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Medousa van P.N. van Eyck
Door P. Minderaa
Evenals op de vorige jaarvergadering moest ik u ook ditmaal herinneren aan een
groot dichter, die aan onze Maatschappij en aan het Nederlandse volk is ontvallen.
Bepaalde ik toen in het niet-zakelijke deel van mijn openingsrede uw aandacht bij
de figuur van Nijhoff, ik zou thans gaarne met u mij verdiepen in het werk van P.N.
van Eyck en wel speciaal in dat grote en grootse, maar al te weinig bekende gedicht
uit zijn laatste jaren, waarin heel zijn zieleleven symbolisch is saamgevat, het
episch-lyrische Medousa. De diepe, centrale idee van dit gedicht is het verlangen
van de sterfelijke mens naar vereeuwiging, naar een verlossende eenheid met de
goddelijke harmonie, die eerst door de dood heen volkomen kan worden, maar ook
in het geschonden aardse bestaan, ten spijt van tragische en schuldige mislukkingen,
op beperkte wijze kan worden beleefd. Er is dan ook een duidelijke samenhang
tussen Van Eycks onmiddellijk-lyrische uitspraken van onvrede, verlangen en
verlossing en de beeldende weergave van dat alles, heel dit dichterleven lang, in
de figuur van Medousa. Het is haast vanzelfsprekend, dat met de ontwikkeling van
het zieleleven van de dichter ook de zin der Medousa-figuur zich wijzigde; eveneens,
dat de buitenstaander de indruk kon krijgen, dat Van Eyck met voorbedachten rade
zijn denken en gevoelsleven in deze Medousa-verhalen symboliseerde. Hij ontkende
echter zelf ten enenmale een dergelijke opzet.
Van zijn eerste dichterjeugd af, heeft het Medousa-motief Van Eyck geboeid. Op
zijn 15de jaar schreef hij een proza-verhaal over de liefde van Medousa en
Poseidoon. In 1908, als 21-jarig student te Leiden, componeerde hij een Medousa
in 4 zangen, waarvan slechts één uitvoerig fragment, Medousa en Poseidoon, in
zijn eerste bundel ‘De getooide Doolhof’ werd gepubliceerd. Het is interessant dit
fragment met de overeenkomstige partij in het definitieve gedicht te vergelijken. In
de editie van 1911 (W.B., de eerste v. 1909 in de Zilverdistel) gaf hij bij de titel een
uitvoerige noot, waarin dit fragment symbolisch wordt verklaard. Medousa, de
menselijke schoonheid, die altijd tot haar goddelijke oorsprong terug wil keren, heeft
- zegt hij daar - vóór al haar verdere dwaalwegen en haar verlossing, ‘dien droom
éénmaal in haar volkomen
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samenvloeiing met de natuur vervuld, zich zelve een godin gewaand’. Typisch is
wat de dichter in 1946 daarover in de aantekeningen opmerkt. Hij ontzegt die
verklaring voor het definitieve gedicht elk belang. Hij wil nl. tot geen prijs, dat de
lezer de indruk zou krijgen van een bewustsymboliserende opzet, een inkleding dus
van een voorafgaand gedachtelijk systeem in poëtische beelden. Hij schrijft dan
letterlijk: ‘Als mythe is dit een weliswaar krachtens het wezen van de mythe
noodzakelijk symbolische, maar nochtans buiten iedere bewuste symbolische
bedoeling om uit mijn innerlijk leven geboren verbeelding: voor mij zelf als lezer een
dankbaar aanvaarde aanleiding tot bewustwording van het leven, van mijn leven,
maar vooral ook van de poëzie, haar wezen en wonderlijke wegen’. U moet het
proces zich dus als volgt voorstellen: De dichter schrijft een verhaal. Hij is op een
geheel bijzondere wijze geboeid door de figuur van Medousa, zoals hij die ontmoette
in literatuur en beeldende kunst. Hij moet dat verhaal schrijven en juist dát verhaal,
omdat het op een niet na te rekenen wijze versmolten is met zijn eigen zieleleven
en daarvan de verhulde, maar tevens openbarende uiting zijn zal. Daarbij gaat hij
echter als dichter-arbeider objectief te werk; hij verzamelt de gegevens, raadpleegt
bronnen; de verantwoording daarvan vindt men in de Aantekeningen. Toch wordt
het zíjn verhaal, het verhaal dat hij geven moest en dat hem dwingt bij verschillende
interpretaties die de bronnen geven, te kiezen en het schaarse materiaal door een
in eigen visie gewortelde verbeelding aan te vullen. Allerlei denk-arbeid is in actie
aan de periferie, maar in laatste instantie wordt Medousa in hem geboren. Het
wezens-verband tussen haar leven en het eigene wordt hem soms, terwijl hij het
verhaal buiten zich schrijft, zo intens bewust, dat hij mijmeren kan: schrijf ik, over
haar vertellend, niet mijn eigen zieleleven? En: als ik van mij-zelf spreek spreek ik
dan niet van haar? Daarmee krijgt deze epische stof een lyrische inslag. Driemaal,
in voorzang, tussenzang en nazang, wordt dit lyrische zo geactiveerd, dat de dichter
direct over eigen leven zingen gaat, zonder dat echter de eenheid van het werk
verbroken wordt. Want niet alleen leven deze eigen zangen in eenzelfde poëtisch
klimaat, maar ze zijn op een bepaald punt van het verhaal door dat verhaal dwingend
opgeroepen: er was een innerlijke stem, die de verhaler deed stilstaan met een
nadrukkelijk: Dat zijt gij!
Er is hier aldus een zeer bepaalde eigen Medousa-gestalte ontstaan, sterk
afwijkend van de traditionele voorstelling van het starre, alle leven verstijvende
monster. Merkwaardig is het om te zien hoe objectieve,
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intellectuele verworvenheden bij de groei dier eigen zielsgestalte meehielpen of,
misschien beter gezegd, het groeiproces in actie zetten. Zo vertelt Van Eyck, dat
van 1908 af voornamelijk drie aspecten, die hij èn in Griekse bronnen èn bij geleerden
o

vond ‘mijn verbeelding beheerst en gedreven hebben’. Het zijn 1 ) de onderstelling,
dat Medousa de schrikwekkende kant van de zelf soms Gorgo genaamde Athene
vertegenwoordigt (zo o.a. Kristensen), waardoor een wezensverband gegeven was
o

tussen haar en Athene (de kern van Van Eycks schepping), 2 ) dat Medousa, in
onderscheiding van haar Gorgonenzusters, al is ze kind van goden, sterfelijk heet
o

(hier was de band met het menselijke verkregen) en 3 ) haar naam, de Heersende,
de vorstin (Otto: die Waltende), terwijl haar zusters namen dragen, die het
lichamelijke accentueren: Stheno, d.i. de Sterke en Eurualè, d.i. de Wijdsprongige.
De aantekeningen waarin Van Eyck op zijn consciëntieuse wijze deze dingen
meedeelt, hebben voor ons ook deze betekenis, dat ze ons interressante gegevens
bieden voor het verstaan van het gecompliceerde proces der
scheppingswerkzaamheid. Men is er nl. bepaald naast, als men zou gaan
concluderen (gelijk in gevallen als dit veelvuldig gebeurt): De Medousa van Van
Eyck stamt uit Pindarus, Lübker, Kristensen, Otto enz. Zo gaat het echter dikwijls
bij de verklaringen van een kunstwerk volgens de historische methode. Soms zelfs
met de zelfgenoegzame toon van: nu weten we waar Abraham de mosterd haalt.
Met het vaststellen van dergelijke bronnengegevens is van een kunstwerk zelf - als
het dat inderdaad is, een schepping, niet een bewerking in verzen - niets verklaard,
principieel evenmin als wanneer we weten bij wie de dichter zijn vulpenhouder heeft
gekocht.
Ik ga nu het gedicht van het begin af volgen om bij enkele belangrijke passages
even met u stil te staan. Na de opdracht en de motto's komt de voorzang. Hij grijpt
terug op de tijd waarin de eerste Medousa ontstond. Wij zien de jongeling die in de
nacht zijn huis verliet en in de stilte van 't sluimerend duin:
't Naakt licht der sterren en in hen 't ontheerd
Geluk der ziel, doch dan de vrede vond...

Reeds toen was zijn hart vervuld van de Medousa-droom, die
Bij 't eerste dichten al, de driftige ziel
Dwóng, dat zijn oog zich duizelig in haar oog,
Het gruwbaar-heerlijke, voorgoed verloor...
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Zij, Medousa was reeds lang - maar een eigen Medousa, niet die van prent of boek
- ‘zijn werkelijkheid en zijn symbool’ en die twee worden nader omschreven in een
paar regels, die de gehele jonge Van Eyck tekenen.
Schoonheid, vergankelijk, onvergankelijk; heil,
Ongenaakbaar en dodelijk; drift, vlam;
Dan grote vrouw, idee, godin; - en nu,
Hij zag 't voor 't eerst en zag 't voor immer: ster,
Maar ónbekende, hoop en doem voor 't hart
Dat haar begeerde en nooit aanschouwen zou;
Zijn eigenste: zijn vreemdste, - dat hij soms
Zou vloeken, maar altijd beminnen moest,
Begeren, als het hout de vlam, waardoor 't
Oplaait, een flakkerend vuur, maar snel verteert.

Dat is geschouwd in de terugblik van de oudere, na 40 jaar levens, de jonge Van
Eyck, worstelend in Baudelairiaanse tegenstellingen. Nu, midden in leed en tumult
van de oorlog, doemt dat lied van Medousa op in zijn gedachte en maanden lang
beheerst het hem. De stem van de jongeling van eens en van de oudere gaan
samenklinken in de mythe van: ‘de aarde ontrezen ziel / Op wie wij hopen; naar
wier wenk gericht, / Wij denken, dromen, werken, onverzaad / Vol van haar
menselijkheid, haar goddelijkheid’.
De eerste zang is onderverdeeld in 4 afdelingen. Dadelijk valt op, nu 't vertellen
aanvang, dat de versregel, metrisch dezelfde 5-voeter, lichter wordt, met meestal
4 accenttoppen.
Medóusa; nu dit láng gedícht begínt enz.
Het eerste onderdeel opent met een vervoerde aanroep tot Medousa als tot zijn
muze en verre ster om zelf in dit lied nu voor anderen, als reeds heel het leven lang
voor hem zelf, zingend te worden. Dan beschrijft het, donker-smartelijk inzettend,
de Gorgonen Stheno en Eurualè in hun grotten-labyrinth bij de donderende Okeanos
(prachtig sonoor van klankmuziek) en als tegenbeeld de in eindeloos verlangen
rondzwervende Medousa: schoonheid maar nog innerlijk leeg, ‘gespannen drift uit
hunkerend zielsgemis’, maar ook: in haar verlangen als ze uitstaart over de wateren
al onbewust wetend wat daar liggen moest: Elusion.
Nadat het 2de onderdeel teruggegrepen heeft naar Medousa's voorgeschiedenis,
haar leven in de Hades, waarheen haar vader door Zeus was
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verbannen en waar ze zittend aan de Stux de schimmen zag trekken en eens - voor
altijd in 't geheugen geprent - de terugkerende Orpheus zag voorbijgaan -, vertellen
het 3de en 4de onderdeel opnieuw van haar hunkerend zwerven. En in het 4de
speciaal, centraal in 't hele boek de twee nachten van openbaring. In de eerste, zag
ze mijmerend onder de sterren, één, ondraaglijk-fel moment, een wit-verblindend
licht en in een kramp als van stervenswee had ze één moment de vereenzelviging
met dat licht beleefd, overstelpend geluk en hete pijn in-enen; dan ging haar
bewustzijn onder in duisternis. En in de tweede nacht keerde ze uit onweerstaanbare
drang terug naar een dal waar ze bij dag de dienst vóór Athenes tempel bijwoonde.
Nu verschijnt de godin haar zelf in een lichtvisioen, verscheurender nog en zaliger
tevens dan het eerste. En teruggekeerd uit de extase, voelt ze nooit meer te zullen
kunnen rusten ‘voor ze als Athènè was, of tot de dood ontredderd, vóór haar dood’.
Men moet deze visioenen-symboliek als visioenen willen trachten te beleven. Het
is zo verleidelijk te gaan interpreteren in logische taal, maar dan schiet men steeds
te kort. Het is immers al ondoenlijk precies rationeel te omschrijven wie Medousa
en Athene symboliseren. Van Eyck noemt Medousa zelf meermalen de schoonheid,
maar dat woord is dan niet een aesthetische categorie, maar de volle ontplooiing
van in wezen boventijdelijke, vorm-geworden, in de tijd verschijnende, geestelijke
realiteit. In het verhaal is zij noodzakelijk geïndividualiseerd als een anthropomorphe
gestalte, maar wat met haar naam als met een teken is aangeduid, speelt zich af
binnen de menselijke ziel. En Athene is hier natuurlijk maar niet de strijd- of
wijsheidsgodin van mythologieboekjes, maar een personificatie van een de aardse
en zinnelijke beperkingen te boven gaande, eeuwige en goddelijke realiteit, die
verschijnt als een tegelijk verheerlijkend en verblindend licht.
In de tweede zang tracht Medousa, door verlangen voorgoed gewond, de
vereeuwiging te vinden onder de mensen en in de natuur. Eerst wil ze met haar
denken de lichtkern in alle geschapen vormen samenvatten. Na de ontgoocheling
van het denken leert ze zich zelf uitschakelen in overgave en beleeft ze de
schoonheid van de natuur, al verbergt die nog een geheim en al blijft zij eenzaam.
Ook in deze 2de zang zijn 4 onderdelen; vooral het tweede en derde, het vervoerde
rondzwerven over de aarde, de ontdekking der menselijke liefde, zijn vol van een
bloeiende poëzie, die herinnert aan Gorters Mei, maar met een geheel eigen toon,
minder naief, nog meer doorademd van een voortdurend elegisch ver-
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langen. Bij het vierde onderdeel wil ik even langer stilstaan. Het is de prachtige
episode van de voorlopige vervulling in de liefde - vereniging met Poseidoon, maar
die haar eenzamer dan ooit achterlaat, omdat de ziel er geen vereeuwiging,
vergoddelijking vond. Deze zang is de enige, die wij ook uit het gedicht van 1908
kennen (uit De getooide Doolhof) en het is voor de groei van Van Eycks dichterschap
belangwekkend die twee versies naast elkaar te leggen. De gang van het eerste
verhaal wordt in '46 gevolgd, maar overigens is een volledige omwerking doorgezet.
Slechts hier en daar keren enkele versregels ongewijzigd terug. Twee dingen treffen
vooral in de vergelijking. Het gedicht van 1908 is veel aardser, gekwelder, ook
zwoeler; dat van 1946 beschrijft niet minder een hartstochtelijk spel van liefde en
liefde-vereniging, maar het is minder krampachtig, rijper, milder, lichter van timbre.
En juist daardoor geeft het sterker de impressie van een, hoe ook voorlopige, reeds
diepe en harmonische bevrediging. Het tweede onderscheid is, dat de taal, de
plastiek, de metaforen in zuiverheid hebben gewonnen. In 1908 vindt men
uitbeeldingen die te luid, te hyperbolisch zijn en daardoor soms hol gaan klinken,
overtollige opvullingen, 1946 bracht maat en daarmee verinniging.
Midden in het gedicht staat nu de Tussenzang van 9 1/2 blz. Hij staat daar onmisbaar
en functioneel precies op zijn plaats. Enerzijds is het een wenselijk rustpunt, een
beschouwende overgang van Medousa's diepe teleurstelling in de liefde tot de
nieuwe komende weg: ondergang in trots, eindelijk bevrijding en heiliging. Maar
daarnaast spreekt deze zang duidelijk het eenheidsverband uit, dat we voortdurend
wel vermoedden, maar dat zonder deze directe lyriek schemerig bleef, het verband
tussen dit mythisch verhaal en de weg van 's dichters eigen ziel. Het is dan opnieuw
zuiver-gevoelde poëtische harmonie, dat dat eenheidsverband niet maar lyrisch
beleden wordt, maar ook zichtbaar wordt voor ons in de gestalten van de eigen
visioenen, die hem door Medousa's verhaal in de herinnering worden opgeroepen,
visioenen van een zelfde verlangen naar een paradijs van licht en vereeuwiging als
Medousa zoeken zal in de tuin der Hesperiden. Hij roeide op de rivier en ging dan
plotseling in de geest, langs het lichtpad door de zon op 't water gebaand, tot de
tuin der Vreugde, of hij beluisterde in de stilte, gebogen over het water, stemmen,
snaren en klokgelui uit een verzonken paradijs. En voor de derde maal, een wijde
ommuurde tuin in de bergen.
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De derde Zang vindt Medousa eerst volkomen ontgoocheld en verdoofd aan het
murmelend strand van Okeanos ‘die eindeloze rust van vreugde en smart’. Ze is
vervuld van doodsgedachten; het verlangen naar onsterfelijkheid lijkt een waardeloze,
dode droom. We zijn op een dieptepunt van het verhaal, bij de Okeanos, die het
beeld is van haar ziel:
grauwe wanhoops brakke vloed.
Aanwentelend door de bedding van haar leed.

Zij weet, dat zelfs de dood voor haar, aan wie geen liefhebbend mens de obool voor
Charon tussen de lippen leggen zal, niets dan smartelijk zwerven zou zijn langs de
oevers van de eens ontvluchte Stux. Dan, in die diepste verslagenheid, verschijnt
opnieuw Athene. Maar hoe geheel anders dan vroeger! Door half-bewuste slaap
heen hoort ze lichte riemslagen; door kracht van eigen ritme gedreven, snelt een
boot van blank licht voorbij. Voor op de plecht staat een vrouwengedaante en
Medousa herkent in haar, in Athene, een spiegelbeeld, de verwerkelijking van de
hoogste potentie en het diepste verlangen van de eigen ziel. Maar dat hoger,
vergoddelijkt Ik vlucht voorbij; Medousa blijft achter verlatener dan ooit.
In de 2de afdeling veert ze op tot nieuwe kracht, maar die opnieuw een waan zal
blijken. Losgeslagen van haar hemelse oorsprong, wil ze de vergoding uit zich zelf,
in zich zelf beleven.
Nu was het of de wereld zich in háar
Tesaam trok tot een harde kern, en niets
Haar dorst naar goddlijkheid meer lessen kon
Dan 't bittre zwelgen aan die ene kern,
Die dronken grootheid van 't vergode ik...

Dit wordt het hoofdthema van heel de derde zang. Het komt tot zijn felste variant
als Medousa zich de toegang tot de Hesperidentuin afdwingen wil en wanneer zij als dat titanswaan blijkt - de goden, zelfs Athene, gruwelijk vervloekt - en daarmee
zichzelf! Een bijzonder milde partij in het gedicht, geschreven met een welgevallen
vol geluk, is de schildering van deze tuin der Hesperiden, in zijn onwezenlijk, of
beter bovenwezenlijk droomlicht, symbool van een stoorloos geestelijk geluk. Juist
het felle contrast tussen de stille schoonheid en klaarte van de tuin en de razende
duistere trots van Medousa daar buiten geeft aan deze zang een prachtig relief. In
een kleine uitweiding bij de beschrijving van
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de tuin, spreekt de dichter zelf en het is belangrijk, dat hij het hier doet. Het symbool
voor het geestelijk leven, voor de goddelijke kern en voltooiing in de schoonheid is
in heel dit werk het licht: Men zou kunnen spreken van licht-mystiek. Daarom is
Athene, de lichtgodin, er centraal (tegenover Hades). (men vergelijke ook in
‘Meesters’ bijv. het visioen van S. Juan de la Cruz). Nu, de dichter onderbreekt hier
juist lyrisch het verhaal om van de diepe zin van het licht voor eigen ziel te spreken.
Die passage is belangrijk voor heel Medousa, maar ook voor het werk en wezen
van Van Eyck.
Ik sluit mijn ogen. In dat donker leeft
Alleen mijn geest nog met mijn ziel alleen.
Alles is stil, de wereld rond mij om
(Verijld, onwerkelijk) een herinnering.
Maar in 't doorzichtig wezen van de ziel,
In 't diepst, in 't binnenst binnenst, ziet de geest
Een licht, en 't is hem aanstonds of 't hem wenkt.
Maar 't wenkt hem niet. Iets ín hem is 't, dat zich
Getrokken voelt, stil in dat licht dringt, en Verzonken zelfs de laatste erinnering
Der wereld nu - zich zelf daarin verliest.
Dat blinde zelf-verlies van geest in ziel
Is 't Licht. Maar dan, in 't Licht hervindt de geest
Zich zelf als vórm der ziel, als vorm van 't Licht,
En ín zich, zo verzield, vernieuwd, hervindt,
Zíet hij de wereld óok: herschapen, nieuw,
De reine vorm der ziel, de Vorm van 't Licht, Alles, wereld en ziel, het Licht, hij zelf
Eén stil, hoog, helder, éeuwig Ogenblik,
Vol nameloze vreugde en heerlijkheid.
(blz. 152/3)

De vierde afdeling van deze 3de zang brengt de straf en de vervloeking. Medousa
wordt tot een Gorgone met slangenhaar en dodende blik; zo wordt ze, een daemon,
teruggejaagd in haar eenzaamheid.
De vierde, laatste, zang kondigt in zijn begin reeds verlossing en katharsis aan
in de aanroeping van Hupnos. Het verhaal van Hupnos en Endymion wordt hier
zinvol ingevoegd als een tussenmotief vol elegische mildheid in dit zo
donker-bewogen gedeelte van de symphonie. Hupnos
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daalt ook op Athenes bevel op Medousa, waar ze star, bewusteloos neerligt,
En ruiste zacht haar starre sluimer door.

Maar ontwaakt, in het 2de onderdeel van IV, staat zij in de volle tragiek van haar
vloek. Ik wijs nadrukkelijk op die tragiek, waardoor deze versteend-schone Medousa,
wier blik alle leven doodt, zo geheel anders wordt dan in de traditionele
voorstellingen. Prachtig en innig is die tragiek uitgewerkt in het sterven van de merel,
in wier oog Medousa haar blik zendt in een vreemde drang om zichzelf te
aanschouwen. Beter gezegd: de tragiek is in Medousa's hart, als zij het dode vogeltje
in de handen neemt. Geen wreedheid hier, maar een diep verlangen om te genezen.
't Is of ze haar eigen hart in de handen houdt en voelt verstenen. Is het dan wonder,
dat ze in zwaarste nood voorover valt? zelfs zonder te kunnen schreien?
Men kan in deze gehele zang een symbolische verbeelding zien van de tragiek
van een beauté maudite, van de poète maudit. Medousa zelf herdenkt hier ook haar
gehele leven in de opeenvolgende heerlijke en smartelijke ervaringen, de mystieke
ervaring van het licht, de roes en de droom der liefde, ja ook de trots en de opstand
als een lied van de ziel.
Zelfs toen ze, na haar bittere ontgoocheling
Met zich alleen, in ongenaakbre trots
Zich zelve als haar godin aanbeden had,
Was lofspraak en gebed der priesteres
Door sombere liefde en dankbaarheid vervoerd,
(Zij! Zij!) tot die godin, een líed geweest.
Haar steilste...

In de volgende onderafdeling zien we de heerlijkheid-en-doem-in-enen juist van de
dichterlijk-vervoerden, de geestelijk-wagenden. Niet de in stoffelijke begrenzingen
levenden zijn de slachtoffers van Medousa's blik, maar de merels onder de mensen,
heiligen, dichters, helden, bezielden allen, die 't aards geluk offeren in een angstig
zoeken ‘hersteld te zijn tot de oude vorm / van eeuwigheid-in-sterflijkheid’. Hèn
verschijnt Medousa. En: één duizelend ogenblik zagen zij haar aan, rillend van
geluk, hun diepste droom dromend; dan slaat hen de ontzetting voor het raadsel
en verstenen zij. Een andere gedachte, die hier zeer centraal
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is, is die van de zin van het lijden, van dit lijden van Medousa zelf en de anderen,
als een voorwaarde voor de verlossing.
De verlossing, die in Van Eycks gehele gedachtengang een verlossing is door
de dood heen, en de opgang van Medousa's ziel tot hemelse staat beschrijft IV, 4.
Als Perseus op Athene's bevel haar het hoofd heeft afgeslagen, stijgt in een stroom
van sterren uit haar Pegasos, het dichterpaard omhoog, die op zijn voorhoofd een
tong van vuur draagt (Pinkster), Medousa's ziel.
Het gedicht eindigt met de adoratie van dat ontoegankelijk Licht, die hemelse
schoonheid, waarvan de afglans, als schoonheid op aarde, de liefde en de hoop
der ziel wekt op de komende volkomenheid.
In de nazang geeft de dichter zich rekenschap van zijn grote droom van
godengestalten. En hij beseft, dat het de openbaring was, gelijk steeds de
dichterdroom is voor het hart dat meer begeert dan wat leed of tijdelijk heil ons hier
kan geven, openbaring van het eeuwige, het beeld, het teken van ons aller hoop,
de ster onzer ziel.
De nazang roept nadrukkelijk tegenover Medousa de gestalte van Christus op.
De dichter verhaalt, hoe eens zijn geloof in Christus gestorven is en hoe hij toen,
berooid, slechts heil zocht in het werk. Onvermoed was echter de bevrijding van dit
geloof een begoocheling en zocht hij in Medousa wat hij verloren had: ‘andere
lichtvorm van 't verzaakt geloof’. En zoo stelt hij zich de vraag:
Wie zal mij meer zijn: gij, - of hij, de god,
Die 'k toen verloor, maar die 'k in u herwon?

En dan beschrijft hij de beide symbolen zijner ziel, zoals die beide voortdurende,
bezielende tegenwoordigheid waren in zijn werkvertrek: boven de deurpost
stil-slapend het Medousa-hoofd; in de boekenwand het gebrandschilderd raam van
Christus in Gethsemané. En weer volgt de vraag:
Spreek ik van hem, van u?
Raadselige vraag in 't diepst geheim der ziel!

Ik mis hier de tijd de vorm-schoonheid van dit gedicht in details aan te wijzen. Daarom
slechts enige algemene opmerkingen. Overal treft ons het breed-stromende, de
zielvolle klaarheid, de in fijne nuances afgestemde muzikaliteit. Het is een werk
allereerst van zielsemotie, maar daarnaast, of liever daarmee versmolten van een
levende, bewegelijke intellectualiteit. De laatste maakt soms, als de gedachten en
visies elkaar
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verdringen en de dichter er niet één missen kan, de lectuur moeizaam door de
veelheid en breedheid der tussenzinnen, die ook zo typerend zijn voor Van Eycks
proza, bezeten als dat is door de behoefte naar een geestelijk-intellectuele
volledigheid: Maar het wordt in deze poëzie nergens redeneren, het is steeds
beelding, verbeelding van de ziel en ook het denkend beschouwen wordt voortdurend
een beeldend schouwen, menigmaal - ik denk aan de licht-visioenen, aan het
liefdesleven met Poseidoon, aan de Hesperidentuin, - in beeldenreeksen van
verrassende oorspronkelijkheid en coloriet.
Ik herhaal nog eens: men moet zich m.i. hoeden om van dit grote symbolische
gedicht een in alle details als een legkaart ineenpassende interpretatie te geven.
Ook bij een zo dialectische geest als Van Eyck was, zijn de verbeeldingen der ziel,
naar de eigen aard der poëzie, nooit in adaequate begripsredeneringen integraal
te vertalen. Poëzie is geen logica! De hoofdfiguren, Medousa en Athene blijven vol
complexheid. Van Eyck zegt bijv. zelf wel, dat Medousa de Schoonheid is, maar
deze Schoonheid is zeker niet uitsluitend aesthetisch te verstaan, maar omvat alle
aspecten van het tot een verloste harmonie met het goddelijke geroepen zieleleven.
Hij kon dan ook telkens Medousa's levensgang als een exemplair symbool van de
eigen zielegang zien. Zo roept de dichter in de slotpassage van het gedicht Medousa
nog eenmaal aan - en met dit citaat eindig ik mijn noodzakelijk beknopt overzicht-als
een in het innerlijk der ziel werkzame goddelijke genius.
Medousa, zo 'k u trouw blijf, onderhoud
De droom, mijn aandrift; sterk mijn wil en geef
Mij kracht en tederheid; 't geloof, de hoop,
Die 'k nimmer missen kon, niet missen kan;
En aan mijn ogen de enkelvoudigheid,
(Zìjn hoog vermaan!) die zelfs dit donkre lijf
Doorzichtig maakt, zodat ik eens, nog hier,
Onder úw mild en hemel-wijs bestuur,
Vol van uw glans in alles wat ik ben,
Een sterke, heldere vorm van licht kan zijn,
En, bij mijn sterven, nieuw en schoon en vrij,
Een zuivere lichtgestalte uit mij verrijst. Zwijg nu mijn stem, want de andere dag breekt aan,
Dit kort gebed zij 't eind van mijn gedicht.
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Het is mijn overtuiging, dames en heren, dat uw aanwezigheid hier haar bestemming
bereikt heeft, wanneer mijn fragmentarische beschouwingen over Medousa u er toe
brengen u op eigen wijze te verdiepen in dit magistrale gedicht, dat onze betreurde
Van Eyck ons als een schat voor immer naliet.
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Het vertalen van poëzie
Door P. Minderaa
Het is bijna een dooddoener geworden te constateren, dat onze moderne
Nederlandse letterkunde dichters en schrijvers telt, die, als ze schreven in een der
wereldtalen, onder de belangrijkste zouden worden gerekend, maar dat helaas de
praktijk is, dat wij bij vele buitenlanders te boek staan als een energiek volk, doch
zonder literatuur. Er is wel een merkwaardig groeiende belangstelling op zeer
verspreide plaatsen in de wereld voor de Nederlandse taal en letterkunde, maar die
beperkt zich toch noodzakelijkerwijs tot kleine groepen. Een belangrijk aantal
leerstoelen in het Nederlands in Frankrijk, Duitsland, Engeland, Amerika, Skandinavië
en Italië, voorposten van onze cultuur, die krachtdadige steun verdienen, kan toch
geen andere uitwerking hebben dan in beperkte uitstralingscirkels en bereikt
voornamelijk de geleerde wereld. Inlichtende overzichten voor het buitenland
bestemd, zoals Annie Romein's Alluvions et Nuages, kunnen belangstelling wekken
en zijn als zodanig toe te juichen, maar blijven op zich zelf gesteld theorie. Er is
maar één middel, dat afdoende het euvel onder de massa der buitenlandse lezers
kan verhelpen: vertalen. Dat is zeker niet geheel achterwege gebleven en soms op
bewonderenswaardige wijze geschied, maar voor zover men in den vreemde onze
auteurs door vertalingen kent, blijft het beeld hoogst onvolledig en scheef, doordat
dikwijls voor het beste en het typisch Nederlandse wordt aangezien, wat incidenteel
of op grond van commerciële speculatie van uitgevers in vertaling ter beschikking
kwam. Vandaar van verscheiden kant, gelukkig ook van regeringswege, thans het
bewuste streven systematisch en weloverwogen op ruime schaal vertalingen van
het beste te bevorderen. Vooral het Nederlandse P.E.N.-centrum met zijn gelukkige
internationale verbindingen heeft zich op dit terrein al enige jaren geweerd. De dit
jaar voor het eerst uitgekeerde Nijhoff-prijs voor vertalingen mogen wij als een
gelukkige stimulans dankbaar begroeten. Om op succes te kunnen hopen zijn echter
naast enthousiasme drie dingen nodig: geld (om met het laag-bij-de-grondse maar
onontbeerlijke te beginnen), deskundige personen, die al hun werkkracht en tijd
voor dit doel kunnen inzetten en niet het minst een weloverwogen tactiek, die met
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behoud van het vereiste peil de goede aanknopingspunten elders weet te vinden
en te benutten. De op instigatie van de regering mede door onze Maatschappij
opgerichte Stichting heeft in deze betere kansen dan er misschien nog ooit te voren
waren, maar ongeduldigen mogen zich voor ogen houden, dat zij de wegen voor
een doeltreffend offensief nog moeizaam heeft te verkennen. Ik kan u verzekeren,
dat daaraan wordt gewerkt en dat de redacteur van de Letterkundige Kroniek in de
N.R.C., die in het nummer van 21 Mei l.l. vanuit een begrijpelijke verontrusting een
‘Plan voor een Offensief’ opstelde, velerlei opperde, dat door het bestuur der Stichting
reeds is aangepakt.
Niet op haar werkzaamheden wilde ik heden Uw aandacht bepalen, maar op
enkele fundamentele vragen, die het vertalen van letterkundig werk oproept. Als ik
daarbij wijs op de bijna onoverkomelijke moeilijkheden, die het vertalen meebrengt
van wat de bloem is ener letterkunde, haar poëzie, dan geschiedt dat geenszins
om te ontmoedigen of sceptisch te stemmen. Dat moogt U van mij, die de
Maatschappij in de Stichting vertegenwoordigt, niet verwachten. Maar als wij het
vertalen willen bevorderen en beoefenen, dan moeten wij ons rekenschap geven
van mogelijkheden en grenzen, om niet het onmogelijke te begeren en om van harte
te bewonderen, wat binnen het veld der mogelijkheden bereikbaar blijkt.
Ik stel dus de vraag: is vertaling van poëzie mogelijk en zo ja hoe?
In principe gelden de haast onoverkomelijke moeilijkheden die ik U voor ogen ga
stellen, ook voor het proza, maar ze doen zich daar meestal in veel geringer graad
voor en laten zich dus gemakkelijker en voor een groter procent overwinnen. Ik denk
er niet aan te beweren, dat het in een roman of een essay uitsluitend aankomt op
de gebeurtenissen die erin worden verhaald, op de karakters die er worden getekend,
op de gedachten die erin worden ontwikkeld, zonder dat de wijze waarop dat alles
in de taal zijn uitdrukking vindt in klanken, ritmen, in al de idiomatische nuances van
de op persoonlijke wijze gehanteerde moedertaal, daarbij van zeer wezenlijk belang
zou zijn. Ook hier zijn, zodra er van literatuur gesproken mag worden, vorm en
inhoud één, of, beter nog, nauwelijks te onderscheiden. Maar dat neemt niet weg,
dat er toch in dit proza bij een noodzakelijk gebrekkige weergave van wat ik dan
maar de vormenwereld zal noemen, veel van het verhaalde of beschouwde in een
andere taal overdraagbaar blijft.
Men kan met een weliswaar slechts benaderend, maar naar ik hoop
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smakelijk beeld, de ervaring bij het lezen van een literair kunstwerk vergelijken met
het eten en genieten van een vrucht.
Er zijn vruchten, zoals de amandel, waarbij men de omkledende schil verwaarloost
en slechts de pit zoekt. Er zijn er andere, als perziken en kersen, waarbij het te doen
is om het heerlijk omhullend vruchtvlees en men de pit wegwerpt. Maar er zijn er
ook, waar zaad en vruchtvlees een zodanig mixtum vormen, een zo onscheidbare
twee-eenheid, dat men ze tezamen geniet, zoals aardbei of framboos.
Welnu, als wij zaad en omkledend vruchtvlees als beeld nemen voor de over te
dragen gedachte- en gevoelsinhoud en voor de vormenwereld van de taal, dan
behoren wij in het algemeen het letterkundig kunstwerk als frambozen te genieten.
Maar onze behandeling van veel proza nadert enigszins het hanteren van amandels
en sommige poëzie proeven en waarderen wij haast als kersen. Het inkledende
vruchtvlees heeft oneindig gevarieerder nuances van kleur, geur en smaak, van
vervloeiende vormen en lijnen dan de misschien veel voedzamer maar ook vaster
en constanter gevormde pit. En al gaat het dus in literair proza en in poëzie beide
om vruchtvlees en zaad als onscheidbare twee-eenheid, het is duidelijk dat de
vertaling geheel bijzondere eisen stelt in de poëzie, waar het vruchtvlees voor
verstaan en genieten een zo grote betekenis heeft. Maar laat ik haastig afstappen
van dit beeld, dat U misschien doet watertanden, maar dat als iedere vergelijking
hinkt en dat bovendien een waarheid uitspreekt, waaraan in zijn algemeenheid
niemand twijfelt. Ik bepaal mij nu tot de vertaling van het gedicht.
Wat is een gedicht?
Laat ik, in aansluiting by de phaenomenoloog Roman Ingarden (Das literarische
Kunstwerk) mogen formuleren: het literaire kunstwerk, met name het gedicht is een
in lagen opgebouwde structuur van taal- elementen, die normatief is voor de
uiteenlopende individuele ervaring en genieting. Het laatste heeft misschien reeds
een kleine verklaring nodig. Niemand is in staat het geschreven of gedrukte gedicht
integraal in zijn bewustzijn te verwerkelijken. Ieder gedicht, dat U leest, of voordraagt,
ook al schakelt U zo sterk mogelijk Uw eigen reacties uit, wordt úw versie van het
gedicht. Het gedicht zelf blijft een limiet, die we zo nabij mogelijk trachten te komen,
zonder volledig bereiken. Maar de structuur van het kunstwerk blijft normatief, d.w.z.
zij heeft het karakter van een opgave, die wij hebben te realiseren. Wij doen dat
allen noodzakelijk subiectief, maar dat is, dank zij het normatieve karakter, toch niet
wille-
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keurig. Dat neemt niet weg, dat reeds hier een principiële moeilijkheid ligt als we
het gedicht willen voordragen, parafraseren of overbrengen in een andere taal. Wij
vertalen immers steeds tot op zekere hoogte ons gedicht, onze realisering van de
opgave, die het gedicht-op-zichzelf ons stelt. Dat zal zijn werking uitoefenen in de
woordkeuze, in het ritme, in het klankvolume, in de algemene sfeer. Ik ga er daarbij
natuurlijk stilzwijgend van uit, dat vertalen van een gedicht veel meer vraagt dan
een zoveel mogelijk in gelijke orde overbrengen van de woordbetekenissen in een
andere taal. Die betekenissen zijn trouwens al, veel sterker dan in het proza,
zwevend; het zaad is onafscheidelijk van het vruchtvlees, de zin evenzo van de
verwerkelijking in dichterlijke taal.
Wij noemden het gedicht een in lagen opgebouwde structuur. Welke zijn die
lagen? Laat ik eerst waarschuwen voor een misvatting, alsof hier gedacht is aan
zelfstandig voorkomende, van elkaar af te scheiden lagen. De lagen, die ik noemen
ga, vormen een levende, verweven eenheid, maar wij kunnen ze abstraherend voor
de theorie afzonderlijk beschouwen.
Roman Ingarden onderscheidt in het literaire kunstwerk vijf strata of lagen en wel
1) de klanklaag, 2) die der betekenis-eenheden in afzonderlijke woorden of
woordcombinaties 3) de laag der behandelde obiecten, de wereld in het gedicht, 4)
de laag van het speciale gezichtspunt (de wereld is gezien of gehoord, van buiten
of van binnen uit enz.) en 5) die der metaphysische kwaliteiten, zoals verheven,
tragisch, heilig. De analyse van die 3de, 4de en 5de laag, wereld, gezichtspunt,
metaphysische kwaliteit, levert geen specifieke resultaten op voor het gedicht in
onderscheiding van het proza, de 4de, die van het gezichtspunt, is speciaal van
belang in epos en roman. Ik laat die lagen hier nu onbesproken en beperk mij tot
de beide eerste.
Daar is dan in de eerste plaats de klanklaag. Ieder taalkunstwerk en bovenal het
gedicht is immers primair een reeks van taalklanken, waaruit een emotie en een zin
worden verstaan. Een reeks van klanken; het gaat niet om de klank van afzonderlijke
woorden, maar om de gehele klanktextuur van een versregel en een combinatie
van versregels. De klanken hebben n.l. wel een bepaalde symboolwaarde, maar
een die uiterst variabel is. Pogingen om de emotionele en zelfs rationele
symboolwaarde van de afzonderlijke klinkers vast te stellen (denk aan het beroemde
sonnet van Rimbaud) zijn vrij onvruchtbaar, omdat 1) de symboolwaarde afhangt
van de gehele klanktextuur, waarvan die bepaalde klinker maar een element vormt
en 2) omdat de symboolwaarde ook op andere wijze niet
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absoluut is, maar zich aan ons opdringt in verband met de betekenis van woord en
zin. Van een absolute symboolwaarde kan men hoogstens spreken bij losse
tussenwerpsels als een uiting van emotie. Een algemeen geldende symboolwaarde
blijkt dan, doordat we als individu en als menigte bij pijn ‘au’ roepen, bij bewondering
of verbazing ‘oh!’ en ‘ah!’ en bij afkeuring ‘uuh!’ of ‘foei!’. Van een absolute
symboolwaarde zou men ook kunnen spreken bij klanknabootsende woorden als
sissen, donderen of koekoek, maar het is de vraag of die directe nabootsing van
het natuurgeluid nog symbool mag heten. Overal elders wordt de symboolwaarde
dus in hoge mate beïnvloed door de klanktextuur van een groter versverband en
door de betekenis. In een woord als droom heeft de lange open oo symboolwaarde,
maar alleen in samenhang met de betekenis; dezelfde klank krijgt een andere waarde
in hoon, weer een andere in stroom en nauwelijks enige waarde in boon en boom.
Een amusant voorbeeld van de samenhang met de zin gaf een grappenmaker, die
naast twee versregels van Kloos, die we plegen te bewonderen om hun symbolische
klank, twee andere stelde met dezelfde klanktextuur, maar met geheel andere
onsamenhangende betekenis. In dat 2de geval is de symboolwaarde nihil. Kloos
schreef de verzen:
De boomen dorren in het laat seizoen
en wachten roerloos den nabijen winter...

Het gehele klankbeeld in die regels suggereert ons de verstilde, melancholische
herfstsfeer. De grappenmaker stelde daarnaast de persiflage:
Mijn oom gaat porren of hij laat het doen
en wacht zijn broer boos in de weide ginter

en de hele symboolkracht is verdwenen! Men kan op de zuiverheid van de parallellie
in klanken hier de nodige aanmerkingen maken; met name is de stotende overgang
tussen broer - boos heel wat anders als Kloos' gerekte en vloeiende roerloos. Wellek
gaf in zijn Theory of Literature een minder amusant maar zuiverder voorbeeld, toen
hij naast ‘the murmuring of innumerable bees’, waarin wij het zoemen der talloze
bijen horen, stelde: ‘the murdering of innumerable beeves’, het afslachten van talloze
runderen. Er is dus een onlosmakelijke samenhang tussen de klanksymboliek en
de betekenis van de zin. Die samenhang is er ook in gedichten, waarin nauwelijks
van een redelijk opeenvolgen van betekenissen is te spreken, maar wel van een
suggestieve, associatief-verbonden beelden-
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reeks, zoals bijv. in Engelman's vocalise Vera Janucopoulos. Principieel raakt men
echter poëtisch op dwaalwegen, wanneer men een ritmische reeks klanken naast
elkaar zet zonder enige zin. Men gebruikt dan de taalphonemen als muziekklanken,
maar het is dan geen taal meer, tenzij als een reeks kreten en het is ook geen
muziek, of een zeer armetierige muziek, want de taalklanken kunnen met de oneindig
meer variabele der muziek geen wedstrijd aangaan. Doch dit laatste tussen haakjes.
Een soortgelijke ervaring doet men op met medeklinkers. We hebben allen een
instinctief gevoel voor de mogelijke klanksymboliek van bepaalde losse medeklinkers
en medeklinker-combinaties; er zijn zacht-vloeiende naast hard-stotende enz. Maar
die symboolwaarde is weer niet absoluut, ze is variabel binnen de uitingen van één
persoon en nog meer in verschillende talen. En ook hier zal zij altijd samenhangen
met de context en de semantische betekenis, ze wordt gevarieerd door de duur, de
hoogte, de klemtoon, ze wordt dikwijls pas voelbaar door alliteratie en als integrerend
onderdeel van de klanktextuur van een reeks van verzen. Dat alles is immers in het
gedicht ten nauwste aan elkaar aangepast of liever leeft samen in een natuurlijke
symbiose. De vertaler nu, die zich tot taak stelt met een zo zuiver mogelijk
aequivalent der woorden de uitgesproken emotie of gedachte in een andere taal
weer te geven, staat hier voor een haast onmogelijke taak. Hoe immers zal hij dit
gehele weefsel van klanken, die niet te scheiden zijn van betekenissen, met een
zelfde symboolwaarde in de andere taal weergeven of door een aequivalent weefsel
vervangen? En hij màg het niet verwaarlozen, omdat dit ‘vruchtvlees’ voor het gedicht
van zo eminente waarde is. Verwaarloost hij het wel, dan komt hij niet verder dan
een nauwkeurige parafrase. Van benauwende betekenis is daarbij wat o.m. Wellek
opmerkte, dat volledig gelijke klanken in verschillende talen woorden vormen niet
alleen van geheel verschillende betekenis, maar daarom ook van verschillende
gevoelswaarde. Bijv.: rok, in het Nederlands en Duits aanduiding voor verschillende
kledingstukken, in het Engels rots, in het Russisch fatum, in het Tsjechisch jaar.
Omgekeerd wordt hetzelfde begrip in verschillende talen met onderscheiden klanken
uitgedrukt, bijv. het Nederlandse klinken, Frans sonner, Duits laüten, Engels ring,
Latijn sonare. Ieder kan gemakkelijk zulke voorbeelden met vele andere aanvullen.
Ieder zal ook dadelijk inzien welk een moeilijkheid dit meebrengt bijv. als men een
zo integrerend verselement als het rijm bewaren wil in vertaling. Men wordt
genoodzaakt de volgorde der woorden (ook al een wezenselement) te
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wijzigen, andere, min of meer verwante woorden in het rijm te kiezen of een rijmwoord
als aanvulling in te voegen. De grootste kans van slagen heeft hij, die in een verwante
taal overzet. Adolf von Hatzfeld maakte in menig opzicht bewonderenswaardige
vertalingen van Karel van de Woestijne. Ik laat u de tweede strofe horen van de
beroemde ‘Opdracht aan mijn Vader’ vóór in Het Vaderhuis. De dichter schreef:
ik, die thans ben als een die in den avond vaart,
en moe de riemen rusten laat, gedreven
door zoele zomerwinden in de lage reven
en die soms avond-zoete waterbloemen gaêrt...

