van Louis Couperus, Marcellus
Emants, de statige rei van 10 delen Proza van Albert Verwey, de Parlementaire
Rede-
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voeringen van Dr Abraham Kuijper, nog steeds exempelen van schoon Nederlands.
De kinderen heeft hij aan zich verplicht met de reeksen Oranje-Bibliotheek en De
Goede Kameraad, waarin de verslonden geworden boeken van C. Joh. Kieviet,
vertalingen van Kapitein Marryat, Louwerse's Vaderlandse- en Molt's Algemene
Geschiedenis.
In 1938 voegde hij een afdeling medische boeken aan zijn uitgaven toe.
Ook het wel en wee van het uitgeven van tijdschriften heeft hij in ruime mate
ondervonden: tot 1926 verscheen De Groene Amsterdammer bij hem, Groot
Nederland, het belangrijke letterkundige tijdschrift onder de leiding eerst van Cyriel
Buysse, Louis Couperus en W.G. van Nouhuys, daarna van Frans Coenen, J.
Greshoff, Jan van Nijlen en S. Vestdijk, van de oprichting in 1903 af tot het einde
in 1944, toen de bezetting het verder verschijnen belette. Sedert 1906 De Vrouw
en haar Huis, onder redactie van Elis. M. Rogge, van 1932-1940 De 8 en Opbouw
van Merckelbach, van 1931-September 1952 De Kern, tijdschriftartikelen van blijvend
belang uit binnen- en buitenland, Onze Aarde, onder redactie van Dr W. van
Bemmelen van 1928-1940.
Het is geen wonder dat zo'n actieve man, zo vol goede ideeën, en knap organisator
in het verenigingsleven een belangrijke rol heeft gespeeld. In de eerste plaats in de
Nederlandse Uitgeversbond en in de Vereniging ter bevordering van de belangen
des Boekhandels. Voor die belangen stond hij steeds op de bres, zij het dikwijls op
dictatoriale wijze, die niet altijd instemming vond, maar steeds bleek zijn zienswijze
de juiste. In 1915 was hij voorzitter van de feestcommissie van de Vereniging en
tussen 1918 en 1937 vier maal voorzitter en twee maal penningmeester. In 1938
werd hij, welverdiend, tot erelied benoemd. Hij was ook afgevaardigde bij het
Internationaal Uitgeverscongres. In 1933 was hij benoemd tot lid van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde.
Maar niet alleen was hij een vakverenigingsmens, ook op ander gebied voelde
hij voor gezelligheid en samenwerking. Gedurende zijn leertijd in Deventer was hij
reeds lid van een wielrijdersclub, toen het wielrijden nog pas uit de windselen kwam.
In 1912 was hij voorzitter van de Amsterdamse Hockey- en Bandyclub (later de
Koninklijke Nederlandse Hockeybond), waarvan hij als erelid is geëindigd. Voor de
Olympische Spelen, die in 1928 te Amsterdam werden gehouden zat hij in het
‘Comité '28’ speciaal voor de pers, waarvoor hem het Officierskruis van de Orde
van Oranje-Nassau werd verleend. Van de
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Maatschappij ‘Het Nederlandse Sportpark’ was hij president-commissaris, en last
not least, erelid van het Nederlands Olympisch Comité.
Daarbij was hij een knap zakenman, een goed administrateur en financier. Een
hart van goud, steeds bereid anderen met raad niet alleen, die in de regel goedkoop
is, maar ook en vooral met daad bij te staan, en dat het liefst in stilte. Van eigen
jubilea had hij een afkeer, hij stond niet graag in de publieke belangstelling. Op 2
Maart 1953 is hij op zijn wens in stilte op ‘Zorgvlied’ te Amsterdam ter aarde besteld.
Zijn naam zal met die van zijn hem voorgegane vrienden C.A.J. van Dishoeck, H.
Nijgh, Paul en Wouter Nijhoff, Herman Tjeenk Willink, Jan Tadema, e.a. steeds met
ere genoemd worden.
HENRI MAYER
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Petronella Willemina Johanna Jansen (M. de Gelder-Jansen)
(Middelburg, 7 October 1881 - Oegstgeest, 6 Maart 1952)
Den 7den October 1951 herdachten we in een kring van goede vrienden de
zeventigste verjaardag van Mien de Gelder-Jansen. Ze heeft haar leven lang geleden
onder een zwakke gezondheid; deze feestdag was door haar vrienden dan ook zoo
ingericht, dat hij voor haar zoo weinig mogelijk vermoeiend zou zijn. Ze heeft er zeer
van genoten en dat ze eenige dagen noodig zou hebben om van de inspanning en
de emotie te bekomen, wist ze van te voren en ze had het er graag voor over.
Niettemin had ze een maand eerder in een brief geschreven: ‘Ik vind angstig veel
aan het leven. I am so keen on everything. Dat moest toch niet op mijn leeftijd. In
October word ik 70; en ik weet helaas zeker dat ik in mijn jeugd, op mijn 20e jaar,
veel meer op de dood was voorbereid dan ik nu ben’. Aan het eind van het feestmaal
op dien 7den October sprak ze al haar aanwezige vrienden toe en ging uitvoerig in
op haar speciale relatie tot elk van hen. Voor velen van ons was het de laatste keer,
dat we haar in betrekkelijk goede gezondheid ontmoetten. In de winter daarna is ze
veel ziek geweest en nu en dan ernstig. Maar het leek dat ze er toch wel weer
bovenop zou komen, toen ze onverwachts stierf, op 6 Maart 1952.
Petronella Willemina Johanna Jansen werd geboren te Middelburg op 7 Oct.
1881. Haar vader, Willem Johan Jansen was daar geneesheer. Haar moeder, zijn
tweede vrouw, was Hendrika Kap. Uit het eerste huwelijk van haar vader waren drie
dochters, al bijna volwassen toen Mien, de oudste uit het tweede huwelijk, geboren
werd. Een jonger zusje werd 8 jaar later geboren. Zij groeide dus op, in zekere zin,
als kind-alleen. Geen van de andere kinderen in het gezin van haar ouders waren
haar leeftijdgenooten. Ze was een rustig, tevreden kind, gelukkig in eigen spelen
en eigen fantasie en zonder veel problemen. ‘Tot mijn tiende jaar’, schrijft ze later,
‘leefde ik als een vogeltje in licht en zonneschijn, in een groote, intense, onbewuste
gelukkigheid, rein en alles omvattend’. Schoolmoeilijkheden kende ze niet; ze was
zeer vlug en zeer geïnteresseerd, wat verlegen en schuchter tusschen vaak veel
oudere klasgenooten. Ook haar groote muzikale begaafdheid werd vroeg ontdekt
en ontwikkeld. Steeds is muziek haar een groote vreugde geweest.
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Toen ze 11 jaar was, besloten haar ouders haar toelatingsexamen voor het
gymnasium te laten doen, ten deele misschien wel omdat ze op de meisjesschool
met enkel veel ondere klasgenootjes, wat te veel onder een druk leefde. Dat dit
buiten haar om besloten werd, griefde haar zeer wat niet wegnam, dat ze zes
heerlijke jaren op het gymnasium heeft gehad. Er waren daar toen nog maar zeer
weinig meisjes en deze stonden wat buiten het klasverband. In een hoogere klas
vond zij er Annie Japikse (later gehuwd met de uitgever J.C. Brusse), met wie ze
haar leven lang zeer bevriend is gebleven.
Haar aanleg was zeer uitdrukkelijk in de litteraire richting, een echte alpha-leerling.
Na haar eind-examen besloot ze in Leiden Nieuwe Letteren te aan studeeren. Haar
vader was reeds overleden toen ze 13 was, haar groote zusters hadden allen hun
eigen weg gevonden; en zoo verhuisde haar moeder met haar en het jongere zusje
naar Leiden. Het weggaan uit Middelburg, dat ze zeer liefhad, viel haar zwaar, vooral
ook omdat ze er geen onderlijk huis meer zou vinden.
In Leiden, aan de Universiteit, was het voor haar, de zeventien-jarige, die zich
altijd schuchter en verlegen had gevoeld, een openbaring, dat ze ineens meetelde,
zoowel onder de professoren, toen ze weldra blijk van haar begaafdheid begon te
geven, als onder haar medestudenten. In Januari 1900 werd zij een van de
opriehtsters van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden (V.V.S.L.),
die met 30 leden begon en waarvan ze weldra bestuurslid werd. In 1901 werd ze
tot lid gekozen van het gemengde dispuut ‘Sodalicium Literis Sacrum’ (kortweg
Literis). In het Gedenkboek daarvan in 1922 wijdt Mea Mees-Verwey eenige
waardeerende woorden aan haar prestaties in dat dispuut. Tot haar goede vrienden
in haar studententijd behoorden onder meer Nel Cohen Stuart, Nel Lohr, Jacoba
van Velsen, M. van Blankenstein, J.J. de Gelder.
In 1906 werd zij doctoranda in de Nederlandsche letteren en in Augustus van
datzelfde jaar vertrok ze naar Kopenhagen. Ze had zich voor haar examen reeds
met Oud-Noorsch beziggehouden en toen het plan ontstond, naar Denemarken te
gaan, is zij begonnen met de studie van het Deensch, die in later jaren zich heeft
uitgebreid naar kennis van alle drie de Skandinavische talen.
Als onderwerp van een proefschrift had Professor Uhlenbeck haar de uitgave van
een IJslandsche saga voorgesteld. In Kopenhagen heeft zij op de Koninklijke
Bibliotheek een paar handschriften overgeschreven,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953

78
een werk, dat de heele winter in beslag nam. Zij bleef er bijna een jaar en volgde
er colleges van prof. Finnur Johnsson, een IJslander en prof. Wimmer.
Tegelijkertijd nam zij lessen in het modern IJslandsch en toen zij vond, dat zij
daar niet genoeg vordering in maakte, werd dit de aanleiding tot haar besluit, om
naar het land zelf te gaan. Ze vertrok erheen in Juni 1907 en bleef er twee maanden.
Een rapport over die zeer interessante reis en lange, uitvoerige brieven, die ze
vandaar naar Holland schreef, geven ons een levendig beeld van haar avonturen.
Te paard, in IJslandsch costuum, maakte ze dagenlange tochten over het eiland:
daar ze IJslandsch sprak, kwam ze gemakkelijk in contact met de bewoners, die,
zeer hartelijk en gastvrij, ten volle bereid waren, deze jonge Hollandsche te vertellen
over hun land, hun saga's, hun liederen.
Eind Augustus ging ze weer naar Leiden terug om kort daarop nog voor eenige
maanden naar Stockholm te gaan.
In 1908 trad ze in het huwelijk met Jan Jacob de Gelder, die een betrekking eerst
als assistent en sedert 1909 als conservator aan het Leidsche Prentenkabinet had
aanvaard. Later werd hij daarvan directeur en bleef dat tot een bezuiniging in de
dertiger jaren hem vóór de pensioengerechtigde leeftijd op wachtgeld stelde.
Van haar plan om te promoveeren op een nieuwe uitgave van eenige IJslandsche
saga's is niets gekomen. Zij zag ten slotte wel in, dat de voorbereiding van een tekst
met alle varianten en wat er verder bij zulk een uitgaaf te pas komt, een werk was,
dat haar al heel weinig lag.
Ze heeft toen als onderwerp van een proefschrift willen kiezen: De vrouw in de
IJslandsche saga's en daarvoor veel voorbereidend werk gedaan, onder anderen
een uittreksel gemaakt van alle, toen in uitgave bestaande saga's. Maar ook hierin
is zij niet geslaagd, daar zij niet instemde met de verlangens van haar promotor.
Intusschen was ze begonnen privaatlessen te geven, vooral in Grieksch en Latijn.
Ze had zich in de stof behoorlijk ingewerkt en was te conscientieus om lessen te
aanvaarden, waarvoor ze zich niet competent voelde. Ze was een voortreffelijk
paedagoge niet alleen, maar genoot ook zelf zeer van het lesgeven en van het
contact met de jeugd, die haar warme belangstelling had. Op den duur begon het
haar echter te hinderen, dat ze lessen gaf, waarvoor ze feitelijk niet bevoegd was
en zoo besloot ze, klassieke letteren te gaan studeeren. Zoo deed ze daarin in Nov.
'19 candidaats- en in Dec. '22 doctoraal-examen.
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Een groot aantal leerlingen heeft in den loop der jaren van haar lessen geprofiteerd
en veelal genoten. Ik spreek hier ook uit persoonlijke ervaring, daar ze op
voortreffelijke wijze een van mijn zoons voor het aanvullend Staatsexamen heeft
voorbereid.
Naast het lesgeven is ze zich in latere jaren ook op vertalen gaan toeleggen. Ook
dit deed ze met groote liefde en toewijding en met groote bekwaamheid. Ze had
een voortreffelijke stijl en rustte niet, voor ze zich in elk onderdeel van haar onderwerp
had ingeleefd. Haar talenkennis was zeer gedegen. Zij vertaalde uit het Engelsch,
het Italiaansch en de Skandinavische talen. Tot haar belangrijke vertalingen
behooren: Lama Yongden, Mipam; G. de Lorenzo, Het Oude Boeddhisme; Carlo
Levi, Christus ging Eboli voorbij; en verhalen van Johan Falkberget en Margit
Söderholm.
Eigen litterair werk heeft ze niet gepubliceerd. Opstellen en aanteekeningen over
zeer verschillende onderwerpen bevinden zich in haar nalatenschap. En talloos zijn
haar brieven, waarin ze blijkt geeft van een fijne opmerkingsgave, een zeer juist
psychologisch inzicht, ook over zichzelf, een rijke geestelijke inhoud en het vermogen
om dit alles beeldend en boeiend voor te dragen. Een vriend van haar, Leidsch
hoogleeraar, schrijft haar eens: ‘We hebben je allen zoo noodig, jij, die ons de
gedachten van vreemden in prachtig Nederlandsch kunt vertolken! Wat heb ik niet
genooten van Mipam en die prachtige Falkberget! Lange, dikke boeken heb je
vertaald. Ik heb het vermoeden, dat, wanneer je je eigen gedachten aan het papier
zou toevertrouwen, gedachten, die je zoo vaak aarzelend, als om de hoek glurend,
uitspreekt, de wereld nog verbaasd zou staan. ‘Vertalen en studeeren’, zeg je - een
executief en absorbeerend talent dus, terwijl je wellicht het componeeren nader zou
liggen’. Met dit laatste stemde zij zelf overigens niet in.
Na dit korte overzicht van haar levensloop wil ik trachten nog met enkele woorden
haar persoonlijkheid te schetsen. Ze had zeer vele gaven, van geest en hart beide.
Haar leven lang gehinderd door een zwakke gezondheid, had ze een onuitputtelijke
energie, die haar in staat stelde veel te presteeren. Haar intellectueele begaafdheid
was in het bijzonder litterair en taalkundig, daarnaast was ze zeer kunstzinnig en
had ook op dat gebied een zuiver oordeel en een uitgebreide kennis Talen leerde
ze met groot gemak en voor de uitspraak had ze een fijn gehoor. Haar groote
muzikaliteit zal daarbij ook wel een rol ge-
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speeld hebben. Maar meer nog dan het groote gemak, waarmee ze opnam, trof de
intense belangstelling, de toegewijde liefde, waarmee ze werkte. Studeeren was
haar groote vreugde, tot het eind van haar leven toe. Zeer groot is het aantal
onderwerpen, waaraan ze een tijd haar studie wijdde. Ze schreef een uitgebreide
analyse van Shakespeare's Hamlet, was een ijverig lid van de Vereeniging Dante
Alighieri en deed veel aan Dante-studie. Men mag het betreuren, dat ze, naar buiten
toe, niet productief was. Ik denk dat ze, eenerzijds, in haar bescheidenheid, haar
werk niet belangrijk genoeg vond voor publicatie, aan de andere kant is ze in zekere
zin altijd gebleven, wat ze, volgens eigen zeggen, tot haar tiende jaar was: ‘een
vogeltje, dat leeft in licht en zonneschijn’, zonder aspiraties van iets te willen zijn of
bereiken.
In overeenstemming hiermee heeft ook haar religieus gevoel zich nooit in een
bepaalde vorm gebonden. Maar de bekoring, die voor haar lag in de figuur van
Sint-Franciscus, was een uiting van haar vroomheid en van haar vertedering voor
al wat leeft en lijdt.
Naast haar liefde en belangstelling voor studie, waren die voor alle dingen van
het gewone leven zeker niet minder groot: voor kleeren, voor handwerken, voor
huis en tuin. Maar ook in dit alles was ze een schoonheidzoekster.
Doch het diepst nog was haar belangstelling, haar intens zich in-leven en
medeleven met ieder mensch met wie ze in contact kwam, toevallig of opzettelijk.
Ze had een zeer goed psychologisch inzicht en ook veel kennis van psychologie.
Dit, tezamen met haar warme liefde voor de menschen, maakte dat iedere leerling
na de eerste les al meer was, dan een leerling - een mensch, die op haar weg was
gekomen, voor wie ze verantwoordelijkheid had, voor veel meer dan alleen de
leerstof die ze hem moest bijbrengen, in wie ze zich inleefde en die haar boeide.
Geen wonder dat ze in ruime mate de gave van vriendschap had, de gave van
vriend te zijn.
Vanaf haar studietijd heeft ze vrijwel haar heele leven in Leiden en omgeving
gewoond. Maar een nieuwe phase brak aan, toen de de Gelders in 1922 het huis
‘de Schoutenburg’ in Oegstgeest kochten, waar ze tot het einde toe gewoond heeft.
Het was een groot onderwetsch huis met een sprookjesachtige tuin, ‘een
boerenburgemeestershuis’ noemde ze het. Het was inwendig verbrokkeld en
verknoeid door vorige bewoners. Maar haar man, met zijn onfeilbaar inzicht in
schoone verhoudingen, wist het weer te doen herleven tot een aesthetisch geheel.
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Wat hebben dit huis en deze tuin een groote plaats in haar hartingenomen! Hoe
genoot ze ervan in haar studeerkamer te zitten met het heerlijke uitzicht over de
bollenvelden. En hoe vele vrienden hebben niet meegenoten van dit heerlijke huis,
van de hartelijke gastvrijheid der bewoners, de rij logeerkamers, die altijd ter
beschikking stonden.
Hoewel zij zelf geen kinderen hadden, was De Schoutenburg allerminst gespeend
van jeugd. Kinderen van vrienden, de ‘Brussejongens’ en hun jongere zuster, onder
anderen, waren er frequente gasten, en vele andere jonge menschen met wie zij
contact kregen. Tot jonge menschen voelde zij zich bijzonder aangetrokken en ze
begreep ze zoo goed: misschien wel doordat zij zelf, ondanks haar geestelijke
rijpheid, altijd een zekere mate van kinderlijkheid heeft gehouden, iets argeloos',
onbevangens, ook een zekere weerloosheid tegen de hardheid van het leven, zooals
die in de oorlogsjaren tot ons kwam.
En dan heeft ze, tot het eind van haar leven een gave behouden, die zoovelen,
als ze haar al bezeten hebben, te vroeg verliezen: de gave van te genieten. Te
genieten van het schoone, van het heele leven, van kleine gebeurlijkheden; en ze
wist, door haar boeiend vertellen anderen te laten meegenieten. Dit alles maakte
omgang met haar altijd weer verfrisschend, opwekkend, verrijkend.
Uiteraard hield ze veel van reizen en het was ten volle aan haar besteed. Lange
jaren kwam daar niet van, maar vanaf 1924 tot: '38 brachten zij en haar man vrijwel
elk jaar een maand of langer in Italië door, waar zij, een zeer kunstzinnig echtpaar,
de schoonste belevingen hadden. In de latere jaren, toen reizen weer mogelijk was,
gingen ze meestal in Engeland vacantie nemen. In de zomer van '51 maakte zij
haar laatste reis daarheen.
Een zeer groote rol heeft in haar leven de muziek gespeeld. Toen ze in
Kopenhagen kwam (1906) schreef ze al gauw: ‘Ik kon het niet uithouden zonder
piano. En het is zoo'n mooie - hij klinkt heerlijk...!’ De strenge muziek van Bach
boeide haar in het bijzonder. Een bevriend violist schreef bij haar dood: ‘Het is reeds
heel lang geleden, dat ik met haar samen viool en piano speelde en toen bewonderde
ik haar mooie techniek, haar muzikaliteit, die vooral in Mozart zoo tot uiting kwam’.
Hoewel het, nu ik dit schrijf, alweer twee jaar geleden is, dat zij heenging, staat
haar beeld van een zeer bijzondere en geheel eigen persoonlijkheid mij nog volkomen
levendig voor den geest.
T.C. CLAY-JOLLES
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Lijst der vertalingen

Uit het Deens:
1937

H.C. Branner, Speelgoed; Noordholl.
Uitg. Mij, Amsterdam (Legetøj; en Roman
om en Forretning, København 1937).

1940

Fredrik Nygaard, De Nar van Athene;
Noordholl. Uitg. Mij, Amsterdam (Athens
Nar).

1948

Svend R. Christensen, Sahara, Narvik,
Brest; Zuidholl. Uitg. Mij, Den Haag (id.,
København, 1940).

1949

Kelvin Lindemann, Het Huis met de
groene Boom (I: Het goede schip ‘De
Hoop’; II: Het goede voornemen);
Zuidholl. Uitg. Mij, Den Haag
(København, 1943).

1949

Aage Marcus, De blauwe Draak.
Levenswijsheid en Kunst in het oude
China; H.E. Stenfert Kroese, Leiden (Den
blaa Drage, København, 1948).

1952

Frans de Jessen, Katja. Een Russisch
Vrouwenleven; Zuidholl. Uitg. Mij, Den
Haag (Katja, en Fortaelling fra Rusland,
København, 1942, eerste uitgave 1921).

Nog niet verschenen:
Sigurd Elkjaer, Jens Rytter (København, 1941).

Uit het Engels:
1940

Lama Yongden, Mipam, de Lama der vijf
wijsheden. Tibetaanse roman; Van
Loghem Slaterus' Uitg. Mij, Arnhem (naar
de bewerking van Percy Lloyd en
Bernard Miall, London 1938).
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Uit het Italiaans:
1946

Angelo Gatti, De Zonneventer; Zuidholl.
Uitg. Mij, Den Haag (Il Mercante di sole,
Mondadori, 1942).

1949

Giuseppo de Lorenzo, Het oude
Boeddhisme; Wereldbibliotheek,
Amsterdam (India e Buddhismo antico,
Bari, 5a ed. 1926).

1950

Carlo Levi, Christus ging Eboli voorbij;
Zuidholl. Uitg. Mij, Den Haag (Cristo si è
fermato a Eboli, 5a ed. 1947).

Uit het Noors:
1938

Johan Falkberget, Christianus Sextus,
de geschiedenis van een mijngroeve
(Oslo, 1927-'35).
I: De Pioniers; Zuidholl. Uitg. Mij, Den
Haag (De förste Geseller).

1939

id. II: Naar Bergstad (id. (I Hammerens
Tegn).

1940

id. III: De Klokken luiden (id.
Tårnvekteren).

1944

Johan Falkberget, Anna-Margreet;
Zuidholl. Uitg. Mij, Den Haag (Nattens
Brød, Ann Margritt, Oslo, 1940).

Nog niet verschenen:
Olav Duun, Menneske og Maktene, Oslo, 1938.

Uit het Zweeds:
1948-'49

Nils Antoni, Een boek over Zenuwen; L.
Stafleu. Leiden (En Bok om Nerver,
Stockholm, 1946).

1950

Margrit Söderholm, Als de dauw hangt
komt er regen; Zuidholl. Uitg. Mij, Den
Haag (Driver Dagg faller Regn,
Stockholm, 1943).
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1951

Margrit Söderholm, Charlotte
Anckarberg; Zuidholl. Uitg. Mij, Den Haag
(Grevinna, Stockholm, 1945).

1952

Margrit Söderholm, De Gebroeders
Anckarberg; Zuidholl. Uitg. Mij, Den Haag
(Bröderna, Stockholm, 1950).

Nog niet verschenen:
Helmer Linderholm, Det brusar i Granarna, Stockholm 1942.
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Hendrik Anthony Kramers
(Rotterdam, 17 December 1894 - Oegstgeest, 24 April 1952)
In '38 is Kramers tot lid van onze Maatschappij benoemd. Het is slechts één uit een
hele reeks van eerbewijzen die hem al vroeg ten deel vielen. Het begon met zijn
lidmaatschap van de Deense Academie van Wetenschappen en Letteren in '25,
toen hij maar net dertig was. Later volgden eredoctoraten van Oslo, Lund, Stockholm
en de Sorbonne, en zijn verwerving van de Lorentz-medaille in '48. En dat ging zo
voort tot en met de Hughesmedaille in '51 van de ‘Royal Society’ te Londen. Want
deze opsomming is niet eens volledig; hij werd behalve van de Deense, ook nog
lid van de Nederlandse, Franse, Noorse en Vlaamse academies, van de Royal
Society van Edinburgh en erelid van de American Physical Society. En nog kan ik
niet zeker zijn, dat dit alles is. Nu ik dit zo boekstaaf, gelijk een plichtbewust necroloog
betaamt, verbaas ik mij telkens opnieuw: Kramers zelf had me nooit meer verteld
dan van de ‘ring’, die, der middeleeuwse traditie getrouw, nog bij het Oslose doctoraat
behoorde en van de Lorentz-medaille wist ik alleen, omdat ik, als vriend, bij die
plechtigheid was uitgenodigd.
De letterkundige onderscheiding van het lidmaatschap onzer maatschappij is,
maatschappelijk gesproken, de minst waardevolle, maar zij is tegelijk de meest
typerende, omdat zij het ongedwongen bewijs levert van Kramers' veelzijdige
belangstelling en begaafdheid. Die benoeming toch was noch zo-maar een versiering
noch een vergissing. Hij heeft er nooit over geschreven, maar dat neemt niet weg,
dat Kramers tot de niet zo talrijke Shakespeare-kenners van Nederland dient te
worden gerekend. Hij is jarenlang lid geweest van een clubje in Oegstgeest, dat de
grootste dramaturg las en herlas. En Shakespeare was waarlijk de enige schrijver
niet wiens werken een wereld voor hem betekenden, waarin hij zich thuis voelde.
Van zijn literaire preoccupatie getuigt ook de zorg-voor-de-vorm die hij aan de
dag legde als zijn eigen verlangen of een verzoek van derden hem een opstel over
een zijner jubilerende of overleden collega's liet schrijven - hij schreef er op de kop
af een dozijn in dit genre - en de korte rede, waarmee hij mij op mijn 50ste verjaardag
verraste, beschouw niet ik alleen als een meesterstukje van psychologisch
doordringingsvermogen in volmaakte stijl. Hij heeft trouwens zelf een keer, en dat
niet bij toeval, over ‘Physiker als Stylisten’ gehandeld. Rekent men
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daarbij dat hij ook op latere leeftijd nog wel in verzen vorm probeerde te geven aan
wat in hem bewoog of ook grote dichters - ik herinner mij Shelley's ‘To a skylark’ in vertaling trachtte te volgen, en vooral hoe vaak zijn geliefde en vertrouwde cello
hem zijn innerlijk evenwicht heeft doen hervinden en hoeveel in het algemeen de
muziek voor hem betekend heeft, die hij van Palestrina tot en met Ravel goed kende,
dan moet men vaststellen, hoe ook Kramers weer een bewijs is, dat de man van
wetenschap, zelfs van de exacte wetenschap, mits hij waarlijk groot is, niet tegenover,
veeleer naast de kunstenaar staat, ja kunst en wetenschap in die zeldzame
begenadigde naturen niet zijn te scheiden. Dit moge volstaan ter rechtvaardiging
van het feit dat we in deze serie levensberichten van letterkundigen er een van een
natuurkundige opnemen.
Het levensbericht van een natuurkundige, maar we zullen ons uiteraard niet
verstouten, hem als natuurkundige te schetsen. Dat is elders gebeurd en aan het
eind van dit opstel vindt degeen, die daarin belangstelt, de nodige bibliografische
aanwijzingen. In deze bladzijden zal men evenmin een schets vinden van de mens
Kramers. Ook deze vindt men elders en wel in ‘De Nieuwe Stem’, waar ik getracht
heb aan die moeilijke opdracht naar mijn beste kunnen te voldoen. Noch wil ik
tenslotte hier uitweiden over het belang van de moderne natuurkundigen in het
algemeen en in het bizonder dat van Kramers voor andere wetenschappen in het
algemeen en in het bizonder ook zoals ik dat zelf voor de geschiedwetenschap heb
ondervonden. Tot dit laatste hoop ik elders nog eens gelegenheid te vinden. Hier
gaat het slechts en mag het slechts gaan om een veel bescheidener doel, om een
overzicht van de uiterlijke feiten van zijn leven. Een bescheiden, maar nochtans
nuttig doel. Want juist deze feiten immers plegen het eerst vergeten te worden als
zij niet worden opgetekend door de tijdgenoot die hem gekend en, zoals in dit geval,
goed gekend heeft. Meer dan een halve eeuw immers heeft onze vriendschap
geduurd. Verzaakt de tijdgenoot die voor de hand liggende plicht, dan kunnen die
feiten later weliswaar nog gereconstrueerd worden, maar nooit zonder onnodig veel
moeite, gelijk een ieder weet, die weleens voor die taak is komen te staan.
Hans Kramers werd geboren op 17 December 1894 als derde zoon van dokter
Kramers en diens vrouw Suzanna Breukelman in het huis op de Coolsingel 47 te
Rotterdam. Het eerste kind uit dit gezin was ons medelid Johannes Hendrik Kramers,
(geb. 1891) gezegd Jan, die stierf op
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de laatste verjaardag van zijn broer Hans, 17 December 1951. Het tweede was
Willem (1892), die arts werd. Na Hans werden in hetzelfde gezin nog twee zoons
geboren: Cornelis (1897) en Theo (1902). Kramers bezocht de Lagere School in
de Van Oldebarneveltstraat en de 5-jarige H.B.S. op de 's Gravendijkwal, waarna
hij in '12, na één jaar studie, staatsexamen B deed. In dat jaar ook verhuisde het
gezin van De Baan 3, waar het in 1902 was komen wonen, naar de Schiedamse
Singel 65. Kort daarop, in December '12, verloor Kramers zijn moeder. Het was in
die jaren ook dat we samen probeerden Descartes te begrijpen en we in een
gymnasiasten-vriendenclubje - waartoe, behalve wij, ook H.P. Blok, J. Sj. Brouwer,
H. Cramer en L. Hoyack behoorden - zoveel mogelijk moderne klassieken lazen en
tegelijk ieder onzer zich onbewust voorbereidde op de rol die hij in zijn later leven
zou hebben te vervullen. Het was onze ‘Titaantjes’-tijd, waarin de triomf der
zelfbewustwording in het tragi-comische gewaad der zelfoverschatting gekleed gaat.
Bij Kramers in elk geval moet men dan toevoegen: der schijnbare zelfoverschatting.
Na in September '12 als student in Leiden te zijn ingeschreven, slaagde Kramers
daar in '16 voor zijn doctoraal-examen met natuurkunde als hoofdvak. Zò kort was
de tijd van zijn studie niet, of Kramers vond nog tijd voor een redacteurschap van
de ‘Minerva’, het algemeen studentenblad destijds, waarvan de hoofdredactie als
een voor ons vanzelf sprekend prerogatief in Leiden was gevestigd. Kramers was
daar meer op zijn plaats dan men van een fysicus denken zou. Toen er eens een
stuk binnenkwam, waarin weinig geweten en veel ‘gevoeld’ werd, redigeerde Kramers
de redactionele weigering: ‘Wij vinden Uw stuk ongeschikt. Wij weten niet of 't zo
is, maar wij voelen het zo’. Na zijn doctoraal werd hij leraar in de wis- en natuurkunde
aan het gymnasium in Arnhem. Uit die tijd twee anecdotes. De eerste een laatste
rest van zelfbesef, dat hem vreemder werd naarmate hij er meer reden toe kreeg:
toen de rector hem eens zijn te laat komen verweet, antwoordde hij in alle ernst,
dat men ook moest bedenken hoeveel meer hij in die kortere tijd de kinderen leerde
dan anderen in het volle uur. Alsook die andere anecdote die getuigt van zijn trouwens altijd gebleven - schroom tegenover vrouwen, zoals ze vaker bij jongens
voorkomt die zonder zusje zijn opgegroeid: hoe hevig hij geschrokken was, toen hij
tegen een meisje van bijna zijn eigen leeftijd gezegd had voor het bord te komen
en zij dat, tegen zijn onbewuste verwachting in, ook werkelijk gedaan had. Hij
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bleef overigens maar twee maanden bij het Voorbereidend Hoger Onderwijs.
Ehrenfest, zijn voornaamste Leidse leermeester, placht de begaafdste zijner
studenten aan te raden, hun studie te voltooien door enkele jaren bij een
vooraanstaand vakgenoot in het buitenland te gaan werken. Dat hij dit ook Kramers
gedaan heeft, zou ik niet durven zeggen. Ik heb meer de indruk dat Ehrenfest toen
nog niet precies wist wat hij aan Kramers had, die zo begaafd was dat er destijds
ook nog wel iets anders dan een fysicus uit hem had kunnen groeien. Hoe dit zij,
Kramers wilde in elk geval ook zelf er uit. Hij dacht aan Born in Göttingen, maar de
oorlog belette dat. Hij ging - per schip - naar Bohr in Kopenhagen: een dier
toevalligheden die achteraf dit toevallig karakter verliezen, omdat men ze niet anders
meer dan in het licht van zo-moest-het-zijn kan zien. Niels Bohr had namelijk
inderdaad al wel in '13 zijn beroemd geworden atoommodel gevonden, maar het
was er in '16 toch nog verre vandaan dat de betekenis daarvan internationaal erkend
zou zijn. Heeft Kramers Bohrs ware grootte niettemin met de voelhorens zijner
congenialiteit reeds toen getast? Alweer, hoe het zij, hij moest en zou daarheen.
De zomervacantie van '16 brachten wij als gerekt afscheid samen in de Burgh op
Texel door in het hotel van die naam, waar ik bezig was Rolland's ‘Jean Christophe’
te vertalen en Kramers in 14 dagen Deens leerde en wij tussendoor beiden, maar
in alle vrede en vriendschap, verliefd werden op struise Trijntje, de dochter van de
waard.
September '16 gegaan, kwam hij in '19 voor de verdediging van zijn proefschrift
in Leiden terug. Hoe grote verwachtingen men toen reeds op Kramers bouwde,
moge blijken uit het feit, dat op zijn receptie na afloop der promotie, die toevallig op
mijn kamer plaats had, omdat daar ruimte was, behalve de promotor Ehrenfest, ook
Bohr, Lorentz en Kamerlingh Onnes aanwezig waren. De beide laatsten waren toen
reeds Nobelprijsdragers en Bohr zou het drie jaar later worden. Dat Kramers die
eer nooit te beurt gevallen is, is, voorzover geen zuiver toeval, te wijten aan de hem
zo tekenende ultra-royale collegialiteit tegenover Heisenberg, die deze begeerde
prijs in '32 verwierf. Want een van zijn Noorse collega's, Egil Hylleraas, zegt - en
terecht wel - in zijn herdenkingsartikel van hem ‘han raget høyt opp blant - for ikke
å si høyt over - mange av dem som er blitt baeret med Nobelprisen’.
Geen wonder dan ook, dat toen in '20 Bohr's Instituut voor Theoretische
Natuurkunde in Kopenhagen werd gesticht, Kramers er de eerste assistent werd.
In datzelfde jaar trouwde hij met de jonge Deense
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concert-zangeres Anna Petersen, die tot zijn dood toe zijn vrouw zou blijven. Uit dit
huwelijk is, in '21 en nog in Kopenhagen, de oudste dochter Suzanna geboren, later
nog door twee dochters, Agnete en Martina, en een zoon Jan gevolgd. Onder de
inspirerende leiding zowel van Bohr als van Kramers werd het Instituut al spoedig
een internationaal centrum voor de ontwikkeling der natuurkunde, die juist in die
jaren in haar meest revolutionnaire fase verkeerde. Het was toen ook, '23, dat Dirk
Coster, de latere, ook al gestorven Groningse hoogleraar, er langs
spectraal-analytische weg en Hevesy langs chemische weg het nieuwe element
ontdekten, dat zij ter ere van Kopenhagen naar de Latijnse naam van die stad
Hafnium noemden.
In 1922 werd Kramers er lector in de theoretische fysica, om het vier jaar te blijven.
In '26, op 32-jarige leeftijd, werd hij als opvolger van Julius naar Utrecht geroepen.
Een professors-benoeming op die leeftijd is in de regel een crediet-benoeming. Niet
zo bij Kramers, die toen al een kleine 30 publicaties op zijn naam had staan. Terwijl
hij zich vol-op aan zijn docententaak wijdde - en hóe, daarvan heeft meer dan één
van zijn leerlingen getuigd - vond hij in zijn acht Utrechtse jaren ook nog de tijd voor
een 50-tal nieuwe publicaties, waaronder het begin van het grote handboek over
de grondslagen der quantum-theorie. Ik zie er hem nog zitten in die wonderlijke
geordende wanorde, die zo kenmerkend voor hem was, naast zijn schrijftafel, omdat
daar toevallig de wieg op terecht gekomen was, terwijl zijn oudste dochtertje bezig
was, over de schrijfmachine heen, met een poging zijn jongste spek te leren eten.
De volgetypte vellen bleven niet onberoerd door dit streven, Kramers wel. Hij
aanvaardde dit stukje leven, zoals hij het hele leven aanvaardde, in zijn hoogste
hoogten en diepste diepten, zoals hij ook het einde aanvaard heeft. ‘'t Is toch wel
een hele tijd hè, 57 jaar’, zei hij kort voor zijn dood tegen zijn vrouw, als een
verontschuldiging en een troost tegelijk voor zijn vroege heengaan. - En deze halve
eeuw boordevol bewust en intens leven was inderdaad een hele tijd.
In '34 kwam hij op de plaats die, zo iemand, hem toekwam, op de stoel van
Lorentz, waar hij Ehrenfest opvolgde. In Oegstgeest bouwde hij zich toen een huis,
Poelgeesterweg 2, dat weldra evenals zijn Utrechtse woning - Johan Willem
Frisostraat 12 - een internationaal centrum van wetenschappelijk en gezellig verkeer
werd. Wat later werd hij ook nog buitengewoon hoogleraar in Delft. Ook in Leiden
weer had hij alles voor zijn studenten over, met name voor de begaafde. Zijn
tentamens
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en zelfs zijn examens, hebben twee hunner - Belinfante en ter Haar - getuigd, waren
tegelijk colleges. Op zijn colloquia vroeg hij naar details en duidelijker verklaring als
hij dacht dat de studenten het gebodene moeilijk zouden kunnen volgen of begrijpen.
Zelf heeft hij me wel verteld, hoe ook voor hem de bij hem verschenen proefschriften
nagels aan zijn doodkist waren door de ‘zeeën van tijd’ die zij kostten, maar met
hoeveel vreugde hij desondanks zijn goede promovendi die nagels erin liet slaan.
En hij heeft tussen '29 en '52 niet minder dan 27 doctorandi tot doctor gepromoveerd.
Maar iemand van zijn kwaliteit is het in de regel niet gegund zich alleen aan de
wetenschap, zelfs niet aan de wetenschap en het onderwijs alleen te wijden. Er zijn
nog congressen en organisaties waar zo iemand niet buiten kan blijven, al zou hij
dat willen. Kramers wilde het ook niet. Hij werd zich de plicht der moderne
natuurkundigen tegenover de maatschappij meer en meer bewust. Voorzover het
nog nodig was, schrikte de eerste atoombom hem wakker, al wist hij dat deze op
komst was en al kende hij vooruit de uitwerking daarvan. Het gemak waarmee hij
zijn talen sprak, erfelijke eigenschap van de Kramersen-zijn tante Martien fungeerde
jarenlang als tolk op de internationale socialistische congressen van vóór
Wereldoorlog I en zijn oudste broer was om hetzelfde talent beroemd - zijn
onaantastbare eerlijkheid, zijn bonhommie tenslotte en - natuurlijk - zijn overal erkend
eerste rangs vakmanschap, bestemden hem als het ware buiten zijn wil om voor
een internationaal-organisatorische rol. Hij heeft ook die plicht niet verzaakt, tot
schade hoogstwaarschijnlijk van zijn gezondheid. Door de oorlog was hij nog redelijk
goed heengekomen. Ofschoon hij behoorde tot de Leidse professoren die bedankten
toen de Duitsers het al te bont maakten, hebben zij hem toch ongemoeid gelaten,
waartoe zowel zijn internationale faam - met atoomgeleerden van die rang moest
men voorzichtig zijn - als ook zijn non-agressieve natuur het hunne zullen hebben
bijgedragen.
1946 werd in internationaal opzicht het toppunt van zijn loopbaan. Het 'scientific
and technological committee of the United Nations Atomic Energy Commission,
waarin Oost en West destijds nog samenwerkten, had een onpartijdige voorzitter
nodig. Men kende Kramers: in 1928 al was hij ‘visiting professor’ in Ann Arbor
geweest en in '30 in Berkeley. Maar wat meer zegt: men wist wat men aan hem
had. Men koos Kramers. Hij zette toen in New York er alles op, de basis te scheppen
voor effectieve internationale contrôle op de vrijmaking en
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het gebruik der energie van de atoomkern. En het was zijn gerechtvaardigde trots
dat het hem in onuitsprekelijk moeilijke en langdurige onderhandelingen gelukt is,
de - voorwaardelijke - instemming van beide partijen voor zijn rapport te krijgen dat
eenstemmig werd aangenomen en aangeboden aan de politieke commissie. Des
te groter was de slag, toen bleek dat de geleerden wel wikken konden, maar de
politici beschikken bleven - en anders dan gewikt was. In Holland terug trof hem,
Augustus '47, een nieuwe slag - of was het dezelfde? - een opzichzelf niet ernstige
hersenbloeding, waarvan hij mogelijk geheel had kunnen herstellen als het in zijn
aard had gelegen, zich in acht te nemen. Maar eer was het tegenovergestelde het
geval. Enkele jaren later kwam een tweede waarschuwing: een hartafwijking;
aandoening die hij na enkele weken, maar ook weer meer schijnbaar dan werkelijk
te boven was. Klachten over vermoeidheid tenminste, die ook voordien al niet
ontbroken hadden, waren in zijn laatste jaren regel. Tevergeefs probeerde hij door
rust of juist door onrust die vermoeidheid te overwinnen of althans te onderdrukken.
Neemt men zijn afnemende krachten in overweging, bedenkt men dat ook hem
teleurstelling en tegenwerking niet bespaard bleven, dan wordt het helemaal
onwaarschijnlijk, wat hij desondanks in dat laatste lustrum nog gepresteerd heeft.
Waren er in de Leidse tijd van '34 tot aan zijn ziekte 70 verhandelingen en bijdragen,
groot en klein, van zijn hand verschenen, '47 en de jaren daarna leverden er toch
nog altijd elf op. Doch de scripta zijn dan lang niet alles, de dicta gaan hen steeds
meer in belang overtreffen. Daar is, van '46-'51, het presidentschap van de ‘Union
Internationale de Physique Pure et Appliquée’, in welke hoedanigheid hij, geholpen
door de Unesco-subsidies, een reeks internationale natuurkundige congressen en
colloquia over de hele Westerse wereld hielp organiseren: niet minder dan 26 in 11
verschillende landen, waarvan hij er verscheidene bijwoonde en voorzat, o.a. dat
te Brussel (Sept. '48), te Florence (Mei '49) en te Washington (Oct. '51). Daar is de
FOM, de stichting voor fundamenteel onderzoek van de materie in Nederland,
waarbij hij de drijvende kracht achter de schermen was. Daar is het Instituut voor
Kernonderzoek in Amsterdam, waarbij hij mede betrokken was en daar is tenslotte
de Nederlands-Noorse samenwerking, die tot de oprichting van de uranium-reactor
te Kjeller geleid heeft; samenwerking, mogelijk gemaakt, doordat de Noren over het
zware water en de Nederlanders, door de vooruitziende blik van De
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Haas en Wiersma, over het uranium beschikten, maar die zonder Kramers' rustige
ijver en het vertrouwen dat hij ook in Noorwegen genoot, toch wel niet, en zeker
niet zo snel tot stand zou zijn gekomen. En zelfs daarmee is de lijst van zijn
para-wetenschappelijke bemoeiingen nog niet uitgeput. Een tijdlang is hij nog
redacteur van ‘Het Kouter’ geweest en heeft er in de jaren '36-'40 ook nog in
geschreven over algemene onderwerpen als ‘de professor in en buiten de
maatschappij’, ‘dwalingen in de natuurwetenschap’, ‘wetenschap, mens en
maatschappij’ en ‘over de voedzaamheid der filosofie’, speels en diepzinnig tegelijk,
zoals hij was. Zelfs in de jaren, dat zijn ziekte zijn krachten al meer begon te slopen,
gaf hij nog zoveel als hij kon geven, getuige zijn mederedacteurschap van de ENSIE,
waarin ook nog enkele waardevolle bijdragen van zijn hand konden worden
opgenomen. Zijn laatste openbare redevoering sprak hij uit bij de aanbieding dezer
Encyclopedie, 4 Maart 1952, aan de secretaris-generaal van het ministerie van
onderwijs en de burgemeester van Amsterdam.
Een maand later openbaarde zich de kwaal die hem noodlottig zou worden.
Professor Mulder constateerde carcinoom van de takken van de rechterluchtpijp.
Een operatie, waarbij de gehele rechterlong werd weggenomen, zou hem misschien
nog gered hebben, als zich niet daarna een verlamming van de rechter lichaamshelft
geopenbaard had. En ook dit was bezig bij te trekken, toen een ontsteking in de
resterende long nog vrij plotseling een einde aan dit rijke leven maakte: de kalender
wees 24 April 1952.
Een rijk, een verwonderlijk-rijk leven. Maar verwonderlijker nog dan zijn even
eminente als veelzijdige werkzaamheid, en zinrijker nog dan zij, is, naar het mij
voorkomt, het feit, dat Kramers zich in heel dit grote leven volkomen gelijk gebleven
is: steeds een kind onder de mensen, of, wil men het omgekeerd en toch eender:
steeds een mens onder de kinderen. En als zodanig een voorbeeld, dat misschien
nog eens geëvenaard, maar dat nimmer overtroffen kan worden.
J.M. ROMEIN

Lijst van Geschriften
Een volledige bibliografie van Kramers' werken is te vinden in het Nederlands
Tijdschrift voor Natuurkunde, XVIII nr 7 (Juli 1952), blz. 173-180. In datzelfde nummer
(blz. 181-82) tevens een lijst van onder zijn leiding geschreven dissertaties en verder
een artikel over hem van zijn leermeester en vriend Niels Bohr en een waardering
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van zijn wetenschappelijk werk door zijn leerling prof. H.B.G. Casimir. Zie voorts
F.J. Belinfante en D. ter Haar (Dept. of Physics, Purdue Univ., Lafayette, Indiana
and Dept. of Natural Philosophy, The Univ. St. Andrews, Fife, Scotland) in Science,
publ. by the American Association for the Advancement of Science, vol. 116, 1952,
p. 555-56; Egil Hylleraas in Fra Fysikkens Verden heft 3, 1952, p. 99-103; J.
Becquerel, Notice nécrologique in Mémoires et Communications de l'Académie des
sciences, séance du lundi 26 mai 1952, p. 2122-26; C.J. Gorter in Wetenschap en
Samenleving 6e jrg, nr 5 (Mei 1952) en J. de Boer, H.A.K. als wetenschappelijk
onderzoeker, en J. Romein, H.K. de mens, beide in De Nieuwe Stem, 7e jrg., 1952,
blz. 573-74 en 575-78, het laatste herdrukt in diens Carillon der Tijden, 1953, blz.
328-32.

Iconografie
Er bestaat een geschilderd portret van K. door Toon Kelder, in het bezit van Mevrouw
Kramers-Petersen dat gereproduceerd is in bovengenoemde aflevering van het
Nederl. Tijdschr. v. Natuurkunde. Voorts twee schetsen door dezelfde, één in rood
krijt en één, een pentekening, getiteld ‘Hans dormant’, beide nu in mijn bezit. Van
de vele foto's noemen wij de drie beste, een in Amerika genomen en gereproduceerd
in de bovengenoemde aflevering van Fra Fysikkens Verden, een in Kopenhagen
genomen en gereproduceerd in Politiken van 27 April '52 en tenslotte die, welke
genomen werd bij de aanbieding van de ENSIE, waarvan boven sprake was.