Wij hebben hier in het rijm vaart, gaêrt, gedreven en reven. Op het Duitse Fahrt had
Hatzfeld echter geen rijmwoord ter beschikking, dat bijeengaren betekent; gedreven
luidde voor hem getrieben en voor het rijmwoord reven had hij helemaal geen
aequivalent. Hij handhaaft het woord Fahrt, door de zin zo om te zetten, dat hij het
substantivum gebruiken kan; het verbum zou immers fährt worden. In het rijmwoord
daarop verliest hij de voorstelling van het bijeengaren als hij onnatuurlijk schrijft ‘der
Blumen um sich schart’. Getrieben voor gedreven wordt naar het midden van de
regel verschoven en in het rijm komt Schweben, dat in het oorspronkelijk helemaal
niet staat. ‘In de lage reven’ wordt tot ‘wo das Wasser eben’. De mooie alliteratie
van de r's in ‘de riemen rusten laat’, weer opgenomen in ‘gedreven’, verdwijnt bijna
geheel. Het peinzend stappende eerste vers met op één na alles eenlettergrepige
woorden en de daardoor expressieve uithaal in ‘avond’, ‘ik, die thans ben als een
die in den avond vaart’, verliest belangrijk aan karakter. En toch is de vertaling van
het gehele gedicht zeer waardeerbaar, al is deze tweede strofe de zwakste. Zij luidt:
Ich, der jetzt einer bin auf abendlicher Fahrt,
der müd die Ruder lässt, getrieben nur vom Schweben
des lauen Sommerwindes, wo das Wasser eben,
der manchmal abendsüsse Blumen um sich schart...

Wat zou er echter van de in de in dit gedicht zo intense klankwereld terecht kunnen
komen in het Engels of Italiaans?
Dames en Heren. In de beperkte tijd, waarin ik hier Uw aandacht voor de
problemen van poëzievertaling vragen mag, kan ik slechts enkele aspecten
fragmentarisch behandelen. Ik zal dus over de tweede laag in de struc-
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tuur van het gedicht, die oprijst uit de klanklaag, die der betekenissen, niet veel
zeggen. Er is daarover trouwens uitvoerig geschreven bijv. door ons medelid Dr A.
Weynen in zijn boek De Kunst van het Vertalen, waarin hij zich weer op talloze
andere schrijvers over dit onderwerp beroept of met hen polemiseert. Dus slechts
enige opmerkingen. Niet alleen bij het gedicht, maar bij ieder taalkunstwerk stuit
men op woorden en wendingen, die onverbreekbaar samenhangen met de
cultuurhistorische of geografische achtergronden in de grondtaal, die voor de taal
der overzetting niet bestaan. Woordspelingen gaan onherroepelijk verloren of moeten
door andere, soortgelijke worden vervangen, de nuancering van de uitdrukking door
slechts even meeklinkende partikels, zoals in het Grieks met μεν en δε, met γε, met
αρα of αρ moet men veelal laten uitvallen, omdat de omschrijving ervan bijv. in het
Nederlands veel te zwaar en te boekentaalachtig wordt. Ik heb er in de voorafgaande
weken bij de gymnasiale eindexamens weer van mogen genieten, wanneer een
examinandus, die het natuurlijk zo correct mogelijk wil doen, een luchtige constatering
als ως αρα φωνησας κατ αρ εζετο weergaf met: nadat hij natuurlijk zo gesproken
had, ging hij, zoals te verwachten was, zitten. Voor een examen, best! Maar als
literatuurvertaling is het veel te zwaarwichtig. En toch als men γε en αρα terwille
van de stijl herhaaldelijk laat vallen, mist men iets van de fijn-gelede
gedachtenuitdrukking. Groter moeilijkheden geven begrippen, die in de grondtaal
bijna synoniemen zijn met een lichte nuancering, die echter in de tweede taal niet
voorkomt of alleen met omschrijvingen is weer te geven. En dan is er het verschil
in de betekenis- en associatieruimte bij woorden, die in verschillende talen als
elkaars aequivalent gelden, maar bij vertaling elkaar slechts ten dele dekken. Zo
heeft het Griekse θυμος, oorspronkelijk levensadem, een zeer wijd betekenis- en
associatieveld, zodat wij in het Nederlands leven, hart, geest, gedachte, wil enz.
moeten kiezen, daarbij een momentele inperking makend van wat voor de Griek
een eenheid was. Dat alles en nog veel meer stelt de vertaler voor puzzles in proza
en poëzie, maar in de poëzie in verhoogde mate, omdat de versvertaling veel
nadrukkelijker de eis stelt een adaequate inhoud te geven bij een gelijk taalvolume.
Denkt U dan aan het compacte volume der klassieke talen met hun eigen vormen
voor persoon, tijd en wijze van het werkwoord zonder afzonderlijk pronomen
personale, zonder lidwoorden, met participium-constructies, die gehele bijzinnen
samenvatten, dan is het voorschrift ‘gelijke inhoud met gelijk volumen’ dikwijls een
onmogelijke eis en
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ziet de vertaler zich gedwongen bijv. twee verzen van het origineel in drie van de
moderne taal weer te geven of anders schijnbare overtolligheden (die er in een goed
vers natuurlijk niet zijn) weg te laten, of compenserende samenvattingen te
beproeven. Het vermeerderen van het aantal versregels is trouwens alleen toe te
passen, wanneer deze regels rijmloos zijn. Zo dringt het vertalen van de poëzie tot
een voortdurend schikken, passen en meten, een ongetwijfeld boeiend intellectueel
knutselwerk, maar waarbij de inspiratie allicht in het gedrang komt.
In het vlak van de betekenislaag ontdekken we echter in de poëzie nog ernstige
moeilijkheden, als wij ons bewust zijn hoe nauw deze samenhangt met de
klankenlaag. Zoals de symboolwaarde der klanken niet los te maken is van de
betekenis van het klinkende woord, zo is ook de betekenis niet een geïsoleerde
constante grootheid, maar vertoont zij allerlei schommelingen en variaties naar
gelang van de klanktextuur, waaruit zij oprijst.
P.N. van Eyck eindigde zijn prachtige in terzinen geschreven gedicht Non Incedo
met een gebed, dat zich over drie terzinen uitstrekt. Al de 9 versregels eindigen op
het woord ‘zijn’; dit vormt met het voorafgaande woord 3 verschillende, diep echoënde
rimes riches:-olen-zijn,-uren-zijn,-innen-zijn. Er zijn verder nog allerlei klankspelingen
in. De woorden krijgen in de ritmische deining van deze weerkerende klanken een
ijlende, bezwerende intensiteit, een diepe zielsresonans, die ze ontlenen tesamen
aan hun inhoud èn aan hun muzikale schikking. Hoort slechts:
Wanneer mijn zonden onverholen zijn,
En niet gelijk die sintelvuren zijn,
Die in bedriegelijke as verscholen zijn,
Laat hen niet zulke als eeuwig duren zijn,
Laat er een eind aan al dit dolen zijn,
Laat er een licht in donkere uren zijn!
Dit zal voortaan mijn enig zinnen zijn:
God, mocht ik eenmaal bij U binnen zijn
Bij hen die U, áltijd, beminnen zijn.’

In het Duits zou het missschien mogelijk zijn, met opoffering van de rimes riches,
enigszins een aequivalent te bereiken, al wordt het telkens
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terugkerende ‘zijn’ van het Nederlands hier beurtelings ‘sind’ en ‘sein’. Maar in het
Frans of Engels waar het werkwoord ‘zijn’ syntactisch naar voren verplaatst moet
worden, is het uitgesloten. Doch daarmee zou meteen de diepe intensiteit van duren,
dolen, zinnen en beminnen verloren gaan.
Een ander voorbeeld. Hoe krijgt letterlijk ieder woord een verheerlijkte
lichtend-blijde glans in de onovertroffen eerste stofe van Marsman's Paradise
Regained:
De zon en de zee springen bliksemend open:
waaiers van vuur en zij;
langs blauwe bergen van de morgen
scheert de wind als een antilope
voorbij.

Zuiver rationeel naar de betekenissen ontleed zitten deze 5 regels vol vreemde
voorstellingen, zoals de openspringende zon en zee. Dat de beelden ons toch
aanspreken als een zalige vreugde-expressie is niet het minst te danken aan de
klanktextuur, aan de alliteraties en binnenrijmen, aan het prachtig en stralend zich
openspreiden van de taal in de lange aa, uu en ij van die tweede regel: ‘waaiers
van vuur en zij’. Vertaal dat in het Frans, Duits of Engels: ‘éventails de feu et de
soie’, ‘Fächer von Feuer und Seide’, ‘fan of fire and silk’, en U kunt daarmee bij de
lezer nog wel hetzelfde beeld oproepen, maar het zijn a.h.w. waaiers, vuur en zijde
uit een andere wereld, U mist een dimensie.
Dames en Heren. U hebt er zich waarschijnlijk al in stilte over verwonderd, dat ik
nog slechts terloops repte van een wezenselement der poëzie: ritme en metrum.
Zij hangen ten nauwste samen met de klanklaag, maar ze vormen toch een eigen
wereld; zij zijn het primaire van de poëzie, zowel in tijd als in wezen, zoals de
bloedstroom het begin is en de kern van Uw leven. In het ritme, de constante
wisseling van beweging en rust, met haar versnellingen en vertragingen, met het
plotseling uitschieten van vonken of het langzaam uitdeinen, wordt het gedicht
geboren. Er ontstaat eerst in de ziel, als uitingsvorm van de bewogenheid, die ook
het kloppen van het lichamelijk hart en de snelheid van de adem regeert, een
emotionele golving, opkomend uit het onderbewuste. Zij gaat aanvankelijk soms
slechts gepaard met het woordeloos neuren van een innerlijke melodie. Dan ontstaat
er contact met het bewustzijn en het spraakcentrum en woorden duiken op in de
levensstroom, schikken zich in de emo-
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tionele beweging, dragen de kleur en de geur, het timbre van die speciale beweging.
Bewust en onbewust vullen elkander aan, vormen een eenheid, waardoor de woorden
meer bevatten dan het individuele bewustzijnsleven, maar in een onmiskenbaar
persoonlijke toon openbaringen geven van wat ervaren wordt aan bovenindividuele,
algemeen-menselijke, cosmische werkelijkheid. Ik herinner aan Van Eyck's
formulering van het versritme: ‘in een persoonlijke stem zingend geworden harmonie
van menselijke ervaringsritmen met het universele ritme van Gods scheppende
zelfopenbaring’.
Onder dit ritme, dat meegolft met de wisselvallige bewegingen van het zieleleven,
ligt als een soort normschema het metrum, dat in een systeem van tekens, die de
stroom indelen in harmonisch terugkerende groepen, vastgelegd kan worden. Ik ga
op de verhouding tussen ritme en metrum hier nu niet in; ik constateer slechts, dat,
daar we hier met de eigenlijkste wezenselementen der poëzie te doen hebben, een
vertaling ze niet mag verwaarlozen, het ritme helemaal niet, maar als het metrum
zich duidelijk openbaart, ook dat niet. Nu komen er echter grote moeilijkheden en
daarmee tegenwerpingen. Behoud van het ritme en metrum schept belemmeringen
om de inhoud van het te vertalen vers adaequaat weer te geven, vooral als het
geschiedt in een taal van een ander syntactisch type. Allerlei onnauwkeurigheid
wordt dan geaccepteerd, allerlei kunstgreepjes worden toegepast. Marouzeau heeft
dan ook veel voorkomende feiten geconstateerd, als hij schrijft: ‘vertalen in verzen
met weglatingen, stoplappen, allerlei arrangementen en transpositie, levert hoogstens
verzen, die geen poëzie zijn’. Er is veel meer te noemen. Om slechts bij de Westen Zuideuropese talen te blijven, de vormingswetten van het metrum lopen zo uiteen,
dat overbrengen van eenzelfde metrum in de vertaling soms onmogelijk, soms
onnatuurlijk-lelijk is. Ik bepaal mij als voorbeeld tot de hexameter. De metra in de
klassieke talen berusten op lange en korte lettergrepen. Wij plegen dat quantiterend
metrum accentuerend te laten horen, d.w.z. door accenten te leggen op de eerste
lettergreep van dactylus of spondaeus, die volgens vaste regels steeds natuurlijk
lang is of door zijn positie als lang wordt gerekend. Of we met die nadrukkelijke
accenten het Griekse vers geen geweld aandoen, laat ik maar in het midden. In de
bekende versopening bij Homerus bijvoorbeeld τον δαυτε προσεειπεν is de klemtoon
op τε van αυτε nogal tegennatuurlijk. Als wij, op grond van ons versgevoel de Griekse
hexameter lezen, zullen we tenminste het logische gedachtenaccent en het
metrumaccent door elkaar
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heen moeten laten spelen. De Germaanse talen kennen ook wel lange en korte
lettergrepen, maar het ritme berust op aceenten, die zowel op de lange als op de
korte kunnen vallen en die overeenstemmen met het gedachte-accent. Waar dat
niet geschiedt doet het vers artificieel aan. In een Nederlandse hexameter komt dat
veelvuldig voor, vooral ook omdat deze metrische reeks niet de omkering van
versvoeten kent, die in de iambische zo menigmaal effectvol de iambe door de
trochae vervangt, zoals tweemaal in één vers in deze strofe van Hooft's Claech-Leidt;
2de versregel:
‘In 't bloeyen van mijn jeucht en 't rijpen van mijn sinnen,
Deed mij d'álscheppende Godins spéelsiecke kindt
Loshartigh doch bedacht nu d'een, nu d'ander minnen...’

Het artificiële wordt sterker, wanneer terwille van een natuurlijke accentplaatsing
onnatuurlijke inversie nodig is. Hoor dat in twee hexameters uit de Odyssee-vertaling
van Boutens:
Zíj dan spánden de páarden los ónder het júk uit,
En die brachten op stal zij en zetten ze vast bij de kribben...’

met de geheel onnederlandse inversie en de artificiële klemtoon op En, terwijl wij
in de eerste regel de hexameter alleen onder de dwang van het schema volhouden,
omdat wij geneigd zijn een klemtoon te leggen op los en niet op onder. De hexameter
brengt nog veel andere moeilijkheden mee in het behouden van dat metrum. D.C.
Hesseling in een artikel in de Nieuwe Taalgids 1923 Antieke Metra in moderne
vertalingen heeft er onder meer op gewezen, dat de Latijnse en Griekse woorden
over het algemeen meer lettergrepen tellen dan die in de moderne talen en onderling
minder uiteenlopen in het getal dier lettergrepen. Daardoor kon men er met succes
naar streven het einde van een versvoet niet met dat van een woord samen te laten
vallen, hetgeen bij de moderne talen met hun kortlettergrepigheid veel moeilijker
slaagt. Het gevolg is, dat die vertaalde hexameters houteriger en losser in hun
geledingen worden. Een voorbeeld uit de vertaling van Boutens (Odyssee IV, 55):
σιτον | δαιδοι | η ταμι | η παρε | θηκε φε | ρουσα met slechts éénmaal de
samenvalling, werd bij Boutens: ‘De eerzame /huiszorg/haalde het/ brood aan,/
plaatste het/ voor hen’ met voortdurende samenvalling van het eind van een woord
en van de versvoet. De kortlettergrepigheid der woorden veroorzaakt verder, dat
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per hexameter een groter aantal woorden in het Nederlands optreedt. Nijhoff heeft
in een interessante bespreking van Boutens' Odyssee-vertaling (Gr. Nederland Mei
1938) waarover ik - wij woonden toen beiden in Zeist - levendige discussies met
hem had, deze kant nader bekeken. Hij vergeleek Odyssee IV, 15-65. Om niet
onbillijk te worden trok hij bij Boutens de lidwoorden en voorzetsels af, die in het
Grieks door een naamval aangeduid werden. Hij vond dan dat Homerus gemiddeld
6 à 7, Boutens 9 à 10 woorden per regel plaatst. De helft van Boutens' verzen heeft
10 of meer woorden nodig; Homerus heeft er maar één van 10 woorden, juist die,
waarin Menelaos heftig uitvaart tegen Eteoneus Daar elk woordeinde een kleine
pauze in de ritmische stroom betekent, zijn dus Boutens' verzen langer, tegelijk
onrustiger en heftiger. Dat laatste komt ook uit in de verhouding tussen dactyli en
spondaei, bij Homerus 164/86, bij Boutens 192/58, d.i. ± 2:1 en 3.3.:1. Ik ga op de
verdere resultaten van dit interessante onderzoek niet in (in de conclusies over de
caesuren heeft Nijhoff zich trouwens vergist). De genoemde détails bewijzen echter
volkomen, dat zelfs bij een zo knap classicus en bedreven dichter als Boutens was,
de handhaving van de versvorm het gehele vormtype van het epos verschoof, het
losser maakte in de geledingen, zwaarder en onrustiger. Toch dacht Nijhoff er niet
aan daarom de hexameter als onbruikbaar te verwerpen. Integendeel, hij schrijft
aan het slot: ‘Ik was zeer sceptisch gestemd ten opzichte van de hexameter in het
Nederlands, maar Boutens' arbeid heeft mij in de mogelijkheid voor het eerst doen
geloven (- mits men de Griekse wetten gehoorzaamt).’ Mij heeft hij daarmee niet
overtuigd. Bij een onverholen waardering voor de werkstukken van Boutens en
anderen, meen ik, dat de hexameter teveel weerstanden in onze taal ondervindt,
dat hij daardoor toch de expressie van de Griekse of Latijnse niet kan evenaren en
dat het epos zijn beste vorm in het Nederlands krijgt in ons eigen vertelvers bij
uitnemendheid, de 5-voetige iambe. Ik ben daarin versterkt door de lezing van de
Homerusen Vergiliusvertalingen van Dr Schwartz in zijn bundel verhalen uit de
klassieke oudheid Barnsteen. Deze oplossing lijkt mij ook zeker gelukkiger dan die
van hen, die als Van de Woestijne het oude epos in min of meer geritmeerd proza
vertaalden.
Na wat ik over de betekenis van ritme en metrum zeide, behoef ik nauwelijks nog
te herhalen, dat vertaling van poëzie, indien maar enigszins mogelijk in verzen
behoort te geschieden, maar dit sluit niet in, dat men tot eenzelfde ritme en metrum
verplicht is als de grondtekst heeft.
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Men zal díe ritmische vorm moeten kiezen, die in de taal, waarin men overzet het
natuurlijkste en zuiverste aequivalent geeft. Bij de hexameter en vele vormen der
lyriek, zoals de Sapphische strofe, kan men nog aarzezen; de volkomen muzikale
dansritmen van de Griekse tragediekoren zijn in de moderne talen eenvoudig
onbereikbaar.
In zijn rede gehouden bij de eerste uitreiking van de Nijhoff-prijs voor vertalingen
(gepubliceerd in Maatstaf, April 1955), heeft A. Roland Holst op een aantal andere
gevallen gewezen. Ook hij acht geboden, dat men zich zo strikt mogelijk houdt aan
de vormgeving van de oorspronkelijke tekst (hij noemt speciaal metrum, strofenbouw
en rijmschema), maar hij acht in het Frans de hexameter en het blank verse
onmogelijk en meent, dat de Franse vertaler voor Homerus zich zal moeten redden
met zijn rijmende alexandrijn, voor Shakespeare misschien zelfs het beste met
ritmisch proza. Ik verwijs U gaarne naar zijn verdere interessante overwegingen om
U nog één geval van anderen aard te noemen, waarmee ik zelf te worstelen had.
In regeringsopdracht vertaalde ik verleden jaar het 16e. eeuwse Latijnse schooldrama
Acolastus, een bewerking van de gelijkenis van de verloren zoon, in Nederlandse
verzen. Gnapheus of Fullonius, de dichter van het stuk, volgt in sterke mate de
Latijnse comediedichter Terentius. In diens spoor kiest hij voor de afzonderlijke
tonelen telkens een eigen metrum, dat met de sfeer van deze tonelen harmonieert,
daarbij uitgaande van het oud-Latijnse vers van Terentius, dat in het Nederlands
volstrekt onnavolgbaar is. Boven de afzonderlijke tonelen vindt men aanwijzingen
als senarii omnes, trochaeici catalectici, trimetri, octonarii en σκαζοντες (d.w.z.
hink-verzen). De omvang der versregels is door deze methode in de verschillende
tonelen sterk uiteenlopend, bij de octonarii ontstaat zelfs een lengte, die in
Nederlandse verzen volkomen ongebruikelijk is. Daarbij zijn de z.g. hinkverzen in
onze taal, gesteld dat ze lukken, volstrekt kunstmatig. Niet alleen stond ik dus voor
de onmogelijkheid alle variaties weer te geven in gelijke Nederlandse metra, maar
zelfs een toepassing in bereikbare gevallen zou de Nederlandse tekst chaotisch
maken. Ik koos een middenweg door een wisseling tussen iambische vijf- en
zesvoeters, de laatste natuurlijk voor de lange en zeer lange verzen. De in
trochaeïsche maat geschreven stukken hebben echter een eigen, extra levendig,
zo niet opgewonden karakter; hier achtte ik mij verplicht ook in het Nederlands
trochaeïsche vijf- en zes-voeters te gebruiken. Geheel op zichzelf staat tenslotte
een vreugdelied van Acolastus, bestaande uit vijf sapphische strofen. De iambe zou
hier in de vertaling aan de uit-
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zonderlijke positie geen recht doen, zodat ik hier ook in het Nederlands sapphische
strofen vormde. Dat ik aan de zeer wisselende vormwereld van Gnapheus slechts
ten dele een aequivalent gaf, ben ik mij bewust, naar ik meen gegaan te zijn tot de
grens, die een Nederlands spel toelaat.
Dames en Heren. In welke mate vertaling van poëzie slechts benadering kan zijn
heb ik U in een reeks van voorbeelden, hoop ik, duidelijk gemaakt. Wat ritme en
metrum betreft kunnen wij ons troosten met de gedachte, dat die voorbeelden in de
eerste plaats betrekking hadden op de vertaling vanuit de klassieken in het
Nederlands. Voor wat ons uitgangspunt was, de zo nodige vertaling van Nederlandse
poëzie in moderne wereldtalen, zijn de moeilijkheden hier aanmerkelijk geringer.
Maar afwezig zijn ze geenszins en laat ons niet vergeten, dat die van ritme en
metrum maar een onderdeel waren van een veel groter complex.
Wij zullen om dat alles van deze vertalingen niet afzien. Ik laat daarbij nog geheel
buiten beschouwing, dat de vertaling door een dichter, uit de ontmoeting van twee
dichters geboren, kan voeren tot herscheppingen, die eigenlijk een nieuw
gemeenschappelijk gedicht zijn (Roland Holst). Maar wij zullen ons bewust moeten
zijn, dat de vertalingen nooit of uiterst zelden voor de buitenlander de volle impressie
kunnen geven die deze poëzie ons zelf geeft.
Zelfs een z.g. inhoud, die dan wel volledig overdraagbaar zou zijn, kunnen we,
zoals ik aantoonde, niet geven afgescheiden van de vormenwereld, want vorm en
inhoud zijn niet alleen onscheidbaar, maar de zogenaamde inhoud krijgt zijn eigen
karakter en nuance in de vorm. Dat neemt echter niet weg, dat er veel te bereiken
is, juist als de vertaler zich zijn bijna onmogelijke taak volledig bewust is. En er
schuilt in deze taak een ongewone aantrekkingskracht, een uitdaging, bijna zou ik
zeggen een verleiding. Constantijn Huygens vervaardigde in 1623 een vertaling van
fragmenten van Guarini's Pastor Fido. De ‘Voor-maning’, die hij laat voorafgaan, is
een merkwaardig stuk. Hij vangt aldus aan: ‘Men kent mij voor een stom
wederspreker van alle Oversettingen; Selfs van de ghene die ick bekenne, dat
nutticheits halven niet en behoren wedersproken te worden, kan ick mij qualijck
beletten te walgen, soo wanneer 't sich gedraegt, dat ick de oorspronckelicke tale
verstae...’ En nadat hij dan de argumenten daarvoor gegeven heeft, gaat hij voort:
‘niettegenstaende so bitsen vooroordeel, ben ick noch de Mann die mij de oversetting
onderwonden hebbe van 't aerdighe Italiaensche werck, daervan
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hier weinige proeven achter aen volgen, mogelick als bewijsredenen van 't gene ick
tegen de vertaling staende houde’. Als slotzin schrijft hij nog kritisch: ‘Want, sonder
ons te vleyen, zijn de vertalingen van fraeye Schriften veel meer als schaduwen
van schoone lichamen? ende zijn die niet menighmael de ongelijckste, de slimste,
de mismaeckste?’ Ondertussen doet hij het toch maar. Mogen velen in onze dagen,
die even bekwaam zijn en even kritisch, hem navolgen tot een beter waardering
van onze letterkunde in de wereld.
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Historie en historiografie van de slag aan het Manpad (1304)
Door F.W.N. Hugenholtz
In 1826 hield David Jacob van Lennep zijn beroemde ‘Verhandeling over het
belangrijke van Hollands grond voor gevoel en verbeelding’. Het slot van deze
verhandeling vormt de Duinzang, waaraan de volgende strofen zijn ontleend:
Was het vreemd, zoo na 't zinken van 't achtbaar geslacht,
(Toen, vervallen aan 't Henegouwsch Wapen,
't Land met Vlaand'ren in strijd nu verloren zich dacht,
En der Landzaten deugd scheen te slapen;)
Was het vreemd, zoo, bij 't zien van den Hollandschen leeuw,
Dien de Blinkert verhief van zijn kruinen,
Jong en oud met triomfen en jubelgeschreeuw,
Kwam uit Haarlem gestroomd naar de duinen?
Waar hun WITTE verscheen als een gift van omhoog;
Hij, de zoon van dien Floris zoo goedig,
Hij, het beeld van dien vader in houding en oog,
En niet min dan zijn vader kloekmoedig.
Toen riep alles ‘Te wapen bij de oude banier!
‘Fluks te wapen, gij dapp'ren en vromen!
Ziet, uw helper, uw heirvoogd, uw redder is hier,
Ziet, het Hollandsche bloed is gekomen’.
En om HAAMSTEDE drong zich de landzaat bijeen,
En de bloedige strijd werd gestreden,
En der Vlamingen hoogmoed verging en verdween,
Bij het Manpad met voeten getreden.

Deze poëtische uiting voert ons terstond in medias res: Wij staan in de duinen, op
de historische grond bij Haarlem, die zo belangrijk is en was voor gevoel en
verbeelding. Van Lenneps redevoering was, zoals
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Kalff zegt, ‘een mijlpaal op den ontwikkelingsweg der Nederlandsche romantiek’.
Het spreekt dan ook vanzelf dat de lading der termen gevoel en verbeelding
romantisch was, zodat het voor de historicus niet van gevaar ontbloot is wanneer
hij ze overneemt. Toch wil ik het doen omdat het onderwerp mij gelegenheid zal
bieden iets te zeggen over de geschienis van een gevoel en over het werken der
verbeelding in de geschiedenis. Het zal zonder nadere uitleg duidelijk zijn, dat ik de
geleende termen een andere lading geef.
Vooraf een korte inhoudsopgave, voorzover de titel van dit opstel daarover nog
geen voldoende uitsluitsel geeft. Eerst spreek ik over de historie van de slag aan
het Manpad, vervolgens wil ik in enigszins chronologische volgorde de
geschiedschrijvers over de slag behandelen, om tenslotte een enkele opmerking te
maken waartoe bestudering van historie en historiografie in dit geval aanleiding
hebben gegeven.
D.J. van Lennep heeft niet alleen door zijn zang de herinnering levend gehouden
aan de slag bij het Manpad. Hij was ook de initiatiefnemer tot de oprichting van een
gedenknaald in 1817 op de historische plaats, vlak bij het buiten Het Huis te Manpad,
dat hij er bewoonde. Op het gedenkteken staat te lezen: ‘Ter eere van Witte van
Haamstede, Grave Floris' zoon van Holland, en van de brave burgers van Haarlem,
die met hem de vreemde mannen langs dit pad verdreven d. XXVI April MCCCIIII.
En ter eere van hen die tot ontzet van Haarlem bij dit Manpad hun leven waagden
d. VIII Juli MDLXXIII’.
Wat is deze slag aan het Manpad geweest? Daartoe een enkel woord over de
politiek-militaire toestand die tot de slag aanleiding heeft gegeven. Omstreeks het
jaar 1300 was Vlaanderen bezet door zijn leenheer, de Franse koning Filips de
Schone, die een einde wenste te maken aan de te grote autonomie der leenmannen.
Het graafschap Holland, zelf met Vlaanderen reeds eeuwen telkens in strijd gewikkeld
wegens het bezit van Zeeland bewesten Schelde, was sinds 1299 in handen van
de Henegouwse gravenfamilie der Avesnes, erfvijanden der Vlaamse Dampierres
en dus Frans georiënteerd. In 1302 vochten de Vlamingen zich vrij in een strijd
beginnend met de Brugse Metten en culminerend in de Slag der Gulden Sporen,
1
enkele jaren geleden nog herdacht . De Fransen waren zo geslagen, hun moreel
was dusdanig geknakt, dat de Vlamingen van hun

1

O.m. door het voortreffelijke boek van ons medelid Dr. J.F. Verbruggen, De Slag der Gulden
Sporen. Antwerpen/Amsterdam, 1952.
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kant vooreerst weinig te vrezen hadden. Dat gaf hun de gelegenheid een aantal
oude rekeningen te gaan vereffenen met Frankrijks bondgenoot
Henegouwen-Holland: Een Vlaams leger rukte het Zeeuwse eilandengebied binnen,
gesteund door Zeeuwse adellijke ballingen, w.o. Jan van Renesse, die zich in de
Guldensporenslag bijzonder had onderscheiden, ja zelfs op het kritieke ogenblik de
Vlamingen de overwinning had bezorgd. Het jaar 1303 zag het eerste zware beleg
van Zierikzee; even leek het alsof reeds toen het Hollandse vasteland zou worden
aangevallen, doch een wapenstilstand tot Maart 1304 wendde dat gevaar nog af.
Precies na afloop van het bestand, dat de Vlamingen plechtig in Den Haag hadden
laten opzeggen, voeren de Vlaamse transportschepen ten tweeden male de Zeeuwse
wateren binnen. De Hollandse hoofdmacht bevond zich op Duiveland, waar Utrechts
Henegouwse bisschop Guy de gelederen was komen versterken. Door de Hollanders
in het onzekere te laten omtrent de plaats waar zij aan land wilden gaan, stichtten
de Vlamingen verwarring in de gelederen van hun vijanden. Door een bliksemsnel
uitgevoerde landing kwam de strijd voor de gedesorganiseerde Hollanders nog als
een verrassing en wel als een zeer onaangename. Zij werden totaal verslagen,
Bisschop Guy van Utrecht werd gevangen, Willem van Oostervant, de latere graaf
Willem III, trok zich met de resten van zijn leger terug in Zierikzee dat zo zijn tweede
beleg te doorstaan kreeg. Enkele weken lang werd de stad vrijwel ononderbroken
bestormd, doch toen dat niet baatte werd tot een georganiseerde blokkade besloten;
wat voor het beleg niet nodig was, zette zich in Noordwaartse richting in beweging.
Allereerst werd een aanval gedaan op Dordrecht, dat zich echter zo goed verweerde
dat ook hier een geregeld beleg nodig bleek; troepen werden ervoor achtergelaten,
de rest, een kleine rest, wandelde door Holland, bezette stad na stad zonder slag
of stoot en stootte zich pas voor Haarlem weer het hoofd. Na deze vrijwel totale
verovering trokken de Vlamingen, na uit de steden gijzelaars te hebben meegenomen
en geïnterneerd in Gouda, naar Utrecht dat zich al evenmin verzette; deze stad zou
enige eeuwen aan de korte Vlaamse tijd herinnerd blijven door haar constitutie, die
1
in deze tijd kennelijk onder Zuidelijke invloed tot stand kwam .
De Vlaamse macht benoorden de rivieren was geen lang leven beschoren.
Nauwelijks een maand na de intocht volgde een overhaast ver-

1
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trek; wel bleef Jan van Renesse nog met een klein gevolg in Utrecht achter, doch
spoedig blies ook hij de aftocht. Bij zijn terugkeer stierf hij ten gevolge van een
ongeluk met een veerboot. De plotselinge verdwijning der Vlamingen uit Holland is
een onweerlegbaar feit; de oorzaak ervan heet dan te zijn de beroemde slag bij het
Manpad.
Wat deze slag nu geweest is, moet uiteindelijk in de geschiedbronnen worden
onderzocht. Voordat we ons tot die bronnen wenden, is het echter gewenst te rade
te gaan bij hen die in het recente verleden over deze zaken hebben gesproken. In
de laatste samenvatting der Nederlandse geschiedenis, de Algemene Geschiedenis
der Nederlanden, schrijft Prof. Niermeyer (deel II, blz. 304): ‘Hoe de Vlamingen uit
Holland verjaagd werden, is bekend. Witte van Haamstede, het Manpad zijn klanken
die een snaar in elk Hollands hart doen trillen. Sedert Wagenaar? Of sedert Melis
Stoke?’ Hier klinkt enige twijfel aan de betekenis van de slag, ja zelfs aan de
historiciteit ervan. Tot een bepaalde uitspraak komt Niermeyer niet. Hij had zich
hierbij kunnen beroepen op een noot op blz. 112 van de in 1923 verdedigde
dissertatie van de betreurde Berkelbach van den Sprenkel, die schreef: ‘De slag bij
het Manpad wordt het eerst genoemd bij Joh. à Leydis, lib. XXVI, cap. 14, ed.
Sweertius, Francofurti 1620, 240 en is uit deze vijftiende-eeuwse kroniek in de
populaire historie beland’. Al zegt Berkelbach het niet met zoveel woorden, hij
koestert ernstige twijfel. Zijn waarschuwing werd echter niet gehoord.
Volledigheidshalve slaan we ook de iets oudere handboeken op, die van Blok, van
Brugmans, van Geyl en van Gosses; zij spreken wel van een snelle bevrijding van
het Hollands grondgebied, maar noemen geen bepaalde bevrijdingsslag.
Vermoedelijk achtten deze auteurs het incident voor beschrijving niet belangrijk
genoeg.
In een Amsterdamse dissertatie van 1954, die van A.W.E. Dek, De genealogie
der graven van Holland, is intussen blijkbaar de twijfel verdwenen om door het oude
geloof te worden vervangen; Witte van Haamstede wordt er door de auteur genoemd
1
als de overwinnaar in meergenoemde veldslag . Tenslotte een citaat uit een ander
zeer recent geschrift, van de hand van J. Sabbe, verschenen in 1951 in de
Handelingen van de Mij. voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, en getiteld:
De vijandelijkheden tussen de Avesnes en de Dampierres in Zeeland, Holland en
Utrecht van 1303 tot 1305. Sabbe zegt betreffende ons onderwerp

1

Blz. 10.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955

35
letterlijk: ‘Met de Kennemers en de Friezen wist Witte van Haamstede een groep
1
Vlamingen te Hellegem ten Zuiden van Haarlem te verrassen en volledig te verslaan ’.
En daarmee is Sabbe, wiens studie van waarlijk exemplarische degelijkheid getuigt,
de eerste Zuidnederlandse historicus die de slag bespreekt; voorheen was in de
Belgische litteratuur dit gebeuren niet bekend.
De conclusie die hieruit kan worden getrokken is deze, dat de moderne historici
niet unaniem overtuigd zijn van de historiciteit en/of het belang van de slag aan het
Manpad; er zijn er die daaraan niet twijfelen, er zijn er die zich met enige
voorzichtigheid in de materie schijnen te bewegen, er zijn er die er het zwijgen toe
doen, het aan ons overlatend dit zwijgen te interpreteren.
Dit gebrek aan eensgezindheid der geleerden betreffende een roemrijk feit uit
onze historie rechtvaardigt een nieuw onderzoek. We willen eigenlijk toch wel eens
weten of Van Lenneps gedenkteken terecht of ten onrechte is verrezen. In de
negentiende eeuw, toen de naald werd opgericht, was van dergelijke twijfel niets te
bekennen; de Duinzang van Van Lennep bewijst het. En of we nu lezen in Arends
Algemeene geschiedenis des Vaderlands, in Bosscha's Nederlands heldendaden
te land - de hier besproken slag was een dier heldendaden - of in het Handboek
der geschiedenis van het vaderland van Groen van Prinsterer, hun verhalen komen
op hetzelfde neer; de strekking ervan is gelijk aan die van de Duinzang. Een kort
citaat uit het Handboek van Groen kan de sfeer het best weergeven: ‘20 Maart,
nederlaag bij Duiveland; Willem werpt zich in Zierikzee. Hooger nog moet de nood
klimmen; de magtige Hertog van Brabant voegt een talrijk heir bij de tallooze scharen
uit Vlaanderen herwaarts gestroomd; Holland veroverd tot aan den Haarlemmerhout;
alleen door Haarlem en Dordrecht wordt de vijand gestuit. Het Land op het punt,
naar menschelijke berekening, om als buit te worden verdeeld; naar Gods raad, om
te worden verlost. Witte van Haemstede, zoon van Floris V, van den edelen vorst,
slagtoffer zijner liefde voor het volk, ontplooit te Zandvoort de voorvaderlijke banier;
doet ze, met Hollands leeuw, wapperen en blinken op duinen en strand; de fiere,
jeugdige ridder trekt Haarlem binnen, omstuwd door de landzaten, ingehaald door
de burgerij; verslaat de Vlamingen aan het Manpad. De geestdrift der ingezetenen,
2
de schrik des vijands algemeen’. .

1
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Het is nu meer dan tijd ons af te keren van de litteratuur. Indien we werkelijk de
historie van de slag willen leren kennen, moeten we ons tot de bronnen, liefst tot
de contemporaine bronnen wenden. We hebben het geluk voor deze eerste jaren
van de veertiende eeuw gebruik te kunnen maken van de werken van twee Hollandse
tijdgenoten, Melis Stoke, die een middelnederlandse rijmkroniek, en Willelmus, de
Egmondse procurator, die een Latijnse geschiedenis in proza schreef. Melis Stoke
bekleedde een belangrijke functie in de kanselarij van graaf Willem III, zodat we
met reden mogen aannemen, dat hij goed was ingelicht over de gebeurtenissen
van zijn tijd. Zijn kroniek, althans het laatste deel ervan dat tot 1305 loopt, schreef
hij kort na het genoemde jaar, zodat de beschreven feiten nog fris in zijn geheugen
lagen. We mogen dus stellen dat hij het jaar 1304 kon beschrijven uit eigen verse
herinnering, puttend uit inlichtingen die zijn plaats ten hove hem kon verschaffen.
Wat zegt nu Melis Stoke over de bevrijding van het graafschap Holland van de
1
Vlaamse bezetting? . Vanuit Zierikzee, door de Vlamingen belegerd, ontsnapt met
klein gevolg per schip de zoon van Floris V, Witte van Haamstede, die zich op last
van Willem III naar Kennemerland begeeft. Hij landt er in Zandvoort, laat zich omtrent
de toestand inlichten, onthult wie hij is en verwekt grote blijdschap in Kennemerland
en in Haarlem, waar hij door de bevolking vol vreugde wordt ingehaald. Hij laat zijn
komst schriftelijk aan de andere Hollandse steden weten en krijgt toezegging van
hun steun.
Wanneer Stoke op dit punt van zijn kroniek is aangeland, springt hij tamelijk abrupt
over op een ander onderwerp, de opstand der Hollandse steden. Delft staat op,
Leiden eveneens, maar iets voorzichtiger. De Leidenaars gaan eerst in diep geheim
's nachts naar Gouda, verrassen de stad en bevrijden de daar geïnterneerde
gijzelaars. Schiedam komt in opstand, Dordrecht verjaagt zijn belegeraars en doet
een plundertocht in Brabant, dat zich te elfder ure bij de Vlamingen had aangesloten
om ook een stukje van de buit in de wacht te slepen. Schoonhoven, waar de Zeeuwse
balling Nicolaas van Cats namens de Vlamingen het bewind voerde, werd belegerd.
Het Vlaamse leger, dat zich te Utrecht bevond, vreesde te worden afgesneden van
zijn basis en keerde haastig terug naar Zeeland, langs de IJsel. Alleen Jan van
Renesse bleef nog enige tijd in Utrecht achter. Zo is Stoke's weergave van de
gebeurtenissen in April en Mei van het jaar 1304. In het kort komt het dus hierop
neer: De verschij-
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ning van Witte van Haamstede plus een louter stedelijke actie, waarin Witte van
Haamstede geen enkele rol schijnt te spelen. Een bevrijdingsslag komt in dit verhaal
niet voor.
Iets jonger dan Stoke was Willelmus Procurator, naar de mening van Vis, die aan
1
hem in 1950 een proefschrift wijdde, geboren tussen 1292 en 1294, en dus in 1304
een jongen van tien of twaalf jaar. Het eerste gedeelte van zijn kroniek, waarin hij
het jaar 1304 behandelt, schreef hij in 1321 of in 1322. Zijn mededelingen over de
door ons onderzochte gebeurtenissen zal hij dus wel niet uit eigen herinnering of
uit de eerste hand hebben geput. Daartegenover staat dat hij schreef in een
omgeving waar herinneringen aan de eerste jaren van de veertiende eeuw nog
levend waren, temeer omdat zich de zaken waarvoor wij ons interesseren afspelen
in de buurt van Haarlem, waar Willelmus zijn jeugd en de eerste jaren van zijn
volwassenheid doorbracht, de laatste in dienst der Brederodes. Uit een en ander
kunnen we wel de conclusie trekken dat Willelmus redelijk goed kan zijn ingelicht.
Over de bezetting en de bevrijding van 1304 is hij zeer kort: ‘Tegelijkertijd werd heel
Noord-Holland door Heer Jan van Renesse onderworpen; gijzelaars werden gegeven.
En kort maar krachtig gezegd: Heel Holland zou blijvend zijn onderworpen aan
Gwijde, indien niet een zekere ridder (miles quidam), Witte genaamd, een natuurlijke
zoon van graaf Floris, in het geheim uit Zierikzee was ontsnapt en overzee naar
Kennemerland was gekomen. Maar nadat deze ridder bij Haarlem was verschenen,
bloeide de geestkracht van velen, eerst dor, weder op en nadat een aanval was
gedaan op de stad Gouda en op andere steden werden de gijzelaars bevrijd en alle
2
met de Vlamingen gesloten verdragen verbroken’. Deze berichten zijn in wezen
dezelfde als die Melis Stoke ons heeft geleverd; commentaar erop is niet nodig.
Ook de Procurator noemt geen speciale bevrijdingsslag, geen slag aan het Manpad.
Tot zover de schrijvende tijdgenoten uit Holland. Volledigheidshalve verlaten we
even het graafschap om te zien hoe de tegenpartij dezelfde historie heeft te boek
gesteld. Ik kan er heel kort over zijn. De Vlaamse schrijvers uit de veertiende eeuw
hebben voor het conflict met Henegouwen-Holland wel belangstelling, maar bij de
meesten komt die belangstelling niet Noordelijker dan Zierikzee. De definitieve
nederlaag der Vlamingen wordt geweten - en terecht - aan de Frans-Hollandse

1
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overwinning in de zeeslag bij Zierikzee. Nauwelijks een paar schrijvers vermelden
iets van de Vlaamse aanwezigheid in Utrecht en Holland, zonder enige bijzonderheid
overigens; hun vertrek wordt alleen door de nederlaag in Zeeland verklaard. Gezien
in het geheel van het gewapend conflict tussen Vlaanderen en Holland was het
gebeuren benoorden de grote rivieren inderdaad veel minder belangrijk dan de strijd
om en bij Zierikzee, zowel te land als te water. We mogen zelfs wel aannemen dat
de grote successen in Utrecht en Holland de Vlamingen danig verrast zullen hebben;
hun strooptocht resulteerde er plotseling in een verovering, zonder veel
bloedvergieten tot stand gebracht. Het bewijs van deze stelling zie ik in de plotselinge,
nog lang niet noodzakelijke terugtocht. Deze opvatting kan nog steun vinden,
wanneer wij ons afvragen van welke orde van grootte de legermacht was die deze
snelle successen heeft geboekt. Op grond van verschillende cijfers die Sabbe ons
verschaft, mogen we het Vlaamse leger dat na het einde van het bestand in Maart
1304 Zeeland binnentrok taxeren op maximaal 3500 man, de bemanning der schepen
meegerekend. Dit leger leverde eerst een veldslag op Duiveland en bestormde
gedurende enkele weken Zierikzee; voor deze stad werd het beleg geslagen. Wat
aan manschappen daar niet nodig was, werd naar het Noorden gedirigeerd; van
hen werd een deel voor Dordrecht achtergelaten om ook deze stad te belegeren.
Met de resten wandelde men door Holland tot Haarlem toe, een poging deze stad
te belegeren deed men niet, voor zover bekend. Men had er vermoedelijk geen
soldaten voor beschikbaar. Tenslotte verdween de hoofdmacht naar Utrecht. Groot
zal deze troep toch zeker niet geweest kunnen zijn. Wanneer wij het goed zien,
waren er eigenlijk geen Vlamingen in Holland meer over, toen Witte van Haamstede
verscheen; een slag aan het Manpad is alleen al onmogelijk bij gebrek aan
tegenstanders. De niet-historiciteit van deze slag wordt ook bewezen door de
rekeningen der Vlaamse steden uit deze tijd. Het is bekend hoe gedetailleerd
dergelijke rekeningen plegen te zijn. Veel is eruit te leren betreffende het
oorlogsbedrijf, geleden verliezen worden er niet in verbloemd. Geen enkele
aanwijzing is er echter in te vinden dat in Holland, bij Haarlem of elders, verliezen
aan mensen of oorlogsmaterialen zijn geleden. Ik kan dan ook geen andere conclusie
aan dit betoog over de historie van de slag bij het Manpad verbinden dan deze: Een
veldslag waardoor Holland werd bevrijd van de Vlaamse overheersing is nooit
geleverd; de slag bij het Manpad is niet gestreden.
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Maar hoe komt het verhaal dan in de wereld? Op deze vraag is geen afdoende
antwoord te geven. Wel is het mogelijk objectief te constateren op welk ogenblik de
slag in de Noordnederlandse geschiedschrijving opduikt, maar het interessantste
probleem: Hoe komt die allereerste auteur er aan? is tot dusverre niet opgelost.
De zgn. Divisiekroniek is zowel een einde als een begin. Verschenen in 1517,
sluit deze kroniek de middeleeuwse historiografie af. Het is de verzameling van het
meeste wat de middeleeuwers aan kennis omtrent het verleden van hun landen
bezaten. Een begin is het omdat de Divisiekroniek de basis werd van de kennis die
de moderne tijd omtrent de Middeleeuwen zou bezitten, tot op het moment dat eigen
bestudering van die periode het beeld ingrijpend wijzigde. Bovendien was de
Divisiekroniek tot Wagenaar toe eigenlijk hèt geschiedenisboek; talloze malen
geëxeerpeerd, was het gedurende enkele eeuwen dè historische leesstof voor jong
en oud. Wat in de Divisiekroniek stond, werd - zo zou men zonder veel overdrijving
kunnen stellen - geestelijk eigendom van vele generaties; de meeste anecdotes en
verhalen, waarmee lange jaren, misschien nu nog wel, het onderwijs in de
middeleeuwse geschiedenis werd of wordt geïllustreerd, zijn uit de Divisiekroniek
waarin zij verzameld werden afkomstig. Het is daarom verre van willekeurig, wanneer
dit historiografisch onderzoek begint bij het jaar 1517 en dus met het raadplegen
van de Divisiekroniek om te zien welk beeld men zich op de overgang van
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd van de gebeurtenissen van 1304 had gemaakt. Er
1
staat dan het volgende te lezen :
‘Als Heere Witte van Haemstede met luttel wapentuers binnen de stede van
Haerlem was ghekomen heeft hy synen bannier mitten roode leeuwe ontwonden;
terstondt zijn by hem gekomen alle dat volck uyt Kermerlant, uyt Waterlant ende
veel uyt Oost ende West-Vrieslant, lovende God dat sy eenen hooftman hadden
vanden rechten bloede van Hollandt gekomen wesende; ende als heere Witte sach
dat sy alle waren bereydt mit hem te gaen is hy uytghegaen met ontwonden
blinckende bannieren met een vreesselick geluyt van basuynen. Ende als sy quamen
by Hillegom is hen daer te moete ghekomen met een groote menichte van
Vlaminghen de President van Vlaenderen ende daer geviel eenen grooten strijt
overmits de vreesselicke slaghen ende dat groote gecrij dat daer was van den genen
die geslagen werden’. Het werd voor Witte een grote
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overwinning; de gesneuvelde Vlamingen werden ontkleed, hun kleren en wapens
op een hoop gegooid. ‘Ende dese wech wordt op huyden noch desen dach ghenoemt
oudt mannepat.’ Vervolgens gaat het zegevierende leger met Witte aan het hoofd
naar de Hollandse steden: In Delft zouden in één straat 500 Vlamingen zijn
omgebracht, vandaar dat die straat Vlamingstraat werd genoemd.
Het gehele verhaal is al compleet; tussen het relaas van de Divisiekroniek en dat
van de geciteerde negentiende-eeuwse auteurs is eigenlijk geen enkel verschil. Op
één merkwaardigheid die reeds zal zijn opgevallen wil ik de aandacht nog even
vestigen. ‘Ende dese wech wordt op huyden noch desen dach ghenoemt oudt
mannepat’. Ik heb eerst gedacht dat dit een drukfout was, maar ik geloof nu dat het
een vergissing is geweest van een andere soort, waarmee we nog wel iets kunnen
beginnen. De hele passage is een vrijwel letterlijke vertaling van het desbetreffende
gedeelte uit de grote Latijnse kroniek van Johannes à Leydis, waarover straks. Nu
zou deze kroniek pas in de 17de eeuw worden gedrukt, in 1517 waren er dus alleen
maar een of twee handschriften van te raadplegen. Johannes à Leydis schreef,
omstreeks 1490: ‘et deinceps via illa dicitur in hodiernum diem vulgariter Ant
1
mannepat’. Cornelius Aurelius, de schrijver van de Divisiekroniek meende hier te
lezen a u t , wat niet onmogelijk is bij de grote gelijkenis van de u en de n, en
veranderde de schrijfwijze in o u d t . Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat Aurelius
in 1517 de naam van de slag voor het eerst hoorde; zeer bekend zal die naam toen
dus nog niet geweest zijn.
De bron van de Divisiekroniek was dus hier Johannes à Leydis, die zijn kroniek
omstreeks 1490 geschreven moet hebben. Aangezien zijn relaas al in de vrij letterlijke
vertaling van Cornelius Aurelius is geciteerd, hoeft alleen maar op een enkel
verschilpunt te worden gewezen: Zo sprak Johannes nog slechts van Kennemers
en Friezen als bondgenoten van Witte van Haamstede; de Waterlanders zijn van
Aurelius afkomstig. De merkwaardige titel President van Vlaanderen heeft hij ook:
Praeses Flandriae, een niet te identificeren functionaris. Ondanks deze verschillen
op ondergeschikte punten is het verhaal in zijn volledige vorm dus in ieder geval
terug te voeren tot ± 1490, of nauwkeuriger 1484-1494, een decennium waarin
volgens mededeling van de auteur zelf de kroniek in tweede redactie is tot stand
gekomen. De eerste redactie moet van vóór

1

Ed. Sweertius, Rer. Belg. Annales, 1620, blz. 239-240.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955

41
1469 dateren en is niet gedrukt; het handschrift ervan bevindt zich in de
Universiteitsbibliotheek te Leiden. Beide redacties zijn in de hier behandelde passage
volkomen gelijk op één belangrijk verschil na. In de eerste versie komt de zinsnede
over de naam van de slag niet voor: Die is de auteur in 1469 blijkbaar nog niet
bekend.
We vervolgen de weg terug en ontmoeten ons verhaal weer, maar iets minder
volledig, in de Chronica de Hollant et ejus comitatu, omstreeks 1480 bewerkt door
1
een Anonymus Latinus . Deze vertelt ons van Witte's aankomst in Haarlem, ‘ubi
dissolvit vexillum ex parte Wilhelmi Comitis’. Kennemers en Friezen vallen hem bij
‘et clamabant: Laus Deo, quod sanguis proprius Hollandiae nobis advenit’. En
terstond trok ‘Dominus Wit’ uit tegen de Vlamingen en toen hij kwam ‘prope
Hyghedom, vel ut modo Hillegom prope Haerlem’, ontmoette hij een menigte
Vlamingen, die allen werden gedood en beroofd; de buit werd opgetast en bleef
achter: ‘Hoc signum erit ad demonstrandum eis, cum redierint, quid eis ibi accederit’.
Witte gaat dan naar Leiden en Delft waar hij nog 500 Vlamingen doodt. Het is het
nu reeds langzamerhand bekende verhaal; alleen de naam van de slag wordt in
deze kroniek nog niet genoemd.
Gaan wij nu nog iets verder terug, dan komen we bij het Oude Goudsche Kroniekje
2
van ± 1440, de oudste bron van de slag: ‘Hierna tooch Heer Wit van Haemstede
mit eenen hoghen vloet ende seylde buyten om ende quam tot Santvoort ende tooch
binnen Haerlem. Daer hij zijn bannier ontwant mitten rooden leeu ende seyde het
was een groote schande dat men also tlant opgeven soude sonder slach of sonder
stoot’. De Kennemers en de Friezen zijn van de partij, wanneer Witte oprukt tegen
de Vlamingen, die hij ontmoette bij Lisse onder hun aanvoerder Severijn(?) van
Vlaanderen. Witte behaalt op dit leger de overwinning. Typisch dat na de overwinning
Witte van Haamstede, althans volgens deze schrijver, niet blijkt op te rukken in
Zuidelijke richting naar de Hollandse steden. De steden namelijk komen in opstand
naar aanleiding van de heuglijke mare en schijnen alles zelf verder te hebben
afgekund; van grote moordpartijen in de steden wordt in dit bericht niet gesproken.
Dit is het vroegste bericht dat wij over een bevrijdingsslag bezitten. In de kronieken
die kort voor 1440 zijn voltooid is van iets dergelijks nog geen sprake, zodat we
kunnen besluiten dat tussen 1440 en 1490 het verhaal

1
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Ed. Matthaeus, Analecta, V, blz. 553-554.
Ed. Scriverius, 1663, blz. 90-91.
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van de Slag bij het Manpad is ontstaan. Hoe het precies is ontstaan blijft duister, al
geloof ik wel er enig licht op te kunnen werpen. Het verhaal namelijk duikt niet geheel
en al plotseling op, er zijn in de vroegere geschiedschrijving, misschien te beginnen
met Melis Stoke zelf, enige aanloopjes te vinden.
Stoke sluit zijn relaas over de historie van het hele jaar 1304 af met de verzen:
‘Ende mosten Hollant aldus laten, dat si sciere hadden ghewonnen ende dat si niet
behouden connen. Des hadden si scande ende onnere. Si verloren an desen kere
scepe, have ende oec liede’. Het is een opmerking die op het totale krijgsbedrijf van
het genoemde jaar betrekking heeft en zeker niet alleen slaat op de handelingen
van Witte van Haamstede alleen. Een halve eeuw na Stoke schreef Beka zijn kroniek;
1
hij is over 1304 helaas erg kort. Hij vermeldt dat Witte te Zandvoort kwam ‘per
turbulentum aequor’ (= de hoge vloed uit de Goudse kroniek), dat hij gijzelaars heeft
bevrijd en Vlamingen ‘sine numero’ heeft gedood. Kort en onvolledig dus, maar niet
onbelangrijk voor de verdere evolutie van het verhaal. Weer 50 jaar later, rond 1400,
2
is er een onbekende schrijver , die Witte laat arriveren met een Hoecboot, een
bestaand scheepstype. Hoe weet deze auteur van 1400 wat geen zijner voorgangers
heeft geweten, n.l. het type schip waarop Witte uit Zierikzee is ontkomen? De
verklaring moet worden gezocht in een aardige vergissing van de schrijver; we staan
hier weer voor een leesfout, waaruit blijkt dat ook de middeleeuwers zelf wel eens
last met het schrift hadden. In het in die dagen gebruikelijke schrift immers is niet
veel verschil tussen de woorden hoechvloet en hoeckboet; en zo werd Beka's ruwe
zee tot een scheepje. Maar hoe hij dan ook in Holland kwam, hij verjoeg de
Vlamingen en achtervolgde hen tot in Leiden toe.
Weer 25 jaren gaan voorbij; de auteur van een van de vele vermeerderde en
3
vertaalde Beka's heeft in 1425 veel moeite gehad met het Latijn. Witte kon, zegt
hij, wegens een ‘verstormde zee’ niet in Zandvoort komen, kwam blijkbaar te Haarlem
aan, bevrijdde de gijzelaars en hij en zijn medestrijders ‘sloegen die Vlamingen
doot, waer dat syse vonden’. Van dit stadium tot de veldslag, de latere slag bij het
Manpad, was het nog maar een klein stapje. We kunnen dus de groei van het verhaal
van de slag wel enigszins volgen: De Vlamingen worden verjaagd, maar daarbij

1
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Ed. Buchelius, 1643, blz. 106.
Kort Chronykje van Holland, ed. v. Mieris, 1740, blz. 222.
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blijft het niet, ze worden verjaagd en gedood, nagezeten tot in Leiden toe, ja zelfs
tot in Delft. Deze achtervolging zal, naar het oordeel der Middeleeuwers, het gevolg
moeten zijn geweest van een slag en die slag moet noodzakelijkerwijs zijn geleverd
tussen Haarlem en Leiden, eerst bij Lisse, toen bij Hillegom, toen bij het Manpad.
Het is mogelijk dat een reeds bestaand Manpad, door zijn naam alleen heeft
1
bijgedragen tot de uiteindelijke localisatie van de slag .
Naar aanleiding van historie en historiografie thans nog een enkele opmerking. De
eerste betreft Witte van Haamstede.
Deze hoofdrolspeler in het drama van 1304 was een zoon van Floris V bij een
dochter van de Heer van Heusden. In 1299 was hij beleend met de heerlijkheid van
Haamstede. Wanneer men nu de slag bij het Manpad als niet-historisch afwijst, wat
dan te denken van het optreden van Heer Witte? Ik vermeldde al eerder dat Stoke's
verhaal compositorisch merkwaardig is. Hij geeft een vrij uitvoerige beschrijving van
Witte's aankomst en blijde intocht in Haarlem. Plotseling gaat hij dan over op een
nieuw hoofdstuk: ‘Hierbinnen eist also ghevallen, dat te Delf keren begonde’, waarna
een verhaal volgt van de opstand in de verschillende steden en daarbij speelt Witte
van Haamstede geen enkele rol meer. Hij komt, in de beschrijving van Stoke, aan
de hele bevrijding niet meer te pas. Stoke legt bovendien door het gebruik van het
woord ‘hierbinnen’ geen causaal verband tussen de komst van de ridder en de
stedelijke opstanden, die hij als min of meer gelijktijdig voorstelt. De Procurator is
veel beknopter, maar suggereert hetzelfde. Bij Beka, wiens verhaal, hoe beknopt
het ook is, bepaald fouten vertoont, zien we Witte voor het eerst meedoen aan de
stedelijke acties; de gelijktijdige Clerc uten lagen landen volgt geheel de visie van
Stoke en Willelmus Procurator. Pas sinds 1400, als het verhaal van het Manpad in
de maak is, zien we ook de rol van Witte groeien, maar dan mogen we aan onze
fantaserende bronnen geen feitelijke gegevens meer ontlenen. Laten we tot Stoke
terugkeren en ons afvragen wat hij heeft bedoeld. Heeft Witte het sein tot een
algemene opstand gegeven of niet? Antwoord op die vraag krijgen we van Melis
2
Stoke niet. Gelukkig bestaat er een kroniek-fragment uit de jaren 1337-1350 , dat
m.i. wèl een bevredigend
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antwoord geeft: ‘Nochtans hadden si (d.w.z. de Vlamingen) al Hollant beset met
haren volcke sonder Dordrecht ende Haerlem. Maer Delf begon de eerste were
tegen die Vlaminghe, ende sloegense uter stede, ende die die banier in de hant
nam ende diet begreep, Hier Ockenberg, ende riep dat gekrij Hollant, Hollant. Die
Vlamingen liepen daer si mochten. Tot Leyden quam die mare dat tot Delf soo
vergaen was. Daer toghen sy uyt ter Goude, ende hadden daer hoir ghisele. Heer
Witte van Haemstede quam tot Haerlem, ende ontwont syn standaert, daer die rode
leeuwe in stont’. Dit komt er dus op neer, dat Witte arriveert nà het uitbreken van
de opstand. En wanneer we ons van de toestand goed rekenschap geven, moeten
we de voorstelling van dit fragment toch wel als zeer aannemelijk beschouwen.
Graaf Jan II, de eerste graaf uit het Henegouwse Huis, ligt zwaar ziek te
Valenciennes. Zijn jonge zoon voert namens hem de regering, doch is ingesloten
in Zierikzee; het gravenhuis wankelt. In die omstandigheden zou het een uiterst
gevaarlijke politiek geweest zijn om een telg van het voorafgaande gravenhuis, en
nog wel een zoon van de gevierde Floris V, naar Holland te sturen. Het zou erop
neerkomen dat met iemand die inderdaad op aanhankelijkheid kon rekenen eigenlijk
Holland en Friesland overleverde in de niet al te gegronde hoop dat hij die landen
later weer zou overdragen aan Willem van Henegouwen. Dat zou toch al te roekeloos
geweest zijn; Willem van Henegouwen zal heus niet onbekend zijn geweest met de
usurpatorische neigingen die jongere gravenzoons in het verleden reeds dikwijls
hadden vertoond. Kortom, de zending van Witte van Haamstede, zoals ons die door
de vijftiende-eeuwers wordt voorgesteld, klinkt al te onaannemelijk. Veel redelijker
is het m.i. dan ook de opvatting van de schrijver van het geciteerde fragment te
aanvaarden: Witte arriveert, met een lastbrief van Willem III, wanneer de bevrijding
van Holland reeds goed aan de gang is; hij kan dan later niet als Hollands held en
bevrijder gaan optreden ten detrimente van het Henegouwse Huis. Als zodanig is
hij door Willem III dan ook bepaald niet beschouwd; uit alles blijkt dat Witte van
Haamstede na 1304 geen enkele rol in de landszaken heeft gespeeld. De indruk
wordt zelfs gewekt dat hij uit, althans niet in de gunst was.
Het bovenstaande is niet meer dan het relaas van een historisch en historiografisch
onderzoek, men zou kunnen zeggen van een routineonderzoek, dat tot dusverre
tot een tamelijk negatieve uitslag heeft moeten leiden. De slag aan het Manpad,
een gebeurtenis die een ieder
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zich herinnert temidden van het weinige uit de historie dat in ons geheugen is blijven
hangen, is niet gestreden. Dit bracht de verplichting mee ons bezig te houden met
de vurige held van de Blinkerd. De opvatting omtrent zijn rol moest wel gewijzigd
worden en misscheen is zijn aureool er een beetje bleker van geworden. En dat is
allemaal nogal spijtig.
Gelukkig is het mogelijk het einde van dit opstel in een iets positiever toon te
stellen. Ik meen namelijk dat het onderzoek heeft geleid tot een resultaat van iets
algemener strekking. De materie is echter van dien aard dat het niet mogelijk is er
lang over uit te weiden. Na de lezer zo'n tijd al te hebben beziggehouden met het
werken van de verbeelding in de geschiedenis, tenslotte dan nog iets over de
geschiedenis van een gevoel, een geschiedenis die alweer met Melis Stoke begint.
Heer Witte is aangekomen in Holland, maar heeft zich nog niet bekend gemaakt.
‘Hi dede vraghen, hoet daer stonde, ende of men iet gheweten conde van wien men
wilde houden tlant. Men antworde hem te hant: Sgraven behoef eest noch
ghehouden; dans niet bi menichs man scouden, dat niet upghegheven en es’. Er
blijkt in het graafschap een ontstellende lauwheid te heersen, maar dat is niet het
enige dat ons opvalt. Belangrijker is de hele feodale terminologie, waarin dit gesprek
zou zijn gevoerd. Stoke, in 1305, denkt zich blijkbaar de verhouding tussen vorst
en volk nog zeer leenrechtelijk, een denkwijze die ook uit zijn voorrede blijkt. Nadat
Witte zich bekend gemaakt heeft, is er uitbundige vreugde ‘recht alse lude pleghen,
de haren here willen zien, ende hieten willecome’. De vreugde is hier dus beschreven
als een gevoel van blijdschap bij het weerzien van een geliefde heer. Leuzen of
bepaalde strijdkreten vinden we bij Stoke niet genoemd, het enige is de kreet der
Schiedamse vrouwen die hun mannen tijdens de opstand aanvuren: ‘Loep an, loep
ane! Slawi doet onse viande’. Afgezien van dit laatste is het relaas van Stoke koel.
Vergelijken we dat eens met het verhaal zoals we het vinden bij een Johannes à
Leydis uit het einde van de vijftiende eeuw of bij andere vijftiende-eeuwse
geschiedschrijvers! Letten we bijv. op de grote rol toegekend aan de banier met de
rode leeuw, wapen van het Hollandse gravenhuis, Witte's wapen ook (leeuw met
rad op de schouder). Dit wapen was bekend, reeds lang was men gewend eronder
ten strijde te gaan onder het roepen van Hollant, Hollant. Witte kwam aan, toonde
zijn standaard; men zag het wapen van de heer en riep Hollant, Hollant, zegt zonder
opsmuk en objectief constaterend de kroniekschrijver van de
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veertiende eeuw. Hetzelfde had in 1200 kunnen gebeuren. Witte van Haamstede
doet niet anders dan zich bekend maken door het Hollandse wapen, zijn wapen, te
tonen; het is een vanouds gebruikelijke methode. In de gang van zaken ligt niets
uitzonderlijks, men zou kunnen zeggen dat het geheel past in de militaire en feodale
techniek.
Maar het wordt anders! De lectuur van deze zelfde geschiedenis in de
vijftiende-eeuwse kronieken zal een ieder ervan overtuigen. Het verhaal wordt
gekleurd, verwarmd door het sentiment: Het gevoel, een soort nationaal gevoel of
regionaal patriotisme klinkt in de beschrijving duidelijk door, terwijl de elementen
waaruit zij is opgebouwd eigenlijk dezelfde blijven: Witte is nu iemand die Holland
‘geliden’ durft en daarvoor dankt men God (1425). ‘Laus Deo, quod sanguis proprius
Hollandie nobis advenit’ heet het in 1480. ‘Lovende God, dat sy eenen hooftman
hadden van den rechten bloede van Hollandt gekomen wesende’, zegt de
Divisiekroniek in het begin van de zestiende eeuw. M.i. zijn er duidelijke aanwijzingen
dat een ontluikend patriotisme zich van het verhaal heeft meester gemaakt. Maar
de zaak mag en moet eigenlijk omgekeerd worden: De geboorte van het verhaal is
voor een zeer groot gedeelte zelfs te danken aan dit ontluikend besef. De eerste
manifestaties ervan zijn te dateren op ± 1400.
Dit laatste doet de vraag rijzen of het mogelijk is historiografische studies, zoals
de onderhavige, dienstbaar te maken aan de bestudering van de geschiedenis van
het nationaal besef. Er zijn natuurlijk andere methoden die ons die geschiedenis
doen kennen. Het lijkt mij echter niet zonder belang daarbij de historiografie in te
schakelen. Verschillende zogenaamd nationale gebeurtenissen uit de Middeleeuwen
zouden in de middeleeuwse geschiedschrijving moeten worden gevolgd om te zien
hoe zich het verhaal ontwikkelt. Ik neem aan dat het mogelijk is op deze wijze tussen
het ‘feodale’ verhaal van Stoke en een duidelijk zichtbaar door het regionaal
patriotisme van twee eeuwen later gekleurde beschrijving verschillende tussenstadia
te ontdekken en te dateren, waardoor we een beter inzicht in de ontwikkeling van
dergelijke gevoelens zouden kunnen verwerven. Wat nu immers in de handboeken
over deze materie is te lezen is onbevredigend, want ongedocumenteerd, en
tegenstrijdig. Een enkel voorbeeld. Volgens Blok doet de plotselinge verschijning
van Witte van Haamstede de oude liefde tot het gravenhuis herleven. Geyl zegt:
‘De gevoelens van Hollands gewestelijk patriottisme die de nieuwe Henegouwse
vorsten niet voor zich hadden kunnen winnen, worden opgewekt
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door Floris' V natuurlijke zoon, Witte van Haamstede’. Niermeyer vraagt zich af:
‘Voelde men de oorlog enkel als een vorstengeschil? Of was de gehechtheid aan
1
het oude, nationale, gravenhuis overgebracht op de nieuwe dynastie?’ .
Zo loopt dit betoog dus uit op een pleidooi voor ‘het belangrijke van Hollands
historiografie voor de geschiedenis van gevoel en verbeelding’.

1

2
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Arthur le Cosquino de Bussy
(Bloemendaal, 19 Juni 1884 - Amsterdam, 24 Juli 1953)
De Bussy, zo noemde hem de volksmond, hierbij doorgaans den klem toon
verkeerdelijk op de middelste lettergreep leggende. De Bussy, zo ondertekende de
oudere generatie. Aart de Bussy, zo heette hij in den engeren vriendenkring. Toch
moet de hoofdnaam le Cosquino hebben geluid en al is een band tussen de
Nederlandse en de huidige Franse Le Cosquino's niet afdoende aangetoond, het
lijkt waarschijnlijk, dat ook gene uit den Fransen landadel zijn voortgekomen. Zoveel
is zeker, dat De Bussy's overgrootvader, te Parijs geboren en onder Lodewijk
Napoleon herwaarts gekomen, te Utrecht een dochter huwde uit het Doopsgezinde
geslacht Blijdesteijn. De Franse zo goed als de Doopsgezinde traditie bleef Arthur
van de wieg af bij. Hij dankte zijn voornaam - niet naar de traditie dier tijden - aan
Arthur Schopenhauer, den Duitsen wijsgeer. De Bussy's vader bedoelde zeker in
deze naamgeving zijn bewondering voor den filosoof neer te leggen, wiens volgeling
hij overigens niet was.
Tot kort vóór Arthur's geboorte hadden zijn ouders, Isaäk Jan le Cosquino de
Bussy en Grietje Elisabeth Laan, te Amsterdam gewoond: op 20 April 1884 had de
vader afscheid gepreekt als Doopsgezind Predikant aldaar, welk ambt hem mede
wegens zijn zwakke stemmiddelen zwaar viel, en vervolgens vestigde het gezin
zich te Bloemendaal. Van 1889 tot 1892 was hij Archivaris der Gemeente Deventer;
in het najaar van 1892 keerde hij terug naar de hoofdstad, als Hoogleraar in de
Godgeleerdheid aan haar Universiteit, tevens Hoogleraar aan de Doopsgezinde
Kweekschool. Te Deventer heeft Aart dus zijn eerste schooljaren doorgemaakt; te
Amsterdam liep hij van 1896 tot 1902 op vlotte wijze het Stedelijk Gymnasium af,
waar hij het verenigingsleven niet verzuimde en in de klasse grollen ten beste gaf,
die bij zijn tijdgenoten in genoeglijke herinnering voortleven; te Leiden studeerde
hij van 1902 tot 1910 Rechtswetenschap. Deze drie steden hebben in De Bussy's
hart hun centrale plaats behouden: het ongedwongen leven in Deventer en omstreken
lag De Bussy, wars als hij was van conventie; het Keizerlijk Amsterdam, waar hij,
gelijk zijn vader, zijn belangrijkste arbeidsterrein vond, liet hem niet los; de
herinneringen aan Leiden met zijn studententijd hadden misschien wel den
krachtigsten greep op hem.
Want student en lid van het L.S.C. is hij intens geweest; als zodanig be-
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trachtte hij de traditie evenzeer als hij de conventie schuwde. Van zijn jaarclub placht
De Bussy met erkentelijkheid te gewagen, zeker ook ter wille van een jongeren
broer, in 1902 tegelijk met hem, als medisch student, te Leiden aangekomen en zijn
clubgenoot geweest tot den vroegtijdigen dood van den junior, eer hij zijn
academiestudie had beëindigd. En ook in betrekking tot tal van anderen, met wie
de vriendschapsbanden tot Aart's dood onverminderd bleven bestaan. Daarnaast
bestemden zijn geest en zijn litteraire gaven hem voor tot een plaats in de Redactie
van het Algemeen Nederlandsch Studentenweekblad Minerva en in 1906 tot die
van Redacteur van den Almanak voor het Leidsch Studentencorps. Zijn verdere
bestuursfuncties mogen voornamelijk binnen de organisaties op het gebied van den
ernst des levens hebben gelegen, dit belette niet, dat De Bussy ook in het
studenten-gezelligheidsleven een algemeen bekende en gewaardeerde figuur is
geweest.
Op 11 November 1910 promoveerde De Bussy te Leiden in de Rechtswetenschap
op een proefschrift: ‘Het ontstaan der Satisfactie van Utrecht’, een onderwerp, dat
eerder in de historische sfeer dan in de juridische thuishoort. Het historische deel,
groter van omvang dan het juridische, lijkt trouwens evenzeer boeiender. Het
onderwerp was den promovendus geworden van Mr. S. Muller Fzn, te Utrecht reeds
toen zijn leidsman. Juristen en historici bezorgden voor wetenschappelijke
tijdschriften de recensies. Eén uit de laatste groep wijdt een woord aan den ‘eigen
stijl’ van den schrijver, die zich nochtans moge hoeden voor het gevaar van
duisternis. Mij is het te moede, of De Bussy bij het schrijven zijner dissertatie zich
geweld heeft aangedaan hierbij zo ‘gewoon’ mogelijk te blijven; hij moet genoten
hebben, toen de Inleiding hem gelegenheid bood tot de inlassing van een lang citaat
uit 1836, dat in zijn archaïstische bewoordingen onmiskenbaar koddig aandoet. Niet
minder proeft men De Bussy in een noot (blz. 187), waar hij in betrekking tot
Barlaymont en zijn vier zonen (die aan Don Juan's zijde bleven) schrijft: ‘mij althans
zijn deze volbloed royalisten veel sympathieker dan de latere malcontenten’.
Ongeveer twintig jaren later zal De Bussy in hierna te gebruiken autobiografische
aantekeningen andermaal getuigen van onvergankelijke trouw; hij vermeldt het
optreden van zijn vader als Archivaris van Deventer en vervolgt: ‘waar de zoon de
eerste archiefgeuren opsnoof en daardoor zóó werd bekoord, dat toen reeds zijn
levenskeuze werd bepaald, waaraan hij later onveranderlijk trouw is gebleven.’
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In 1910 wordt De Bussy werkzaam gesteld aan het Rijksarchief in Utrecht onder
leiding van Muller, in 1912 wordt hij tijdelijk ambtenaar, hij doorloopt er de
verschillende rangen en is in 1920 hoofdcommies-chartermeester. Tot alle van het
Utrechtse Rijksarchief uitgaande publicatiën draagt hij, grotendeels in belangrijke
mate, bij. Nochtans zou hij daar niet hoger klimmen op de ladder der ambten; zekere
weerstanden, mij overigens tot in bizonderheden niet bekend, spraken hierin hun
woord; en in datzelfde jaar 1920 was er, zonder echter voortgang te hebben, sprake
van De Bussy's sollicitatie voor adjunct-archivaris van Amsterdam en voor een plaats
aan het Landsarchief te Batavia.
Op 18 October 1922 trad hij te Kruiningen in het huwelijk met Geertruida Hermina
Kolff van Oosterwijk, uit welke echt een dochter en een zoon zijn geboren. Tot 1927
bleef De Bussy te Utrecht werkzaam. Met ingang van 1 Februari 1928 immers
benoemde hem de Gemeenteraad van Amsterdam tot Archivaris ter opvolging van
Dr. Joh. C. Breen. Tot 31 December 1949, op 65-jarige leeftijd heeft hij de functie
bekleed.
Wel ver van een verzaking te vormen van De Bussy's jeugdgelofte in het
Archiefgebouw te Deventer was zijn overgang van Utrecht naar Amsterdam daarvan
de bevestiging. Toch is ze een keerpunt geworden in zijn ambtelijke leven en had
ze haar gevolgen mede in het maatschappelijke. Wie De Bussy gekend heeft en
ook Muller, wordt in beider levensgang getroffen door sterke punten van verschil
naast andere van overeenkomst: wie niet beiden gekend heeft, neme H.E. van
Gelder's voortreffelijke Levensbericht voor deze Maatschappij van Muller ter hand.
En hij zal het dadelijk als een lijnrechte tegenstelling voelen, dat Muller aldra Utrecht
veel heerlijker dan Amsterdam vond. Zou echter, zo vraag ik, indien De Bussy te
Utrecht een werkkring ten deel gevallen ware, zijner waardig, ook hij niet zijn
uitgegroeid tot de Utrechtse figuur, die Van Gelder terecht in Muller ziet? De som
van de bestuursbemoeienissen op het gebied van wetenschap, kerk en
maatschappelijk leven - en men mag hieraan dit der kunst toevoegen, bedenkende
dat te Utrecht zijn belangrijke verzameling van schilderijen, tekeningen en grafiek
door Jan Mankes haar oorsprong had gevonden - schijnt ten antwoord te geven,
dat voor De Bussy mettertijd een zodanige plaats was weggelegd. Het zal hem
zeker niet licht zijn gevallen die talrijke banden met Utrecht te ontknopen. En
hieronder zal hij toch ook die der samenwerking met wijlen Muller hebben begrepen.
Nooit dan met groten eerbied gewaagde De Bussy van zijn leidsman, dien hij in een
nagelaten geschrift karakteriseert als ‘den
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bekenden Mr. S. Muller Fz, den grondlegger van het moderne archiefwezen in
Nederland’. Hoe deze over zijn leerling dacht, vermag ik niet te zeggen. Hij kon een
ongemakkelijk heer zijn en De Bussy miste elke eigenschap van het kuddedier. Al
moge er overdrijving liggen in de verhalen over botsingen tussen beiden, toch laat
het zich niet denken, dat de geprikkeldheid van den erkenden leider en de vaak,
niet steeds, milde ironie van den adept, zich in elk geval onmiddellijk verdroegen.
Het keerpunt, waarvan ik gewaagde, bij De Bussy's terugkomst in de hoofdstad
zoeke men uitsluitend in zijn ambtelijke werkkring. Hij verheugde zich overigens
weer te zijn in de vertrouwde omgeving, waar hij oude vrienden aantrof. Voor de
gederfde functies in het wetenschappelijke en het kerkelijke stelde Amsterdam hem
meer dan schadeloos. Zijn Mankes-verzameling vond er een waardige omlijsting in
de huizing aan de Oranje-Nassaulaan 23, waaraan reeds aanstonds op zijn
aanwijzing het cliché-karakter van omstreeks 1900 was ontnomen en die hij
gedurende juist een kwart eeuw tot zijn dood toe zou bewonen.
Maar De Bussy, nu voor het eerst aan den top gekomen, had zich erop te
bezinnen, hoe hij de leiding naar binnen en naar buiten zou voeren. Naar binnen
kwam hij voor de moeilijkheid te staan, positie te kiezen te midden zijner vreemde
medewerkers. Deze moeilijkheid overwon hij gemakkelijk. Zijn goedheid en zijn
wijsheid, zijn humor en zijn universele kennis, gerugsteund door een stalen
geheugen, verzekerden hem een eerbiedige sympathie bij allen op het Archief
werkzaam, wier scholing hij, zonodig door persoonlijke medewerking, krachtig
steunde. En dit geldt onverminderd voor zijn plaats onder de Directeuren van de
Gemeentelijke Diensten en Bedrijven. Anders lag het bij de betrekkingen tot de
Gemeentelijke Administratie in engeren zin; het Gemeente-Archief, ondergebracht
in het oude Raadhuis van Nieuwer-Amstel, stond aan de periferie van Amsterdam,
niet slechts in ruimtelijke, maar ook in ruimere betekenis. Van de noodzaak tot
verbeteringen in de huisvesting was De Bussy zeker overtuigd, maar hij ontging
liever den ambtelijken strijd; den ambtelijken stijl miste hij geheel, niet alleen in zijn
correspondentie. Grote voldoening heeft hem de herdenking geschonken van het
eeuwfeest van den Gemeentelijken Archiefdienst in 1948. Een tentoonstelling in
het Waaggebouw heeft toen op waardige wijze uitgedragen, wat het Archief betekent
in het stedelijk bestel. En zijn vrienden zo goed als De Bussy zelf hebben zich
verheugd in zijn benoeming in dit verband tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Deze tentoonstelling paste volkomen in het pro-
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gramma, dat De Bussy meende naar buiten ten uitvoer te moeten leggen. Eerder
nog dan vruchten van archiefstudie te publiceren - dit immers konden ook anderen
- moest het hoofd van het Gemeente-Archief er op bedacht zijn deze instelling te
doen leven bij de Burgerij. Allereerst aan groepen studenten, maar ook aan anderen
bood hij gaarne in cursussen, verbonden met bezoeken aan het Archiefgebouw,
een inzicht in wat daar omging. Zijn tintelend woord en zijn oorspronkelijke pen
lieten nooit na indruk te maken; en een en ander vond steun in het feit, dat De Bussy
metterdaad een Amsterdamse figuur werd. Velen herkenden dien kleinen, enigszins
voorovergebogen, geaffaireerd lopenden man in zijn wat nonchalante kledij; niet
minder bekend was hij als bestuurder van Amstelodamum, waarvan hij nog vóór
zijn optreden als Archivaris, Secretaris en sinds 1938 Voorzitter was. Een andere
functie, die De Bussy hoog stelde en die, al onttrok ze zich aan de openbaarheid,
zijn naam op veler lippen bracht, was die van Voorzitter van de Leidse diësviering
te Amsterdam. Spoedig na 8 Februari lekten treffende pointes van De Bussy's
tafelrede uit; zo was hij die eens aangevangen met een welkomstwoord tot de
reünisten in de tweede stad des lands: Leiden immers was de eerste. Van gelijken
stam was dat andere woord, toen hij zeide het Archivarisambt van Amsterdam
gaarne voor dat van Deventer te willen geven, dat zijn vader eens had vervuld.
Zijn Vader. Sterk toch heeft De Bussy zich diens voortzetter gevoeld. Le mort
saisit le vif. Er zijn verschillende oorzaken, die hem, den meest hokvasten en den
enigen, die een academische studie op het gebied der humaniora voltooide, daartoe
eerder aanwezen dan een der andere kinderen. Het was hem goed in den geest
van en gelijk zijn vader de Doopsgezinde Broederschap te dienen; en het viel hem
zwaar toen het onvermijdelijke tijdstip in 1951 daar was, waarop die dienst een
einde nam. Gelijksoortige gevoelens moeten toen bij De Bussy zijn gerezen als in
1945 bij het overlijden na langdurige ziekte van zijn oomzegger Dr. J.C. Westermann,
in wien hij zijn opvolger in historicis had mogen zien.
In die Doopsgezinde omgeving heb ik De Bussy in zijn Utrechtse periode leren
kennen en in latere jaren waren wij elkaar nader getreden. Meer en meer trad de
indruk op den achtergrond, dat bij hem de calembour gold om den calembour,
waarop Enklaar doelde en dit terecht verwierp. Ik zie hem nog, ook in kleinere
bijeenkomsten allerminst een veelspreker, scherp schouwend de beraadslagingen
volgen en, zo hij het op zijn weg vond iets te zeggen, beginnen met een
verontschuldiging, dat

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955

56
hij ging spreken, een verontschuldiging, waarvoor nauwelijks iemand aanleiding
vond.
Het is zeker, dat De Bussy met warme aandacht de Doopsgezinde belangen heeft
gevolgd en hun zijn tijd heeft geofferd. Wat dit ten aanzien van zijn lidmaatschap in
de Kerkeraden van Utrecht en Amsterdam wilde zeggen, vermag ik niet af te wegen.
Wel kan ik uit ervaring oordelen over de mate, waarin zijn werk in meer algemenen
zin met name voor de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit op zijn tijd beslag legde.
Het komt me voor, dat dit krachtiger geldt voor zijn eerste, Utrechtse bestuursperiode
(1922/7), dan voor de latere Amsterdamse (1940/51). Als jong bestuurder der A.D.S.
had De Bussy gewezen op der dreigender ondergang der archieven vooral in de
kleinere Doopsgezinde Gemeenten; op zijn voorstel werd een Commissie in het
leven geroepen ter bestrijding van dit euvel, waarin hij de omnis homo was. Deze
bereikte, dank zij De Bussy, spoedig, dat gered werd, wat te redden viel, waarna
haar taak zich tot toezicht bepaalde; een tweede bemoeiing, die De Bussy uitnemend
vervulde, was die, de gelden bijeen te brengen om kleinere gemeenten in een deel
des lands in staat te stellen tot zekere verhoging hunner predikantswedden. Ook
dit werk kromp geleidelijk in, naarmate deze gemeenten, vacant geworden, onder
een andere regeling kwamen te vallen. Wel trad in 1941 hiervoor het lidmaatschap
in de plaats van sommige andere commissies, waarvan De Bussy dat van het
Curatorium bizonder op prijs stelde, maar het bijwonen van enkele vergaderingen
zonder hieruit voortvloeiende verplichtingen van administratieve aard, kan toch niet
meer dan het geval is bij elke andere functie, de verklaring vormen van uitgebleven
wetenschappelijke publicaties.
Dat de ontstentenis van Muller's animerend voorbeeld of de opvatting, die De
Bussy van de taak had van Amsterdams Archivaris, die verklaring afdoende zou
geven, bevredigt mij evenmin. Het meest ligt voor de hand, dat De Bussy,
buitengewoon scherp analyticus, die hij was, de synthetische arbeid allengs minder
lag. Zijn toespraken, welke als schitterende improvisaties klonken, waren - zo zei
men vaak - gepraemediteerd en over en opnieuw over gepolijst. De Bussy wist zich
geen snel werker. Kan men dit beter uitdrukken dan in zijn eigen woorden, toen hij
in zelfspot, maar misschien toch niet zonder zelfverwijt zeide, dat een Levensbericht
voor Letterkunde het licht nooit zou zien, nu hij er de verzorging van op zich had
genomen?
Daarnaast zal De Bussy's achteruitgaande gezondheid zijn invloed
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hebben geoefend. Herhaaldelijk dwong die hem tot opname in een ziekenhuis.
Weder op 21 December 1952, maar Oudejaar zou hij thuis kunnen doorbrengen.
De Bussy heeft zijn woning niet teruggezien. Deze zeven maanden was een wreed
en een moedig gedragen lijden zijn deel. Het wekte de herinnering op aan de laatste
ziekte van zijn vader; de bezoeker repte hiervan niet en De Bussy evenmin. Diens
geest was lang onverzwakt en de schitterende causeur in hem niet ten ondergegaan,
zij het somtijds met een meer beschouwelijken inslag dan gewoon. Hij zinspeelde
er eerder op dan dat hij uitsprak, dat het lopen hem niet mogelijk was en hield er
zich mee bezig, of hij bepaalde maatschappelijke functies nog wat langer of wat
korter zou vervullen. Opnieuw werden de gedachten van den bezoeker bepaald bij
een ziekbed, in Frankrijk, hoezeer overigens De Bussy van Lodewijk XVIII verschilde,
die ten dode aan het bed gekluisterd, voortging met de erudite scherts, hem van
jongs af eigen, maar van wien ook het koninklijke woord is ‘non pedes, sed caput
regem faciunt’.
Op 24 Juli verloste de dood De Bussy uit zijn lijden en slechts zeer enkelen uit
zijn naaste omgeving droegen hem naar het voorbeeld van zijn vader in alle stilte
grafwaarts.
De Bussy heeft geweten, dat het nageslacht hem in gedachten niet zou toevoegen
aan de trits van Mr Hendrik van Wijn, R.C. Bakhuizen van den Brink en Mr. S. Muller
Fz., zijn grondleggers van het Nederlandse Archiefwezen. Hij heeft misschien niet
geweten, hoe dankbaar velen zouden zijn gestemd, zo zijn werk ook in de latere
jaren sterker sporen had nagelaten.
Maar wat is van wezenlijker waarde, dit alles of dat zijn verwanten en vrienden
hem mogen zien als een getrouwe dienstknecht, die is ingegaan in de vreugde zijns
Heren?
CHR. P. VAN EEGHEN

Lijst van geschriften
In den studententijd te Leiden heeft De Bussy veel in de hiervoor in aanmerking
komende organen gepubliceerd, vaak echter anoniem of onder pseudoniem, zodat
volgens tijdgenoten de kans op identificatie vrijwel uitgesloten is.
Onder de nagelaten papieren bevinden zich ongedateerde autobiografische
aantekeningen, naar het schijnt van 1927, waaraan de gegevens voor onderstaande
literatuur-opgave grotendeels ontleend zijn.
Daarenboven maken deze aantekeningen gewag van enige kleinere bijdragen in
het Ned. Archievenblad, van boekbeoordelingen en korte bijdragen in het Utr. Prov.
& Sted. Dagblad, het Algemeen Handelsblad en het Weekblad voor het Recht,
echter zonder vermelding van vindplaats; voorts van jaarverslagen en toespraken,
door hem q.q. uitgebracht of gehouden en gedeeltelijk in druk verschenen.
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Voor den Amsterdamsen tijd valt op de jaarverslagen eveneens te wijzen en in het
bijzonder op de verslagen van het Gemeente Archief. Voorts dateren daaruit kleinere
bijdragen, voornamelijk voor de kerkelijke pers en inleidingen of voorwoorden voor
boeken betreffende Amsterdam of tentoonstellings-catalogi.
1905

De leestafel (door B.). Almanak van het
Leidsch Studenten Corps.