Correspondentie
Mevr. de wed. A. Kramers-Petersen, Poelgeestweg 2, Oegstgeest, is doende van
heinde en ver K's brieven te verzamelen. Langs deze weg moge ik een ieder die
nog brieven van K. bezit opwekken, die, hetzij in originali of in foto-copie, aan haar
te zenden. Zelf ben ik in het bezit van ons beider correspondentie, waarvan ik ook
een foto-copie aan de algemene verzameling heb toegevoegd.
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Jhr A.H. Martens van Sevenhoven
(Zutfen, 4 October 1880 - Laren (Gld.), 8 Augustus 1952)
Jonkheer Mr Anthony Hendrik Martens van Sevenhoven werd 4 October 1880 te
Zutphen geboren. Hij was een telg van een bekend. Utrechts regeringsgeslacht,
waarvan de oorsprong is te vinden in de Zuidelijke Nederlanden, met name in
Antwerpen. Een lid van dit geslacht vestigde zich in het laatst van de 16e eeuw in
de Noordelijke Nederlanden. De relatie met Gelderland kwam niet alleen tot stand,
doordat de vader van Jhr Mr A.H. Martens op het tijdstip van zijn geboorte rechter
in de Arrondissements-Rechtbank te Zutphen was, maar meer nog, doordat het
geslacht door huwelijk in het bezit was gekomen van het landgoed de Velhorst bij
Laren (Gld.). Daarheen was het, dat Martens' hart trok; hij bracht er vele vrije,
gelukkige dagen door en het was ongetwijfeld ook de reden, waarom hij in 1914
dong naar de betrekking van commies bij het Rijksarchief in Gelderland, waardoor
de banden met het schone gewest nog nauwer aangehaald werden; tot zijn
pensionering zou Martens aan genoemde instelling verbonden blijven.
Martens had oorspronkelijk een andere richting gekozen als die, welke hem
uiteindelijk de positie van Rijksarchivaris zou brengen. Wij zien hem eerst enige
jaren in Delft studeren, maar de studie der technische wetenschappen scheen hem
niet te bevredigen en daarom veranderde hij van richting, liet zich aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht als student in de rechtswetenschap inschrijven, en
promoveerde daar 5 Juli 1912 ‘cum laude’ op een proefschrift, getiteld De justitieele
colleges in de steden en op het platteland van Holland, 1795-1811.
Wie kennis neemt van de inhoud van dit proefschrift - een uiteraard droge materie
- herkent er met één oogopslag Martens' pittige stijl in, die hem zijn ganse leven is
bij gebleven. Zonder veel omhaal van woorden wist hij een typerend oordeel te
geven over één of andere zaak of een persoon; men vindt die stijl ook terug in zijn
vele rapporten en verhandelingen. Het is de stijl van een rustig man; in ieder geval
uiterlijk rustig, want zonder het te tonen, vermocht veel hem toch innerlijk wel te
beroeren en ook vaak te bezwaren. Maar buitenstaanders merkten daar niet veel
van; voor hen was hij de man, van wie men wist, wat men aan hem had en op wiens
helder oordeel men kon vertrouwen.
Voor het bijeenbrengen van de stof voor zijn proefschrift werkte
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Martens veel op het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, dat toen onder de
leiding stond van de kundige Van Riemsdijk. Maar nog vóór Martens zijn studie aan
de Utrechtse Universiteit beëindigd had, was Van Riemsdijk als Algemeen
Rijksarchivaris opgevolgd door Fruin en het zal vooral aan de invloed van
laatstgenoemde te danken zijn geweest, dat Martens de archiefrichting als levensdoel
gekozen heeft.
Allereerst was hij ruim anderhalf jaar als volontair aan het Algemeen Rijksarchief
verbonden, waar Fruin de stempel zette op zijn wijze van werken. Martens zag kans
in de tijd van zijn volontairschap, behalve enkele kleinere archiefinventarissen, de
omvangrijke arbeid, die de ordening en de inventarisatie van het archief van de
Hofkapel te 's-Gravenhage opleverde, tot een goed einde te brengen. Het resultaat
was een zorgvuldig bewerkte uitgave, die als voorbeeld van de bewerking van een
middeleeuws archief kan dienen.
De 1e Augustus 1914 werd Martens benoemd tot commies aan het Rijksarchief
in Gelderland. De toestanden, welke hij daar aantrof, waren wel gans verschillend
van die te 's-Gravenhage. Van een lijn in de ordening en inventarisatie van de inhoud
van het zo belangrijke Gelderse depôt - het grootste na dat te 's-Gravenhage - was
niet veel te bespeuren. Er werd niet systematisch gewerkt; de afdoening van vragen
liet veel te wensen over en er waren meer zaken, waarmede de streng-ordenende
geest van Martens zich slecht kon verenigen. Het spreekt vanzelf, dat het de zo
juist aangekomen jongste ambtenaar niet paste terstond zijn oordeel over deze
minder gewenste toestanden te geven, maar toch wist hij met veel beleid en takt
enkele verbeteringen door te drijven.
Geheel vrij kreeg hij de handen toen hij - na in 1919 opgeklommen te zijn tot
hoofdcommies -, in 1924 benoemd werd tot Rijksarchivaris in Gelderland; een
algehele reorganisatie van het depôt was het directe gevolg er van, waardoor hij
de onder zijn beheer staande instelling van een pakhuis vol archivalia wist te
herscheppen in een in wetenschappelijke zin welgeordende archiefbewaarplaats.
Bovendien vond hij gelegenheid een deel van zijn tijd te besteden aan het
vervaardigen van inventarissen. In de jaren vóór 1924 was van zijn hand verschenen
de beschrijving van het archief van het College tot beneficiëring van Neder-Rijn en
IJsel, een uitgave van geringe omvang, waarin echter een massa werk verscholen
lag. Daarop volgde in 1926 het zeer omvangrijke werk: het archief van de
Rekenkamer in Gelderland. Deze arbeid moet beschouwd worden als een onderdeel
van het programma, dat Martens
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zich voorgesteld had te doen uitvoeren. Het maakte de baan vrij voor de ordening
en beschrijving van één der belangrijkste archieven, welke het Gelderse depôt rijk
is, nl. het Hertogelijk archief.
Daarnaast vroeg de bewerking der Rechterlijke archieven zijn aandacht; hij belastte
er de onder hem werkende ambtenaren mede en hij liet zich van zijn programma
niet afbrengen. Wanneer die ambtenaren wel eens murmureerden en om verandering
van werk vroegen, werd hen dit tijdelijk toegestaan op stellige belofte, dat na een
korte onderbreking het hoofdwerk weer zou worden opgevat. Men hield zich aan
die afspraak en wel volgaarne. Martens toch gaf in alles het voorbeeld, dat
inspirerend werkte op de onder hem gestelde ambtenaren; hieronder reken ik ook
de ambtenaar bij de Provinciale Archiefinspectie, sedert Martens in 1925 tot
inspecteur der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Gelderland benoemd was.
Als resultaat van deze samenwerking hebben in Martens' tijd verschillende grote
inventarissen het licht gezien. Zowel vanwege de omvang der publicaties, als door
de methode van bewerking werd wel eens van de ‘Arnhemse school’ gesproken.
Hoe men deze uitlating, spottend of goed gemeend, moge opvatten, zeker is het
dat, onder Martens' bezielende leiding, het Arnhemse depôt in ruime mate voor de
beoefening der wetenschappen toegankelijk is geworden. En het valt niet te
ontkennen - Martens placht dit bij voorkomende gelegenheden naar voren te brengen
- dit moet toch behoren tot de voornaamste taak van de archivaris, die een dienend
vak beoefent.
Helaas heeft Martens, door omstandigheden buiten zijn wil, de taak, welke hij
zich zelf gesteld had, niet kunnen voltooien. In September 1944 was het
Rijksarchiefdepôt dat op een afstand van slechts enkele honderden meters van de
Rijnbrug gelegen is, plotseling geplaatst in het midden van de hevige strijd, welke
enige dagen lang tussen de geallieerde troepen en de Duitsers woedde om het
bezit van de brug. Tengevolge van de gevechtshandelingen werd het
administratiegebouw verwoest, met o.a. alle zich daarin bevindende m.s.
archiefinventarissen. Martens zelf, die niet ver van de brug woonde, heeft enige
dagen en nachten moeten verblijven in de kelder onder zijn huis, en toen hij eindelijk
zijn schuilplaats kon verlaten, moest hij dat doen met achterlating van alles, wat
hem dierbaar was: de vele familie-herinneringen in zijn huis, zijn aantekeningen
voor een werk, dat hij gehoopt had voort te zetten, ook na zijn pensionering, en nog
veel meer. Maar bovenal trof hem toen het
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leed, dat een deel van zijn arbeid: de opbouw van een goed-geordend Gelders
archiefdepôt, te loor was gegaan.
Het heeft mij altijd verwonderd, dat Martens, die lichamelijk niet zeer sterk was
en die enige malen ernstig ziek is geweest, de beproevingen van het oorlogsgeweld,
dat Arnhem in zo hevige mate heeft ondergaan, nog zo goed te boven is gekomen;
zijn sterke wil en zijn rotsvast vertrouwen in de Goddelijke voorzienigheid hebben
hem deze beproevingen doen doorstaan. Maar het valt niet te ontkennen, dat dit
alles hem toch innerlijk wel zeer beroerd moet hebben. Want de werkkracht, die hij
steeds wist te ontplooien, heeft na zijn pensionering toch wel ingeboet; er is weinig
meer gekomen van het werk, dat hij voomemens was nog te voltooien. Weer
teruggekeerd in het zwaar geteisterde Arnhem, veel kleiner behuisd en in een
omgeving, waar hij de hem zo vertrouwde inboedel met de vele familie-herinneringen
moest missen, heeft zich een hem vroeger zo vreemd zijnde apathie van hem
meester gemaakt. Wel bleef hij nog lid van de vele verenigingen, waarvan hij deel
uitmaakte van het bestuur en die vooral verband hielden met zijn vroeger ambt of
met zijn lidmaatschap van de Ned. Herv. Kerk. Als de voornaamste kunnen genoemd
worden het voorzitterschap van de vereniging ‘Gelre’, van de vereniging tot
beoefening van het Oud-Vaderlandsche Recht, van de Monumenten-Commissie
der Provincie Gelderland en van het Provinciaal College van Toezicht op de goederen
en fondsen der Ned. Herv. Gemeenten in Gelderland. Maar geleidelijk nam hij
ontslag uit verschillende dezer functies; het lidmaatschap van de Rijks-Commissie
voor Geschiedkundige Publicatien had hij reeds in 1936, door het opheffen dezer
commissie, moeten prijsgeven.
Hoe anders ware het met Martens gelopen, indien hij in 1928, nà het overlijden
van Professor Krämer, gevolg had gegeven aan het verzoek van H.M. de Koningin,
om de directie van het Koninklijk Huisarchief op zich te nemen, of, toen in 1932, na
het aftreden van Prof. Mr R. Fruin, tot hem het eervolle verzoek gericht werd om
diens opvolger als Algemeen Rijksarchivaris te worden. Beide keren heeft Martens,
ondanks aandrang, vooral voor wat het tweede der genoemde ambten betreft,
gemeend te moeten bedanken voor de onderscheiding. Hij zag op tegen de vele
representatieve verplichtingen, welke de aanvaarding met zich zou brengen, en hij
oordeelde het beter zich te blijven wijden aan de taak, welke hem zoveel voldoening
had gegeven. Ik voor mij houd er mij van overtuigd, dat hij, ondanks de bezwaren,
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welke hij terecht of misschien ten onrechte naar voren heeft gebracht, toch een
uitstekende Algemene Rijksarchivaris zou zijn geweest. Dat de regering zijn
verdiensten erkende, blijkt uit zijn benoeming tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau in 1936.
Na een langdurige ziekte overleed Martens 8 Augustus 1952 op het huis de
Velhorst, waarheen hij was overgebracht toen het duidelijk werd dat hij daar, in de
hem zo vertrouwde omgeving, het best verpleegd kon worden. Geheel in
overeenstemming met zijn karakter werd zijn stoffelijk overschot enige dagen later
op eenvoudige wijze ter aarde besteld. De velen, die na afloop der plechtigheid het
lieflijke kerkhof van Almen verlieten, hebben dat gedaan in het besef, dat hier niet
alleen een kundig, maar ook een beminnelijk mens te ruste was gelegd, die in aller
vriendelijke herinnering zal blijven voort leven.
D.P.M. GRASWINCKEL

Lijst van Geschriften
1912

De Justitieele Colleges in de steden en
op het platteland van Holland,
1795-1811. Proefschrift.

1914

Het archief van het kapittel van St. Maria
op het Hof te 's-Gravenhage.

1925

Het archief der Geldersche Rekenkamer,
1559-1795, en van de Commissarissen,
belast met het beheer van de Geldersche
Domeinen, 1543-1559. Met aanvulling,
1926.

1925

‘De Markenkaart van Gelderland’, in:
Geschiedkundige Atlas van Nederland.

1933

De beteekenis van het jaar 1233 voor
Arnhem, in: Arnhem zeven eeuwen Stad,
Officieel gedenkboek.

Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven
1913

Beschrijving eener verzameling stukken,
afkomstig van J.B.R. baron van Velde de
Melroy.

1913

Beschrijving eener verzameling stukken,
afkomstig van Jhr J. Goldberg, I;

1914

Beschrijving van het archief der mark van
Epse en Dommer, II;

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953

1914

Stukken, afkomstig van het geslacht
Singendonck, II;

1919

Het oud-archief der Gemeente Brummen,
II;

1919

De Marke archieven van Almen en
Harfsen, II;

1919

Stukken, behoorende tot het archief der
Kerkvoogdij te Almen, II;

1925

Het archief der leenkamer van het huis
Putten bij Elburg, II;

1926

Stukken, in 1926 uit de verzameling Van
Hasselt teruggebracht in de hertogelijke
archieven, II;

1927

Overzicht van den inhoud van het
Rijksarchiefdepot in Gelderland, II.

Inventarissen van Rijks- en andere Archieven
Archief der heeren van Wisch, II;
Archief der geërfden in het bosch en de Mark van Uchelen, II.
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Nederlandsch Archievenblad
Mr Dr J.C. Overvoorde, Gemeente-archief Leiden. Archieven van de Kerken
(boekbespreking), 24;
‘Zutphensche charters in het archief der Geldersche Rekenkamer’, 30;
‘De archieven in de door storm en watersnood geteisterde streken van Gelderland’,
33;
‘De in 1926 tot stand gekomen ruil, van stukken tusschen de Nederlandsche
archieven en het Staatsarchief te Dusseldorp’, 34;
‘Geldersche charters te München’, 36;
‘De ‘Archivberatungsstelle’ der Pruisische Rijnprovincie’, 37; 38; 41; 43;
‘J. Gimberg †’, 39;
P.A.A.M. Wubbe en M. Schoengen, Het archief der abdij St. Mariënhorst, te Ter
Hunnepe (boekbespreking), 39;
‘Is het drukken van archiefinventarissen weelde’?, 41;
F. Ketner, De oudste oorkonden van het Klooster Bethlehem bij Doetinchem
(boekbespreking), 41;
‘Dr J.S. van Veen’, 42;
‘Is toezicht op andere dan gemeente- en waterschapsarchieven gewenscht’?, 43;
R. Fruin, De provincie Zeeland en haar rechterlijke indeeling vóór 1795
(boekbespreking), 42;
‘In memoriam Prof. Mr R. Fruin’, 43;
‘De opgeheven Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 44;
P. Berends, Het Oud-archief der gemeente Harderwijk (boekbespreking), 44;
‘In memoriam F.A. Hoefer’, 46;
‘In memoriam Albert Oltmans’, 46;
‘Uitleening van doop-, trouw- en begraafboeken’, 46;
Mr H. Hardenberg, Inventaris van de archieven der rechtscolleges, van 1794 tot
1841 gefungeerd hebbende op het grondgebied van de tegenwoordige provincie
Limburg (boekbespreking), 55;
A.T. Schuitema Meyer, De Kerkgebouwen en andere Kerkelijke goederen in de
stad Groningen (boekbespreking), 55.

Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot beoefening der
bronnen van het Oud- Vaderlandsche Recht
‘Keuren van het Nieuwland bij 's-Gravenzande’, VI;
‘Octrooi van bedijking van Piershil’, VI;
‘Venditio imaginaria te Zalt-Bommel en in de Bommeler- en Tielerwaarden’ VII;
‘Het dagelijksch landrecht der Bommeler- en Tielerwaarden’, VII;
‘Wastinsigheid in Westfaalsch Gelderland’, VIII;
‘De rechtspraak in hooger beroep in het Rijk van Nijmegen’, VIII;
‘Scheiding en deeling van een nog niet opengevallen nalatenschap’, VIII;
‘Een geding in de Graafschap Zutphen over onroerend goed, door een kloosterling
nagelaten (1557-1559)’, VIII;
‘De rechtspraak van den hertog van Gelre en zijn raden’, IX;
‘Het recht op gemeene gronden in de Graafschap Zutphen’, IX;
‘Een Maas- en Waalsche akte van 1473’, IX;
‘Buurwillekeur van de mark van Orden of Apeldoorn’, X.
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Bijdragen en mededelingen der Vereniging ‘Gelre’
‘Uit het Veluwsche boerenbedrijf in de tweede helft der zestiende eeuw’, XVIII;
‘Waren er ambtsjonkers in de graafschap Zutphen?’, XIX;
‘'s Landschaps vermogen tijdens de Republiek’, XX;
‘Hoofdthins’, XX;
‘Het leengericht te Zutphen’, XXI;
‘Wissel van hoorige lieden’, XXI;
‘Geschilderde glazen, door Karel V aan kerken in Gelderland geschonken’, XXII;
‘De hooge heerlijkheid Vaassen’, XXII;
‘Onderwijs te Aalten’, XXIII;
‘Kerspel en richterambt Doetinchem’, met kaart, XXIII;
‘Het huis te Lathum in 1735’, XXIV;
‘Schets van de geschiedenis der burgerlijke gemeenten in Gelderland vóór de
invoering der gemeentewet van 1851’, XXIV. Aanvullingen, XXVI;
‘Leur’. XXV;
‘Het Hof van Nassau te Arnhem’, XXV;
‘Het Hof te Borculo’, XXV;
‘Het slot Batenburg in 1650’, XXVI;
‘De ridderschap van Borculo (in 1469)’, XXVII;
‘Het Kasteel Bronkhorst in zijn laatste dagen (1792), XXVII;
‘De Geldersche bosschen, XXVII;
‘Een betalingsordonnantieboek van hertog Eduard’, XXX;
‘Het Hof van Gelre te Arnhem’, met afb., XXXII;
‘Bijdrage tot de geschiedenis van de heeren en de heerlijkheid van Wisch’, met
zegelafb., XXXIII;
‘De Kerk te Geesteren. Een stukje bouwgeschiedenis, ontleend aan het archief
der havezathe Mensinck’, met afb., XXXV;
‘Eenige opmerkingen over de vorming van het graafschap Gelre’, XXXVI;
‘Lichtenvoorde’, XXXVII;
‘Ter herinnering aan Dr. Jacobus Simon van Veen (12 Jan. 1858-11 Oct. 1934)’,
met portr., XXXVIII;
‘Velhorst’, met plattegr. en afb., XXXVIII;
‘,Ter herinnering aan Jhr Dr Willem Adriaan Beelaerts van Blokland (1 Jan. 1883-2
Aug. 1935)’, met portr., XXXIX;
‘Een adellijk gezelschap in Beesd in 1640’, met afb., XL;
‘Ter herinnering aan Dr Sikko Popta Haak (17 Juli 1876-9 Febr. 1937)’, met portr.,
XL;
‘De Steenbergen's en de Nyenbeek in de veertiende eeuw’, XLII;
‘Ter herinnering aan Frederic Adolph Hoefer (14 April 1850-7 Oct. 1938)’, met
portr., XLII;
‘Uit de geschiedenis van het Nationale Park Veluwezoom’, LII.

Nederlandsche Leeuw
‘Van Heeckeren’, 43;
‘Van Boecop’, 49;
‘Gegevens betreffende sterfgevallen op het platteland van de Veluwe uit het
Archief der Geldersche Rekenkamer sedert de tweede helft der 16de eeuw,
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‘De afkomst van het tot den Nederlandschen adel behoorende geslacht Martens’,
53;
‘Het gebied van de heerlijkheid Borculo’, 54;
‘De afkomst van het geslacht Wentholt’, 58.

Limburgs Jaarboek
‘Het hertogelijke hof te Venlo in 1550’, XXIV.

Archief de Graafschap
‘Het Draafsel en de Staringskoepel (gem. Laren)’, I.

Oud-Holland
‘Wandtapijten op het slot te Culemborg’, XXXVII.
Handelingen en Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden
‘Eenige opmerkingen over de vorming van het Graafschap Gelre’, 1931/1932.

‘Gelderland’
‘Propaganda uitgave van de Provincie Gelderland’, 1940.
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Antoon Gerard Roos
(23 Februari 1877 - Groningen - 2 September 1953)
Antoon Gerard Roos werd in Februari 1877 te Groningen geboren. Hij werd er, de
2e September 1953 overleden, de 7e van die maand ten grave gedragen. Gans zijn
lang en werkzaam leven is hij zijn vaderstad trouw gebleven. Hij volbracht er zijn
studie in de klassieke letteren, hij promoveerde er in 1904 (cum laude), hij was er
conservator en vanaf 1906 directeur der Universiteitsbibliotheek, hij werd aan haar
Universiteit in 1917 hoogleraar in de Oude Geschiedenis, bekleedde in 1932 het
Rectoraat, en bleef ook na zijn aftreden in 1947 Universiteit en gemeenschap met
onverzwakte kracht dienen.
Deze vasthoudendheid is voor Roos karakteristiek. Maar zij sloot, binnen de kring
van de woonplaats en de gekozen en geliefde wetenschap, veelzijdigheid geenszins
uit. Integendeel. Zijn belangstelling voor maatschappelijke problemen nam naast
zijn studie een belangrijke plaats in zijn werkzaam leven in. Hij was President-Curator
van het gymnasium, Voorzitter van de Openbare Leeszaal (in welke functie hij ijverde
voor de stichting van leeszalen in de gehele provincie), lid van de Commissie voor
de Universiteitsbibliotheek, terwijl hij tevens de zorg voor het Universiteitsmuseum
op zich had genomen, naast andere functies.
En deze veelzijdigheid komt in nog sterker mate naar voren in zijn wetenschappelijk
werk. Zijn dissertatie ‘Prolegomena ad Arriani Anabaseos et Indicae editionem
criticam adiecto Anabasseos libri primi specimine’ leek de weg te wijzen naar een
speciale richting in de studie der klassieke letteren: die van de uitgave van teksten.
En ook de editie van Arrianus (het eerste deel in 1907, het tweede later in 1928 met
daartussen in 1912 Studia Arrianea) zou nog op deze voorliefde kunnen duiden.
Doch de commentaar bij de tekst is reeds niet alleen philologisch en critisch, maar
bevat tevens vele aantekeningen op het gebied der historie. En bovendien: Roos
had tussen 1907 en 1928 zeer veel gepubliceerd op bijna elk gebied der antieke
geschiedenis. Het is karakteristiek dat hij de twee delen aan leermeesters en vrienden
heeft opgedragen, en dat deze ieder een eigen gebied van wetenschap
vertegenwoordigden: Polak de Graecus, Boissevain de historicus, Carl Robert de
archaeoloog, terwijl hij daarnaast in een beschrijving van diens leven aan zijn verering
voor zijn leraar den Latinist van Wageningen
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uiting gaf. De geest en de lessen van al deze zijn in zijn geschriften te bespeuren.
Om ons van deze, naast de editie van Arrianus, eerst tot de grote te bepalen: in
1910 gaf hij op verzoek van Boissevain uit deel II (De virtutibus et vitiis) van de
Excerpta historica iussu Imperatoris Porphyrogeniti confecta. Hierin, met even grote
scherpzinnigheid als nauwkeurigheid, stelde hij niet alleen de juiste tekst der
excerpten volgens de overlevering vast, maar kwam ook door vergelijking met Suidas
tot de conclusie, dat deze wel voor Herodotus eenzelfde tekst heeft gebruikt doch
niet voor Thucydides, terwijl dit ten opzichte van Xenophons Anabasis onzeker is;
zijn voorrede tot dit uitgebreide werk (laat mij er bij zeggen dat Roos een voortreffelijk
en gemakkelijk leesbaar Latijn schreef) is een voorbeeld van de juiste methode van
uitgave van zulk een reeks van uittreksels. Nog eenmaal keerde hij tot zulk een
teksteditie terug in die van Appiani Historia Romana tom. I, welke hij tezamen met
Paul Viereck in 1939 verzorgde.
Hij had ondertussen door deze uitgaven naam gemaakt. Ik herinner mij hoe in
1929 op een receptie die Von Wilamowitz-Moellendorf den leden van het
Archaeologisch Congres aanbood, deze hem met uitgestoken handen tegemoet
kwam met de woorden ‘Der Arrian’. Roos, de bescheidenheid zelve, was toch
zichtbaar gelukkig om deze gelijkstelling van hem met den Grieksen auteur door
den grootsten Graecus dier tijden. En ook in het vaderland waren zijn verdiensten
erkend door zijn benoeming in datzelfde jaar tot lid van de Koninklijke Akademie
van Wetenschappen, voor welke hij vele voordrachten zou houden. En inderdaad,
hij had deze eer verdiend en zou haar zich ook verder waardig tonen. In zijn
inaugurele oratie ‘De weg tot de kennis der Oude Geschiedenis’ heeft hij uiteengezet
dat bij de beoefening dezer wetenschap de schriftelijke en monumentale overlevering
elkaar moeten aanvullen en dat, als ideale eis, de oud-historicus deze in haar totaliteit
moet beheersen en verstaan. Naar de vervulling van dit programma heeft hij
gestreefd. Hij kende voortreffelijk Grieks en Latijn. Dit kwam hem te stade ook bij
het onderzoek van niet-literaire teksten, inscripties, munten en papyri. Ook
vaardigheid in het lezen van handschriften had hij, als ieder classicus in die tijd en
ook later, verkregen. Maar voor een uitgave als die van de Papyri Groninganae
(1933) met beschrijving van de papyrus en de tekst, een inhoudsopgave, een
vertaling en een commentaar, en voor vele kleine opstellen, die hij in de loop der
jaren schreef, is daarnaast nog nodig een zodanig zich inleven in de geest
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van verschillende tijdperken der Oudheid, dat de lezer èn voor Roos' veelzijdigheid
èn voor zijn aanpassingsvermogen èn voor zijn speurzin de grootste bewondering
krijgt. Zijn kennis van de papyrologische problemen en van de Hellenistische cultuur
komt naar voren in zijn ‘Apollonios, strateeg van Heptakomia’ (Tijdschr. voor
Geschiedenis 37e Jaargang), de geschiedenis van een hoog beambte in de tijd van
Trajanus, diens werkzaamheden en levenswijze; zijn ‘Joden en Jodenvervolgingen
in het oude Alexandrië’ (Gids 1949), een ontleding, vol mededogen, van het antieke
antisemitisme, zijn afscheidscollege ‘Aard en betekenis van het Hellenisme’ en
kleinere geschriften. Zijn inzicht in de Griekse geschiedenis komt tot uiting in zijn
rectorale rede ‘Lycurgus’, waarin hij een parallel trekt tussen de Spartaanse
gewoonten en die van primitieve volken, en in de behandeling van enkele moeilijke
problemen; dat in de Romeinse in verschillende publicaties waaronder die over ‘Het
regenwonder op de zuil van Marcus Aurelius’ (Meded. Kon. Akad. 1943) een
bijzondere plaats inneemt om de uitnemende beschouwing en vergelijking van de
literaire en de archaeologische bronnen voor de chronologie dezer gebeurtenis.
Nog na zijn dood verscheen, eveneens in de Meded. der Akademie (1953) ‘Soranus,
een Bataaf in Romeinse krijgsdienst’, terwijl hij enige jaren daarvoor, tegen de
gewoonte zijn kalmte verliezend, in Mnemosyne (1950) in twee artikelen te velde
was getrokken tegen Prof. Dr W. den Boer, die van Lusius Quietus, den veldheer
onder Trajanus, een Abessyniër in plaats van een Mauretaniër wilde maken. Ook
het Romeinse staatsrecht had zijn belangstelling, zowel de oudere tijden (Comitia
tributa - concilium plebes, leges - plebiscita) als de latere: zijn ‘Verlening van
tribunicische bevoegdheden aan Caesar en Augustus’ (Meded. Kon. Akad. 1941)
en zijn ‘Het ontstaan van het Rom. principaat’ (Tijdschr. v. Gesch. 44e Jaarg.) laten
zien, hoe hij ook de daaraan verbonden problemen doorzag. Doch ook Griekse
cultuurgeschiedenis (in zijn ‘Van grote mogendheid tot Universiteitsstad’ (Meded.
Kon. Akademie 1945) toont hij zich op de hoogte van de bronnen, de literatuur, de
problemen betreffende het klassieke en het Hellenistisch Athene), chronologie (o.a.
The peace of Sparta of 374 B.C., Mnemosyne 1949), Griekse en Romeinse
geschiedschrijving hadden zijn aandacht. Voor opgravingen had zijn levendige geest
grote belangstelling: over Doura-Europos (Gids 1928) schreef hij vrij spoedig na de
ontdekking, over Ostia, maar evenzeer over de Brittenburg, over Vechten, over
inscripties. En
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daarnaast was zijn liefde voor het bibliotheekwezen (een grote kennis van literatuur
op elk gebied der Oudheid dankte hij zeker mede daaraan) oorzaak van de
verschijning van het uitvoerig werk ‘Geschiedenis van de bibliotheek der
Rijksuniversiteit te Groningen (1914), waarin hij ontstaan en wording, moeilijkheden
en omvang, en het belang dezer boekerij in het licht stelt, terwijl ook zijn ‘Catalogus
der Incunabelen’ dier bibliotheek en zijn rede ‘Het Groninger Universiteitsmuseum’
(1934) zijn bekwaamheid op dit gebied toont.
Slechts een overzicht van Roos' werk kon in het voorgaande worden gegeven.
Het moge voldoende wezen om het wezen en de betekenis van zijn
wetenschappelijke arbeid te doorzien. Daarnaast de hoogleraar. Hoe hij zelf zijn
taak heeft opgevat: onderzoek der bronnen maar ook het verhalen van een brok
historie, de voor- en nadelen van beide methoden, heeft hij zelf in zijn
afscheidscollege uiteengezet. De taak van een ander echter is de beschrijving van
zijn persoonlijkheid: zijn belangstelling voor zijn studenten, zijn warme gevoelens
voor zijn vrienden, die zijn teruggetrokken, haast bedeesde aard meestal in zich
zelf besloot, maar die hij toonde, in volheid, als de omstandigheden er toe noopten,
zijn noeste werkkracht, zijn liefde tot de wetenschap, zijn behoefte om daarvan te
getuigen - al deze eigenschappen vormen met zijn veelzijdig wetenschappelijk werk
een monument dat de herinnering aan hem levend zal houden bij allen die hem
hebben gekend en bij velen daarbuiten.
D. COHEN
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Antoni Scholte
(Zuidscharwoude, 12 Juli 1901 - Leiden, 10 Juni 1952)
Rector van het Gemeentelijk Gymnasium te Leiden, gest. 10 Juni 1952.
Geboren op 12 Juli 1901 te Zuidscharwoude als zoon van Ds Antoni Hendrik
Scholte en Dorothea Brink.
Hij bezocht eerst de lagere school in Zutphen en later te Zwolle, in welke stad hij
toelatingsexamen voor en 6 jaar later eindexamen deed aan het Gem. Gymnasium.
Hij was een uitstekend leerling met veel ambitie voor Latijn en Grieks.
Hij was gesproten uit een predikantenfamilie, zowel van vaders, als van moeders
zijde. Zijn vader en diens drie broers waren predikant, alsmede talloze neven en
verdere familieleden, zodat het schijnt te zijn voorgekomen, dat op een Zondag 32
predikanten van de familie op de preekstoel stonden.
Zeer verklaarbaar was het dan ook, dat van hem verwacht werd, dat hij eveneens
predikant zou worden. Zijn ambities gingen echter een andere kant uit. Hij voelde
zich reeds op het Gymnasium onweerstaanbaar aangetrokken tot de Klassieke
Letteren. Toen hij een keuze moest doen, koos hij de studie der Klassieken in
Groningen. Al te veel verwondering behoefde deze kenze niet te baren. Was zijn
vader niet een kundig Latinist, die menig jongmens belangloos opleidde voor het
staatsexamen, dat toegang verleent tot de Universiteit, als de middelen ontbraken
voor een Gymnasiumopleiding of de afstand naar een stad, waar men deze lessen
kon volgen, te groot was? En zelfs nu nog, nu zijn vader reeds lang de leeftijd der
sterken bereikt heeft, vindt deze nog steeds ontspanning in het lezen van klassieke
schrijvers. En maakte zijn grootvader, destijds predikant te Oostburg zijn 4 zoons
niet klaar voor een der hogere klassen van het Gymnasium, toen het te bezwaarlijk
was om te gelijkertijd al deze jongens elders een Gymnasium te laten volgen, omdat
in Zeeuws-Vlaanderen geen Gymnasium te vinden was? Als men bij de Scholtens
twee eigenschappen moet opnoemen, die in hun leven domineerden, dan zijn het
wel een grote liefde voor de vrijzinnige Theologie en de Klassieke Letteren. Het is
dus volkomen verklaarbaar, dat bij een spruit van deze familie nu eens de Klassieke
Letteren domineerden.
Na zijn candidaatsexamen werd hij van 1926-1931, nog student, tijdelijk leraar
aan het Gem. Gymnasium in Groningen. In 1930 volgde
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zijn doctoraal en in 1931 werd hij leraar aan het Gem. Lyceum aan het Stokroosplein
te Den Haag.
Op 21 October 1933 behaalde hij te Groningen de doctorstitel op het proefschrift:
Publii Ovidii Nasonis ex Ponte Liber Primus, Commentario exegetico instructus, een
commentaar, dat al behaalde het niet het predicaat cum laude, toch in vakkringen
uitstekend beoordeeld werd en waarnaar zelfs tot uit het buitenland veel navraag
bestond.
Hij vervulde zijn leraarschap in Den Haag tot September 1940, toen zijn benoeming
tot Rector van het Leidse Gymnasium volgde. Naast zijn functie als leraar in den
Haag, was hij nog directeur en medeoprichter van een staatsexamencursus Noctua,
die ook na zijn vertrek bleef bestaan en heden ten dage nog bestaat. Bij de oprichting
van het Nederlands Klassiek Verbond was hij een enthousiaste leider van
leeskringen. Voor politiek voelde hij niets.
Hij nam zijn functie als rector zeer ernstig op en maakte het zich niet gemakkelijk.
Hij voelde zwaar zijn verantwoordelijkheid voor zijn grote school van 260 leerlingen,
wier interesse voor hun studie door de oorlogsomstandigheden voortdurend werd
afgeleid. Vooral de leiding van het onderwijs in de oorlog vergde veel van hem en
politieke moeilijkheden zijn hem ook niet bespaard gebleven, die hem bijna in de
gevangenis brachten, maar eindigden met een flinke geldboete van den vrederechter.
Hij was opvolger van Dr Bosselaar, die bij de leraren zeer populair was. Maar hoewel
hij wars was van alle populariteit, bleek toch toen de politieke moeilijkheden zich
voordeden, dat zijn leerlingen hem op de handen droegen, en werden hem in die
dagen, zowel uit Groningen als uit den Haag, daarvan de treffendste bewijzen
geleverd. Ook in de leraarskamer was hij het middelpunt. Hij was een zeer vriendelijk
man, hoffelijk en uiterst voorkomend en welwillend. Hij bewaarde welbewust afstand,
maar ieder die zijn hulp inriep in moeilijkheden, kon rekenen op zijn steun. Zoals hij
tegenover zijn leerlingen stond, zo stond hij tegenover zijn leraren. Hij gaf hun alle
gelegenheid eigen initiatief te ontplooien en wist zich de primus inter pares. Zijn
groot gevoel voor eerlijkheid en rechtvaardigheid werd zeer gewaardeerd.
Naast zijn functie als rector vond hij nog tijd om als leider op te treden van een
leeskring van het Ned. Klassiek Verbond, waarvan hij na de oorlog in Leiden een
afdeling oprichtte en voorzitter was. Velen van zijn leerlingen, in leeftijd ouder dan
hij, die vaak jaren geen Latijn meer gelezen hadden en wier liefde voor de klassieken
sluimerde, wist hij binnen
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enige jaren weder een grote kennis van Ovidius, Vergilius of Horatius bij te brengen;
wij, zijn leerlingen, verlangden steeds naar de driewekelijkse avond om Latijn te
lezen.
Dr Scholte was bezig met een uitgave van Tacitus en Ovidius. Zijn vroegtijdig
overlijden verhinderde hem dit werk af te maken. Wel bewerkte hij een herdruk van
een bloemlezing uit Lucianus, uitgegeven door Dr J. Niemeyer in de serie Scriptores
Graeci et Romani.
Op 31 Mei 1951 kreeg hij plotseling een hartaanval, een kwaal, die waarschijnlijk
reeds jaren lang zijn gestel ondermijnd had.
Na de Kerstvacantie, juist toen hij zijn functie weder hervat had, kwam een
herhaling en toen hij enige maanden later weder aan het werk was, kwam midden
onder het schriftelijke eindexamen opnieuw een instorting, die hem na 3 weken in
de nacht van 9-10 Juni 1952 ten grave sleepte.
Dr Scholte was gehuwd met Cornelia Maria Kolff, uit welk huwelijk een zoon
geboren werd.
A.J. SORMANI
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Bernard van den Sigtenhorst Meyer
(Amsterdam, 17 Juni 1888 - 's-Gravenhage, 17 Juli 1953)
In tegenstelling tot vele toonkunstenaars heeft Bernard van den Sigtenhorst Meyer
in zijn jeugd allerminst blijk gegeven van een specifiek muzikale begaafdheid. Reeds
vroeg openbaarde zich bij hem een kunstgevoeligheid die evenzeer op aanleg voor
schilderen en teekenen als op litteraire mogelijkheden kon duiden. Eerst op zijn 17e
jaar is hij begonnen piano te spelen en twee jaar later kon hij er toe besluiten, zich
op een muzikale loopbaan te gaan toeleggen. Hij stelde zich onder leiding van J.B.
De Pauw voor piano en van A.H. Tierie voor theorie; na twee jaar kwam hij op het
Amsterdamsche Conservatorium, waar hij o.a. compositieles kreeg van Bernard
Zweers. Na de voltooiing van zijn studie begaf hij zich eerst naar Parijs, waar hij
een half jaar woonde, en vervolgens naar München en Weenen, om zich ook op de
hoogte te stellen van de muzikale toestanden in Duitschland en Oostenrijk.
Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat hij uitsluitend als musicus in zijn onderhoud
zou kunnen voorzien. Hij moest een kantoorbetrekking aannemen en vond bij het
uitbreken van de eerste wereldoorlog een werkkring in London. Toen hij echter eind
1914 voor verlof naar Nederland terugkeerde, besloot hij hier te blijven en hij vestigde
zich toen als leeraar voor piano en theorie te Hilversum. Na van 1917 tot 1919 in
militaire dienst te zijn geweest, verhuisde hij naar Den Haag, waar hij tot zijn dood
toe is blijven wonen. Hij leidde er als privaatleeraar en componist een betrekkelijk
teruggetrokken bestaan dat alleen herhaaldelijk werd doorbroken door vaak
langdurige concertreizen, die hij met de zanger-schilder-schrijver Rient van Santen
(1882-1943) ondernam en die hem ook naar Oost-Indië brachten. Rient van Santen
heeft op den iets jongeren musicus een diepgaande invloed uitgeoefend en hem
vooral liefde en begrip voor Oostersche cultuur en religie bijgebracht; als dichter
heeft bij hem bovendien tot zijn eerste vocale composities geïnspireerd.
Openbare functies heeft v.d.S.M. niet geambieerd; alleen als bestuurslid van de
Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis (sinds 1931) is hij ook in
organisatorisch verband actief geweest, en dat met een even nauwgezette en
inspireerende toewijding als voor zijn paedagogisch en creatief werk kenmerkend
was.
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Zooals v.d.S.M. in maatschappelijk opzicht een opzichzelf staande en onafhankelijke
figuur is gebleven, zoo is hij dat ook als componist geweest. Reeds het feit dat hij
zich altijd verre heeft gehouden van het moderne symphonie-orkest is een
zeldzaamheid bij componisten van zijn tijd. De overweging dat hij met zijn muziek
tot de huiskamer wilde doordringen en niet tot het concertpodium, is daaraan zeker
niet vreemd geweest. Met deze gedachtengang heeft v.d.S.M. vroeger dan wie ook
van zijn generatie een zuiver begrip getoond voor de primaire beteekenis van de
huismuziek voor de muzikale cultuur van een volk, en alleen al daarom verdient zijn
naam in eere te worden gehouden.
Zijn oeuvre bestaat dan ook vrijwel geheel uit pianowerken, liederen, kamermuziek
en a-cappella-koren, en is vastgelegd in een compositiestijl die voor het virtuozendom
niet in aanmerking wil komen. Die stijl liet zich in den beginne als impressionistisch
kenschetsen, en de voorliefde die de componist voor poëtische titels aan den dag
legde, maakte dat de oppervlakkige beoordeelaar hem voor een Debussy-epigoon
versleet. Toch blijkt ook in die vroege pianostukken en liederen de verwantschap
met Debussy voornamelijk te berusten op de toepassing van exotische
klankelementen. Voor v.d.S.M. heeft de melodische lijn altijd op de voorgrond gestaan
en de klankkleur, die bij de Fransche impressionisten een wezenlijk bestanddeel
van hun composities uitmaakt, is voor hem een bijkomstigheid gebleven. Bovendien
heeft hij zich in zijn muzikale vormgeving eigenlijk van den aanvang af aan een
classicisme gebonden, dat in latere jaren steeds meer op de strenge contrapuntische
principes ging berusten, die voor de 16e en 17e eeuw kenmerkend zijn geweest.
Dat hij daarbij in actualiteit niet bij zijn ‘modernere’ tijdgenooten achterbleef, kan
b.v. uit de harmonische structuur van zijn tweede strijkkwartet (1947) blijken, waarin
allerlei polytonale elementen zijn aan te treffen.
Die toenemende voorkeur voor een contrapuntische en zelfs abstracte schrijfwijze
heeft v.d.S.M. zonder twijfel te danken aan zijn liefde voor de muziek van Sweelinck,
welke zich in 1928 voor het eerst openbaarde, toen hij een Toccata van den
Noordnederlandschen meester der Renaissance in moderne notatie uitgaf. De
weerklank, die deze uitgave wekte, zal hem zelf verrast hebben; voor het eerst
sedert het tot stand komen van de groote Sweelinckuitgave, welke de Duitsche
musicoloog Max Seiffert in de jaren 1894-1901 voor de Vereeniging voor Nederland-
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sche Muziekgeschiedenis had bezorgd, kwam Sweelinck's muziek buiten het domein
van de musicologische belangstelling, en zij kreeg thans, drie eeuwen na de dood
van haar schepper, de kans, haar levensvatbaarheid te bewijzen. In de volgende
jaren heeft v.d.S.M. nog verscheidene composities van Sweelinck opnieuw
uitgegeven, doch daarbij bleef het niet: liefde voor het kunstwerk wekte belangstelling
voor den mensch, en zoo kwam hij er toe zich te verdiepen in de historische en
biografische achtergronden van Sweelinck's muziek. In het Tijdschrift van de
Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis publiceerde hij verscheidene
artikelen over Sweelinck en zijn familie, waarin hij zich als een minutieus historicus
ontpopte; in 1936 verscheen een voortreffelijk gedocumenteerde monografie over
Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale muziek, waarvan in 1946 een tweede druk
het licht kon zien, en in 1948 liet hij een even zorgvuldig bewerkte studie over de
vocale muziek van Sweelinck volgen, nadat hij reeds eerder met een populaire
biografie den componist, die zoozeer zijn vereering had, in wijderen kring bekend
had gemaakt. V.d.S.M. was dan ook de aangewezen man om na den dood van Max
Seiffert de heruitgave van de groote Sweelinck-editie op zich te nemen, een opdracht
die hem veel voldoening gaf. De nieuwe druk van de Cantiones sacrae heeft hij nog
kunnen voltooien, maar het verschijnen ervan mocht hij helaas niet meer beleven.
Naarmate v.d.S.M. aan de Oostersch-mystieke invloeden van zijn jeugd ontgroeide,
wendde hij zich in de tekstkeuze van zijn vocale composities tot Nederlandsche
litteraire bronnen, waarvan vooral het dichtwerk van Jan Luyken veel voor hem is
gaan beteekenen. Nadat hij reeds eenige der Zedelijke en stichtelijke gezangen
van Luykenhad gecomponeerd, waagde hij zich aan Jesus en de Ziel, waarbij hij
zich echter beperkte tot de gedichten daaruit - en wel tot een keuze van tweemaal
dertien - die hij voor sopraan en orgel bestemde, en tot de erbij behoorende
‘Goddelijke antwoorden’ (Bijbelteksten), die voor vrouwenkoor a cappella werden
gezet; aan elk der beide deelen gaat een voorspel voor orgel vooraf en het geheel
wordt besloten door een ‘Amen’. In deze innerlijk bewogen maar uiterlijk ingetogen
muziek - men zou haar een Nederlandsch pendant van Le miroir de Jésus van
André Caplet kunnen noemen - heeft v.d.S.M. zijn scheppend vermogen wel het
zuiverst tot uitdrukking kunnen brengen; daar ook heeft zijn muzikale stijl de meeste
karakteristiek-Nederlandsche trekken, zooals deze uit de
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liedkunst der 16e en 17e eeuw zijn af te leiden en die zich in dit werk laten herkennen
door de strakke melodische lijnen die op een soberaccoordisch fundament berusten
dat hier en daar door contrapuntische doorbrekingen wordt verlevendigd en
waarboven zich de vaak recitativisch behandelde zangstem vrij kan verheffen. Zoo
kan Jesus en de Ziel, waarvan slechts enkele fragmenten in druk zijn verschenen,
beschouwd worden als een typeerend stuk Nederlandsche vocale compositiekunst,
dat een grootere verbreiding verdient dan er tot nog toe aan ten deel is gevallen.
Wat Nederland met het verscheiden van Bernard van den Sigtenhorst Meyer heeft
verloren is niet alleen af te meten naar zijn arbeid als componist, musicoloog en
paedagoog; als mensch is hij door zijn hoffelijkheid en distinctie, zijn oprechtheid
en onbaatzuchtigheid, zijn bescheidenheid en collegialiteit evenzeer een voorbeeld
geweest als door zijn idealisme en zijn trouw in vriendschap. Men kan er zich achteraf
alleen maar over verwonderen en verheugen dat in onze vervlakkende samenleving
een man van zóó persoonlijke levensstijl de gaafheid van zijn talent en de noblesse
van zijn karakter ongerept heeft kunnen bewaren.
EDUARD REESER

Lijst van geschriften

Composities:
1915

De witte reiger (Rien van Santen) voor
zang en piano.
Het Naardermeer (Rien van Santen) voor
zang en piano.
Van de bloemen. Vier pianostukken opus
1.
Het oude China. Vier pianostukken opus
2.
Bij den tempel (Rien van Santen en Noto
Soeroto). Drie liederen voor zang en
piano, opus 3.

1917

Van de vogels. Drie pianostukken, opus
4.
Fluisteringen (Noto Soeroto). Drie
liederen voor zang en piano opus 5.

1918

Stemmingen (Rient van Santen). Drie
liederen voor zang en piano opus 6.
Stabat Mater voor vocaal kwartet of
gemengd koor a cappella opus 7.
De verzoeking van Boeddha (Rient van
Santen) voor soli, vrouwenkoor,
strijkorkest, harpen en celesta opus 8.
De bron van Badrah (Rient van Santen).
Zangspel in één bedrijf, teruggetrokken.
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1919

Het eeuwige lied (Rient van Santen) voor
alt en strijkorkest, Ms.
Zes gezichten op den Fuji. Zes
pianostukken opus 9.
Doode steden (Rient van Santen). Twee
liederen voor zang en piano opus 10.
Strijkkwartet no. I opus 13.

1920

De Maas. Drie pianostukken opus 11.
St. Ouertin. Twee pianostukken opus 12.
Oude Kasteelen. Drie pianostukken opus
14.
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1921

Veltdeuntjes (P.C. Hooft). Vijf liederen
voor zang en piano opus 15.
Prélude voor piano opus 16 (Uitg. Senart,
Parijs).