1905

De Waardeering van den Leidschen
Student, Algem. Ned. Stud. Weekbl.
Minerva, Juni.

1910

Het ontstaan van de Satisfactie van
Utrecht (1577). Proefschrift.

1914

Het Tiendrecht van den Eigenaar. Opst.
aangeb. aan Prof. Mr S.J. Fockema
Andreae.

1921

De eerste informatie naar Merula's
ketterij (1533). Ned. Archief voor
Kerkgeschiedenis.

1924

De dood van Bisschop Frederik van
Baden. Jaarboek ‘Oud-Utrecht’.

1924

Gerechtelijke aanwijzing van een
toegangsweg. Versl. en Med. Ver. t. Uitg.
van de bronnen v.h. Oud Vad. Recht.

1925

De blauwe schuit te Utrecht (1446).
Jaarboek ‘Oud-Utrecht’.

1925

De Marken in Utrecht. Kaart (in 4 bladen)
met toelichtenden tekst. Opdracht v.d.
Commissie v.d. Geschiedk. Atlas.

1925

Rechterlijk vonnis bij het lot. Versl. en
Med. Ver. t. Uitg. v.d. bronnen v.h. Oud
Vad.-Recht.

1925

Rechtsgeldigheid van notarieele akten.
Idem.

1925

Over eenige huwelijksbeletselen. Idem.

1925

De beweiding van het bosch ter Elst bij
Amerongen. Idem.

1925

Archief. In Oosthoek's Encyclopedie (2e
druk).

1927

Visitatie-verslagen van de
Johanniter-kloosters in Nederland (1495,
1540 en 1594), in samenwerking met Dr.
E. Wiersum. Bijdr. en Meded. Utrechtsch
Genootschap.
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De Nieuwe Kerk. In A.E. d'Ailly, 7
Eeuwen Amsterdam, Deel I.

Publicatiën van het Rijksarchief te Utrecht, geheel van zijn hand (naast
enkele kleinere archief-inventarissen):
1927

Catalogus van de rechterlijke
(1811-1838) en de notarieele archieven
(1811-1842) in Utrecht. (Bijlage 2 van
Verslagen omtrent 's Rijks Oude
Archieven 50, 2).

Publicatiën van het Rijksarchief te Utrecht, waartoe bijgedragen:
1915

Catalogus van het Archief der Staten van
Utrecht.

1917/19

Regesten van het archief der
bisschoppen van Utrecht.

1920

Regestenlijst van het archief der Staten
van Utrecht.

1920

Regesten van het Archief der heeren van
Montfoort.

Necrologieën:
1953

Amstelodamum, Jaarg. 40, bl. 97, door
W. Voorbeijtel Cannenburg.

1953

Verslag Hist. Gen. Utrecht Deel 68, bl.
3, door D. Th. E(nklaar).

1954

Nederlands Archievenblad, Jaarg. 58, bl.
15, door W.F.H. Oldewelt.
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Emile Gobée
(Den Helder, 3 December 1881 - Voorschoten, 7 December 1954)
Emile Gobée werd 3 December 1881 in den Helder geboren als zoon van Th. C.
Gobée en A.G. Kloppert. Zijn vader was zee-officier, hij overleed in Soerabaja aan
de cholera, toen zijn zoon nauwelijks zes jaar oud was. Enige jaren later hertrouwde
zijn moeder met A. van Bemmelen, directeur der Rotterdamse diergaarde. De
stiefvader was zijn stiefzoon zeer genegen, maar het was voor korte tijd. In 1896
werd zijn moeder voor de tweede maal weduwe. Zij heeft nog vele jaren geleefd, in
1919 is zij overleden. Haar zoon bevond zich toen op verre afstand van het
vaderland. Bij jongere familieleden leeft de herinnering, dat zij een opgewekte,
geestige vrouw was.
Gobée doorliep de Hogere Burgerschool met driejarigen cursus te Rotterdam. Hij
volgde het beroep van zijn overleden vader en ging naar het Koninklijk Instituut voor
de Marine te Willemsoord. Hij doorliep de vierjarige studie en werd in 1901 adelborst
1e klasse. In 1903 maakte hij zijn eerste reis naar Indië. Het zeeleven beviel hem
zeer goed, hij heeft in zijn verder leven steeds belangstelling voor de zeevaart
behouden. In Indië werd hij bij de opname geplaatst. De Marine onderhield in Indië
enkele opnemingsvaartuigen, waarvan de état-major belast was met het verrichten
van hydrografische werkzaamheden. 't Waren kleine schepen met een bemanning
van 80 tot 100 koppen, waarvan 1/3 Europeanen en 2/3 inheemsen. Het schip,
waaarop hij zich bevond, voer rond de Tominibocht. Hier kwam hij in aanraking met
de Assistent-Resident van Gorontalo, A.J.N. Engelenberg. Deze vertelde veel van
het bestuurswerk en liet hem ook allerlei zien. De nieuwe wereld, die Engelenberg
voor hem openlegde en niet minder de wijze, waarop dat gedaan werd, maakten
diepe indruk op hem en hij besloot bestuursambtenaar te worden. In dezelfde tijd
maakte hij kennis met Adriani en Mevrouw Adriani-Gunning, in Poso woonachtig.
Adriani was daar als afgevaardigde van het Nederlands Bijbelgenootschap gevestigd.
Zijn naaste werk was de studie van het Bare'e, de taal der Toradja's, temidden van
wie hij leefde. Bij zijn komst had A.C. Kruyt daar reeds enkele jaren een zendingspost
betrokken. Adriani was tot de heidenen gegaan om van de heidenen te leren; hij
had zich een inzicht verworven in het geestesleven der Toradja's en bezag van
daaruit het nieuwe, dat hun gebracht stond te worden, niet alleen het Evangelie,
maar ook nieuwe bestuursvormen, die niet konden uitblijven.
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Om één voorbeeld te noemen. De Toradja's waren koppensnellers. De voorouders,
die men vereerde en waarvan men afhankelijk was wilden dit. 't Was de plicht van
het levende geslacht hun levenskracht toe te voeren en dit kon slechts geschieden
met gesnelde koppen. De Toradja leeft voort in zijn stam. Wat daarbuiten lag was
hem op zijn best onverschillig, gewoonlijk stond hij er vijandig tegenover. Buiten de
stam kon men vrij oorlog voeren. 't Is duidelijk dat, wanneer er geregeld bestuur in
het land gevestigd werd, wat in het verschiet lag, het koppensnellen zou worden
verboden en het verbod slechts met dwang zou kunnen worden gehandhaafd. De
Toradja's konden zo'n verbod niet begrijpen. Toen eens een troep koppensnellers
bij Adriani op bezoek wilde komen, waren zij zeer verbaasd en ontstemd, dat hij
hen niet wilde ontvangen.
Dit en meer zulke problemen hielden een omvorming der maatschappij in. 't Was
niet onverschillig hoe die tot stand kwam. Ongetwijfeld heeft Gobée in Adriani veel
van zichzelf teruggevonden. Er vormde zich tussen hem en de Adriani's een intieme
vriendschapsband, die eerst door Adriani's dood in 1926 werd afgebroken.
In 1906 in Nederland teruggekeerd nam hij ontslag uit de zeedienst en ging te
Leiden voor bestuursambtenaar studeren. Hij huwde in 1908 Jacoba Cornelia
Bosman, die hem drie dochters en één zoon schonk; de laatste is jong gestorven.
De vriendschap met de Adriani's, die toen met verlof in Nederland waren, werd
voortgezet; hij nam de gelegenheid te baat Bare'e te leren. Na zeer snel volbrachte
studie ging hij twee jaar later als bestuursambtenaar naar Indië, had verscheidene
standplaatsen, waaronder een tweejarig verblijf in het Posose, niet ver van de
inmiddels teruggekeerde familie Adriani en ten laatste in Atjeh, de tweede plaatsing,
die een wending in zijn leven zou brengen. Hier rijpte het plan Arabisch te leren. Hij
kreeg daartoe gelegenheid, toen hij in 1915 met verlof naar Nederland vertrok; de
laatste mailboot door het Suez-kanaal - de oorlog maakte de vaart verder onmogelijk
- bracht hem veilig in het vaderland. Te Leiden volgde hij de colleges van Snouck
Hurgronje. 't Was midden in de oorlog en het was niet te voorzien wat dat voor de
Indische bestuursdienst zou opleveren. Toen zich dan ook de gelegenheid opende,
als consul naar Djeddah te gaan, nam hij dat gaarne aan. Djeddah, de havenplaats
van Mekka, was de standplaats van een Nederlands consul, wiens taak was de
belangen der Nederlands-Indische pelgrims te behartigen. In 1915 had de toenmalige
consul wegens afsluiting van de communicatie met de buitenwereld het consulaat
gesloten. Snouck Hurgronje achtte het
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in 1917 in een uitvoerig rapport aan de Regering wenselijk, dat de taak van de
consul te Djeddah zou worden voortgezet en beval Gobée onvoorwaardelijk aan.
Zo trok Gobée naar Djeddah, maar hij bereikte zijn post van consul echter niet. De
Egyptische regering zeide voorlopig geen consul te Djeddah te kunnen toelaten,
waartegenover de Nederlandse regering opmerkte, dat het haar geheel onduidelijk
was op grond waarvan de Egyptische regering haar verklaringen aflegde, die erop
zouden wijzen, dat zij meende souvereiniteitsrechten te kunnen uitoefenen over
Djeddah. Een brief van de Engelse Hoge Commissaris in Egypte, Sir Reginald
Wingate, bracht uitkomst. Daarin werd gezegd, dat de Egyptische regering Djeddah
vermoedelijk meer als een Egyptische dan als een Britse bezitting beschouwde (wat
zij evenmin was). Er werd aan toegevoegd: ‘Il n'y a aucun inconvénient que M.
Gobée se rende comme simple particulier à Djeddah où il sera chargé de la gérance
du service des pèlerins hollandais’. Werd Gobée dus niet het exequatur verleend,
practisch deed hij het volle werk. In een ambtelijk stuk van latere datum wordt gezegd
dat Gobée ‘zich op uitnemende wijze kweet van zijn zeer lastige werkkring te
Djeddah, al neemt hij de zaken dan ook soms wel wat al te zwaar op’. In Djeddah
is hij tot 1921 gebleven, De gebeurtenissen in de Moslimse wereld, die toen ook in
gisting verkeerde, volgde hij met aandacht en maakte daarvan ook een en ander
bekend, zoals: ‘Fetwa van de Moefti van Egypte over het Bolsjevisme’ (Tijdschr.
Bat. Gen. LIX p. 351-363); enige documenten uit de geschiedenis der Arabische
vrijheidsbeweging in de Hidjaz (Kol. Tijdschr. XI 1922 p. 200-213), in uitgebreider
vorm verschenen als: ‘Textes historique ssur le réveil arabe au Hedjaz’, Revue du
monde musulman vol. XLVI p. 1-22, vol. XLVII p. 1-27. Maar ook schreef hij iets
over termen bij de navigatie in gebruik in het dialect van Djeddah (Tijdschr. Bat.
Gen. LXVI p. 144-155), dit was oude liefde. Later schreef hij een artikel over
‘Hedendaagsche strijd over het Chalifaat’ (Kol. Studien 1924, dl. I p. 503-545),
waarin met kennis van zaken dit moeilijke vraagstuk werd uiteengezet. De kwestie
van het Chalifaat beroerde in de jaren 1922-1924 niet alleen de Islamwereld, maar
ging ook de Westerse mogendheden met moslimse onderdanen aan. In het artikel
wordt aangetoond dat, ‘door het totaal gemis aan inzicht van Lloyd George’ de Britse
politiek had gefaald en dat de bekende Lawrence, die de schrijver uit Arabië kende,
een man was, ‘die niets van de Islam begrijpt’.
In 1922 keerde Gobée van Nederland naar Indië terug. Daar heeft hij
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eerst, tijdens buitenlands verlof van de titularis, de betrekking van adviseur voor
Inlandse zaken gedurende een jaar waargenomen. Daarna werd hij op zijn verzoek
als eerste assistent-resident van Midden-Celebes te Poso geplaatst. Tevoren was
er slechts een controleur geweest, die niet veel kon uitrichten. Door inrichting van
het bestuur op ruimere voet, opende zich nu het vooruitzicht op doeltreffender en
vruchtdragender bestuursbeleid. Zijn kennis van het Bare'e was een gunstige
omstandigheid te meer. Hij vond er de Adriani's weder.
In 1926 werd hij aangezocht voorgoed als adviseur van Inlandse Zaken op te
treden. 't Heeft hem moeite gekost zich van Poso los te maken, maar hij gaf tenslotte
aan de roepstem gehoor. Hiermede trad hij in de laatste faze van zijn ambtelijke
loopbaan, zij eindigde in 1937 toen hij ontslag uit de Indische dienst nam en naar
Nederland terugkeerde.
Het ambt van adviseur voor Inlandse zaken bracht mede, dat men de Regering
- dat was in Nederlands-Indië de Gouverneur-Generaal - advies gaf in alle zaken,
waarover deze zijn advies wenste te vernemen. Dat betrof in die tijd vooral de
nationalistische beweging in al haar vertakkingen en zuiver-moslimse zaken. Men
kan zich voorstellen, dat een G.G., die met begrip en sympathie tegenover het
nationalisme staat, er prijs op zal stellen het advies van de adviseur te vernemen,
maar dat omgekeerd een ander, die het de juiste weg vindt het land als een
politiestaat te regeren, geen behoefte zal gevoelen de adviseur te raadplegen. Er
blijven dan alleen de zuiver-moslimse zaken over. Gobée heeft in zijn diensttijd als
adviseur de juistheid van het hier gestelde ondervonden. Persoonlijk heeft hij steeds
het vertrouwen der inheemse bevolking behouden; aanzienlijken en eenvoudigen
wisten de weg naar zijn kantoor te vinden, hij was altijd bereid naar hun grieven en
verhalen te luisteren, zo mogelijk in moeilijkheden te helpen of de weg te wijzdn.
De Arabieren in Indonesië waren in twee kampen verdeeld: de oudgelovigen en
de z.g. modernisten, een minder juiste naam, die echter burgerrecht heeft verkregen.
Men zou hen beter mannen der represtinatie kunnen noemen. 't Geschil betrof een
verschil in opvatting van de moslimse wet. De Koran was voor beide partijen
onaantastbaar, doch ten aanzien der Traditie, die geacht werd sedert eeuwen vast
te staan, waren de modernisten van gevoelen, dat ook voor het huidige geslacht
een onderzoek naar haar zuiverheid geoorloofd was. 't Is duidelijk, dat een
niet-moslimse regering in deze moslims-theologische controverse niets beslissen
kon. Zij kon niet meer doen dan er bij de partijen op aan te
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dringen elkaar te verdragen. Gobée was een democratisch man, zijn sympathie
was aan de zijde der modernisten. Dat was de tegenpartij natuurlijk bekend. Hij is
daarin wel eens verder gegaan dan wenselijk was, waardoor hij het bij een deel der
Arabieren verkorven had.
Na terugkeer in Nederland in 1937 is hij medewerker geweest aan het door wijlen
Wensinck op touw gezette werk der ‘concordantie van de moslimse traditie’, een
werk van lange adem, dat nog steeds gaande is. Wegens hulpverlening op een
wijze, die de bezetters niet aanstond, werd hij gegijzeld. Na anderhalf jaar in Vught
en St. Michielsgestel als gijzelaar gevangen gezeten te hebben, werd hij vrijgelaten.
Het in den Haag gevestigde Kartinifonds stelde zich ten doel in het toenmalige
Nederlands-Indië scholen op te richten, bestemd voor het onderwijs aan Indonesische
meisjes. Het steunde een aantal lagere scholen met een inheemse taal als voertaal
en Nederlands als leervak in de lagere klassen en Nederlands als voertaal in de
hogere klassen. Er werd ook onderwijs gegeven in huishoudelijke vakken e.d.,
waardoor zij zich van soortgelijke Gouvernementsscholen onderscheidden. De Van
Deventerstichting onder hetzelfde beheer onderhield kweekscholen voor
onderwijzeressen, aansluitende bij de Kartini-scholen.
De oorlog had het onderwijs gedesorganiseerd, men verkeerde zelfs na de oorlog
in volslagen onwetendheid omtrent hetgeen er in Indonesië van het onderwijs nog
over was. Er werd toen besloten iemand naar Indonesië te zenden om zich van de
veranderde toestanden op de hoogte te stellen en de posten langs te gaan. Gobée
werd aangezocht die taak op zich te nemen, hij verklaarde zich ondanks zijn hoge
leeftijd bereid. In Indonesië heeft hij toen een jaar lang gereisd (1949-1950),
geconfereerd, besprekingen gehouden met de autoriteiten. Hij maakte een uitvoerig
rapport op; de Raad van Beheer had nu een basis waarop hij kon voortwerken. De
reis was niet alleen moeite en pijn; het weerzien van oude, Indonesische vrienden,
die hem hartelijk ontvingen, heeft hem veel vreugde bereid.
Snouck Hurgronje had in de jaren van zijn verblijf in Indië aan de Indische Regering
en andere autoriteiten adviezen verstrekt en na zijn terugkeer naar Nederland aan
het Ministerie van Koloniën. Er was van deze vele honderden tellende verzameling
slechts zeer weinig gepubliceerd. De minuten waren bewaard, zij berusten nu in
het Oosters Instituut te Leiden. Het Bestuur besloot, na zich de instemming der
betrokken autoriteiten verzekerd te hebben, de adviezen, voorzover zij thans nog
van
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belang zijn, uit te geven. Gobée belastte zich met de voorbereiding, een tijdrovend
werk, dat hem na zijn vrijlating uit de gijzeling in 1944, met uitzondering van het in
Indonesië doorgebrachte jaar, de rest zijner dagen heeft beziggehouden. Hij heeft
het nog kunnen voltooien. Toen hij 7 December 1954 overleed had hij de zekerheid,
dat het eerlang in druk zou verschijnen.
Gobée heeft een zeer werkzaam leven geleid. Hij was een zachtmoedig, ietwat
in zichzelf gekeerd man. Zijn argeloosheid heeft hem wel eens parten gespeeld.
Personen gingen hem boven zaken. Hij was een mensenvriend.
R.A. KERN
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Pater Dalmatius van Heel O.F.M.
(Leiden, 18 Juli 1874 - Gouda, 3 November 1954)
Op 3 November 1954 overleed, dankbaar voor het mooie leven, dat God hem
geschonken had, ons medelid Pater Dalmatius van Heel O.F.M.
Jacobus, Wilhelmus, Bernardus van Heel werd als eerste van 12 kinderen geboren
te Leiden. Zijn vader, Johannes en zijn moeder, Maria Helena Bens waren
eenvoudige, werkzame en godsdienstige mensen. Na de lagere school begaf hij
zich in September 1887 naar het middeleeuwse stadje Megen, wel genoemd het
Nederlandse Assisi. Daar bestuurden sinds 1645 de Minderbroeders een bekend
gymnasium. Zoals met begaafde leerlingen toen meer gebeurde, had Jacobus van
Heel na vijf jaren daar zijn humaniora voltooid. Op 3 October 1892 aanvaardde hij
in het klooster Alverna bij Wychen het kleed van Sint Franciscus en kreeg hij als
kloosternaam Dalmatius. Bij zijn philosophische en theologische studiën heeft hij
zeer uitstekende professoren gehad: wij noemen de Paters Dr. Dorotheus
Cornelissen en Dr. Bernardinus Klumper, die beiden later vele jaren aan het
Antonianum te Rome hebben gedoceerd in de leerstellige godgeleerdheid en het
kerkelijk recht. De laatste werd zelfs de eerste Nederlandse Generaal van de gehele
Orde. Toch heeft, naar het ons toeschijnt, de meeste invloed op de jonge frater
gehad Pater Antonius Franciscus Nieuwenhuizen, die zestig jaren lang archivaris
is geweest. Deze heeft bij Pater van Heel in zijn studiejaren liefde opgewekt voor
de historie, gaf hem allerlei documenten in handen en zocht voor hem gelegenheid
om die te publiceren.
Na zijn priesterwijding op 18 Maart 1899 werd Pater van Heel geplaatst als
assistent te Megen, waar hij tijd en gelegenheid vond in het archief en op de
bibliotheek onderzoekingen te doen. Maar zijn benoeming tot kapelaan te Rotterdam
in Mei 1900 zou aan zijn leven een andere richting geven. Volop kwam hij te staan
in de zielzorg, die zijn gehele persoon nog meer opeiste, toen hij in Februari 1918
pastoor werd van de roemrijke Moses- en Aaronkerk te Amsterdam. 't Is hier niet
de plaats uit een te zetten, hoe voortreffelijk werk hij als priester verricht heeft, al
mogen wij zijn bijzondere voorliefde voor armen en zieken niet onvermeld laten.
Dat hem een gehechtheid voor de oudheid bijbleef, is te constateren uit de zorgen,
die hij voor de kostbaarheden van de statie te Amsterdam aan de dag heeft gelegd.
Men leze daarover het fraaie werk: Van Schuilkerk tot Zuilkerk, dat hij te samen met
Dr. Bonfilius Knipping O.F.M. uitgaf in 1941.
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Begaafd predikant met een zwaar en vol stemgeluid trad hij vooral na 1920 tientallen
malen op in vele andere kerken, vooral om de gelovigen tot liefdadigheid op te
wekken. Het vele geforceerde spreken ontrukte hem aan de directe zielzorg, maar
gaf hem terug aan de historische wetenschap. Hij verloor zijn stemgeluid, en nam
in 1929 ontslag als pastoor.
Een gelukkige omstandigheid was het, dat hij toen te 's-Gravenhage ging wonen.
Zijn liefde tot de historie ontwaakte en hij kreeg ruimschoots gelegenheid zich
daaraan te wijden. Het zal moeilijk te bepalen zijn, hoeveel uren hij doorbracht op
het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek vooral. Een grote hulp ontving hij van
de Heer J. Bruggeman die hem met raad en daad belangeloos steunde. Verschillende
malen bezocht hij andere archieven en bibliotheken, vooral in België en verzamelde
hij een massa gegevens. Hij werd een publicist van de eerste rang. Dit gebeurde
reeds in Den Haag, maar ook te Rotterdam, waarheen hij in 1935 vertrok en vooral
te Gouda, waar hij sinds 1946 ‘rustend’ vertoefde. Te noteren is ook, dat hij
verschillende archieven ordende, waaronder dat van het Sint Franciscus-gasthuis
te Rotterdam veel kracht en tijd vroeg. Voor de schitterende tentoonstelling ‘De Abdij
Egmond’ in 1934 te Den Haag gaf hij belangeloos zijn volle toewijding. Met hem
kwam tot stand de uitgave: ‘Nederlandse Kloosterzegels’.
Door zijn publicatiën trok hij de aandacht van Besturen van historische
verenigingen. Hij werd lid van het Historisch Genootschap te Utrecht, het provinciaal
genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, de Vereniging tot
beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Amstelodamum, Die Maze in
Rotterdam, Oudheidkundige Kring te Gouda, Libryemeester te Gouda en in 1944
van onze ‘Maatschappij’.
Veel verdiensten verwierf hij zich bijzonder voor de geschiedenis van Gouda,
maar toch wel het meeste voor die van zijn eigen Orde, de Minderbroedersorde. In
1945 rijpte het plan tot uitgave van de ‘Bijdragen voor de geschiedenis van de
Provincie der Minderbroeders in de Nederlanden.’. De eerste Bundel verscheen in
1947, juist voor zijn overlijden kwam reeds de zeventiende Bundel uit. Voor een niet
onbelangrijk deel heeft hij de vrij omvangrijke afleveringen gevuld.
Een volledige lijst van de publicatiën van Pater van Heel hebben wij gepubliceerd
in Franciscaans Leven 25 (1942) blzz. 183-190 en in de genoemde ‘Bijdragen’
Bundel X blzz. 9-14 en Bundel XVIII blzz. 336-339.
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Wij kwamen daarbij tot 250 nummers. Nog een aantal geschriften zal in de Bijdragen
een plaats vinden; o.a. een uitgebreide studie over het kerkelijk Oudewater.
Over de waarde van zijn zeer uitgestrekte publicistische arbeid is ons inziens
geen dispuut nodig. Een ontzaglijke hoeveelheid materiaal heeft hij aan de
openbaarheid prijs gegeven, die anderen kunnen gebruiken. Zeker beschikte hij
zelf over een ongelofelijke kennis en zijn speurzin was sterk ontwikkeld. Veel
materiaal heeft hij zelf verwerkt in talrijke uitgebreide artikelen en in vele boeken.
Maar zelfs bij degelijke bewerking bleef hij primair een bronnenpublicist, zo echter,
dat hij zijn gegevens wist te omkleden met vele verwijzingen naar bestaande
literatuur.
Pater van Heel heeft gewerkt, zolang het dag was.
Van een zijner medebroeders uit lang vervlogen tijden werd bij diens dood getuigd,
dat zijn levensprogram geweest was: aut calamus aut rosarium, hij had ofwel de
1
pen, ofwel de rozenkrans in zijn handen . Wij zouden eenzelfde getuigenis van Pater
van Heel mogen geven: hij leefde met de vingers op de schrijfmachine, met een
hartelijk gebed op de lippen. Zo besloot hij ruim tachtig jaar oud een werkzaam en
onvermoeid bestaan, waarvan hij tot op het laatste ogenblik aan iedereen getuigde:
ik ben Gode dankbaar voor het mooie leven, dat Hij mij schonk.
P. CUNIBERTUS SLOOTS O.F.M.

Lijst van geschriften

Boeken:
1929

Nicolaas Wiggers Cousebant als seculier
priester 1555-1603 en als Minderbroeder
1603-1628. Haarlem, St. Jacobs
Godshuis, 110 blzz. met portret.

1931

De Minderbroeder Pater Henricus de
Vroom (Henricus Sedulius) 1549-1621,
zijn leven-zijne geschriften- zijne brieven.
Den Haag, W.J.A.J. van Zijl, 138 blzz.
met portret.

1931

Theologische en Philosophische Theses
gedurende de 17e en 18e eeuw
verdedigd in verschillende kloosters van
de Nederduitsche
Minderbroedersprovincie, verzameld en
met een voorrede uitgegeven. Den Haag,
N.V. 's Gravenhaagsche R.K. Boek- en
Kunsthandel, 211 blzz.

1934

Theologische en Philosophische Theses
enz. Supplement, Den Haag 36 blzz.

1

P. Balduinus Junius O.F.M. Zie S. Schoutens O.F.M. Martyrologium Minoritico-Belgicum,
Hoogstraten (1902) blzz. 65-66.
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Catalogus der Tentoonstelling ‘De Abdij
van Egmond’ in het Gemeentemuseum
Korte Vijverberg 7 's Gravenhage van
3-10 September 1934, 79 blzz. en 16
gravuren.
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1935

De Minderbroeder Aegidius de Monte,
Bisschop van Deventer, gest. 1577.
Rotterdam, 235 blzz.

1935-'41

Nederlandsche Kloosterzegels voor
1600. Uitgegeven te zamen met Jhr. Dr.
W. Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr.
D.P.M. Graswinckel en Mej. Mr. E.C.M.
Prins. 's Gravenhage.

1936

Het Minderbroedersklooster in Crooswijk
te Rotterdam.

1939

De Tertiarissen van het Utrechtsche
Kapittel, Utrecht, Wed. van Rossum, 384
blzz. met registers en twee platen.

1940

Februari 1940. Wat de schrijver van
‘Boefje’ vertelde over het St.
Franciscusgasthuis. Met voorwoord en
nawoord, Rotterdam.

1940

De St. Rosaliakerk in de Leeuwenstraat
te Rotterdam. Rotterdam, Th. Hanou, 80
blzz. met 26 illustraties.

1941

Van Schuilkerk tot Zuilkerk. Geschiedenis
van de Mozes en Aaronskerk te
Amsterdam (met fr. Bonfilius Knipping
O.F.M.). Amsterdam, Urbi et Orbi, 1941,
370 blzz. 104 ill.

1947

De Minderbroeders te Gouda I,
1418-1572. Gouda, 109 blzz. ill.

1948

De Minderbroeders te Gouda II,
1633-1947. Gouda, 218 blzz. ill.

1949

Middeleeuwse Handschriften op
godsdienstig gebied in het bezit van de
Bibliotheek der Gemeente Rotterdam.
Met een voorwoord van Dr. F.
Kossmann. Gouda, 203 blzz.

1949-'50

Oude Kloosters te Gouda, I-V. Gouda,
gestencild.

1949-'50

Handschriften berustende in de
Goudsche Librye. Gouda, 47 blzz.

1949-'50

Erasmiana in de Goudsche Librye.
Gouda, 31 blzz.

1950

Doctor Herman Lethmaet. Een beroemd
Gouwenaar (1492-1555). Schenker van
glasvenster nr. 11 in de St. Janskerk te
Gouda. Gouda, 24 blzz. ill.
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1951

Het St. Luciagesticht, vroeger Rottekade,
in 1940 geheel verwoest, thans
gevestigd: Heemraadssingel 101-103.
z.pl., 30 blzz. met 11 gravuren.

1951

Het Minderbroedersklooster te
Lichtenberg bij Maastricht, genaamd
‘Slavanten’. Gouda, 109 blzz. met
register, ill.

1951-'53

De Goudse Drukkers en hun uitgaven,
I-XII. Gouda, gestencild.

1952

De Incunabelen der Goudse Librye met
aantekeningen voorzien. Gouda, 47 blzz.
gestencild.

1953

Register van personen en zaken,
voorkomende in de Notulenboeken der
Goudse Librye (1645-1895). Gouda,
gestencild.

1955

De Minderbroeders te Nijmegen.
Roosendaal (samen met P. Dr. Aurelius
Pompen O.F.M.), 124 blzz.

Artikelen:
Amstelodamum 1943.
Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 1901, 1931, 1932,
1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1951.
Archivum Franciscanum Historicum 1931, 1932.
Bossche Bijdragen 1931-1932.
Bijdragen van de oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ 1947, 1948.
Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem (Haarlemse Bijdragen)
1903, 1906, 1928, 1929, 1932-1935, 1937, 1938, 1940, 1946, 1950, 1952.
Bijdragen voor de geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in de
Nederlanden Bundel I (1947) - XVIII (1955).
De Leidse Courant, 1 Juni 1948.
De Maasbode 1 Mei 1936, 12 November 1937, 7 December 1937, 28 Augustus
1940.
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De Maasgouw 1899, 1900, 1938.
De Navorscher 1946.
Franciscaans Leven 1931-1933, 1937, 1940, 1942-1944.
Groningse Volksalmanak 1941.
Historia 1950.
Jaarboekje van Oud-Utrecht 1930.
Maartenklok (Groningen) 29 October 1938.
Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 1937.
Neerlandia Seraphica 1930-1942.
Nieuwe Zuid-Hollander 4 Februari, 14 Februari, 26 Mei, 1 Juni 1948, 8, 9, 13, 28
September, 30 November, 6 December 1949, 10 April en 23 Juli 1952, 26 Mei 1954.
Ons Geestelijk Erf 1931.
Publications ... de Limbourg 1950-1951.
Rotterdams Jaarboekje 1945.
Sursum Corda 4 Juli 1953.
Taxandria 1933-1937, 1939.
Tijdschrift voor Geschiedenis 1942.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955

70

Jacobus Henneman
(Alkmaar, 1897 - Haarlem, 1954)
J. Henneman is geboren te Alkmaar 1897 en gestorven te Haarlem in 1954. Zijn
jeugd bracht hij door in zijn geboorteplaats. Zijn Vader ontwikkelde in hem de liefde
voor de geschiedenis. Zijn verdere opvoeding had plaats in de Seminaries van het
Bisdom Haarlem: Hageveld, te Voorhout en Warmond.
Na voleindiging van zijn studie werd hij aangesteld tot leraar te Hageveld en in
1930 te Warmond, waar hij de leeropdracht kreeg in de kerkelijke geschiedenis.
Tevens werd hij belast met de zorg voor het Bisschoppelijk Museum in Haarlem,
dat hij ordende en verrijkte met nieuwe aanwinsten. Na het overlijden van archivaris
Cornet verhuisde hij naar Haarlem, waar nu ook het beheer van het Oude
Bisschoppelijk Archief aan hem werd opgedragen. Tevens was hij voorzitter van de
Redactie van de Haarlemse Bijdragen. Zijn drukke werkzaamheid-en zijn timiede
aard - waren oorzaak, dat hij niet kwam tot grote publicaties. Tientallen jaren heeft
hij zijn overblijvende tijd besteed aan de uitgave van het Handschrift van de Prior
van Syon dat deze hield, toen hij in de jaren na 1572 als vluchteling te Amsterdam
verbleef. Het Handschrift is eigendom van de Universiteits-bibliotheek te Nijmegen.
Grotendeels is het voltooid. De uitgave ervan is nu toevertrouwd aan de goede
zorgen van Mej. Dr. J.H. van Eeghen, die van het voorbereidende werk van
Henneman gebruikt maakt.
In de voorbereiding en uitvoering van de tentoonstelling van kerkelijke kunst te
Rome, die viel in zijn laatste levensjaren, heeft hij groot aandeel gehad. Hij werd
toen onderscheiden met het ere-ambt van pauselijk Kamerheer.
W. NOLET
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Eduard Maurits Meijers
(Den Helder, 10 Januari 1880 - Leiden, 25 Juni 1954)
Het leven van de grote jurist Meijers is naar verdiensten beschreven in de lijkrede
door Prof. Mr R.P. Cleveringa enkele dagen na zijn overlijden in de Pieterskerk
gehouden en vervolgens in het Rechtsgeleerd Magazijn Themis afgedrukt; ook
elders is en wordt hij als mens en als rechtsgeleerde herdacht. In deze bundel mag
hij niet ontbreken, want ook van onze maatschappij is hij, van 1914 tot zijn dood,
een belangstellend lid geweest.
Meijers had te Amsterdam gestudeerd en in die stad de rechtspraktijk beoefend.
Zijn eerste publicerende werkzaamheid lag op het gebied van de Dogmatische
Rechtswetenschap. Daarnaast vroeg aldra de nieuwe wet (van 1907) op het
Arbeidscontract zijn aandacht; en het is opmerkelijk te zien hoe hij daarbij liefdevolle
belangstelling toonde voor traditionele verhoudingen in ouderwetse, streekeigene
beroepen. Deze aandacht voor de volkseigenaardige verschijnselen in de echte,
goede zin is hem steeds bijgebleven en is Meijers' persoon en werk blijven
kenschetsen.
Nadat hij in 1910 hoogleraar in het burgerlijk recht (en verwante vakken) te Leiden
was geworden, het ambt dat hij veertig jaar lang op zo roemrijke wijze zou uitoefenen,
zag hij zich dus na enkele jaren in de kring onzer Maatschappij opgenomen. Het
lag niet in zijn aard hier de vooraanzittingen te beminnen; in de jaarlijkse of
maandelijkse vergaderingen zag men hem niet vaak; doch een zeer trouw lid was
hij van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde, waarvan hij in 1921 lid
was geworden (aanvankelijk buitengewoon lid; voorts afwisselend ‘gewoon’ en
‘buitengewoon’, gelijk bij deze commissie gebruikelijk) en waarvan hij tot zijn dood
ononderbroken lid is geweest; inderdaad ononderbroken, want toen aan Meijers
door vreemd geweld het bestaan te Leiden onmogelijk werd gemaakt schortte de
commissie haar werkzaamheden op, om deze eerst na de vrijwording te hervatten.
De herinnering aan dit tragische intermezzo leidt dadelijk tot het besef van Meijers'
zeer bijzondere eigenschap, altijd, onder roem en rampen, volkomen evenwichtig,
steeds dezelfde te zijn geweest. Een evenwichtigheid die op een vast fundamant
moet hebben berust, al was hij de man niet daarvan te spreken. Hiermede gepaard
ging een sterk verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van de levenstaken, als
huisvader, als docent, als lid van gemeenschappen. De onnavolgbare

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955

72
leermeester en conscientieuze examinator staat aan zijn vele leerlingen nog helder
voor ogen. Is het waar, wat een hunner (B.M. Telders) eens zeide, dat Meijers voor
de beginnelingen tè verheven was, tè ver boven hen stond, en dat dit als 't ware
een drukkende werking op hen kon gehad hebben? Velen zijn er toch die vooral
Meijers' wekkend en trekkend voorbeeld hebben ervaren.
Meijers' gemeenschapsbesef was sterk. Van zijn warme vaderlandsliefde (niet
geheel vanzelfsprekend bij iemand die zich, door het internationaal privaatrecht, zo
sterk met de wereld-gemeenschap heeft bezig gehouden) zijn blijken te over. Hoe
hij voor de Leidse Universiteit - welker rechtspersoonlijkheid en autonomie hij warm
bepleitte - kon opkomen, is bekend. Ook Leiden en Rijnland gingen in die
belangstelling delen; Meijers' eerste bijdrage in de Historische Commissie was aan
de archiefbronnen van het Hoogheemraadschap Rijnland gewijd. Voor
waterschappen in het algemeen had hij trouwens een zwak; nog in zijn laatste jaren
schreef hij over het Waterhof te Valencia, door hem (op het voorbeeld van anderen)
als een autochthone, volkseigene instelling aangemerkt. Juist dit, door velen als
algemeen veronderstelde, karakter der waterschappen boeide hem; deze stelling
vooral hield hem telkens bezig.
Als men de lange lijst der onderwerpen waarover Meijers in de Historische
Commissie heeft gesproken nagaat, vindt men er daaronder verscheidene die
verband houden met zijn grote werken; met het Ligurische Erfrecht b.v., die
ontdekking waaraan Meijers met zo grote vasthoudendheid heeft gearbeid, waarmede
hij, gelijk hijzelf voorspeld had, weinig anders dan tegenspraak heeft ingeoogst en
welker verdere uitwerking een ereplicht zijner leerlingen zou mogen heten.
In 1930 reeds hoort men hem er spreken over de rechtsgebruiken bij openbare
veilingen in Nederland. De wetenschappelijke bewerking der rechtsgewoonten was
een doel dat hem niet losliet; hij streefde ernaar in de, vooral op zijn instigatie
gevormde, Commissie voor de Rechtsgewoonten der Kon. Ned. Akademie van
Wetenschappen. Hier ook gaf hij mede leiding aan de bewerking van de
Geschiedenis der Nederlandse Rechtswetenschap; en onder zijn voorzitterschap
van de afdeling Letterkunde dier Akademie was het dat dit lichaam door zijn
‘Akademiedagen’ een nauwer contact met de gewestelijke wetenschapsbeoefening
ging nastreven. Al deze activiteiten vormen een kenmerkend facet van Meijers'
wetenschappelijke en maatschappelijke persoonlijkheid. De bewerking van de
‘Dogmatiek’, van de ‘Algemene
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Beginselen van het Burgerlijk Recht’, voorzeker; de commentariëring van het
geldende recht, ook uit de historie; de rechtspraktijk, in annotaties zonder tal, in
adviezen en arbitrages; het veeleisende praktische onderwijs; eindelijk de conceptie
en uitwerking van het nieuwe Burgerlijk Wetboek; - doch hiernaast een voortdurend
streven naar verbondenheid met het verwante, met het gewestelijke en lokale, het
historisch-bepaalde, het buiten wetgeving en officiële wetenschap om gevormde
en ontwikkelde.
Over vele van de door Meijers in deze commissie besproken onderwerpen zou
in verband met zijn persoon nog iets te zeggen zijn. Laten we liever in het algemeen
vaststellen, dat, welk een sterke neiging tot het (historische, rechtshistorische,
historisch-geografische) detail hij hierin aan de dag legde, welk een bekoring de
bewerking van het weinig bekende, illustratieve feit kennelijk voor hem had (het
bleek nog toen hij de commissie kort voor zijn dood ten zijnent ontving), hij voor
deze verleidingen niet is bezweken en zich door de verpozingen niet van zijn zwaar
drukkende hoofdwerkzaamheid heeft laten aflokken, doch beide harmonisch is
blijven verenigen. Men kan het alleen betreuren, dat ettelijke van die mededelingen,
niet in geacheveerde vorm gebracht (gelijk het in deze commissie immers niet
geboden is), ongedrukt zijn gebleven en waarschijnlijk verloren moeten heten.
Dat Meijers zich door hechte vriendschapsbanden verenigd voelde met
verscheidene medeleden dezer commissie, spreekt vanzelf. Aan enkelen die tevens
zijn collega's in de juridische faculteit waren, De Blécourt en Van Blom, heeft hij
even zorgvuldige als warm gestelde levensberichten gewijd; aan De Blécourt in het
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis door hen beiden lange tijd geleid, aan Van Blom
in het Jaarboek der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen. In deze biografieën
leert men evenzeer de schrijver als de beschrevenen kennen. Ook onder de burgerij
trouwens had en onderhield Meijers vriendschapsbanden; hij was een gewaardeerd
lid der Leidse samenleving; maar men belastte hem wijselijk niet met ‘baantjes’,
overtuigd als ieder was van de zware last die hij, rechtop, steeds droeg.
Meijers op de katheder is een onvergetelijk beeld. Meijers als schrijver en spreker
over zo velerlei, als wekker en wijzer, als voorganger en mede-arbeider, als voorbeeld
in denken en doen vooral - we hebben veel in hem bezeten. Hoeveel, besefte men
eerst ten volle toen aan dit rijke leven onverwachts een eind kwam.
S.J. FOCKEMA ANDREAE
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Aart Arnout van Schelven
(Haarlem, 10 November 1880 - Aerdenhout, 19 Mei 1954)
Van Schelven was zoon en kleinzoon van predikanten. Men mag aannemen, dat
het voorbeeld en de invloed van zijn vader beslissend is geweest voor zijn keuze
van studie en loopbaan. Deze Ds B. van Schelven, een ouderwets-deftig man,
imponerend door gestalte en optreden, was als hoofdstedelijk predikant actief
betrokken geweest in het kerkelijk conflict van 1886, en behoorde sindsdien tot de
leidende figuren in de Gereformeerde Kerken. Ook in de kring der Vrije Universiteit,
waarvan hij sinds 1884 tot zijn dood in 1928 curator is geweest, stond hij in hoog
aanzien.
In 1899, na het Gereformeerd gymnasium te Amsterdam te hebben doorlopen,
werd de jonge Van Schelven ingeschreven als theologisch student aan de Vrije
Universiteit,
Hij kon het zich veroorloven, na zijn candidaatsexamen rustig verder te studeren
in het vak van zijn keuze, de kerkgeschiedenis. De bewerking van zijn dissertatie,
waarvan het onderwerp hem door zijn promotor H.H. Kuyper aan de hand gedaan
was, maakte hem vertrouwd met een periode uit de vaderlandse geschiedenis, die
steeds zijn bijzondere aandacht heeft gehouden: het derde kwart van de 16de eeuw.
Aanvankelijk bestudeerde hij haar vooral als kerkhistoricus; later richtte hij zijn
aandacht ook op de politieke gebeurtenissen en figuren. Maar bovenal trok hem,
in overeenstemming met zijn opvatting van de taak van de Christenhistoricus, de
geschiedenis van de ideeën. Een aantal van zijn studies op dit gebied, zoals die
over de opkomst van de idee der politieke tolerantie, over de levensstijl van het
Calvinisme, en over het verband tussen Reformatie en Revolutie, zijn verenigd in
de bundel met de karakteristieke naam ‘Uit den strijd der geesten’.
Ook in andere opzichten herkent men in de voortreffelijke dissertatie reeds de
latere geleerde. Zij put overvloedig uit archivalisch materiaal. In het benutten van
binnen- en buitenlandse archieven heeft van Schelven steeds een gelukkige hand
gehad. Zijn bronnenuitgaaf van de Londense kerkeraadsprotocollen en vele
publicaties van kleinere vondsten in de Bijdragen en Mededelingen van het Historisch
Genootschap en elders getuigen er van. Voorts treft in het proefschrift reeds de
typische Van Schelven-stijl, met de moeizame en gewrongen zinsbouw. Een procédé,
bedoeld om de lectuur te verlevendigen, maar dat vooral in het latere werk sommige
passages onleesbaar maakt.
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Na zijn promotie is van Schelven de pastorie ingegaan, als Gereformeerd predikant
te Maarsen van 1909 tot 1914, daarna te Vlissingen tot 1918. Zijn ambt was hem
geen last. Hij preekte graag, en heeft dat ook in later jaren nog wel gedaan.
Ondertussen studeerde hij hard verder, zoals hij dat zijn leven lang volgehouden
heeft, ondanks een altijd wankele gezondheid. Maar zijn bestemming bereikte hij,
toen hij in 1918 tot hoogleraar werd benoemd aan de Vrije Universiteit, waar in dat
jaar de opleiding in de geschiedenis werd geopend. Hij kreeg er de algemene en
vaderlandse geschiedenis van de Middeleeuwen, en, wat hem beter lag, van de tijd
der Reformatie en Contra-Reformatie te doceren. Ook werd hem de theorie der
geschiedenis opgedragen: een onderdeel, dat hem interesseerde om de daarin aan
de orde komende principiële vraagstukken. Toch behoren zijn publicaties op dit
gebied, - ik denk met name aan zijn laatst verschenen geschrift, de ‘Wegkruisingen
in het landschap der theorie van de geschiedschrijving’, neerslag van zijn colleges,
- niet tot het sterkste deel van zijn omvangrijke oeuvre. Hij was meer historicus dan
systematisch denker en gleed soms al te gemakkelijk heen over ingewikkelde
problemen.
1
Als docent verstond Van Schelven de kunst, zijn leerlingen te stimuleren tot eigen
wetenschappelijk werk. Gezien het geringe aantal studenten in de geschiedenis
tijdens zijn ambtsperiode aan de Vrije Universiteit zijn er betrekkelijk veel
proefschriften onder zijn leiding tot stand gekomen. Wie bij hem gepromoveerd zijn
herinneren zich met grote erkentelijkheid zijn nimmer aflatende belangstelling, die
over dode punten heenhielp met aanmoediging en raad.
Bij een ruimer publiek is Van Schelven vooral bekend geworden door zijn biografie
van Willem van Oranje, geschreven in opdracht van het comité voor de herdenking
in 1933. Uit eigen beweging zou hij wellicht nooit aan dit werk begonnen zijn, want
hij was van mening, dat de levensbeschrijving veeleer onder de psychologie dan
onder de geschiedwetenschap thuishoort. Niettemin is het een van zijn meest
geslaagde boeken geworden, een eerlijk en verantwoord beeld van Oranje, dat met
volkomen beheersing van de stof de essentiële trekken helder naar voren haalt.
Minder voldoet in dit opzicht de biografie van Marnix; zij is brokkeliger en lijdt onder
een teveel aan eruditie. Wellicht viel het de

1

Ik ontleen hier en in het vervolg een en ander aan een herdenkingsartikel, dat ik schreef voor
de Almanak 1955 van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit.
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schrijver ook moeilijker, tegenover deze figuur, die met de zijne verscheidene
overeenkomsten vertoont, voldoende afstand te nemen.
Als de waardevolste vrucht van zijn arbeid heeft Van Schelven zelf ongetwijfeld
zijn geschiedenis van ‘Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd’ beschouwd. Twee
van de beraamde vier delen heeft hij kunnen voltooien; het derde, over het
Calvinisme in Midden- en Oost-Europa, zal wellicht uit zijn aantekeningen nog
kunnen worden afgemaakt, maar aan het vierde, over Duitsland en Nederland, is
hij niet toegekomen. Vele jaren van voorbereiding zijn nodig geweest om de her en
der verspreide gegevens voor deze brede schets van het Calvinisme als
cultuurverschijnsel te verzamelen en te verwerken. Ondanks de bijna onvermijdelijke
leemten en tekortkomingen vormen de beide voltooide delen een prestatie van
betekenis in een genre van geschiedschrijving, dat de hoogste eisen stelt aan kunde,
inzicht, bezonkenheid van oordeel en vaardigheid van vormgeving.
Van Schelven leefde voor zijn werk in de studeerkamer. Ook wanneer hij zich
daarbuiten bewoog, was het in activiteiten, die met zijn vak verband hielden. Zo is
hij examinator geweest voor de M.O.-acte geschiedenis, lid van de commissie voor
de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, bestuurslid van het Historisch Genootschap
en van het Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen, voorzitter
van het Gezelschap van Christelijke Historici. Ook van de Maatschappij van
Letterkunde, van welke hij reeds in 1912 lid werd, heeft hij een jaar lang het
voorzitterschap bekleed. In het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlands Verbond
kon hij uiting geven aan zijn Groot-Nederlandse gezindheid en Dietse idealen.
Tenslotte mag hier niet onvermeld blijven zijn ontslag als hoogleraar in 1945 en
de voorgeschiedenis er van. Als ik het goed zie, wreekte zich in Van Schelven's
houding tijdens de bezetting, dat hij vervreemd was geraakt van de engere
gemeenschap, waarin hij van jongsaf verkeerd had. Aristocraat naar de geest, die
tot elke prijs zijn onafhankelijkheid van oordeel wilde bewaren, stond hij kritisch
tegenover allerlei, dat men in die kring als vanzelfsprekend aanvaardde, en
schroomde niet daarvoor uit te komen. Zo raakte hij in een isolement, dat zijn
nuchtere oordeel vertroebelde. Hij sloot zich aan bij het Nationaal Front, in de
wonderlijke misvatting, dat hij daardoor zou kunnen meewerken tot behoud van de
Nederlandse zelfstandigheid en de nationale waarden. Ook wie hem beter kenden,
zijn door deze onberaden stap pijnlijk teleurgesteld. Zij
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hebben echter geen ogenblik getwijfeld aan de eerlijkheid van zijn motieven, noch
aan de oprechtheid van zijn vaderlandsliefde en van zijn afkeer van de
nationaal-socialistische knechting van de geest.
Het vroegtijdig einde van zijn academische werkzaamheid heeft over de laatste
levensjaren van Van Schelven een schaduw geworpen. Niettemin bleef zijn
geestkracht ongebroken en is hij tot het eind toe blijven arbeiden.
H. SMITSKAMP

Lijst van geschriften
1908

De Nederduitsche vluchtelingenkerken
der XVIe eeuw in Engeland en
Duitschland in hunne beteekenis voor de
Reformatie in de Nederlanden (diss.).

1914

De bewerking van een piëtistische
gemeente.

1916

Het Zeeuwsche mysticisme.

1919

Omvang en invloed der
Zuid-Nederlandsche immigratie van het
laatste kwart der 16e eeuw.

1920

Het ‘heilig recht van opstand’.

1921

Kerkeraads-protocollen der
Nederduitsche vluchtelingen-kerk te
Londen, 1560-1563.

1925

Historisch onderzoek naar den levensstijl
van het Calvinisme.

1927

De idee van den vooruitgang.

1933

Willem van Oranje.
Willem van Oranje's geloof en
godsdienstpolitiek.

1934

De school met den Bijbel en het
onderwijs in de geschiedenis.

1939

Marnix van Sint Aldegonde.

1943

Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd,
dl. I: Genève-Frankrijk.

1944

Uit den strijd der geesten.

1951

Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd,
dl. II:
Schotland-Engeland-Noord-Amerika.

1953

Wegkruisingen in het landschap der
theorie van de geschiedschrijving.
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Voorts talloze artikelen in tijdschriften en verzamelwerken, o.a. Nieuw
Nederlandsch Biographisch Woordenboek, Stemmen des Tijds, Bijdragen en
Mededelingen van het Historisch Genootschap, Bijdragen voor Vaderlandsche
Geschiedenis, Tijdschrift voor Geschiedenis, Antirevolutionaire Staatkunde, Ned.
Archief voor Kerkgeschiedenis, Ned. Archievenblad, Oud-Holland, de Gids,
Christendom en Historie, Zeitschrift für Kirchengeschichte, Archiv für
Reformationsgeschichte, The Evangelical Quarterly.
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Dirk Schoute
(Deventer, 12 Januari 1873 - Soest, 6 December 1953)
Dr. Dirk Schoute was chirurg, een zeer kundig chirurg, van beroep, maar een
historicus van de medische wetenschap uit roeping. Natuurlijk zullen zijn vele
chirurgische patiënten hem dankbaar gedenken, maar dat gedeelte van zijn rijke
leven is moeilijk toegankelijk voor hem die geroepen wordt zijn levensbericht te
schrijven. Scripta manent en zijn geschriften over de geschiedenis der geneeskunde
verzekeren hem een blijvende, eervolle, plaats in de rij der historici.
Dirk Schoute werd op 12 Januari 1873 te Deventer geboren. Hij doorliep de lagere
school en gedeeltelijk ook het Gymnasium te den Haag; de hogere klassen van het
Gymnasium volgde hij te Groningen, waar zijn vader, de bekende wiskundige Dr.
P.H. Schoute toen hoogleraar werd. In die jaren sloot hij vriendschap met de later
zo bekende historicus Prof. Dr. Johan Huizinga, die bijna even oud was als hij en
wiens vader hoogleraar was in de physiologie. In één van zijn laatste publicaties
heeft Schoute een alleraardigste beschrijving gegeven van deze jeugdjaren.
Hij werd op 21 September 1892 te Groningen ingeschreven als medisch student
en op 8 November 1900 tot arts bevorderd. Van 1899-1902 was hij assistent bij de
hoogleraar in de chirurgie, Prof. Koch, terwijl hij o.a. de colleges volgde van Prof.
Dr. A.P. Fokker, aan wie hij later een biografie wijdde (Het Leven van Prof. Dr. A.P.
Fokker (1840-1906), Amsterdam 1946).
Op 6 Mei 1902 vestigde Schoute zich als chirurg te Middelburg. Hij was toen nog
niet gepromoveerd, doch deed dit op 10 Juli 1913 op een proefschrift: Het
physisch-chemisch onderzoek van menschelijk bloed in de kliniek (Groningen).
Koch was zijn promotor. Deze studie is meer physiologisch dan chirurgisch getint
en misschien komt dit door de invloed van zijn oom van moeder's zijde: Prof. Dr.
C.A. Pekelharing, die als physioloog, chemicus en histoloog een grote vermaardheid
bezat. In de practijk was Schoute een chirurg van grote bekwaamheid, zoals wel
blijkt uit het feit, dat hij reeds op 1 April 1909 benoemd werd tot hoofd van de
heelkundige afdeling van het Gasthuis te Middelburg, een functie die hij tot 1 Januari
1927 bleef vervullen.
Uit die periode dateren o.a. de volgende artikelen: Praevesicale inspuitingen van
zoutoplossing, N.T.v. Geneesk. 1913, II, 1, 181 en Zenuwdoorsnijding tegen
prostaathypertrophie l.c. 1914, II, 1142.
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Schoute's grote belangstelling voor de historie der wetenschap bleek al spoedig,
want in 1915 verscheen zijn: Schets van het Middelburgsche Chirurgijnsgilde en
zijn biografie: Het wetenschappelijk leven van H.J.C. de Man. (beide te Middelburg
verschenen). In 1917 volgde: De levensloop van een Ziekenhuis, de geschiedenis
van het Gasthuis te Middelburg (N.T.v.G. II, 3,) terwijl in 1923 De geschiedenis van
het Natuurkundig gezelschap te Middelburg het licht zag.
In 1922 wist hij de staf van het Middelburgse Ziekenhuis tot een klein plaatselijk
gezelschap te verenigen, met als doel gezamelijk wetenschappelijke problemen te
bespreken, en van 1922-1927 was hij voorzitter van het beroemde, aloude Zeeuws
Genootschap der Wetenschappen, terwijl de afd. Walcheren van de Maatschappij
voor Geneeskunst hem in 1927 tot haar Erelid benoemde.
Dit alles was meer van plaatselijke betekenis, maar Schoute werd al spoedig
betrokken in landelijke organisaties.
In 1913 werd de Vereeniging voor Geschiedenis der Genees-, Natuur- en
Wiskunde opgericht en Schoute behoorde al zeer vroeg tot de kring der actieve
leden. Het bestuur van die Vereeniging was ongetwijfeld van de hoogste idealen
bezield, maar het had niet goed op de financiën gelet, zodat er enige jaren zelfs
geen contributie was geïnd. In 1922 werd Schoute penningmeester en het volgend
jaar staat in de notulen dat, ‘er lang gesproken werd over de deplorabele toestand
der financiën. Dr. Schoute krijgt volmacht deze naar beste krachten in orde te
brengen.’ Een jaar later kon hij verklaren, dat de toestand ‘zo niet rooskleurig, dan
toch niet meer zorgwekkend’ was. Hij bereikte dit o.a. door met het Ned. T.v.
Geneesk. een voor de jonge vereniging zeer gunstig contract af te sluiten, waarbij
ook geregeld werd, dat de historische artikelen uit dat vooraanstaande tijdschrift
aan het einde van het jaar gebundeld werden als Bijdragen tot de Geschiedenis der
Geneeskunde (te beginnen met 1921). Schoute's grote organisatorische
bekwaamheid kwam hier wel duidelijk uit. De Vereeniging benoemde hem in 1925
tot penningmeester-ondervoorzitter (1925) voor welke functie hij een jaar later
bedankte. Hij vertoefde toen in Amerika en schreef naar aanleiding van die reis o.a.
Stafvorming in Amerikaansche en Ned. Ziekenhuizen (Het Ziekenhuis, 1925, no.
11).
Enkele jaren na zijn terugkeer koos de Vereeniging (die intussen van naam
veranderd was en toen Genootschap voor Geschiedenis der Genees-, Natuur- en
Wiskunde heette) hem tot voorzitter (1935-1940) en zij kende
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hem bij zijn aftreden de erepenning toe. Deze penning schonk hij later, evenals een
deel van zijn belangrijke historische bibliotheek aan het door genoemd Genootschap
gestichte Instituut voor de Geschiedenis der Gen.- Nat.- en Wisk. (opgericht 1928
en thans ondergebracht in het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurw. te
Leiden.).
Direct na zijn optreden als voorzitter van het Genootschap begon Schoute een
actie om de geschiedenis der geneeskunde aan de Universiteiten als leervak te
doen invoeren en bracht in 1937 ‘in bespreking een nieuw plan ter bevordering van
het onderwijs in de geschiedenis der geneeskunde, dat hierop neer komt, dat
verschillende sprekers op uitnodiging van hoogleraren voordrachten zouden houden
over historische onderwerpen’. Dit leidde tot de instelling van de zgn.
Schakelcommissie, waarvan Schoute de ziel was en dit tot 1946 bleef. De veranderde
omstandigheden maakten toen een andere werkwijze noodzakelijk. Tijdens Schoute's
voorzitterschap van het Genootschap werd ik tot lid van het bestuur gekozen en ik
heb toen menig gesprek met hem gevoerd over de beoefening van de historie der
wetenschappen. Hij formuleerde toen zijn inzicht eens als volgt: ‘Een historicus heeft
veel geduld nodig en dus veel tijd, en verder een ordenend verstand en een goed
geordend geheugen’. Toen een der leden van het Genootschap eens dreigde te
verdrinken in de verzamelde notities, achtte Schoute het zijn plicht deze man te
bezoeken. Hij deelde toen het grote probleem in een aantal kleinere in en gaf de
raad nu ieder stuk voor stuk aan te pakken. Dat deze wijze raad ten slotte niet hielp,
lag niet aan Schoute!
Zijn grote belangstelling voor het onderwijs in de historie der Geneeskunde blijkt
o.a. uit zijn artikel: Universitair onderwijs in de geschiedenis der Geneeskunde
(Bijdragen tot de Gesch. d. Gen. XVII, p. 201, vlg., 1937). Het is uitermate jammer,
dat men in zijn tijd niet tot verwezenlijking van deze plannen is overgegaan: de
markante figuur van Schoute zou een sieraad geweest zijn voor zulk een leerstoel!
Schoute werd al zeer vroeg lid van de zgn. Opuscula-commissie van het N.T.v.
Geneesk. en wie het voorrecht gehad heeft hem daar te mogen ontmoeten zal zich
steeds zijn weloverwogen adviezen herinneren.
Het was steeds de ‘mens’, die hem in de onderzoekers aantrok en het is dus niet
te verwonderen, dat hij zich aangetrokken voelde tot het schrijven van biografieën,
bv. Dr. (Joh.) Bolle en zijn werk, Middelburg, 1926; Cornelis Helenus Burgersdijk
(1803-1840) (N.T.v.G. 1940, no. 9); M.A. van Andel, Leiden, 1942.
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Hij hield de grote Boerhaave-herdenkingsrede (N.T.v.G. 1938, no. 40), later in het
Duits vertaald in Memorali H. Boerhaave optimi medici, Haarlem, 1919. Zijn
Boerhaave-studie was hiermee niet afgelopen, zo schreef hij nog: Boerhaave's
karakter (N.T.v.G. 1948, 3, 4.).
Schoute had, zoals hij het zelf bescheiden uitdrukte ‘in het begin van zijn
chirurgische loopbaan nogal geluk gehad’ en had daardoor spoedig een zeer goede
praktijk gekregen. Toen hij zich financieel geheel onafhankelijk achtte, legde hij zijn
praktijk neer en ging te Wassenaar wonen, later te Soest.
Hij begreep, dat één der belangrijkste vraagstukken uit de geschiedenis der
geneeskunde was: de invloed der westerse wetenschap op die van het oosten. Hij
verdiepte zich geheel in dit probleem en het resultaat was een drietal lijvige boeken:
1) De geneeskunde in dienst der O.-Ind. Compagnie in Nederlandsch
Indië, Amsterdam 1929;
2) De Geneeskunde in Nederlandsch-Indië gedurende de 18de eeuw,
Batavia 1936;
3) Occidental therapeutics in the Netherlands East Indies during three
centuries of Netherlands settlement, Batavia 1937.
Geen moeite was hem teveel om het materiaal bijeen te brengen en het staat me
nog levendig voor de geest met welk een trots en enthousiasme hij mij in 1931 te
Batavia een aantal bescheiden liet zien, die hij daar in de archieven had ontdekt.
Hij had toen voor een aantal maanden domicilie gekozen te Batavia, omdat de in
Nederland aanwezige archieven hem te weinig boden!
Talloze scheepsjournalen moest hij doorwerken om de gegevens te verkrijgen
en zijn doorzettingsvermogen en geduld waren enorm. Hij beschreef ook het
Scheepschirurgijnsjournaal van een slavenschip der Middelburgsche
Commercie-compagnie (N.T.v.G. 1948, 92, no. 45).
De band met Middelburg verloor hij nooit geheel, zoals niet alleen uit het
laatstgenoemde artikel blijkt, maar tevens uit zijn: ‘Uit het jongste verīeden der
geneeskunde binnen de Middelburgsche samenleving (Arch. Zeeuws Gen.
1941-1942).
Niet alleen in geschrifte gaf hij de resultaten van zijn onderzoekingen, vaak deed
hij dit met het woord, en het was altijd een genot naar zijn uitstekend gebouwde
voordrachten te luisteren. In het debat was hij een geducht tegenstander: hij wist
zijn argumenten uitmuntend te kiezen en
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tot een logisch geheel te verenigen. Het kon niet uitblijven, dat hij met zijn soms
felle betoogtrant wel eens in botsing kwam men andersdenkenden, maar ik weet
uit ondervinding dat dit geen afbreuk deed aan de persoonlijke waardering, die hij
voor hen koesterde.
Tot het laatste toe bleef hij zeer werkzaam: hij overleed 6 Dec. 1953 en zijn laatste
schrijven aan mij (over een Leeuwenhoek-kwestie) is gedateerd 23 Nov. 1953. Hij
was toen bijna 81 jaar!
De historici van de geneeskunde zullen zijn nagedachtenis in hoge ere houden
en zijn werk zal voor velen een voorbeeld blijven.
A. SCHIERBEEK
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Ezechiël Slijper
(Amsterdam, 13 Augustus 1874 - Utrecht, 6 Juni 1953)
Levendigheid en veelzijdigheid zijn wel de meest opvallende eigenschappen geweest
van Ezechiël Slijper, die niet lang verborgen bleven voor een ieder, die hem zag of
hoorde of las. Deze eigenschappen lokten hem telkens in zijn onderwijs, in gesprek,
in geschrift op zijwegen, waarop het steeds boeiend, maar niet steeds gemakkelijk
was hem te volgen. Zijn uitgebreide kennis-Grieks, Latijn, Hebreeuws, Middeleeuws
Latijn, Frans en nog zoveel meer - gaf hem de mogelijkheid en zijn temperament
gaf hem de verleiding telkens van het ene terrein op het andere over te springen,
wat de omgang met hem wel eens onrustig en grillig maakte, maar altijd leerrijk en
boeiend.
In Amsterdam bezocht hij als leerling het Nederlands Israëlietisch Seminarium;
op 18-jarige leeftijd slaagde hij als extraneus voor het eindexamen gymnasium en
begon hij te Amsterdam de studie in de klassieke letteren. Typerend voor hem was,
dat hij na zijn doctoraal, hiermee niet tevreden, naar Leiden ging om Middeleeuws
Latlijn en Frans te studeren, waartoe hij ook nog 8 maanden verbleef in Parijs. Deze
studie verrijkte niet alleen zijn kennis, maar schonk hem ook nauwe vriendschap
met Professor Salverda de Grave, een band, die hen beiden steeds hechter
verbonden hield. Onder diens leiding schreef hij ook zijn dissertatie ‘De formularum
Andecavensium latinitate disputatio’, waarop hij in 1906 te Amsterdam promoveerde.
Na zijn promotie werkte Slijper enige jaren als wetenschappelijk assistent aan de
Universiteitsbibliotheek te Leiden, totdat hij in September 1908 op 34-jarige leeftijd
benoemd werd tot leraar aan het Stedelijk Gymnasium te Utrecht, waar zich zijn
gehele leraarsloopbaan zou voltrekken, vanaf 1919 als conrector. Het kon wel niet
anders of de docent Slijper werd voor menig leerling een markante persoonlijkheid,
soms misschien wat angstwekkend en onbeheerst, maar animerend en boeiend en
tenslotte wijs en humaan. Welk een indruk hij bij zijn leerlingen heeft gewekt, bleek
uit woorden en geschriften, toen hij in 1939 - 31 jaar na zijn komst in Utrecht afscheid nam in de Pieterskerk met een indrukwekkende rede, die tot tekst had het
woord van Seneca: accipimus perituri peritura = vergankelijk zijn wij, vergankelijk
is wat wij ontvangen.
Het strookt met zijn aard, dat hij niet de schrijver is geworden van
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enige grote werken, maar van kleinere geschriften: schoolboeken, korte
beschouwingen, courantenartikelen. Van zijn schoolboeken had het meeste succes
een vormleer voor Homerus en Herodotus, het vermaard geworden ‘rode boekje’,
dat in 1931 verscheen en in 1952 zijn elfde druk beleefde, een geliefd en practisch
hulpmiddel voor talloze candidaten van eind- en staatsexamen. Omtrent de
eeuw-wisseling verscheen in New-York en Londen een groot standaard-werk: The
Jewish Encyclopedia, in 12 delen, waaraan Slijper zijn medewerking heeft verleend.
Courantenartikelen van zijn hand verschenen bij menigte in het Vaderland, de
Telegraaf, het Handelsblad, het Utrechts Dagblad, de Groene, de Nieuwe
Rotterdammer; in dit laatste blad schreef hij onder de rubriek ‘Oude Wijsheid voor
alle tijden’ geregeld beschouwingen over de klassieken, boekbesprekingen
vertalingen, enz. Veel heeft Slijper gedaan voor het klassieke onderwijs en de
klassieke beschaving in Nederland. Hij was mede-oprichter van het Nederlands
Klassiek Verbond, lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, jarenlang
redacteur van Hermeneus, waarin hij lange tijd de puzzle-rubriek verzorgde, redacteur
‘Antieke Cultuur’, lid van het Provinciaal Utrechts Genootschap, lid en soms voorzitter
van het Utrechts Donderdagavondgezelschap, lid en bestuurslid van het
Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland, bestuurslid van de Centrale
Vereninging voor de Joodse Geestelijke Volksgezondheid in Nederland. Bovendien
hield hij voordrachten voor de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en gaf hij
cursussen aan de Volksuniversiteit in Utrecht. In 1925 werd hij benoemd tot lid van
de Staatsexamen-commissie, waarin hij door alle examinatoren gewaardeerd werd
als een ijverig werker en trouwe vriend. Verschillende jaren was hij gecommitteerde
bij de eindexamens.
De oorlog heeft hem zwaar getroffen. Enige maanden na het overlijden van zijn
vrouw viel hij in 1943 in handen der Duitsers. Na een verblijf in ‘De Schaffelaar’ in
Barneveld werd hij in September 1943 gedeporteerd naar Westerbork en een jaar
later naar Theresiënstadt. Zijn oudste zoon werd in November 1943 gearresteerd
en later op transport gesteld naar Auschwitz, vanwaar hij nooit is teruggekeerd. Met
grote geestkracht en veel wijsheid heeft Slijper dit alles doorgemaakt, hoe moeilijk
en eenzaam ook het laatste gedeelte van zijn leven is geweest.
Zijn levendige geest, zijn grote werkkracht, zijn belangstelling en toewijding voor
de klassieken, zijn warme gevoelens voor vrienden en leerlingen waarborgen hem
een dankbare herrinnering bij allen die hem hebben gekend of zijn geschriften
hebben gelezen.
M.A. SCHWARTZ
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Lijst van geschriften
1919

(In samenwerking met Dr. P.C. Brouwer
te Tilburg) bewerking van een Latijnse
en Griekse leergang, een buigingsleer
met bijbehorende oefeningen en
woordenlijst, en op dezelfde wijze een
Syntaxis.

1930

(Samen met Dr. T. Goedewagen) een
bloemlezing van Plato genaamd: Plato,
de Mythendichter.

1931

Een Griekse grammatica met bijbehorend
themaboek, bewerkt samen met Dr. M.A.
Schwartz te Nijmegen. (1950 7e druk).

1931

Een Vormleer voor Homerus en
Herodotus met woordenlijsten (het
bovenvermelde ‘rode boekje’), later
aangevuld door een Inleiding tot het
vertalen van Homerus, Muria genaamd.

Over zijn proefschrift is boven reeds gesproken, evenals over zijn talloze
publicaties in dagbladen, tijdschriften enz.
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J. Tersteeg
(25 Maart 1873 - 's-Gravenhage - 8 Juni 1953)
Hoewel de zoon van de kunsthandelaar Herman Gijsbert Tersteeg en zijn echtgenote
Maria Magdalena Alida Pronk bij zijn geboorte op 25 Maart 1873 in de woning Plaats
no. 20 te 's-Gravenhage de voornaam Johan ontving, heeft hij zich in het openbaar
nimmer anders willen noemen dan J. Tersteeg; zelfs voor zijn vertrouwdste vrienden
was hij dat; tenzij men deze naam tot J.T. verkortte. Afkeer van jovialiteit en
misplaatste gemoedelijkheid zal hier niet vreemd aan zijn geweest; Tersteeg was
een man van vormen en reeds als kind voelde hij zich aangetrokken tot een
aristocratische levenshouding. Deze voorkeur leidde er toe, dat de zoon aanvankelijk
geen lust had de voetstappen van de vader, de leider van de vermaarde kunsthandel
Goupil, te volgen; hij bezocht de destijds bekende school van Bouscholte op de
Koninginnegracht en werd er speciaal opgeleid voor de K.M.A. te Breda; in 1889,
nog geen 16 1/2 jaar oud, zag men daar de knaap verschijnen. Dat hij er in 1892
deel ging uitmaken van de ‘commissie tot redactie’ van de Cadetten-Almanak behoeft
ons thans niet te verwonderen; maar voor zijn populariteit pleit stellig dat hij, in 1895
2e luitenant der infanterie geworden, toen erelid der redactie werd gemaakt en dit
tot en met 1899 bleef. Zijn bijdragen in de almanak waren voornamelijk gedichtjes.
Serieuzer werk plaatste hij echter van '92 tot en met '98 in een blad dat onder
anonieme leiding verscheen, De Landsverdediging, en hierin leverde hij, ook onder
schuilnamen, scherpe critiek op onderdelen van de militare organisatie, waartegen
soms superieuren in het geweer kwamen. Oppositie is de schrijver bijkans zijn hele
leven blijven voeren, dikwijls aggressief, later veel milder, maar steeds met geest.
Gedurende zijn tienjarig officiersschap - hijzelf noemt zich ofsier - zien we op
merkwaardige wijze zijn belangstelling voor de dienst vermengd met zijn ontluikende
liefde voor de letteren; in '93 debuteert hij als prozaschrijver met een schets in
Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, in '97 krijgt hij een eerste eenacter opgenomen
in Boon's Geïllustreerd Magazijn, in '99 begint hij een reeks literair-historische en
ook militaire artikelen in het Dagblad van Gouda. In deze plaats ontvangt hij een
opdracht krijgskundige onderzoekingen in het stedelijk archief te doen, met weinig
rechtstreeks resultaat, doch hij ontdekt er dat de uit 1672 bekende kolonel Pain-et-Vin
ten onrechte van verraad beschuldigd en ter dood gebracht werd. Het Goudse
archief verschaft hem
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evenwel volop materiaal voor uitvoerige studies in wetenschappelijke tijdschriften,
van 1901 tot en met 1905. Tegelijk heeft hij in 1899 meegewerkt aan het radicale
en socialistische orgaan van Herman Heijermans, onder ergen naam; in 1903 is hij
mederedacteur van het weekblad Lente geworden, uitkomend onder leiding van
Margaretha Meijboom (in het bijblad daarvan, Scandinavië-Nederland, plaatst hij
artikelen over onze moderne letteren en schilderkunst) en gedurende het hele jaar
1904 is hij hoofdredacteur van De Militiewet, ‘maandblad ten dienste van allen die
belang hebben bij de wetten op de nationale militie’. In '97, '98 en '02 zijn er korte
romans en novellen van hem in boekvorm verschenen, ‘Loulou’, ‘Max van Heelstra’
en ‘Rapsodie’ - de beide eerste onder de naam Jafir -, en in 1900 zag er zelfs een
zestal bundeltjes kinderverzen het licht. Hij was dat jaar getrouwd met Elisabeth
Keus, die de moeder werd van Johan Leo Gijsbert Tersteeg, geb. 1901, en Herman
Gijsbert Tersteeg, geb. 1905, de latere toneelspeler. (Zijn tweede huwelijk zal hij in
1919 sluiten met de romanschrijfster Julia Frank, zijn derde in 1927 met Neeltje
Maria Wilhelmina de Hen.)
Na een jaar op non-actief geweest te zijn verlaat hij op 1 Mei 1905 de dienst - hij
heeft dan al een poosje in uniform op het uitgeverskantoor van de firma Becht te
Amsterdam gezeten, waar Top Naeff verrukt over de knappe jonge luitenant was
bij een bezoek - en in de kelder krijgt hij nu te worstelen met enorme pakken boeken.
De financiële vooruitzichten zijn echter niet gunstig in de nieuwe werkkring, en zo
wordt hij weldra in de zaak van zijn vader opgenomen. Nu breekt er een heel ander
leven aan: in de komende tien jaar reist hij honderden malen naar Parijs, naar de
moederonderneming, vele tientallen keren naar Londen, vooral voor veilingen, en
ook twee Amerikaanse reizen vallen in deze periode, ondernomen voor expertise
en het uitbreiden van relaties. Herinneringen aan de officierstijd en de weerslag van
de kennismaking met een wijdere wereld vindt men in de romans ‘Dubbele levens’
en ‘De man van veertig jaar’. Maar niet alleen een internationale allure vertoont
vooral het tweede van deze beide boeken, er spreekt ook een aristocratische
levenshouding uit, terwijl de psychologie er in op aanmerkelijk hoger niveau staat
dan die van de burgerlijke familieroman die dan te onzent welig tiert; ze vormen een
duidelijke reactie tegen dit genre. Nog sterker is dit het geval in de tweedelige roman
‘De weg van Paul de Raet’, die bovendien een ander bijzonder element bevat: de
belangstelling voor het katholicisme. Te Parijs was Tersteeg in nauwere aanraking
met dit geloof

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955

88
gekomen en hij had er verdere studie van gemaakt; het boek trok zeer de aandacht
en het kwam velen voor dat de auteur katholiek zou worden. Hij heeft deze stap
niet gedaan, maar toch publiceerde hij in 1924 nog een korte roman, ‘De rijke
jongeling’, die geheel in een katholiek milieu speelt. Al deze boeken - er behoort
ook nog de roman in twee delen ‘Liefde's veelvoudigheid’ bij - verlieten de pers
onder de auteursnaam J. Eilkema de Roo en ze maken het hoogtepunt van zijn
letterkundige productie uit. Nederland bezat in Tersteeg toen een aristocratisch
auteur, die evenwel niet als romancier is voortgegaan - als zodanig werkzaam te
blijven is in ons land eis om ‘in de running’ te blijven - en die pas in zijn laatste
levensjaren weer de gunst van het publiek verwierf met zijn ‘Lutetia’ en zijn
causerieën.
De eerste wereld-oorlog had het internationale verkeer stilgelegd, het Haagse
filiaal van Boussod, Valadon en Cie (de opvolger van Goupil) was van het
moederbedrijf afgesneden geraakt, en na de wapenstilstand had men te Parijs niet
veel aandacht meer voor de zaak op de Plaats, werd deze geliquideerd. Tersteeg
werd toen mededirecteur van Sijthoff te Leiden - al spoedig maakte men hem
(ongenoemd) redacteur van de Nederlandsche Bibliographie - en hij kwam daar
zozeer in contact met de periodieke pers dat hij achtereenvolgens secretaris,
penningmeester en voorzitter van de vereniging van die naam werd. In 1918 had
men hem ook reeds het hoofdredacteurschap van het maandblad van de Ned.
Uitgeversbond toevertrouwd, en met de ruggesteun van grote figuren van het vak,
als Jan Tadema van de firma Bohn, kreeg hij de vrije hand om in dit orgaan
ongezouten zijn mening te zeggen over misstanden, hetgeen hij volle 35 jaar met
eruditie en esprit heeft gedaan. Andere functies die hij op cultureel gebied heeft
waargenomen waren die in het bestuur der Vereniging tot vereenvoudiging van
onze spelling, van het genootschap Nederland-Frankrijk, van de Vereeniging ter
Bevordering van de Belangen des Boekhandels. In zijn tijd bij Sijthoff valt ook zijn
medewerking aan het Letterkundig Bijblad van de N.R. Crt. (mede op instigatie van
de Ned. Uitgeversbond gesticht, d.w.z. van Tersteeg); Johan de Meester plaatste
er zijn bijdragen echter lange tijd anoniem of met fantasie-initialen; na half April 1922
evenwel met de ondertekening J.E. de R.
Dat jaar 1922 verliet een medewerker van Sijthoff deze onderneming, de heer
P.J. Eman, en richtte de N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij op; Tersteeg volgde
hem het jaar daarna en werd zijn mededirecteur. Tot dan
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toe had hij op elk terrein dat hij betrad succes gehad - tijdens vacantie in Duitsland
zelfs met het arrangeren van de muziekpartijen voor een kapel - dank zij zijn kennis,
talenten en charmante persoonlijkheid, doch nu begon het tijdvak waarin hij de
wereld pas goed van de zwarte kant leerde kennen. Hetgeen een feestredenaar in
het Tersteeg-nummer van De Uitgever, op zijn tachtigste verjaardag uitgekomen,
deed verklaren: ‘Ik begrijp niet, waarom deze man zoveel tegenslag moest
ondervinden; waarom zijn capaciteiten, wilskracht en doorzettingsvermogen niet
meer profijt hebben opgeleverd’. Uiterlijk bemerkte men echter niets aan hem - hij
was dan ook een geboren toneelspeler - en bij alle déveine putte hij troost uit de
natuur op de wandelingen over heuvels en bergen, uit de muziek, de kunst (vooral
te Parijs) en uit oudere litteratuur (al waardeerde hij ook tal van hedendaagse
Amerikanen).
Schrijver dezes, die 28 jaar lang meer en meer vertrouwelijk met Tersteeg heeft
omgegaan - en die voor zijn geestelijke vorming veel aan hem te danken heeft meent een uitleg te kunnen geven van vermelde teleurstellingen. Tersteeg was in
den beginne lang niet onbemiddeld, doch de opbouw van een uitgeverij verslindt
kapitalen en de kostenrekening is in de laatste decenniën enorm gestegen. Men
moet boeken waarin men gelooft kunnen voort-exploiteren en niet gedwongen zijn
de oplagen van de hand te doen als de eerste room er af is. Daarbij was Tersteeg
een erudiet van de oude stempel, van een uitstervend ras, die een voornamelijk
bellettristisch fonds wilde vormen, jongeren aanmoedigen en werk van belofte of
van culturele waarde een kans geven, waarbij zijn persoonlijke voorkeur sterk
meesprak. Maar juist toen hij begon was de tijd voor zulke ondernemingen voorbij.
Was hij omstreeks 1900 in het vak gegaan, hij zou wellicht tot de grote
bellettrie-uitgevers van die dagen zijn gaan behoren, zoals Van Dishoeck, Brusse,
etc. Doch hij roeide tegen de stroom op, een kwart-eeuw lang (in 1948 trad hij, als
75-jarige, als directeur van de L.U.M. af) en van een bemiddeld man was hij in
krappe omstandigheden geraakt. De tweede wereld-oorlog had daar extra toe
bijgedragen, met het verbod van alle verenigingsorganen die hij uitgaf en waar de
zaak op dreef. Maar hoe heeft hij gewerkt, èn uit ontembare scheppingsdrang, èn
om zijn bedrijf en zichzelf te handhaven! Men heeft daartoe maar een oog in onze
bibliographie te slaan, waarin zo goed als geen op zichzelf staande artikelen zijn
opgenomen, die hij ook in groten getale schreef. Zelfs hield hij nog een tijdlang, van
1928 tot '33, kunstveilingen in Den Haag; ook al een hard achteruitgaand
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vak. Intussen werd hij steeds meer een propagandist om de ‘boekheidenen’ (term
van hèm) te bekeren; ontelbaar veel lezingen hield hij voor hen. Tersteeg is eveneens
de initiatiefnemer geweest voor het tot stand brengen van de commissie voor de
propaganda voor het boek, met het instellen van een boekenweek. Onder de hand
deed hij ook nog een poosje aan politiek, was een der oprichters van het Verbond
van Actualisten (maar toen Hitler aan het bewind kwam, schreef hij, dat Azië bij
Oldenzaal begint); in een artikel in De Gids van na de oorlog heeft hij uiteengezet
hoe het fascisme uit het futurisme is ontstaan. Te vergeefs hebben vrienden er bij
hem op aangedrongen zijn vele herinneringen aan de Haagse schilderschool te
boek te stellen; hoe boeiend kon hij niet vertellen over de kunstenaars die in zijn
ouderlijk huis over de vloer kwamen, over hun techniek en over de aesthetische en
commerciële waarde van hun voortbrengselen. Hij kon de tijd niet vinden zich in de
administratie van het huis Goupil te verdiepen. En hij, die er vaak op aandrong dat
uitgevers toch hun leven en werk zouden beschrijven, was tot het maken van een
autobiographie niet te bewegen. Te veel arbeid van ephemeer karakter nam hem
in beslag.
Zou iemand er nog eens toe komen een biographie van Tersteeg samen te stellen,
dan zou deze niet slechts dienen om een man nader bekend te maken die velen
van aanzien hebben gekend en die door hem zijn bekoord, maar zulk een boek zou
ook een spiegel van een tijdvak worden, van een ondergegane cultuur. Tersteeg
was in veel opzichten tegen de nieuwe tijd, met name wat betreft het verlies van
het persoonlijke, van de individuele vrijheid, van het correcte en het hoffelijke, van
de aandacht voor het geestelijke erfgoed. En zo was de tijd tegen hém en bereidde
hem een langzame ondergang; waarbij hij in de laatste jaren geteisterd werd door
soms bijna ondragelijk lichaamslijden tot aan zijn dood op 8 Juni 1953. Het is zeker
geen gering compliment, als we verklaren dat een gesprek met hem ook toen nog
altijd een verkwikking en een verrijking betekende.
Men heeft in de pers onze Maatschappij verweten dat zij pas in 1950 Tersteeg
het lidmaatschap aanbood. Haar treft echter in dezen geen blaam daar zij reeds
lang geleden hem er mee hoopte te onderscheiden. Tersteeg bedankte toen, gelijk
vele jonge litteratoren dit destijds deden.
GERBEN COLMJON
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Lijst van geschriften

A. Naamloos verschenen boeken.
1910

‘Een halve eeuw met Jozef Israels’ (ten
onrechte toegeschreven aan H.G.
Tersteeg.).

1910

‘Half a century with Jozef Israels’ (idem).

B. Boeken verschenen onder de naam J. Tersteeg:
1900

‘Marianne’ (zes bundels kinderversjes)

1902

‘Rapsodie’

1930

‘De uitgever en zijn bedrijf’.

1938

‘Lutetia en de vreemdeling. Wandelingen
door Parijs’. 2e herz. en verm. dr. 1947;
3e herz. en verm. dr. 1951.

1941

‘De kunst van briefschrijven’.

1945

‘Tien onvruchtbare jaren’ (voor de
Vereen. ter Bevord. v.d. Bel. des
Boekhandels).

1947

‘Mensen en manuscripten. Herinneringen
van een uitgever’.

1947

‘Mensen en boeken. Herinneringen van
een lezer’. 2e dr. 1948

1949

‘Honoré de Balzac en drie vrouwen’
(gevolgd door bloemlezing uitspraken
van De Balzac, niet gekozen door
Tersteeg, maar door Louis Boucher).

1950

‘Mensen en boeken’. Tweede
verzameling.

1950

J.H. de Ruyter: ‘Gevleugelde woorden.
Een verzameling van bekende citaten,
spreekwoorden en zegswijzen in het
Nederlands, Frans, Duits, Engels,
Italiaans, Spaans, Latijn en Grieks,
zoveel mogelijk met opgave van een
vertaling of verklaring in het Nederlands.’
5de, geheel herziene, vermeerderde en
verbeterde druk, bezorgd door J.
Tersteeg.
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C. Boeken verschenen onder de naam Jafir:
1897

‘Loulou’.

1898

‘Max van Heelstra’.

D. Boeken verschenen onder de naam A. Bertrand:
1902 (?)

‘De geheimzinnige Japanees’ (niet in
Brinkman's Catalogus).

1902 (?)

‘Van schooljongen tot koning’ (alleen de
2de dr. van 1917 in Brinkman's
Catalogus).

1902

‘In dienst van den kroonprins. Een
verhaal uit den Fransch-Duitschen
oorlog’ (waarschijnlijk bewerking van een
boek van Karl Tanera; vgl. de afd.
Vertaalde Boeken).

E. Boeken verschenen onder de naam J. Eilkema de Roo:
1910

‘Dubbele levens’; 2de gewijzigde druk
1919

1914

‘De man van veertig jaar’; 2de gewijzigde
druk 1915, 3de dr. 1923.

1917-18

‘De weg van Paul de Raet’, 2 dln; 2de
gewijzigde druk 1919.

1919

‘Liefde's veelvoudigheid’, 2 dln; 2de
gewijzigde druk 1924.