1922

Acht préludes voor piano opus 17.
Het Lied der Wijsheid (vrij naar de
hoofdstukken 7 en 8 van de Spreuken
van Salomo) voor tenor en strijkorkest of
orgel. Ms.
Sonate no. I voor piano opus 18.

1923

Capri. Vier pianostukken opus 19.

1924

Variaties voor piano opus 20.
Vijf geestelijke liederen (Jan Luyken)
voor zang en piano of orgel opus 21.

1925

Introductie, thema en variaties voor
viool-solo opus 22.

1926

Sonate no. II voor piano opus 23.
Landelijke miniaturen (1e reeks) voor
hobo- of fluitsolo opus 24.
Sonate voor violoncel-solo opus 25.
Sonate no. I voor viool en piano opus 26.
Sprookjeswereld (1e bundel). Zes
pianostukken opus 27.

1927

Voor- en tusschenspel bij De brief van
den koning (Tagore) voor strijkkwartet.
Ms.
Liederen van den Nijl (Rient van Santen)
voor sopraan en hobo of fluit opus 44.
Drie hymnen voor viool en piano of orgel
opus 28.

1928

Sprookjeswereld (2e bundel). Zes
pianostukken opus 29.
Sonatine No. I voor piano opus 30.

1929

Vijf geestelijke liederen (Jan Luyken e.a.)
voor drie-en vierstemmig vrouwenkoor a
cappella opus 31.
Canticum fratris solis (St. Franciscus)
voor gemengd koor of vocaal kwartet a
cappella opus 33.

1930

Een vrouw die niet als singht en tuyt
(Anna Roemer Visser) voor vierstemmig
mannenkoor a cappella.
Sonatine no. II voor piano opus 32.
Sonatine voor hobo- of fluitsolo opus 34.
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1932

Lofzangen (Jan Luyken). Vier geestelijke
liederen voor zang en piano of orgel opus
35.

1932-'38

Jesus en de Ziel (Jan Luyken) voor
sopraan en orgel en vrouwenkoor a
cappella. Ms. Daaruit: Vier geestelijke
liederen voor zang en piano of orgel opus
37.

1935

Passacaglia en fuga voor orgel opus 36.

1938

Sonate no. II voor viool en piano opus
38.

1940

De tuinman en de dood (P.N. van Eyck)
voor vierstemmig mannenkoor a a
cappella opus 39.

1941

Sweelinck-Fantasie voor orgel opus 41.

1945

Twee Capriccio's voor piano opus 42.

1946

Landelijke miniaturen (2e reeks) voor
hobo- of fluitsolo opus 40.

1947

Strijkkwartet No. II opus 47 (Uitg.
Donemus, Amsterdam).

1948

Sonatine no. III voor piano opus 43.

1949

Landelijke miniaturen (3e reeks) voor
hobo- of fluitsolo opus 45.

1952

De lof der genever (Robbert Hennebo)
voor vierstemmig mannenkoor a cappella
opus 46.
O land van mest en mist (P.A. de
Genestet) voor vierstemmig mannenkoor
a cappella opus 48.
Trio voor twee violen en altviool opus 49.
Wals-1952 voor piano 4-handig opus 50.
De Zeven Intervallen voor piano 4-handig
opus 51.
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Bewerkingen:
1928

e.v. Werken van J.P. Sweelinck, opnieuw
uitgegeven en van teekens voorzien door
B. van den Sigtenhorst Meyer.
Toccata voor piano of orgel.
Kleine toccata voor piano of orgel.
Variaties over ‘Est-ce Mars’ voor piano
of orgel.
Fantasie op de manier van een echo voor
piano of orgel.
Chromatische Fantasie voor piano of
orgel.
Hexachord Fantasie voor piano of orgel.
Variaties over ‘Ick voer al over Rhijn’ voor
piano of orgel.
Chromatische Fantasie voor strijkkwartet.
Yeux, qui guidez mon âme voor vocaal
terzet en piano.
Psalmen voor gemengd koor a cappella
(Uitg. Vereeniging voor Protestantsche
Kerkmuziek).
Cecilia-Lied (Dirck J. Sweelinck) voor
vijfstemmig gemengd koor a cappella,
waaraan toegevoegd Oculus non vidit,
canon voor drie gelijke stemmen.

Tijdschrift-artikelen:
1931

Naar aanleiding van een Toccata van J.
Pzn. Sweelinck. Tijdschrift van de
Vereeniging voor Nederlandsche
Muziekgeschiedenis dl. XIII no. 3.

1932

Honderd jaar schalmeispelen te Haarlem,
1532-1635. Tijdschrift etc. dl. XIV, no. 1.

1934

De familie Sweelinck. Tijdschrift etc. dl.
XIV no. 2.

1935

Jan Willemszoon Lotsy, Sweelinck's
leermeester, ± 1545-1629. Tijdschrift etc.
dl. XIV no. 4.
Sweelinckiana. Tijdschrift etc. dl. XIV no.
4.

1936

Sweelinck's Pavana hispanica. Tijdschrift
etc. dl. XV no. 1.
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1939

De nakomelingen van Jan Pieterszoon
Sweelinck. Tijdschrift etc. dl. XV no. 4.
Een volledig exemplaar van het ‘Liore
septieme’. Tijdschrift etc. dl. XV no. 4.

1941

Sweelinckiana. Tijdschrift etc. dl. XVI no.
2.

Boeken:
1934

Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale
muziek (Servire, Den Haag; 2e druk
1946).

1941

Jan P. Sweelinck (H.J.W. Becht,
Amsterdam).

1948

De vocale muziek van Jan P. Sweelinck
(Servire, Den Haag).
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Christiaan Tazelaar
(Weesp, 23 Augustus 1891 - Amsterdam, 15 Februari 1953)
Christiaan Tazelaar werd op 23 Augustus 1891 geboren te Weesp als zoon van
Jacobus Pieter Tazelaar en Elisabeth Steketee. Zijn vader was predikant van de
Gereformeerde kerk, een vroom en plichtsgetrouw man, die zich op verschillende
terreinen van het kerkelijke leven bewoog, maar toch bijna geen dag voorbij liet
gaan, waarop hij niet althans een uurtje wijdde aan de bestudering der letterkunde.
Zijn moeder was een zuster van de vroegere docent aan de Theologische School
te Kampen, C. Steketee, een uitzonderlijk begaafd en zowel in de klassieke als
moderne litteratuur zeer kundig man. Zo moet een haast wel erfelijke liefde tot de
letterkunde bij de jonge Christiaan door het voorbeeld van de vader en de neiging
van andere leden der familie aangewakkerd zijn, en daardoor was het ondenkbaar,
dat hij, nadat hij zonder enige moeite het Gereformeerd gymnasium te Amsterdam
had afgelopen, iets anders zou gaan studeren dan Nederlandse letteren. Hij liet
zich inschrijven aan de Stedelijke Universiteit te Amsterdam en kwam daar onder
de leiding van de professoren Te Winkel, Boer en Brugmans. Na het doctoraal
examen werd hij benoemd tot leraar aan de Chr. H.B.S. te Amsterdam. Doordat
deze drukke werkkring veel van zijn tijd in beslag nam en ook door het feit, dat hij
reeds vroeg begon te publiceren, werd zijn promotie opgeschort. In 1925 echter
verkreeg hij de doctorstitel op een proefschrift ‘De jeugd van Groen’ geschreven
onder leiding van Prof. Brugmans. Eigenlijk zou men een dissertatie verwacht hebben
op letterkundig terrein. Toch is de keuze van dit onderwerp wel te verklaren. Tazelaar
was opgegroeid in een principieel wel gefundeerd Calvinistisch gezin, waarin de
ontwikkeling van de antirevolutionnaire partij met de grootste belangstelling werd
gevolgd en de schoolstrijd werd medegestreden. Een bijdrage tot de kennis van het
leven van Groen van Prinsterer betekende voor hem dus meer dan een vrucht van
wetenschappelijk onderzoek: ook het hart sprak hier mede. Daarbij kwam een diep
respect voor zijn promotor, de historicus, aan wie hij ook later steeds met de grootste
dankbaarheid terugdacht, getuige zijn ‘Woord van persoonlijke dankbare herinnering’
bij het overlijden van Brugmans geschreven in ‘Amstelodamum’ (27e jrg. 1940 p. 8
e.v.).
De belangrijkste periode van Tazelaars leven was die, waarin hij leraar
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was aan de Chr. H.B.S. (1914-1945). In die tijd heeft hij, gesteund door zijn vrouw,
Geertruida Berendina van Grafhorst, met wie hij in Maart 1919 in het huwelijk
getreden was, een enorme hoeveelheid werk verzet, overdag voor de klas, 's avonds
aan zijn schrijftafel. Hij was een uitnemend leraar, die door zijn leerlingen niet meer
vergeten werd, zowel om wat hij hun door zijn onderwijs in het Nederlands en de
Geschiedenis meegaf, als ook om zijn op diepe mensenkennis gebaseerd persoonlijk
medeleven. Voor vele generaties van leerlingen heeft hij zeer veel hetekend.
Van groter en van zeker meer algemeen belang was het werk, dat hij 's avonds
verrichtte. Een veertigtal jaren geleden was de litteraire critiek een der zwakste
punten van het Christelijke culturele leven. Eigen werk van letterkundige waarde
kwam uit de Gereformeerde volksgroep, die op andere terreinen van principieel
leven de handen vol had, slechts schaars voort, de beoordeling van hetgeen verder
op de markt der Nederlandse litteratuur verscheen, was grotendeels in handen van
goedbedoelende, maar ondeskundige mensen, die wel een scherp oog hadden
voor principieel-religieuse tekortkomingen, maar voor litteraire waarden blind waren.
Zo gevoelden de Calvinisten zich onzeker in het vage besef, dat hun culturele
goederen ontgingen om des beginsels wil. En nu is het de grote verdienste van
Tazelaar geweest, dat hij zijn geloofsgenoten heeft voorgelicht. In talloze artikelen
en andere geschriften heeft hij hen geleerd, hoe zij de producten der moderne
litteratuur moesten lezen en beoordelen. Vele jaren lang is hij voor tienduizenden
de betrouwbare gids geweest, aan wiens hand zij de velden der dicht- en romankunst
leerden bewandelen. Vertrouwd werd hij als beginselvast man, hooggeacht als
litterair deskundige. Het is mij niet onbekend, dat tegenwoordig verscheidene
Calvinistische critici andere beoordelingsnormen aanleggen dan Tazelaar deed,
maar ook zij zullen moeten toegeven, dat hij in een vorige periode de in zijn groep
leidende figuur is geweest, die het Calvinistische volksdeel nader gebracht heeft
tot de moderne letterkunde. Hij deed dit door beoordelingen in ‘Stemmen des Tijds’,
het ‘Calvinistisch Weekblad’ en de ‘Lectuurgids’. Hij vatte zijn gedachten periodiek
samen in een lange reeks boeken. Bovendien hield hij voordrachten en radiolezingen.
Door dit alles heeft hij onmiskenbaar een belangrijke invloed gehad op de culturele
ontwikkeling van het Gereformeerde volk. Van zijn grote feitelijke kennis der nieuwe
Nederlandse letterkunde geeft zijn ‘Beknopt Hand-
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boek’ blijk. Dit was bestemd voor gebruik op de middelbare scholen, en het kan
alleen betreurd worden, dat hij niet een groot wetenschappelijk handboek der
nieuwere litteratuur van principieel-Calvinistisch karakter heeft geschreven; want
daartoe was hij zeker bekwaam.
Wanneer we tot zijn levensgeschiedenis terugkeren, moeten we eerst vermelden,
dat hij van 1927-1932 het Nederlands doceerde aan het Centraal Instituut voor
Christelijk-Sociale Arbeid te Amsterdam. Verder dat hij sinds 1939 de didactiek en
de methodologie der Nederlandse taal- en letterkunde onderwees aan de Vrije
Universiteit. Zijn grote practische ervaring kwam hem hierbij te stade en meer dan
één student heeft later verklaard, dat hij, indien hij een goed leraar geworden is, dat
vooral aan Tazelaar heeft te danken.
Na de oorlog kwam een grote verandering in Tazelaars leven. In 1945 werd hij
benoemd tot rector van het Gereformeerde Gymnasium te Amsterdam. Deze functie
nam hem zozeer in beslag, dat hij nadien slechts weinig kon publiceren. Het rectoraat
lag hem; niettegenstaande zijn meer dan dertigjarig leraarschap aan een H.B.S.
was hij een gymnasiale geest gebleven. Warme liefde voor zijn werk paarde hij aan
schier te grote plichtsbetrachting; de nauwgezetheid, die zijn wetenschappelijk werk
kenmerkte, stempelde ook de te vele administratieve werkzaamheden, die hij als
rector te vervullen had. De leraren waardeerden hun rector, de leerlingen droegen
hun paternale leidsman een warm hart toe, de ouders stelden hem veel hoger dan
hij zelf geloven wilde. Ook op andere terreinen van het onderwijs bewoog hij zich:
van het bestuur der Gereformeerde Kweekschool en van onderscheidene lagere
scholen te Amsterdam was hij de even wijze als deskundige voorzitter. Kortom in
het Christelijke school-leven der hoofdstad was Tazelaar een algemeen geziene
figuur. Het is dan ook niet te veel gezegd, dat een diepe ontroering door geheel
Christelijk Amsterdam ging, toen op Zondag 15 Februari 1953 de tijding bekend
werd, dat hij vrij plotseling was overleden. En bij zijn begrafenis waren niet alleen
al zijn leerlingen en al zijn vrienden aanwezig, maar ook honderden belangstellenden
uit geheel andere levenskring. Want ook buiten eigen omgeving was hij bekend en
geëerd.
Christiaan Tazelaar was een beginselvast Calvinist. Maar dit impliceerde niet,
zoals men wel eens ten onrechte van zulke figuren meent, bekrompenheid en
enghartigheid. Hij stond open voor alle uitingen der cultuur en aanvaardde die, al
toetste hij ze aan eigen opvatting. Hij
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was een vroom man, maar zijn vroomheid droeg de signatuur van zuiverheid en
realiteit. Hij was hartelijk en zachtmoedig van aard en zeker heeft hij nooit iemand
gekwetst; weliswaar wist hij, waar het zijn heilige beginselen betrof, niet van
transigeren, maar hij bestreed alleen opvattingen, nimmer personen. Hij was
bescheiden, naar sommiger oordeel al te bescheiden. En toch wist hij zelf wel wat
hij waard was; maar hij had nu eenmaal behoefte aan een prijzend woord, alleen
omdat hij daarin een verificatie zag van het feit, dat hij in een bepaald geval op de
goede weg was.
Als er ooit een geschiedenis zal worden geschreven van Calvinisme en cultuur
in Nederland in de eerste helft der twintigste eeuw, zal de figuur van Dr C. Tazelaar
daarin een eigen hoofdstuk krijgen.
A. SIZOO

Lijst van geschriften
1922

Moderne Romankunst.

1925

De jeugd van Groen (diss.).

1928

Karakterschets van Alice Nahon, met
bloemlezing.

1929

A.M. de Jongs Merijntje Gijzen cyclus.

1930

Het huwelijksprobleem (samen met Dr
C.J. Honig; van Tazelaars hand hierin is:
Het huwelijksprobleem in de literatuur).

1932

Tien jaren oogst. Belangrijke romans van
de laatste tien jaren.

1934

Onuitgegeven brieven van Mevrouw
Bosboom-Toussaint.

1934

Aantekeningen over het nieuwste proza.

1936

Beknopt Handboek van de Nederlandse
letterkunde (2 dln).

1936

Het proza der nieuwe zakelijkheid.

1939

De cultuurwaarde van Hildebrands
Camera Obscura.

1940

Rondom Da Costa's vijf en twintig jaren.

1948

De geschiedenis van een eeuw (het
eeuwgetij der Marnixschool te
Amsterdam).

Verder artikelen in ‘Stemmen des Tijds’, ‘Calvinistisch Weekblad’, ‘Lectuurgids’,
Brochures in de reeks ‘Voor Ouders en Opvoeders’, ‘Chr. letterkundige Studiën’,
artikelen in de ‘Chr. Encyclopaedie, ‘Opwaartsche wegen’, ‘Opgang’, ‘Boekenkeur’.
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Alphonsus Petrus Antonius Vorenkamp
(Westerlee, 3 Mei 1898 - Groningen, 18 Augustus 1953)
Alphonsus Petrus Antonius Vorenkamp werd op 3 Mei 1898 te Westerlee geboren.
Zijn vader Dr Roelof Vorenkamp was predikant en stamde evenals zijn moeder
Roelina Harmanna Maria Boerma, uit een Gronings geslacht. Beide zijn onders
waren muzikaal; zijn vader was een uitstekend en bemind prediker, zijn moeder
was een geestige, flinke vrouw, die het gezin zeer wel wist te besturen.
Reeds vroeg vertoonde Phons Vorenkamp eigenschappen, die hem als het ware
voorbestemden voor hetgeen hij later zou worden. Hij kon uitstekend tekenen en
bekwaamde zich hierin onder leiding van de Heer Bubberman, tekenleraar te
Leeuwarden; hij beschikte over een goede stem, waarvan hij op partijtjes altijd
proeven moest afleggen, hetgeen hij zonder schroom placht te doen. Het verzamelen
zat hem reeds vroeg in het bloed; aanvankelijk waren het postzegels en schelpen,
doch weldra werden ook de terpafgravingen door hem bezocht en wist hij tot ergernis
van de beheerders van het Fries Museum, menig aardig urntje buit te maken om
het aan zijn verzameling toe te voegen of het met een gracieus gebaar weg te geven
aan iemand die er belang in stelde. Ook was hij op jeugdige leeftijd trouw bezoeker
van het Fries Museum en van de antiquairs, terwijl zijn interesse voor heraldiek en
genealogie hem de weg naar de archieven deed vinden. Hij wist veel over zijn
schatten te vertellen en inspireerde zijn vrienden om in die dingen belang te stellen.
Voor sport, zoals voetbal en tennis, had hij geen aanleg, maar wandelen, fietsen,
schaatsenrijden en zwemmen vonden in hem een goede beoefenaar. Hij hield veel
van de natuur en bezat een uitstekende kennis van bloemen, paddestoelen en
andere planten.
Hij bezocht het gymnasium in Leeuwarden en werd daarna student in Leiden,
aanvankelijk in de rechten, maar toen kunstgeschiedenis een studievak werd,
zwaaide hij daarnaar over en volgde de colleges van Professor Dr W. Martin, tot
wiens beste leerlingen hij ging behoren. De eigenschappen, die hij reeds in zijn
jeugd vertoonde, ontwikkelden zich nu sterk. Bij een scherp verstand, bezat hij een
intuïtief gevoel voor kwaliteit en schoonheid, hij muntte uit door initiatief, organiserend
talent en geestigheid. In die tijd placht Professor Martin met zijn leerlingen jaarlijks
een studiereis te ondernemen. Over één daarvan maakte hij een buitengewoon
geestig, in pseudo-Middelnederlands gesteld
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gedicht met toepasselijke tekeningen als onderdeel van een groot verslag, dat door
wijlen Prof. Martin als een kostelijk document bewaard werd.
Hij bezat een zeer vlotte verhaaltrant, wat hem in het corps een zekere populariteit
bezorgde. Hij heeft in zijn studententijd menig uurtje gewijd aan bridge en zang;
behalve dat, wist hij bij vele vrienden belangstelling voor de kunstgeschiedenis op
te wekken, wat hun misschien een extra lange studietijd heeft gekost, maar waarvan
ze, daar ben ik zeker van, nooit spijt gehad zullen hebben. Hij was een waar
propagandist voor zijn vak.
Dadelijk na zijn studietijd trok hij als ‘Instructor’ in de kunstgeschiedenis naar
Smith College, een groot meisjescollege in Northampton (Mass.) U.S.A. Zijn eerste
jaren zijn daar bij gebrek aan boeken, lichtbeelden en reproducties en door het niet
volkomen beheersen van de taal niet gemakkelijk geweest; maar hij heeft er zich
met groot succes doorheen geslagen. Het leek mij van belang voor dit levensbericht
om over zijn verblijf in Amerika de opinie van Amerikaanse zijde te vernemen. Miss
A.I. Clark, oud-secretaresse van de President van Smith College en van de Board
of Trustees, die Phons Vorenkamp uitstekend heeft gekend, was zo goed over dat
belangrijke deel van zijn leven enige mededelingen te doen, waaruit wel blijkt, hoe
hij aan gene zijde van de Oceaan geapprecieerd werd.
‘Alphons Vorenkamp came te Smith College, Northampton, Massachusets, to join
the Faculty as an Instructor in the Department of Art in 1926. The College soon
recognized the fact that he was a born teacher and that he possessed a remarkable
knowledge of his special field, Northern Art. He taught many courses in that field
and from time to time added courses in the decorative arts and the history of prints.
He was steadily promoted until in 1939 he became full Professor. Born and brought
up among the works of the Old Dutch and Flemish masters, he was uniquely qualified
to talk about them. His courses were elected by many students who will never forget
how real the Van Eycks and Memling, Rubens and Rembrandt became in his class
room. He had many indications of the warm reponse of his pupils to his own
enthousiasm and their appreciation of the privilege of studying the Art of Northern
Europe with so enlightening a guide. A number of his Colleagues worked with him
in his seminars and gratefully acknowledged their indebtedness to him for the
richness of his teaching.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953

119
He took an active part in the life of the College outside the class room, and in the
town enjoyed the friendship of an surprisingly large group of people whose connection
with the College was generally slight. He served in the United States Army in
1942-'43, returning te Smith College after an honorable discharge. In May, 1945,
he was granted a leave of absence, when he was chosen by the Netherlands
Government for the task of indentifying pictures and other objects of art, stolen and
removed from Holland by the Germans. He was given the rank of lieutenant colonel
in the Royal Dutch Army and was responsible for the recovery of priceless treasures.
He returned te Smith in the fall of 1946. In 1948 he left permanently to become
Director of Boymans Museum in Rotterdam.
His passing is mourned by literally hundreds of his former students, alumnae of
Smith College all over the United States. His equal as a teacher and friend will be
difficult to find’.
Vorenkamp gebruikte zijn eerste verlofjaar (sabbatical year) om in Leiden te
promoveren bij Professor Martin op het proefschrift Bijdrage tot de geschiedenis
van het Hollandsche Stilleven in de zeventiende eeuw dat misschien enigszins het
kenmerk draagt in een betrekkelijk kort tijdperk afgeschreven te zijn, maar dat toch
voor ieder, die zich met de studie van het stilleven bezig houdt, dankbaar
geraadpleegd wordt als een zeer betrouwbare bron.
Tijdens de bezettingsjaren was hij in Northampton, waar hij de oorlog intens heeft
meegeleefd. Hij heeft zich in Amerika als soldaat opgegeven, waarvoor hij de
volledige militaire training heeft ondergaan. Hij is echter niet Amerikaans burger
geworden doch steeds Nederlander gebleven. Na de oorlog kwam hij op verzoek
van de Minister van Buitenlandse Zaken eind Mei 1945 naar Nederland terug om
ingeschakeld te worden bij de recuperatie van kunstwerken. Na enige maanden in
Amsterdam te zijn geweest bij het Commissariaat-Generaal voor de Economische
belangen in Duitsland (belast met de recuperatie van koeien, machines tot en met
effecten en schilderijen) vertrok hij als eerste op uitnodiging van de Amerikaanse
autoriteiten naar het Art Collecting Point te München, waar in de Führer-Bau alle
geroofde kunstwerken verzameld werden.
Hij is in München werkzaam geweest, van October 1945 tot Mei 1946 en in die
tijd heeft hij voor Nederland o.a. de collectie Mannheimer en talloze schilderijen,
voor Hitler en Göring in de oorlogsjaren ‘ver-
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worven’, geïdentificeerd en er zorg voor gedragen, dat deze kunstwerken naar
Nederland terugkwamen. Deze taak vereiste vooral in den beginne, toen de
procedure nog niet vastlag, veel tact en overredingskracht. Het was juist Vorenkamp,
die door zijn persoonlijkheid en zijn uiteraard voortreffelijke verstandhouding met
de Amerikanen en begrip voor hun mentaliteit in deze begintijd uitmuntend werk
heeft gedaan. Ook zijn humor heeft hem al spoedig populair gemaakt in die
zonderlinge samenleving.
Zijn aanstonds gehoor geven in 1945 aan de oproep om de Nederlandse belangen
te dienen (binnen één week maakte hij zich vrij van zijn taak in Smith College) en
de voortreffelijke resultaten, die hij in München heeft weten te bereiken, waren
aanleiding om hem voor te dragen voor een onderscheiding. In de zomer van 1946
werd hij benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, waarvan hem
de versierselen door Prins Bernhard op Paleis Soestdijk werden uitgereikt.
Hij keerde nog naar Amerika terug doch verliet Smith College in 1947 voor goed.
In dat jaar werd hij benoemd tot Directeur van het Museum Boymans te Rotterdam,
waar hij bleef tot 1 Maart 1949. Daar organiseerde hij enige tentoonstellingen,
waarvan wij noemen die van de kinderportretten, waar als hoogtepunten prijkten
de familiegroep van Rembrandt, afkomstig uit het Herzog Anton Ulrich Museum te
Brunswijk en de familiegroep toegeschreven aan Scorel of Heemskerck, afkomstig
uit de Staatliche Kunstsammlungen te Kassel. Voor de tentoonstelling ‘De Franse
tuin in de middeleeuwen tot onze dagen’ herschiep hij een van de binnenplaatsen
in een 16e eeuwse tuin, waarin pauwen rondwandelden. Voor beide tentoonstellingen
maakte hij de catalogi.
Dit is geen gelukkige periode geweest, wel bleek bij het afscheid dat hij bij het
personeel in hoog aanzien stond, waarvan de oorkonde die hem bij die gelegenheid
werd overhandigd, een duidelijke getuigenis aflegt. Hij keerde toen naar zijn
geboortegrond terug en werd per 1 April 1949 benoemd tot Directeur van het Museum
van Oudheden voor de Provincie en Stad Groningen, waar hem dadelijk de
reorganisatie van het Museum en het toezicht op het nieuw te bouwen depôt werd
opgedragen. Met kracht en kundigheid kweet hij zich van deze nieuwe taak. Hij
slaagde er in een goede volgorde in het museum te brengen en met veel smaak
nieuwe vitrines te ontwerpen en te plaatsen. Het cordate wegbreken van de z.g.
Jozef Israëlskamer kwam de ruimtewerking van
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het museum zeer ten goede. Het meest was hij geïnteresseerd in de
schilderijenafdeling; de wanden van de schilderijenzalen werden met een fraaie
witte kleur behandeld terwijl aan de keuze en het ophangen van de schilderijen veel
zorg werd besteed. Op het laatst werd nog voor de stillevencollectie, die aangevuld
was met een partij zorgvuldig uitgezochte stillevens van de Dienst voor 's Rijks
verspreide Kunstvoorwerpen, met kunde en smaak een zaal ingericht. De catalogus
van de schilderijen waar hij druk aan werkte, heeft hij niet geheel kunnen voltooien.
Ook het prentenkabinet had zijn interesse. De tekeningen, waaronder die van de
prachtige collectie Hofstede de Groot, werden met kennerschap gesorteerd en de
honderd beste in een tentoonstelling samengebracht. Voor deze tentoonstelling,
die in Juni 1952 gereed kwam en die met grote zorgvuldigheid voorbereid was,
vervaardigde hij een zeer gedocumenteerde geïllustreerde catalogus, waarvan het
voorwoord, dat begint met de woorden ‘Tekenen is reageren van de tekenstift op
het zuchten van de innerlijke stem’ typisch is voor de organisator.
Zowel in het Museum als voor Pictura heeft hij vele tentoonstellingen verzorgd.
Voor het Museum o.a. ‘Van Fantin tot Picasso’, ‘Aquarellen van Groningse
kunstenaars’, ‘Kindertekeningen’ en ‘Middeleeuwse kunst van de Provincie
Groningen’. Ook heeft hij aandacht besteed aan de Menckemaborg te Uithuizen en
daar vele verbeteringen aangebracht. Hij was in Groningen Inspecteur
Kunstbescherming en Vicevoorzitter van de Raad voor de Kunst, Voorzitter van
Pictura, Lid van de Commissie voor Provinciale Culturele prijzen; bovendien was
hij lid van de Voorlopige Monumentenraad, afdeling Musea te 's-Gravenhage en lid
van het Bestuur van het ‘Instituut ter bevordering van een grondige en onafhankelijke
expertise van Kunstwerken’ te Amsterdam.
Ondanks alle drukte die het directeurschap van het museum en de andere baantjes
met zich medebrachten, heeft hij zijn roeping als docent niet verloochend in
Groningen; hij heeft vele lezingen en ook enige cursussen gehouden. Dat deze
geapprecieerd werden, heb ik uit veler mond vernomen.
Een zijner cursisten drukte zijn wijze van doceren zowel in proza als in dichtvorm
zeer treffend uit: ‘Hij had het vermogen om de figuren die hij besprak tot
contemporaine te maken, met een gemeenzaamheid over hen sprekend, die hen,
verre van hen te devalueren, zo dichtbij bracht, dat men kon menen hen zonder de
perspectivische vervormingen van de tijd te kunnen benaderen’.
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‘Aan de Heer Dr A.P.A. Vorenkamp
.......................
En geen van ons wierp zich in 't stof (plof!)
Of wierp zijn blik naar hemelhoog,
Wij bleven wij en oor en oog.
De meesters keken mee en met plezier
En wezen met zijn vinger: hier en hier,
En lachten trots en waren soms beschaamd
En alles was zoals het was en niet zoals 't betaamt
En aan het eind dacht elk van ons, afzonderlijk:
‘Ging hij maar door, wat is het toch verwonderlijk,
‘Phons Voren blijven ondoorgrondelijk’.

Phons Vorenkamp was een groot kindervriend. In het begin van zijn Groningse tijd
betrok hij een woning van een pas gebouwd huizenblok, waar hij over een
achtertuintje kwam te beschikken. Hij liet hier enige karren zand in brengen om het
tuintje in te richten als zandbak voor de kleuters van de hele buurt, die daar een
dankbaar gebruik van maakten. Met St Nicolaas mochten de vaste klantjes
schoentjes bij hem opzetten, wat, toen hij reeds verhuisd was, tot het laatst toe werd
volgehouden.
In 1953 is hij niet veel meer in het museum werkzaam geweest. In het begin van
het jaar vertrok hij naar Puerto Rico om daar aan de universiteit over Nederlandse
kunst te doceren. Over zijn verblijf aldaar heeft hij uitvoerige artikelen geschreven
in het Nieuwsblad van het Noorden, terwijl de deelnemers aan de museumdag in
de zomer van 1953 in Friesland gehouden, zich stellig zijn levendig verhaal over
zijn Puertoricaanse wederwaardigheden zullen herinneren. Dit is de laatste keer
geweest dat wij hem in het publiek hoorden. Hij stierf de 18e Augustus.
Groot was de verslagenheid en ontroering die zijn plotseling heengaan bij zijn
familie, vrienden en collega's te weeg bracht. Door zeer velen werd hem op het stille
kerkhof te Wapenveld de laatste eer bewezen.
Dat hij zovele vrienden had, kwam door zijn grote belangstelling voor zijn
medemens en zijn behoefte om anderen vreugde te bereiden, wat zich uitte in een
grote gastvrijheid en hulpvaardigheid. Dit gepaard gaande met begaafdheid,
geestigheid en originaliteit maakte hem tot een bijzondere persoonlijkheid, die veel
vriendschap ondervond, waarop hij ook zeer gesteld was. Hij hield van een goed
leven en prettig gezelschap. Hij was niet iemand, die zich terugtrok in zijn
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studeerkamer om een uitgebreide boekenkennis te verwerven; toch bezat hij op zijn
gebied, dank zij zijn uitstekend geheugen, zijn ingeboren smaak en ik zou haast
zeggen zijn geniale inslag, een grote wijsheid, die hij op een zeer eigen manier naar
voren wist te brengen en dan meer door het woord dan door geschrift. Bij zijn karakter
paste enige rusteloosheid; hij kon niet lang op een zelfde plaats blijven maar was
zeer cosmopolitisch ingesteld. En overal waar hij kwam, heeft hij zich vrienden weten
te verwerven. Door velen zal hij betreurd en gemist worden.
A. WASSENBERGH

Lijst van geschriften
1933

Bijdrage tot de Geschiedenis van het
Hollandsch Stilleven in de Zeventiende
Eeuw, Leiden (diss.).

1938

Masterpieces of Dutch Painting. An
Important Exhibition at the Providence
Museum, in: Art News 10 Dec. 1938.

1939

A Famous Drawing by Bouts.
Northampton. in id. 3 Juni 1939.

1939

A Solverpoint by Dieric Bouts, in: Bulletin
of Smith College-museum of Art, Juni
1939.

1940

Pieter Feddes Harlingensis.
Zeventiende-eeuwsche Schilderkunst in
Friesland, in: Oud-Holland (in
samenwerking met A. Wassenbergh).