1920

‘Ontknopingen’

1923

Een muzikale compositie ‘Mon rêve
familier. Poésie de Paul Verlaine’.

1924

‘De rijke jongeling’.

1926

‘De moordenaar’

F. Boeken verschenen onder de naam J.T. van Leiden:
1920

‘Avonturen van een marconiman’.

1927

‘James Watt, detective’.
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G. Boeken verschenen onder de naam Frank Farrington:
1926

‘De kunst van verkoopen’ (volgens
Brinkman's Cat. de vertaling van The
clerk's book).

1926

‘De kunst van zaken doen’ (volgens
Brinkman's Cat. de vertaling van The
boss's book.)

H. Onder de naam van Th. H. van de Velde:
1926

Hele gedeelten van ‘Het Volkomen
Huwelijk. Een studie omtrent zijn
physiologie en zijn techniek. Voor den
arts en den echtgenoot geschreven’ zijn
van de hand van J. Tersteeg, o.a. de
Intermezzo's. Zesde druk 1952.

I. Onder de naam Simon van der Tocht:
1928

‘Een Don Juan in de 17e eeuw, 1672/73’.

J. Onder de naam Evert de Bloch:
1932

‘Het verhaal van mijn fortuin’; 2de dr.
1948.

K. Onder de naam Eva H. Post:
1939

‘Huwelijksmanieren’.

Vertaalde boeken:
1902

Tanera, Karl: ‘In dienst van den
kroonprins’ (jongensboek), bewerkt door
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A. Bertrand (d.i.J. Tersteeg) (oorspr. titel
onbekend).
1921

Kellermann, Bernhard: ‘Ingeborg’
(Ingeborg), vert. door J. Eilkema de Roo

1923

Margueritte, Victor: ‘De Vrijgezellin’ (La
Garçonne), vert. door J. Eilkema de Roo.

1929

Lederer, Joe: ‘Het meisje George’ (Das
Mädchen George), vert. door Hans
Hollander (d.i.J. Tersteeg).

1934

Pitkin, Walter B.: ‘Het leven begint met
veertig’ (Life begins at forty).

1935

Alsen, Ola: ‘Vrouwenspiegel’ (Schönheit
und Lebensfreude durch Körperpflege);
geen vert. genoemd in Brinkman's
Catalogus (d.i.J. Tersteeg).

1936

Körmendi, Ferenc: ‘Zij die zondigen’
(Bönösöh), )vert. door H.E. Gézayvan
Vloten uit het Hongaars (d.i.J. Tersteeg,
die het uit het Duits vertaalde; Duitse titel
onbekend).

1936

Alsen, Ola: ‘Zoo zijn onze manieren’ (uit
het manuscript Gute Lebensformen);
geen vert. genoemd in Brinkman's
Catalogus; d.i.J. Tersteeg.

1936

Brande, Dorothea: ‘Ontwaak en leef!’
(Wake up and live!).

1936

Daring, Thomas: ‘Uitbuiters van de
natuur’ (Ausbeuter der Natur); geen vert.
genoemd in Brinkman's Catalogus; d.i.J.
Tersteeg.

1939

Alsen, Ola: ‘Wat zie je er aardig uit!’
Geen vert. genoemd in Brinkman's
Catalogus; J. Tersteeg bewerkte dit uit
het Duitse manuscript; titel onbekend.

1943

[Von Volkmann, Richard]: ‘De sprookjes
van Leander’ (Träumereien an
französischen Kaminen); 3de dr. 1947.

1943

Zedwitz, Franz: ‘Dieren en hun karakter’
(Duitse titel niet bekend).

1943

(?) Winkler, Bruno: ‘De beeldhouwer van
Krakau. Roman uit het leven van Veit
Stoss’ (in Brinkman's Catalogus niet
vermeld; titel origineel onbekend).

1943

Barth, Emil: ‘Liefde en lauweren’ (Das
Lorbeerufer).

1944

Fleischhack, Marianne: ‘Moederlevens’
(Deutsche Mütter).
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1944

Girardi, Anton: ‘Aan hat noodlot is niet te
ontkomen. De levensroman van
Alexander Girardi’ (Das Schicksal setzt
den Hobel an).

1944

Pachtner, Fritz: ‘August Borsig. Tijd,
leven en werk van de grondlegger ener
Duitse industrie’ (August Borsig. Zeit,
Leben und Werk eines deutschen
Industriegründers).

1947

Blytom, Enid: ‘Het land daarginds’ (The
land of far-beyond).

1947

Crozier, W.P.: ‘Andere goden, eendere
mensen’ (The fates are laughing).

1947

Unwin, Stanley: ‘De uitgeverij in haar
ware gedaante’ (The truth about
publishing).

1947

Wenger, Lisa: ‘Jorinde’ (Jorinde, die
Siebzehnjährige).

1948

Kent, Louise Andrews: ‘Avontuurlijke
reizen [met] Christoffel Columbus (He
went with Christopher Columbus), 3e dr.
1952.

1948

Franken, Rose: (pseud. van W.
Brown-Meloney): ‘Claudia. Het verhaal
van een gelukkig huwelijk’ (Claudia).

1948

Franken, Rose: ‘Claudia en David’
(Claudia and David).

1949

Kent, Louise Andrews: ‘Avontuurlijke
reizen met Vasco da Gama’ (He went
with Vasco da Gama).

1949

Kent, Louise Andrews: ‘Avontuurlijke
reizen met Magellaan’ (He went with
Magellan); 2de dr. 1950.

1950

Frison-Roche, R.: ‘De grote kloof. Roman
van een berggids’ (La grande crevasse),
2de dr. 1950.

1950

Fromentin, Eugène: ‘De oude meesters’
(Les maîtres d'autrefois).
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Bijdragen-reeksen in periodieke publicaties:
1892

debuut in Cadetten-Almanak: gedichtje
‘Levenswijsheid’; evenals de volgende
bijdragen daarin, t/m 1901, getekend J.

1893

art. in De Landsverdediging, get.
Soldenier; de artt. van '95 t/m '98 get.
Luctor. In Elseviers Geïllustreerd
Maandschrift een schets (‘Wachten’), get.
Jafir; in '94 drie sonnetten, in '97 drie
novellen, in '98 nog 1 id.: alle get. Jafir.
In 1901 aldaar novellen onder eigen
naam, in 1901 een eenacter id.

1897

en '99 twee eenacters in Boon's Geïll.
Magazijn, o.e.n.

1897-1900

een schets en zeven gedichten in tdschr.
Nederland, get. Jafir; in 1901 twee
gedichten daarin o.e.n.

1898-1900

schetsen in tdschr. Europa, get. Jafir.
Novellen in Het Leeskabinet, get. id.; in
1901 een eenacter o.e.n.

1899

twee novellen in De Jonge Gids o.e.n.

1899-1900

in Dagblad van Gouda ‘Goudsche
Praatjes’ (15 uitvoerige artt. over
historische, militaire en litteraire
onderwerpen), get. Floris.

1899-1908

boekbesprekingen in De Amsterdammer
o.e.n.

1900

art. over letterkundige critiek in
Maandschrift De Arbeid.

1901

materiaal uit de Goudse archieven in
Vragen van den Dag en in De Tijdspiegel
van '01 en '03. Uitvoerige artt. met
dergelijk materiaal in Bijdragen voor Vad.
Geschied. en Oudheidkunde 1901, '03
en '05.

1902-'05

boekbesprekingen in Den Gulden
Winckel.

1903

1 Juli in redactie commissie van
weekblad Lente (o.l.v. Margaretha
Meijboom) als Johan Tersteeg; in het
bijblad Scandinavië-Nederland in 1905
twee artt. Nyere Nederlandsk Litteratur,
en 1905-'06 vier artt. Nederlandske
Malere: Jacob Maris, Anton Mauve, Jozef
Israëls, Bosboom.

1904

dit jaar hoofdredacteur van maandblad
De Militiewet.
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1905

boekbeoordelingen in Het Leven,
maandblad onder leiding van P. van der
Meer [de Walcheren] en J. Steynen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955

94

1909-'10

gedichten in Groot Nederland.

1914-'21

variarubriek in weekblad Panorama,
ongetekend.

1915, '16, '18

bijdragen in La Revue de Hollande.

1918

April, practisch tot April 1953, formeel tot
Juli '53, hoofdredacteur van De Uitgever,
maandblad.

1920-'22

ongenoemd redacteur maandblad
Nederlandsche Bibliographie.

1921-'22

medewerker Letterk. Bijblad N.R. Crt.,
aanvankelijk onget. artt.; op 15 April '22
hoofdart. als mr W.v.d.L., vervolgens
geregeld als J.E. de R.; in '23 (no. 94)
voor het eerst J. Tersteeg.

1922-'26

boekbesprekingen Den Gulden Winckel
als J. Eilkema de Roo.

1924-'25

reeks Haagsche Brieven in Leidsch
Dagblad (en Prov. Gron. Crt.), get. Van
der Haeghen.

1924-'25

in (eigen uitgave) De Huisvrouw
bijdragen als Frouke.

1924-'25

in (eigen uitgave) Leidsche Post zeer
veel anoniem, o.a. over de spoorwegen,
maar ook als Spectator.

1924-'26

boekbeoordelingen in De Vaderlander,
get. J. Eilkema de Roo; in '26 groot art.
over de geest der moderne Ned. letteren,
get. Suermondt.

1925

begin reeks onget. boekbesprekingen in
causerievorm in de Haagsche Post;
daarnaast causerieën over algemene
onderwerpen, tot 1933, get. Eva. De litt.
causerieën eveneens in de Bredasche
Courant.

1926

als J. Eilkema de Roo causerieën in De
Litteraire Gids; 2de periode 1930-'31 als
De R. beoordeling Franse romans aldaar.

1926

korte biographie van Julia Frank in haar
posthuum verschenen bundel ‘Distels’;
ongetekend.

1928-'31

beschouwingen in maandblad
Nederlandsche Bibliographie voor de
Koloniën, get. Boekenier.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955

1929

medewerker weekblad Wereldkroniek,
als Adolphe.

1933

bijdragen Nieuwsblad v.d. Boekhandel,
get. J.T.; voortgezet gedurende en nog
na de 2de wereld-oorlog, gaandeweg
voornamelijk litteraire curiosa.

1945-'46

medewerking Zondagspost (Brussel).

1949

en 1950 gedurende de zomermaanden,
bij afwezigheid van Inktpotje (G.H.M. van
Huet), feuilletons in De Groene
Amsterdammer.

Vertaald werk van J. Tersteeg:
Wiliy Blochert heeft voor Duitse populaire weekbladen tal van causerieën (Eva's)
vertaald, die met de auteursnaam J. Tersteeg het licht zagen. Ook novellen, die in
de Illustrirte Zeitung verschenen met de naam J. Eilkema de Roo.

Over J. Tersteeg:
Het Tersteeg-nummer van De Uitgever, van 25 Maart 1953.
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Johannes Bernardus Tielrooy
(Texel, 7 October 1886 - Amsterdam, 17 Augustus 1953)
Toen Johannes Tielrooy (zijn tweede voornaam gebruikte hij nooit) in 1923 zijn
dissertatie Conrad Busken Huet et la littérature françcaise aan de Sorbonne te Parijs
verdedigde, waren reeds een groot aantal publicaties van zijn hand verschenen.
Evenals zijn proefschrift getuigen deze van een merkwaardige, men zou bijna zeggen
‘bemiddelende’ belangstelling. Het leek als of hij aarzelde tussen Nederland en
Frankrijk, tussen kunst en wetenschap, tussen critische en creatieve werkzaamheid.
Belangrijker nog dan het constateren van deze aarzeling, is het feit dat zij geenszins
de activiteit van de geleerde, de criticus of de kunstenaar verlamd heeft. Tielrooy
heeft deze aarzeling positief weten te laden, en is in de aanvang beurtelings op
verschillende terreinen werkzaam: reeds in de eerste publicaties van 1913/1914
vindt men naast elkaar gedichten en wetenschappelijke studies. Nog in 1945
publiceert hij in het mede door hem geredigeerde tijdschrift Apollo een enkel gedicht.
Toch zal later de artistieke werkzaamheid niet meer zo sterk voor zich zelf bedreven
worden, maar een plaats vinden in de vorm van literaire critiek, die hem het dierbaarst
was geworden: het essay en het literaire portret. Tot deze genres was hij gekomen
niet alleen uit innerlijke noodzaak en voortdurende belangstelling voor de letteren,
maar tevens door een vrijwel ononderbroken onderzoek naar de eigenschappen
en de methode waaraan literaire critiek diende te voldoen.
Na in 1904 het einddiploma van de Openbare Handelsschool aan het Raamplein
in Amsterdam behaald te hebben gaat hij in een richting, die ten dele niet de zijne
zal blijken te zijn. Hij is werkzaam aan een bankkantoor, maar de bank is gevestigd
te Parijs! Zo had hij reeds jong gelegenheid gedurende enkele jaren Frankrijk van
nabij te leren kennen; bovendien volgde hij colleges aan de Sorbonne en kwam
zodoende met de wetenschappelijke bestudering van de Franse taal- en letterkunde
in aanraking. Van 1906 tot 1908 is hij bij een Nederlandse bank werkzaam, en dit
is waarschijnlijk ook de reden, dat hij zich in die jaren voorbereidt op de middelbare
acte Economie en deze ook behaalt. Zijn belangstelling voor het Frans is er intussen
niet minder om geworden, hij profiteert van de enige mogelijkheid, die er in die tijd
voor de moderne talen bestond en begint de studie voor de B-akte. Onder leiding
van de latere hoogleraren C. de Boer en Gallas, met de grote steun van Boulan
tevens, be-
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reidt hij zijn examen voor. Later (van 1912-1914) zal hij ook de universitaire colleges
van Gustave Cohen volgen, en ten slotte behaalt hij in 1914 de B-akte. Van dat
ogenblik af begint ook zijn publicistische loopbaan; van 1913 tot aan zijn dood zal
er geen jaar verlopen (met uitzondering van de tweede wereldoorlog uiteraard)
zonder een aantal artikelen, boekbesprekingen of grotere studies van zijn hand.
Is het enerzijds van belang op te merken, dat Tielrooy tijdens zijn eerste
leraarsjaren (Cadettenschool en Rijks-H.B.S., Alkmaar, 1915-1919) reeds een lang
artikel over Voltaire schrijft, aan wien hij in zijn laatste levensjaren een uitgebreide
studie wilde wijden, nog belangwekkender en zeker van meer betekenis zijn in die
periode de aandacht en duidelijke voorkeur voor Maurice Barrès. De ‘culte du moi’
en het aesthetische egotisme van de tegenwoordig ten onrechte enigszins
verwaarloosde auteur moesten de zeer gevoelige, ook wel teruggetrokken levende
jonge man, die Tielrooy was, wel zeer boeien. Hij vond in Barrès niet alleen wat en
wie hij zelf was, maar ook wie hij wenste te zijn. Een nooit aflatende belangstelling
voor de eigen persoonlijkheid, voor wat hij diende te zijn en te doen, verder ook een
sterke neiging tot aesthetiseren en zelfs wel tot verfraaien der werkelijkheid blijven
karakteristiek voor Tielrooy's denken en voor zijn gehele wezen. Deze tendentie om
overal kunst te zoeken en te vinden manifesteert zich ook op artistiek gebied. Het
is in die tijd reeds dat Tielrooy een soort van ‘utopia’ met eigen letterkunde
construeert en in Het Getij openbaart. Zijn belangstelling voor de literaire Franse
actualiteit blijkt eveneens uit verschillende korte artikelen, bij voorbeeld over het
toneel van de Vieux-Colombier.
Meer en meer vindt hij een plaats in het intellectuele leven van Frankrijk. Hij neemt
deel aan de gesprekken van Pontigny waar de intellectuele elite zich voor enkele
dagen verzamelt, en hij legt daarvan in enkele dagbladen getuigenis af. Bij al deze
drukke bezigheden (hij is intussen leraar geworden aan het gymnasium in Haarlem,
1920-1926) werkt Tielrooy aan zijn dissertatie. Op het eerste gezicht lijkt deze een
gebruikelijk comparatistisch onderwerp te omvatten. In werkelijkheid is echter in
deze studie meer geschied dan dit alleen. Hier is tevens een gelegenheid voor
Tielrooy zich, naar aanleiding van de grote Nederlandse criticus, vragen betreffende
het wezen der critiek zelf te stellen. Zo blijkt reeds spoedig de belangstelling, die
Tielrooy zou hebben voor wat men tegenwoordig literatuurwetenschap zou noemen.
Het is dan ook geen toeval, dat hij in 1925 op het Elfde Philologen Congres over
literaire critiek
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zal spreken. Naast deze theoretische inslag behoudt hij echter een levendige
interesse voor de concrete werken zelf; vele aankondigingen getuigen daarvan.
Van al deze is misschien de meest karakteristieke een studie over Paul Valéry. Het
kon niet anders of de figuur van de grote dichter-theoreticus, die omstreeks 1925
nog niet of nauwelijks bekend was in Nederland, moest hem zeer na staan. Met alle
omzichtigheid en subtiliteit, die hem eigen waren, heeft Tielrooy dan ook iedere keer
op nieuw niet alleen op Valéry gewezen, maar tevens er naar gestreefd zijn
theoretische opvattingen te doorgronden, zich deze eigen te maken en te verwerken
in wat hij zelf over de grondslagen der letterkunde dacht.
Het is hier zeker niet de bedoeling zich af te vragen waarom iemand, die
klaarblijkelijk sterk gericht was op de actualiteit en met kennelijke graagte aan het
Franse geestesleven deelnam, op een gegeven oogenblik Nederland en Europa
verlaat. Een feit is, dat hij in 1926 naar Nederlands-Indië vertrekt en aldaar zijn
leraarscarrière voortzet. Via publicaties (vooral in de Groene Amsterdammer) heeft
hij zeker nog contact met het vaderland; hij schrijft regelmatig over het moderne
Franse proza, terwijl de surrealistische poëzie hem in die tijd veel minder bezighoudt.
Zijn behoefte aan helderheid en aan rationele omlijning, zijn streven zich alles bewust
te maken en zijn schuwheid zo niet zijn vrees tegenover alles wat onbelemmerd uit
het onbewuste voortkwam, maakten dat hij geen bewonderaar van deze poëzie en
de gehele geesteshouding waaruit zij voortkwam, kon zijn. Voor een zo kunstgevoelig
geleerde als Tielrooy was, heeft hij dan ook opmerkelijk weinig over deze en verwante
kunststromingen gepubliceerd.
Na korte tijd aan de gymnasia in Haarlem en Amsterdam verbonden te zijn
geweest, wordt Tielrooy in 1934 aan het gymnasium te Zwolle benoemd. In dat jaar
wordt hij tevens als privaat-docent aan de Rijksuniversiteit te Leiden toegelaten.
Zijn openbare les getuigt wederom van de typisch bemiddelende houding. Enerzijds
wenst hij de orthodoxe historische literatuurbeschouwing te handhaven, anderzijds
is hij volledig overtuigd van haar tekortkomingen. Deze lacunes tracht hij in een
betoog over Taine's determinisme aan te geven maar vooral aan te vullen. Naast
zijn academische en leraarswerkzaamheden blijven de artikelen elkaar opvolgen.
Zijn belangstelling strekt zich nu meer dan ooit uit over het gehele gebied der Franse
letterkunde: met kennis van zaken bespreekt hij studies over zeer uiteenlopende
onderwerpen, terwijl hij met zuiver gevoel de voornaamste schrijvers van het ogenblik
weet te ontdekken.
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Dat daarbij soms fouten gemaakt werden, dat zijn appreciatie van sommige
romanciers op dat ogenblik veelal afwijkt van de tegenwoordige, is niet te
verwonderen. Belangrijker dan deze feiten, is dat hij althans heeft weten te zien wie
belangrijk zou worden en wie niet. Het is ook vooral in die jaren, dat Tielrooy zich
genoodzaakt ziet tot een duidelijk, welomschreven standpunt, en zulks niet alleen
in literaire aangelegenheden maar in de gehele levensstijl. Zijn ‘humanisme’ is
aanvankelijk sterk beïnvloed door Duhamel, met wie hij zeer bevriend was; in de
loop der jaren wordt het scherper en zeker ook militanter dan bij zijn voorbeeld het
geval is.
In 1936 verschijnt de biografie van Chateaubriand. Vooral in Indië had Tielrooy
dit werk voorbereid. Het moge dan al opgezet zijn als een biografie in de gebruikelijke
vorm, in werkelijkheid heeft Tielrooy ook hier vernieuwingen aangebracht. Hij aarzelt
niet van zijn artistieke gaven, gescherpt door wetenschappelijke analyse, gebruik
te maken en tracht op psychologisch verantwoorde wijze in de auteur door te dringen.
Zo ontstaat het literaire portret, waarin zoals altijd veel van de maker terug te vinden
is. Ondanks alle historische objectiviteit is Tielrooy te zeer kunstenaar in een
bepaalde betekenis van het woord om zijn eigen persoon, zijn subjectieve reacties
uit te sluiten. Juist daardoor levert het geheel een belangwekkend verslag op van
de ontmoetingen, die Tielrooy met Chateaubriand gehad heeft.
Zijn benoeming tot hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
volgt in 1938 met het uitspreken van een inaugurele rede Van ‘l'art pour l'art’ tot
‘poésie pure’. Een brandend conflict, ontstaan rondom de woorden van Bremond,
die in alle poëzie het waarlijk poëtische tracht te vinden, wordt hier weloverwogen
behandeld en in zijn historische oorsprongen nagegaan. De academische omgeving
met haar mogelijkheden tot ontplooiing, naar believen tot persoonlijke omgang en
ook teruggetrokkenheid, lag Tielrooy ontegenzeggelijk. Hij heeft, zij het kort, in hoge
mate geprofiteerd van deze werkkring. Beschouwingen over Racine, Renan en vele
anderen verschijnen, totdat de oorlog hem verder publiceren onmogelijk maakte.
Ook zijn werkzaamheden als hoogleraar vatte hij consciëntieus op. Hij streefde er
vooral naar zijn leerlingen in te wijden tot de schoonheid en tot het intellectuele
belang van de Franse letterkunde, maar ook in deze belangrijke werkzaamheden
werd hij door de Duitsers onderbroken. Als hun slachtoffer moest hij een aantal
maanden in Amersfoort doorbrengen, en hij onderging aan den
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lijve wat hij reeds eerder van hun kant gevreesd en in radiolezingen of op andere
wijze geopenbaard had. Ongetwijfeld geschokt, maar ook in zijn overtuigingen
gesterkt en verscherpt, aanvaardde hij na de oorlog de vele taken, die hem wachtten.
Niet alleen het hoogleraarschap, de vernieuwing en organisatie van het onderwijs
moest hij behartigen; ook de P.E.N.-club en talloze commissies deden een beroep
op hem. Zoveel als in zijn vermogen was deed hij, en hij trachtte geen van de
aanvaarde opdrachten te verwaarlozen. Daarenboven hervatte hij de publicaties
waarvan vele in de oorlog voorbereid waren en sommige nog op uitgave wachten.
Zijn humanisme was scherper, zo men wil aggressiever geworden, men vindt er
reeds in 1946 de bewijzen voor. Tevens tracht hij theoretisch de relatie aan te geven
die tussen literatuur en humanisme bestaat. In 1948 verschijnt dan zijn studie over
Renan, die in vele opzichten als Tielrooy's meest karakteristieke werk kan gelden.
Niet alleen de fraaie, zo welverzorgde stijl draagt daartoe bij, maar ook en vooral
de nu bijna tot een kunst uitgegroeide portret-vorm, waarin schijnbaar onbelangrijke
details plotseling, gezien in een bepaald perspectief, een bijzondere betekenis
krijgen. Moeiteloos, lijkt het wel, dringt Tielrooy door tot wat hem het wezenlijke in
de complexe figuur van Renan schijnt. Zonder enig vertoon van geleerdheid wordt
hier een wetenschappelijk en artistiek verantwoord potret gecreëerd. Zo zeer is dit
het geval, dat men wel eens getwijfeld heeft aan de wetenschappelijke basis, die
Tielrooy bezat voor zijn studies. In de studeerkamer werd echter al het detailwerk
bedreven, dat nu eenmaal vereist is voor dit soort studies. Maar Tielrooy's artistieke
zin verzette zich er tegen daarvan naar buiten te doen blijken. Hij gaf er de voorkeur
aan desnoods een verkeerde indruk te wekken, want hij wist heel goed, dat bij
sommigen twijfel aan zijn wetenschappelijke eruditie zou kunnen rijzen. Behalve
deze methode, is ook de inhoud van Renan bijzonder belangrijk en, gelijk gezegd,
karakteristiek voor Tielrooy in deze periode. Zijn humanisme, waarin tevens een
zekere kennis van en belangstelling voor theologische problemen verwerkt waren,
dreven hem als het ware tot de grote XIXe eeuwse geleerde.
Op het eerste gezicht zou het dan ook vreemd kunnen aandoen, dat juist Tielrooy
een studie aan de jansenist Racine (1951) wijdt. Er is over dit werk zeer verschillend
geoordeeld, maar het heeft geen zin daarop hier nader in te gaan. Het is alleen
noodzakelijk te vermelden, dat, hoe Tielrooy nu ook over Racine geschreven moge
hebben, het onderwerp hem in ieder geval in hoge mate gevangen heeft gehouden.
Hij heeft een
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poging gewaagd een bepaalde op zich zelf reeds zeer vreemde en kronkelachtige
ontwikkelingsgang van zijn standpunt te begrijpen en te waarderen. En het is nu
eenmaal zo, dat overal waar gewaardeerd wordt ook andere appreciaties mogelijk
zijn. Voor Tielrooy - en dat is hier alleen van belang - betekende de confrontatie met
Racine ook een toetssteen voor zijn eigen opvattingen en zijn eigen
levensbeschouwing.
Het psychische en physieke lijden, dat hem de laatste jaren ten deel viel, dreef
Tielrooy meer dan vroeger ooit het geval was geweest naar zich zelf toe. Had hij te
voren altijd reeds een zekere distantie bewaard ten opzichte van de buitenwereld,
in de loop van de laatste maanden werd deze afstand groter en groter. Het
aesthetisme, dat hem van jongs af de wereld sub specie artis had doen zien, was
weliswaar verruimd door het morele humanisme, maar zeker niet daarin opgegaan.
Juist deze spanning tussen beide maakt hem tot de belangwekkende figuur die hij
is geweest. Zijn studies vinden hun oorsprong en hun oorspronkelijkheid in deze
dubbele bron. Het laatste artikel, verschenen in de maand van zijn overlijden, is aan
Barrès gewijd; onvoltooid blijft zijn beschouwing over Voltaire.
S. DRESDEN