Vervolgens verschillende museumverslagen en catalogi, alsmede artikelen in het
Niewsblad van het Noorden o.a. betreffende zijn verblijf in Puert Rico in 1953.
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Arie Zijderveld
(Hendrik-Ido-Ambacht, 11 November 1875 - Amsterdam, 4 April
1952)
Arie Zijderveld werd 11 Nov. 1875 geboren te Hendrik-Ido-Ambacht in Zuid-Holland.
Herhaaldelijk zou hij later zich genoodzaakt vinden nieuwe kennissen te verzekeren,
neen, dat hij geen Fries van geboorte was, maar dat hij uit een geslacht van tuinders
stamde dat van ouder tot ouder al gewoond had in de Vijfherenlanden. De door zijn
veelvuldigheid voor Zijderveld zelf vermakelijk wordende dwaling was intussen
minder vreemd dan zij hemzelf voorkwam. Hoewel vrij klein van postuur wekte hij
terstond en terecht op ieder de indruk van ‘stoerheid’, en weinig was zo kenmerkend
voor hem als dat ‘recht-uit’, waarin men zo geredelijk de Friesche stempel herkent.
Persoonlijk is het mijn oudste herinneringsbeeld, hoe hij daar kordaat, met een in
't oog van ons pas ontgroende litt. hum. studd. bedenkelijk zware boekentas onder
de arm, aan kwam stappen over het pleintje in de Oudmanhuispoort. Een ouderejaars
vertelde, dat deze neerlandicus een onderwijzer was, die op vrije middagen de
colleges van prof. Boer kwam volgen. Jaren later, in 1920, zou ik hem onverwachts
weer ontmoeten, nu om kennis met hem te maken als collega aan het Stedelijk
Gymnasium van Amsterdam. Deze kennismaking zou leiden tot een meer dan dertig
jaar lang ononderbroken omgang-in-vriendschap niet alleen, maar ook tot een
geregelde uitwisseling van gedachten over wetenschappelijke onderwerpen, waarbij
van weerskanten met graagte de grensdraden tussen Oudheid en Nieuwe Tijd
werden doorgeknipt. Het is de dankbare herinnering aan deze beide vormen van
een langdurig persoonlijk contact, die het mij tot een gaarne aanvaarde taak maakt
zijn nagedachtenis te eren door het schrijven van een levensbericht.
Het kader van dit bericht brengt met zich, dat men een zekere beperking in acht
heeft te nemen voor wat betreft uiterlijke levensomstandigheden; ik zal mij in dit
opzicht bepalen tot alleen datgene, wat enig licht kan werpen op Zijdervelds
geestelijke groei en ontwikkeling sedert zijn jeugd. Oorspronkelijk scheen de jonge
Arie wel voorbestemd om evenals de overige familieleden het beroep van tuinder
te kiezen. Al vroeg echter bleek deze levensbezigheid niet te stroken met zijn aard
en aanleg; grote leer- en weetgierigheid deden hem kennen als een jongen voor
studie en wezen veeleer de weg naar een opleiding - voorlopig althans - tot
onderwijzer. Een daarbij sterk meewerkende factor
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was gelegen in het feit, dat het sedert de doleantie nog verscherpte Calvinisme,
waardoor het gehele geestelijke leven in zijn onmiddellijke omgeving beheerst werd,
voor hem een onaanvaardbare en belemmerende druk ging vormen waar hij onderuit
wou. Het is intussen allerminst een paradox, dat juist deze streng-Calvinistische
vroegste opvoeding en het o.a. thuis mee aangehoord hebben van het theologiseren
door vaders vrienden, van de onwaardeerlijkste dingen zijn, die zijn jeugd hem heeft
meegegeven voor het verdere leven. Dank zij immers genoemde herinneringen, en
daarnaast aan een later door zijn vereerde Bolland geschoolde ‘redelijke waardering’
van het ‘boven’- of ook ‘buiten-verstandelijke’, heeft de onderzoeker op het gebied
van geestelijke stromingen, die wij in hem kennen, een onderscheidingsvermogen
en ook gevoelsbegrip bezeten voor godsdienstige waarden als weinigen zijner
literaire vakgenoten.
Zijderveld dan zou onderwijzer worden. - Na aanvankelijk enige jaren leerling te
zijn geweest aan de Normaalschool te Dordrecht, waar het onderwijs hem weinig
bevredigen mocht, kon de toenmaals 15-jarige in 1891 tot zijn vreugde overgaan
naar de beroemde Haarlemse Kweekschool onder directie van Van der Ley, waar
zijn opleiding voltooid werd. Aan deze school en de met haar verbonden samenleving
bewaarde hij steeds de prettigste herinneringen; hier was voor hem zijn ware jeugd
geweest. Zijn eerste standplaats als onderwijzer werd Zandvoort; in 1897 echter
reeds overgeplaatst naar Amsterdam is hij sindsdien steeds aldaar werkzaam
gebleven, eerst als onderwijzer, later als leraar.
In 1902 rijpte het besluit om door afleggen van het staatsexamen zich de weg te
openen tot de Universitaire studie van het Nederlands. Voor het klassieke gedeelte
was leidsman dr Beck, de latere hoogleraar, van wiens suggestieve lessen een
blijvende invloed is uitgegaan op Zijdervelds belangstelling speciaal voor de Latijnse
letteren, klassiek zowel als modern. Met dezelfde consciëntieusheid en dezelfde
met lichtheid alle werk verzettende studiezin, die hem later Spaans en Italiaans zou
doen bij-leren om zijn bronnen in die talen in 't oorspronkelijk te kunnen lezen, bleef
hij steeds zijn contact bewaren met het Latijn, of het nu ging om de voor moraal en
godsdienst der Stoa zo belangrijke Cicero en Seneca, dan wel om Vondels ‘brallende
Lukreez’, of om Erasmus; - dat zelfs een Terentius en Petronius niet te kort kwamen,
het is tekenend voor de breedheid ook van deze levende belangstelling.
Zijn studie voor het candidaats Nederlandse Letteren volbracht
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Zijderveld zonder college te lopen; daarna, vanaf 1905, volgde hij Te Winkel en
Boer, beiden en ieder op zijn wijze grootmeesters in de methodische beoefening
van vakwetenschap en hoog in ere bij elk die verschil wist tussen zich rekenschap
gevend onderzoek en vaag dilettantisme. Jaren lang volgt hij ook de aula-cursussen
van de Leidse redemeester, zelf deel uitmakend van het trouwe ‘Bolland-comité’.
Bij Te Winkel promoveert hij in 1915 op een proefschrift, getiteld ‘De Romancepoëzie
in Noord-Nederland van 1780-1813’, op dat tijdstip nog leraar zijnde aan de
Handelsschool met 5-jarige cursus op het Raamplein, een betrekking die hij
gedurende een 15-tal jaren heeft bekleed en waarbij zijn onderwijs - de getuigenissen
van oud-leerlingen zijn hier sprekend - de grootste waardering heeft gevonden.
Als in 1920 Stoett hoogleraar wordt, volgt Zijderveld, intussen gehuwd man
geworden, hem op als docent aan het toen nog enig ‘Stedelijk’, later - met een
‘Vossius’ naast zich - ‘Barlaeus-Gymnasium’ van Amsterdam. Dit zal tot het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd in 1941 zijn geliefde ‘school’ blijven, - de school
die nog steeds bij iedere feestelijke gelegenheid het lied ten gehore brengt, waarin
hij eenmaal het ‘Mens sana in corpore sano’ op kernachtige wijze in het Nederlands
samen verwerkt heeft met het eeuwenoud devies ‘Disciplina Vitae Scipio’.
Geestelijk en lichamelijk evenwicht; het is Zijderveld allover. Wie hem alleen kent
uit zijn wetenschappelijke publicaties en daardoor allicht ertoe mocht neigen hem
uitsluitend te zien binnen zijn ‘omschansing van boeken’, moge weten dat hij
evenzeer een hartstochtelijk minnaar was van 't eropuittrekken in iedere vorm, leider
of metgezel bij wandeltochten, dol op varen, en vast van streek op de schaats zodra
er ijs lag. Geen wonder dat hij geliefd was bij zijn leerlingen. Een orde-probleem
heeft hij als docent - ‘schoolmeester’ mocht hij nog graag zeggen - nooit gekend;
naast grote genegenheid had men een grondig respect voor hem. Zijn lessen, die
op zoveel meer uitzicht openden, dan op wat langs de gebruikelijke paden te beleven
viel, wekten in het bizonder bij literair- en historisch beide aangelegde leerlingen
een levendige belangstelling. Licht te begrijpen dan ook, dat wiens studie later in
de hiermede aangegeven richting ging, hem ook dan veelal als zijn steun en
vraagbaak bleef beschouwen. - Het kind is de vader van de man: de oudste
herinnering aan hem die in zijn geboorteplaats voortleeft is deze ‘dat hij als jongen
altijd de zakken vol appels had die hij weg-
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gaf en dat hij zo vaak kleineren op z'n rug nam om ze te dragen’.
Zijderveld de docent en de geleerde. Buiten en behalve de talrijke opstellen van
zuiver wetenschappelijk gehalte die in de loop der jaren van zijn hand verschenen,
waren het ook de kundige recensies van leerel, studieboeken, daarnaast
samenvattende beschouwingen over het onderwijs in de moedertaal en in de
literatuur, die de aandacht tot zich trokken. Toen dan ook in 1939 een
privaatdocentschap werd ingesteld voor de didactiek van het Nederlands, was
Zijderveld de aangewezen man om voor de toekomstige leraren gids te zijn op dit
gebied. Als wij hierbij tenslotte nog vermelden, dat hij in 1943 benoemd werd tot lid
van de Examencommissie voor M.O. Nederlands en dat hij in 1947 een tijdlang aan
de Leidse Universiteit nu wijlen prof. Van Eyck tijdens diens ziekte heeft vervangen,
dan hebben wij voorzover het de betrekkingen tot het Onderwijs aangaat zijn
levensloop in hoofdtrekken gekenschetst. De steeds onverflauwde belangstelling
echter en de onverminderde werklust, die hem ook na zijn pensionering bleven
kenmerken, hebben hun neerslag gevonden in nog verscheidene wetenschappelijke
publicaties sindsdien. Het laatste werk, waaraan hij zijn krachten gewijd heeft en
dat de stempel zal dragen van zijn rijke kennis zowel als zijn grondig tekstbegrip,
is de althans in hoofdzaak voltooide commentatie op Hoofts Nederlandsche Historiën,
die door de goede zorgen van Zijdervelds medewerkster voor een aantal der boeken
mej. De Haas in het Verzameld Werk van Hooft het licht zal zien.
Na het onverwacht van ons heengaan in 1952 van de nog uiterlijk zo krachtige
en voor alles ten volle geïnteresseerde 76-jarige heeft een commissie van vrienden
en oud-leerlingen in samenwerking met mevr. Zijderveld-Menalda, wier huis in meer
dan een opzicht het centrum der werkzaamheden zou worden, een keur-bundel uit
zijn geschriften samengesteld, die in April van het vorige jaar in druk is verschenen
en die van alle kanten met grote belangstelling en dank ontvangen is. De talrijke
besprekingen van deze bundel worden alle beheerst door dezelfde toon van hoge
waardering voor dat levenswerk van Zijderveld, waarvan hier de meest
vertegenwoordigende specimina zijn bijeengebracht; al het overige mee geeft op
het eind de omvangrijke bibliographie.
Men vindt in de eerste plaats studiën verenigd met betrekking tot de Renaissance
en de problematiek verbonden aan dit begrip, met een bizondere aandacht voor het
deels meer wijsgerig-ethisch, deels meer religieus aspect in figuren als Montaigne,
Coornhert en Spiegel. Nieuw
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belicht, en tot een verdiend meerder relief gebracht, is speciaal de laatstgenoemde.
Het belangwekkendste hier is in het algemeen een voller dan tot nu toe geschied
was tegenover eenzijdige nadruk op overplantingen tot hun recht doen komen van
de kiemkrachten in eigen Noordse bodem. Een studie als die van 1927 over
‘Verwaarloosde ‘Renaissance’- literatuur’ ontsluit een gedachtenwereld, omtrent
welks geestelijke rijkdom en diepte vrijwel niemand destijds hier te lande een
vermoeden had. In een tweede groep studiën wordt een even inzichtrijke als
liefdevolle aandacht geschonken aan de grote figuren onzer gouden eeuw.
Overziet men het geheel van Zijdervelds beschouwingen, ook de in engere zin
literair-historische, dan treft het, hoe overal het persoonlijk kenmerk gelegen is in
een sterk innerlijke gerichtheid. De functie van het in zijn taalbeeld tot gehaltevolle
vorm geworden kunstwerk naar het opzicht ook van die vorm, naar elementen en
geheel van compositie, hij is er zeer zeker ontvankelijk voor geweest, maar een
onderwerp voor gezette beschouwingen heeft het in zijn studiën niet uitgemaakt.
Zijn aandacht was bij uitstek geconcentreerd op het naar vorm-krijging in conceptie
dringende, op dat wat daarvanbinnen zich gelden deed bij dichter en prozaïst aan
wereldgevoel en strijd om levenshouding. Zo zal men hem telkens weer herkennen,
ook door meer zakelijk-historisch onderzoek heen, in de opstellen gewijd aan
letterkundige figuren, resp. ook verschijnselen uit de 17e en de 19e eeuw, in de
‘Keur uit het Werk’ bijeengeplaatst onder de hoofden II en III. Studiën als die over
‘De poëzie der Tachtigers in het licht van het symbolisme’, of als die over ‘Perks
ontwikkeling tot vrijheid’ zijn hier de duidelijkste exponenten.
Dat dezelfde introspectieve literator, die in deze beschouwingen aan het woord
is en die men ook herkent in waardevolle kritiek op de artikelen ‘Gemoed’ en ‘Geest’
in het Woordenboek, als zuiver taalkundige tevens een opstel kon schrijven als het
van dialectologische zijde zo geprezene over ‘Vondels vocaliseren’, het is een
zoveelste bewijs van die veelzijdige en nergens aan de oppervlakte blijvende
onderzoekingsdrang, die Zijderveld gemaakt heeft tot een door elk om zijn belangrijke
verdiensten zo hooggeschat man van wetenschap.
In het bizonder bij de leden dezer Maatschappij, die hem bovendien in zijn
veeljarige toegewijde werkzaamheid als lid der Commissie ter Redactie van het
Tijdschrift hebben leren kennen en waarderen, zal Zijderveld's nagedachtenis steeds
in ere blijven.
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Herman Dirk van Broekhuizen
(Rijsen, 17 Juni 1872 - Pretoria, 5 Augustus 1953)
Dr Herman Dirk van Broekhuizen werd op 17 Juni 1872 te Rijsen (Overijsel) geboren.
Zijn vader, Ds Hendrik van Broekhuizen, Nederlander van geboorte, was vóór zijn
zoon Herman ter wereld kwam, geruimen tijd in Zuid-Afrika als predikant werkzaam
geweest. Kort tevoren was hij naar zijn vaderland teruggekeerd, waar hij als herder
en leraar in de genoemde kleine Overijselse gemeente was opgetreden. Zo kon het
gebeuren, dat Herman, de jongste der kinderen, in Nederland geboren werd, terwijl
alle andere kinderen Zuid-Afrika als geboorteland hadden. Enige jaren later
vertrokken zijn ouders, de Heer en Mevrouw Van Broekhuizen-Van Andel, wederom
en toen voorgoed naar den Oranje Vrijstaat. Zijn vader diende er de gemeente te
Winburg en later die te Ficksburg. In die laatste gemeente was vader Van
Broekhuizen een der eerste predikanten. Als pionier organiseerde hij de geestelijke
verzorging van een uitgebreid gebied rondom zijn standplaats. De helft van het jaar
was hij afwezig, op huisbezoek bij veraf wonende gemeenteleden. Niettemin had
hij ook de zorg voor het onderwijs van zijn jongste zoon, die tot zijn twaalfde jaar
uitsluitend in het ouderlijke huis de vorming ontving, die gemeenlijk op school wordt
verkregen. Eerst toen bezocht de jonge Van Broekhuizen voor het eerst een school,
en wel te Ficksburg; later te Senekal. Met grote waardering sprak Dr Van Broekhuizen
steeds over zijn ouderlijk huis. In de eenvoudige pastorie te Ficksburg werd zijn
karakter gevormd. De innige vroomheid van zijn ouders drukte een stempel op zijn
leven. Op de tochten, die hij als kleine jongen met zijn vader in de uitgestrekte
gemeente maakte, groeide zijn liefde voor de Vrijstaatse natuur, voor de wijde
vlakten en de kopjes, ook voorde grootse landschappen van Basoetoland, welks
grens op enige kilometers van Ficksburg ligt, een liefde, die hem zijn gehele leven
bij bleef. Hoe kon hij nog veel later, toen hij zijn land in Nederland vertegenwoordigde,
in levendige sterk beeldende bewoordingen het landschap van zijn jeugd tekenen!
De Oranje Vrijstaat had het voorrecht een voortreffelijke middelbare school te bezitten
onder leiding van den Nederlandsen paedagoog Dr Brill. Van Broekhuizen bereidde
zich daar voor zijn matriculatie als theologisch student aan het Victoria-College te
Stellenbosch voor, waar hij de opleiding tot predikant bij de Nederlands Hervormde
of Gereformeerde Kerk voltooide.
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Onder zijn studiegenoten was Van Broekhuizen gezien, hij maakte zich vele vrienden
door zijn jovialiteit en kameraadschappelijkheid. Enige meer behoudende hoogleraren
ergerden zich echter aan zijn liefde voor de sport. In 1896 behoorde hij tot de
rugby-kampioenen van de Kaap, die een Engels champion-team een verpletterende
nederlaag toebrachten.
In 1897 vertrok Van Broekhuizen met zijn vriend, de latere predikant Christie
Neethling, voor een studiereis naar Europa en het ‘Midden Oosten’. De afgestudeerde
theoloog bereisde Engeland, Schotland, Frankrijk en België. Lang verbleef hij in
Nederland. Hij bezocht bloedverwanten en met grote piëteit en nauwgezetheid
leefde hij zich in in de verschillende kerkelijke gemeenten, waar zijn vader het
predikantsambt had uitgeoefend. In Oosterbierum (Fr.), de laatste Nederlandse
standplaats van zijn vader, trad de jonge predikant op voor de gemeentenaren, die
zijn vader een zo grote verering hadden toegedragen. Van Nederland trok hij door
Duitsland en Zwitserland naar Italië. Daarna bezocht hij Griekenland en Palestina.
Daar ontmoette hij Maarten Maartenz en deze aanraking leidde tot blijvende nauwe
contacten, niettegenstaande zo radicaal verschillende opvattingen omtrent Engeland
en de Britse cultuur. Over Egypte keerde Van Broekhuizen door de Rode Zee weder
naar Zuid-Afrika terug.
Deze reis had voor de vorming van den jongen godgeleerde de allergrootste
betekenis. Hij werd erdoor uitgeheven boven de in die dagen enigszins beperkte
geestelijke horizon van Stellenbosch. Hij had een brede visie gekregen en was
uitgegroeid boven de kleine tegenstellingen, die in de politiek van Zuid-Afrika in de
laatste jaren van de negentiende eeuw zich zo sterk deden gelden.
Hij, de Vrijstater, werd na zijn terugkeer in het vaderland in 1898 hulpprediker in
Pretoria. Hij was een van de vurigste pleiters voor een nauwe aansluiting van
Transvaal, Oranje Vrijstaat en Kaap. Hij kwam op tegen de stelselmatige uitsluiting
van Vrijstaters en Kapenaars uit Transvaalse ambten en betrekkingen, die door vele
leidende personen werd voorgestaan. Hij zag niet in, dat zodanige uitsluiting
hoofdzakelijk gevolg was van gegronde vrees voor het gevaar van verengelsing
van de Transvaal.
President Kruger waardeerde de persoonlijkheid van den jongen prediker. Hoewel
de President niet tot Van Broekhuizens kerkgenootschap behoorde, raadpleegde
hij den jongen man in tal van netelige
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zaken. Hoe hoog de hulpprediker in de Transvaalse hoofdstad werd geschat, blijkt
wel uit het feit, dat hij, op zijn jeugdigen leeftijd, uitverkoren was, om de gewichtige
laatste zitting van den Uitvoerenden Raad van de Republiek, waarin besluiten werden
genomen die spoedig tot den Boerenoorlog zouden leiden, met gebed te sluiten.
Toen den 14en October 1899 in den Volksraad tot het uitzenden van het bekende
ultimatum was besloten, en niemand zich meer illusies maakte, dat oorlog nog te
vermijden zou zijn, spoorde hij de tragen aan hun plicht jegens het vaderland te
doen. Voor hemzelf was het een gewetensconflict, of hij zijn gemeente geestelijke
zorg moest blijven geven of gevolg mocht geven aan zijn innerlijken drang, om, na
het uitbreken van den oorlog naar het front te gaan. Zodra de tweede predikant
zijner gemeente in Pretoria terug was, vertrok hij, om deel te nemen aan de
landsverdediging. Toen hij na gevangenneming weigerde den eed van trouw af te
leggen werd hij naar Engeland verbannen. Door middel van de hulp van den
Boerenvriend William T. Stead slaagt hij erin, het vaste land van Europa te bereiken.
Op advies van Dr Leyds begaf Van Broekhuizen zich naar de Verenigde Staten van
Amerika, teneinde belangstelling voor de Boerenzaak te wekken en geld te
verzamelen voor de vrouwen en kinderen, die zich in Engelse concentratiekampen
bevonden. Omtrent Van Broekhuizens arbeid in de Verenigde Staten zijn wij
voornamelijk door de door Dr Leyds gepubliceerde correspondentie goed ingelicht.
Velen getuigden hierin van het grote succes, dat Van Broekhuizen met zijn
inzamelingen had en de Consul-Generaal van de Zuid-Afrikaanse Republiek te
Londen, Montagu White, die tegelijk met Van Broekhuizen in de Verenigde Staten
was, spreekt met de grootste lof van zijn arbeid in Amerika: ‘It gives me great
pleasure to testify to the excellent work which has been done here by the Rev. Mr.
van Broekhuizen. He has collected quite large sums and his expenses have been
ridiculously small’. Dat was geheel Van Broekhuizen, hij beperkte zich zelf op
scrupuleuse wijze tot de soberste levenswijze, omdat hij nimmer ook maar het
geringste voordeel zou willen trekken van zijn arbeid voor lijdende landgenoten. Zijn
oratorisch talent stelde hij ten volle in dienst van zijn volk. Ook daarvan getuigt
Montagu White, die, in New York woonachtig, Van Broekhuizen van nabij volgde:
‘Van Broekhuizen made a very excellent speech last night at Columbus Hall; I only
regret that the vast majority of the audience, ... were hardly worthy of so fine
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an effort...’. Hij ontmaskerde in de Verenigde Staten personen, die geld voor de
Boerenzaak verzameld ten eigen bate aanwendden.
Teruggekeerd in Nederland hield Van Broekhuizen op 22 Augustus 1902 op het
27e Nederlandsche Taal en Letterkundig Congres een vurig pleidooi voor Afrikaans
als toekomstige taal van het Afrikaandervolk. Hij de Nederlander van huis uit zag
beter dan vele zijner Afrikaanse landgenoten dat het hoog-Nederlands geen toekomst
meer had in Zuid-Afrika en hij had den moed het in het openbaar uit te spreken.
President Kruger verzocht hem tijdens diens verblijf in Nederland als zijn predikant
te willen optreden. Wat Van Broekhuizen in de laatste levensjaren van den President
voor dezen betekend heeft, kan moeilijk worden overschat. De jonge predikant van
toen nauwelijks dertig jaren. Hij had echter een zodanig diep geestelijk leven, dat
hij den ouden onder zwaar leed gebukten Kruger tot godsdienstigen steun kon zijn.
In 1904 huwde Van Broekhuizen Elsie Franzina Eloff, een kleindochter van den
President. Dit huwelijk is voor hem een groten zegen geweest. Toen hij in 1904 in
Zuid-Afrika terugkeerde verbood Lord Milner hem den toegang tot de Transvaal. Hij
nam daarop het beroep aan naar een Kaapse gemeente, Kuilsrivier, niet ver van
Stellenbosch. Alles moest hier nog worden verricht, om een gemeentecentrum te
stichten: kerk en pastorie moest hij doen bouwen. Zijn gaven zette hij ten volle in
voor dit werk, bescheiden na de ruime activiteit, die hij buiten eigen land had kunnen
ontwikkelen. Mevrouw Van Broekhuizen was hem daarbij een krachtige steun.
Twee jaren later kon hij weder in de Transvaal terugkeren en begon de periode
van zijn leven, die cultureel de grootste betekenis heeft gehad.
Toen de Onderwijswet van 1907 in de Transvaal was aangenomen, heeft Van
Broekhuizen met kracht de strijd voor het onderwijs in de moedertaal, het Afrikaans,
aangevat. Hij was Voorzitter van het hoofdbestuur van de Afrikaans-Hollandse
Taalvereniging. In een brochure ‘Wij zullen handhaven’ zette hij in dien tijd zijn
denkbeelden over moedertaal-onderwijs uiteen.
In 1909 was Van Broekhuizen een van de stichters van de Suid Afrikaanse
Akademie vir Taal, Lettere en Kuns, thans Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap
en Kuns, een instelling, die van den aanvang af een zo belangrijken invloed in het
culturele leven van Zuid-Afrika heeft gespeeld. Een jaar later vond op zijn initiatief
de eerste ‘Kruger-
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dagviering’ plaats, een plechtigheid die thans een vaste plaats in het Zuid-Afrikaanse
nationale leven heeft gekregen.
Wij hebben gezien, dat Van Broekhuizen zijn Europees verblijf in 1897 voor
algemene ontwikkeling had gebruikt. Later heeft hij het betreurd, toen niet een
bepaald studieplan te hebben voltooid. Hij gevoelde zich in toenemende mate
onbevredigd door het gemis aan afsluiting van zijn studiën en bekroning daarvan
met een Nederlandsen graad. In 1912 verkreeg hij een jaar studieverlof, dat hij aan
de Utrechtse Universiteit doorbracht. Hij slaagde er echter niet in toen zijn doctorale
studiën te voltooien. Het was hem een teleurstelling, doch was het niet tevens een
bewijs van gebrek aan inzicht in den omvang van de voorgenomen taak?
Bij zijn terugkeer in Pretoria begaf hij zich onmiddellijk weder in de politiek. Bij de
rebellie naar aanleiding van de militaire operaties tegen Zuid-West-Afrika in het
begin van den eersten wereldoorlog, waaraan vele vooraanstaande leiders uit de
Afrikaanse groep van de bevolking deelnamen, speelde ook Van Broekhuizen een
rol. Kort na het uitbreken van den oorlog hield hij zijn ruim bekendgeworden preek
over de tekst: ‘Zoo zegt de Heere: Gij zult niet optrekken noch strijden tegen uwe
broederen’ (2 Kron. 11 : 4). Als rebel werd een prijs op zijn hoofd gesteld. Hij werd
na zijn gevangenneming tot een gevangenisstraf van achttien maanden veroordeeld.
Later werd hij nimmer moede, in openbare redevoeringen en particulier gesprek
zijn ervaringen in de ‘tronk’ te verhalen. In de rebellie heeft Van Broekhuizen de
beste kansen van zijn leven gehad, niet alleen om naam te maken, doch ook om te
bewijzen, dat bij hem woord en daad één waren. Hij werd bevriend met de edelste
en meest vooraanstaande persoonlijkheden zoals Gen. Beyers, Gen. De Wet en
Pres. Steyn. Het was het hoogtepunt van zijn leven. Na zijn bevrijding werd hij
predikant bij de Hervormde Kerk te Pretoria.
In 1922, juist tien jaar na zijn eerste studieverlof, ging hij weder naar Nederland
om zijn doctorale studiën af te sluiten. Dit maal werd zijn arbeid met succes bekroond.
In 1922 behaalde hij de graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Leidse
Universiteit op een proefschrift: ‘Die wordingsgeskiedenis van die Hollandse Kerk
in Suid-Afrika’.
In 1925 werd Van Broekhuizen bij een parlementaire tussenverkiezing tot lid van
den Volksraad voor de nationalistische partij verkozen. Dit betekende het einde van
zijn loopbaan als predikant. Trouwens
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reeds verscheidene jaren stond zijn politieke werkzaamheid voorop. In de Volksraad
heeft hij zich veel moeite gegeven, om Pretoria een onafhankelijke universiteit
deelachtig te doen worden. Hij ijverde met goed gevolg voor pensioenen voor de
oud-ambtenaren der beide vroegere republieken. Zijn parlementaire werkzaamheid
was evenwel slechts een zeer matig succes. Van Broekhuizen was sedert het einde
van den eersten wereldoorlog te veel politicus, om een goed predikant te zijn. In de
Volksraad was hij echter te veel de predikant, om een goed politicus te zijn. Zijn
emotionaliteit stond hem in den weg. Nimmer leerde hij zich te voegen naar de
partijdiscipline. Hij was een partijlid, waarop weinig staat was te maken: steeds bleef
Van Broekhuizen individualist.
Een nieuwe periode van zijn leven nam een aanvang met zijn benoeming tot
Gezant van de Unie van Zuid-Afrika in Nederland en later tevens in België. Van
Broekhuizen heeft zich in dat ambt zeer toegelegd op een betere verstandhouding
tussen Nederland en Zuid-Afrika. Hij verkreeg een grote populariteit door zijn talrijke
redevoeringen, overal in Nederland gehouden. Hij sprak tot de brede lagen van het
volk. Toch was zijn missie, zakelijk gesproken, niet geslaagd. Van Broekhuizen
miste het vermogen, om de leiding te nemen bij het aanpassen van de
Nederlands-Zuid-Afrikaanse betrekkingen aan de moderne ontwikkeling van
Zuid-Afrika. Hij miste tevens de zakelijkheid, om diplomatieke demarches tot een
goed einde te brengen. Bij het uitbreken van den Tweeden Wereldoorlog en het
optreden van het kabinet-Smuts bood hij den nieuwen Eersten Minister zijn ontslag
aan wegens verschil van politiek inzicht. Op verzoek van Smuts bleef hij in functie.
Na den inval in Nederland en België woonde hij te Londen. Einde 1941 keerde hij
wegens de gezondheid van Mevrouw van Broekhuizen naar Zuid-Afrika terug, na
zijn ontslag als Gezant te hebben verkregen. Hij vestigde zich te Pretoria.
Sedert 1911 was Van Broekhuizen lid van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. In 1924 werd hij tot lid van den Raad van het Transvaalse
Universiteits-College (later Universiteit) gekozen. Hij beijverde zich in die
hoedanigheid zeer voor de Afrikaanswording van deze instelling. In de vergadering,
gehouden in 1932, waarin daartoe het besluit genomen werd, trad hij, hoewel toen
ter tijd onder-voorzitter van den raad, als voorzitter op. Tot zijn dood bleef hij actief
aan de belangen van de Universiteit medewerken.
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Overigens leefde hij vereenzaamd, vooral na het overlijden van zijn echtgenote in
1945. Uitermate heeft hij de Ere-graad gewaardeerd, die de Universiteit van Pretoria
hem kort voor zijn dood verleende en waarvan de uitreiking op achttien April 1953
plaats vond. Den vijfden Augustus daarop volgende overleed hij.
Dr Van Broekhuizen was een hoffelijk man. Hij had een aangeboren zin voor den
omgang met anderen. Hoffelijk was hij jegens een ieder, onafhankelijk van stand,
rang of leeftijd, hoffelijk ook in den kring van het gezin ten aanzien van vrouw en
kinderen.
Hij was trots op zijn Nederlandse afkomst. Groot was zijn liefde voor het
Nederlandse koningshuis en voor de Nederlandse cultuur. Gedurende geheel zijn
leven was hij een warm voorvechter voor Nederland in Zuid-Afrika. Daarnaast ging
het hart van Van Broekhuizen uit naar de roemvolle tradities van de Voortrekkers.
Hij was trots ook, omdat hij behoorde tot het Afrikaanse volk, dat zich zo fier betoond
had gedurende zijn gehele geschiedenis.
Van Broekhuizen was een bij uitstek dynamische natuur. Hij bezat een sterk
emotionele persoonlijkheid. Zijn imponerende figuur, zijn acteurstalent, zijn vurigheid
en zijn fijn aanvoelen van de omstandigheden droegen er alle toe bij, anderen te
bezielen. Waar hij werkte, in de kerk, in de politiek en in de diplomatie, overal ging
er stuwkracht van hem uit. Hij toonde steeds bij zijn werk een zekere souplesse,
die ingegeven was door zijn uitgebreide mensenkennis.
Deze souplesse stelde hem in staat zich in iedere situatie van het leven aan te
passen en er het beste van te maken, dat onder de omstandigheden mogelijk was.
Hij toonde dit als balling, in gevangenschap, op kansel en podium of in de sport. Hij
had de zeldzame gave een netelige situatie te redden en het juiste woord te spreken.
Zijn zin voor humor kwam hem daarbij zeer te stade.
Van Broekhuizen was een man van tegenstellingen; bij alle soepelheid kon hij
soms star en onverdraagzaam zijn. Voor zijn volkshelden, President Krüger, Generaal
Beyers en Generaal Hertzog had hij zijn leven veil; wie hem antipathiek waren, zoals
Generaal Botha en Generaal Smuts, verguisde hij. Een middelweg kende hij niet,
vooral wanneer hij onwaarachtigheid meende te zien. Toch was hij een man van
ruime beginselen, allerminst een dweper, en vergevingsgezind, omdat hij zich van
eigen tekortkomingen bewust was.
Steeds stond Van Broekhuizen gereed, om te helpen; geldelijke
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voordelen telden voor hem niet. Hij gaf gul en gaarne en steeds stond zijn huis
gastvrij open.
Zeer was Van Broekhuizen gesteld op invloed en macht, gaarne stond hij in het
middelpunt. Voor hemzelf waren daarom zijn jaren, als Gezant van Zuid-Afrika in
Nederland doorgebracht, de mooiste van zijn leven.
Wanneer wij dit leven overzien, mogen wij niet nalaten den groten invloed van
zijn echtgenote te vermelden. Van Broekhuizen heeft het grote voorrecht gehad van
een harmonisch huwelijksleven. Zonder zijn vrouw met haar aristocratische
levenshouding, haar bezadigdheid, bescheidenheid en doorzettingsvermogen zou
hij nimmer de rol hebben kunnen spelen, die hij vervuld heeft.
Zij, wien de culturele betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika ter harte gaan,
zullen al met al erkentelijk zijn voor de toewijding, waarmede hij zich daaraan heeft
gegeven.
P.J. IDENBURG

Publicaties
1900

Paul Kruger's tocht, samen met
Wyszklewicz; 's Gravenhage, Abrahams
- Leiden, Blankenberg. 107 blz.

1900

Zuid-Afrika's Vertrouwen; Amsterdam,
G.D. Bom. 22 blz.

1901

Zuid-Afrika's Bondgenoot (Ook in Franse
vertaling); 's Gravenhage, G.J. van
Peursem. 16 blz.

1903

Strijd en Overwinning; Pretoria.

1907

Wij zullen handhaven.

1911

Onze kracht, Gedrukte rede,
uitgesproken te Amersfoort, Pretoria.

1922

Die wordingsgeskiedenis van die
Hollandse Kerke in S.A. van 1652-1804;
Pretoria, du Plessis. 206 blz., Ac.
Proefsch.

1931

Some thoughts on Current South African
Problems; Gedrukte toespraak gehouden
in de Westminster Hall 2. 6. '31.

1937

Gedrukte toespraak voor de Oudstrijders,
gehouden op 17. 4. '37.

1937

Oranje en Z. Afrika, Verhandeling
opgenomen in een publicatie ‘Trouw aan
Oranje’ van M.G. Leendertse,
Amsterdam, Meulenhoff.
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The German Invasion of Holland;
Gedrukte toespraak gehouden in de
Westminster Hall op 29. 5. '40.

Dr van Broekhuizen was bezig een uitvoerige verhandeling te schrijven over den
Rebellie-tijd en heeft zijn aandeel daarin uiteengezet.
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Hans Schneider
(8 April 1888 - Bazel - 7 November 1953)
In alle landen van Europa zijn de Zwitsers, zoowel de Fransch als de Duitsch
sprekende, altijd een welkome aanvulling geweest van het nationale talent. Als
geleerden, opvoeders, militairen, diplomaten verstonden zij de kunst om zoowel
plichtsgetrouwe, zich buiten internen strijd houdende dienaren te zijn van de overheid,
die hen riep, als goede zonen te blijven van het eigen land, vertegenwoordigd door
hun kanton. Dit was mogelijk door de neutrale houding van hun land in de groote
Europeesche worstelingen en ook wel door het feit dat van de weinig
samenhangende kantons van den Helvetischen bond nimmer een politieke dreiging
uitging. In hoofdzaak waren het zonen van te dicht bevolkte, weinig rijke kantons.
De welvarende, zich met succes op bankwezen, handel en industrie toeleggende
stadkantons zonden kooplieden of financiers uit, wier handelshuizen of banken
evenmin onprettige herinneringen hebben nagelaten. Daardoor werd de Zwitser
overal een niet slechts gedulde maar ook gewaardeerde, zonder argwaan
gadegeslagen gast. Door die ongeorganiseerde eenlingen is niet onbelangrijke
Zwitsersche invloed op het beschavingsleven vooral van achterlijke landen
uitgeoefend.
Hans Schneider was te Bazel op 8 April 1888 geboren als burger dier stad, maar
zijn familie, van het platteland in kanton Zürich afkomstig, bezat pas sinds 1816 het
burgerrecht, had nimmer het contact met het platteland, speciaal het Bernsche en
het Badensche, verloren en had niet aan het bloeiende Bazelsche zakenleven
deelgenomen. Wel was Schneider door zijn moeder, Jenny Preiswerk, de tweede
echtgenoote van zijn vader, meer met het oude Bazel verbonden, maar de
plaatselijke traditie overwoog bij hem niet zoo sterk dat het voor hem moeilijk was
zich in de eerste plaats als Zwitser te zien, en de oude algemeen-Zwitsersche
bereidheid om een loopbaan ook buiten het eigen land te volgen, vertoonde ook hij.
Hij had in den 63-jaren ouderen vader, Dr. Theodor Schneider, een voorbeeld hiervan
gezien. Deze, in hoofdzaak op het land opgegroeid, had als jong arts, evenals
verscheidene broeders en een zuster, het verlangen naar wijder horizon gevoeld,
zoo typisch voor den meer ondernemenden Zwitser, die uit het nauwe kantonale
verbond wil uitbreken, en hij was naar Noorden Midden-Amerika gegaan, waar hij,
enige malen uit reislust van
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woonplaats veranderend, ieder keer in korten tijd een goede praktijk had opgebouwd
in veelal nog primitieve omgeving. Het eereburgerschap van Illinois was voor hem
een herinnering aan de Amerikaansche jaren. Hij kreeg vaak gelegenheid, o.a.
tijdens een choleraepidemie in San Salvador en tijdens een burgeroorlog in
Guatemala, te toonen de opofferingsgezindheid van den geboren arts, en toen hij,
teruggekeerd en na een langdurige en zeer gewaardeerde werkzaamheid als arts
te Bazel, zich terugtrok op zijn bezit te Dornach, behield hij, naast zijn werk op zijn
land en naast onderzoekingen op onderscheiden gebied, alleen zijn armenpraktijk.
Schneider deelde zijn beste eigenschappen, zijn volharding bij en toewijding aan
een taak, zijn belangeloosheid, zijn afkeer van uiterlijke eer en van zelfreclame, met
dien vader, hoe weinig hij overigens ook op hem geleek, en hij is een der jongste
voorbeelden geworden van den Zwitser, die, nimmer zijn nationaliteit verbloemend,
een uitstekend en oprecht dienaar werd van het land, waar hij zijn werkkring vond,
zich goede vrienden maakte en als een der onzen werd aanvaard. Toen Schneider
zijn vader verloor op 14-jarigen leeftijd sloot hij zich nauw aan bij zijn verstandige
en beminnelijke moeder, die hij tot hoogen leeftijd heeft mogen behouden. Aanleg
voor een bloedziekte, die hem het deelnemen aan vele jongensvermaken belette,
de gehechtheid van eenig kind aan de moeder, misschien ook het feit dat hij zoon
van een ouden vader was, gaven een bepaalden trek aan zijn karakter, niet
verweekelijkt, ouwelijk of eenkennig maar wel bezonnen en overleggend.
Opgewektheid en humor verhinderde dit niet. Met zijn oudere halfbroeders verbond
hem vriendschap.
Na in 1908 het gymnasium te Bazel te hebben verlaten, ging hij aan de universiteit
van zijn vaderstad kunstgeschiedenis, archaeologie en geschiedenis studeeren. In
Juni 1914, kort voor het uitbreken van den eersten wereldoorlog, promoveerde hij
op een dissertatie over Nederlandschen invloed op de schilderkunst en graphiek
van den Bovenrijn. Vier semesters had hij, overeenkomstig het Duitsch gebruik, te
München, Rome en Berlijn doorgebracht; uit die jaren dateerden zijn eerste
betrekkingen met Duitsche vakgenooten. Onder zijn leermeesters herdacht hij in
het bijzonder Daniel Burckhardt en den jong gesneuvelden Ernst Heidrich te Bazel
en Heinrich Wölfflin te Berlijn. Voor den militairen dienst was hij niet geschikt.
In 1915 kreeg hij, die in zijn dissertatie reeds diepgaande belangstelling voor de
Nederlandsche kunst had getoond, een plaats als
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assistent aan het Mauritshuis onder Prof. Martin en zoo ving de Nederlandsche
periode van zijn leven aan, die tot 1941 zou duren. De waarde van den zeer
zorgvuldigen onderzoeker die Schneider was, met gelijke aandacht voor het detail
als voor de groote lijn, gespeend van alle ijdelheid als schrijver, spreker of ontdekker,
werd spoedig beseft, en als bemiddelaar tusschen verschillende nationale kringen
was hij, ook door zijn verzoenend karakter, bijzonder geschikt. De Nederlandsche
vrienden, wetend dat hij zijn eigen land trouw bleef, beschouwden hem spoedig als
een der hunnen. Op die manier diende hij, Nederland dienend, tevens den roep van
zijn volk. Volledig vertrouwen genoot de zich nimmer opdringende maar besliste en
zoo noodig volhardende man van de beide Nederlandsche matadors der
kunstgeschiedenis, Bredius en Hofstede de Groot. Niet onbemiddeld en zonder
uiterlijke eerzucht, met geringe persoonlijke behoeften, kon hij zijn beginsel
handhaven uitsluitend in het belang der wetenschap zelve te werken, zóo
onverschillig voor geldelijk voordeel dat toen hij een ambtelijke functie kreeg het
daarbij behoorend salaris hem bijna moest worden opgedrongen. Het is te begrijpen
dat, toen de kunsthandel behoefte kreeg aan meer betrouwbare expertises dan
waarmee hij eenige jaren genoegen had genomen, na het uitvallen zoowel van
Bredius als van Hofstede de Groot, en toen men Schneider aanzocht om zijn groote
kennis tegen een honorarium beschikbaar te stellen, een besliste weigering werd
gegeven. Wel was hij zonder voorbehoud bereid zijn meening uit te spreken over
kunstwerken, wanneer hij daarmee iemand wien ook, kon helpen; dit schiep
verplichtingen, ook bij den kunsthandel, die hij niet ongebruikt liet toen hij later de
documentatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie moest
uitbreiden. Het feit, dat niemand aan zijn belangeloosheid twijfelde, maakte dat zijn
te juister plaatse uitgesproken adviezen eerder gehoor vonden, en het vertrouwen,
dat hij genoot, gaf hem beter gelegenheid om jongeren, bekwamen vakgenooten,
onder het Hitler-regime in den druk geraakt, een reddende hand te bieden.
Zoozeer ging hij op in zijn werk, in verkeer bijna uitsluitend met mannen, dat het
voor de vrienden een verheugende verrassing was toen Schneider in 1922 de vrouw
leerde kennen en huwde, Suzanne Christ, die, van vaders- en moederszijde nauw
met Bazel verbonden, de zeer comfortabele onderlijke woning en den verknochten,
uitgebreiden familiekring verliet om zijn lot te deelen, zich naar zijn eisch
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van Zwitsersche soberheid (allerminst vrijwillige armoede) te voegen en, vermoed
ik, hem op te wekken uit vele ergernissen, die Schneider, voor wien eigenbelang,
schijn, ijdelheid ook bij een ander onverdragelijk waren, meestal in stilte verwerkte.
Zij heeft hem gelukkig gemaakt, hem twee gezonde kinderen geschonken en zijn
eigenaardigheden, zijn preciesheid, het handelen volgens weloverwogen programma,
met liefde en humor aanvaard, beloond door de toewijding, die hij ook aan zijn gezin
gaf. Zij bood hem het tehuis, waar hij binnen- en buitenlandsche vrienden kon
ontvangen en waar landgenoten, vrijwillige emigranten als zij, een ‘heimelige’
omgeving vonden. Zij volgde met bezorgdheid het geleidelijk toenemen van
rheumatische klachten, niet verholpen toen zijn schoonouders hem dwongen een
gezonder gelegen woning te betrekken.
De Nederlandsche taal was Schneider spoedig meester; de uitspraak van het
eigen dialect maakte die van het Nederlandsch niet moeilijk. Zijn chef en vriend
Martin was als corrector bij de hand. Zoo maakte hij zich ook het Engelsch eigen,
toen zijn kunstreizen hem ook naar Engeland voerden. Wanneer zijn kennis en zijn
vondsten die van anderen konden aanvullen, dan was niemand milder dan hij, die
in onderzoekingen van anderen, het doel dienend dat ook het zijne was, gelijk belang
stelde als in de eigen; zooals ook niemand milder was met een ander soort hulp
dan deze voor zichzelf zoo zuinige man, die geld alleen nuttig besteden wilde. In
1933 werd hij, na het verschijnen van zijn Londenschen catalogus en van zijn
monographie over Jan Lievens, lid onzer maatschappij.
Na zijn erkenning als de beste jongere kenner van het ruim gebied der
17de-eeuwsche, Nederlandsche schilderkunst volgde ook openbare bevestiging
hiervan. Aan de tentoonstelling in de Royal Academy te Londen in 1929/30 had hij
een werkzaam aandeel gehad en hij verzorgde met W.G. Constable de
‘Commemorative Catalogue’, den definitieven catalogus dier tentoonstelling, voor
de schilderijen, voorbeeld van nauwkeurige documentatie en beraden critiek. Als
schilderijenkenner werd hij, met het oog op de beschrijving van schilderkunst, lid
van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg; hij deed in dit hem sympathieke
milieu ervaring op, die hem later in Zwitserland zou te stade komen. In 1923 was
hij toegelaten als privaat-docent in de kunstgeschiedenis te Leiden en hij werd
zoodoende ook daar Martin's medewerker. Sinds 1937, na het overlijden van Ferrand
Hudig, was hij
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mederedacteur van het kunsthistorische tijdschrift Oud-Holland. Zijn gehechtheid
aan dit voor onze kunstgeschiedenis onmisbaar orgaan bleek opnieuw toen, eenige
jaren geleden, een fonds moest worden gevormd om het voorloopig voortbestaan
ervan te waarborgen.
Wij noemden het vertrouwen, dat hij genoot bij Dr. Abraham Bredius en Dr.
Cornelis Hofstede de Groot, beide mannen met een uitgesproken karakter, en
daardoor met een zekere gebruiksaanwijzing te benaderen. Zoo werd hij de
medewerker van den eerste, toen deze een goedkoope, voor iedereen toegankelijke
uitgave wilde maken van de erkende schilderijen van Rembrandt; met oneindig
geduld en volhardende bescheidenheid wist hij in de meeste gevallen den geëerden
oudere te overtuigen dat nieuwere inzichten in Rembrandt's ontwikkeling een aantal
werken moesten doen uitvallen, die nog pasten in het beeld, dat Dr. Bredius zich,
bij nog geringere kennis, vroeger had gevormd. Hij liet de beslissing altijd aan den
oudere, en niet ieder zijner wenschen werd vervuld. Schneider's aandeel in Bredius'
‘Rembrandt, Gemälde’, in 1935 in den Phaidon-Verlag verschenen, is niet iedereen
bekend.
De persoonlijke verhouding met Hofstede de Groot leidde tot nog belangrijker
resultaat. In 1921 had deze groote kenner onzer 17de-eeuwsche kunst zijn
documentatiemateriaal aan den Staat geschonken, zich voorbehoudend levenslang
vruchtgebruik. Hij overleed in 1930. De regeering besloot op te richten een
documentatiebureau voor kunstgeschiedenis, gevestigd te 's-Gravenhage. In 1931
werd de Groot's materiaal voorlopig overgebracht naar het Alg. Rijksarchief. In het
najaar van 1931 voegde Frits Lugt zijn uitgebreide, niet ten tweeden male te vormen
verzameling van oude veilingscatalogi bij de Groot's materiaal, benevens geleidelijk
een aantal boeken als geschenk of in bruikleen. En in 1932 schonk van Beresteyn
zijn iconographische documentatie, die tot 1935 onder eigen beheer in zijn particuliere
woning bleef. Zoo was in den aanvang een kostbare kern geschapen, waaruit de
instelling, die den naam kreeg van ‘Rijksbureau voor Kunsthistorische en
Ikonographische Documentatie’ (R.K.D.), zich verder zou kunnen ontwikkelen.
Schneider, vertrouwensman van Hofstede de Groot en ook daardoor de aangewezen
man, werd op 31 December 1932 tot Directeur der nieuwe instelling benoemd. Hij
wist te bereiken dat de oude Sebastiaansdoelen op den Korten Vijberberg, tevoren
in gebruik als Gemeentemuseum, voor zijn bureau ter beschik-
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king werd gesteld, een waardige behuizing voor een goed georganiseerden dienst,
die geleidelijk ook overal in het buitenland werd erkend als onmisbaar voor de studie
der Nederlandsche schilderkunst. Schneider's eigen goodwill was daarbij van groote
beteekenis. Zijn opvolgers, J.G. van Gelder, A.B. De Vries en H. Gerson, hadden
slechts den door Schneider gemaakten opzet te volmaken en op zijn werk voort te
bouwen. De iconographische afdeeling, die een geheel eigen soort wetenschappelijke
belangstelling en geoefendheid en ook een geheel eigen handbibliotheek verlangt,
werd er later van afgescheiden.
De onderscheiding in 1928 met het officierskruis der Oranje-Nassauorde was een
zeker niet te hooge waardeering van wat Schneider voor ons land, en voor zijn
wetenschappelijke reputatie, gedaan heeft, en had wel door een andere mogen
worden gevolgd wanneer men aan de diensten denkt in en na den oorlog bewezen,
indien een Zwitser als burger zulk een decoratie had mogen aannemen.
De Duitsche inval met zijn gevolgen trof den dienaar en vriend van Nederland,
die ook in Duitschland goede vrienden had gehad, als een bitterder ontgoocheling
dan velen onzer, al had ook hij de ontwikkeling in Duitschland met stijgende
bezorgdheid gadegeslagen; hij kende het lot dat sommigen der Duitsche vrienden
had getroffen en zag de plooibaarheid van anderen. Hij wilde ongaarne zijn taak
opgeven, al viel met het afbreken van buitenlandsche betrekkingen in den komenden
tijd nauwelijks aan documentaire werkzaamheid te denken. Hij noch zijn kinderen
konden onzijdig zijn en moesten dit toch als Zwitsers. Hij wist vordering van het
gebouw voor andere doeleinden te verhinderen. Maar toen ook de opvoeding zijner
kinderen gevaar ging loopen en de familie aandrong op vertrek uit het land waar
nog ongeweten gevaren dreigden, gaf hij toe en vroeg hij verlof voor (niet geveinsd)
herstel van gezondheid; afgezien van zijn rheumatische bezwaren hadden ook zijn
zenuwen een schok ondergaan. Dit verlof werd hem gegeven met ingang van 1
December 1940. Het gelukte hem in begin 1941 met zijn gezin en met zijn inboedel
terug te keeren naar zijn vaderstad. Aan zijn werk in Nederland was een einde
gekomen, maar het huis in de Angensteinerstrasse werd een nieuw bekend adres
voor de Nederlandsche vrienden.
De eerste taak, die hij zich in zijn vaderland stelde, was om, waar hij kon,
vluchtelingen uit het land, waar hij een welkome gast was geweest, bij te staan en
velen zijn hem dankbaarheid verschuldigd. Ook
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hier waren zijn bezonnen raad en practisch inzicht velen tot nut; ons Gezantschap
wist hem te vinden. Ook na den oorlog toonde hij zich een officieuzen
vertegenwoordiger onzer niet-politieke en niet-commerciëele belangen. Iedere oude
bekende, die Bazel bereikte, vond bij hem hartelijke ontvangst en gastvrij onthaal,
een lafenis te midden van de broeierige atmospheer der naoorlogsche
benauwenissen. Hij bleef levendig belang stellen in de vorderingen der door hem
in Nederland gediende wetenschap, maar voelde zelf, zonder geregeld contact met
het tastbaar studiemateriaal, daartoe niet meer te kunnen bijdragen. Toch liet men
hem niet met rust. Op verzoek van onze legatie organiseerde hij in 1953 te Neuchâtel
een tentoonstelling van oude Nederlandsche kunst uit Zwitsersch bezit, waarbij
hijzelf, bij gebrek aan geoefend personeel, de handen uit de mouw moest steken.
Hij was lid van het uitvoerend comité voor de tentoonstelling, die achtereenvolgens
te Zürich, Rome en Milaan zou worden gehouden.
Maar te Bazel wachtte hem ook een duidelijker omschreven taak, Schneider's
hoedanigheid van ‘Auslandschweizer’, die door lang verblijf buitenslands over de
kantonale grenzen heen de nationale eenheid had leeren voelen, maakte hem ook
door zijn Hollandsche ervaring bij de Monumentenzorg, den aangewezen man om
Prof. Ganz op te volgen als leider van de beschrijving der ‘Kunstdenkmäler der
Schweiz’, kantonaal ingericht maar te coördineeren. Met onbezweken toewijding,
ondanks zijn nimmer falende lichaamspijnen, gaf hij zich aan die nieuwe taak. Zoo
was hij ook een kostbare aanwinst voor het bestuur van het ‘Schweizerische
Landesmuseum’ te Zürich. Zijn rustig oordeel, zijn overtuigingskracht en zijn
veronderstellen van goeden wil ook bij een ander, maakten hem ook daar een
voortreffelijk bemiddelaar.
Zijn eigen stad eerde zijn hoedanigheden door een benoeming tot Curator harer
universiteit. Voorwaar, over waardeering ook in het eigen land had Schneider niet
te klagen. Hij zag in dat zijn taak in Nederland, die hij in veilige handen wist, beter
aan een ander kon worden overgedragen dan die, welke zich in het eigen land
ontwikkelde, en in Juni 1945 kreeg hij eervol ontslag uit zijn Haagsche functie. Ook
de voorbereiding zijner kinderen tot Zwitsersch hooger onderwijs verbood terugkeer
naar Nederland, wanneer hij zijn gezin wilde bijeenhouden.
In October 1953, steeds meer hulpbehoevend geworden door den voortgang van
zijn rheumatische ziekte, nam hij plotseling het besluit
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naar Nederland te gaan om nog eenmaal zijn ouden vriend, den hoogbejaarden
Martin, te bezoeken. Zijn eigen plotselinge dood, aan een hersenbloeding, volgde
op 7 November. Een verdere lichamelijke aftakeling uiteindelijk leidend tot
onverdragelijke werkeloosheid, is hem daarmee bespaard gebleven. Zijn kinderen
wist hij goed voorbereid voor nuttige werkzaamheid. Velen, op vele plaatsen in de
wereld, dragen danbare herinneringen mede aan den overledene, die aan ieder gaf
wat hij hem geven kon.
Schneider's belangrijkste bijdrage tot de Nederlandsche kunstgeschiedenis is,
naast den Londenschen catalogus, zijn door Teyler's Tweede Genootschap in 1932
uitgegeven, monographie over ‘Jan Lievens sein Leben und seine Werke’, resultaat
van jarenlange studie, critische aanschouwing, vruchtbare invallen, vele reizen en
de grootste nauwgezetheid. Daar naast verschenen vele studies over details onzer
kunstgeschiedenis in Nederlandsche, Duitsche en Engelsche tijdschriften, die men
vermeld vindt in het ‘In Memoriam’, dat Dr. Horst Gerson schreef voor het
Nieuwsbulletin van den Kon. Ned. Oudheidkundigen Bond, 6de serie, jaarg. 6, afl.
12 van December 1953.
A. STARING
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Jacob Daniel du Toit
(Paarl, 21 Februarie 1877 - Pretoria, 1 Julie 1953)
Met dr. J.D. du Toit het 'n figuur heengegaan wat op menigerlei gebied leier was
gedurende die afgelope halfeeu, die tydperk wat so uiters belangrik was in die
Afrikaner se volkswording.
Hy was in sy nederige dienaarskap leier op kerklike gebied; as digter was hy die
gewete maar ook die trooster van sy volk; die voortreflike Afrikaanse Psalmboek is
sy werk, en in die Afrikaanse Bybelvertaling het hy die leeueaandeel gehad. Met
die klim van die jare het hierdie skugtere, nederige mens 'n figuur geword wie se
betekenis uitgegroei het ver buite die grense van sy kerklike, politieke en sosiale
kring en het hy in sy eenvoudige opregtheid, in sy diepe wysheid, gefundeer in sy
innige geloof en onwankelbare beginselvastheid, in sy naaasteliefde die man geword
in wie die nasionaal bewuste Afrikanerdom die eienskappe, beginsels en ideale
beliggaam sien wat dit as hoogste waardes stel.
Jacob Daniël du Toit is op 21 Februarie 1877 gebore in die Paarl as seun van die
geniale leier van die Eerste Afrikaanse Beweging, wat veel meer as blote
taalbeweging was: dit was die ontwaking van die Afrikaanse Gedagte juis in 'n tyd
toe die gevaar van verengelsing so onontkombaar gelyk het, selfs reeds die bolwerk
van die Kerk binnegesluip het. Met breë en vérsiende blik en tegelykertyd met
sielkundige insig en praktiese sin het ds. Du Toit die toekoms van 'n kultureel,
ekonomies en staatkundig selfstandige verenigde Afrikanervolk beplan. In die sfeer
van die Genootskappers wat hierdie taak aangevang het met sulke nederige maar
doeltreffende middele, het die jong Japie groot geword en tot bewustheid gekom.
Op jeugdige leeftyd help hy sy vader met die hersiene uitgawe van ‘Die Geskiedenis
van ons Land in die Taal van ons Volk’. In die met soveel piëteit geskrewe biografie
van sy vader sal hy later 'n breë skildering van dié sfeer, van dié manne en hulle
ideale gee.
Reeds vroeg verloor die seun sy moeder - dit het 'n diep invloed op sy
persoonlikheid gehad. Twee jaar woon hy by sy ouma op Daljosafat. Die herinneringe
aan hierdie vrome vrou het hom tot in sy hoë ouderdom bygebly. Daarna gaan hy
saam met D.F. Malherbe en A.G. Visser skool op die bekende Gedenkskool. In
1885 word sy vader Superintendent van Onderwys van die Zuid Afrikaansche
Republiek en
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hertrou. Hy stuur sy twee seuns na 'n Duitse kosskool op Morgenzon (by
Rustenburg). Nadat hy weer 'n tydlank leerling aan die Gedenkskool was, gaan
Japie studeer aan die Teologiese Skool van die Gereformeerde, Kerk op
Burgersdorp, waar hy in Junie 1899 die proponentseksamen aflê. Met die uitbreek
van die Tweede Vryheidsoorlog gaan hy as veldprediker saam met die
Boerekommando's. In 1900 vertrek hy na Nederland vir verdere studie aan die Vrije
Universiteit, Amsterdam. In 1903 promoveer hy op 'n proefskrif: ‘Het Methodisme’.
In dieselfde jaar word hy beroep tot predikant van Potchefstroom - sy gemeente het
die hele Westelike Transvaal omvat. Met sy fyn humorsin kon hy in later jare kostelike
staaltjies vertel van sy ondervindinge gedurende hierdie jare.
In 1911 word dr. Du Toit, wat, omdat hy aanvanklik die enigste gedoktoreerde
teoloog van sy Kerk was, in kleiner kring die bynaam ‘doktertjie’ gekry en tot sy dood
toe behou het, hoogleraar aan die Teologiese Skool, wat inmiddels, grotendeels
deur sy toedoen verplaas is na Potchefstroom. Hierdie veeleisende amp het hy
beklee tot 1949 - veeleisend: behalwe sy kolleges, wat jarelank sowel die Dogmatiek
as Ouden Nieu-Testamentiese Eksegese en die Kerkreg omvat het, was hy sy Kerk
se raadsman met sy gewaardeerde, op diepgaande studie en sorgvuldige besinning
berustende, adviese; daarby was hy 'n besielende kanselredenaar en het 'n
belangrike aandeel gehad in die redigering van ‘Die Kerkblad’. Dit verklaar waarom
hierdie uitmuntende geleerde betreklik weinig suiwer wetenskaplike werk gepubliseer
het op teologiese gebied.
Kragtens sy amp was hy ook dosent aan die Potchefstroomse Universiteitskollege
vir Christelike Hoër Onderwys, wat ontstaan het uit die Literariese Departement van
die Teologiese Skool. Hy was saam met wyle Prof. F. Postma grondvester van
hierdie inrigting en het dit in die eerste jare van opdraende stryd dienste van
onskatbare betekenis gelewer, al sy tak en groot invloed in diens daarvan gestel.
Dis hom nog gegun om hierdie in die geloof gestigte klein kollege te sien uitgroei
tot selfstandige Universiteit en die eerste Kanselier daarvan te wees.
Toe die Hollandse Kerke in Suid-Afrika in 1916 gesamelik die taak van 'n
Bybelvertaling in Afrikaans onderneem het, was die seun van S.J. Du Toit die
aangewese man om daarin 'n groot rol te speel. Die Kuratorium van die Teologiese
Skool het hom 'n tydlank vrystelling gegee van sy professorale werk. Hy het hom
teruggetrek op sy plasie
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Krugerskraal, met sy weelderige groei van doringbome en sy rykdom aan oorblyfsels
van 'n vervloë Bantoe-beskawing. Hier, in 'n nederige rietdak-buitekamer, het hy
hom jarelank aan die inspannende taak gewy. Die ander eindvertalers was drs. J.D.
Kestell, E.E. van Rooyen, C.M. Fourie en B.B. Keet. Dr. du Toit het veral groot
gedeeltes van die Ou Testament vir sy rekening gehad, waaronder die digterlike
boeke en die groot profete. Maar behalve dit het hy die oorwegende rol gespeel in
die koördinering en die revisie, waartoe hy deur sy fyn taalgevoel uitmuntend
toegerus was. Tereg is hy genoem die siel van die Bybelvertaling. Nieteenstaande
die ernstige knou wat sy gesondheid met die hartaanval in 1946 gekry het, het
hierdie tingerige man sy laaste lewensjare met taaie volharding gewy aan die revisie
vir die tweede druk. Die laaste hartaanval, wat die voorspel was van die einde, het
hom getref in die kantoor van die sekretaris van die Britse en Buitelandse
Bybelgenootskap in Johannesburg tydens 'n onderhoud i.v.m. die laaste reëlings
vir die uitgawe. Vir wie die voorreg gehad het om intiem met Totius saam te leef
gedurende hierdie laatste skof van sy lewenstaak, sal die onvermoeide,
gewetensvolle ywer waarmee hy aandag geskenk het aan die kleinste eksegetiese
en taalkundige besonderheid, lewenslank 'n besieling bly. Bewonderenswaardig,
beskamend was die geduld, die selfverloëning waarmee hy steeds kritiek en wenke
aangehoor en oorveeg het van persone wat dikwels geen besef het van die werk
wat die geringste verandering ingehou het nie. Met onverdrote ywer het hy steeds
die ontsaglike taak onderneem wat elkeen van dié veranderings beteken het.
Totius het ook 'n levendige aandeel gehad in die Afrikaanse taalstryd na die
Tweede Vryheidsoorlog. Hy het vurige taalstryder gebly, soos o.a. blyk uit sy
besielende toespraak by geleentheid van die Moedertaalkongres in 1943 in
Bloemfontein gehou toe wetgewing die onbelemmerde ontwikkeling van die
Afrikaanse kind op skool bedreig het.
Maar vir hom was dit nooit bloot 'n taalstryd nie. Vir die seun van ds. S.J. du Toit,
wat in sy ideë soveel verwantskap met Dr. A. Kuyper vertoon het en 'n bewonderaar
was van Bilderdijk en Da Costa, vir hierdie leerling van Jan Lion Cachet, wie se
ouers onder invloed van Da Costa tot die Christendom bekeer is, moes die nasionale
ten nouste verbonde wees met die Christelike, daaruit voortvloei. Sy vader het hom
uit beginsel nooit na 'n ‘neutrale’ skool gestuur nie - sy hele opleiding tot die hoogste
wetenskaplike sport het hy aan inrigtinge
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van besondere onderwys geniet. En self was hy sy lewe lank 'n voorvegter van
Christelik-nasionale onderwys, soos ook uit genoemde toespraak blyk.
Dieselfde Christelik-nasionale beginsel het hom ook gelei op politieke gebied.
Hoewel hy uit hoofde van sy amp hom slegs 'n enkele keer daadwerklik op politieke
terrein begewe het, bv. in die veelbewoë dae toe die Nasionale Party gestig is, en
hoewel hy steeds met klem aangedring het op volkseenheid, maar nooit ten koste
van die Christeliknasionale beginsel nie, het hy nooit sy persoonlike oortuiging onder
stoele of banke weggesteek nie en is daarvoor geëer deur geesgenoot en teëstander.
So het hy bv. nie geskroom nie om voor die algemene verkiesing van 1953 'n ope
brief tot sy volk te rig met 'n ernstige waarskuwing om hulle te besin op die beginsels
en waardes wat op die spel was.
Reeds voor die Engelse oorlog het die jong Du Toit onder die skuilnaam Jaduto
(Jacob du Toit) enkele versies en vertalinge van Duitse gedigte in Ons Klyntji
gepubliseer. Maar na die oorlog kom sy ware digterskap tot ontplooiing. Onder die
deursigtige skuilnaam Totius, vorm hy saam met Celliers en Leipoldt die
‘Driemanskap’, wat bevrydende uiting gee aan die smart oor die oorlogsleed en die
verlies van die vryheid. As kinderlik gelowige Calvinis sien hy in dit alles die
Raadsplan van die Skepper.
Droewige slae in sy persoonlike lewe is die digter nie bespaar nie. Eers was dit
die dood van 'n vereerde vader, 'n broer en 'n suster, later moes hy binne die bestek
van twee maande sy jongste seuntjie afgee aan harsingvliesontsteking en sy oudste
dogtertjie deur 'n dodelike weerligstraal. Hierdie smart het die fyngevoelige digter
op homself teruggedryf, en die heel persoonlike liriek wat hieraan ontspring het,
openbaar miskien die mees essensiële van sy digterskap.
Hierdie belewing van sy volk se smart en van persoonlike leed, deur die geloof
ervaar as die lot van die Christen op aarde, het Totius voorberei vir sy taak as Psalm
‘berymer’. As wetenskaplike eksegeet en Bybelvertaler was hy hiervoor verder
uitmuntend toegerus. Daarby het hy die gawe van nederigheid, van selfontlediging
besit, sodat hy by sy vertolking van die Psalms nie in die eerste plek individuele,
om nie eens te praat van in dividualistiese, ontroeringe wou verwoord nie, maar,
netsoos Revius, hom in alle ootmoed tolk van die Bybelse Psalmdigter en mondstuk
van die singende gemeente gevoel het.
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Daarom kon hy ook by eie kosbare vondste 'n dankbare gebruik maak van wat 'n
hele reeks Dietse psalmberymers vanaf Marnix gebring het en het hy self gepraat
van ‘die ou goud van die Afrikaanse Psalmboek’. A. Roland Holst het hierdie trek
voortreflik as volg gekarakteriseer: ‘Was het wellicht door deze kuischheid van de
ziel, deze schroom zichzelf op den voorgrond te dringen, dat ik vooral bij het lezen
van zijn Psalmberijmingen het gevoel kreeg, hier in het geheim te worden genomen
van zijn binnenst heiligdom alsof hij het meest verhevene in zichzelf pas uit had
kunnen spreken na het te hebben toegedacht - toegeschreven inderdaad - aan wat
zoo veel ouder was dan zijn eigen leven? Als er ook maar eenige grond is voor dit
gevoel, zou ik hier willen spreken van een offer, zooals slechts de meest zuivere
mensch dat brengen kan’.
Netsoos sy aandeel aan die Bybelvertaling was sy Psalmberyming 'n geloofsdaad.
Totius was die seldsame voorreg beskore van na 'n lang lewe van ingespanne
arbeid sy taak afgerond te mag weet. Toe sy uur gekom het, was hy volkome
sterwensbereid en het alle aardse bekommernisse van hom afgegly.
Hom was ook die groot voorreg beskore van die huwelik met 'n vrou wat hom
steeds trou tersyde gestaan het in sy levenstaak. Maria Postma oorleef hom saam
met drie seuns en 'n dogter. Sy is die dogter van die stigter van die Gereformeerde
Kerk in Suid-Afrika. Deur haar optimisme en humorsin kon sy steeds die lewe verlig
van die man op wie so sterk van toepassing was sy ontroerende vers: ‘Want liefde
is heil'ge derenis’.
Die liefde van sy volk, wat nie alleen van die digter nie maar ook van die volksman
en die kerklike leier as Totius gepraat het, het geblyk uit die spontane hulde by
geleentheid van sy sestigste verjaarsdag, waaraan 'n geskenk verbonde was wat
die vervulling gebring het van 'n lang gekoesterde begeerte: 'n reis na die Heilige
Land. Dit het nie minder geblyk nie uit die in die stillere sfeer van Krugerskraal
gebragte hulde by geleentheid van sy sewentigste verjaarsdag, waarby die volk in
al sy geledinge verteenwoordig was.
Die waardering vir sy wetenskaplike, digterlike en kulturele arbeid spreek uit die
groot aantal eredoktorate wat aan hom deur sowel buitenlandse as Suid-Afrikaanse
Universiteite verleen is.
G. DEKKER
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Geskrifte

Digwerk.
1908

Bij die Monument: Verse van Totius: met
'n voorrede van President Steyn.
Uitgegee ten voordele van die Nasionale
Vroue Monument. Potchefstroom.
Transvaal Boek Stoor.

1909

Verse van Potgieters Trek.
Potchefstroom, A.H. Koomans en H. de
Graaf.

1912

Wilgerboombogies: Verse van Totius, ter
gedagtenis aan drie liewe dode.
Potchefstroom, ‘Het Westen’-drukkery.

1913

Rachel: Verse van Totius: met voorwoord
van President Steyn. Potchefstroom, A.H.
Koomans.

1915

Trekkerswee: Verse van Totius; met
tekeninge van J.H. Pierneef.
Potchefstroom, A.H. Koomans.

1920

Kinderverse van Totius vir skool en huis;
tekeninge deur J.H. Pierneef.
Potchefstroom, A.H. Koomans.

1923

36 psalme in Afrikaans, berym deur
Totius; musiek bewerk deur F.W.
Jannasch. Kaapstad, Nasionale Pers,
Bpk.

1923

50 psalme in Afrikaans, berym deur
Totius; ritmiese bewerking deur F.W.
Jannasch. Kaapstad, Nasionale Pers,
Bpk.

1929

60 psalms in Afrikaans, berym deur
Totius; ritmiese bewerking deur F.W.
Jannasch. Kaapstad, Nasionale Pers,
Bpk.

1934

Passieblomme. Bloemfontein, Nasionale
Pers, Bpk.

1936

Uit Donker Afrika: Verse van Totius.
Bloemfontein, Nasionale Pers, Bpk.

1937

Skemering: Verse van Totius.
Bloemfontein, Nasionale Pers, Bpk.,
1948. Die Berymde Psalms in gebruik by
die drie Hollandse (Afrikaanse) Kerke in
Suid-Afrika, en die bundeltjie ‘Enige
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Gesange’. Uitgegee deur die S.A.
Bybelvereniging, Kaapstad.
1938

Die Trek van Boerewaens.
Facsimilé-uitgawe van die geskenk van
die P.U.K. vir C.H.O. en die Teologiese
Skool aan die Voortrekkerwaens by hulle
besoek aan Potchefstroom, 9-13 Nov.
1938. Pretoria, Volkstem-Drukkery.

1940

Skrifberyminge van melodieë voorsien
en uitgegee op las van die Sinode van
die Geref. Gemeentes van Suid-Afrika,
1939. Kaapstad, Nasionale Pers, Bpk.

Enkele ander geskrifte (nie volledig nie):
1903

Het Methodisme. Höveker en Wormser,
Amsterdam.

1906

Van het ambt der ouderlingen en
diakenen. Pretoria, Höveker en Wormser.

1908

Christelijk Onderwijs met of zonder
dogma. Pretoria, Höveker en Wormser.

1911

Saam met ds. Hamersma en dr S.O. Los:
Geschiedenis der Christelijke Kerk.
Potchefstroom, A.H. Koomans.

1911

De zestiende-eeuwsche profetie en haar
betekenis voor onze tijd (inaugurele
rede). Potchefstroom, A.H. Koomans.

1915

Methode van echte studie (rektorale
rede). Potchefstroom, A.H. Koomans.

1916

Preekmethode (rektorale rede).
Potchefstroom, A.H. Koomans.

1917

Ds. S.J. du Toit in weg en werk: 'n
periode van Afrikaanse oplewing. Paarl
Drukpers Maatschappij, Beperkt.

1918

De Doop des Geestes en de Christelike
Doop. Potchefstroom, A.H. Koomans.

1921

Saam met ander: Uit die Skrifte. Deel II.
Preke oor die Openbaring.
Potchefstroom, A.H. Koomans.

1932

Die Vertaling van die Bybel in Afrikaans.
Bloemfontein, Nasionale Pers, Bpk.

1945

Ds. S.J. du Toit en Dr. J.D. du Toit:
Bybellande deurreis (Palestina en Sirië).
Bloemfontein, Nasionale Pers, Bpk.
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Verslag van de jaarlijkse vergadering te
Leiden 18 Juni 1952
De beschrijvingsbrief luidde:
Leiden, Mei 1952
M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nodigt U uit tot het
bijwonen van de jaarlijkse vergadering op
Woensdag de 18de Juni 1952 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 1951/1952.
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 ere-leden.
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 1951/'52 (zie bijlage).
Noenmaal in Café-Restaurant ‘Het Gulden Vlies’, Breestraat 125
XI. Voordracht van Dr P.H. Ritter Jr.:
LITTERATUUR EN LANDSCHAP
(een psychologische beschouwing)

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953

154
XII. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage (art. 12 der Wet). Het bestuur stelt voor
deze te handhaven op ƒ 10.-.
XIII. Verkiezing van twee bestuursleden (art. 23 der Wet; zie het bijgevoegde
stembiljet).
XIV. Verkiezing van leden in vaste commissiën (artt. 56 en 63 der Wet; zie het
bijgevoegde stembiljet).
XV. Verkiezing van vertegenwoordigers van de Afdeling voor de drie Noordelijke
Provinciën en voor de Zuid-Oostelijke Provinciën in het bestuur (zie het bijgevoegde
stembiljet).
XVI. Mededeling van de voorzitter omtrent de samenwerking met België.
1

XVII. Voorstel van het bestuur tot dispensatie van art. 63/3 der Wet (zie onder )).
XVIII. Verkiezing van een voorzitter.
XIX. Rondvraag.
Tegenwoordig zijn 91 leden.
Om 10.45 uur opent de voorzitter de vergadering met een woord van welkom.
Nadat de vergadering staande de namen heeft aangehoord van hen, die de
Maatschappij door de dood ontvallen zijn, te weten: Dr O.W.M. Odé, J.K. Feylbrief
(J. van Oudshoorn), mej. M. Hüffer, C.C.S. Crone, Mr J.H. Kramers, Dr L.M. Fr.
Daniëls O.P., Charles Nypels, Mej. Dr J.H. van Lessen, Dr K.J.L. Alberdingk Thijm
(Lodewijk van Deyssel), Dr J.A.J. Barge, Dr J.C.J. Bierens de Haan, Mevr. P.W.J.
de Gelder-Jansen, Dr A. Zijderveld, Dr H.A. Kramers, Dr F.W.T. Hunger en Dr A.
Scholte, neemt de voorzitter het woord voor het uitspreken van zijn openingsrede:

I. Openingsrede van de voorzitter
I. Hooggeachte Medeleden, Dames en Heren,
Het verheugt het Bestuur, dat Gij in zo groten getale aan zijn uitnodiging gevolg
hebt gegeven. In zijn naam roep ik U een hartelijk welkom toe.
Het jaar dat achter ons ligt, heeft zich wat onze Maatschappij betreft niet door
buitengewone gebeurtenissen onderscheiden. Het was nochtans een jaar van
levendige bezigheid.
Een keur van sprekers luisterden onze maandvergaderingen op. Wie herinnert
zich niet - zonder dat ik de andere sprekers tekort doe - de wetenschappelijke
vertogen van de dames Kronenberg en Draak of de belangwekkende plaatsbepaling
en vurige verdediging der moderne experimentele poëzie van Ds Barnard en zijn
tweelingbroeder Guillaume van der Graft?
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Ik blijf het betreuren, dat nog zovele leden van onze maandelijkse bijeenkomsten
verre blijven en zich moedwillig spenen van veel belangwekkends dat in de kring
onzer leden leeft. De vaste kern is voor grote uitbreiding vatbaar. Speciaal onze
Amsterdamse leden mogen bedenken, dat het van hun stad naar de onze maar
ruim een half uur sporens is!
De vaste verslagen zullen U de memorabele feiten melden en U inlichten over
de stand onzer Maatschappij. Kortheidshalve verwijs ik daarnaar. Omtrent één punt
mag ik van deze plaats niet zwijgen. Het oude zeer: onze financiën.
Ik noem maar één cijfer. Onze nieuwe bibliothecaris, die met zoveel enthousiasme
zijn taak aangevangen heeft, kan voor de aankoop van nieuwe boeken slechts
beschikken over het schamele jaarlijkse bedrag van ƒ 600,-.
De vraag: ‘Hoe moet dan het traditionele werk van onze Maatschappij, waarop
wij zo trots zijn, worden voortgezet?’ is een ons wel zeer benauwende. Tevergeefs
hebben wij om regeringssteun gevraagd, zodat wij uitsluitend op onze eigen bronnen
zijn aangewezen. Laat mij andermaal mogen aanbevelen om in de gevallen waarin
dat geen bezwaar medebrengt, de contributie vrijwillig te verhogen in de bescheiden
mate als onze door zorgen gekwelde penningmeester het vraagt.
Bedroevend is het, dat leden, die daartoe zeker in staat geacht kunnen worden,
de voldoening hunner contributie jaar in jaar uit achterwege laten. De Maatschappij
legt zich daarbij in zoverre neer dat zij het versmaadt, de elders gebruikelijke
royementsmaatregel op deze nalatige leden toe te passen; maar Gij zult het
bestuursbesluit billijken, waarin de penningmeester wordt opgedragen aan zulke
leden mede te delen, dat indien zij bij hun houding volharden, zij geacht worden
hun lidmaatschap te hebben opgezegd.
Het Jaarboek - thans tweejaarlijks - zal binnenkort verschijnen.
Het Bestuur slaagde er in een aanzienlijke bezuiniging te verkrijgen door de huur
van de bestuurskamer in het Snouck-Hurgronje huis te beëindigen en gebruik te
maken van het gastvrije aanbod van kosteloze vergaderings- en archiefruimten,
ons door onze bibliothecaris in de Universiteitsbibliotheek ter beschikking gesteld.
Onze dank daarvoor, evenals voor de tegemoetkoming van Penningmeester en
Bibliothecaris, die vrijwillig afstand deden van hun honorarium.
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Laat mij, voor ik tot mijn speciale onderwerp overga, in verband met mijn aanstaand
aftreden nog een woord van dank mogen uitspreken aan U voor het vertrouwen,
dat Ge tweemaal door mijn verkiezing in mij hebt willen stellen, en aan mijn
medebestuursleden voor de vriendschappelijke wijze waarop zij mij bij de vervulling
van mijn taak hebben bijgestaan.
Twee vertrouwde gezichten zult Ge het volgende jaar aan de Bestuurstafel missen.
Ten eerste dat van Dr G.I. Lieftinck, een krachtige steunpilaar onzer Maatschappij,
op wiens bekwaamheid en werkkracht nooit tevergeefs een beroep gedaan werd.
Ten tweede dat van Victor E. van Vriesland, jarenlange voorvechter onzer
litterair-culturele belangen. Onze vreugde over zijn herstel van een hoogst ernstige
ziekte wordt getemperd, doordat hij vandaag aan het Pen Congres te Nice, alwaar
hij als eregast vertoeft, de voorkeur heeft moeten geven, boven onze jaarlijkse
vergadering.
Aan beiden is de Maatschappij grote dank verschuldigd.
Toen ik op de eerste avond, dat wij in de Bibliotheek onze bestuursvergadering
zouden houden, door onze gastheer naar het archief werd geleid, zag ik daar
overzichtelijk bijeengebracht onze Maatschappij, als ik het zo zeggen mag, in haar
stoffelijkheid: de reeksen jaarboeken, de gebundelde benoemings- en
aannemingsbrieven en wat honderd vijf en tachtig jaar meer aan blijvend
Maatschappij-leven heeft opgeleverd.
Hoe fundamenteel is de wereld en de samenleving in die jaren veranderd. Maar
onze Maatschappij is gebleven van Wolff en Deken, Bilderdijk, Beets, Potgieter,
Ten Kate, de tachtigers, Huizinga, De Holsten, Nijhoff, Bloem, Donker en Hoornik
tot en met Guillaume van der Graft.
Ik dacht aan datgene dat hun allen gemeen was, in hun zo gevarieerde pogingen
om de uitkomsten hunner wetenschappelijke arbeid of van hun artistieke bezieling
onder woorden te brengen. Was het niet altijd te doen om het eeuwige
onveranderlijke? Datgene wat schuilgaat achter de veelheid der vormen? En hebben
zij niet alle gestreden, ieder op zijn wijze, om te zeggen wat in wezen onzegbaar is
of lijkt?
Vergunt mij dan, ten afscheid, iets over dat gemeenschappelijke te zeggen, in
het bijzonder voor zover het betreft het ‘onvatbare in de litteraire kunst’.
Ik ontleen de uitdrukking aan Kloos' omschrijving van de poëzie
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als ‘schakering van woorden en klanken en het onvatbare daarachter’. Dit onvatbare
is dan de essentie, die de dichter met de schakering van woorden en klanken tot
uitdrukking brengt, zonder nochtans dat onvatbare voor rationele doordenking
vatbaar te maken. Want Kloos' bedoeling is, dat de dichter dat onvatbare doet
gevoelen, zodat wij daarvan wel geen begrip maar een door het gevoel gevoed min
of meer vaag besef krijgen, dat wij dan weer elk naar onze aard min of meer vrijelijk
vermogen aan te duiden en wel meestentijds als iets ‘anders’, als iets dat dieper en
verder ligt dan de wereld der verschijningen.
In zijn inleiding tot de brieven van D.H. Lawrence schrijft Aldous Huxley, dat
Lawrence zich intens bewust was van het wereldmysterie, en dat hij de donkere
aanwezigheid van het ‘andere’, dat buiten de grenzen van het gewone bewustzijn
ligt, nooit kon vergeten. Daarenboven - aldus Huxley - beschikte hij over een
wonderlijke kracht om zijn ervaringen aangaande dit ‘andere’ onmiddellijk in en als
litteraire kunst weer te geven.
Wij hebben hier te doen met wat Wordsworth noemde ‘the unknown modes of
being’, welke terminologie verwantschap toont met Spinoza's opvatting van de ware
werkelijkheid; de substantie, die zich in velerlei vormen (attributa) openbaart, waarvan
er ons echter maar twee bekend zijn t.w. ‘denken’ (bewustzijn) en ‘uitgebreidheid’
(werkelijkheid). Hoezeer doen ook schrijvers als Kafka en Dostojewski ons dat
‘andere’ beseffen. De wereld van ‘Het Proces’ en ‘De Idioot’ is bepaald niet die,
waarin wij ons thuis voelen en de weg weten; het is een andere, die ons van ontzag,
ja van angstgevoelens vervult, en die, aan gene zijde van de grens van ons dagelijks
bewustzijn gelegen, toch zo benauwend dichtbij lijkt.
In een gebied, anders geaard maar toch ook ongelijk aan onze wereld, leidt U
Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Heeft zijn hand eenmaal de Uwe
omklemd, dan moet Ge mee, of Ge wilt of niet, naar zijn land, een soort dagdroom.
Niet de gebeurtenissen zelve gelden daar, maar hare herinnering. Er is in dat
vreemde land maar één licht: Het in het brein van de schrijver naglanzend afschijnsel
van wat eens werkelijke schittering is geweest, tot eigen geheim leven gewekt en
tot essentie verheven. Uw ogen moeten aan de duisternis en dat bizarre licht wennen,
maar is dat geschied dan kunt Ge, als Ge U maar gewillig voort laat leiden, een
nieuwe wereld vinden, een wijkplaats voor het geval Ge de echte ontvluchten wilt.
Toch is Marcel Prousts wereld
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eerder een gemodificeerde verschijningsvorm onzer eigen wereld, dan het volstrekt
‘andere’ van Lawrence en Kafka.
Het kritisch bewustzijn, dat altijd op de loer ligt, heeft van huis uit met deze
‘onvatbaarheid’ geen vrede gehad. Geen wonder! Want wijsgerig is tegen deze
qualificatie zo het een en ander in te brengen.
Kunst en Rede hebben elkaar nooit geheel vertrouwd en onprettige dingen over
en weer gewisseld.
Shakespeare laat Hamlet zeggen, dat er meer dingen tussen hemel en aarde zijn
dan waarvan de philosophie droomt, en Lichtenberg voegt er bij dat er toch ook veel
in philosophische handboeken te lezen staat, waarvan niets is aan te treffen noch
in de hemel noch op aarde.
De rede aanvaardt niet, dat iets voor haar ‘onvatbaar’ zou zijn. Hegel waarschuwt
tegen het denkbeeld, dat de poëzie de dichter zo maar in de slaap invalt; er is meer:
ohne Besonnenheit, Sondrung, Unterscheidung vermag der Künstler keinen Gehalt,
den er gestalten soll, zu beherrschen, und es ist töricht zu glauben der echte Künstler
wisse nicht was er tut.
Is niet, zo begint de critiek, de gehele werkelijkheid onvatbaar in die zin, dat haar
wezen niet in formulering valt uit te drukken m.a.w. is er één ding ter wereld dat,
om met Bolland te spreken, in zeggelijkheid opgaat? Geeft de wereld ooit het
antwoord op het raadsel?
En dan, wat te beginnen met iets, waarvan tevoren al vaststaat dat het ‘onvatbaar’
is. Als het onvatbaar is - dus niet geduid kan worden en daarom geen voorwerp van
weten is - hoe weet men dan dat het onvatbaar is. Het gevaar dreigt immers, dat
indien het onvatbare het essentiële is en niemand weet wat het onvatbare is, dan
ook niemand kan zeggen dat het onvatbare er is. Met het gevolg dat het kritisch
oordeel eigen onmacht zou moeten erkennen om ooit vast te stellen wat wel en wat
geen litteraire kunst is. Men is dan alleen aangewezen op gevoel of intuïtie, die het
sfeervolle als criterium stelt.
Het gevaar is al werkelijk bij de beoordeling van de kunstuitingen, die reeds in de
vorm de onvatbaarheid bewust hebben geïntroduceerd als bijv. in de abstracte
schilderkunst of de experimentele litteratuur. Intuïtie en gevoel zijn echter als
stromende en vloeiende elementen op zichzelve onvoldoende voor iedere artistieke
waardebepaling, zolang zij niet door het ordenende denken zo al niet geheel
gezuiverd dan toch geleid en ingedamd zijn.
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Het kritisch bewustzijn kan dus bij het begrip ‘onvatbaar’ niet blijven staan maar
moet dit ontwikkelen, niet tot een blijvend eeuwig geldend resultaat maar als een
speculatieve denkbeweging, die - ik haast mij het te zeggen, voor Ge mij van
philosophische hoogmoed beschuldigt - in iedere fase van haar spiraalvormig
omhoog stijgen haar nieuwe verlegenheden te verwerken krijgt. Ik kan in dit bestek
uiteraard deze denkgang niet uitvoeren, maar volsta met enige van deze fasen aan
te duiden.
In de eerste plaats zal de opvatting van Lawrence, zoals ik deze in het kort schetste
- hoezeer zij subjectief voor de kunstenaar waardevol en vruchtbaar is gebleken niettemin een ondoordachtheid blijken. Het ‘andere’ is niet een reale buiten onze
wereld maar een artistieke omvorming der gewone, die procesmatig haar werkelijke
wezen openbaart. Subjectief vindt zij haar grondslag in het onderbewuste van de
kunstenaar, maar zij is - als het ware door een ondergronds kanaal - verbonden
met het verborgen bestaan der dingen, de ware objectiviteit.
Immers - de kennistheorie leert het ons - de dingen zijn niet wat zij schijnen te
zijn. In alle speculatieve wijsgerige stelsels is beseft, dat de waarheid achter de
verschijningen ligt, echter niet als een van die verschijningen afgesneden onkenbaar
reale, maar in de verhouding van de woorden der vertelling tot haar zin. Men denke
echter niet, dat deze zin als een vaststaande te gelden heeft. Ons medelid Jan
Romein heeft klassieke kunst - en volgens mij geldt hetzelfde voor alle kunst - eens
als poly-interpretabel aangeduid. Men kan er alle kanten mee uit. Door haar gegrepen
te worden, betekent met haar opstijgen of neerdalen, zo Ge wilt, maar in ieder geval
van zijn eigen materiële plaats raken naar hoogten of verten, naar ander, naar dieper
inzicht.
Dezer dagen kunt Ge op onze Nederlandse planken een voorstelling van Mozarts
‘Don Giovanni’ zien. De held ontmoet het boerenmeisje Zerlina. Een alledaags geval
zo op het eerste gezicht: een brillante jonge edelman, lieveling aller vrouwen,
tegenover een jolig dorpskind. De situatie heeft niets bijzonders, maar als het
recitatief overgaat in het onsterfelijke ‘La ci darem la mano’ dan is het of Mozart een
geheimzinnig licht ontsteekt, bij welks schijnsel wij iets ontdekken van de
oerconstructie der schepping, de onbewuste onberedeneerde eeuwige Eros. En
dan kan de psycholoog nog extra genieten van de dialectiek tussen de veroveraar
en het lokkende, niet- en toch willende slachtoffertje. En wie bij deze muziek
ongevoelig blijft, zijn op hem Lorenzo's

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953

160
woorden in de vijfde acte van de Koopman van Venetië niet van toepassing: ‘the
man that hath no music in himself nor is not moved with concord of sweet sounds,
is fit for treasons, stratagems and spoils, the motions of his spirit are dull as night
and his affection dark as Erebus. Let no such man be trusted’.
Het kunstwerk is echter nooit de pure essentie zelve. Het is vermomd, het is
gemaskerd, het draagt een kleed. Het is niet het absolute zelf, maar zijn
vermiddelende verschijning: ‘La Monnaie de l'Absolu’ zoals André Malraux het zo
prachtig geformuleerd heeft. Het is gedoemd zijn zuiverheid, uit het onbegrensde
algemene stammend, te verliezen door de toevalligheid, het incidentele, der
uitdrukking. De Engelse essayist E.M. Forster verklaart dit uit de omstandigheid,
dat hetgeen de kunstenaar uit het onderbewuste aan de oppervlakte brengt, altijd
vermengd is met ‘the common stuff’, de dagelijkse materie.
Is dus het kunstwerk belast met onzuiverheid, het is tegelijk vermiddeling van het
zuivere, zodat het een merkwaardige dubbele funtie heeft: van te verbergen en te
openbaren, zoals het masker (persona) de persoon verbergt en openbaart in een.
Om terug te keren tot Kloos' formule. Zò gezien is dus de woord- en klankschikking
juist openbarend voor het achterliggende omvatbare. Zij is het wezen als verschijning.
Deze schikking doet zich als noodzakelijk gelden en heeft een definitieve
onaantastbare vorm.
Met de woorden ‘Am Fenster stand die Mutter, im Bette lag der Sohn’ laat Heine
in de oude ballade-vorm zijn ‘Wallfahrt nach Kevlaar’ aanvangen. Scherp staat de
situatie poëtisch getekend. Verschik de woorden en alles ligt in puin.
In het voorafgaande heb ik getracht iets van de - vergeef mij het vaak misbruikte
woord - magische werking van het kunstwerk onder woorden te brengen.
Veel blijft onverklaard. Wie kan zeggen waarom het begin van Louis Couperus
‘Boeken der Kleine Zielen’, waarin in gewone woorden wordt verteld wat voor
doodgewone dingen heel gewone mensen doen: een deur sluiten, gaan wandelen,
bij elkaar op visite gaan, praten en eten, niettemin zulk een litteraire schoonheid
heeft. Waarom toch uit dit nietige gedoe van middelmatige mensen een groots
visioen opdoemt; het verhevene in het kleine, het eeuwige in het voorbijgaande, het
noodzakelijke in het toevallige.
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Ik heb gesproken van datgene, wat naar mijn inzicht van de leden dezer Maatschappij
het gemeenschappelijke streven geweest is al die jaren lang. Niet alleen van hen,
maar eigenlijk van iedereen, die met kunst in aanraking komt. Waartoe?
Laat mij nog eenmaal een medelid aan het woord laten. G.M. de Gelder:
‘Welbegrepen blijkt het kunstwerk te zijn een tot waarneembare of verneembare
zintuigelijkheid verbeelde gedachtengang als dewelke de mens zich de waarheid
van de werkelijkheid, van de natuurlijke en de geestelijke werkelijkheid èn van beider
verhouding bewust maakt, om zich van de zintuigelijkheid, van de natuurlijke
eindigheid en van de eindige geest te bevrijden’, en zodoende, voeg ik er bij, ‘waarlijk
mens te zijn’. En is het niet ware menselijkheid, die de wereld uit haar huidige
benauwenis zou kunnen helpen?
Hiermede verklaar ik de 185e jaarlijkse vergadering van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde voor geopend.

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 1951/1952.

II. Verslag van de secretaris
II. Het zijn in hoofdzaak aangelegenheden van interne aard geweest, die in het
afgelopen verenigingsjaar de activiteit en wel in het bijzonder de zorgen van het
Bestuur hebben uitgemaakt en bepaald. Vooral van de voorzitter en de
penningmeester is in dit verband het uiterste aan inzicht, takt en besluitvaardigheid
gevergd, een weinig dankbare taak, die echter verlicht werd door de uitstekende
samenwerking met de overige bestuursleden, uit wier midden menig waardevol
initiatief gekomen en menig persoonlijk offer in het belang van de Maatschappij
gebracht is. Zoals U reeds uit de inleidende woorden van de heer Mout hebt kunnen
opmaken, is zeer veel tijd en energie aan de sanering van de financiële positie der
Maatschappij besteed, herhaaldelijk is met de hoogste instanties contact gezocht,
waaruit de lange duur der onderhandelingen en het ogenschijnlijk nog geringe
concrete resultaat verklaard moeten worden, penningmeester en bibliothecaris
hebben van elke financiële tegemoetkoming voor hun omvangrijke werkzaamheden
afgezien en laatstgenoemde heeft de rust van zijn kamer in de Universiteitsbiblio-
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theek willen opofferen om bestuur en vaste commissiën daar een gastvrij en
kosteloos onderdak te verschaffen, dat in sfeer en vergadermogelijkheden niet
onderdoet voor het vertrek in het gebouw Rapenburg 61. Node heeft het Bestuur
van dat pied à terre afgezien, doch de voordelen, waaronder ook die van meer
ideële aard, bleken niet tegen de nadelen van een steeds hoger wordende huur op
te wegen. Het archief is geheel opnieuw geordend en heeft in de Bibliotheek, samen
met de daar reeds aanwezige dossiers en bescheiden, een waardige en veilige
plaats gevonden, terwijl de meubels, beelden en wandversieringen, die mede de
tradities der Maatschappij aanzien verleenden, in de zg. Kamer van Tiele zo zijn
ondergebracht, dat een ieder die daar vergaderen of studeren wil, zich door de
vertrouwde sfeer omkoesterd zal voelen. Voor deze door hem zo gul aangeboden
gastvrijheid is de heer Kessen grote dank van allen, wie het wel en wee der
Maatschappij ter harte gaat, verschuldigd. Zoals reeds uit de laatste convocaties is
gebleken, zullen de maandelijkse vergaderingen als van ouds in het gebouw
Rapenburg 61 gehouden worden. Dat bij deze en soortgelijke belangrijke beslissingen
het Bestuur reeds van het begin van zijn werkzaamheden af de steun, de sterk
persoonlijke visie en de verkwikkende humor van zijn lid de heer Van Vriesland
heeft moeten missen, is een tegenslag geweest, die slechts vergoed kon worden
door het feit, dat Vic's levenswil en ten slotte toch taaie gestel steeds weer de
somberste berichten en vermoedens omtrent zijn gezondheidstoestand hebben
gelogenstraft en dat hij thans, nagenoeg van zijn langdurige en ernstige ziekte
hersteld, zijn werk heeft kunnen kunnen hervatten. Het Bestuur betreurt het ten
zeerste, dat volgens de wet van periodieke aftreding der leden Van Vrieslands
terugkeer in zijn gelederen tevens een afscheid moet zijn. Ook aan hem is de
Maatschappij grote dank verschuldigd en het is dan ook voor zijn opvolger geen
gemakkelijke taak om deze bijzondere leeggekomen plaats in te nemen.
Het afgelopen jaar kan de Maatschappij terugzien op een bijzonder geslaagde
reeks van maandelijkse vergaderingen. Zij werden gehouden op de
Zaterdagmiddagen van 8 December 1951, 12 Januari, 16 Februari, 8 Maart, 26 April
1952 en op de Vrijdagavonden van 19 October, 16 November 1951 en 16 Mei 1952,
welke laatste vergadering tevens was belegd voor de vaststelling van de
beschrijvingsbrief en de candidatenlijst. Op deze bijeenkomsten hielden lezingen
of voordrachten:
1. Hr Cornelis Veth over: De Caricatuur tot in deze Tijd. (Een be-
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schouwing over de aesthetische, ethische en maatschappelijke kenmerken in de
uitingen der caricatuur door de eeuwen heen).
2. Mej. Dr A. Maartje E. Draak over: De Middelnederlandse Vertalingen van de
proza-Lancelot.
3. Mej. Dr M.E. Kronenberg over: Beschouwingen en Ervaringen van een
Bibliograaf.
4. Hr Ben van Eysselsteyn over: De Roman Idomeneia en de Kentaur als
Voorbeeld van litteraire Samenwerking.
5. Mevr. Dr Mea Nijland-Verwey over: Een Nederlandse letterkundige Familie en
het Noorden.
6. Mr B. van 't Hoff over: Oude Stedeboeken en Stedeatlassen.
7. Hr Albert Vogel Jr over: Voordrachtskunst als Litteratuurbeoefening.
(Beschouwingen over Voordrachtskunst, geïllustreerd met voordracht van Poëzie
en Proza).
8. Ds W. Barnard (Guillaume van der Graft) over: Moderne Nederlandse Poëzie.
Op de vergaderingen waren gemiddeld 33 leden tegenwoordig; het kleinste aantal
bedroeg 24, het grootste 49. Vergeleken bij het vorige jaar, toen het gemiddelde
aantal 29 en het grootste 38 leden bedroeg, betekent dit een kleine vooruitgang in
de belangstelling. Bijzondere vermelding verdienen nog de voordracht van de heer
Veth, welke met lichtbeelden werd geïllustreerd, die van Mevrouw Nyland en de
heer Van 't Hoff, welke respectievelijk met een fraaie collectie boeken, portretten,
personalia en met atlassen en plaatwerken, bereidwillig door de
Universiteitsbibliotheek in bruikleen afgestaan, werden verduidelijkt en ten slotte de
voordracht van de heer Vogel, die het gehoor volop in de gelegenheid stelde, ook
met de grote capaciteiten van de spreker als declamator kennis te maken. Wanneer
onder de benoemde candidaten voor het lidmaatschap dit jaar ook een overtuigend
aantal jonge litteratoren zal zijn, dan mag dit mede aan de indruk toe geschreven
worden, die de voordracht van Guillaume van der Graft op zijn aandachtig en talrijk
gehoor gemaakt heeft. Aan alle sprekers betuigt het Bestuur dank voor hun
gewaardeerde medewerking.
Op 20 Juni 1951 werd in het Academiegebouw, Zaal XI, de Jaarlijkse Vergadering
gehouden, waarvan in het Jaarboek 1951-1953 een volledig verslag zal worden
opgenomen. De Commissie voor het Jaarboek, die in Mej. Dr N. Bakker als
secretaresse een waardevolle steun blijkt te bezitten, heeft alle krachten ingespannen
om het Jaarboek 1949-1951
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nog vóór de Jaarvergadering te laten verschijnen. Waren het in de eerste jaren na
de bevrijding de papierschaarste en technische moeilijkheden bij de firma E.J. Brill,
die stagnerend werkten, thans waren het schier onoverkomelijke financiële
moeilijkheden, die het Bestuur naar andere mogelijkheden tot uitgave deden uitzien
en aldus de tijdige verschijning van het Jaarboek wederom onmogelijk maakten.
Gelukkig is er tussen de Maatschappij en Brill ten slotte een overeenstemming
bereikt, die het mogelijk maakt, een waardevolle traditie te handhaven. De copij is
thans in het bezit van de drukker en alle medewerking is toegezegd om het boek
zo spoedig mogelijk in gereedheid te brengen. Vooral wat de levensberichten betreft
heeft de Commissie met zorg en ijver zich van haar redactionele taak gekweten.
Het op de vorige Jaarvergadering in het vooruitzicht gestelde bundeltje met een
bloemlezing uit de oogst van sonnetten, in 1950 door het Bestuur binnengehaald
en daarna door een commissie van drie gedorst en gewand, is eveneens persklaar.
De ziekte van de heer Van Vriesland, die nog aan het uitkiezen van de sonnetten
heeft kunnen medewerken en aan wie het te danken is, dat enige ‘tuyterts’, in de
grote stroom onopgemerkt gebleven, tot hun recht zijn gekomen, heeft de uitgave
enigszins vertraagd, zodat de uitgever er geen kans meer toe zag, het boekje vóór
de Vergadering te laten verschijnen. De dichters van de 23 voor opname uitverkoren
sonnetten hebben allen hun toestemming tot publicatie verleend, zodat thans enige
nadere bijzonderheden gegeven kunnen worden. Bij de bekroning zijn schoonheid
en oorspronkelijkheid de enige richtsnoer geweest; bij de keuze voor de bundel is
hieraan niet zo streng de hand gehouden. Een enkele keer nam de redactie een
gedicht op, dat haar roerde door zuiver gevoel, al bleek uit alles, dat zij te doen had
met een ongeschoold talent. De sonnetten werden door haar vervolgens naar de
inhoud gegroepeerd, doch zij onthield zich ervan haar voorkeur te doen blijken door
een rangorde. In een inleiding en in aantekeningen zijn de keuze en enkele minieme
wijzigingen, in overleg met de dichters aangebracht, nauwkeurig verantwoord. De
inhoudsopgave zal een even pikante als door het Bestuur vast verwachte mêlée
van roemruchte en totaal onbekende namen te zien geven: Wally Holzhaus, dichteres
van het bekroonde ‘In Memoriam’, H.W.J.M. Keuls, J. van Tooren, S.C. Troost van
Stroom, H.W. van Tricht, Lou Vleugelhoff, J.J. van Geuns, Frédéric Bastet, H. van
de Waal, Ed. Hoornik, P.C. van Yzerlooy, Johan Daisne, Mary van Wessem, mogen
hiervan het bewijs
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leveren. De gehele collectie sonnetten is opgenomen in de verzameling der
o

handschriften van de Maatschappij onder n 1967. Zij is door de bibliothecaris
verzegeld tot de dag na de Jaarvergadering van het jaar 2000. Vóór die tijd zal de
bundel echter wel in de handel zijn. Wat de samenwerking met de Uitgevers-Mij
W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle betreft, kan medegedeeld worden, dat de redactie
van de bij haar uit te geven series Zwolse Drukken en Herdrukken en De klassieken
uit de Nederlandse Letterkunde onder auspiciën der Maatschappij hard gewerkt
heeft. De uitgever verwacht dan ook binnen zeer korte tijd met een aantal deeltjes
van beide series op de markt te kunnen komen. Ter zetterij is een deeltje
Middelnederlandse Maria-exempelen, verzorgd door Prof. De Vooys, terwijl de copij
is ontvangen van: De Bekeeringe Pauli, 16e Eeuws Apostelspel, door Dr
Steenbergen, Drost's Schetsen en Verhalen, door Dr Kamphuis en de Poëtische
Werken van Six de Chandelier door Prof. Van Es. Acht en twintig deeltjes zijn in
bewerking, zodat redactie en uitgever hier zeker een woord van hulde toekomt.
Als elk jaar 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 der Maatschappij zal in dankbare herinnering
voortleven.
Gebruikmakend van zijn recht tot het benoemen van hoogstens 10 nieuwe leden
heeft het Bestuur als zodanig verkozen mevrouw Til Brugman en de heren B.M.
Noach te Leiden, J.C. Winterink te Amsterdam, Mr H.J. Bouman te Zwolle, Mr L.J.
Pieters te Rhoon, Dr Th. M. van Erp, die om gezondheidsredenen voor de benoeming
heeft bedankt, Dr C. Minis, Prof. Dr Francois Closset te Brussel en de winnaar van
de Van der Hoogtprijs 1951, de heer Alfred Kossmann. Als donatrice is Mevrouw
M. ter Kuile-Scholten te Enschede tot de gelederen der Maatschappij toegetreden,
daarmede een voorbeeld stellend, dat, naar het Bestuur hoopt, door velen gevolgd
zal worden. Met verschillende vooraanstaande personen uit het culturele leven is
te dien einde contact gezocht, doch de minimum bijdrage, ƒ 100,- 's jaars, blijkt voor
velen een te groot offer. Het contact met de Afdelingen moest, eveneens om
financiële redenen, sterk beperkt blijven, doch het Bestuur mocht zich verschillende
malen in de aanwezigheid van de voorzitters der Afdelingen op zijn vergaderingen
verheugen. Onvoorziene omstandigheden hebben het de voorzitter onmogelijk
gemaakt, aan zijn voornemen, een bespreking met het Afdelingsbestuur in
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Groningen te voeren alvorens de Jaarvergadering zou plaatsvinden, gehoor te
geven. Desalniettemin blijkt ook dit jaar het verenigingsleven in het Noorden bloeiend
te zijn geweest en heeft de Afdeling ondubbelzinnig haar bestaansrecht bewezen.
Minder duidelijk ligt dit bij de Afdeling voor de Zuid-Oostelijke Provinciën, welker
voorzitter, Professor Gielen, daarentegen steeds met het Westen contact heeft
gehouden door zo vaak mogelijk de bestuursvergaderingen te bezoeken om aan
de belangrijkste besprekingen deel te kunnen nemen. De Afdeling België heeft dit
jaar zelfs geen motieven meer voor haar inactiviteit opgegeven, doch op elke poging
tot contact in alle talen gezwegen. Het Bestuur twijfelt er niet aan, dat overdrukke
bezigheden de verantwoordelijke personen tot een onbeantwoord laten van hun
correspondentie hebben genoopt, al neemt dit niet weg, dat andere wegen ingeslagen
zullen moeten worden. In het feit, dat Belgische leden buiten het Afdelingsbestuur
om candidaten voor het lidmaatschap hebben gesteld en omgekeerd ook
Nederlandse leden de behoefte hebben gevoeld, het oude gebruik van het stellen
van Belgische candidaten in ere te herstellen, ligt reeds een aanwijzing besloten
aangaande de richting, die gekozen zal moeten worden. In dankbaarheid gedenkt
het Bestuur de goede wil en de warme genegenheid voor het Noorden, die in de
eerste jaren na de oprichting van de Afdeling vooral door haar Voorzitter, de heer
Teirlinck, zijn betoond. Des te verheugender is de activiteit van de heer Oudschans
Dentz in Zuid-Afrika geweest. Samen met de heren Bax en Hiemstra heeft hij
wederom een nauwkeurig gemotiveerde lijst van candidaten opgesteld, die door
het Bestuur tot lid zijn benoemd, te weten: Dr Ernest George Jansen,
Gouverneur-generaal van de Unie van Zuid-Afrika, Prof. Dr M.S.B. Kritzinger,
hoogleraar aan de Universiteit van Pretoria, Prof. Dr Willem J. du Plooy Erlank,
hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch en bekend onder zijn schrijversnaam:
Eitemal, en Dr S.J. du Toit, werkzaam bij het Afrikaanse Woordenboek te
Stellenbosch. Een woord van welgemeende dank aan de heer Oudschans Dentz
voor zijn nauwkeurig beleid en enthousiaste samenwerking is hier zeker op zijn
plaats. Toen reeds in het begin van het nieuwe verenigingsjaar moeilijkheden bleken
te rijzen bij bij het vormen van een Commissie voor de Toekenning van de
Wijnaendts-Franckenprijs als gevolg van de ziekte des tijds, de overbelasting van
de daarvoor in aanmerking komende personen, besloot het Bestuur een langere
tijd van voorbereiding te nemen en in 1953 een
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dubbele prijs voor twee perioden toe te kennen. Genoemd euvel en de financiële
positie der Maatschappij hebben wel het Bestuur de meeste zorgen gebaard en de
ambtsperiode van de thans vertrekkende voorzitter verduisterd, doch mede door
zijn beleid en dank zij een constant enthousiasme, door verschillende leden betoond,
lijkt thans een dieptepunt voor een belangrijk deel overwonnen en kan de
Maatschappij onder een nieuw praesidium, met een actief werkende Commissie
voor de Bibliotheek, die haar bijzondere noden op verantwoorde wijze tracht te
lenigen, met enige bloeiende Vaste Commissiën en een intens Afdelingsleven binnen
de grenzen en in Zuid-Afrika een betere toekomst tegemoet zien, waaraan traditie
en jonge inspiratie in heilzame combinatie een persoonlijk cachet zullen verlenen.

Namens de Afdeling voor de drie Noordelijke Provinciën leest vervolgens Dr H. de
Buck het verslag van de staat der Afdeling gedurende hetzelfde tijdsverloop voor.