Lijst van geschriften
In Johannes Tielrooy, Verkenningen in het land der literatuur (Groningen-Djakarta
1954) vindt men pp. 342-358 een volledige bibliographie.
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Isaäc Pieter de Vooys
(Gouda, 3 Febr. 1875 - Arnhem, 23 Febr. 1955)
De aangeboden gelegenheid om in de Levensberichten mijn overleden broer te
herdenken, heb ik gaarne aanvaard. Voornamelijk om de bevreemding weg te nemen
dat een verdienstelijk, met zware taken belaste ingenieur en bedrijfsleider een plaats
verworven had onder de leden van onze Maatschappij. Daarom zal ik voornamelijk
aandacht vragen voor zijn letterkundige bemoeiingen en de bijzonderheden van zijn
maatschappelijke loopbaan slechts vermelden als inleiding.
Isaäc Pieter de Vooys, in 1875 te Gouda geboren, deed aldaar eindexamen aan
de R.H.B.S. en studeerde te Delft aan de Polytechnische Hogeschool, waar hij in
1896 de graad van ingenieur verwierf. Aangetrokken door de sociale betekenis van
de arbeidsinspectie, verkreeg hij, na een vergelijkend examen, de nieuwe functie
van adjunct-inspecteur van de arbeid. Te Breda gevestigd, maakte hij zich bekend
door zijn bestrijding van de loodvergiftiging en de witte phosphoor, o.a. door artikelen
in de Vragen des Tijds. Later verbleef hij, tot inspecteur bevorderd, te Deventer, te
Arnhem en in Den Haag. In 1909 trad hij op als secretaris van de Staatscommissie
voor de werkloosheid, later als voorzitter van de Ned. Werkloosheidsraad. In 1911
werd hij benoemd als hoogleraar te Delft in de mechanische technologie: met zijn
collega Van Royen publiceerde hij in 1914 een Leerboek voor dit vak. Zijn ambt als
hoogleraar werd in 1917 verwisseld met het directeurschap van de Ned. Maatschappij
tot ontginning van steenkolenvelden, terwijl hij in 1930 directeur werd van de
Algemene Kunstzijde Unie te Arnhem. Intussen had hij als redacteur van De
Beweging (1905-1920) in tal van artikelen bijdragen geleverd op
oeconomisch-technisch, hygiënisch en politiek gebied, en zich op sociaal gebied
zeer verdienstelijk gemaakt als voorzitter en organisator van het Koninklijk Nationaal
Steuncomité (1914-1923). Hoewel hij tot geen politieke partij toegetreden was,
aanvaardde hij in 1939 in het Ministerie-Colijn de portefeuille van Economische
Zaken, maar vóór het optreden was dit ministerie al gevallen. Tot op hoge leeftijd
in allerlei functies werkzaam gebleven, had hij het voornemen opgevat om in
Gedenkschriften een overzicht te geven van de opgedane rijke ervaringen in dit
welbestede leven, maar zeer tot zijn spijt heeft mijn broer daartoe geen gelegenheid
meer gevonden.
In zijn Delftse studietijd toonde Is. P. de Vooys reeds, naast zijn vak-
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studie, een veelzijdige belangstelling. Maatschappelijke en filosofische vraagstukken,
in het licht van het opkomende idealistische socialisme, trokken zijn volle aandacht,
maar niet minder de opbloeiende letterkunde De bekoring van de Tachtigers was
in onze toenmalige studentenwereld in volle kracht. Een openbaring van dit nieuwe
streven was in zijn laatste studiejaar de stichting van het Delftse studententijdschrift
In den Nevel (1896). Hij zocht daarvoor samenwerking met een drietal vrienden:
A.L. de Gelder, J.A. van Musschenbroek en E.A. Tissot van Patot. De hartstochtelijke
principiële Inleiding, die wel gezamenlijk opgesteld zal zijn, gaf o.a. een verklaring
van de gekozen titel: ‘Wij (wandelen) in den nevel, maar in ons het eeuwige licht
van het Ideaal’. Toorop werd bereid gevonden, deze gedachte op de omslag in
beeld te brengen: twee vrouwenfiguren, die door de omringende nevel hun weg
trachten te vinden. Is. P. de Vooys schreef voor de eerste aflevering een aantal
sonnetten, met een inleidend sonnet In den nevel, en een opstel ‘Iets over het
Socialisme in een Staatspartij’, terwijl hij een rubriek ‘Indrukken van boeken’ inleidde.
Verderop kwamen daarin twee besprekingen voor, die van belang zijn voor de
ontwikkeling van zijn dichterschap: een getuigenis hoe hij al vroeg vol bewondering
geweest was voor J. Perk, die hem inspireerde tot beoefening van het sonnet (blz.
184) en een artikel over Henriëtte van der Schalk's Sonnetten en Terzinen (blz.
126), waarin hij verklaarde dat hij daar, meer dan bij Kloos of Van Eeden, een
kunstuiting aangetroffen had, die zijn ideaal nabij kwam. Ook buitenlandse letterkunde
kwam aan de beurt: grote bewondering toonde hij voor de romankunst van Tolstoi
(Anna Karenina) en Knut Hamsun's Neue Erde. Van geheel andere aard was een
opstel over de geruchtmakende strijd in De Kroniek over kunst en socialisme. Weinig
geslaagd was een poging om het scheldproza van Van Deyssel na te bootsen in
een artikel Over corpsgeest, studentikoos en nog iets, gepubliceerd onder het
pseudoniem ‘Be kind’. Zijn gedichten in deze jaargang afgedrukt, zijn grotendeels
nog onrijpe proeven. Tijdens de tweede jaargang, onder een uitgebreidere jongere
redaktie, was hij niet meer in Delft aanwezig; in de derde en laatste (Sept. 1899)
gaf hij als oud-redakteur nog een Terugblik op wat dit tijdschrift voor hem en zijn
vrienden betekend had.
Het nieuwe leven dat voor hem en zijn jonge gezin in Breda aangebroken was,
en de werkkring die hem geheel in beslag nam, zal hem aanvankelijk weinig tijd
gelaten hebben voor letterkundig werk, maar de be-
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hoefte om de nieuwe indrukken, in het Brabantse en het Limburgse landschap
dichterlijk te verwerken, bleef bestaan. Aanmoedigend werkte de opneming van
door Albert Verwey gekeurde gedichten in het Tweemaandelijksch Tijdschrift
(1900-1901). Deze eerste ontmoeting met de oudere dichter, die zich zou ontwikkelen
tot wederzijdse waardering en hartelijke vriendschap, werd van zeer grote betekenis
voor zijn verdere ontwikkeling. De medewerking aan De Twintigste Eeuw werd op
prijs gesteld. Dat blijkt uit de opneming van twee omvangrijke studies: Kunst en
Samenleving (1902) en Kunst en Volk (1903). In deze periode stelde hij ook uit zijn
beste gedichten een bundel samen met de titel Van de armen (Amsterdam-W.
Versluys-1903), waarin vooral de cyclus In memoriam, gewijd aan zijn vriend C.F.
L(oke), hem dierbaar geweest zal zijn.
Toen Albert Verwey in 1905, na de breuk met Van Deyssel, De Beweging stichtte,
en meer wilde geven dan een letterkundig orgaan, voelde hij zich gesteund door
een driemanschap in de redaktie op te nemen, dat de ‘beweging’ veelzijdig zou
kunnen maken: Troelstra (voor politiek), Berlage (voor bouwkunst), Is. P. de Vooys
(voor maatschappelijke vraagstukken). Hij zal intussen begrepen, of stellig
gewaardeerd hebben, dat hij bij de laatstgenoemde ook krachtige medewerking op
letterkundig gebied mocht verwachten. Dat bleek inderdaad het geval; reeds in de
eerste jaargang verscheen een uitvoerige studie over De dichter Herman Gorter
met een eigenaardige eigen beschouwing en interpretatie van Gorter's Mei. Zijn
vele bijdragen op het gebied van arbeidswetgeving, sociale hygiëne, socialisme,
oeconomie, techniek, politiek laten wij onvermeld, maar voor ons doel willen wij nog
de aandacht vestigen op bijdragen als Socialisme en Zedelijkheid (1907), Potgieter's
Aan Twente (1908) Opstandigheid en Dichtkunst (1911), waarbij Shelley's poëzie,
onder invloed van zijn opstandigheid behandeld wordt, en op het gebied van de
Nederlandse letterkunde: De Kinematograaf in de Literatuur (1910), een bespreking
van de realistische romankunst van Scharten-Antink en van Herman Robbers.
Diepgaande aandacht schonk hij doorlopend aan de ontwikkeling van Albert
Verwey's dichtkunst. Hij trachtte de te weinig gewaardeerde en begrepen bundels
van zijn oudere vriend nader tot de lezer te brengen door de innerlijke samenhang
van de bundels te verhelderen en deze als geheel te interpreteren. Dat deed hij
reeds in 1905 met een bespreking van Uit de lage landen bij de zee, (in De Kroniek),
daarna, in de Beweging, van
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Het Blank Heelal (1908) en van Het Levensfeest (1912), een drietal dat in 1941
gebundeld werd met de titel: In het midden van Verwey's dichterschap. Op hoge
leeftijd heeft de schrijver deze reeks voortgezet in een grotere bundel: Bij het lezen
van Albert Verwey's gedichten (Arnhem: Van Loghum Slaterus-1949). Als schakel
tussen beide publicaties dient een artikel in De Nieuwe Taalgids XL over het treurspel
Cola Rienzi. Deze interpreterende studie, voortgekomen uit ‘rijpere overweging en
verdieping’ zal een waardevolle bijdrage blijven bij de bestudering van deze te weinig
gewaardeerde dichter.
De noodzakelijk-beknopte omvang van dit Levensbericht duldt geen uitvoerige
beschouwing van zijn dichterschap. Wij bepalen ons dus tot enige opmerkingen.
Na de vermelde bundel van 1903 kwam de dichter eerst in 1928 tot de uitgave
van de goed gecomponeerde bundel Achter de taak (Santpoort-C.A. Mees). Wie
daaruit zou opmaken dat dichten voor hem een soort liefhebberij in vrije uren was
gebleven, zou zich deerlijk vergissen. Uiting in dichtvorm was voor hem een
diepgaande behoefte. In ogenblikken van innerlijke twijfel, van pijnigende
onzekerheid, van treffend leed bracht het gedicht hem bevrijding. Bij ontroerende
schoonheid van natuur en kunst gaf de dichterlijke uiting bevrediging. Dit zal
verwonderlijk klinken voor degenen, die hem gekend hebben als een man met grote
wilskracht en vastberadenheid, maar is reeds scherp opgemerkt door Albert Verwey,
die van deze bundel een voortreffelijke en diepgaande karakteristiek gaf met artistieke
waardering in een nog niet gebundeld artikel van de N.R.C. (12 Mei 1928), waarnaar
ik belangstellenden kan verwijzen.
Nog tweemaal heeft hij in zijn later leven behoefte gevoeld om gedichten door
bundeling in breder kring bekend te maken: de eerste maal in 1946: Van bedreiging
tot bevrijding 1937-1945 met treffende gedichten over het leed van de oorlogsjaren
en verontwaardiging over aangedaan onrecht; tenslotte een nalezing in 1949: Een
zakenman zong (Arnhem-Van Loghum Slaterus), waarin o.a. gedichten voorkomen
‘Bij de dood van Albert Verwey’.
Voor ieder die de persoonlijkheid van Is. P. de Vooys beter wil leren begrijpen zal
kennismaking met zijn dichterlijk werk onmisbaar blijken.
C.C.N. DE VOOYS
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Anneke Wijdom (Anke Servaes)
(Tilburg, 1897 - Bergen, 1945)
Anke Servaes behoort tot de letterkundigen, die zich tot een speciaal gebied hebben
beperkt, maar die ons op dat gebied uitmuntend werk hebben geschonken. Zij was
de beschrijfster en doorgrondster van het lot van invalide en verdrukte kinderen,
haar sfeer is die van het Kinderziekenhuis. Niemand, die zich met deze aangrijpende
zijde van het leven bemoeit, kan haar boeken ongelezen laten.
De gang van haar leven en de aard van haar karakter vormen een overeenkomst
met de belangstelling, die dat leven heeft gestuwd. Haar kunst kwam rechtstreeks
voort uit haar zelfverloochenende, aan anderen toegewijde en opgewekte natuur.
Daarom is een schets van haar levensloop niet een bijkomstige oriëntering, maar
is zij verbonden aan het begrip van haar werk. Wij bezitten het voorrecht te
beschikken over een eerbiedige en gevoelige levensbeschrijving van Anke Servaes,
van de hand van haar echtgenoot, de Heer R. Valkhoff. Haar figuur rijst uit dit te
harer Nagedachtenis gesteld geschrift duidelijk omhoog.
Wij komen er uit te weten, dat zij geboren werd te Tilburg. Haar vader was
ingenieur der Spoorwegen, een man vol energie, een scherp verstand, een
organiserend talent en een figuur vol van doorzettingsvermogen. Haar moeder een
Dordtse, gaf haar de romantische inslag, de gave der fantasie, haar belangstelling
voor de schilderkunst en het talent van voordragen van poëzie. En bovenal haar
gemoedelijkheid en drang naar gezelligheid.
Anke Servaes was nog een klein meisje, toen haar familie verhuisde naar
Rotterdam, waar haar vader een hoge positie ging bekleden bij de
Petroleum-maatschappij.
Helaas verloor het gezin al te vroeg de moeder, waardoor de beide meisjes
(Anneke en haar vijf jaar oudere zuster) veel aan haar lot werden overgelaten.
Gelukkig waren er de Zondagen. Dan trok de vader er met zijn jongste dochter op
uit, maakte boottochten en wandelingen in en buiten Rotterdam.
De vader wilde, dat zijn beide dochters wat gingen doen in het leven en niet het
onbenullige bestaan zouden hebben, zoals dit in het begin van deze eeuw voor
meisjes uit de gegoede kring gebruikelijk was.
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Anneke werd leerlinge van de Meisjes-H.B.S. in de Witte de Withstraat. Die stond
onder de voortreffelijke leiding van Mej. Bakhuizen van den Brink, die op het terrein
der literatuur haar stuwende kracht werd. Na haar eindexamen ondernam Anke de
studie voor onderwijzeres. Zij behaalde in korte tijd de lagere acte. Bovendien
ontwikkelde zij haar schildertalent in de teken-academie.
Het aankomende meisje verloor ook haar vader en beleefde de verbreking van
het huisgezin. Een jaar lang brachten de zusters Wijdom in een bevriend doktersgezin
door, waar voor de vermaard-goedlachse zusjes gelegenheid te over was, hun
levensvreugde in dat op humor ingestelde gezin te uiten. De oudste stak daarna
over naar Amerika, waar zij door vele bijzondere prestaties een zekere vermaardheid
verwierf.
In Anneke's leven kwam een belangrijke wending. Zij trad als leerlingverpleegster
in het Kinderziekenhuis aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag - thans het
Juliana-kinderziekenhuis - en deed daarmee de eerste stap op weg naar wat zij in
haar boek ‘Kinderzaal’ zou beschrijven. Met één vriendin uit haar eerste meisjesboek
‘Knolletje’ ondernam zij ieder jaar een buitenlandse reis en het boek getuigt van
vele historische voorvallen op een van die reizen. Na het diploma voor
kinderverpleegster te hebben behaald vertrok zij, in afwachting van het uitvoeren
van verdere plannen, naar familie in Amersfoort. Doch ook daar wilde zij bezig zijn,
anders dan uitsluitend in het huishouden. Zij besloot al spoedig zich voor
apothekers-assistente te laten opleiden, waarvoor zij als ‘spoorstudente’ de lessen
en practijk ging volgen in Hilversum. Bovendien bevredigde zij haar hang naar
schoonheid op een weefcursus bij Margareta Verwey in de Spiegelstraat te
Amsterdam, waar zij fraaie kussens en andere handwerken ontwierp, die later een
sieraad in het eigen huis werden. In die jaren leerde zij haar toekomstige echtgenoot
kennen. Om zijn vioolspel te kunnen begeleiden wierp zij zich met geestdrift op de
voortzetting van haar piano-studie, waarmee zij in korte tijd verbluffende resultaten
bereikte.
In 1926 trouwde zij met de Heer R. Valkhoff. Het jonge echtpaar ging wonen te
Amersfoort. Maar door ziekte van de man gedwongen, verhuisden zij in 1928 naar
Bergen in Noord-Holland, waar zij op een idyllische plek aan het Nachtegalenlaantje
een klein huis hadden laten bouwen dat, evenals hun eerste woning ‘het Haveke’
heette.
Dat Bergense ‘Haveke’ is een brandpunt van gezelligheid geworden
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en van vriendschappelijk verkeer. Voor ‘Moeder Anke’ was nooit iets te veel. Kinderen
waren haar altijd welkom. Er waren in dat Bergense leven de hoogtepunten, wanneer
de hartelijke gastvrouw ging voorlezen, dikwijls een zelfgeschreven verhaal. Dan
zat de wijde kring geboeid te luisteren naar die bezielde stem, te kijken naar dat
bewegelijk gelaat en vreugdevol te letten op de begeleidende gebaren van haar
kleine handen.
Het schrijverschap van Anke Servaes dateert al van haar Amersfoortse jaren.
Achtereenvolgens waren haar meisjesboeken verschenen, waarin zij - voornamelijk
in de boeken voor oudere meisjes - steeds veel gaf van zichzelf, van vreugde en
strijd, met het doel de opgroeiende jeugd iets mee te geven van de door haar met
de jaren veroverde levenswijsheid. Wij zien haar in die Bergense jaren op het
hoogtepunt van haar kracht. Zij is de raadgeefster van ettelijken, de vraagbaak voor
iedereen, de leidsvrouw van kinderen, de maatschappelijke werkster. En zij schept
haar letterkundige arbeid. Na de twee kleine, inleidende werken: ‘Bezoekuur’ en
‘Spreekuur’ schrijft zij haar eerste roman ‘Kinderzaal’, gevolgd door een reeks van
werken: ‘Kinderen, die over zijn’, ‘Moeder Liesbeth’, ‘Kindertoevlucht’ en vele andere,
die telkens uiterst aan elkander verwante motieven behandelen, maar desondanks,
voortdurend opnieuw door vele duizenden van lezers worden verslonden. De
eentonigheid van het motief schrok de lezers niet af, omdat ieder nieuw boek dat
verscheen, uitmuntte door de indringendheid van zegging, door die stem, die door
de bladzijden heen klonk, door een fijnzinnig psychologisch begrip en door een
warme, innige gevoelssfeer.
Na de doodvermoeiende winters, die het maximum van haar geestkracht eisten,
ging zij dan 's zomers het buitenland in. Naar Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk,
Italië. Italië trok haar het meeste aan. Het hele gezin begaf zich dan over de grenzen;
haar kinderen gingen mee. Zij logeerden bij eenvoudige mensen, zodat zij in
aanraking kwamen met het volk in de bezochte gebieden en zij dwaalden door de
oude steden van Italië en genoten van een uitgelezen natuur.
De reis, die Anke Servaes (haar schuilnaam ontleende zij aan de Sint Servaeskerk
te Maastricht, die haar bizondere belangstelling had) in 1939 ondernam, zou de
laatste zijn. De oorlog brak uit en de familie haastte zich uit Italië naar het vaderland
terug. Toen, in 1940, werd Nederland in de oorlog betrokken. Anke Servaes behield
haar geestkracht, haar bezielend vermogen, dwars tegen de ongunst der tijden in,
hoewel de
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oorlogsverschrikkingen zich uitstrekten tot haar onmiddellijke omgeving. Wij zien
haar gedurende de bezetting overal rondtrekken, helpend en troostend en moed
insprekend, de hongerigen spijzigend en door haar menigvuldige lezingen het
geestelijk peil ophoudend van haar volk.
Zij heeft de bevrijding aanschouwd, maar de bewogen laatste oorlogsjaren hadden
haar een knak gegeven, waar zij niet van herstelde. Nog kwam in haar laatste
levensjaren haar gevoel voor humor dikwijls naar voren en was de bereidheid om
anderen te helpen nog immer aanwezig, maar haar lichaam kon het tempo van haar
geest niet meer bijhouden. Toen is zij van ons heengegaan, kort na de bevrijding,
ons nalatend het voorbeeld van een edel vrouwenleven en een reeks van werken,
die door hun menselijkheid nog vele latere geslachten zullen aanspreken.
Wij hebben Anke Servaes gekenschetst als een auteur, die op een bepaald gebied
uitnemend werk heeft voortgebracht. Zij heeft dat gebied nimmer verlaten en wij
zijn er van overtuigd, dat er geen nieuwe werelden aan haar zouden zijn ontloken,
indien haar het vender leven zou zijn gegund. Zij zou het gebied niet hebben verlaten,
waarin zij zich had genesteld, zij zou zijn voortgegaan ons het beeld voor ogen te
stellen van het misdeelde, vereenzaamde kind, van de kinderlijke verhoudingen en
van het zielsbestaan van hen, die het misdeelde kind verplegen en verzorgen. Zij
heeft altijd haar grenzen gekend en zich immer er van onthouden letterkundige
ondernemingen te beproeven, die stouter waren dan haar macht en bevoegdheid.
Vanwaar die zelfkennis? Zij was niet bijkomstig, zij maakte deel uit van haar talent.
Zij ontleende haar schrijverschap niet aan het vernuft, maar aan het hart; en indien
zij de kinderziel gepeild heeft tot op haar bodem, dan is deze verdienste geen vrucht
van analyse, maar van intuïtie. Voor haar gold niet het gebod van Flaubert aan de
romanschrijver, dat hij zijn figuren zo heeft uit te beelden en van zich los te maken,
dat hij kan gaan wandelen om ze heen. Haar kinderen zijn door een navelstreng
aan haar moederlijk wezen gebonden, haar verpleegsters en verzorgsters zijn
incarnaties van haar zelf. Anke Servaes was een lyrisch auteur en de lyricus heeft
maar één instrument; het eigen gemoed. Zodra de lyrische schrijver afwijkt van het
éne sentiment dat zijn leven stuwt, vervalt hij in ontaarding. Vele lyrici zijn zichzelf
ontrouw geworden, toen de adem den eigen psychische ondervinding hun ging
begeven. Men kan als lyricus alleen slagen door een waakzame zuiverheid, die zich
uitstrekt over het gehele
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leven en die zich voortdurend hecht aan de bodem van het eigen bestaan. Deze
centrale zuiverheid was de voornaamste eigenschap van deze schrijfster. Zij was
de oorzaak van die rijke verscheidenheid, waarmee haar eenvormige werken ons
hebben geboeid. De lyrische schrijver munt niet uit door een veelheid van aspecten,
maar door een veelheid van toonaarden. Anke Servaes bracht ons in ieder nieuw
boek een fonkelnieuwe variatie op het oude motief. In regelmatige orde zijn haar
geschriften elkander opgevolgd. In haar vroege periode doorwandelde haar geest
de kinderziekenhuizen en kinderzalen. Uit die tijd stammen haar ‘Bezoekuur’,
‘Spreekuur’, ‘Kinderzaal’, ‘Kinderen, die over zijn’, ‘Moeder Liesbeth’. Later versprong
haar belangstelling van het zieke kind op het misdeelde kind in het algemeen, op
het kind, getroffen door oorlogsleed of door een criminaliteit, waarvan de oorzaken
duidelijk lagen in milieu, omstandigheden of in onoordeelkundige opvoeding. Wij
noemen nog enige titels: ‘Wie volgt’, ‘Internaat’, ‘Kindertoevlucht’, ‘Oorlogskinderen’,
‘Paul alleen’ en een posthuum werkje, ‘Koos’. Er mogen kleine verschuivingen
hebben plaats gehad in de figuren en de omgevingen harer belangstelling, steeds
stelt zij ons verwante omgevingen voor ogen en vraagt zij onze aandacht voor
zielsbelevingen van aan elkaar verwante kleine personen: de gedwongen
kindergemeenschap met haar eigenaardige verhoudingen en de mikrokosmos van
het vereenzaamde kinderbestaan, dat waren haar thema's.
Anke Servaes heeft weinig bizondere voorvallen nodig gehad om ons voortdurend
aan zich te kluisteren. Haar werk is een spiegel, waardoor wij het
eenvoudig-menselijke aanschouwen in de glans der innigheid. Zij heeft ons geleerd
het leven te zien met het oog van het moederschap. Kinderleed peilen,
kinderverlangens raden, na Ina Boudier-Bakker heeft niemand dat zo volkomen
gedaan als zij aan wie deze regelen zijn toegewijd.
En hiermede is zij aangeduid als de vertegenwoordigster van het
typisch-vrouwelijke in onze letteren. De lyrisch-gestemde vrouw, zij kan verschijnen
in de literatuur als de minnares (Hélène Swarth), als de profetes (Henriëtte Roland
Holst), zij kan ons ook het beeld vertonen van de vrouw, de levensdraagster, gebogen
over het kleine, hulpbehoevende wezen, het kind: Anke Servaes.
P.H. RITTER Jr.
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Emmanuel de Bom
(Antwerpen, 9 November 1868-Kalmpthout, 14 April 1953)
Mane de Bom werd geboren te Antwerpen als op een na de jongste van een gezin
met negen kinderen, twee dochters en zeven zonen. Zijn vader, geboren te
Antwerpen in 1825, was kleermaker en woonde in een roerige, vitale volksbuurt.
Een fleurig beeld van het gezin en van Mane's jeugd heeft hij zelf geschilderd in zijn
laatste boek Het Land van Hambeloke, dat, al is het natuurlijk enigszins
geromanceerd, in hoge mate autobiografisch is. De Karel uit die roman is in de
wezenlijke dingen een betrouwbaar zelfportret. Meer incidenteel heeft De Bom in
allerlei opstellen over Vlaamse kunstenaars herinneringen opgehaald aan zijn
onvergetelijke jeugd in Antwerpen. In de straten dezer stad was er voor een jongen
met een hart even vol van romantische dromen als hunkerende energie, te kust en
te keur levensvoedsel. Menigmaal heeft hij ze getekend, die Antwerpse straten,
waar al het volk op zomeravonden aan zijn deur zit en de geburen ondereen wel
en wee met elkander delen, waar ergens aan een keldermond een vertelschool was
naar het hart van kereltjes als onze 12-jarige Emmanuel. Later zal hij zeggen: ‘Ik
denk er niet zonder weedom aan: dát was eigenlijk de goede tijd. O wat kon die
Schavies (de verteller) liegen en wat een kostelijke histories leerden wij van Spietom
en Piet Palings! ‘Rompoort, gaat open en toe voor eenen halve sou!’ En ‘Dry haren
uit den duivel zijnen bil’ en ‘Smidje Verholen’ (vgl. ‘H. Conscience’ in Het levende
Vlaanderen blz. 4). En natuurlijk las hij als jongen van een jaar of twaalf met kloppend
hart Conscience's ‘Leeuw van Vlaanderen’. Hij las hem zelfs zó geboeid, dat de
lectuur zich omzette in kostelijk-romantische werkelijkheid. De enthousiaste knaap
stroopte zich de mouwen op en schilderde met inkt op de linkerarm Jan Breidel, op
de rechter Pieter Coninc. Zo met twee helden in enen verenigd, begon hij op zijn
kamer een verwoed gevecht tegen die vuige Leliaarts en bokste, zichzelve soms
kneuzend, tegen de muur op (vgl. Het Levende Vlaanderen, blz. 3).
Trouwens, in de fantasie-volle, fel-levende jongen was al eerder de drang zich in
verhalen te uiten ontwaakt. Hoort deze kostelijke jeugdanecdote: Onze Mane was
een jaar of tien en schreef zijn eerste roman. De hoogdravende titel luidde: ‘De
wraak eens vaders!’ Er en moesten illustraties bij natuurlijk. Een schoolvriendje zou
dat bezorgen; het onderschrift voor de dramatische botsing tussen de zoon en de
wrekende vader, was reeds gereed. Het zou zijn in alle onheilspellendheid: ‘Mijn
zoon,
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wees verdoemd!’ Maar ach, de jeugdige illustrator was tegen deze taak niet
opgewassen en in de schoolklas ging een verraderlijke vinger omhoog: ‘Mijnheer,
de Bom heeft een boek geschreven!’ Dat was blijkbaar erg; de schrijver-in-den-dop
werd onmiddellijk uit de klas gezet en moest een uur brommen.
Hij heeft zich niet laten ontmoedigen. Straks op de middelbare school, 16 à 17
jaar, schrijft hij: ‘Sombere meimeringen’! Men hoort reeds uit de titel de romantische
Weltschmerz, die bij deze jaren past. Spoedig daarna wordt het ernst. De jonge De
Bom gaat publiceren. De grote ster aan de Vlaamse litteraire hemel dier dagen was
Pol de Mont, de dichter van talloze romantisch-luchtige, zonnig-dansende liederen,
die ook door zijn schuimende persoonlijkheid een ongemene aantrekking had op
de jeugd. In de jaren 1881-93 was De Bom medewerker aan door De Mont geleide
uitgaven, als Zingende Vogels en Vlaamse School. Trouwens, Pol de Mont was
meer dan een romantisch dichter, hij was vooral ook de geestdriftige minnaar van
Vlaanderen en zijn traditie-schat. En toen hij jongeren opriep tot medewerking in de
afdeling Folklore van het door mannen als Max Rooses en hemzelf bestuurde
Taalverbond was Emmanuel gaarne van de partij. Enige tijd berustte bij hem het
secretariaat. Er bestond een levendige briefwisseling tussen beiden; het plan heeft
bestaan om samen een bundel ‘Ons goede Vlaamsche volk in zijn overleveringen’
uit te geven, vertelsels geschift uit een 60-tal schriften vol verhalen, door leerlingen
van De Mont op het Athenaeum verzameld. Voor het zover kwam, had De Bom
andere wegen gekozen, hoewel er in de uitgave Dit zijn Vlaamsche wondersprookjes
van 1896, bezorgd door Pol de Mont en Alfons de Cock, ook vertelsels staan door
De Bom bewerkt (vgl. Dr G. Meir: Pol de Mont, blz. 185/186).
Maar zoals gezegd, hij ging andere wegen. Het werk van Pol de Mont mocht om
zijn vrije zangerige romantiek en zijn gezonde zinnelijkheid hem een tijdlang in zijn
ban hebben gehad, het moest voor een over de levensvragen tobbende jongeman,
voor een, die juist in die dagen de wereldliteratuur las, toch te oppervlakkig blijven.
Trouwens, er waren ook andere contacten ontstaan. De Brusselse student August
Vermeylen gaf met enige vrienden een tijdschriftje uit Jong Vlaanderen in 1889 en
1890; ook daar vinden we De Bom reeds. De tachtigers dringen door over de
Vlaamse grenzen en laten een wereld zien van veel grondelijker bewogenheid en
absoluter passies. In blauwe cahiers schreven hij en zijn vrienden, die de dure
Hollandse boeken niet kopen konden, de grote sonnetten
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van Kloos over of Van Eedens' Ellen en nooit gingen ze De Bom meer uit het
geheugen. Vermeylen en hij vinden elkaar, worden vrienden, bespreken de
brandende problemen van de tijd en de onrust van hun eigen hart op lange
wandelingen. Kuierend langs de Scheldekaai wenden en keren ze telkens de plannen
voor een nieuw, breed tijdschrift dat de verzamelplaats zou worden van heel een
gistende generatie. Een tijdschrift Vrije kunst brengt het niet eens tot de geboorte.
Het werkblad Ons Tooneel houdt het uit van September '90 tot Januari '91. Dan
blijven beiden medewerkers van Max Rooses' Vlaamse school om, als ze het daar
niet uithouden, over te gaan naar De Dicht- en Kunsthalle onder leiding van Victor
Dela Montagne. Maar het is alles niet wat zij zoeken; zij rebelleren jong-revolutionair
steeds opnieuw tegen de ongeschokte en bedaagde rust der ‘ouwepaaien’ zoals
ze hen noemen. Ziet ge niet klaar de jonge De Bom als de vechtersbaas tegen de
philister-wereld, als ge bij de aardige ‘ballade der regenschermen’, die Vermeylen
aan hem opdroeg dit ondeugende zinnetje leest: voor Em. K. de Bom, ‘vriend die
steeds den leeuwerik, Osiris' uitverkorene, tegen alle kikkers ende puiten verdedigd
hebt’?
Ondeugend waren ze zeker. Op een banket van het Taalverbond te Antwerpen
in 1891 voerden ze voor de verblufte ogen der oude heren een klucht op
‘Academische Hanzerij in één schuifken en één prologe uitghebeldt ende gespeldt
door Dr. van Mane en Dr. Diets’, waarvan de knuppelverzen volgens eigen
bekentenis door onze Mane in één nacht waren gebaard.
Was het alleen rebellie en overmoed van een jonge generatie? Geenszins. Na
ditzelfde banket zwerven de feestgangers door de stad. Tenslotte zijn alleen onze
twee vrienden over. Zij dolen zo lang tot ze bij dageraad bij een gaarkeuken in het
oude dok belanden en met sjofele havenarbeiders het ontbijt delen. ‘Wij dronken’,
vertelt De Bom zelf later ‘het bittere drankje uit dezelfde kommetjes en onze
slaapdronken ogen staarden op het wrange beeld van onze dappere broeders, de
sjouwers en de buildragers, die hun zwaar dagwerk begonnen’ (Zie Gedenkboek
voor Aug. Vermeylen). Hun begeerte naar een nieuwe beweging had allerlei positieve
elementen. Zij waren aangegrepen door een grote sociale bewogenheid, zij lazen
met hartstochtelijke aandacht de boeken der idealistische anarchisten, die toen
beroering verwekten. Om er slechts drie te noemen: Kropotkin's Verovering van het
Brood, Grave's De stervende maatschappij en de anarchie en Sebastien Faure's
La douleur universelle. De Bom evenals de vrienden, misschien hij hard-
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nekkiger dan de meesten, verdiepten zich in de grote schrijvers van Europa, die de
menselijke ziel omwoelden en velerlei traditie deden wankelen, o.m. Henrik Ibsen,
Nietzsche, Stirner en de grote Russen Tolstoi en Dostojewsky. Ik zeide, de Bom
was misschien de hardnekkigste; hij dompelde zich tijden lang geheel onder in een
bepaalde schrijver tot hij hem tot een wezenseigendom had gemaakt, of tot hij ervan
verlost was. Zo heeft hij gedaan - naar eigen woord - met Ibsen, later met Goethe;
‘Twee jaar lang heb ik niets dan Tolstoi gelezen’. Deze schrijvers oefenden een
geweldige invloed op de jonge generatie. De Bom heeft zelf daarover getuigd bij
de huldiging van Nico van Suchtelen, waar hij sprak over de strakke individualist
Stirner, over de exalteerder van de heroische persoonlijkheid, Nietzsche, maar
vooral verwees naar Ibsen, die hij daar noemde ‘de ongenadige boetprediker en
hekelaar, de tragisch-moraliserende dramaturg, de bitter-strenge absolutist.’ Is het
wonder, dat een van De Boms eerste geschriften een uitvoerige studie was over
Ibsen (1893), waardoor hij tevens in contact kwam met onze Simons, die gelijke
studie beoefende? De grote Russen deden zijn ogen opengaan voor de demonische
verwikkelingen in de menselijke persoonlijkheid en voor macht en waarde van het
lijden. Het was deze bewogen atmospheer, waarin als een gebeurtenis, die een
nieuw tijdperk in Vlaanderen inleidde, de stichting plaats vond in 1893 van het
tijdschrift Van Nu en Straks, dat, hoewel verwant met onze Nieuwe Gids, toch in
zijn bekommering om een algeheel vernieuwde wereld en in zijn nauwe betrekking
tot de Vlaamse cultuurstrijd een heel eigen karakter draagt. De Bom tekende in zijn
rede aan Van Suchtelen deze achtergrond wel overtuigend, toen hij zeide: ‘Maar
heel dat tijdperk werd als doorbliksemd door de extase van een generatie, die ‘er
uit’ wou, die naar nieuwe tijden, naar een nieuw Evangelie van gerechtigheid, naar
een ordelijker en op eerlijker grondslagen gevestigde menselijke samenleving
háákte’.
Toen De Bom kennis maakte met de vier jaar jongere Vermeylen, was hij, naar
eigen getuigenis ‘de pennelikker uit Antwerpen, die zijn administratieve loopbaan
begon’. Na de middelbare school was hij in stadsdienst gekomen, maar werd weldra
te werk gesteld aan de bibliotheek. Hij is daar opgeklommen tot bibliothecaris; met
een pijnlijke onderbreking na de eerste wereldoorlog heeft hij die functie vervuld
van 1911-1933, toen hij als 65-jarige werd gepensioneerd. Met hart en ziel heeft hij
zich aan zijn taak gewijd en daarin herhaaldelijk vruchtbare
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initiatieven genomen. Ik noem slechts de tentoonstelling van het moderne boek,
door hem georganiseerd in 1904, de Conscience-viering van 1912, waarvan hij de
ziel was, zijn voorzitterschap van het De Gruyter-genootschap en de stichting samen
met Dela Montagne van het ‘Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen’.
In 1902 huwde De Bom met Nora Aulit. Een idyllische indruk van het jonge huwelijk
krijgt men uit het gedicht dat Van de Woestijne voor Nora schreef op haar 25ste
verjaardag. De dichter, zijn eigen vrouw aansprekend, schrijft daar bijv. ‘Hún liefde
is als een aêm welke ónze liefde streelt’. Later, toen de De Boms in het door hoge
hagen afgesloten landhuis ‘Huis ten Heuvel’ te Kalmpthout woonden en Mevr. de
Bom zich steeds meer in ascetisch piëtisme terugtrok, als een non-in-de-wereld,
voor wie Mane een dwalende heiden was, werd de verhouding moeilijk. De Bom
verbleef dagen lang in Antwerpen, de stad van zijn hart, en woonde er de laatste
jaren meestal bij vrienden.
Rijk is zijn leven geweest aan vriendschap en het was dan ook tragisch, dat de
man die als met een eretitel ‘Mane, de vriend’ is genoemd, door zijn hoge leeftijd
(hij stierf als 84-jarige) vereenzaamd was. Zijn gulle, licht-ontroerbare en
spoedig-geestdriftige natuur heeft velen in Zuid en Noord van die vriendschap doen
genieten. Uit Vlaanderen noem ik slechts Stijn Streuvels, die hij in 1893 in het blaadje
Vlaams en Vrij ontdekte met z'n prachtig schetsje over de twee koeiertjes en het
duivenhok en die hij wist te winnen voor Van Nu en Straks en Karel van de Woestijne,
met wie hij in bewonderende kameraadschap verbonden bleef vanaf die eerste,
legendarisch geworden ontmoeting tesamen met Streuvels te Gent in 1896. Een
zeer omvangrijke en belangwekkende en trouw bewaarde correspondentie kwam
uit die vriendschapsverhoudingen voort; vele dikke mappen met brieven, die de
literatuurhistoricus deden watertanden, lagen op zijn studeerkamer opgestapeld.
Wat mag van al dat kostelijke materiaal geworden zijn?
Het leven van Emmanuel de Bom als literair kunstenaar is anders verlopen, dan
in de aanvang te verwachten was. Het veelbelovend scheppend werk kwam op de
achtergrond tegenover het getuigenis van- en de propaganda voor alles wat hij aan
jong schoonheidsleven in het herlevend Vlaanderen ontdekte en van wat hem in
wijder Europese velden ontroerde. Wat het scheppend werk betreft, zijn eerste
schetsen en novellen, zoals ‘Kamers’ en ‘Blonde gedachten’ zijn een nog persoonlijke
lyrische uitstorting. Later obiectiveert hij, tekent hij telkens
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weer de arme, zwakke mens, versteend in burgerlijke schablones (‘Romance’, ‘de
Kameraden’), in het spel der driften, in komische, maar met humor aanvaarde
verwarringen (‘Een moord’) of in zijn soms wanhopige bekommernis om de
maatschappij (‘De daad’). Die schetsen, verzameld in de bundels Terugblik (1918)
en Helden Gezichten (1925) zijn ongelijk in letterkundige waarde. Sommige tonen
een ouderwetse, al te romantische gevoelerigheid of een wat opgeschroefde,
pathetische luimigheid, die hij als journalist later de vrije teugel kon laten. Maar daar
zijn ook de door een groot erbarmen gedrenkte stukken als ‘De acht zaligheden’,
de geboorte verhalend van het kind van twee arme zwervers in de Kerstnacht en
vooral ‘Het avondmaal der twaalf apostelen’, de beschrijving van de traditionele
feestmaaltijd op Witte Donderdag gegeven aan 12 verpleegden van een
oudemannen-huis. De grote verrassing was echter de roman Wrakken (1898), het
door het noodlot beheerste leven van een jonge vrouw, een musicus en een matroos
tegen de achtergrond van de Antwerpse haven, een uitstekend gecomponeerde
uitbeelding van de tragiek en het verlangen naar geluk van zwakke mensen, waarin
het Ibseniaans pessimisme een tegenkracht vindt in het warme mededogen.
De scheppende kunstenaar gaf dan voor lang de pen over aan de journalist. Eerst
in 1927 voltooide hij het toneelwerk Swane, een lyrischdramatische transcriptie van
Stijn Streuvels' Het Woud, die hem vanaf de eerste lezing van Streuvels' handschrift
voor ogen had gestaan. En eerst tegen het eind van zijn leven zet De Bom zich
opnieuw tot scheppend werk, waarbij zijn verbeelding zich vooral bezig hield met
zijn jeugd. De bundel Scheldelucht (1942) bevat trouwens nog enkele schetsen van
vóór Wrakken, maar ook een aantal nieuwe in een veel lichtere, bijna feestelijke
toon van levensblije humor. Als kunst evenaart het boek echter Wrakken niet,
evenmin als de roman Het Land van Hambeloke, die nog in 1946 verscheen, waarin
hij allerlei kleurige folklore uit het Antwerpen van zijn jeugd doet herleven,
verscheidene kostelijke typen tekent, maar geen grote romankunst vermag te geven.
In al die jaren sedert zijn eerste bundels had een andere De Bom zich geducht
geweerd, de minnaar van Vlaanderen, van zijn grote tradities en zijn nieuw
opbruisend leven en de onvermoeide en geestdriftige verkondiger van wat
Vlaanderens kunstenaars vermochten.
Minnaar van Vlaanderen en hardnekkig. Toen hij in 1896 schutter was te
Antwerpen, weigerde hij voor de Frans sprekende officieren in het
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Frans te nummeren en bekocht het met 8 uren celstraf, hetgeen in de Vlaamse
wereld heftige deining veroorzaakte. In de strijd voor de Vlaamse rechten was zijn
woord steeds strijdbaar en onverholen, maar hij bleef in het kamp een middenfiguur,
die tegengestelde groepen trachtte te verzoenen en bijv. het activisme voor zichzelf
afwees. Bitter onrecht was het dan ook, toen hij bij de hetze tegen de Flaminganten
in 1918 verdacht werd en uit zijn ambt ontzet. Gelukkig heeft men dit later door
herbenoeming trachten goed te maken, maar de pijn om wat hem was aangedaan
bleef branden, in 't bijzonder omdat oude vertrouwde vrienden blijkbaar aan hem
hadden getwijfeld.
In tweeërlei ander opzicht was De Bom een overbruggingsfiguur. Meer dan de
andere Van-Nu-en-Straksers bleef hij verbonden met het verleden, grootgebracht
als hij was in verering voor de Vlaamse 19de eeuwse romantiek. Daarom was hij
de man om het werk van voorgangers als Victor Dela Montagne, Arnold Sauwen
uit te geven met een inleiding door een wezensverwante. Daarom doorzocht hij de
brieven van Ida van Dühringsfeld, die rond 1860 met vele Vlamingen verkeerde en
wijdde hij er voordrachten aan in de Vlaamse Akademie.
Zijn hele leven was doorstraald door de liefde voor Gezelle; van het bezoek, dat
hij met zijn broeder Joris reeds in 1896 aan Gezelle bracht, zegt hij ‘daar teert ge
heel uw leven op’. Ikzelf betrad met hem op een schone winterdag na een tocht
door het Vlaamse land Gezelle's kerk te Kortrijk. Toen we tegenover de preekstoel
stonden, ontsnapte het hem uit de grond van zijn hart: ‘te denken, dat ik hier in
Kortrijk ben geweest en Gezelle niet heb horen preken; dat vergeef ik me nooit!’
Een overbrugger was De Bom verder tussen Vlaanderen en Nederland. Vanaf
1904 is hij lange jaren correspondent te Antwerpen geweest voor de N.R. Ct.; in
vele levende en sappige artikelen droeg hij zijn bewondering voor het jonge Vlaamse
kunstleven op ons over. Hij redigeerde binnen de Wereldbibliotheek de Vlaamse
bibliotheek, hij was telkens op nieuw de schakel die Nederlandse en Vlaamse
schrijvers verbond.
Afzonderlijk verscheen het alleraardigste Psychologie van den Antwerpenaar
(1929). Zijn vlotte, met anecdoten gekruide, maar ook telkens tot het wezen
doordringende artikelen in de N.R. Ct. en verscheidene tijdschriften werden
gebundeld in Het levende Vlaanderen (1917), Nieuw Vlaanderen (1925) en Dagwerk
voor Vlaanderen (1928). Vrijwel alle belangrijke Vlaamse dichters en schrijvers van
die jaren, maar ook beel-
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dende kunstenaars, musici, politici, Antwerpse typen zijn daar boeiend
gekarakteriseerd. Daarnevens vertelt hij van zijn ontmoetingen met grote
buitenlanders als Gorki. Wat in al die stukken treft is de kleurigheid van verbeelding
en taal, maar het meest de hem telkens haast overoverstelpende liefde, waardoor
hij in een verslag over een bezoek op Streuvels' Lijsternest na een opsomming van
al de heerlijkheden van dat Vlaanderen tenslotte uitroept: ‘God, wat zijn we klein
naast dezen en wat is ons streven droombeeldig en Babelachtig dwaas om heel dit
wondere leven in de kleine hulze van een woord te willen dwingen’.
Deze zo onuitputtelijk en fel levende man, deze minnaar van Vlaanderen, is heel
oud geworden. Dat bracht isolering mee, maar hij was nog in zijn laatste jaren vol
aandacht voor wat er nieuw werd geschreven en geschilderd, voor zijn stad
Antwerpen en voor het beminde Vlaamse land, ook al kwelden hem
ouderdomskwalen. Door uitputting van krachten is hij op 14 April 1953 overleden
te Kalmpthout en aldaar begraven. Op het bidprentje, bij zijn dood gedrukt, staan
uit de maand van zijn sterven de woorden aangehaald, gericht tot zijn biechtvader:
‘Ik wil nog eens wandelen over de heide, onze Vlaamse moedergrond in
prachtgewaad. Dat wordt mijn vaarwel, een vaarwel van een stervend man aan het
leven, aan de Lente. Zorg er voor, Eerwaarde, dat ik de ‘Grote Lente’ kan genieten’.
P. MINDERAA
De geschriften van Emmanuel de Bom heb ik niet volledig vermeld. Een
lijst van zijn artikelen zou vele bladzijden beslaan. Een goede bibliografie,
waarheen ik verwijs, gaf P. van Tichelen in 1947.
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Mgr. Jules van Nuffel
(Hemiksem, 21 Maart 1883 - Wilrijk, 25 Juni 1953.)
Op 25 Juni 1953 overleed te Wilrijk bij Antwerpen, na een langdurige ziekte,
Monseigneur Jules, Jozef, Paul, Maria van Nuffel.
Hij werd geboren op 21 Maart 1883 te Hemiksem, waar zijn vader geneesheer
en burgemeester was. Hij studeerde aan het Klein, en later aan het Groot Seminarie
te Mechelen, en werd op 25 Mei 1907 door Kardinaal Mercier tot priester gewijd.
Reeds als seminarist werd het hem toegestaan, omwille van zijn buitengewone
muzikale aanleg, zich verder te bekwamen in het orgelspel bij Oscar Depuydt, en
in harmonie en contrapunt bij Edgar Tinel, de toenmalige directeur van het Lemmens
Instituut. Later studeerde hij compositie bij baron J. Ryelandt te Brugge. Nog voor
zijn wijding werd hij benoemd tot leraar in de muziek aan de afdeling Wijsbegeerte
van het Klein Seminarie te Mechelen; van die datum af zou zijn gehele loopbaan
zich in de aartsbisschoppelijke stad afspelen.
Na de dood van directeur Aloys Desmedt werd Jules Van Nuffel op 1 April 1918
benoemd tot directeur van het Lemmens Instituut, dat voortaan de naam
Interdiocesaan Instituut voor Kerkmuziek zou dragen. Hij wist deze school, die
tengevolge van de oorlog aan het kwijnen was gegaan, nieuw leven en bloei te
schenken. Hij voegde aan het studieprogram een hogere afdeling toe, met o.m.
cursussen in de muziekontleding en de koorleiding, de geschiedenis van de
kerkmuziek. In 1925 doteerde hij het Instituut met een nieuw electrisch orgel, een
der eerste in België. Het instrument werd in 1933 door de firma Klais uit Bonn
omgebouwd: met zijn vier manualen en 66 registers overtreft het dat van alle
Belgische conservatoria.
In 1916 had hij het St. Romboutskoor opgericht, waaraan hij een internationale
faam zou schenken, om te voorzien in de dringende behoefte, de pontificale diensten
op te luisteren. In 1926 werd hij benoemd tot ere-kanunnik van de St.
Romboutskathedraal.
In zijn ijver voor de liturgische muziek nam Van Nuffel ook bedrijvig deel aan de
St. Gregoriusvereniging, wier bestuurder hij werd in 1927 en wier werkzaamheid hij
in 1938 geheel vernieuwde. Ook het tijdschrift MUSICA SACRA, orgaan van het
Instituut en van de Vereniging, vond in hem een ijverig redacteur.
Als componist werkte hij mede aan de verjonging van de kerkmuziek
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door een zestigtal werken, waarvan er veertig werden uitgegeven. Zij behelzen
Vlaamse liederen, gelegenheidscantates, motetten en missen. Vooral moeten hier
worden vermeld zijn befaamde Psalmen voor gemengd koor en orgel, en zijn drie
TE DEUM's. Gedurende de oorlogsjaren 1940-'45 bracht hij, in samenwerking met
professoren van het Instituut, de NOVA ORGANI HARMONIA tot stand, de
harmonisatie in zeven bundels van al de gezangen uit het Graduale, ten behoeve
van de begeleidende organisten.
In October 1933 werd kanuunik Van Nuffel aangesteld tot lector aan de Katholieke
Universiteit te Leuven. Hij werd er belast met de Nederlandse cursus over de
muziekgeschiedenis bij de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren. Sedert 1927
werden deze colleges in het Frans gegeven door Prof. Phil. Mousset. Bij diens
overlijden in 1939 nam Van Nuffel ook de Franse cursus op zich.
Zijn colleges over de muziekgeschiedenis genoten weldra een bijzondere
belangstelling. De kern van zijn onderwijs betrof steeds het contact met de
kunstwerken zelf. Vele studenten werden ook aangetrokken door zijn
kunstenaarstemperament en zijn faam als componist: deze lessen waren voor hen
een verpozing na al te geleerde en dorre colleges.
De belangstelling, die hij aan de Universiteit wist te wekken voor de muziek, heeft
ook geleid tot de oprichting van een volledige afdeling voor muziekwetenschap aan
het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde. Hiertoe heeft Van
1
Nuffel de grote stoot gegeven. Thans doceren aan deze afdeling Prof. Dr. V. Denis
en schrijver dezes. Door deze specialisatie in de muziekwetenschap kwam Leuven
aan de spits te staan van de Belgische Universiteiten op dit gebied. Intussen was
Kanunnik Van Nuffel in 1946, bij het jubileum van het St. Romboutskoor, verheven
tot de waardigheid van Huisprelaat van Zijne Heiligheid. Met trots kon hij op de
afgelegde weg terugblikken, toen in 1951 te Leuven de eerste doctorale promotie
in de muziekwetenschap plaats vond.
Op het gebied van de muziekgeschiedenis heeft Van Nuffel zich een niet geringe
verdienste verworven, door het initiatief te nemen voor de uitgave der werken van
de Mechelse componist Philippus de Monte (1521-1603), keizerlijk kapelmeester
te Praag, wiens roem zich met die van

1

Vgl. hierover J. Van Nuffel, L'histoire de l'art à l'université. in Mélanges Charles Van den
Borren, Brussel, 1945, p. 327-335.
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Orlandus Lassus kan meten. Uitgaande van Dr. G. Van Doorslaer's studie ‘La vie
1
et les oeuvres de Philippe de Monte’ en in samenwerking met Prof. Dr. Ch. van
den Borren, begon Van Nuffel in 1927 met het publiceren, in handige modern
ingeklede afleveringen, van een reeks missen, motetten, geestelijke madrigalen,
chansons en magnificats van deze in vergetelheid geraakte grootmeester onzer
nationale toonkunst. Voor het opsporen der bronnen ondernam hij reizen in Duitsland,
Oostenrijk, Tchecho-Slowakije en Italië. De musicologische voorarbeid:
bronnenstudie, tekstcritiek en samenstelling der partituur, nam Van den Borren op
zich; Van Nuffel voorzag de partituur van voordrachttekens voor de uitvoering en
schreef de inleiding voor sommige afleveringen. In 1948, nadat de uitgave tengevolge
van de oorlog was gestaakt, kon hij terugblikken op een reeks van 31 afleveringen,
2
waarvan sommige ganse bundels motetten en madrigalen vertegenwoordigen . Hij
deed echter meer dan deze oude handschriften en drukken uit het stof der
bibliotheken op te diepen en weer toegankelijk te maken. Met het St. Romboutskoor
bracht hij jaar na jaar, op de hoogdagen, aesthetisch hoogstaande uitvoeringen van
missen en motetten van de Mechelse meester, die door de toegestroomde
muziekwereld, verrukt door de pracht van de pontificale diensten in de metropolitane
kerk, telkens een openbaring waren. O.i. hebben deze uitvoeringen, vaak door de
radio ook over de grenzen verspreid, de hergeboorte van de Monte's muziek in even
belangrijke mate gediend als de uitgave van zijn werken. De geestdrift, die, bij de
creatie van deze werken van Van Nuffel uitging, getuigt dat hij op die dagen zijn
levensideaal in vervulling voelde gaan: de luister van de kerkmuziek herstellen in
de moderne wereld. Niet alleen verrijkte hij hierdoor ons nationaal erfgoed en
prikkelde hij de rechtmatige trots zijner stadgenoten over hun groot kunstverleden;
maar hij leverde ook het bewijs, dat het Motu Proprio van Pius X over de kerkmuziek,
door de herleving van de 16de-eeuwse polyphonie aan te bevelen, inderdaad de
juiste weg had aangewezen.
In 1938, bij de stichting van de Kon. Vlaamse Academiën, werd Van Nuffel
benoemd tot lid van de Klasse voor Schone Kunsten. Ook in de schoot van dit
geleerde genootschap was hij een getrouw medewerker. Zijn tussenkomst op de
zittingen en zijn werk in de Commissies getuigen