III. Verslag der afdeling voor de drie Noordelijke provinciën
III. In het afgelopen verenigingsjaar vonden de werkzaamheden van de Noordelijke
Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde regelmatig voortgang.
Het accent is misschien in dit jaar iets meer op het kunstzinnige en litteraire gevallen
dan vroeger wel het geval is geweest. Het valt te betreuren dat de opkomst der
leden over het algemeen iets terug schijnt te lopen; de laatste twee vergaderingen
gaven echter een zeker herstel te zien. De bijeenkomst in Leeuwarden heeft - dit
in tegenstelling tot het vorige jaar - nu ditmaal geen specifiek Fries onderwerp werd
behandeld, slechts aan zeer weinige onzer in Friesland woonachtige leden aanleiding
verschaft om acte de présence te geven. Afgezien van de trouwe bezoekers, die
ook herhaaldelijk de vergaderingen in Groningen bijwonen.
Nog steeds wacht onze afdeling het toegezegde bezoek van voorzitter en
secretaris der algemene Maatschappij. Wij zien daarnaar uit met name om een
gelegenheid te krijgen de samenwerking in de commissies nader te bespreken.
Op 14 April 1951 werd in Hotel Frigge te Groningen de jaarvergadering der
Noordelijke afdeling gehouden. Bij deze gelegenheid werd een verandering
aangebracht in het Huishoudelijk reglement: na enige dis-
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cussie besloot de vergadering op voorstel van het bestuur, dat voortaan
bestuursleden die tussentijds zijn opgetreden eenmaal terstond herkiesbaar zullen
wezen. Dientengevolge kon Dr Guibal als penningmeester worden herkozen, terwijl
de opvolger voor Dr Naarding, die in deze vergadering moest worden aangewezen,
niet het vooruitzicht had reeds na een jaar weer te moeten aftreden. In deze vacature
voor Drenthe volgde Dr Jansonius op.
Na afloop van het huishoudelijk gedeelte der Aprilvergadering hield Dr G.A. van
Es een voordracht over Johan Six van Chandelier, die hij verlevendigde door vele
fragmenten uit het werk van dezen welhaastvergeten dichter voor te dragen. Voor
een voordracht van dezen omvang en dit gehalte bleek de tijd die na een
jaarvergadering overblijft te kort; voor zulk een bijeenkomst zal de voorkeur moeten
worden gegeven aan een kunstbeschouwing of aan een belletristische voordracht
die geen aanleiding tot discussie geeft.
Op 19 Mei werd het seizoen besloten met de lezing van Dr de Buck over
Nederlandse taalkunde tijdens de eerste levensjaren van de Maatschappij,
vervolgens begaf men zich naar het Museum van Oudheden, waar Mejuffrouw M.
de Visser een aantal prachtige specimina van oud-Chinese pottebakkerskunst
demonstreerde. Hoewel dit naar het gebodene zeker een waardige slotbijeenkomst
mocht worden genoemd, was het aantal belangstellenden daarmee niet in
overeenstemming.
Dit feit - gevoegd bij vroegere ervaringen - heeft aanleiding gegeven tot het besluit
de Meivergadering te laten vervallen en voortaan met de jaarvergadering in April
tevens het seizoen te besluiten. Afhankelijk van het aantal beschikbare sprekers
zal het bestuur eventueel in December een vergadering kunnen inlassen.
In het seizoen 1951-1952 zijn de volgende lezingen gehouden:
Op 13 October sprak Ds Smids over: Zinzendorf en Maria Louise van Oranje.
Op 10 November gaf de heer Sjoerd Leiker een beschouwing over: De
Podiumgroep, en droeg verder voor uit eigen werk.
Op 12 Januari sprak te Leeuwarden Mevrouw Dr L. Buisman-de Savornin Lohman
over: De dichter M. Nijhoff.
Op 9 Februari Dr W.H. Staverman uit Deventer over: Drie merkwaardige
Deventernaren. (Burgersdijk, Vitringa en van Vloten). Dit was de eerste keer dat
een maatschappijlid van buiten onze Noordelijke afdeling in onze bijeenkomst het
woord voerde.
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Op 8 Maart hield de heer Hendrik de Vries een lezing getiteld: De démonie van
Bilderdijk, op voortreffelijke wijze toegelicht door de voordracht van belangrijke
fragmenten uit het werk van den groten dichter.
Tot ons groot leedwezen kwam reeds in Januari bericht van Dr Jansonius dat hij
zich om gezondheidsredenen uit het bestuur der afdeling moet terugtrekken. Zo zal
dus toch reeds na één jaar in de vacature voor Drenthe opnieuw moeten worden
voorzien.

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 provincien
IV. Door de Zuidoostelijke tak der Maatschappij der Nederlandse Letterkunde zijn
in het verenigingsjaar 1951-1952 een-drietal vergaderingen gehouden en wel op:
24 October 1951. Spr. was Dr W. Staverman uit Deventer, die een voordracht
hield over ‘Drie Deventemaren uit de 19e Eeuw. De vergadering was slechts matig
bezocht.
23 Jan. 1952. Op deze bijeenkomst sprak Jan Engelman uit Utrecht. De titel van
zijn causerie luidde: ‘De herleving der religieuze kunst in West-Europa’.
Voor deze voordracht was, om het belang van het onderwerp, introductie
toegestaan, waarvan door schilders, kunsthistorici en studenten in de
kunstgeschiedenis dankbaar gebruik gemaakt is.
Op 26 Maart 1952 werd de derde vergadering gehouden met als spreekster mej.
Dr H. Ghysen uit Domburg, die sprak over ‘Wolff en Deken's jaren in De Rijp’.
Over het algemeen kan worden gezegd, dat de belangstelling der leden, inzover
die blijken moet uit de opkomst ter vergadering, nog belangrijk kan toenemen.

Het verslag van de staat der bibliotheek wordt vervolgens door de bibliothecaris,
de heer Kessen, uitgebracht.

V. Verslag van de bibliothecaris

aant.

V. Op de vorige jaarvergadering heeft Dr A.A. van Rijnbach zijn
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functie als bibliothecaris der Maatschappij neergelegd en is hem op grond van zijn
bijzondere verdiensten voor de bibliotheek het erelidmaatschap verleend.
Als zijn opvolger moge ik hier nog eens wijzen op de grote verdiensten, die hij
zich verworven heeft door het bibliothecariaat niet minder dan 23 jaren op even
nauwgezette als deskundige wijze waar te nemen.
In 1928 tot bibliothecaris benoemd heeft Dr A.A. van Rijnbach de aankoop en
verwerving van boeken en tijdschriften voor de vier verschillende gebieden van
wetenschap en kunst, waarvan de beoefening door de Maatschappij wordt bevorderd,
systematisch ter hand genomen. Als zodanig heeft hij ook het ruilverkeer met de
meeste landen in Europa, vooral met België en Duitsland, middels de vanwege de
Maatschappij uitgegeven publicaties, aanmerkelijk uitgebreid. De belangrijkste
aanwinst tijdens zijn bibliothecariaat is wel de aankoop geweest in 1931 van de
verzameling ‘Boekenoogen’.
De uitbreiding van de handschriften- en brievencollecties is door hem op meer
incidentele wijze kunnen worden bevorderd. Voor het vele, door Dr van Rijnbach
voor de bibliotheek verricht, moge hem hierbij nog eens oprecht dank worden
gebracht.
Wat nu de stand der bibliotheek in het verslagjaar 1951/1952 betreft, kan worden
medegedeeld, dat, voor zover verwerving door aankoop moest geschieden, deze
betrekkelijk gering is geweest. De weinig gunstige financiële toestand der
Maatschappij bracht mee, dat het bedrag ad ƒ 2100.-, dat dit jaar voor de bibliotheek
ter beschikking kon worden gesteld, 25% minder bedraagt dan dat, hetwelk in de
laatste jaren gemiddeld voor de bibliotheek gevoteerd is geworden. Zodoende is
na aftrek van de kosten voor lopende abonnementen van tijdschriften, voor de
vergoeding voor de 50 ruilexemplaren van het Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde,
contributies, bindwerk, porti e.d. thans slechts, ƒ 500,- voor de aankoop van
boekwerken beschikbaar.
Dit bedrag is ten enemale ontoereikend om de aankoop enigszins voldoende te
doen zijn voor de gebieden van de Nederlandse geschiedenis en oudheidkunde en
voor de taal- en letterkunde.
Indien dit bedrag niet verhoogd kan worden, zal het overweging verdienen deze
ƒ 500,- alleen te bestemmen voor de aankoop van boeken en tijdschriften voor
slechts één of twee van de vier gebieden, waarvan tot nu toe de beoefening door
de Maatschappij is ter hand genomen, met name de Nederlandse Taal- en
Letterkunde. Een voorstel
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hieromtrent zal door mij t.z.t. worden gedaan, indien financiële verbetering uitblijft.
Met de bibliotheekcommissie, die dit jaar met een lid werd uitgebreid en die thans
bestaat uit de heren Dr W. Asselbergs, Dr F.W.N. Hugenholtz, Mr J. Slagter en Dr
F. De Tollenaere, werd hieromtrent reeds overleg gepleegd.
In totaal werden in het afgelopen verslagjaar 182 boekwerken verkregen, waarvan
67 door aankoop en 115 door schenking, terwijl het aantal ontvangen overdrukken
slechts 11 bedroeg. Het totaal aantal genootschappen in het binnen- en buitenland,
waarmee de Maatschappij ruilbetrekkingen onderhoudt, bedraagt thans 92. Dit
ruilverkeer werd in het afgelopen jaar met niet minder dan 20 buitenlandse geleerde
genootschappen uitgebreid. Deze uitbreiding is vooral te danken aan het feit, dat
het ruilverkeer in het afgelopen verslagjaar met verschillende Duitse genootschappen
en instellingen kon worden hervat of uitgebreid. Op deze wijze werden aan
tijdschriften, serie- en vervolgwerken 136 bibliografische eenheden verworven.
Om de grote nadelen, die voortvloeien uit de weinig gunstige financiële toestand
van de Maatschappij voor de bibliotheek zoveel mogelijk te ondervangen, wordt er
thans door mij gestreefd naar een zo groot mogelijke coördinatie in de aankoop van
boeken en tijdschriften en in het ruilverkeer tussen de bibliotheek onzer Maatschappij
enerzijds en de Leidse Universiteitsbibliotheek anderzijds. Voorts wordt het
ruilverkeer met verschillende buitenlandse genootschappen, wier publicaties
uitsluitend op het gebied der B-wetenschappen liggen, beëindigd, daar het zaak is
de bibliotheek van de Maatschappij zo homogeen mogelijk in te richten. De hierdoor
vrijkomende ruilexemplaren van Jaarboek en Tijdschrift worden voor het uitbreiden
van het ruilverkeer met gelijksoortige genootschappen bestemd.
Evenals vorige jaren werd van een aantal particulieren en uitgevers een aantal
boeken ten geschenke ontvangen, waarvoor hierbij aan allen dank zij gebracht. De
schenkingen, op deze wijze verkregen, zijn in de laatste jaren, om overigens
begrijpelijke redenen, verminderd, zodat door een hernieuwde aansporing - vooral
tot de uitgevers - getracht zal worden dit soort verwervingen te stimuleren.
Ik moge besluiten met daarom ook hier de bibliotheek in Uw aller belangstelling
aan te bevelen door het verzoek brievencollecties, boeken e.d. aan de bibliotheek
te willen afstaan. Voor Uw medewerking in deze zij U bij voorbaat dank gebracht.
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Voor de Commissie van artikel 34 der Wel geeft, mede namens de heer Adriaan
van der Veen, mei. Dr N. Bakker verslag van het door de penningmeester gevoerde
beheer.

VI. Financieel Verslag
VI. Op 22 Mei 1952 hebben wij ondergetekenden, mejuffrouw Dr N. Bakker, lid, en
A. van der Veen, lid van het Bestuur, daartoe aangezocht door het Bestuur van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een onderzoek ingesteld naar het beheer
van de Penningmeester der aan de Maatschappij behorende gelden over het jaar
1951, en hebben wij bevonden: dat de in het kasboek in ontvangst en uitgaaf
geboekte gelden door de nodige verantwoordingsstukken zijn gedekt; dat het aan
het einde van het kalenderjaar berekende saldo ad ƒ 6134,63 juist is en overeenkomt
met het saldo der rekening en verantwoording over het jaar 1951, welke
verantwoording in het daartoe bestemde register is ingeschreven. Ook de
verantwoording der gelden van het Van der Hoogt-fonds, het Wynaendts
Franckenfonds, het Vaste fonds en het fonds van eigen uitgaven der Maatschappij
werden in orde bevonden. In verband hiermede geeft de commissie de
ledenvergadering in overweging de penningmeester décharge te verlenen van het
door hem over het jaar 1951 gevoerde beheer.
De commissie tekent hierbij nog het volgende aan: dat ten behoeve van het Vaste
fonds van wijlen mejuffrouw M.F.C. Hüffer een gift werd ontvangen ten bedrage van
ƒ 75.-, terwijl door wijlen mejuffrouw Dr J.H. van Lessen bij testamentaire beschikking
een bedrag van ƒ 1000.- werd vermaakt; dat door het Bestuur maatregelen zijn
genomen die zullen leiden tot belangrijke bezuinigingen, o.a. Door gebruik te maken
van het aanbod van de heer Kessen te beschikken over zijn kamer in de
Universiteitsbibliotheek voor het houden van bestuurs- en commissievergaderingen,
hetgeen zal leiden tot een bezuiniging van ongeveer ƒ500.-; dat in het vervolg op
de post honoraria voor bestuursleden een bedrag van ongeveer ƒ 1100.- zal worden
bezuinigd; dat evenals zulks reeds enige jaren heeft plaats gehad aan de
jaarvergadering zal worden voorgesteld de overschrijving van 10 % der inkomsten
van het vorige kalenderjaar op het Vaste fonds niet te doen plaats vinden.
Vervolgens verheugt het de commissie te kunnen mededelen, dat het verzoek
door het Bestuur aan de leden gedaan om vrijwillig hun contri-
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butie te verhogen tot ƒ 15.- het bedrag der contributies met ƒ 600.- heeft vergroot.
Onder dankzegging voor het moeilijke en ondankbare 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 hield haar maandelijkse vergaderingen
van September 1951 tot en met Maart 1952 in de Bestuurskamer van de
Maatschappij, het gebouw Rapenburg 61 te Leiden; in April en Mei in de
Bestuurskamer van de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Het voorzitterschap werd
waargenomen door Dr F. de Tollenaere, het secretariaat door Dr G.A. van Es.
Op 19 December 1951 leed de Commissie een ernstig verlies door het overlijden
van mej. Dr J.H. van Lessen. Een belangrijke medewerkster is daardoor commissie
en redactie ontvallen. In April 1952 betreurde de Commissie het overlijden van haar
oud-lid Dr A. Zijderveld.
Op de gehouden vergaderingen werden wetenschappelijke mededelingen gedaan
over de volgende onderwerpen:
19 Sept. 1951: Dr F.H.K. Kossmann: Molinet en De Casteleyn over de
rederijkerskunst.
24 Oct. 1951: Dr G.G. Kloeke: De dialectkaart van ruif en verwanten.
21 Nov. 1951: Dr C.C. De Bruin: Het ps. Bonaventura - Ludolphiaanse Leven van
Jezus.
19 Dec. 1951: Dr G.A. van Es: Een hiaat in de Nederlandse Versleer.
23 Jan. 1952: Dr A.C. Bouman: Het Hamdir-lied.
27 Febr. 1952 en 26 Maart 1952: Dr F. de Tollenaere: De Nederlandse h.
23 April 1952: Dr P.J. Meertens: Joh. Winkler en zijn Dialecticon.
21 Mei 1952: Dr F.H.K. Kossmann: Enkele vaktermen bij Molinet en De Castelein.
Van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde zijn vier afleveringen
verschenen, tezamen deel LXIX vormend. Wegens ongesteldheid van Dr C.
Kruyskamp trad Dr F. De Tollenaere op als wn. secretaris van de redactie.
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De traditionele vergadering der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde op
de vooravond van de Jaarvergadering vond plaats op 19 Juni 1951: 34 leden der
Maatschappij met één introducé woonden haar bij. Mej. Dr J.K. Oudendijk sprak er
over: ‘Barok en realisme in de staatkunde der 17e eeuw’.
De volgende dag werden op de Jaarvergadering tot leden der Commissie gekozen
de heren Barge en Byvanck, terwijl de heren Bartstra en Locher tot de raadgevende
leden overgingen. In October 1951 volgde de heer Fockema Andreae de heer Enno
van Gelder Sr op als voorzitter; op 18 Februari 1952 overleed het lid de heer Barge.
Namens de Commissie had in October 1950 de heer Pelinck zitting genomen in de
commissie van voordracht voor de in 1951 toe te kennen Wijnaendts Franckenprijs,
afd. biografie en cultuurgeschiedenis; het toekennen van genoemde prijs werd op
de Jaarvergadering evenwel (voor een jaar) uitgesteld.
De vijf bijeenkomsten van dit jaar werden met één uitzondering alle gehouden op
Rapenburg 61, en wel in 1951 op 25 October en 29 November, in 1952 op 31
Januari, 28 Februari en 27 Maart. De sprekers en hun onderwerpen waren in
hoofdzaak de volgende. De heer Brummel besprak de benoeming van Friedrich
Creuzer tot hoogleraar te Leiden in 1809, alsmede een dagverhaal uit 1798 van
Jac. Scheltema; de heer Byvanck de recente opgravingen onder de Sint Pieter in
Rome; de heer Enno van Gelder Sr. een rapport en enige rekeningen uit de 16e
eeuw; de heer Fockema Andreae de geschiedenis der Historische Commissie sinds
haar oprichting in 1766. De heer Juynboll hield een voordracht over het beschilderde
plafond van de kerk in Zillis in Graubünden en beschreef een onbekend portret van
Willem van Oranje; de heer Locher gaf enige persoonlijke indrukken van het huidige
politieke leven in de Verenigde Staten; de heer Milo behandelde de verhouding
tussen de Nederlandse regering te Londen en de Franse, Engelse en Amerikaanse
regeringen in de periode Mei 1940 tot December 1941; de heer Pelinck de
afbeeldingen van kastelen in Rijnland en de heer Rüter de proclamatie van de
spoorwegstaking door de Nederlandse regering te Londen op 17 September 1944.
Liet het zich aanzien in de vorige zomer, dat de Commissie voor de Uitgave van
Geschriften een zorgeloos jaar tegemoet ging van activiteit op bescheiden schaal,
in overeenkomst met hare middelen, al spoedig bleek deze hoop ijdel. De
ondragelijke last van de Coornhert-uitgave werd
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weer op haar schouders gewenteld, nadat de Commissie van Redactie van de
Bloemlezing ‘Zwolse Drukken en Herdrukken’ niet in staat gebleken was om de
uitgave over te nemen. De Commissie zal nu trachten om via de Organisatie voor
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek geld bij elkaar te krijgen voor de uitgave. Een
bescheidener plan, nl. om het volksboekje Dat bagijnken van Parijs naar een unieke
incunabel in de Kon. Bibl. te Den Haag, uit te geven bij de firma Brill in de oude
serie Volksboeken der Maatschappij, vindt goede voortgang. Gehoopt wordt dat
Prof. de Vooys de uitgave verzorgen zal. Daar de secretaris, Dr C. Kruyskamp, het
gehele jaar ziek is geweest, werd het secretariaat waargenomen door Dr G.I.
Lieftinck.

[VIII.]
VIII. Ter inleiding van het voorstel tot benoeming van ere-leden deelt de voorzitter
mede, dat drie leden, die een halve eeuw geleden tot de Maatschappij zijn
toegetreden, te weten mevr. A. van Rhijn-Naeff (Top Naeff), Prof. Dr C.G.N. de
Vooys en Dr Frank Lateur (Stijn Streuvels), zich jegens de groot-Nederlandse cultuur
in het algemeen en de Maatschappij in het bijzonder zo verdienstelijk hebben
gemaakt, dat het bestuur, uit gevoel van dankbaarheid, besloten heeft, de
Vergadering voor te stellen, hen tot ereleden te benoemen. Aan deze personen zou
het de leden Dr H. Teirlinck en de heer A. de Ridder (Willem Elsschot), respectievelijk
in de jaren 1917 en 1935 toegetreden, om gelijkluidende redenen willen toevoegen.
Met een luid applaus geeft de Vergadering haar instemming met dit voorstel te
kennen.

[IX.]
IX. Namens de Commissie voor stemopneming, bestaande uit de dames
Idenburg-Siegenbeek van Heukelom, Bakker en Le Poole en de heren Krieger, De
Tollenaere en Huygens, deelt laatstgenoemde de uitslag mede van de stemming
voor 40 leden. Het totaal aantal uitgebrachte stemmen bedroeg 6689; per biljet zijn
gemiddeld 23 candidaten aangewezen.
Tot gewoon lid zijn verkozen:
1. Dr H. Berkhof, 2. W.J. van der Molen, 3. Manuel van Roggem, 4. W. Ph. Pos,
5. mej. A.M.P. Mollema, 6. Dr R. van Brakell Buys, 7. W.A. Braasem, 8. Max Croiset,
9. mevr. J.M. Selleger-Elout, 10. Dr A.C.F. Koch, 11. Dr R. Wiersma, 12 Dr G.J. De
Vries, 13 Mr B. de Gaay Fortman, 14. Reinold Kuipers, 15. Dr A. Kuypers, 16. Dr
J.W. Schulte Nordholt, 17. Dr D. Grosheide, 18. Dr A. van der Boom,
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19. M. Mok, 20. H. Hazelhoff, 21 Dr H.G. Beyen, 22. Ton Koot, 23. P.J. Risseeuw,
24. B.G.F. Brinkel, 25. C.J. Stip, 26. Dr A.N.J. Thomassen à Thuessink van der
Hoop, 27. mevr. W. Fruin-Mees, 28. Dr P. Voorhoeve, 29 mevr. Dr Hélène Nolthenius,
30. mevr. A.H. Nijhoff Wind, 31. P.G. Jansen, 32. J.A. Redeker, 33. Paul Rodenko,
34. Dr C.C. van Essen, 35. Ludwig Bäte, 36. Hubert Léon Lampo, 37. Piet van Aken,
38. Dr Léon Voet, 39. Dr Luc. Debaene, 40. Dr Luc. Indestege.
De namen zijn vermeld in de volgorde van het stembiljet.

X. De Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
X. Het advies over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs voor
de periode 1951/'52 is als vertrouwelijke mededeling afgedrukt in de
beschrijvingsbrief:
De Commissie voor Schone Letteren stond bij de voordracht van een dichteres
of dichter voor de Van der Hoogt-prijs dit jaar voor een moeilijke taak. Zij heeft
vooropgesteld, dat de nadrukkelijke formulering ‘prijs van aanmoediging’ in de Wet
der Mij (zie art. 59, 1 en ook wat daarop volgt in 59, 2) de keus behoorde te beperken
tot jongeren, die met recente uitgaven goede verwachtingen hebben gewekt. De
figuur onder deze jongeren, die, na onderling beraad der Commissieleden met aller
instemming voor bekroning kan worden voorgedragen, is J.W. Schulte Nordholt,
schrijver van de bundel ‘Levend Landschap’, uitgegeven in de serie ‘De Windroos’
door de U.M. Holland, de dichter die reeds tijdens de bezetting met het clandestien
uitgegeven bundeltje ‘Het Bloeiende Steen’ (onder het pseudoniem Noordhout)
bewonderende belangstelling had gewekt.
Vanzelfsprekend is overwogen, of niet een dichter uit de jongerengroep, die zich
‘Experimentelen’ noemt, voor de aanmoediging, die de Van der Hoogt-prijs beoogt,
in aanmerking kwam. In de ogen van de meerderheid der Commissie is de poëtische
en menselijke waarde van het werk dezer groep (wanneer afgezien wordt van de
reeds overleden dichter Lodeizen en de reeds een vorig maal bekroonde Vroman)
nog te zeer problematisch, om aan een dezer dichters de voorrang te geven boven
de thans voorgestelde candidaat.
In de gedichten van Schulte Nordholt treft telkens weer de zuiverheid en gaafheid.
Landschappen van het Hollandse polderland op persoon-
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lijke wijze gezien en dikwijls met bewonderenswaardige plastiek uitgebeeld, worden
er de spiegel van het eigen bewogen hart. Een reeks van gestalten, ontleend aan
de literatuur - met name de Odyssee - en aan sprookjes, of die een visie geven op
figuren, met wie de dichter in de geest een persoonlijke ontmoeting had, - gelijk
Blumhardt -, groeiden niet alleen tot originele herscheppingen, maar kregen de
waarde van visionnaire beelden, waaraan de dichter zijn eigen leven meet. Hoewel
de problematiek en de angst van de tijd en van de eigen ziel zeker in deze gedichten
niet ontbreken, zijn de overwegende en wonderlijk harmoniërende eigenschappen
van deze poëzie een diep en innig drinken van de goedheid van het leven en een
heimwee, daarachter en daar bovenuit, naar een volkomen vervulling achter tijd en
dood. De geestelijke hartstocht, die dat laatste kenmerkt, smelt wonderwel samen
met de blijde mildheid van het eerste. In de zang, waarin dit tegelijk vurige en
droomverzonken leven zich uitspreekt, vallen sterke traditionele elementen op, maar
onmiskenbaar is de echtheid van de eigen toon. De bewijzen van een innerlijk
groeiend, zuiver dichterschap, die deze gedichten tot een sterke belofte maken,
geven aan de Commissie de volle vrijmoedigheid hun dichter voor de Van der
Hoogt-aanmoedigingsprijs voor te dragen.
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 J.W. Schulte Nordholt de
prijs toe te kennen voor zijn verzenbundel ‘Levend Landschap’.
Dit advies wordt bij acclamatie aangenomen.
Na een geanimeerd noenmaal in Café-Restaurant ‘Het Gulden Vlies’, opent Dr P.H.
Ritter Jr de middagzitting met een voordracht over ‘Literatuur en Landschap (een
psychologische beschouwing).

XI. Voordracht van Dr P.H. Ritter Jr (zie blz. 28).
Met toestemming van de spreker biedt de voorzitter de Vergadering gelegenheid
tot discussie. De heer 's-Gravesande opent die met op te merken, dat de natuur
toch wel degelijk een rol in de moderne roman
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speelt, b.v. in de werken van Clare Lennart. De heer Rijdes is van mening, dat de
tegenstelling tussen beeldende kunstenaar en litterator, door spreker gemaakt,
onjuist is; beiden hebben dezelfde taak en opdracht.
De heer Cornelis Veth betoogt, dat het een soort profanatie is, als spreker beweert,
dat de beeldende kunstenaar het gemakkelijker heeft dan de litterator. Prof. Van
der Pluym vraagt zich af, of spreker soms heeft willen zeggen, dat het product van
de beeldende kunstenaar gemakkelijker op de beschouwer inwerkt dan een litterair
kunstwerk op de lezer of hoorder. De heer Cohen Stuart is van mening, dat het tot
de roeping van litterator behoort, de natuur als hulpmiddel te gebruiken om aan zijn
gevoelens uiting te geven. Is de expressionistische drang niet meer een faze in dan
een kenmerk van de natuur? De heer Prins zou gaarne van spreker vernemen, wat
hij bedoelt met de zinsnede: ‘de kunstenaar draagt de natuur uit en de natuur
aanvaardt dit’. De heer Colmjon wijst erop, dat het door spreker aangehaalde citaat
van Wilde als een paradox is bedoeld, doch dat het door spreker niet als zodanig
is uitgewerkt. De heer Hoek vraagt zich af, of de kunstenaar er niet zelf op uit moet
zijn, een objectief gegeven te scheppen; een al te groot analytisch vermogen doodt
het creatieve vermogen. Het werk van de kunstenaar is zelfexpressie; maakt hij
zichzelf dat te veel bewust, dan verdort de creativitiet. Hetzelfde geldt voor het begrip
originaliteit. De kunstenaar die daarnaar streeft, wordt te kunstmatig. De kunstenaar
moet aan een objectief gegeven vorm verlenen. Verder heeft spreker gezegd, dat
in de litteratuur de beschrijving van de omgeving te vaak inventarisatie wordt. Dit is
toch ze ker niet het geval bij De Balzac, bij wie de omgeving deel uitmaakt van de
beschrijving van de persoon. De heer Mout vindt, dat de uitgesproken vrees, dat al
te veel analytisch vermogen de creativiteit zou doden, in een figuur als Stendhal
zijn weerlegging vindt. Mej. Kronenberg zou ten slotte van spreker willen vernemen,
hoe spreker staat ten opzichte van de beurzen voor jonge kunstenaars om in het
buitenland inspiratie op te doen.
De heer Ritter wil bij zijn beantwoording van de vragen van de kwestie der
beeldende kunst uitgaan. Volgens hem heeft de beeldende kunstenaar zich alleen
af te vragen: hoe zie ik de ‘omwereld’ en de litterator moet zich die ‘omwereld’
scheppen. Wat de opmerking over het werk van Clare Lennart betreft, zij erop
gewezen, dat de wijze waarop het landschap in de litteratuur compareert anders is
dan vroeger. Tegen-
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woordig geeft men de natuurbeschrijving verkort en in organisch verband met het
verhaal. Dit is inderdaad ook het geval bij De Balzac. Er kan nochtans bezwaar
gemaakt worden tegen een natuurbeschrijving, die als plat du jour wordt opgediend.
Een harmonisch verband met de opzet van het litteraire werk is noodzakelijk. Wat
het citaat van Wilde betreft, dit heeft als paradox inderdaad een grote instructieve
waarde. Spreker heeft geen interpretatie gegeven, doch het was zijn bedoeling, aan
de hand van dit citaat de aandacht op de subjectiviteit te vestigen. Er zijn a priori
bepaalde neigingen en gevoelens in ons, die wij beleven aan de natuur. Met het
betoog van de heer Hoek is spreker het volkomen eens, hij heeft immers ook in
diens richting gesproken. Spreker acht het echter onjuist, door analyse der mensen
te komen tot hun wezensbepaling. De ware roeping van de litteratuur is te komen
tot de tragedie van het leven. Men komt daartoe niet via de psychologie. De kwestie
van de studiebeurzen tenslotte kan uit verschillende oogpunten bezien worden. De
vraag is, of de natuurindruk stimulerend werken kan. Spreker meent, dat de natuur
daartoe spontaan genoten moet worden, doch hij gunt zijn jonge vrienden het reisje
opperbest.
In zijn dankwoord verklaart de voorzitter erover verheugd te zijn geweest, de stem
die zo vaak langs mechanische weg tot hem is gekomen, nu levend te hebben
gehoord. Spreker heeft in een van een aesthetisch inzicht en critisch bewustzijn
getuigend betoog aangetoond, hoe de aanvankelijke tegenstelling ten slotte in een
synthese gedacht kan worden. Uit de discussie moge spreker gebleken zijn, hoe
diep zijn woorden allen hebben geraakt.

[XII.]
XII. De vaststelling van de jaarlijkse bijdrage blijft, zonder discussie, op ƒ 10.gehandhaafd. De voorzitter pleit echter voor een vrijwillige verhoging van deze
bijdrage.

[XIII.]
XIII. De uitslag van de verkiezing van twee bestuursleden (artikel 23 der wet) wordt
door de secretaris, die met de heer Krieger de stemopneming heeft verzorgd,
medegedeeld. De beide a-candidaten zijn gekozen, te weten mej. Dr N. Bakker en
de heer Ben van Eysselsteyn.

[XIV.]
XIV. De uitslag van de verkiezing van leden in Vaste Commissiën (artikel 56 en 63
der Wet) wordt eveneens door de secretaris medegedeeld. In alle gevallen zijn ook
hier de a-candidaten gekozen, te weten in de Commissie voor Taal- en Letterkunde:
Dr G.I. Lieftinck en Dr C.C.
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de Bruyn; in de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde: Dr E.M. Meyers en
E. Pelinck; in de Commissie voor Schone Letteren: Ed. Hoornik.

[XV.]
XV. 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.

[XVI.]
XVI. Wat de samenwerking met België betreft, verwijst de voorzitter naar het
jaarverslag van de secretaris. De heer P.J. Idenburg deelt naar aanleiding van dit
punt van de beschrijvingsbrief nog mede, dat hij in België veel en openhartig
gesproken heeft over de wenselijkheid van samenwerking. In het Zuiden bestaat
een Zuidnederlandse Maatschappij der Letterkunde, die in feite de plaats van onze
Tak inneemt. Heeft het Bestuur wel eens overwogen, met deze Maatschappij contact
op te nemen en onder ogen gezien, of zij mogelijk organisch in het werk van de Tak
ingeschoven zou kunnen worden? De verhouding met Zuid-Afrika laat zien, wat
spreker bedoelt. Hij raadt dan ook het Bestuur ten sterkste aan, in die richting te
zoeken, een richting die verschillende bestuursleden van de Tak ook zien als uitkomst
uit de impasse biedend. De voorzitter antwoordt hierop, dat het bestuur reeds in
deze richting actief is geweest; het heeft het niet bij een constatering willen laten,
immers voorzitter en secretaris zijn naar België getogen, waar zij enkele
bestuursleden van de Tak hebben gesproken, die overkropt met werk bleken te zijn
en hun functie als een overbelasting voelden. Wel zagen zij het belang van een
vaste vertegenwoordiger van de Maatschappij in België in en Pater Van Breda en
Prof. Peé beloofden dan ook, een jonge figuur aan te wijzen. Hiervan is echter niets
gekomen. Nochtans zal het voorstel van de heer Idenburg zeker in ernstige
overweging genomen worden.

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

[XVIII.]
XVIII. Alvorens tot de verkiezing van een voorzitter wordt overgegaan, spreekt de
heer Slagter namens een deel der Vergadering de wens uit, dat het praesidium uit
de handen van de heer Mout in die van Prof. Minderaa zal overgaan. Prof. Van
Haeringen, die eveneens het verzoek heeft ontvangen om als tolk van veler
onuitgesproken gedachte

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953

181
te fungeren, sluit zich volmondig bij de vorige spreker aan. Prof. Minderaa ziet het
voorzitterschap als een vererende, doch moeilijke opdracht. Er zijn bezwaren, die
hem deze nieuwe taak zwaar zullen doen vallen, doch desniettemin aanvaardt hij
haar gaarne, daarbij rekenend op de steun van de leden van het bestuur en van de
Maatschappij in haar geheel.

[XIX.]
XIX. Bij de rondvraag neemt de heer Idenburg het woord namens velen, die door
de eindexamens niet aanwezig kunnen zijn. Hem is verzocht het bestuur in
overweging te geven, de Jaarvergadering op gunstiger datum uit te schrijven, zodat
zij niet met de examentijd en met het P.E.N.-congres samenvalt. De heer Mout
vraagt, wat het voorstel is: een Jaarvergadering in de maand Mei, op een Zaterdag
omstreeks Pinksteren, of in het begin van September? Mevrouw Kroes meent, dat
het uitgangspunt van de heer Idenburgs redenering onjuist is, immers de
Jaarvergadering valt juist in de 3 vrije dagen voor de professoren, betrokken bij de
eindexamens. De heer Idenburg wijst erop, dat er ook H.B.S.-examens zijn, die in
de maand Juni zonder onderbreking voortgaan. De voorzitter voorziet, dat men
moeilijk op de Jaarvergadering zelf uit deze kwestie zal komen, aangezien ze twee
kanten heeft en omdat voor het veranderen van de datum een Wetswijziging nodig
is. Voorlopig ziet hij alleen heil in een enquête onder alle leden. Uit de Vergadering
wordt het bestuur er vervolgens op gewezen, dat de heer Indestege reeds lid is.
Besloten wordt in zijn plaats de heer H.J. van Tienhoven, die, gezien het aantal door
hem behaalde stemmen, daarvoor het eerste in aanmerking komt, tot lid te
benoemen. Prof. Kloeke wijst erop, dat verschillende thans verkozen leden niet
voldoen aan de strekking van Artikel 1 der Wet. Bovendien zijn er geen filologen
onder, hetgeen toch zeker aanleiding tot zorg geeft. Daarom geeft hij het bestuur
in overweging vooral op dit hachelijke punt de aandacht gevestigd te houden. De
heer Mout antwoordt hierop, dat het Bestuur maar heel weinig kan doen, aangezien
zowel de candidaatstelling als de stemming aan de leden overgelaten moet worden.
Het enige correctief vormen de zg. bestuursbenoemingen. Hierbij zal met de
constatering van de heer Kloeke rekening gehouden worden. De heer Colmjon sluit
zich bij de vorige spreker aan: hij vindt de gehele verkiezing iets onbevredigends
hebben. Sommige candidaten genieten, ondanks hun capaciteiten, een geringe
bekendheid, andere timmeren aan de weg en worden met een
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grote meerderheid van stemmen gekozen. Daarom moet het Bestuur zich terdege
bewust blijven van het belang van zuiver wetenschappelijke mensen in de
Maatschappij.
Na deze opmerkingen spreekt Prof. Minderaa woorden van warme waardering
en dank tot de afgetreden voorzitter. In de geschiedenis der Maatschappij heeft
zelden merkwaardiger figuur de voorzittershamer gezwaaid, immers noch op het
terrein van de taal- of letterkunde, noch op dat van de geschiedenis heeft de heer
Mout zijn levensbezigheid. Wel heeft hij rechtskundige bijstand aan jonge
letterkundigen verleend. Toch is hij in het verband van de Maatschappij een
waardevolle figuur en wel door zijn liefde voor en kennis van de litteratuur. Hoe diep
indringend en wijsgerig was niet de problematiek van de beide oordrachten, die hij
als voorzitter gehouden heeft. En met zijn enthousiasme heeft hij zijn praesidiaat
bijzondere kleur weten te verlenen, waarvoor de Maatschappij hem grote dank
verschuldigd is.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 4.45 uur de Vergadering.
Tal van leden maken daarop nog gebruik van de gelegenheid, in de tuin van ‘Het
Gulden Vlies’ de gesprekken in kleine groepjes voort te zetten, een ongedwongen
samenzijn, dat met een gezamenlijke maaltijd met de heer Veth als tafelpraeses
wordt besloten.
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Verslag van de jaarlijkse vergadering te
Leiden 17 Juni 1953
De beschrijvingsbrief luidde:
Leiden, Mei 1953
M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nodigt U uit tot het
bijwonen van de jaarlijkse vergadering op
Woensdag de 17de Juni 1953 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 Dr P. Minderaa.
II. Verslag van de staat der Maatschappij en van haar belangrijkste lotgevallen
en handelingen gedurende het jaar 1952/1953.
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. 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).
IX. Stemming over de toekenning van de prijs van aanmoediging, genaamd Lucy
B. en C.W. van der Hoogt-prijs, voor de periode 1952/'53 (zie bijlage).
X. Bekendmaking van de werken, die het bestuur op advies van de commissie
1

voor de rubriek biographie en cultuurgeschiedenis (zie onder )) en die voor essays
en literaire critiek, resp. voor de perioden 1947-'51 en 1949-'53 met de Dr Wijnaendts
Franckenprijs, groot ƒ 500.-, bekroond heeft.
Noenmaal in Café-Restaurant ‘Het Gulden Vlies’, Breestraat 125
XI. Voordracht van Dr Jul. Kuypers:
UTOPIA IN VLAANDEREN
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XII. Voorstel tot benoeming van een commissie tot wijziging van de Wet, in die zin,
dat een aantal zaken, thans bij de Wet geregeld, wordt opgenomen in een
Huishoudelijk Reglement.
XIII. Voorstellen tot Wetswijziging met betrekking tot medewerking der Afdelingen
voor de Noordelijke en Zuid-Oostelijke Provinciën in de Vaste Commissiën (zie
2

onder )).
XIV. Mededelingen omtrent de samenwerking met België.
XV. Voorstellen tot Wetswijziging met betrekking tot het contact met België (zie
3

onder )).
XVI. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage (art. 12 der Wet). Het bestuur stelt voor
deze te handhaven op ƒ 10.-.
4

XVII. Verkiezing van vier bestuursleden (artt. 23 en 25 [zie onder )] der Wet; zie
het bijgevoegde stembiljet).
XVIII. Verkiezing van leden in vaste commissiën (artt. 56 en 63 der Wet; zie het
bijgevoegde stembiljet).
XIX. Verkiezing van vertegenwoordigers van de Afdeling voor de drie Noordelijke
Provinciën en voor de Zuid-Oostelijke Provinciën in het bestuur (zie het bijgevoegde
stembiljet).
5

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

(X) ) Aangezien het bestuur er niet in slaagde, een commissie voor de toekenning
van de Dr Wynaendts Franckenprijs voor de rubriek biographie en
cultuurgeschiedenis samen te stellen, werd op de Jaarvergadering 1951 besloten,
de toekenning van de prijs uit te stellen (zie Jaarboek 1950-'51, blz. 280).
2

(XIII) ) Het bestuur stelt voor, aan art. 56 der Wet toe te voegen een 5de lid,
luidende: Art. 56/5. Teneinde de medewerking der Afdelingen in het werk der vaste
commissiën te verzekeren, gelden de volgende regels:
A. In de commissie voor taal- en letterkunde zal zo mogelijk steeds een lid zitting
hebben uit elk der beide Afdelingen. Tot het uitbrengen van haar advies bij de
voordracht van een dubbeltal, overlegt in dit geval de commissie met de besturen
der Afdelingen.
B. In de commissie voor geschied- en oudheidkunde zal een lid uit elk der beide
Afdelingen zitting hebben in de jaren, waarin de commissie een aanbeveling te doen
heeft voor de Prijs voor het Meesterschap. Tot het uitbrengen van haar advies enz.
(conform A.).
C. Aan de commissie voor schone letteren wordt een lid uit elk der beide
Afdelingen verbonden als correspondent, die de vergaderingen der commissie kan
bijwonen met adviserende stem en die wordt ingelicht over de aan de commissie
met het oog op de Van der Hoogt-prijs ter beoordeling voorgelegde werken. Deze
correspondenten worden benoemd door het bestuur uit dubbeltallen, voorgedragen
door de commissie in overleg met het bestuur der Afdelingen.
D. Aan de commissie voor het jaarboek wordt een lid uit elk der beide Afdelingen
toegevoegd met adviserende stem. Deze correspondenten worden benoemd enz.
(conform C.).
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E. Aan de commissie voor de uitgave van geschriften wordt een lid uit elk der beide
Afdelingen toegevoegd als correspondent, die van de stand der uitgaven en der
geldmiddelen op de hoogte wordt gehouden. Als een der Afdelingen de uitgave van
een bepaald werk wil aanbevelen, is haar correspondent gerechtigd aan de
vergaderingen der commissie deel te nemen met adviserende stem. Deze
correspondenten worden benoemd enz. (conform C. en D.).
3

(XV) ) In verband met de samenwerking met België stelt het bestuur de volgende
Wetswijzigingen voor:
A. De aan art. 7, lid 1 op 22-12-'45 toegevoegde alinea vervalt. (Toevoeging van
22-12-'45: De namen der voorgedragenen worden aan de in April te houden
periodieke vergadering te Brussel opgegeven, die het maximum bepaalt der daaruit
bij stemming te benoemen Zuidnederlandse leden. Deze voordrachten worden
ingezonden bij het bestuur der Maatschappij. De namen der voorgedragenen worden
aan de te Leiden te houden maandelijkse vergadering in Mei opgegeven, die het
maximum bepaalt der daaruit bij stemming te benoemen leden). In de plaats daarvan
wordt ingevoegd:
De Commissie van Advies aangaande de Belangen der Maatschappij in België
(zie het nieuw voor te stellen art. 57) doet aan het bestuur in de maand April een
voordracht voor het lidmaatschap toekomen van Belgische staatsburgers. Het
bestuur dient deze lijst in op de maandvergadering in Mei. Het recht der leden tot
voordracht van Belgische staatsburgers wordt hierdoor niet aangetast.
B. Artikel 22/1 als volgt te lezen:
Het bestuur bestaat uit tenminste negen en ten hoogste vijfden leden, onder wie
een in België woonachtig Belgisch staatsburger.
en aan art. 23 toe te voegen:
Het Belgische lid van het bestuur wordt gekozen uit een dubbeltal, voor te dragen
door de Commissie van Advies aangaande de Belangen der Maatschappij in België.
C. Aan art. 54 een alinea toe te voegen als volgt:
Er bestaat eveneens een Vaste Commissie van Advies aangaande de Belangen
der Maatschappij in België, gekozen uit de Belgische leden.
D. Inplaats van het 22-12-'45 geschrapte art. 57 een nieuw art. 57 in te voegen
als volgt:
Artikel 57
1. De Commissie van Advies aangaande de Belangen der Maatschappij in België
bestaat uit vijf leden.
2. De benoeming van elk lid dezer Commissie geschiedt door de jaarlijkse
ledenvergadering uit een door het bestuur, na raadpleging van de Commissie voor
te dragen dubbeltal van leden van Belgische nationaliteit.
3. Elk jaar treedt op de jaarvergadering een der leden dezer Commissie af, die
eenmaal herkiesbaar is. Een jaar na de tweede zittingsperiode is dat lid opnieuw
herkiesbaar.
4. De Commissie wijst zelf een voorzitter en secretaris aan. Zij wendt zich eigener
beweging, zo gewenst, tot het bestuur met adviezen en voorstellen. Met name dient
zij jaarlijks in April bij het bestuur een voordracht in voor te verkiezen leden van
Belgische nationaliteit (zie art. 7) en in het begin van het verenigingsjaar een
voordracht van door het bestuur te benoemen Belgische leden (zie art. 15). Zij dient
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het bestuur van advies aangaande alle zaken der Maatschappij en de Belgische
leden hetreffende, die het bestuur haar voorlegt.
4

(XVII) ) Art. 25/1 luidt: ‘De secretaris en de penningmeester worden voor de tijd
van vier jaren benoemd en zijn éénmaal herkiesbaar’.
5

(XX) ) 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 74 leden.
Om 10.45 uur opent de voorzitter de vergadering met een bijzonder woord van
welkom tot de Burgemeester van Leiden en met de mededeling, dat de heer
Couvreur, gezantschapsraad van België, het noenmaal en de middagzitting met
zijn tegenwoordigheid zal vereren. Na de ingekomen benchten van verhindering te
hebben voorgelezen, herdenkt de voorzitter de leden, die de Maatschappij in het
afgelopen jaar door de dood ontvallen zijn.
Mevr. G.E. van Nes-Uilkens, Mevr. W.L. Boldingh-Goemans, Mevr. A.E.
Eerbeek-Claassen, Mevr. Bar. esse Amoene van Haersolte-Van Holthe tot Echten,
Prof. Dr J.A. Cramer, Dr N.J. Swierstra, Jhr Mr A.H. Martens van Sevenhoven, Mevr.
Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk (ere-lid), A.H. van der Feen, Mr M. Nijhoff,
Dr Chr. Tazelaar, Dr S. Braak, A.B.v. Holkema, Emmanuel de Bom, Mevr. A. van
Rhijn-Naeff (ere-lid), P.J. de Kanter, Dr K.W. Dammerman, Dr E. Slijper, J. Tersteeg.
Vervolgens wijdt hij enkele woorden van nagedachtenis aan de leden P.J. de
Kanter, E. Slijper en J. Tersteeg, die na de laatste maandvergadering zijn overleden.
Ook de huldiging van Prof. Dr C.G.N. de Vooys naar aanleiding van diens 80e
verjaardag wordt gememoreerd.
De voorzitter vervolgt: ‘Zoals u uit de straks uit te brengen verslagen blijken zal,
is er in het afgelopen verenigingsjaar veel belangwekkend en ook belangstelling
vindend werk verricht. Ik kan mij echter aan de indruk niet onttrekken, dat de laatste
kwalificatie die ik gebruikte, belangstelling vindend, vooral geldt voor de besloten
commissies. Van oudsher hebben de maandvergaderingen te Leiden een grote
plaats in het leven der Maatschappij ingenomen en zelfs, zoals menige vita kan
getuigen, in dat van velen harer leden. De vraag dringt zich op, of die tijd voorbij is.
In vorige jaarverslagen klaagde de secretaris reeds
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over de achteruitgang; de cijfers die hij ditmaal noemen zal beginnen er alarmerend
uit te zien. Is het culturele programma onzer leden te overladen, verdrinkt de
belangstelling voor de Maatschappij in de duizend en een besognes van onze
huidige levenstijl? Wij zullen ons ernstig moeten bezinnen op de oorzaken en op
mogelijkheden tot verbetering. De aandacht kan worden geprikkeld door geregelde
persverslagen der voordrachten; introductie kan misschien op ruimer schaal worden
toegepast, al mag het privilege der leden daardoor niet worden aangetast. Het
bestuur zal zich inspannen maandvergaderingen voor te bereiden, die de
belangstelling der leden verdienen. Op de leden doe ik een beroep het medeleven,
dat van hen verwacht mag worden, ook metterdaad te tonen’.
Daarna prijst de voorzitter zich gelukkig te mogen zeggen dat er op de drie
terreinen, waarop hij aan het begin van het verenigingsjaar de toestand
onbevredigend noemde, duidelijke vorderingen zijn gemaakt. Het betreft de financiën,
in het bijzonder ten opzichte van de bibliotheek en de uitgave van geschriften, de
inschakeling der afdelingen in het algemene werk der Maatschappij en het contact
met de Belgische leden. De vorderingen. waarop hij doelt, worden in het verslag
van de secretaris nader omschreven en blijken uit de aanhangige voorstellen.
Aan de samenwerking met Zuid-Afrika en de uitgave van geschriften wijdt de
voorzitter de volgende beschouwingen:
‘Het contact met onze leden in Zuid-Afrika kan moeilijk bevredigend genoemd
worden. Daarvan is naast de afstand, die geregeld persoonlijk contact niet toelaat,
o.m. ook oorzaak, dat de inkrimping van ons werk door financiele dwang, zoals de
verschijning om de twee jaar van het euphemistisch nog hetend jaarboek en de
vertraging van een herdruk van Wet en ledenlijsten, aan onze tegenvoeter-medeleden
wel zeer schaarse getuigenissen van ons werken en streven bieden. Wanneer dan
bovendien de verzonden jaarboeken en lidmaatschapsdiploma's onze Z.-Afrikaanse
leden niet of in geschonden staat bereiken, is het begrijpelijk, dat de Maatschappij
bij hen geen grote sympathie wekt. Wij blijven de heer Oudschans Dentz zeer
erkentelijk voor de onvermoeide ijver, waarmee hij ons op teleurstellingen daarginds
wijst en deze in Z.-Afrika zelf tracht op te heffen. Er is echter alle reden om in de
naaste toekomst naar wegen te zoeken, waardoor deze teleurstellingen kunnen
worden voorkomen. Een gelukkige gebeurtenis was dan ook het bezoek aan
Nederland van prof. Boshoff, voorzitter der Z.-Afri-
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kaanse Akademie, die niet alleen onze zeer gewaardeerde gast en spreker was op
de extra maandvergadering, maar met wie onze Afrika-commissie allerlei plannen
tot samenwerking kon bespreken.
De verschijning van de bundel ‘Afrikaans verhalend Proza’ als 24ste afsluitend
deel van de Bibliotheek der Nederlandse Letteren, was in dit verband ook een
lichtpunt. Zoals u bekend is, werd als een voortzetting op andere wijze van wat de
Maatschappij met deze Bibliotheek beoogde door de firma Tjeenk Willink te Zwolle
onder auspiciën der Maatschappij een serie van 50 deeltjes ‘Klassieken uit de
Nederlandse Letterkunde’ op stapel gezet, gekozen door een vanwege het bestuur
bijeengeroepen keuzeraad, terwijl eveneens onder auspiciën der Maatschappij een
onbeperkte reeks ‘Zwolse drukken en herdrukken’ begon te verschijnen, waarin, op
verantwoorde wetenschappelijke wijze verzorgd, belangrijke teksten uit onze
letterkunde, vroeger gedrukt of nog nimmer in druk verschenen, worden opgenomen.
Van deze tweede reeks is een drietal delen verschenen, terwijl er in de loop van
1953 minstens nog 3 volgen en vele andere in voorbereiding zijn. Van de 50
klassieken zijn eveneens verscheidene delen bij verschillende verzorgers in
bewerking; allerlei omstandigheden vertraagden hier het verschijnen, doch ook van
deze reeks zullen er in 1953 zeker een aantal het licht zien. Ik verwijs de
belangstellende leden naar de uitvoerige prospectus der reeksen, die voor hen bij
de ingang der zaal ter beschikking ligt.
Twee andere uitgaven, ware zorgenkinderen van het bestuur, zullen nu eindelijk
tot stand komen. Het belangrijkst is zeker de voortzetting van de Coornhert-uitgave.
Zijn Comedies, ingeleid en verklaard door Dr P.v.d. Meulen gaan, dank zij de hulp
van Z.W.O., dezer dagen naar de persen. Verheugend is ook die van de kleine
keurbundel Sonnetten, gekozen uit de inzendingen voor de sonnettenprijsvraag van
1950. Ik zal u met de lijdensgeschiedenis van deze uitgave niet vermoeien, maar
ben verblijd te kunnen mededelen, dat de zo even genoemde firma Tjeenk Willink
het boekje thans in keurige uitvoering in de handel zal brengen en aan de
Maatschappij tegen kostprijs een 300-tal exemplaren ter beschikking stelt, waardoor
onze leden het tegen de zeer gereduceerde prijs van f 1.50 kunnen verwerven.’
Voor nog één punt van practisch beleid vroeg de voorzitter in zijn inleidend
overzicht als volgt de aandacht:
‘Uit de pers zal u bekend zijn, dat er plannen in de maak zijn om te
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komen tot een centraal instituut, waar alle bescheiden betreffende Nederlandse
letterkunde en haar auteurs zouden worden verzameld en waar een documentatie
over al zulke bescheiden, in andere verzamelingen aanwezig, zou worden opgesteld.
De gemeente den Haag is niet alleen bereid de grote verzameling door haar
archivaris, Dr Moll, bijeengebracht in dit centraal instituut als pièce de résistance
onder te brengen, maar biedt ook huisvesting en subsidie aan. De regering nam
verdere initiatieven; de secretaris-generaal, ons medelid Mr Reinink, riep reeds
enige malen tot een overleg op, waarin ook uw voorzitter, daar de Maatschappij
eigenares is van een belangrijke verzameling, betrokken werd en ingevolge waarvan
het bestuur omstandig besprak, wat haar gedragslijn behoorde te zijn. Eenvoudig
is dit niet. De stichting van een documentatie-centrum en de poging rondzwervende
handschriften door verwerving in zulk een instituut voor verloren-gaan te behoeden
juicht het bestuur van harte toe. Anderzijds ziet het de noodzaak of zelfs
wenselijkheid niet in goed beheerde verzamelingen met een eigen historie en
karakter, gelijk de onze is, in één instituut te centraliseren. In het voortgaande overleg
meent het bestuur dan ook het zelfstandig voortbestaan van onze verzameling, die
trouwens ten nauwste met onze bibliotheek is verbonden, te moeten behoeden, al
is het tot samenwerking vanzelfsprekend volop bereid. Welke vorm die samenwerking
zal aannemen is nog niet met zekerheid te zeggen. In de voorlopige voorstellen is
sprake van het aanwijzen of voordragen van één lid van het bestuur der nieuwe
stichting door het bestuur der Maatschappij. Overdracht, zelfs in bruikleen, van een
deel der verzameling van de Maatschappij aan een centraal instituut acht het bestuur
niet aan de orde. Daartoe zou overigens noch dit, noch een toekomstig bestuur
mogen overgaan zonder machtiging der ledenvergadering.’

Hierna gaat Prof. Minderaa over tot lezing van zijn voordracht over het werk van de
overleden dichter M. Nijhoff.

Openingsrede 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 1952/1953.
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II. Verslag van de secretaris
II. De aangelegenheden, die in het afgelopen verenigingsjaar de activiteit van het
bestuur hebben bepaald, zijn van velerlei aard geweest. Al heeft dit noodzakelijker
wijze tot decentralisatie van de werkzaamheden, tot verdeling van de
verantwoordelijkheid en meer persoonlijk initiatief geleid, toch is het wederom de
persoonlijkheid van de voorzitter geweest, die aan dit alles richting heeft gegeven.
Ondanks overdrukke ambtsbezigheden en huiselijke zorgen heeft Prof. Minderaa
met onvermoeide ijver en energie de belangen der Maatschappij behartigd door
enerzijds de grote lijn in het oog te houden en naar een zo harmonieus mogelijke
samenwerking in het bestuur te streven en door anderzijds tot de kern door te dringen
van enkele zaken, die reeds lang, te lang zelfs, hangende waren of zich in een
ongewenste richting hadden ontwikkeld. Hij heeft zich daarbij op de volledige
medewerking van penningmeester en bibliothecaris kunnen verlaten, van wie dan
ook dit jaar bijzonder veel aan inzicht, doorzettingsvermogen en kostbare tijd is
geëist. Dit in lijnrechte tegenstelling tot enkele bewijzen van teleurstellend onbegrip
inzake de omvang en aard van de verantwoordelijke taak van het bestuur en een
sterk verflauwende belangstelling van de kant van de leden. Op het laatste heeft
de voorzitter in zijn inleidend woord reeds in het algemeen gewezen; dit verslag zal
zijn bewering met cijfers moeten staven. Dat de penningmeester, voor wie de
ondankbare taak van de sanering van de financiële positie der Maatschappij is
weggelegd, ondanks herhaalde aanmaningen tot betaling van achterstallige
contributies, tot ingrijpende maatregelen jegens de wanbetalers is moeten overgaan
en dat verschillende van hen als lid geschrapt of als boekleden genoteerd moesten
worden, met dien verstande, dat zij geen bescheiden of jaarboek meer zullen
ontvangen, stemt tot ontmoedigende teleurstelling. Daartegenover staat, dat door
enkele leden aanzienlijke bedragen aan de Maatschappij zijn gelegateerd en dat
een rondschrijven aan de leden om het Bibliotheekfonds met een geldelijke gift te
steunen, een prijzenswaardige reactie van een lid op het sombere verslag van de
bibliothecaris op de vorige Jaarvergadering, niet zonder resultaat is gebleven. De
bibliothecaris, gedurende het gehele jaar de gastheer van het bestuur, dat zich in
diens kamer, als vroeger in het gebouw Rapenburg 61, is gaan thuis voelen, heeft,
ter handhaving van het peil der nieuwe aanwinsten, met het kleine bedrag, dat
hiervoor kon worden
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uitgetrokken, gewoekerd en heeft tijd noch moeite gespaard om ook anderszins het
aan hem toevertrouwde boeken- en handschriftenbezit der Maatschappij met
aanwinsten te verrijken. Zijn aandeel in de pogingen om het Departement voor de
noodlijdende toestand der Maatschappij te interesseren en ook het bestuur van het
Prins Bernhardfonds van het belang harer werkzaamheden op het gebied der
Nederlandse cultuur te overtuigen, is typerend voor de positie, die de bibliothecaris
in het bestuurscollege is gaan innemen. Ook inzake de door de voorzitter genoemde
kwestie van de oprichting van een museum voor de Letterkunde, waarvan de
gevolgen voor de Maatschappij vooralsnog niet zijn te overzien, hangt veel van het
beleid van de bibliothecaris af. Van allen, die het wel en wee der Maatschappij ter
harte gaat, is de heer Kessen dan ook grote dank verschuldigd.
Een bezoek van voorzitter en secretaris aan Groningen ter bespreking van de
contacten tussen Leiden en de Afdeling voor de Noordelijke Provinciën heeft ver
strekkende gevolgen gehad. De gerechtvaardigde ontevredenheid van het
Afdelingsbestuur, o.a. de regeling van de financiën en de vertegenwoordiging van
leden uit het Noorden in de Vaste Commissiën betreffende, bleek haar oorsprong
te vinden in beloften, bij de oprichting door het hoofdbestuur gedaan, die echter,
getoetst aan de praktijk, in de loop der jaren veel van hun oorspronkelijke inhoud
ingeboet hebben. Volgens afspraak heeft daarop het bestuur der Noordelijke Afdeling
voorstellen ingediend, de hiervoor genoemde punten betreffende, die na uitvoerige
bespreking in het bestuur en de Vaste Commissiën, vrijwel ongewijzigd in de
beschrijvingsbrief zijn afgedrukt en slechts op de accoordbevinding van de
Jaarvergadering wachten om als wijzigingen en aanvullingen in de Wet te worden
opgenomen. Het kan het Afdelingsbestuur niet meer dan Voorzitter en Secretaris
verheugen, dat thans een bevredigende oplossing in zicht is, vooral waar het
verenigingsleven in het Noorden blijkt te bloeien onder de voorzitter Dr De Buck en
de secretaresse Mevr. Hartgerink-Koomans. Dat in de besprekingen over de
contacten met de Afdelingen geen verschil tussen de Noordelijke en Zuid-Oostelijke
Provincies is gemaakt, moge vanzelfsprekend zijn. De tegenstand van het bestuur
uit Nijmegen, het streven naar een volgens Leiden niet te verantwoorden autonomie
der aldaar gevestigde Afdeling, waarin helaas een tekort aan vertrouwen in een
wetenschappelijke en door de geest der Maatschappij gewaarborgde samenwerking
onmiskenbaar is, zijn symptomen, waarvan het bestuur
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het voortduren met bezorgdheid gadeslaat en die een domper op de met het Noorden
verkregen resultaten zetten. Moge ook hier de bevredigende oplossing gevonden
worden.
Wat België betreft, waren de verhoudingen nog moeilijker; op de stevige
grondslagen, bij de oprichting van de Belgische tak gelegd, bleek niet meer dan
een luchtkasteel te zijn opgebouwd, waarvan alleen de muren hecht genoeg waren
om elk geluid, dat mogelijk naar het Noorden zou kunnen doordringen, in de kiem
te smoren. Bezoeken aan Brussel, brieven, uitnodigingen, niets mocht baten. De
ongewenstheid van de toestand deed het bestuur besluiten, geheel andere wegen
in te slaan, waarbij het to be or not to be van de Belgische tak als het enige alternatief
gold. De secretaris, de 29ste November 1952 als vertegenwoordiger der
Maatschappij te Brussel aanwezig bij de huldiging van de spreker van deze middag,
Dr Julien Kuypers, kon officieus de besprekingen openen, die daarna in December
in Den Haag door de voorzitter werden voortgezet. Ook van Belgische kant werd
de onhoudbaarheid van de toestand volledig erkend en verklaard uit de geringe
behoeften aan een instelling als de door de Maatschappij geschapen Afdeling. Een
voorstel tot algehele reorganisatie zou alleen tot een bevredigende oplossing kunnen
leiden. De voorzitter heeft het zich tot een eer gesteld die oplossing te vinden en
haar in de vorm van een conceptbrief aan het bestuur van de Belgische Tak doen
toekomen, dat, behoudens enkele kleinigheden, daarmee geheel accoord kon gaan.
Dit voorstel is eveneens in de beschrijvingsbrief afgedrukt met de bedoeling, na
goedkeuring van de vergadering, in de Wet te worden vastgelegd.
In Zuid-Afrika breidt de Afdeling zich gestadig uit; de stroefheid, waarop de
voorzitter reeds even gedoeld heeft en die uitsluitend de samenwerking der
secretariaten betreft, vindt hoofdzakelijk haar oorsprong in enkele technische
moeilijkheden en in het feit, dat in het contact via bescheiden e.d. een tussenschijf
ingeschakeld moet worden. Er zijn echter thans tussen de heer Oudschans Dentz
en de secretaris enerzijds en tussen laatstgenoemde en de Firma Brill anderzijds
zulke maatregelen getroffen, dat onaangename verrassingen in het vervolg
voorkomen kunnen worden. Dat Prof. Boshoff dit verenigingsjaar de serie
maandvergaderingen heeft kunnen openen en tevens met de Commissie voor
Zuid-Afrika besprekingen van mogelijk ver gaande betekenis heeft willen voeren,
moge symbolisch zijn voor de verdere

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953

193
samenwerking met de leden in Zuid-Afrika ter versteviging van de eenheid der
culturele belangen.
En thans het verenigingsleven in Leiden zelf. De maandelijkse vergaderingen
werden gehouden op de Zaterdagmiddagen van 17 Januari, 14 Februari, 14 Maart
en 11 April 1953 en op de Vrijdagavonden van 21 November en 12 December 1952
en 8 Mei 1953, terwijl op Woensdagavond 1 April een buitengewone bijeenkomst
werd belegd. De vergadering in Mei diende tevens ter vaststelling van de
beschrijvingsbrief en de candidatenlijst. Op deze bijeenkomsten hielden lezingen
of voordrachten:
1. Prof. Dr S.P.E. Boshoff over: Herkoms van die Afrikaanse Volk, veral in verband
met sy taal gesien.
2. Dr W.H. Staverman over: Een onuitgegeven Album Amicorum uit de 18de
eeuw.
3. Prof. Dr K.H. Heeroma over: Het Nederlands in Indonesië.
4. Prof. Dr T.S. Jansma over: Een agrarische Crisis in de late Middeleeuwen.
5. Hr M.H. Kemp over: De Limburgse Litteratuur in Streektaal.
6. Dr Ludwig Bäte over: De Taak van de Dichter in deze Tijd.
7. Dr J.J. Mak over: Het Thema van de Dood in de late Middeleeuwen.
8. Hr W.A. Braasem over: Volkspoëzie uit Indonesië. Miskende moderniteit.
Op deze vergaderingen waren gemiddeld 18 leden tegenwoordig: het kleinste
aantal bedroeg 9, het grootste 28, afgescheiden nog van het feit, dat de vergadering
van 17 Januari door gebrek aan enige belangstelling van de kant der leden moest
worden gewijzigd in een gezellig onderonsje rond de haard van spreker, drie
bestuursleden, twee leden en twee introducé's. Vergeleken bij het vorige jaar, toen
het gemiddelde aantal bezoekers 33 en het grootste 49 bedroeg, betekent dit een
bedroevende achteruitgang in de belangstelling, waarvoor misschien wel oorzaken
zijn aan te wijzen, maar die desniettemin het bestuur voor het probleem heeft gesteld,
of de Maatschappij op deze, door de traditie aangewezen weg kan voortgaan. Het
is toch niet wel mogelijk een spreker, dikwijls van zeer ver komend geheel
belangeloos een voordracht, vrucht van veel kennis en arbeid, voor een gehoor van
9 toehoorders te laten houden, onder wie dan nog minstens vier bestuursleden. De
voorzitter heeft de leiding van de maandelijkse vergaderingen dan ook als een
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steeds toenemende druk gevoeld. Ontevredenheid van leden over de Vrijdagavond
of Zaterdagmiddag, waarvan de secretaris nog steeds uitingen ontvangt, kan geen
gewicht meer in de schaal leggen, aangezien de Jaarvergadering van 1950 zich op
dit punt duidelijk heeft uitgesproken en het bestuur geheel dienovereenkomstig
handelt. In het algemeen hebben de convocaties de leden geruime tijd vóór de
vergaderingen bereikt en tweemaal zijn daarop de data van de komende
bijeenkomsten afgedrukt. De om redenen van bezuiniging ingestelde convocaties
met vermelding van meer dan één vergadering kunnen mogelijk een verklaring
geven, hoewel de vergadering van 17 Januari '53 tien dagen van te voren afzonderlijk
was aangekondigd. Hoe dit zij, het bestuur heeft besloten van de samengestelde
convocaties af te zien, in de hoop daarmede een uiterst klein steentje bij te dragen
tot de herleving van een der belangrijkste uitingen van het verenigingsleven.
Bijzondere vermelding verdienen nog de voordracht van Prof. Boshoff, gehouden
in het Academiegebouw, de lezing van de heer Staverman, met het kostbare Album
Amicorum en die van de heer Mak met lichtbeelden verduidelijkt. Op de
buitengewone vergadering van 1 April las ons Duitse lid Ludwig Bäte bovendien
nog enkele van zijn gedichten voor, onmiddellijk gevolgd door vertalingen van Ben
van Eysselsteyn en Louis de Bourbon, door eerstgenoemde op voortreffelijke wijze
gezegd. Door de uitnodiging aan de dichter Matthias Kemp tot het houden van een
voordracht heeft het bestuur de band met de Zuid-Oostelijke Provinciën willen
verstevigen; dat de Vlaamse prozaïst Piet van Aken, na een aanvankelijke
toezegging, op het allerlaatste moment van het houden van een lezing over het
moderne proza in zijn land moest afzien, heeft de in de laatste jaren gegroeide
traditie, op één der maandelijkse vergadering een Vlaming te laten spreken,
onverwacht verbroken, doch deze tegenslag gaf tevens richting aan de keuze van
een spreker voor de Jaarvergadering. Aan alle sprekers betuigt het Bestuur zijn
warme dank voor hun gewaardeerde medewerking.
Op 16 Juni 1952 werd in het Academiegebouw, Zaal XI, de Jaarlijkse vergadering
gehouden, waarvan in het eerstkomende Jaarboek een volledig verslag zal worden
opgenomen. Aan de op die vergadering geuite wens, de mening der leden te toetsen
betreffende de bij de Wet vastgestelde datum der Jaarvergadering, heeft het bestuur
gehoor gegeven in de vorm van een enquête. Van de 169 leden, die aan het verzoek
van het bestuur zich inzake deze belangrijke kwestie uit te
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spreken, gehoor hebben gegeven, hebben 48 zich voor de Paasvacantie, 85 voor
de derde Woensdag in Juni en 52 voor September als de geschikste tijd om te
vergaderen verklaard, waaronder enkelen, die twee data prefereerden of in het
geheel geen voorkeur bleken te hebben. Voorlopig zal derhalve de Jaarvergadering
overeenkomstig de Wet in Juni gehandhaafd worden, zeker ten ongerieve van velen,
die aan het Middelbaar Onderwijs vérbonden en door de eindexamens gébonden
zijn. Men denke echter niet, dat het bestuur zich in de uitslag van deze enquête
verheugd heeft uit hoofde van het feit, dat daarmee een Wetswijziging ontlopen kon
worden. Immers als iets de werkzaamheden belemmert, ontoereikend blijkt en
telkens weer in kleinigheden, vooral van organisatorische aard, met alle omzichtigheid
omzeild moet worden, dan is het juist deze Wet. Reeds enkele jaren heeft dan ook
een voorstel tot herziening telkens weer op de agenda der bestuursvergaderingen
gestaan, doch zolang het contact met de Afdelingen en de Belgische tak niet definitief
was vastgelegd, zou een nieuwe druk, al of niet gewijzigd, voorbarig zijn en een
eventuele Commissie tot herziening voor een onbegonnen taak plaatsen. Nu echter
een oplossing in genoemde kwesties nabij schijnt, zal een voorstel van het bestuur
tot benoeming van een Commissie tot wijziging van de Wet, althans in die zin, dat
een aantal zaken, thans bij de Wet geregeld, in een Huishoudelijk Reglement wordt
opgenomen, niet lang op zich laten wachten. Daarmede zal dan ook een einde
komen aan de ongewenste toestand, dat de nieuwe leden omtrent de aard en de
werkzaamheden van de Maatschappij in het duister gelaten moeten worden. De
verschijning van het Jaarboek 1950-'51 in December van het vorige jaar mag in dit
opzicht als een pleister op de wond beschouwd worden. De Jaarboekcommissie
heeft voor een boekwerk gezorgd, dat in alle opzichten blijkt te hebben voldaan; het
aandeel van Mejuffrouw Dr N. Bakker in de verzorging en de tot stand koming van
dit document is zo groot geweest, dat haar het leeuwenaandeel van deze, weliswaar
grotendeels stille hulde toekomt. Een nieuwe ledenlijst ligt persklaar en wacht slechts
op een goedkoopste wijze van vermenigvuldiging; in elk geval zal men aan het begin
van het nieuwe verenigingsjaar weten, met wie men de eer van het lidmaatschap
deelt. De lijdensweg van het sonnettenbundeltje is U reeds door de voorzitter en
grote trekken geschetst; de onder auspiciën van de Maatschappij bij de Uitgeverij
Daamen verschenen serie ‘Schrijvers van Heden’ is om commerciële redenen tijdelijk
stopgezet; aan de reeks biografieën ‘Nederlanders van
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de negentiende Eeuw’, eveneens een uitgave van Daamen onder auspiciën der
Maatschappij, is een deel over C.H.D. Buys Ballot van de hand van Dr E. van
Everdingen toegevoegd. In de onder afzonderlijke redactie staande reeks Zwolse
Drukken en Herdrukken voor de Maatschappij verschenen bij de firma Tjeenk Willink
te Zwolle, de eerste drie deeltjes, t.w. Middelnederlandse Stichtelijke Exempelen,
uitgegeven door Dr C.G.N. de Vooys, De Bekeeringe Pauli, uitgegeven door Dr C.J.
Steenbergen en Aarnout Drost's Schetsen en Verhalen, verzorgd door G. Kamphuis.
Voor het overige op het gebied van nieuwe uitgaven zij verwezen naar de verslagen
van de Commissies voor Taal- en Letterkunde en Uitgave van Geschriften.
Als elk jaar zag de voorzitter zich genoodzaakt op de maandelijkse vergaderingen
een lange rij van leden te herdenken, die de Maatschappij door de dood verloren
heeft, onder wie twee ereleden, t.w. Mevrouw Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk
en Mevr. A. van Rhijn-Naeff, aan wie, nog zo kort geleden, de secretaris de hulde
van de Maatschappij mocht overbrengen ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag
en benoeming tot ereburgeres van Dordrecht. Aller aandeel in het werk der
Maatschappij zal in dankbare herinnering voortleven.
Gebruik makend van zijn recht tot het benoemen van hoogstens 10 nieuwe leden
heeft het Bestuur als zodanig verkozen: Mr Dr C. Smit, Dr P. Bremmer, de heer A.P.
de Bont, Prof. Dr P. Brachin, de heer H.W. Muzerie en de dichter Rudolf Alexander
Schröder. Gedachtig aan de jaarlijkse klachten van leden over de wijze van stemmen,
die zelden een evenredige verdeling van de benoemde candidaten over de
verschillende gebieden van activiteit der Maatschappij tot gevolg had, heeft het
bestuur zich ernstig over mogelijkheden tot wijziging van de procedure beraden,
zonder nochtans een bevredigende oplossing te hebben kunnen vinden. Een
toevoeging aan de beschrijvingsbrief en het stembiljet in de geest van een dringend
beroep op de leden, zich bij het invullen der biljetten deze verscheidenheid in activiteit
indachtig te zijn, was alleen met de Wet in overeenstemming te brengen, terwijl het
bestuur op uitdrukkelijk verzoek met de vermelding van een bepaalde Commissie
onder de door haar voorgestelde candidaten in facto in strijd met de wet heeft
gehandeld, waarop dan ook aanstonds door enkele leden is geattenteerd. Ook de
veel voorkomende onbekendheid in het Westen des lands met leven en werk van
de in het Noorden of Zuid-Oosten gestelde candidaten, die daardoor bij de stemming
eenvoudig
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niet aan bod komen, vormt een probleem op zichzelf, dat alleen door
adhaesiebetuigingen van in en om Leiden woonachtige leden in de richting van een
oplossing gebracht kan worden. Met spijt heeft het bestuur ook in het aantal
candidaatstellingen, waaronder geen uit de Zuid-Oostelijke Provinciën, een sterke
achteruitgang moeten constateren. Dezelfde geest van moeizame samenwerking
moest het constateren bij de samenstelling van de beide commissies voor de
toekenning van de Dr Wynaendts Francken-prijs, zodat even een herhaling van het
fiasco van twee jaar geleden dreigde. Gelukkig hebben tenslotte Mevrouw Laman
Trip-De Beaufort en de heren Van der Veen, Heeroma, Knuvelder en Geers zich
bereid verklaard, de rubriek essay en litteraire critiek voor hun rekening te nemen,
en de heren De Buck, Pelinck, Kossmann, Schulte Nordholt (H.) en Bartstra die
voor biografie en cultuurgeschiedenis, waarvoor hun hierbij de dank van het bestuur
wordt overgebracht.
In menig opzicht moest dit verslag in mineur worden gesteld. Vindt dit zijn oorzaak
in de impasse, waarin zich in deze tijd het culturele leven in het algemeen bevindt,
in de overlading van hen, die zich tot de dragers van de cultuur mogen rekenen,
zodat de tijd en krachten ontbreken om zich buiten de directe ambtsbezigheden op
een meer nevenliggend terrein te begeven, of is in de boesem van de Maatschappij
zelf toch niet die heilzame combinatie tussen traditie en jonge inspiratie bereikt,
waarvan haar levensvatbaarheid in de eerste plaats afhangt? De toekomst zal dit
moeten uitwijzen. Dat Uw secretaris, hoe klein en stellig ook onbeduidend zijn
aandeel in het streven naar deze synthese van het verleden en het heden binnen
de begrenzingen van het aandeel van de Maatschappij in het Nederlandse culturele
leven ook geweest moge zijn, nu verder, na acht wettelijke dienstjaren, mag toezien,
stemt hem even weemoedig, omdat toch een groot deel van zijn liefde voor dat
allerrijkste bezit van onze natie op het wel en wee van de Maatschappij was gefixeerd
en hij kan slechts wensen, dat, wanneer straks zijn opvolger zal zijn benoemd, deze
een periode tegemoet zal gaan, waarin de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
te Leiden en elders binnen en buiten onze grenzen, de plaats en het aanzien zal
weten te handhaven, waarop zij, gezien haar traditie en haar mogelijkheden in het
heden, het volste recht heeft.
Ik heb gezegd.
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Alvorens de heer De Buck het woord te geven voor de lezing van het verslag van
de staat der Afdeling voor de drie Noordelijke Provinciën gedurende het jaar
1952/1953, spreekt de voorzitter een woord van dank aan de secretaris, die na een
ambtsperiode van acht jaar overeenkomstig art. 25 der Wet verplicht is af te treden.

III. Verslag der afdeling voor de drie Noordelijke provinciën
III. Gedurende dit verenigingsjaar was het bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter
Dr H. de Buck te Groningen, secretaresse Mevrouw Dr M. Hartgerink-Koomans,
penningmeester Dr C.J. Guibal te Leeuwarden, assessor Dr G. Das te Emmen.
In dit jaar vond eindelijk het lang-verbeide bezoek van voorzitter en secretaris der
Algemeene Maatschappij plaats. Hun tegenwoordigheid luisterde op 11 October de
eerste samenkomst van het seizoen op, waar Prof. Dr G. van Es een causerie hield
over het werk van het Groninger bureau voor dialectonderzoek. Na afloop werden
de beide hangende kwesties met de twee Hollandse heren besproken door uw
voorzitter en secretaresse - de andere bestuursleden waren helaas verhinderd
aanwezig te zijn. Naar aanleiding van die besprekingen zijn vervolgens door het
bestuur der noordelijke afdeling voorstellen ingediend om de financiële verhouding
en de samenwerking in de diverse commissies der Maatschappij te regelen. Deze
voorstellen vonden bij het dagelijks bestuur geen onwelwillend gehoor. Onze
voorzitter woonde de bestuursvergaderingen te Leiden bij, waar ze zijn behandeld;
met slechts zeer geringe wijzigingen zullen ze in Juni aan de ledenvergadering
worden voorgelegd en we hebben alle hoop, dat ze daar tot wet zullen worden
verheven.
Het is misschien niet ondienstig hier in herinnering te brengen, dat Prof. van Es
sinds jaren lid is van de Commissie voor Taal en Letterkunde en dat in het afgelopen
jaar Dr Geers werd uitgenodigd zitting te nemen in de commissie ad hoc, die belast
is met de toekenning van de Dr Wynaendts Francken-prijs, gelijk bij een vroegere
gelegenheid Dr de Buck.
In October bereikte het bestuur der afdeling een verzoek om mede te werken aan
een Couperus-herdenking te Groningen. Deze werd georganiseerd in samenwerking
met de Noordelijke Gemeenschap van Kunstenaars en de boekhandel Scholtens.
Op 22 November traden in Restaurant
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Riche de heren Garmt Stuiveling en Albert Vogel Jr op voor een talrijk gehoor. De
administratie van deze zeer geslaagde bijeenkomst heeft geheel in de handen van
de firma Scholtens gelegen, die ook het leeuwendeel van de kosten voor haar
rekening heeft genomen. In een zijzaaltje was een kleine tentoonstelling van
Couperus-uitgaven ingericht.
In verband met deze herdenking was de gewone November-vergadering
uitgevallen; het bestuur heeft daarom gebruik gemaakt van de ten vorigen jare
verleende bevoegdheid om in December naar omstandigheden al of niet een
ledenvergadering uit te schrijven. Ditmaal was daartoe alle aanleiding en zo heeft
op 13 December Dr Sierksma, als invaller, gesproken over Arthur Koestler. Een
meer omvattende lezing, die Dr Sierksma voor een later tijdstip had toegezegd, ligt
nog in het vooruitzicht.
In Januari werd de maandelijkse vergadering in Leeuwarden gehouden. Zij was
zeer slecht bezocht. Daarom heeft het bestuur Dr Kok uitgenodigd zijn zeer
belangwekkende voordracht in het komende seizoen nog een maal te willen houden
en dan op een bijeenkomst te Groningen. De spreker heeft daarin toegestemd.
De vergadering van 12 Februari te Groningen heeft ten gevolge van de
weersgesteldheid op die dag een ietwat bijzonder karakter gedragen. De bus,
waarmee de spreker, Dr G. Das, uit Emmen zou komen, bleef in de sneeuw steken.
Gelukkig verklaarde zich Ds Smits, die mede aanwezig was, bereid in te springen
met een causerie over Geestelijk leven ten platten lande, zodat de leden, die storm
en sneeuw hadden getrotseerd om ter vergadering te komen, niet onbevredigd naar
huis behoefden terug te keren.
Op 14 Maart sprak Mejuffrouw Dr C.W. Roldanus over De achtergronden van
Oudaen's Servetus.
Na het huishoudelijk gedeelte van de jaarvergadering, sprak op 11 April Mevrouw
Dr Hartgerink over Verkeersbehoeften en spoorwegplannen in het midden der
negentiende eeuw.
Aan de op 17 en 18 April te houden Academie-dagen te Assen, werd ditmaal door
ons alleen medewerking verleend door onze leden een convocatie te zenden.
In 1952 heeft de noordelijke afdeling weer de teleurstellende ervaring gehad, dat
van de door haar leden voorgestelde candidaten niemand tot het lidmaatschap der
Maatschappij werd toegelaten. Toch werd onze kring verrijkt met Professor Beyen,
van elders overgekomen; door ver-
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huizing verloren we daarentegen de leden, de heren Bezoen en Keiser; bedankt
heeft de heer Folkertsma; zodat de afdeling in dit verenigingsjaar uit 71 leden heeft
bestaan.

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 van de afdeling voor de Zuid-Oostelijke provinciën
IV. Door de Zuid-Oostelijke Tak der Maatschappij is in het verenigingsjaar 1952-1953
een enkele vergadering gehouden: op 25 Maart l.l. bij welke gelegenheid Prof. W.
Asselbergs een rede hield, waarin de overleden dichter M. Nijhoff op welsprekende
en boeiende wijze werd herdacht.
De ervaringen van het Bestuur inzake opkomst der leden was in October 1952
aanleiding tot het houden van een enquête, waarin de opinie gevraagd werd over
het aantal vergaderingen, dat volgens het inzicht der leden gehouden zou moeten
worden. Een vrij groot aantal antwoorden kwam binnen, terwijl de meningen nogal
uiteen bleken te lopen. Het resultaat van deze enquête werd uitvoerig besproken
op de bijeenkomst van 26 Maart en besloten werd: jaarlijks minstens twee
bijeenkomsten te houden.

Aangezien de bibliothecaris in het buitenland vertoeft, leest de heer De Tollenaere
diens verslag voor van de staat der bibliotheek.

V. Verslag van de bibliothecaris

aant.

V. In verband met de in het algemeen ongunstige financiële toestand van de
Maatschappij stond de bibliotheek na vermindering van de vaste kosten voor de
ruilexemplaren van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, voor
bindwerk e.d., slechts een bedrag van ƒ 600,- ter beschikking voor het aankopen
van boeken en tijdschriften. Ik meende daarom allereerst mijn aandacht te moeten
richten op de mogelijkheden om in deze toestand verbetering te brengen.
Zodoende werden in het lopende verslagjaar de volgende middelen ter verbetering
beproefd, al of niet met groter of geringer resultaat.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953

201
o

1 . Op initiatief van een der leden werd aan alle leden der Maatschappij een circulaire
toegezonden, waarin om een bijdrage voor het bibliotheekfonds werd verzocht. De
betreffende circulaire, die op 1 Februari ter verzending gereed lag, kon in verband
met de toen plaats vindende nationale ramp eerst enkele maanden later worden
verzonden. Op deze wijze werd reeds een niet zo gering bedrag voor het
bibliotheekfonds verkregen. Op alle leden, die nog geen bijdrage voor genoemd
doel hebben afgestaan, moge hierbij nog eens een beroep worden gedaan.
o

2 . Aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd een verzoek
gericht om toekenning van een algemene subsidie aan de Maatschappij. Daarbij
werd tevens een bescheiden bedrag gevraagd voor de bibliotheek. Een nadere
gunstige beslissing hieromtrent wordt voor het volgend jaar tegemoet gezien.
o

3 . Aan het Bestuur van het Prins Bernhard Fonds werd om een bijdrage verzocht
ten einde de grote achterstand in te halen in de aankoop van de voor de bibliotheek
het meest benodigde werken. Dit verzoek heeft echter tot geen resultaat geleid.
o

4 . Ter besparing van de huurkosten in pand Rapenburg 61 werden in de
Universiteitsbibliotheek twee lokaliteiten ter beschikking gesteld voor het houden
van bestuurs- en commissievergaderingen.
o

5 . Voorts werd van het aan de bibliothecarisfunctie verbonden honorarium
afgezien. Het is te betreuren, dat het hiervoor bespaarde bedrag, evenmin als het
o

onder 4 bedoelde, ter beschikking kon worden gesteld voor de bibliotheek, in
verband met de ongunstige financiële omstandigheden, waarin de Maatschappij
zich bevindt.
o

6 . Op enkele personen werd een bijzonder beroep gedaan ten behoeve van de
bibliotheek. Met bijzondere erkentelijkheid moge hier vermeld worden het belangrijke
legaat ad ƒ 5000,-, hetwelk wijlen Mevrouw H. de Cock-Boom aan de bibliotheek
schonk. Voor een gedeelte van dit bedrag werden twee kostbare handschriften
gekocht, waaromtrent in het volgende nog enkele gegevens zullen worden
medegedeeld.
Door een ander zeer belangstellend lid - de naam moge hier voorlopig onvermeld
blijven - werd een toezegging gedaan in eenzelfde zin.
o

7 . Aan enige tientallen Nederlandse en Vlaamse uitgevers werd verzocht een
exemplaar van alle door hen uitgegeven werken, die van belang zijn voor de
bibliotheek der Maatschappij, af te staan. Aan dit verzoek werd op uitgebreide schaal
gevolg gegeven, zodat meer dan 300
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boekwerken, nagenoeg geheel van belletristische aard en van recente datum, gratis
werden verkregen. Voor de namen van de in dit opzicht belangrijkste uitgevers zij
verwezen naar de elders in dit Jaarboek afgedrukte bijlage.
o

8 . Van enigszins andere aard was het beroep, dat door mij gedaan werd op vele
Nederlandse auteurs om handschriften van hun al of niet gepubliceerde werken af
te staan. Ook aan dit verzoek werd in ruime mate gevolg gegeven, zodat o.a. van
de volgende letterkundigen handschriften ontvangen werden:
A. Defresne, Baronesse A. van Haersolte-van Holthe tot Echten, Ed. Hoornik,
C.J. Kelk, Matthias en Pierre Kemp, Marie Koenen, Clare Lennart, M. Mol, Siegfr.
E. van Praag en Annie Salomons.
Belangrijk was de aankoop van twee andere handschriften, waarvoor steun aan
het Prins Bernhard Fonds werd gevraagd. Het ene handschrift, gebonden in een
fraaie perkamenten band met gouden wapenstempel, bevat waarschijnlijk het oudste
pseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus, dat overgeleverd is. Het werd
vermoedelijk in 1409 geschreven in het Groot Begijnhof te Haarlem en is vanwege
zijn dus vroeg gedateerde en gelocaliseerde tekst voor de Nederlandse philologie
van bijzonder belang.
Het andere handschrift, in geheel gave band met paneelstempel van het Lam
Gods, is een getijdenboek met zeer fraaie randversieringen op alle blz., in een stijl,
die in de 2e helft der 15e eeuw in Noord-Holland gebezigd werd. Opmerkelijk is in
iconographisch opzicht ook de miniatuur, welke de annunciatie voorstelt op een
houten toneeltje in een kerk.
Wat de andere aanwinsten betreft, zij nog medegedeeld, dat in het vorig
verslagjaar in totaal 182 boekwerken werden verkregen en in dit jaar 438, waarvan
door schenking 384 (vorig jaar 115) en 54 door aankoop (vorig jaar 67). Het totaal
aantal door ruil verkregen vervolgwerken bedroeg 120, het totaal aantal overdrukken
166 (vorig jaar: 11).
Het totaal aantal binnen- en buitenlandse instellingen, waarmee ruilverkeer
onderhouden wordt, bedroeg 159 (vorig jaar 92).
Ik moge dit verslag besluiten met een beroep te doen op aller steun en
belangstelling, opdat de bibliotheek der Maatschappij de huidige moeilijkheden weer
spoedig zal zijn te boven gekomen.
Omvang en inhoud van deze bibliotheek, met haar duizenden middelnederlandse
en andere handschriften en haar meer dan 75000 boekwerken
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vormen een te kostbare erfenis aan Nederlandse cultuur, dan dat daartoe niet alle
krachten zouden moeten worden ingezet.

De voorzitter betuigt de afwezige bibliothecaris de oprechte dank der Maatschappij
voor zijn energie en toewijding, die uit het voorgelezen verslag ten duidelijkste
blijken.
Mej. Le Poole geeft hierna verslag omtrent de rekening en verantwoording van
de penningmeester.

VI. Financieel verslag
VI. Op 8 Mei 1953 hebben wij ondergetekenden, mejuffrouw F.A. le Poole, lid, en
mejuffrouw Dr N. Bakker, lid van het Bestuur, daartoe aangezocht door het Bestuur
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, een onderzoek
ingesteld naar het beheer van de penningmeester der aan de Maatschappij
behorende gelden over het jaar 1952, en hebben wij bevonden:
dat de in het kasboek in ontvangst en uitgaaf geboekte gelden door de nodige
verantwoordingsstukken zijn gedekt;
dat het aan het einde van het kalenderjaar berekende saldo ad ƒ 2912.09 juist is,
en overeenkomt met het saldo der rekening en verantwoording over het jaar 1952,
welke verantwoording in het daartoe bestemde register is ingeschreven. Ook de
verantwoording der gelden van het Van der Hoogt-fonds, het Wijnaendts
Francken-fonds, het Vaste Fonds en het Fonds van eigen uitgaven der Maatschappij
werden in orde bevonden. In verband hiermede geeft de commissie de
ledenvergadering in overweging, de penningmeester décharge te verlenen van het
door hem over het jaar 1952 gevoerde beheer.
De commissie tekent nog het volgende hierbij aan:
dat, hoewel als gevolg van door het Bestuur genomen maatregelen belangrijke
bezuinigingen zijn verkregen, de financiële toestand van de Maatschappij zorgelijk
blijft, en daarom de uitgaven gedurende het jaar 1953 tot het uiterste beperkt moeten
worden;
dat, als gevolg van bijzondere omstandigheden enkele posten op de
verantwoording van 1952 belast moeten worden met belangrijke, tot de begroting
van 1951 behorende bedragen;
dat, evenals zulks reeds enige jaren heeft plaatsgehad, aan de jaarvergadering
zal worden gevraagd de overschrijving van 10 % inkomsten
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van het vorige kalenderjaar op het vaste fonds niet te doen plaats vinden.
dat, door vrijwillig verhoogde contributie van de leden, een bedrag van ƒ 400,werd ontvangen (vorig jaar ƒ 610.-).
Het spijt de Kascommissie, dat het dankwoord dat zij aan het slot van haar verslag
wil uitspreken, tegelijk een woord van afscheid moet zijn, nu de penningmeester
volgens de wet moet aftreden. 8 Jaar lang heeft de Heer Krieger de financiën van
de Maatschappij op nauwgezette wijze beheerd; strak heeft hij de teugels in handen
gehouden. Maar nauwgezetheid en een straffe hand alleen zouden de Maatschappij
niet voor een financieel fiasco hebben behoed in de zeer moeilijke jaren die achter
ons liggen. Onvermoeibaar speurend heeft hij op allerlei posten weten te bezuinigen,
en begon bij zichzelf, door vrijwillig afstand te doen van zijn salaris als
penningmeester. De Kascommissie heeft er dan ook alle reden toe, de heer Krieger
zeer nadrukkelijk te bedanken voor de toegewijde zorg waarmee hij deze 8 jaren
het financieel beleid van de Maatschappij heeft gevoerd.
De heer Krieger, die eveneens aan de beurt van aftreden is, ontvangt ook een woord
van warme waardering voor hetgeen hij inzake de financiën der Maatschappij heeft
verricht. De voorzitter wijst op het belang van art. 33/4 van de Wet voor de
werkzaamheden van de penningmeester, die bij goedkeuring van de Jaarlijkse
Vergadering, voor de vervulling van zijn ambt gebruik mag maken van de diensten
van een bankinstelling. De vergadering gaat hiermede accoord.

Vervolgens geeft de secretaris een overzicht van de verslagen der vaste commissiën.

VII. Verslagen der vaste commissien
VII. De Commissie voor Taal- en Letterkunde vergaderde maandelijks in de
bestuurskamer van de Maatschappij in de Universiteitsbibliotheek, waarbij de
volgende voordrachten werden gehouden:
17 Sept. 1952: Dr G.J. Lieftinck, Oude Westvlaamse scriptoria.
22 Oct. 1952: Dr G.G. Kloeke, Maaiwerktuigen en hun benamingen.
19 Nov. 1952: Dr C.C. De Bruin, Vragen met betrekking tot het Luikse Leven van
Jezus.
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17 Dec. 1952: Dr G.A. van Es, Hypothetisch-conditionele voegwoorden.
21 Januari 1953: Dr A.C. Bouman, Het semantisch spectrum.
25 Febr. 1953: Dr F. de Tollenaere, Een Nederlands-Skandinavische
dialectparallel.
25 Maart 1953: Dr P.J. Meertens, Bij de kaart van het dwaallicht.
22 April 1953: Dr C. Kruyskamp, Een onuitgegeven Nederlandse grammatica uit
de 18e eeuw.
3 Juni 1953: Dr F.K.H. Kossmann, Prosodische proefnemingen, Coornhert.
Van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde zijn gedurende het
verslagjaar vier afleveringen verschenen, tezamen vormende deel LXX, benevens
de eerste twee afleveringen van deel LXXI. Dr C. Kruyskamp verzorgde het
secretariaat van de redactie.
De traditionele vergadering der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde op
de vooravond van de Jaarvergadering vond plaats op 17 Juni 1952; 28 leden der
Maatschappij woonden haar bij. Dr H. Schulte Nordholt sprak er over: ‘Manierisme
en Contrareformatie’.
De volgende dag werden op de Jaarvergadering tot leden der Commissie gekozen
de heren Meyers en Pelinck, de eerste in de vacature ontstaan door het overlijden
van de heer Barge, de laatste in de plaats van de heer Enno van Gelder Sr, die tot
de raadgevende leden overging. In October 1952 aanvaardde de heer Milo het
voorzitterschap; wegens langdurige ziekte moest zijn functie echter bijna steeds
worden waargenomen door zijn voorganger, de heer Fockema Andreae.
De vijf bijeenkomsten van dit jaar werden gedeeltelijk in de Universiteitsbibliotheek,
gedeeltelijk bij de leden aan huis gehouden, en wel in 1952 op 30 October en 27
November, in 1953 op 29 Januari, 26 Februari en 26 Maart. De sprekers en hun
onderwerpen waren in hoofdzaak de volgende. De heer Bakhuizen van den Brink
behandelde enige 18e eeuwse rekeningen uit het Senaatsarchief alsmede de
verhouding tussen de Bibliotheca Thysiana en het archief van Daniel van der Meulen;
de heer Byvanck twee recente catalogi van handschriften; de heer Fischer de
erfenisprocedure Isenghien contra Oranje. De heer Fockema Andreae hield
voordrachten over de geschiedenis van het vieren van periodieke jubilea door
instellingen en over archiefzorg in de Ned. Hervormde Kerk; de heer van Gils gaf
palaeografische ‘Varia ad varios’; de heer

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953

206
Juynboll besprak vervalsingen bij recente restauraties in Sleeswijk en Lübeck; de
heer Kessen de grenzen tussen archieven en bibliotheken; de heer Locher een
Russische oorkonde uit 1700 bestemd voor Jan Thesingh te Amsterdam. De heer
Pelinck deed een mededeling over het genootschap ‘Kunst Wordt Door Arbeid
Verkregen’, de heer van Royen over het oudste verblijf der burggraven van Leiden
en de heer Rüter over een onbekend Nederlands krantje uit 1850.
De Commissie voor de uitgave van Geschriften vergaderde 2 maal op 22 Oct.
1952 en op 22 April 1953. Het voornaamste onderwerp van bespreking vormde de
uitgave van de Comedies van Coornhert, die thans eindelijk verzekerd is, dank zij
een ruim subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-wetenschappelijk
Onderzoek, aan welke de commissie op deze plaats gaarne haar dank betuigt voor
de grote tegemoetkomendheid die zij in deze zaak betoond heeft. Het door Dr P.
van der Meulen nu geheel voltooide manuscript bevindt zich reeds bij de firma Brill,
bij welke het werk zal verschijnen in de serie Leidse Drukken en Herdrukken. Verder
is gereed gekomen een door Dr de Vooys en Dr Kruyskamp verzorgde uitgave van
een stichtelijk volksboekje, het Baghynken van Parys, dat zal verschijnen in de reeks
Volksboeken, opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde.
Alvorens over te gaan tot de bekendmaking van de uitslag der stemming over de
te benoemen leden, deelt de voorzitter mede, dat de heren P.J. Idenburg en Michels
bezwaren hebben gemaakt tegen de ondertekening van een candidatuur door een
commissie, zoals dit jaar geschied is. De wet immers kent alleen individuele leden.
Hoewel de heer Idenburg er aanvankelijk op stond, dat de betreffende 8
candidaatstellingen onwettig verklaard zouden worden, kon de voorzitter hem
duidelijk maken, dat klachten van leden na elke uitslag van de stemming het bestuur
ertoe verleid hebben, een in facto onwettige weg te volgen om uit de impasse te
komen, zolang de verkiezing van nieuwe leden nog niet door een commissie ter
herziening van de wet onder de loupe genomen kon worden. De heer Idenburg
heeft zijn motie ingetrokken en nu rest de voorzitter slechts de vergadering te
verzoeken, de betreffende personen als candidaten voor het lidmaatschap te
beschouwen. De vergadering gaat accoord.
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[VIII.]
VIII. Namens de Commissie voor stemopneming, bestaande uit de dames
Idenburg-Siegenbeek v. Heukelom, Bakker en Le Poole en de heren Huygens en
De Tollenaere, leest de secretaris bij ontstentenis van Mevr. Idenburg, de uitslag
der stemming voor van 30 leden. Het totale aantal uitgebrachte stemmen bedroeg
5050, verdeeld over 276 biljetten. Het wettelijk minimum van 69 (één vierde van het
aantal wettige stembiljetten) werd door 39 candidaten behaald; het hoogste aantal
behaalde stemmen bedroeg 143, het laagste 33. Voor verkiezing moesten 75
stemmen behaald worden. De twee candidaten die dit aantal op zich verenigd
hebben worden beide door de vergadering bij acclamatie toegelaten, zodat dit jaar
31 nieuwe leden benoemd zijn.
Tot gewoon lid zijn gekozen: (Candidaten binnenland):
1. Dr C. Wiskerke, 2. Dr G.A. Klinkenberg, 3. Antony van Kampen, 4. Maria
Dermoût, 5. Dr A. Teeuw, 6. Dr R.E. Dinger Hattink, 7. Dr W.F. Dankbaar, 8. P.
Verhoog, 9. Mr H.J. Scheltema, 10. D.P. Oosterbaan, 11. Dr C. Hooykaas, 12 J.G.
Toonder, 13. Dr J.H.J. van der Pot, 14. Dr F. Veenstra, 15. Dr J.W. Meyer Ranneft,
16. Dr W.J.H. Caron, 17. Dr P. van der Meulen, 18. Mevr. G.E.G. van Giffen-Duyvis,
19. M. Hertzberger, 20. Annie M.G. Schmidt, 21. Dr Herman Meyer, 22. Dr P.
Paardekooper, 23. Dr F.C.C. van Coetsem, 24 Dr A.A. Kampman, 25. D. van der
Meulen, (candidaten buitenland) 26.K. Lekkerkerker, 27. Herwig Hensen, 28. Mevr.
Soewarsih Djojopoespito, 29. Louis-Paul Boon, 30. Dr A. Hyma, 31 Dr M. Gijsseling.
De namen zijn vermeld in de volgorde van het stembiljet.

IX. De Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
Het advies over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs voor de
periode 1952/'53 is als vertrouwelijke mededeling afgedrukt in de beschrijvingsbrief.
De Commissie, belast met het uitbrengen van een advies inzake toekenning van
de bovengenoemde aanmoedigingsprijs, dit jaar voor een prozawerk, heeft met
vreugde vastgesteld, dat een niet onbelangrijk aantal romans en novellenbundels
in de Nederlandse taal, die gedurende de periode 1951-1952 verschenen, elkaar
de kans op deze litteraire onderscheiding betwistten.
Uit deze reeks van hoopgevende en verdienstelijke werken bleven
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echter na de in de Commissie gevoerde discussies twee romans over, wier
kwaliteiten het onbetwistbaarst vaststonden, te weten ‘Het Wilde Feest’ van Adriaan
van der Veen, en ‘Het Begeren’ door Piet van Aken. Voor de strenge maatstaven
van de eindkeuze moest ten slotte Van Aken's roman, hoewel door de Commissie
hogelijk gewaardeerd, wijken, zodat het naar het oordeel van de Commissie Adriaan
van der Veen's ‘Het Wilde Feest’ is, dat door haar éénstemmig en van ganser harte
ter bekroning met de Van der Hoogt-prijs aan de Jaarvergadering kan worden
aanbevolen.
De Commissie heeft zich bij het vastleggen van dit oordeel door verschillende
overwegingen laten leiden. In de eerste plaats meent zij conform het
aanmoedigingskarakter van de prijs te handelen, door een werk ter bekroning voor
te dragen, waarin een jong schrijver zich bizonder veelbelovend ontplooit en met
één slag zijn eerste publicaties naar vorm en inhoud ver achter zich laat. ‘Het Wilde
Feest’ is van een verfrissende persoonlijke geaardheid, hetgeen de Commissie
verheugt, te meer waar de schrijver door zijn verblijf in de Ver. Staten de
Amerikaanse literatuur van zeer nabij kent en beïnvloeding hier uiteraard voor de
hand had kunnen liggen. Dat Adriaan van der Veen zijn oorspronkelijkheid bewaart
in een realistische en tegelijk dichterlijke visie, die de Commissie bij uitstek als
goed-Nederlands gevoelde, mag hem hoog worden aangerekend.
Daarbij voldoet ‘Het Wilde Feest’ aan de eisen van een roman: er is handeling,
spanning en climax in. Het boek is met vaste hand en kernachtig geschreven; het
behoort onmiskenbaar tot het genre van de boeiende vertelling, hetgeen van vele
hedendaagse romans niet kan worden gezegd.
Grote lof heeft de Commissie voor de wijze, waarop de schrijver een probleem
en verschijnsel, dat onze dagen helaas zo diep beroert, n.l. het anti-semitisme, tot
beslissend motief van zijn roman heeft gemaakt. Hierbij is geen ogenblik sprake
van een gezochte actualiteit of bewust opgelegde strekking, maar veeleer van een
innerlijk doorleven, dat de jonge auteur ons althans zo weet uit te beelden, dat het
voor ons de meeslepende bewijskracht verkrijgt van de persoonlijke ervaring. Het
conflict, dat aan deze spontane actualiteit en ervaring ontspringt, wordt mannelijk
en eerlijk tot aan zijn ontknoping gevolgd; de schrijver blijkt daarbij te beschikken
over een zuiver verantwoordelijkheidsgevoel tegenover zijn medemensen, zelfs
waar de ik-verteller in een zekere
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tweeslachtigheid berust, al wordt daardoor het waarachtigheidskarakter van zijn
roman slechts verdiept.
Belangrijk is in ‘Het Wilde Feest’, naast de vaak schrijnende schildering van
emigrantenleven, ten slotte de confrontatie van de humaan voelende enkeling met
een brute massa-psychose, waarbij lage instincten van machtsbegeerte en
rassendiscriminatie in een moderne samenleving de toon blijken aan te geven, zoals
dit zich in 't bizonder in de roes van de na-oorlogse bevrijding door alle gevoelens
van opluchting heen toch opnieuw dreigend openbaarde.
De Commissie ziet op grond van bovengenoemde hoedanigheden ‘Het Wilde
Feest’ van Adriaan van der Veen als een der belangrijkste litteraire beloften van de
laatste tijd, waarop naar haar mening door een aanmoedigingsprijs als die der
Maatschappij de aandacht van een groter publiek terecht dient te worden gevestigd.
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 Adriaan van der Veen
de prijs toe te kennen voor zijn roman ‘Het Wilde Feest’.
Dit advies wordt bij acclamatie aangenomen.
Na het noenmaal in Café-Restaurant Het Gulden Vlies heropent de voorzitter om
2.30 uur de vergadering en leest Mevr. Laman Trip-De Beaufort het verslag voor
van de Commissie voor toekenning van de Dr Wijnaendts Franckenprijs.

X. De Dr. Wijnaendts Franckenprijs
rubriek essay en litteraire critiek 1949-1953
rubriek biografie en cultuurgeschiedenis 1947-1951
Wanneer de Commissie voor toekenning van de Wynaendts Franckenprijs voor
essay of litteraire critiek als haar mening wenst te motiveren, dat naar haar oordeel
voor bekroning in aanmerking komt de bundel ‘Jagen om te leven’ (1949) van H.A.
Gomperts, wil zij dit niet doen zonder daaraan de volgende opmerking te laten
voorafgaan.
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De jury is van gevoelens dat het gewenst geacht kan worden reeds eerder bekroonde
auteurs (men denke aan Vestdijk, Van Duinkerken, Hammacher) niet in de eerste
plaats voor bekroning in aanmerking te doen komen, indien een ander geschikt
werk gevonden kan worden en een reeds eerder bekroond auteur, in de betreffende
periode althans, geen werk heeft gepubliceerd van zó uitzonderlijke betekenis dat
het alle andere overtreft. Zondert men de reeds eerder bekroonden niet tot op zekere
hoogte uit, dan zou het gevaar bestaan dat deze reeds eerder bekroonden bij
herhaling voor een prijs zouden moeten worden voorgedragen, waardoor anderen
niet in aanmerking kwamen.
Gomperts heeft in ‘Jagen om te leven’ vrijwel al het proza gebundeld dat hij sinds
1937 schreef. De keuze van de titels, de weloverwogen indeling in hoofdstukken
(als De verloren maatstaf, Het nihilisme, Kroniek van het plichtsbesef en Jagen om
te leven) wijzen er reeds op, dat Gomperts in deze essays voor den dag heeft willen
komen met zijn waarheden, zich heeft willen vastleggen, al is hij zich, als erfgenaam
van Menno ter Braak, kennelijk er van bewust hoe gevaarlijk het is om in een periode
waarin de waarde van het woord steeds verder devalueert, zijn levensphilosophie
te formuleren. Onderwerpen van de grootste ernst, ontegenzeggelijk levensbelangen
van de schrijver, worden in dit lenige, levende proza daarom soms benaderd langs
de weg van een schijnbare frivoliteit, wat bij de goede verstaander echter niet tot
misverstand aanleiding kan geven. In wezen verbergt Gompert's stijl een intellectuele
kuisheid, een pudeur, die, juist omdat deze niet met valse schaamte is te verwarren,
een onloochenbaar accent van echtheid en eerlijkheid geeft aan de betogen van
deze auteur.
In elk dezer opstellen, zij mogen van een polemisch, beschouwend of informatief
karakter zijn, essays zoals hier niet vaak meer geschreven worden, over Carry van
Bruggen, Menno ter Braak en vooral E. du Perron, toont Gomperts een goede smaak
die hem zelden in de steek laat. Hij is boeiend, vindingrijk, instructief, doorgaans
licht van toon, beweeglijk van stijl, beeldend en ‘diep’ zonder, behoudens in enkele
ondere stukken, moeizaam te schrijven. Deze in zekere zin objectieve opstellen
tonen Gomperts van zijn sterkste kant, niet het minst door het baanbrekend werk
dat hij kort na de oorlog heeft verricht door de introductie in ons land van nieuwe in
Engeland en Amerika verbreide opvattingen over de dichtkunst en over de litteraire
critiek, die naar het
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voorbeeld van de Amerikaanse essayist Edmund Wilson een compleet beeld van
de schrijver tracht te geven, ‘hem plaatsend in zijn tijd en in zijn psychologische en
culturele afstamming, een verband leggend tussen zijn lot en zijn werk’. (pag. 13
Jagen om te leven). Een voortreffelijke illustratie van de door hem voorgestane wijze
van informatieve litteraire critiek vindt men in Gomperts' essay over E. du Perron,
een van de hoogtepunten in deze bundel.
In het essay waaraan de bundel zijn titel ontleent, Jagen om te leven, heeft
Gomperts op scherpzinnige en concreet beeldende wijze uitdrukking gegeven aan
zijn ‘laatste waarheden’. Gomperts spreekt zich in dit opstel met vertrouwen uit over
de toekomstmogelijkheden van de zijn inziens biologisch nog zo jonge mens, en hij
keert zich met nadruk tegen de levensonlust waaraan het ‘overbewuste dier, dat
mens heet’ lijdt, om te komen tot een levensaanvaarding en moraal welke elementen
bevat van het élan vital van de jonge Marsman en de al even vitale lichamelijkheid
van de jonge Ter Braak van ‘Politicus zonder Partij’. Verder ziet hij een ‘verborgen
élite’ van ‘mensen van kunst en wetenschap’, een kern die de zelfverheffing afwijst
nodig om zich tot élite te proclameren, maar die zich langs een omweg toch tot een
broederschap van ‘jagers’ kan verenigen, welke, hecht gebonden aan de dingen
der aarde, haar onafhankelijkheid zal trachten te handhaven ten aanzien van de
groeiende bereidheid tot het compromis en tot de maatschappelijke collaboratie van
de hedendaagse élitegroepen.
Dat deze waakzaamheid geenszins voortkomt uit een streven afzijdig te blijven
van de vraagstukken van leven en gemeenschap, moge tenslotte duidelijk blijken
uit een kenmerkend citaat uit dit essay (pag. 297):
‘Het leven is het doel van deze jagers: zij jagen om te leven, niet om te doden;
zij jagen op alles wat tot leven verleidt. Zij vermijden de doodlopende zijpaden, die
naar een snelle volmaaktheid voeren, omdat zij de weg naar de toekomst open
willen houden. De kunst is voor hen geen remedie tegen een cafard, die zij te boven
zijn, niet een methode om zich door een beschermende laag van ‘schoonheid’ van
het leven te scheiden, maar een middel om het leven dichterbij te brengen, om het
beter doordringbaar te maken, om het onweerstaanbaar te maken en om hun
gehechtheid er aan te vergroten. In deze zin kan de kunst een bijdrage tot de
gezondheid zijn en een vergemakkelijking van het sterven’.
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Het is uiteraard niet de bedoeling van de Commissie de zakelijke inhoud van
Gomperts' moraal en levensbeschouwing tot onderwerp van discussie te maken;
en men kan hierover de meest uiteenlopende meningen huldigen zonder te
ontkennen dat Gomperts wat hij te zeggen had op intelligente wijze formuleerde in
essays, die getuigen van zelfstandig doordenken en van een veelzijdige beheersing
van vele terreinen van de menselijke samenleving en cultuur. Hierdoor ontstond als bij voorbeeld in het titelopstel - het echte, brede ‘essay’, waarvoor in onze huidige
tijdschriften (mede door hun te geringe omvang?) weinig plaats meer is. Door de
combinatie van deze eigenschappen onderscheidt Gomperts' werk zich van andere
waardevolle publicaties als ‘Lezen en laten lezen’ van G.H.M. van Huet, ‘Randschrift’
van D.A.M. Binnendijk en ‘Keerpunt der Middeleeuwen’ van F. van der Meer.
Hoezeer ‘Lezen en laten lezen’ waarderend als een bij uitstek waardevolle
verzameling karakteristieken, waarvan de mens- en wereldbeschouwing uitgaat van
een alomvattende metaphysica, karakteristieken ook die met luciditeit de meest
uiteenlopende problemen doorlichten in voortreffelijk beeldende stijl, - men kan niet
ontkennen dat de brede adem en het alzijdig beschouwen die Gomperts' opstellen
kenmerken, bij Van Huet niet tot hun recht kónden komen doordat de beschikbare
ruimte hem dwong tot een beperking, waarin hij zich overigens een meester toont.
De opstellen die in ‘Randschrift’ van Binnendijk verzameld werden, zijn eveneens
wezenlijk bepaald door hun oorsprong: als beoordelingen van boeken dwong het
bestek evenzeer tot beperking. Hoezeer Binnendijk op vaak meesterlijke wijze
litteraire critiek wist te leveren en met soms verbijsterend heldere intuïtie het
kunstwerk wist te interpreteren, ook hier moest de zelfgewilde beperking een breder
uitslaan der vleugels belemmeren. Dat op strikt aesthetisch gebied het peillood,
ondanks deze beperking, vaak in grote diepten daalde, worde met nadruk
vastgesteld.
Op imposante wijze heeft professor Van der Meer, de auteur van belangrijke
boeken als de ‘Catechismus’ en ‘Augustinus de zielverzorger’, in zijn ‘Keerpunt der
Middeleeuwen’ (1950) een beeld ontworpen van de grote kentering in de decennia
na 1130, waardoor twee perioden in de Westeuropese godsdienst- en
cultuurgeschiedenis gescheiden werden; enerzijds de oudchristelijke monastieke
cultuur

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953

213
die dan afloopt, anderzijds de volkse en de moderne spiritualiteit. Met grote kennis
van zaken heeft Van der Meer dit ‘keerpunt’ behandeld, telkens zowel naar het
verleden blikkend als naar de toekomst (tot op heden). Kennis van zaken op velerlei
gebied, maar toch in dit essay wel overwegend zich beperkend tot de ‘aesthetische
gevoelsstructuur’, met name zoals deze zich uitdrukt in de bouwkunst. Deze
beperking bracht met zich mee een op vele plaatsen ietwat technische formulering
die de lectuur niet altijd vergemakkelijkte, terwijl anderzijds de auteur ook in dit werk
een weliswaar rijke, maar soms wat flamboyante, overladen stijl en zinsbouw schrijft,
terwijl zijn rhythme zich soms moeizaam voortbeweegt. In deze laatste opzichten
wordt hij door de klassiek-moderne stijl van Gomperts in positieve zin overtroffen.
Ten volle in zijn waarde latend dus, wat gepubliceerd werd door deze en reeds
eerder bekroonde auteurs in de jaren waarover deze bekroning zich moet uitstrekken
(1948 tot 1952) meent de Commissie toch Gomperts' meer genoemde werk aan U
voor bekroning te moeten voordragen.
De voorzitter bevestigt na de voorlezing van dit verslag, dat het Bestuur volmondig
met dit voorstel accoord gaat.
Vervolgens spreekt Dr Kossmann namens de Commissie voor de rubriek biografie
en cultuurgeschiedenis.
De Commissie heeft ernstig kennis genomen van vele tientallen Nederlandse
biographieën en werken op het gebied der algemene cultuurgeschiedenis, die
verschenen zijn in de periode tussen 1 Januari 1947 en 31 December 1950. Zij
heeft uit dat grote aantal een tiental boeken uitgeschift, die volgens haar mening
uitstaken boven het peil van niet zelden verdienstelijke middelmaat, t.w. in
alphabetische volgorde:
*
H.L.T. de Beaufort, Gijsbert Karel van Hogendorp . Rotterdam, Donker, 1948.
P.J. Bouman, Johan Maurits de Braziliaan. Utrecht, Oosthoek, 1947.
*
E.J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld . Amsterdam, Meulenhoff,
1950.
D. Th. Enklaar, De dodendans. Amsterdam, Veen, 1950.
M.E. Kronenberg, Verboden boeken en opstandige drukkers in de Hervormingstijd.
Amsterdam, Van Kampen, 1948.

*
*

Bij deze twee boeken werd overwogen, dat zij reeds bekroond zijn.
Bij deze twee boeken werd overwogen, dat zij reeds bekroond zijn.
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Th. J.G. Locher, Peter de Grote. Amsterdam, Ploegsma, 1947.
F. van der Meer, Augustinus de zielzorger. Utrecht, Het Spectrum, 1947.
F. van der Meer, Christus' oudste gewaad. Utrecht, Het Spectrum, 1949.
F. van der Meer. Keerpunt der Middeleeuwen. Utrecht, Het Spectrum, 1950.
J.K. Oudendijk, Koningin Victoria: een mensenleven en een eeuw. Amsterdam,
Meulenhoff, 1947.
Na rijp beraad heeft de Commissie eenstemmig besloten aan het Bestuur ter
bekroning voor te dragen: het boek van
Mej. Dr Joh. K. Oudendijk, Koningin Victoria, een mensenleven en een eeuw.
Amsterdam. Meulenhoff, 1947.
De Commissie doet dat, omdat zij van oordeel is, dat het werk van Mej. Oudendijk
is een goede en goed geschreven biografie, waarin de persoonlijkheid van haar
model - zij het dat de belangrijkheid van de Koningin wellicht iets groter gemaakt
wordt dan verantwoord is - levendig en duidelijk wordt getekend, terwijl bovendien
de cultuurhistorische achtergrond ervan zo verdienstelijk is aangegeven, dat gezegd
kan worden, dat het boek niet alleen als levensbeschrijving, maar ook als ‘werk op
het gebied der cultuurgeschiedenis’ een prijs verdient. Zo is dit boek vooral om de
rijkdom ervan preferabel boven de andere werken, die door de Commissie zijn
beoordeeld. Met blijkbaar welgevallen beschrijft de auteur de hoofse pracht, de
eerbiedwaardige traditie van de Engelse monarchie, de burgerlijke deftigheid en
degelijkheid der ‘middle classes’, maar zij laat niet na de grauwe armoede der ‘slums’
en van het Ierse platteland daartegen te laten contrasteren. Zij verstaat het om
moeilijke binnenlands- en buitenlands-politieke verwikkelingen in korte bewoordingen
duidelijk uiteen te zetten, zij het met grote voorkeur voor een figuur als Disraeli - die
zij te veel ziet door de ogen der Koningin - ten nadele van iemand als Gladstone,
die niet altijd tot zijn recht komt. Zij bereikt zodoende in haar werk een prachtige,
harmonische eenheid tussen politieke, sociaal-economische en culturele
geschiedenis. Dit alles als achtergrond voor de levensgeschiedenis van een vorstin,
die weliswaar niet de voornaamste
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figuur, maar toch wel hoe langer hoe meer de mythe van haar land in haar tijd
geworden is. Tenslotte kan gewezen worden op de voortreffelijke stijl van Mej.
Oudendijk, die voor haar onderwerp wonderwel paste: een mee-voerende stijl, die
bijna overal keurig volgehouden wordt en af en toe gehanteerd is met lichte humor,
die de historiograaf niet misstaat.
De voorzitter prijst de gedegenheid waarmee de beide commissies zich van haar
taak hebben gekweten. De vergadering beantwoordt beide toekenningen met een
hartelijk applaus.

Hierna geeft de voorzitter met een hartelijk speechje, waarin hij het onderwerp
‘Utopia in Vlaanderen’ met gissingen omspeelt, het woord aan de gast-spreker van
de middagzitting, Dr Jul. Kuypers:

XI. Voordracht van Dr Jul. Kuypers
(No. 2 der Verhandelingen, zie blz. 13).
In zijn dankwoord wijst de voorzitter op de verrassende combinatie van wijsheid en
humor in sprekers zwerftocht door het Vlaamse land, ingeleid door een zwerftocht
door de wereldliteratuur, waarop het gehoor bij Jacob Cats en ten slotte in een
hoekje Vlaams leven in de vorige eeuw terecht komt.
Naar aanleiding van punt XII der agenda wijst de voorzitter op art. 44 der Wet,
luidende: Een buitengewone jaarlijkse vergadering kan door de jaarlijkse of Leidse
maandelijkse vergadering worden uitgeschreven ter behandeling ener zaak, die
geen uitstel gedoogt. Deze buitengewone vergadering heeft al de bevoegdheden,
die aan de gewone jaarlijkse zijn toegekend. De voorgestelde commissie tot wijziging
van de wet, waarin uitgenodigd zullen worden zitting te nemen de heren Mout, Nagel,
Slagter en Fockema Andreae, zal het resultaat harer werkzaamheden derhalve aan
de leden kunnen voorleggen op een maandvergadering met het karakter van een
buitengewone ledenvergadering. De vergadering gaat met deze suggestie accoord.
Hierna worden de voorstellen tot wetswijziging met betrekking tot medewerking der
Afdelingen in de Vaste Commissiën besproken en door de Vergadering goedgekeurd.
De punten XIV en XV der agenda behoeven nadere toelichting: de voorzitter maakt
duidelijk, dat de samenwerking met België geheel anders moet worden opgezet.
Daarvoor moest eerst
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de Afdeling zichzelf opheffen; dit is gebeurd in overeenstemming met de in de
beschrijvingsbrief geformuleerde voorstellen. De Belgische leden zijn derhalve weer
buitenlandse leden geworden. In de Commissie van Advies aangaande de Belangen
der Maatschappij in België zullen zitting hebben: Prof. Van Loey, voorzitter, Prof.
Coppens, Dr Julien Kuypers en de heren Karel Jonckheere en Maurice Roelants.
De nieuwe opzet is ook van belang voor het benoemen van leden; de Commissie
zal immers jaarlijks een lijst met candidaten opstellen; de Noordnederlandse leden
behouden. het recht, eveneens candidaten voor te stellen. De voorzitter der
Commissie zal tevens zitting hebben in het Leidse hoofdbestuur. De heer Ritter
zegt, teleurgesteld te zijn door de mededeling, dat Belgen als buitenlanders
beschouwd zullen worden. De voorzitter antwoordt, dat er geen sprake van
grensscheiding is; de praktijk maakt het echter noodzakelijk, dat de Belgische leden,
leden van de Maatschappij, wonend in een andere staat, door een Commissie
vertegenwoordigd worden. Er is dus alleen sprake van een scheiding in twee staten.
De vergadering gaat accoord met de voorstellen. Hierna neemt de heer Julien
Kuypers, uit ‘het land van slechte betalers’, het woord. De praktijk heeft bewezen,
dat er in België geen plaats is voor de Afdeling als dubbelganger van een andere
organisatie. De nieuwe regeling heeft in het Zuiden algemene bijval gevonden.
Spreker brengt hulde aan de Maatschappij en haar traditie, doch in haar huidige
vorm beantwoordt zij niet aan hetgeen haar zou moeten doen bloeien. Zij is te veel
een Leidse Maatschappij; de uitstraling naar buiten kan krachtiger zijn, een soepeler
aanpassing is noodzakelijk, evenals opbouwende critiek. De poging van de heer
Idenburg, een Afdeling voor België in het leven te roepen, is niet geslaagd. De
Vlamingen zijn daaraan mede schuldig, maar zij hadden ook meer van de
Maatschappij verwacht, b.v. een initiatief na de regeling van de spelling in de vorm
van een grammatica of bloemlezing. De ontwikkeling in de gang van zaken maakt
een klein gewetensonderzoek noodzakelijk. De voorzitter zegt met ernst geluisterd
te hebben en de woorden van spreker ter harte te zullen nemen. Hierop worden de
leden der Commissie bij acclamatie benoemd, o.w. Prof. Van Loey op wiens
regelmatige aanwezigheid op de bestuursvergaderingen gerekend kan worden. Met
punt XVI der agenda gaat de vergadering accoord. Wat de punten XVII t/m XIX
betreft, deelt de secretaris, mede namens Prof. Krieger, die met hem de stemmen
der witte biljetten heeft opgenomen, dat alle eersten benoemd
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zijn. De voorzitter neemt hierop afscheid van de heren Mout en De Tollenaere, die
na vele jaren hun functie als bestuurslid hebben neergelegd. Ook met punt XX der
agenda gaat de vergadering accoord, waarop de verkiezing van een voorzitter aan
de orde komt. De heer K. ter Laan vraagt het woord en zegt dankbaar te zijn voor
hetgeen de heer Minderaa in het belang der Maatschappij heeft gedaan. Hij weet
in de geest van de Vergadering te spreken, wanneer hij de voorzitter verzoekt aan
te blijven. De voorzitter dankt voor het in hem gestelde vertrouwen en verklaart zich
bereid nog een jaar aan te blijven, omdat hij ervan overtuigd is, dat dit vooral in het
komende jaar met vier nieuwe bestuursleden, waaronder secretaris en
penningmeester van wezenlijk belang voor de Maatschappij is. Bezwaren van
persoonlijke aard moeten hiervoor wijken. Met een luid applaus geeft de Vergadering
haar instemming met het besluit van de voorzitter te kennen. Hierop gaat de voorzitter
tot de rondvraag over. De heer Höweler roept de vergadering in de herinnering, dat
in November 1954 in een nationale herdenking de sterfdag van Betje Wolff herdacht
zal worden. Hij verzoekt het bestuur, plannen te overwegen. De voorzitter antwoordt,
dat de burgemeester van Vlissingen reeds contact met het bestuur heeft gezocht,
doch dat zijn plannen voor de Maatschappij onuitvoerbaar waren. De secretaris
heeft geantwoord, dat het bestuur zeker bereid is in de viering mee te doen, doch
dat het initiatief wellicht beter aan een ander genootschap overgelaten kan worden.
De heer Ter Laan is ervan overtuigd, dat er met de herdenking instemming uit heel
Nederland zal komen. Volgens hem is het het beste, dat het bestuur zich met B. en
W. van Den Haag in verbinding stelt om de zaak te regelen. Men zal daar met dit
initiatief ingenomen zijn; ook financieel is dit belangrijk. De voorzitter dankt voor dit
advies. De heer Mayer wil op de tanende maandvergaderingen terug komen en
stelt als remedie meer propaganda en het toestaan van introductie voor. De voorzitter
antwoordt, dat er wederom verslagen van de vergaderingen in de pers zullen
verschijnen, doch dat aankondigingen in de bladen alleen zin hebben, als introductie
is toegestaan. En deze kwestie zal ernstig overwogen moeten worden. Het voorrecht
van lidmaatschap zou in dit geval verdwijnen. Misschien zou het recht van introductie,
dat volgens de Wet alleen de spreker heeft, ook aan de leden toegekend kunnen
worden, doch voorzichtigheid blijft dan een eerste vereiste. De heer Van Raalte
vraagt zich af, of er niet meer leden op de vergaderingen zouden komen, wanneer
de onderwerpen
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iets minder gespecialiseerd op een beperkt terrein zijn. De voorzitter meent, dat dit
euvel toch niet zo sterk aanwezig is geweest. In ieder geval zal met deze opmerking
rekening worden gehouden. Zich tot de Vergadering richtend vraagt de voorzitter,
of zij het ermee eens is, dat de leden het recht van introductie krijgen. De heer Ritter,
die een conservatieve stem wil laten horen, is van mening, dat in de opmerking van
de heren Mayer en Van Raalte het gevaar van ontaarding der Maatschappij schuilt.
Het bestuur moet met introductie erg voorzichtig zijn en gespecialiseerde
onderwerpen acht spreker typisch voor een studiegenootschap, gelijk de
Maatschappij er een is. De voorzitter sluit hierbij aan door mede te delen, dat de
onderwerpen toch altijd zo gekozen moeten worden, dat de verschillende afdelingen
in de Maatschappij erdoor geboeid kunnen worden. Besloten wordt, dat introductie
door leden van ten hoogste 1 persoon is toegestaan doch alleen met goedkeuring
van de voorzitter. Een telefoontje van te voren zal in de meeste gevallen voldoende
zijn. Prof. Van der Pluym waarschuwt nog eens toch vooral het karakter van de
Maatschappij te behouden. De heer Yge Foppema wijst er vervolgens op, dat een
bekendmaking van de definitieve schrijfwijze van de Nederlandse taal op het
Departement in Den Haag hokt. Ligt het niet op de weg der Maatschappij in een
motie aan de Minister te verzoeken, tot spoedige publicatie over te gaan? Hierdoor
zal heel wat spanning weggenomen en een wrijvingspunt tussen Noord en Zuid
geliquideerd kunnen worden. De voorzitter geeft in verband met deze opmerking
het woord aan Prof. Van Haeringen, voorzitter der Spellingscommissie. Deze deelt
mee, dat het laatste rapport der Commissie reeds een jaar geleden is ingediend,
dat er reeds persoonlijk contact met de minister is geweest, doch tevergeefs. Prof.
V.H. noemt het voorstel van de heer Foppema op zichzelf goed, doch acht het niet
tactisch. De zaak is schandalig, doch het is maar beter Den Haag Den Haag te
laten. Persoonlijke aandrang zal niets meer uitwerken. Dit is de raad, die hij als
insider geven moet. De heer Julien Kuypers is het met spreker eens; wrijving tussen
Noord en Zuid bestaat er echter geenszins. De heer Van Raalte vraagt, of Prof. Van
Haeringen misschien advies kan geven inzake contact zoeken met een Kamerlid.
In Den Haag heerst niet zozeer rommel dan wel dommel. De heer Van Haeringen
ontraadt dit met dezelfde klem. De voorzitter verklaart gehoor te geven aan de
adviezen van de heren Van Haeringen en Kuypers, doch hij verzoekt hun aan de
Maatschappij te willen denken, zodra
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er steun nodig is. Ten slotte vraagt de heer 's-Gravesande, of er door het bestuur
rekening mee is gehouden, dat de Jaarvergadering en het P.E.N.-Congres
samenvallen. De voorzitter antwoordt, dat het P.E.N.-congres net afgelopen is en
verwijst verder naar de enquête onder de leden, die uitgewezen heeft, dat het
merendeel voor de Jaarvergadering in Juni is. En in dit geval is het bestuur aan de
derde Woensdag gebonden, die in de 3 pauzedagen in de eindexamens valt. Het
volgende jaar, wanneer het P.E.N.-congres in ons land gehouden zal worden, moet
een speciale regeling getroffen worden. Niets meer aan de orde zijnde sluit de
voorzitter om 4.45 uur de Vergadering.
Verschillende deelnemers begeven zich voor een gezellig samenzijn naar Het
Gulden Vlies, waar in de tuin de gesprekken worden voortgezet. Aan de
daaropvolgende maaltijd, door Prof. Van Haeringen op geestige wijze gepresideerd,
wisselen spijzen en speeches elkaar af, tot omstreeks 10.30 uur de aanwezigen,
na een zeer geslaagde Jaarvergadering, uiteengaan.
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Bijlage I Uitgevers die door hen uitgegeven werken aan de
bibliotheek ten geschenke gaven
(behoort bij de verslagen van de Bibliothecaris op blz. 169, resp. blz. 200)
1.

Arbeiderspers N.V., Amsterdam

2.

De Bezige Bij, Uitgeversmij., Amsterdam.

3.

Born, N.V. Uitgeverij, Assen.

4.

D.A. Daamen's Uitgeversmaatschappij,
's-Gravenhage.

5.

Donker N.V., Ad., Rotterdam

6.

Koninklijke van Gorcum & Comp. N.V.,
Assen.

7.

van Kampen & Zoon, P.N., Uitgeverij
N.V., Amsterdam.

8.

Kroonder, S.J., Bussum.

9.

Leopolds, H.P., Uitgeversmij. N.V., Den
Haag.

10.

van Loghum Slaterus, Arnhem.

11.

Manteau, A., Uitgeversmij, Brussel.

12.

Meulenhoff, J.M., Amsterdam.

13.

Nygh & van Ditmar, N.V., Rotterdam.

14.

De Sikkel, Uitgeverij, Antwerpen.

15.

Het Spectrum, Uitgeverij, Utrecht.

16.

Standaard Boekhandel N.V.,
Uitgeversmij, Antwerpen.

17.

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

18.

Strengholt's Uitgeversmij N.V.,
Amsterdam.

19.

Wereldbibliotheek, Amsterdam.
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Bijlage II Rekening en verantwoording van de penningmeester
over het jaar 1952
A. ALGEMENE REKENING
ONTVANGSTEN

I

Saldo in kas op Uo. ƒ 6134.63
December 1951

II

Rente van effecten ƒ 415.10

III

Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 4.72

IV

Uitgelote effecten

ƒ 997.50

V

Achterstallige
contributies

ƒ 822.-

VI

Contributies 1952

ƒ 7004.75

VII

Buitengewone
ƒ 400.bijdragen der leden

VIII

Restitutie
ƒ 16.07
omzetbelasting op
aangeschafte
boekwerken
--Totaal

ƒ 15794.77

UITGAVEN

I

Kosten van bestuur, ƒ 750.lokaalhuur enz.
1. Salaris secretaris
2. Bureau secretaris ƒ 1148.91
Leiden
3. Bureau secretaris ƒ 200.Leeuwarden
4. Bureau secretaris ƒ 100.Nijmegen
5. Salaris
Penningmeester

ƒ -.-

6. Bureau
penningmeester

ƒ 94.70

7. Lokaalhuur,
ƒ 1292.18
conciërge, licht enz.
8. Kosten
ƒ 11.80
bestuursvergaderingen
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9. Reiskosten,
representatie
bestuur

ƒ 173.20

--Totaal
II

ƒ 3770.79

Kosten van
ƒ -.algemene- en
maandvergaderingen
Honoraria sprekers
Onkosten diner
jaarvergadering

ƒ 91.70

Onkosten en
lichtbeelden

ƒ 15.-

Reiskosten
sprekers

ƒ 21.50
--Totaal

ƒ 128.20

Transporteren

ƒ 3898.99
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III

Kosten van vaste
commissies
1. Commissie van
Taal en Letterkunde

Transport
ƒ 120.-

2. Commissie van
Schone Letteren

ƒ 44.70

3. Secretariaat
Tijdschr. Taal en
Letterk.

ƒ 7.40

ƒ 3898.99

--Totaal
IV

ƒ 172.10

Kosten van het
ƒ 4460.77
Jaarboek
Drukkosten van het
jaarboek
1950-1951, porti en
verzendkosten
Onkosten
ƒ 39.64
Jaarboekcommissie
--Totaal

V

Kosten van de
bibliotheek
1. Aangeschafte
boeken over 1951

ƒ 1510.86

2. Aangeschafte
boeken over 1952

ƒ 981.82

3. Boekbinden

ƒ 353.75

ƒ 4500.41

4. Brandassurantie ƒ 86.85
5. Bureaukosten

ƒ 150.05
--Totaal

ƒ 3083.33

VI

Kosten van eigen
uitgaven
10 % der totale
ontvangsten

P.M.

VII

Bijdragen
Nederl. Comm. van
geschiedkundige
wetenschappen

ƒ 25.-
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VIII

Prijs voor het
Meesterschap
Jaarlijkse
reservering

ƒ 200.-

IX

Aangekochte
effecten

ƒ 1002.85
--Totaal der uitgaven ƒ 12882.68

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 15794.77

Totaal der uitgaven

ƒ 12882.68
---

Saldo in kas op 1 Januari 1953

ƒ 2912.09
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B. REKENING VAN HET VASTE FONDS
ONTVANGSTEN

I

Batig saldo op Uo. ƒ 4542.48
December 1951

II

Legaat Mejuffrouw ƒ 1000.von Lessen

III

6 mnd. rente
ƒ 421.87
grootboek ƒ 33750.à 2 1/2 %

IV

Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 107.09
--Totaal

ƒ 6071.44

UITGAVEN

Aankoop ƒ 1550.- 2 1/2 % Grootboek

ƒ 1161.38

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 6071.44

Totaal der uitgaven

ƒ 1161.38
---

Saldo in kas op Uo. December 1952

ƒ 4910.06

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

Batig saldo op Uo
December 1951

ƒ 1954.76

Rente Kapitaal

ƒ 617.20

Rente Leidse Spaarbank

ƒ 27.62

Uitgelote effecten

ƒ 997.50
--Totaal

ƒ 3597.08

UITGAVEN

Prijs Dr J.B. Schulte
Nordholt

ƒ 1000.-

Aangekochte effecten

ƒ 1994.74

Bankiersonkosten

ƒ 6.45
---
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Totaal

ƒ 3001.19

RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 3597.08

Totaal der uitgaven

ƒ 3001.19
---

Saldo in kas op Uo December 1952

ƒ 595.89
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D. BIBLIOTHEEKFONDS
ONTVANGSTEN

Batig saldo over 1951

ƒ 470.53

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 11.28
--Saldo in kas op Uo
December 1952

ƒ 481.81

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

Saldo in kas op Uo
December 1951

ƒ 1806.77

Rente ƒ 11500.- 2 1/2 %
G.B.

ƒ 143.34

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 12.18
--Totaal
UITGAVEN

ƒ 1992.29
ƒ -.---

Voordelig saldo op Uo
December 1952

ƒ 1992.29

F. KOSTEN VAN EIGEN UITGAVEN DER MIJ
ONTVANGSTEN

Voordelig saldo op Uo.
December 1951

ƒ 5196.71

Rente Leidsche spaarbank ƒ 124.70
--Totaal
UITGAVEN

ƒ 5321.41
ƒ -.---

Voordelig saldo op Uo.
December 1952

ƒ 5321.41
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G. PRIJS VOOR HET MEESTERSCHAP
ONTVANGSTEN

Saldo in kas op Uo. December 1951

ƒ 655.59

Gereserveerd in 1952

ƒ 200.--ƒ 855.59

Alle rekeningen opgemaakt door de Penningweester
Leiden, 8 Mei 1953
(w.g.) C.C. Krieger
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd lid buiten het bestuur en het
gecommitteerd bestuurslid.
Leiden, 8 Mei 1953
(w.g.) F.A. le Poole
N. Bakker
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Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar
1953
A. ALGEMENE REKENING
ONTVANGSTEN

I

Saldo in kas Uo.
Dec. 1952

ƒ 2912.09

II

Rente van effecten ƒ 780.14

III

Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 2.64

IV

Uitgelote effecten

ƒ -.-

V

Achterstallige
contributies

ƒ 697.95

VI

Contributies 1953

ƒ 6369.25

VII

Buitengewone
ƒ 991.47
bijdragen der leden
Diverse
ontvangsten

ƒ -.-

Sonnettenboekjes

ƒ 33.--Totaal der
ontvangsten

ƒ 11786.54

UITGAVEN

I

Kosten van bestuur, ƒ 375.lokaalhuur etc.
1. Salaris secretaris
2. Bureau secretaris ƒ 505.01
Leiden
3. Bureau secretaris ƒ 100.Leeuwarden
4. Bureau secretaris ƒ 100.Nijmegen
5. Salaris
penningmeester

ƒ-.-

6. Bureau
penningmeester

ƒ 48.74

7. Lokaalhuur,
ƒ 112.50.
concierge, licht enz.
8. Kosten
ƒ 7.40
bestuursvergaderingen
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9. Reiskosten en
ƒ 185.10
represent. bestuur
--ƒ 1433.75
II

Kosten van
ƒ 25.algemene en
maandvergaderingen
Honoraria sprekers
Onkosten diner
jaarvergadering

ƒ -.-

Onkosten en
lichtbeelden

ƒ 644.06

Reiskosten
sprekers

ƒ -.--ƒ 669.06
--Transporteren

ƒ 2102.81
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Transport
III

ƒ 2102.81

Kosten van vaste ƒ 241.28
commissies:
1. Commissie taalen letterkunde
2. Commissie Wijn. ƒ 134.95
Francken-prijs
3. Historische
Commissie

ƒ 13.60
--ƒ 389.83

IV

Kosten Jaarboek:
Drukkosten, porti

ƒ 12.48

Onkosten
ƒ 11.58
Jaarboekcommissie
--ƒ 24.06
V

Kosten Bibliotheek: ƒ 748.30
Aangeschafte
boeken
Boekbinden,
schrijfbehoeften

ƒ 62.90

Brandassurantie

ƒ 86.85

Bureaukosten

ƒ 458.50

Bijdrage Ruilbur.
Kon. Bibliotheek

ƒ 10.--ƒ 1366.55

VI

Kosten van eigen
uitgaven:
10 % der totale
ontvangsten

P.M.

VII

Bijdragen:
Verg. voor Ned.
Muziekgeschiedenis

ƒ 10.-

VIII

Prijs voor het
meesterschap:
Jaarlijkse
reservering

ƒ -.-

Bewaarloon

ƒ 18.72

Verwervingsfonds

ƒ 15.-
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v.d. Hoogtfonds

ƒ 208.15
--Totaal der uitgaven: ƒ 4135.12

RECAPITULATIE:

Totaal der ontvangsten

ƒ 11786.54

Totaal der uitgaven

ƒ 4135.12
---

Saldo 1 Januari 1954

ƒ 7651.42
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B. REKENING VAN HET VASTE FONDS:
I

Batig saldo Uo.
Dec. 1952

ƒ 4910.06

II

Legaat

ƒ -.-

III

Rente Grootboek

ƒ 881.63

IV

Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 120.73
--Totaal der
ontvangsten

ƒ 5912.42

Aankoop effecten

ƒ 158.05
--Saldo 1 Januari
1954

ƒ 5754.37

C. LUCIE B. EN C.W. VAN DER HOOGTFONDS:
Saldo Uo. Dec. 1952

ƒ 595.89

Rente kapitaal

ƒ 908.73

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 11.55
Uitgelote effecten

ƒ -.--ƒ 1516.17

Prijs A. van der Veen

ƒ 1000.-

Aangekochte effecten

ƒ -.--ƒ 1000.--Saldo 1 Januari 1954

ƒ 516.17

D. VERWERVINGSFONDS DER BIBLIOTHEEK (vroeger Bibliotheekfonds)
Bijdragen

ƒ 1010.-

Saldo Uo. Dec. 1952

ƒ 481.81
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Rente Leidsche Spaarbank ƒ 37.Legaat

ƒ 5000.--ƒ 6528.81

Aankoop handschrift

ƒ 1000.-

Brill: Getijdenboek

ƒ 1950.-

ƒ 2950.---

Saldo 1 Januari 1954

ƒ 3578.81

E. DR C.J. WIJNAENDTS FRANCKEN-FONDS
Saldo Uo. Dec. 1952

ƒ 1992.29

Rente grootboek

ƒ 286.70

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 39.54

ƒ 2318.53
---

Transporteren

ƒ 2318.53
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Transport

ƒ 2318.53

UITGAVEN

Prijs H.A. Gomperts

ƒ 500.-

Prijs Joh. A. Oudendijk

ƒ 500.--ƒ 1000.--Saldo 1 Januari 1954

ƒ 1318.53

F. KOSTEN EIGEN UITG. DER MIJ.
Saldo Uo. Dec. 1952

ƒ 5321.41

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 112.10
--ƒ 5433.51
Dr P.v.d. Meulen, 1e
ƒ 350.termijn honor. ad ƒ 1000.Ned. Org. v. Zuiver
Wetensch. Ond.

ƒ 600.--ƒ 950.--Saldo 1 Januari 1954

ƒ 4483.51

G. PRIJS VOOR HET MEESTERSCHAP
Saldo Uo. Dec. 1952

ƒ 855.59

Gereserveerd over 1953

ƒ -.-

Rente Leidsche Spaarbank

ƒ 18.80
---

Saldo 1 Januari 1954

ƒ 874.39

Alle rekeningen opgemaakt door de Penningmeester
Leiden, 9 Juni 1954
(w.g.) W.H. Nagel
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Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd lid buiten het bestuur en het
gecommitteerd bestuurslid.
Leiden, 6 Juli 1954
(w.g.) F.A. le Poole
N. Bakker
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Bestuur en commissies
Bestuur
Voorzitter: dr P. Minderaa
Onder-voorzitter: dr J.N. Bakhuizen van den Brink
Secretaris: dr J.J. Mak
Penningmeester: mr W.H. Nagel
Bibliothecaris: dr A.H.M.C. Kessen
mej. dr N. Bakker, dr L. Brummel, B. van Eysselsteyn, J. den Haan, dr G.I. Lieftinck,
A. van der Veen, dr H. van de Waal, dr H. de Buck (afgevaardigde voor de N. tak),
dr Jos. J. Gielen (afgevaardigde voor de Z.O. tak, sinds 12 Dec. 1953 vervangen
door dr J.C. de Joode), dr A.C.H. van Loey (afgevaardigde voor België)

Contactommissie voor België
J. Coppens (voorzitter), K. Jonckheere, J. Kuypers, dr A.C.H. van Loey, M. Roelants,
G.E.K. Schmook (secretaris-penningmeester)

Bestuur van de noordelijke tak
Voorzitter: dr A. Jongkees
Secretaris: dr E.J.F. Smits
Penningmeester: dr C.J. Guibal
Assessor: dr G. Das

Bestuur van de zuid-oostelijke tak
Voorzitter: dr Jos. J. Gielen
Secretaris: J.C. de Joode

Commissie voor taal- en letterkunde
Secretaris: dr G.I. Lieftinck
dr A.C. Bouman, dr C.C. de Bruin, dr G. van Es (voorzitter), dr G.G. Kloeke, dr
F.H.K. Kossman, dr C. Kruyskamp, dr P.J. Meertens, dr F. de Tollenaere

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Secretaris: dr F. Gosses
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dr L. Brummel, dr A.W. Byvanck, mr S.J. Fockema Andreae, dr P.J.M. van Gils, dr
A.H.M.C. Kessen, mr E.M. Meyers †, dr T.H. Milo (voorzitter), E. Pelinck, mr R. van
Royen

Commissie voor schone letteren
Secretaris: Theun de Vries
J. Engelman, E. Hoornik, dr P. Minderaa, dr Victor E. van Vriesland (voorzitter);
corresponderende leden: dr W.P.M.A. Asselbergs (Z.O. tak), Hendrik de Vries (N.
tak)
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Commissie voor de bibliotheek
dr W.P.M.A. Asselbergs, dr F.W.N. Hugenholtz, dr F.J.M.L. de Tollenaere

Commissie voor het jaarboek
Secretaresse: mej. Dr N. Bakker
mr S.J. Fockema Andreae, dr W.R. Juynboll, dr G.I. Lieftinck (voorzitter), dr J.J.
Mak, dr P. Minderaa; corresponderende leden: dr J. Lindeboom (N. tak), dr L.J.
Rogier (Z.O. tak)

Commissie voor de uitgave van geschriften
Secretaris: dr G.I. Lieftinck
dr L. Brummel, dr F.H.K. Kossmann
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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.-

XIII.

Dat Baghynken van ƒ 7.Parys. Naar de
incunabel van ca
1490 uitgegeven
door C.G.N. de
Vooys en C.
Kruyskamp. 1954.
VII, 40 blz. Met 2 pl.
kl. 8vo.

ƒ 5.50

MEDE VERKRIJGBAAR DOOR BEMIDDELING VAN DE BOEKHANDEL
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