1
2

Académie royale de Belgique, Classe des Beaux-arts, T.I.4. Brussel, 1921.
Zie J. Van Nuffel. De ‘De Monte Uitgave’, in Mélanges Ernest Closson, Brussel 1948, p.
1816184.
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van het gezag, dat hij bij zijn collega's genoot. De Verslagen en Mededelingen
bevatten verscheidene bijdragen van zijn hand: Philippus de Monte (17 Juni 1939);
De gelijkzwevende en de ongelijkzwevende Temperatuur (16 November 1940);
Dufay en zijn tijd (16 Juni 1945). In 1945 werd hij Bestuurder der Klasse voor Schone
Kunsten en voor dat jaar ook Bestuurder van de gezamenlijke Academie.
Vanaf 1949 ging zijn gezondheid achteruit. Hij moest de vermoeiende leiding van
het St. Romboutskoor overdragen aan Prof. J. Vijverman, die hem later als directeur
van het Instituut zou opvolgen. Kort daarop bleek ook het voortzetten van zijn cursus
te Leuven hem te zwaar. Hij bleef zich echter hardnekkig toewijden aan zijn Instituut,
en het mooie studio van zijn woning te Mechelen bleef steeds gastvrij openstaan
voor de velen, die zijn contact op prijs stelden. De wrede kwaal had echter ten slotte
de overhand op zijn door overmatige arbeid verzwakt gestel, en hij moest naar het
ziekenhuis worden overgebracht, waar hij na lange maanden verpleging op 25 Juni
1953 zacht de geest zou geven.
Het leven van Mgr. J. Van Nuffel heeft geheel in dienst gestaan van de luister
van Gods Huis en de ijver voor de kerkmuziek. Hij was een sterke persoonlijkheid,
een groot animator en een man van milde goedheid.
Hij was door de openbare besturen vereerd met de eretekens van Commandeur
in de Kroonorde en Officier in de Leopoldsorde.
R.B. LENAERTS
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Holger Pedersen
(Gelballe (Oost-Jutland), 7 April 1867 - Kopenhagen, 25 October
1953)
De deense taalkundige Holger Pedersen, die gedurende vele jaren hoogleraar in
Kopenhagen is geweest, werd in het dorp Gelballe in Oost-Jutland, niet ver van de
stad Kolding, geboren en bezocht de school in Ripen (deens Ribe) in West-Jutland.
Deze twee steden zijn niet ver van elkander verwijderd - het is Jutland op z'n smalst
- en ze waren allebei enkele jaren voor de geboorte van Holger Pedersen plotseling
grenssteden geworden, toen Denemarken in 1864 het hertogdom Sleeswijk aan
Pruisen had moeten afstaan. De sterke nationale gevoelens van Holger Pedersen
staan vermoedelijk in verband met indrukken uit zijn prille jeugd. Weliswaar is hij
gedurende het grootste gedeelte van zijn leven in nauw contakt gebleven met de
duitse wetenschap en wel heeft hij zijn meeste geschriften in het Duits gepubliceerd,
maar hij was nooit produits, en gedurende vier lustra na het uitbreken van de eerste
wereldoorlog heeft hij zijn publicaties in andere talen laten drukken, tot door de
samenwerking met de hethitoloog Albrecht Götze de duitse taal weer een natuurlijk
middel van uitdrukking voor hem werd.
Afgezien van zijn proefschrift en een - uitmuntend - russisch leerboek voor
studenten heeft hij slechts één boek in zijn moedertaal geschreven, het typische
werk over de taalkunde van de 19de eeuw (Sprogvidenskaben i det 19. Aarhundrede,
1924); maar aan het belangrijke, tijdens de eerste wereldoorlog helaas verdwenen
scandinavische tijdschrift Nordisk Tidsskrift for Filologi heeft hij wetenschappelijke
opstellen gestuurd, en hij heeft niet zelden in populaire deense tijdschriften (ook
school- en jeugdbladen!) en couranten iets van zijn reizen verteld of culturele en
nationale vraagstukken behandeld. Hij was - zoals de meesten van zijn
vooruitstrevende generatie - aanhanger van een verbeterde deense spelling, en hij
was diep verontwaardigd, toen de wijziging, die in 1947 eindelijk kwam, niet in alle
opzichten aan zijn wetenschappelijke eisen bleek te voldoen.
Dat Holger Pedersen in Jutland is opgegroeid, heeft veel voor hem betekend. In
Denemarken verzetten de Jutten zich het meest tegen de culturele heerschappij
van Kopenhagen, en ze zijn heel trots op hun eigen aard. Tegenwoordig is de
nivellering voortgeschreden, maar een veertig jaar geleden spraken zelfs beschaafde
mensen in de jutse steden nog altijd een sterk locaal getinte taal; zo ook Holger
Pedersen. Ja, zijn uitspraak
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was soms voor de kopenhaagse studenten moeilijk te begrijpen: toen hij eens
verklaarde, dat in een zo juist geëxpliceerde tekst het russische woord lošadka niet
eenvoudig ‘klein paard’, maar ‘slecht paard, knol’ betekende, gebruikte hij daarvoor
een woord kriek (met een roffelende dentale r en een i zo scherp als een zweepslag),
waar wij het gewone deense krikke (met zachte huig-r en een doffe i) niet in
herkenden. Gedurende de laatste decenniën van zijn leven heeft hij echter zijn
uitspraak gewijzigd en heeft gewoon beschaafd Deens gesproken, met een lichte
jutse tongval.
Zijn uiterlijk heeft eigenlijk altijd getoond dat hij uit een eenvoudig dorpsmilieu
afkomstig was; met patriciërs voelde hij geen affiniteit. Maar hij was in alle opzichten
een zo sterk intellect en hij had een zo krachtige wil, dat hij onberispelijk en met ere
de hoge posities heeft bekleed tot welke hij is opgeklommen: hij is rector van de
Universiteit van Kopenhagen geweest (hetwelk in Denemarken meer betekent dan
in de meeste landen) en president van de deense Academie van Wetenschappen,
en hij heeft de heel hoge onderscheiding van het Grootkruis van de Dannebrogsorde
ontvangen. Hij was doctor honoris causa aan negen universiteiten en lid van vele
geleerde sociëteiten (sedert 1914 van onze Maatschappij). Ter gelegenheid van
zijn zeventigste verjaardag werd hem door een internationale kring van geleerden
een gewichtige feestbundel, Mélanges linguistiques, aangeboden.
Zijn vader was onderwijzer, en Holger Pedersen heeft onbetwistbaar
paedagogische aanleg getoond: hij heeft altijd dat gegeven wat voor de studenten
essentieel was, hij heeft in zijn colleges noch stokpaardjes bereden noch door een
geestrijk betoog willen uitblinken. Tegenover zijn leerlingen was hij zacht en
vriendelijk en hij heeft veel gedaan om aan de behoeftigen onder hen beurzen te
verschaffen, maar indien hij oppervlakkig vertoon vermoedde, wilde hij dat, zelfs na
vele jaren, niet vergeven. - Ik verraad nauwelijks een vakgeheim, wanneer ik erken,
dat sommige hoogleraren niet zo precies zijn met het begin en misschien nog minder
met het afsluiten van hun colleges. Niet aldus Holger Pedersen: hij begon stipt 1
1/2 minuut na het kwartier en verliet 45 minuten later de katheder weer. Hij was
vastberaden en trouw, erkentelijk jegens zijn school, zijn jeugdvrienden en zijn
leraren.
Onder hen zijn bijzonder vooraanstaande geleerden geweest: de comparatist
Vilhelm Thomsen, de slavist Karl Verner, de runoloog Ludvig Wimmer, de germanist
en semitist Herman Möller. Hij is b.v. trouw gebleven aan de - misschien juiste! conceptie van Wimmer over de oor-
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sprong van de runen en aan de ideeën van Möller over indogermaanse laryngalen
en over een genetische samenhang tussen het Indogermaans en het Semitisch. Hij
heeft zijn gedachten zorgvuldig opgebouwd en fel verdedigd. Maar hij heeft - in
tegenstelling tot wat de meesten hebben vermoed - meestal weten te scheiden
tussen persoonlijke vijandschap en wetenschappelijk verschil van mening. ‘Après
moi le déluge’ heeft hij gezegd, toen hij van de universiteit afscheid nam en wist,
dat zijn geliefd vak, de indogermaanse taalgeschiedenis, nu in Kopenhagen haast
niet meer zou worden beoefend. Maar dat heeft hem niet belet om jegens zijn
opvolger, de structuralist Louis Hjelmslev, vriendschappelijke gevoelens te koesteren
en daar ook uitdrukking aan te geven.
Zijn handschrift was mooi, hij gebruikte geen schrijfmachine, evenmin had hij een
secretaris: brieven beantwoordde hij persoonlijk en zorgvuldig, maar hij had le talent
de la brièveté. Zijn betoog in een academische verhandeling was weliswaar niet
luisterrijk, het was echter onovertrefbaar in pittige duidelijkheid.
Hij maakte de indruk onpractisch te zijn, maar was het niet. De meesten, die hem
kenden, zouden denken, dat hij alleen achter een schrijftafel of tussen boeken
thuisbehoorde, maar Holger Pedersen heeft lange en moeilijke studiereizen gemaakt
en onder primitieve toestanden weten te leven, b.v. in Lithuanië, in Albanië en op
de Araneilanden. Zijn taalkennis was buitengewoon, en hij stelde aan zich zelf
grotere eisen dan aan anderen. ‘Pas nadat je 500 bladzijden hebt gelezen, begin
je taalgevoel te krijgen’. In alle klassen van de indogermaanse talen bezat hij zelf
practische taalkennis. Talen als Armeens of Albanees heeft hij niet alleen gesproken
maar kunnen schrijven. Zijn uitspraak was uiterst verzorgd. Hij heeft ook zijn
taalkennis systematisch bijgehouden; iedere Vrijdagochtend las hij b.v. Fins. Maar
hij heeft niet onnodig gepraat - in Dublin zei men van hem en een groot Iers geleerde,
dat die twee in alle keltische tongvallen konden zitten zwijgen.
Het hoofdwerk van Holger Pedersen is zonder twijfel zijn behandeling van de
keltische talen, vooral in drie boeken te vinden: Aspirationen i Irsk (1897, proefschrift),
Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen (1909-13), A Concise
Comparative Celtic Grammar (met Henry Lewis samen, 1937); het jongste onder
deze drie werken heeft de twee oudere niet volkomen overbodig gemaakt. Ze zijn
alle in drie karakteristieke opzichten volmaakt: in de beschrijving van de toestand
van de enkele tongvallen, in het aantonen van hun onderlinge samenhang en in het
inpassen
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in het kader van de indogermaanse talen. Het valt nauwelijks te loochenen dat hij
- om een benaming te gebruiken die een halve eeuw lang een scheldwoord is
geweest - ‘Junggrammatiker’ was. Historische klankleer en morphologie en (heel
sterk!) etymologie hebben zijn bijzondere aandacht getrokken, syntaxis of
lexicographie of de banden tussen cultuur en taal veel minder, wijsgerige taalkunde
helemaal niet. Maar, bij alle eerbied tegenover zijn leermeesters, was hij een heel
oorspronkelijke geest.
Op het gebied van de slavistiek heeft hij geen groot boek geschreven, maar zijn
- reeds in 1893 geschreven - zeer gewichtige opstel ‘Das indogermanische s im
Slavischen’ heeft in vele opzichten de grondslag gelegd voor de latere opvatting
van de slavische klankleer. De ingewikkelde geschiedenis van het Armeens heeft
hij waarschijnlijk meer verduidelijkt dan iemand anders (met uitzondering van de
‘ontdekker’ Hübschmann), vooral door Les pronoms démonstratifs de l'ancien
arménien (1905) - een bijzonder rijk boek dat van alles en nog wat in de
indogermaanse taalgeschiedenis nieuwe en verrassende inzichten brengt. Ook tot
de kennis van het Albanees heeft hij veel bijgedragen.
Heel vroeg al overschrijdt hij de grenzen van de van ouds bekende indogermaanse
talen, zo in een opstel over het Lykisch van 1898. Dit zou een lievelingswerk van
zijn ouderdom worden. Maar ofschoon het Tochaars in 1908 was ontdekten het
indogermaans karakter van het Hethitisch in 1915 door Hrožny was aangetoond,
moesten decenniën voorbijgaan, voordat voldoende teksten bekend werden. Zo
komt het dat Holger Pedersen in zijn gedurende de jaren direct na de eerste
wereldoorlog verschenen belangrijke bijdragen tot zijn centrale werkgebied, de
algemene indogermaanse taalgeschiedenis - b.v. La cinquième déclinaison latine,
1925 - van de ‘nieuwe’ talen nog maar heel schuchter gebruik maakt. Maar
gedurende de laatste twintig jaren van zijn leven heeft hij zich het meest met deze
talen beziggehouden. De twee hoofdwerken zijn Hittitisch und die anderen
indoeuropäischen Sprachen (1938) en Tocharisch vom Gesichtspunkt der
indoeuropäischen Sprachvergleichung (1941). De titels zijn karakteristiek, vooral
de eerste: programmatisch tegen een theorie van Sturtevant gekant. In Lykisch und
Hittitisch (1945) sluit hij onmiddellijk bij het bovengenoemde werk van zijn jeugd (en
nagelaten studies van Vilhelm Thomsen aan). Opvallend is in deze werken - zoals
trouwens altijd bij hem - enerzijds zijn soberheid, de energie waarmede hij de
beschrijving van feiten nastreeft, anderzijds zijn associatievermogen: hoe hij de
nieuwe feiten aan van ouds bekende verschijnselen vastknoopt en zodoende de
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‘nieuwe’ talen uit hun schijnbare geïsoleerdheid trekt om ze in de kring van de ‘oude’
talen te plaatsen.
Dit was mogelijk voor hem, omdat door de ‘nieuwe’ talen, vooral door het aloude
Hethitisch, de juistheid is gebleken van theorieën, die in zijn jeugd door slechts
weinig anderen werden verdedigd, b.v. de laryngaaltheorie van de Saussure en
Herman Möller, die door Holger Pedersen zelfstandig en eenvoudig verder uitgewerkt
is.
Met geniale voorbarigheid had Herman Möller gemeend een genetische
verwantschap tussen het Indogermaans en een oersemitische taal te kunnen
aantonen. Holger Pedersen is, naast de gelovige Cuny en de sceptische Sarauw,
een van de weinigen geweest, die voldoende kennis bezaten, om deze grootse
gedachte juist te kunnen waarderen en kritiseren (Die indogermanisch-semitische
Hypothese und die indogermanische Lautlehre, 1908). Hij heeft - zoals ook anderen,
b.v. Collinder - de hieraan parallel lopende gedachte van een verwantschap tussen
het Indogermaans en het Fins-Oegrisch onderzocht en is langzamerhand, met
zekere reserves, tot een positief resultaat gekomen (Zur Frage nach der
Urverwandtschaft des Indoeuropäischen mit dem Ugrofinnischen, 1933). Ja, hij
heeft zelfs voor deze drie grote taalgroepen (en misschien een of andere taalgroep
in Azië) de term ‘nostratische talen’ geschapen, om aan te geven, dat wij hier, te
midden van de talloze talen op aarde, een reeks van talen hebben, die, misschien
door oude genetische verwantschap, nauwer dan andere met de onze samen
hangen. Een werkhypothese, die meer dan hypothesen van een nog grotere
samenhang de mogelijkheid heeft om voor de internationale taalkunde vruchtbaar
te zijn en te blijven. Buiten de kring van de ‘nostratische talen’ zijn de studies van
Holger Pedersen zelden getreden; een geleerde als C.C. Uhlenbeck heeft hij ten
zeerste gewaardeerd, maar op zijn gedachten is hij niet nader ingegaan.
Niet alles wat Holger Pedersen heeft vermoed, zal blijken juist te zijn. Maar tot
nog toe ervaart men, dat het gevaarlijk is zijn resultaten zonder diepgaand onderzoek
af te wijzen. Hij was een zoon der aarde, die in de sterrenwereld van de talen het
verleden en de toekomst heeft weten te ontwaren.
L.L. HAMMERICH
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Herman Vos
(30 Maart 1889 - Antwerpen - 12 Mei 1952)
Herman Gustaaf Vos (thuis heette hij Armand) werd op 30 Maart 1889 te Antwerpen
geboren. De vader stierf al zeer vroeg en de moeder bleef achter met twee nog
kleine kinderen. Het was een zware taak voor deze moedige vrouw, maar de kleine
Armand, die een zeer intelligent jongetje bleek te zijn, zou toch naar de ‘grote school’
gaan, nl. naar de handelsafdeling van het atheneum. De literatuur en de
cultuurwetenschapppen trokken hem echter meer aan; thuis studeerde hij Latijn en
Grieks, zodat hij toch naar de Universiteit kon gaan, naar Gent waar hij o.m. de
colleges van Prof. Pirenne zou volgen.
Hij hield het daar echter niet lang uit. Moeder en een ietwat oudere zuster hadden
hem wel wat verwend en hij was toen ook al zo goed als verloofd: sterke sentimentele
banden deden hem terugkeren naar Antwerpen. Het leven van een ‘arme student’
was in die dagen trouwens wel wat somber. Na een paar maanden gaf de jonge
man het op. Dan nog liever op een handelskantoor. Maar dat ging al evenmin.
Gelukkig kwam er toen redding: hij kreeg een betrekking op het pas ingerichte
gemeentelijke Bureau voor de Statistiek. Dat was interessant werk; hij kon nu trouwen
en kreeg verlof zijn werk zo te regelen, dat hij een aantal colleges kon volgen aan
het ‘Institut de Sociologie’ te Brussel. Alles was in orde; er werd hard gewerkt, vooral
de economie trok hem aan; thuis was het een gelukkig familieleven, er kwamen
twee lieve dochtertjes. Een rustige carrière van wetenschappelijk ambtenaar kon
verwacht worden.
Maar toen kwam de oorlog van 1914. De intellectuele Vlamingen voelden zich in
die tijd als vreemdelingen in het eigen land. De eerste taalwetten en vooral de wet
van 1883 op het taalgebruik in het middelbare overheidsonderwijs, hadden weliswaar
een einde gemaakt aan het proces van volledige verfransing, doch gingen niet ver
genoeg om een harmonisch Nederlands cultuurleven in de Belgische staat mogelijk
te maken. Men zat, vlak voor de eerste wereldoorlog, midden in de strijd voor de
vervlaamsing van de Gentse hogeschool. Prof. Bolland uit Leiden, had in die tijd
redevoeringen en colleges gegeven in een aantal Vlaamse steden en daarmede,
vooral onder de niet-katholieke jeugd, waartoe Vos behoorde, grote geestdrift
opgewekt voor de Nederlandse cultuur. Het was een periode van opgewekt
flamingantenleven.
Toen heel België, op een smalle strook van West-Vlaanderen na, door
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de Duitsers bezet was, kwam dan ook bij velen de vraag op naar een eigen houding
tegenover de internationale gebeurtenissen. Pan-Germanisme heeft daarbij geen
rol gespeeld of zo goed als geen rol; zeer zeker niet in de kring waartoe Vos
behoorde; er was wel de angst dat het nog steeds verfranste en verfransende
Belgische nationalisme versterkt uit de strijd zou komen.
Het Antwerpse stadsbestuur richtte in die dagen een speciaal bureau in voor de
betrekkingen met de Duitse overheid. Taalkennis was daar nodig en ook wel wat
meer algemeene ontwikkeling en inzicht dan men bij de middelmaat aantrof. Ook
op Vos werd een beroep gedaan. Hij werkte daar naast Dr. Marten Rudelsheim,
een Nederlander van geboorte, die toen ambtenaar was op de stadsbibliotheek,
naast de jonge dichter Paul van Ostayen en Paul Verbruggen, samen met Oscar
De Smedt, de latere geschiedschrijver van de Engelse handel in de Scheldestad,
enz. Er was niet altijd veel werk. Er werd veel gepraat over literatuur en kunst, maar
vooral over politiek. Dit bureau is een van de kiemcellen geweest, waaruit het
Vlaamse activisme is ontsproten.
Het is hier de plaats niet de trouwens zeer verwarde en nog altijd niet geheel
ontwarde geschiedenis van dit activisme te schetsen. Slechts dit:
Voor de Vlamingen, die zich niet geheel aan de leiding van het officiële, naar hun
mening Vlaams-vijandige België wilden overgeven - en dat waren er van de eerste
dagen af reeds zeer velen - was het niet gemakkelijk een vast standpunt en een
goedgefundeerde doctrine te vinden. Zelfs een zo radicaal flamingant als Dr. A.
Borms waagde zich het eerste jaar niet buiten de sfeer van het sentiment. Te Gent,
waar men een eerste poging deed om tot een scherpe formulering te komen, kwam
het al spoedig tot een conflict tussen de Jong-Vlamingen, die doctrinair-nationalist
waren maar tegelijkertijd slechts heil zagen in een nauwe aansluiting bij Duitsland
en anderen, die rekening hielden met de sociale realiteit in Vlaanderen die toch voor
een belangrijk deel door het feit van de Belgische staat bepaald was en dat niet
alleen ten kwade. Vos is een van de meest gematigde activisten geweest. In de
Raad van Vlaanderen, waarvan hem in Februari 1917 het lidmaatschap werd
aangeboden, behoorde hij tot de groep der Unionisten (Unie van Vlaanderen en
Wallonië tegenover de idee van een Vlaamse staat onder Duitse bescherming).
Toen het bleek, dat er in die Raad nog slechts een extremistische politiek kon
gevoerd worden, is hij einde 1917, samen met zijn jeugdvriend Dr. Antoon Jacob,
die intussen hoogleraar geworden was aan de vervlaamste hogeschool van Gent,
uitgetreden.
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Dit betekende echter geenszins het zich afwenden van de Vlaamse activistische
beweging. Hij bleef daarin werkzaam, steeds zoekend naar betere kennis van, en
nauwere aansluiting aan de sociale realiteit. Zo werd hij in de zomer van 1918
mede-redacteur van ‘De Stroom, algemeen maandschrift voor Vlaanderen’, waarin
bij aantekeningen liet verschijnen over de internationale toestand, zich beslist
uitsprekend tegen ieder aanleunen bij het Duitse annexionisme, In een te Antwerpen
opgerichte Hogeschooluitbreiding heeft hij in die maanden ook lezingen gehouden
over economische en sociologische onderwerpen.
Direct na de bevrijding werd H. Vos dan echter toch gearresteerd. In Maart 1920
is hij, samen met Dr. Rudelsheim en Dr. Jacob berecht en tot drie jaar
gevangenisstraf veroordeeld. Velen meenden toen al dat de repressie, in verband
met het Vlaamse conflict, te hard was; toen Rudelsheim in November van dat jaar
in de gevangenis gestorven was, hield de socialistische leider Cam. Huysmans een
rede bij het graf, welke als een pleidooi voor amnestie beschouwd werd. Een maand
later werd H. Vos op vrije voeten gesteld.
De Vlaamse Beweging bevond zich toen in een periode van hoogconjunctuur. De
onmiddellijk na de wapenstilstand opgerichte Vlaamse Frontpartij, waarin
teruggekeerde soldaten, die zich diep gegriefd hadden gevoeld door het anti-Vlaamse
optreden van vele officieren, samenwerkten met oud-activisten, had nog geen
bepaald program voor haar politieke actie, maar kon optreden als de radicale vleugel
van het flamingantisme in zijn geheel. Toen op 11 Juli 1920 een student van de
Brusselse hogeschool, Herman Van den Reeck te Antwerpen, bij een demonstratie
ter herdenking van de Gulden Sporenslag, door de politie werd neergeschoten,
verwekte dit diepe emotie in heel het Vlaamse land. De begrafenisstoet verenigde
alle standen en alle partijen; Cam. Huysmans leidde mede de rouw, samen met
katholieken en Vlaamse Fronters.
Een jaar later moest het Antwerpse stadsbestuur, dat min of meer door een toeval,
onder de contrôle was gekomen van Fransgezinde conservatieve katholieken en
liberalen, wijken voor een coalitie van Vlaamsgezinde socialisten en democratische
katholieken. Dit was slechts mogelijk geworden dank zij het electorale succes van
de Vlaamse Frontpartij. Het flamingantisme was een machtsfactor geworden in de
Belgische politiek.
Er heerste in die dagen ook een opgewekt cultureel leven in de Zuidelijke
Nederlanden. Het was de tijd van Paul van Ostayen. Antwerpen,
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waar Paul Joostens en de beide Jespersen, Flor en Oscar, werkten naast anderen,
die de invloed ondergingen van Rik Wouters en vooral van James Ensor en de
Franse en Duitse inpressionisten, was een belangrijk centrum geworden van artistiek
leven in Europa. De internationale groep ‘Clarté’ had er veel invloed. Nederlanders
als Berlage, de architect Oud, van Doesburg hielden lezingen in Vlaanderen. De
Kon. Nederlandse Schouwburg in de Scheldestad, onder leiding van Dr. Oscar de
Gruyter, maakte een glansperiode door. Weldra zou Joh. De Meester jr. de leiding
van het Vlaamse Volkstoneel, gegroeid uit het toneelwerk van De Gruyter aan het
Yzerfront, op zich nemen. Jonge schilders en kunstcritici gaven ‘Het Overzicht’ uit
en begin 1920 liet de jonge uitgeverij ‘De Sikkel’ het eerste nummer verschijnen
van het avant-garde tijdschrift ‘Ruimte’ waarvoor Vos, nog in de gevangenis, het
inleidende artikel schreef.
In dit milieu werd Vos, bij zijn invrijheidstelling, geestdriftig ingehaald. Hij kreeg
een werkkring op het secretariaat van de Vlaamse Frontpartij en werd hoofdredacteur
van het weekblad ‘De Ploeg’, later van het dagblad ‘De Schelde’.
In de kring van de engere partij-organisatie heerste er nog steeds een uitgesproken
kleinburgerlijke geest, al voelden de meesten, althans de beste dichters en artisten
er zich toch nauw mee verbonden. Vos werd er verwend als het wonderkind in de
familie: wat een belezenheid, wat een geleerdheid, wat een welsprekendheid, wat
een door en door charmante man. Zo was het toch in de eerste jaren. Niet zonder
betekenis voor zijn carrière is het ook geweest, dat de vrouwen toen een belangrijke
rol gingen spelen in de Vlaamse politiek, vooral in de actie voor amnestie, waarop
Vos trouwens een sterke invloed uitoefende mede door het verwerven van steun
en sympathie van een aantal der meest beroemde leiders van het liberale denken
in het Europa van die tijd. Onder invloed van die actie had het radicale flamingantisme
een krachtig gevoelsaccent gekregen De ‘Celbrieven’ van Wies Moens, die de Sikkel
toen liet verschijnen, werden door duizenden gelezen: de weigering van Dr. Jacob
om een verkorting van de straftijd te aanvaarden in ruil voor zekere voorwaarden,
werd bewonderd, evenals de houding van Dr. Dosfel, de zeer invloedrijke katholieke
studentenleider en van Dr. Borms tegenover de rechters. Ver buiten de kring van
de Vlaamse Frontpartij genoot het activisme toen reeds zo iets als een algemene
amnestie in de hele openbare mening van Vlaanderen.
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Vos is in die jaren de graag gehoorde redenaar geweest, die dit algemeen gevoel
in keurig Nederlands vertolkte en daarmede ook het prestige van de verwaarloosde
taal verhoogde.
Zijn grote triomf en het hoogtepunt van die hele periode, vormt de Bormsverkiezing
van December 1928. Een liberaal Kamerlid voor Antwerpen was gestorven en er
was geen plaatsvervanger meer beschikbaar, zodat het tot een tussentijdse
verkiezing kwam. De katholieken en socialisten besloten geen candidaat te stellen,
wat geheel in overeenstemming was met de tradities van het politieke spel. De
Frontpartij echter wilde van de gelegenheid gebruik maken om een soort plebisciet
te laten houden ten gunste van de nog steeds gevangenzittende Dr. Borms en van
de amnestie. Vos heeft die campagne geleid en ook besprekingen gevoerd met de
Vlaamsgezinde leiders uit de grote partijen, die een welwillende houding aannamen.
Het werd een groot succes. Borms was weliswaar niet verkiesbaar, maar een zeer
groot deel van de Antwerpse bevolking (hij verkreeg 83.000 stemmen) had nu
duidelijk te kennen gegeven, dat er een einde diende te komen aan de
activistenvervolging. Na een paar weken werd Borms, als de laatste politieke
gevangene, op vrije voeten gesteld. Voor Vos waren het mooie dagen geweest.
Maar een politieke partij leeft niet en groeit niet van enthousiasme alleen.
Organisatorisch of administratief talent bezat Vos niet. Hij gaf dit toe met de meest
beminnelijke openhartigheid. Hij wilde echter de geestelijke leiding op zich nemen.
In 1925 was hij tot Kamerlid voor Antwerpen verkozen. Wie tot dan toe de partij
aldaar vertegenwoordigd had, een degelijke en hard werkende maar niet erg tot de
verbeelding sprekende persoonlijkheid, Mr. Hendrik Picard, werd terzijde geschoven
of trok zich terug; Dr. Jacob, die intussen ook zijn vrijheid herkregen had, en zijn
candidatuur stelde, werd afgewezen; van uit de gevangenis steunde Dr. Borms de
candidatuur Vos.
In het parlement won deze onmiddellijk veel sympathie, ook buiten de eigen groep.
Hij was echter te zeer een critisch vernuft om als leider de eigen volgelingen goed
bij elkaar te kunnen houden. Zolang er bepaalde ‘campagnes’ te voeren waren ging
het wel. In de strijd tegen het Belgische annexionisme had men al heel wat bereikt
nog voor Vos uit de gevangenis was gekomen. Later werd hij dan de man van het
verzet tegen
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het Frans-Belgische militaire verdrag, dat ook buiten de kring der radicale
flaminganten veel argwaan opwekte. Ook aan de eindstrijd voor de vervlaamsing
van de Gentse hogeschool nam hij deel. Er was vooral de actie voor amnestie.
Tot amnestie was het nu weliswaar niet gekomen, maar alle activisten hadden
hun vrijheid herkregen; daardoor had die campagne veel van haar romantische
aantrekkelijkheid verloren.
Maar de Frontpartij had zich in die jaren sterk uitgebreid. Als Arthur Wauters in
1931 als hoofdredacteur van het socialistische dagblad Le Peuple - hij werd later
Belgisch ambassadeur te Moskou - een onderzoek instelt naar de algemene politieke
toestand en naar wat hij noemde het Vlaamse extremisme, komt hij tot de conclusie:
een storm loeit over de Vlaamse vlakte. Hij dringt krachtig aan op het invoeren van
de nodige hervormingen tot oplossing van het Vlaamse vraagstuk.
De storm loeide, maar de storm was niet gemakkelijk te beheersen. Er was te
veel verscheidenheid in dit grote geheel, dat al elf vertegenwoordigers telde in de
Kamer. Toen het eerste enthousiasme ging luwen en men geen directe en
betrekkelijk gemakkelijk te bereiken doeleinden meer zag, lieten de oude
tegenstellingen zich weer gelden. De ‘godsvrede’ tussen katholieken en vrijzinnigen
werd verbroken. Buiten Antwerpen en Gent waren de meeste radicale flaminganten
trouwens katholiek. Het socialisme had die groep der vrijzinnigen dan nog afgeroomd;
in de machtige organisaties van die grote partij kom men immers niet alleen een
betere persoonlijke positie verwachten, maar ook een ruimer veld vinden - zo meende
men in ieder geval - voor het werk in dienst van de eigen idealen.
Daarenboven was er dan nog de discussie over het einddoel: hoe zou een Vlaams
Vlaanderen er moeten uitzien? Wilde men ‘België kapot’! of alleen maar ‘België
hervormd’? Zou men naar een eigen Vlaamse staat streven of direct naar een of
andere vorm van Groot-Nederlandse unie?
Herman Vos heeft een poging gedaan om de aldus uit elkaar vallende krachten
toch nog te bundelen, door het indienen van een wetsontwerp tot omvorming van
de Belgische staat in de zin van een Vlaams-Waalse federatie. Drie jaren lang heeft
hij aan dit plan gewerkt. Een hele karrevracht literatuur over staatsrecht werd
geraadpleegd. Die taak moet hem wel eens zwaar gewogen hebben. Geloofde hij
toch niet aan het succes? In een Utrechtse scriptie lezen wij hoe hij aan zijn vriend,
Prof. Geyl
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schreef: Ik lees Bediers boek over Tristan en Isolde; o, die blonde Isolde, hoeveel
aardiger dan de reële en personele unie!
Wat daar ook van zij, in Maart 1931 kon het ontwerp bij de Kamer worden
ingediend. Kans op succes bestond er niet; er zou daartoe een grondwetswijziging
nodig geweest zijn. Maar het leek al heel wat dat al de leden van de Vlaamse
nationale groep in het parlement (de naam Frontpartij was verdwenen en het was
het Vlaams Nationaal Verbond geworden) het ontwerp mede ondertekenden. Was
de eenheid bereikt? Na een paar weken al bleek men het integendeel minder dan
ooit eens te zijn. Het ‘Federaal Statuut’ was een nieuwe twistappel geworden.
Intussen was het ‘Vlaams Nationaal Verbond’ steeds meer onder katholieke leiding
gekomen, en wel met een solidaristische of zelfs semifascistische inslag. Vos en
andere vrijzinnigen begonnen zich zeer vervreemd te voelen in dit milieu. Te
Antwerpen is het toen zelfs tot de vorming gekomen van een afzonderlijke groep,
die vasthield aan de idee van de ‘godsvrede’ maar van Vos is er geen invloed
uitgegaan in die richting. Toen hij in 1932 niet gekozen werd en een poging om hem
via de provinciale Raad van Antwerpen naar de senaat te laten overgaan, mislukte,
is hij samen met een aantal andere vrijzinnige ‘fronters’ zijn opneming in de
socialistische partij gaan voorbereiden. Wel heeft hij in die laatste maanden nog
een belangrijk aandeel gehad in een felle anti-Belgische en anti-militaristische
campagne voor dienstweigering. Dit was een passend object voor zijn bij wijlen
pathetisch-oratorisch talent. Het dramatische slot, zijn laatste optreden als Vlaams
nationalist, was het uitspreken van een lijkrede bij het graf van een jonge man, die
als dienstweigeraar een lange tijd gevangen gezeten had en, dodelijk ziek, naar
huis was teruggekeerd om daar na een paar dagen te sterven.
Drie dagen na die begrafenis nam H. Vos afscheid van wat hij noemde zijn
volgelingen uit de laatste jaren en kondigde hij in een waardig gesteld artikel in ‘De
Schelde’ zijn overgang aan naar de socialistische partij.
Deze overgang werd algemeen als volkomen logisch erkend. Als hoofdredacteur
van ‘De Schelde’ had Vos tot het einde toe volkomen democratische en dikwijls fel
anti-fascistische artikelen geschreven. Nooit had hij het verborgen gehouden dat
hij, zo al niet zuiver Marxist dan toch voorstander was van een aangepast socialisme.
Ook België zat toen trouwens in de crisis en het was het moment waarop Hendrik
De Man en Paul Henri Spaak over een nationaal socialisme (zonder verbindings-
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teken!) begonnen te spreken. Sommigen hebben Vos wel verweten, dat hij vele niet
katholieke Vlaamsgezinden, die, mede onder invloed van zijn bezielend woord,
gemeend hadden veel te mogen verwachten van de actie ener afzonderlijke, wellicht
slechts tijdelijke, Vlaamse partij, in de kou heeft laten staan. Zulk een partij - aldus
hun redenering - had in ieder geval kunnen werken als een krachtige ‘pressing
group’. De Vlaamse Frontpartij heeft dat gedaan, maar was de taak al geheel
vervuld? Wie in het ‘Federaal Statuut’ geloofd hadden klaagden er dan nog over
dat de socialist Vos zijn geesteskind uit het eerste, het nationalistische, huwelijk,
geheel vergeten scheen.
Als Vos echter socialist wordt is hij al een stuk over de veertig. Het is een leeftijd
waarop men niet langer tegen maar in en via de concrete werkelijkheid wil werken.
Als socialist voelt hij zich direct in een machtige organistie opgenomen. Maar hij
laat daar nog altijd zijn scherpzinnig verstand werken; als beminnelijk mens is hij al
spoedig de vriend van de meeste leiders. Door zijn talenkennis en mede door zijn
wetenschappelijke bagage inzake economie en internationale politiek, weet hij na
korte tijd een belangrijke positie in de partij te verwerven.
Hij werkt gedurende enige maanden op het planbureau van Hendrik De Man.
Heel wat bladzijden van het lijvige program der partij inzake crisisbestrijding is van
zijn hand. Tegenover de uiterst zelfstandige persoonlijkheid van De Man, weet hij
een zekere afstand te behouden; zo verdedigt hij bv. het traditionele parlementarisme
tegen De Mans betogen ten gunste van een hervorming van het stelsel in de zin
der Amerikaanse of der Zwitserse democratie (die plannen zijn dan nog vrij vaag).
In 1935 wordt hij door de provinciale Raad van Antwerpen naar de senaat
afgevaardigd. Als schrijver van buitenlandse overzichten in de ‘Volksgazet’, blijft hij
strijd voeren tegen ieder fascisme maar meent toch ook op mogelijkheden te moeten
wijzen van overleg, die Europa zonder oorlog uit de crisis zouden uithelpen.
Dan komen de Meidagen van 1940. Vos wijkt uit naar Frankrijk, vanwaar hij echter
na enkele weken terugkeert om zich, anders den De Man zorgvuldig van iedere
openbare actie te onthouden. Wel zoekt hij contact met de zich geleidelijk
ontwikkelende verzetsactie. Tegen het einde van de oorlog is hij een tijdlang
ondergedoken. In die dagen heeft hij medegewerkt aan het uitwerken van het
socialistische partijprogram voor na de bevrijding en hij gaf colleges in een
schuilplaats te Santhoven, waar
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socialisten elkaar vonden. Hij maakt de algemene tendens der partij tot de zijne.
Ook wat betreft het verlangen naar een harde repressie, waardoor vele van zijn
vroegere vrienden getroffen zullen worden. Als Dr. A. Jacob stervend uit de
gevangenis naar het ziekenhuis wordt overgebracht, is Vos, die toen minister van
Onderwijs was, hem echter een laatste bezoek gaan brengen en de hand gaan
drukken. Voor velen is dat een edel teken geweest van de eenheid in dit leven.
De tijd heeft echter ontbroken om Vos toe te staan de stempel te drukken van de
eigen Vlaamse persoonlijkheid op de Belgische politiek. In September 1944 wordt
hij minister van Openbare Werken; in Maart 1946 gaat hij over naar Onderwijs; bij
een nieuwe regeringscrisis trekt hij zich dan terug om zijn oude vriend Huysmans
aan het hoofd van het departement van Onderwijs te laten komen.
In de laatste jaren was hij steeds meer een van partijspecialisten geworden voor
de buitenlandse politiek. Reeds voor de oorlog had hij België te Genève
vertegenwoordigd; Spaak stuurt hem later naar de Vergadering van de U.N.O. Ook
speelt hij een belangrijke rol bij het wederaanknopen van betrekkingen met de Duitse
socialisten. In de herfst van 1951 neemt hij nog deel aan de besprekingen te
Hamburg. Hij is dan al ernstig ziek. Het is zijn laatste politiek optreden geweest: in
de zin van ruim begrip en van verzoening.
Op 12 Mei 1952 is hij overleden.
En voor de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde, wat was hij haar? Een
litterator in de eigenlijke zin van het woord is Vos niet geweest. Maar door zijn
journalistieke en publicistische arbeid heeft hij zeer zeker veel bijgedragen tot
versterking en tot uitbreiding van de Nederlandse litteraire cultuur in het Vlaamse
land. Hij is, ook naar de strengste Nederlandse criteria gemeten, een goed journalist
geweest en in een aantal Nederlandse tijdschriften uit Noord en Zuid heeft hij nog
altijd lezenswaardige beschouwingen laten verschijnen. Als jonge man reeds was
hij lid van de Vereniging voor de Beschaafde Omgangstaal. Als redenaar werd hij
zeer bewonderd. Hij heeft altijd gestreefd naar het nauwst mogelijke contact en naar
een vruchtbare samenwerking tussen Nederland en België: eerst als flamingantisch
agitator en als sosialistisch leider; later ook, als minister en als officieel
vertegenwoordiger van België - en dan in het kader van Benelux - waar hij werkte
voor oprichting en versterking van Nederlands-Belgische instituten.
LEO PICARD
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Lijst van geschriften
H. Vos heeft met het gesproken en geschreven woord voor zijn idealen gestreden.
Van de dikwijls op velen diepe indruk makende redevoeringen is er niets
overgebleven. Zijn zeer uitgebreide journalistieke arbeid was meer daad dan litterair
of wetenschappelijk betoog. Dit geldt ook van een deel der langere beschouwingen
in tijdschriften en van de brochures. Alleen het meest karakteristieke is hieronder
vermeld.
1916

Onze taal en het Nationaal Congres van
1830, Vlaamse Gedachte (Den Haag).

1918

Loyauteit en moderne staatsgedachte,
Dietsche Stemmen, Utrecht, derde jrg.

1918

Politieke aantekeningen, De Stroom,
Algemeen Maandschrift voor Vlaanderen,
Antwerpen.

1920

Ter inleiding (program-artikel in de eerste
aflevering van) (Ruimte, Antwerpen.

1930

Vlaanderens behoefte aan Zelfbestuur,
Leiding, Santpoort.

1931

Het federaal Statuut, Uitgave Volksheil,
Antwerpen.

1931

Rond het federaal Statuut, Dietse
Waranda en Belfort, Antwerpen.

1932

Vlaanderens maatschappelijke
ontwikkeling in het licht van zijn
economische geschiedenis, Vlaanderen
door de eeuwen heen,
Amsterdam-Antwerpen.

1933

Willem de Zwijger, Uitgave van de
Volksuniversiteit Herman van den Reeck,
Langemark (in samenwerking met Dr. R.
van Roosbroeck).

1934

De Vlaamse Beweging in haar
ontwikkeling. De Lage Landen bij de Zee,
Utrecht.

1936

Het Plan van de Arbeid en de pauselijke
encycliek Quadragesimo anno, Brussel
(ook in het Frans verschenen.)

1936

De grote depressie in België van 1929
tot 1934, Brussel (eveneens in Franse
vertaling verschenen).

1936

De huidige stand van de Vlaamse
Beweging, Brussel.
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Praeadvies over de economische
herstelpolitiek der Belgische regering,
Socialistische Gids, Amsterdam.

1939

In het teken van München, Leiding,
Vlaams socialistisch Maandschrift,
Brussel.

1939

Hervorming van de Staat. Leiding, Vl.
soc. Maandschrift, Brussel.

1939

Regering en parlement, Leiding, Vl. soc.
Maandschrift, Brussel.
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Hubert van de Weerd
(Elen, 5 November 1878 - Brussel, 30 Mei 1951)
Over het leven van wijlen Prof. Dr H. van de Weerd en de voorname rol die hij heeft
gespeeld aan de vernederlandste Universiteit te Gent, werd reeds elders uitvoerig
1
gehandeld . Wij menen dan ook hier zeer kort te kunnen zijn.
H. van de Weerd werd geboren in het Limburgs dorpje Elen op 5 November 1878.
Na schitterende middelbare studies op het College van het Heilig Kruis te Maaseik
en op het Klein Seminarie te St. Truiden, studeerde hij klassieke philologie te Leuven
en specialiseerde zich aldaar, onder de bekwame leiding van de kanunniken Sencie
en Remy, van 1898 tot 1901, in de geschiedenis der Oudheid. Na verwerving van
de doctorstitel was hij gedurende twintig jaar werkzaam in het middelbaar onderwijs;
hij was achtereenvolgens verbonden aan de koninklijke athenaea te Oostende, te
Tongeren en te Antwerpen. Dit belette hem nochthans niet wetenschappelijk bedrijvig
te zijn. In deze periode publiceerde hij immers, naast talrijke bijdragen van kleinere
omvang, zijn voortreffelijk boek ‘Etude critique sur trois légions du Bas-Danube’
(Leuven-Parijs, 1907, 410 blz), alsook een studie over de geschiedenis van Tongeren
in de Romeinse tijd, ‘De Civitas Tungrorum’ (Antwerpen, 1914, 100 blz.), die reeds
getuigt van zijn latere voorliefde voor de nationale oudheidkunde.
Belangrijk was zijn overplaatsing, in 1919, naar het Athenaeum van Antwerpen.
Hij bleef er tot 1923, datum waarop hij tot docent bij de Gentse Universiteit werd
benoemd. Het verblijf in de Scheldestad opende voor hem brede perspectieven en
luidde een vruchtbare periode in. Inderdaad, in 1919 stichtte hij er, met juffr. Belpaire
en Pater Janssens, de katholieke ‘Hogeschool voor Vrouwen’ en bijbehorende
Instituten. Van deze instelling werd hij de tweede rector en de voorzitter van de
Beheerraad en aldus werd hij in staat gesteld zijn grote organisatorische gaven ten
toon te spreiden.
Toen H. van de Weerd te Gent werd benoemd was hij reeds 45 jaar oud. Hij is
nog 25 jaar aan deze Universiteit werkzaam geweest. In die

1

P. Lambrechts, Prof. dr. H. van de Weerd, een vooraanstaand figuur der Gentse Universiteit
(Rijksuniversiteit te Gent, Werken uitgeg. door de faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren,
104e afl.., 1949, 41 bl.) Deze publicatie is gevolgd door de volledige bibliographie van H. van
de Weerd, opgesteld door S.J. De Laet. Zie verder van deze laatste de necrologie op H. van
de Weerd in l'Antiquité Classique, d. XV, 1951, blz. 289-292.
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tijdspanne heeft hij er zich tot een van de meest vooraanstaande figuren van het
professorenkorps ontpopt. Om zijn grote verdiensten werd hij in 1939 lid van de pas
gestichte Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België.
Met de leerstoel belast van de geschiedenis der Oudheid, was H. van de Weerd
vooral bedrijvig op het gebied van de Latijnse epigraphie en de Romeinse
instellingen. Hiervan getuigen vele kleinere bijdragen en ook de ontelbare dissertaties
die onder zijn leiding tot stand kwamen. Bij zijn benoeming werd hem ook nog het
onderwijs in de archeologie en in de kunstgeschiedenis van Griekenland en Rome
toegekend. Een zware opdracht, waar hij zich met liefde van heeft gekweten! Uit
deze leeropdracht groeide zijn ‘Het Parthenoon en Pheidias’, Antwerpen, 1928, 50
blz. en 24 pl., een werkje van bescheiden omvang dat echter uitmunt door
wetenschappelijke accuratesse en van een fijn aanvoelen van het Helleens
schoonheidsideaal getuigt.
Het is echter vooral op het gebied van de nationale oudheidkunde dat H. van de
Weerd te Gent pionierswerk heeft verricht. Hij mocht de vreugde smaken dat alhier,
nog voor hij op rust ging, een speciale leerstoel voor de nationale oudheidkunde en
de praehistorie, dank zij zijn bemoeiingen, tot stand kwam. Door het geven van vrije
oefeningen over deze tot dan toe verwaarloosde specialiteit, het opleiden van een
flinke schare jonge geleerden, het aanleggen van een grote bibliotheek, werd hem
mogelijk gemaakt zijn levensdroom te verwezenlijken. Men mag zonder overdrijving
zeggen dat H. van de Weerd de vernieuwer van deze wetenschap in België is
geweest: terwijl vroeger deze discipline alhier door liefhebbers werd beoefend, heeft
hij ze op een hechte basis gefundeerd. Hij gaf trouwens het goede voorbeeld door
zijn grootscheepse opgravingen te Tongeren. De quintessens van zijn archeologische
arbeid vindt men in zijn ‘Inleiding tot de Gallo-Romeinse Archeologie der
Nederlanden’ (Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1944, 379 blz., 27 pl., 75 fig. in
tekst), een standaardwerk dat ook in den vreemde veel bijval genoot. Deze summa
van onze nationale archeologie is het langzaam gerijpt product van jarenlange studie
en van vele gespecialiseerde publicaties die haar zijn voorafgegaan. Onder de
voornaamste rekenen wij zijn bijdrage ‘Het economisch bloeitijdperk van Noord-Gallië
in den Romeinsen tijd’ (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie, Klasse
der Letteren, 1940, 25 blz.), een verrassend nieuwe synthese van de geschiedenis
van onze streken tijdens de Romeinse overheersing.
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Wij willen deze korte levensschets niet sluiten zonder er speciaal de nadruk op te
leggen dat, buiten zijn wetenschappelijke productie, H. van de Weerd zich ongemeen
verdienstelijk heeft gemaakt bij de organisatorische opbouw van de drie gebieden
van de geschiedenis der Oudheid waarop hij bedrijvig is geweest. Tot een krachtige
opbloei van deze sector van de jonge nederlandse Universiteit van Gent heeft hij
aldus op niet onaanzienlijke wijze bijgedragen.
P. LAMBRECHTS

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955

141

Verslagen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955

143

Verslag van de jaarvergadering te Leiden 4
september 1954
De beschrijvingsbrief luidde:
Leiden, Augustus 1954
M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nodigt U uit tot het
bijwonen van de jaarlijkse vergadering op
Zaterdag de 4de September 1954 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
gedurende het jaar 1953/54.
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 commissies.
VIII. Voorstel tot benoeming van de heer Fr. Oudschans Dentz tot erelid.
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 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 voor Meesterschap (zie bijlage).
XI. Stemming over de toekenning van de prijs van aanmoediging, genaamd Lucy
B. en C.W. van der Hoogt-prijs, voor de periode 1953/'54 (zie bijlage).
Noenmaal in Café-Restaurant ‘De Doelen’, Rapenburg 2.
XII. Voordracht door Dr J.M. Romein over:
HET PROBLEEM DER WAARHEID IN DE BIOGRAFIE
XIII. Algehele herziening der Wet volgens voorstellen van de daartoe op de vorige
jaarvergadering benoemde Commissie (N.B. De vele kleine détails maken het
onmogelijk alle wijzigingen in deze beschrijvingsbrief af te
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drukken. De voorzitter zal ter vergadering een overzicht geven. Van 26 Aug. af
liggen een aantal exemplaren der Wet met de voorgestelde wijzigingen ter visie in
Tiele's kamer in de Universiteitsbibliotheek, Rapenburg 74, en in de
bibliothecariskamer van de Universiteitsbibliotheek te Groningen).
XIV. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage (art. 12 der Wet). Het bestuur stelt voor
deze te handhaven op ƒ 10.-.
XV. Herdenking van Betje Wolff en Aagje Deken.
XVI. Verkiezing van drie bestuursleden (art. 23 der Wet; zie het bijgevoegde
stembiljet).
XVII. Verkiezing van leden in vaste commissies (artt. 56 en 63 der Wet; zie het
bijgevoegde stembiljet).
XVIII. Verkiezing van vertegenwoordiger van de Afdeling voor de Zuid-Oostelijke
Provinciën in het bestuur (zie het bijgevoegde stembiljet).
1

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

(XIX) ) Art. 63/3 luidt: ‘Op de begroting wordt elk jaar een bedrag,
vertegenwoordigende ten minste 10 procent der jaarlijkse inkomsten, uitgetrokken
voor de eigen uitgaven der Maatschappij, ongerekend het bedrag, dat daartoe uit
het Fonds beschikbaar wordt gesteld’.
Aanwezig zijn 119 leden. Bericht van verhindering is ingekomen van 13 leden, t.w.
de dames Dronckers, de Hoog-Nooy, Kronenberg, Laman Trip-de Beaufort en de
heren Bakhuizen van den Brink, van den Borren, Croiset, Daisne, Dubois, den Haan,
Prakke, Rutten (Luik), Rijdes.
Te 10.45 opent de voorzitter de vergadering met een woord van welkom. Hij
spreekt er zijn vreugde over uit, dat zovele leden zijn opgekomen en verklaart de
keuze van de datum. De traditionele datum in het midden van Juni was ditmaal
uitgesloten door het P.E.N.-congres te Amsterdam; bovendien werd door de
verschuiving naar begin September tegemoet gekomen aan de bij herhaling geuite
wens van leden, werkzaam bij het gymnasiaal en middelbaar onderwijs. Beschouwt
men deze vergadering in September als een proef, dan moet niet worden vergeten,
dat ook nu een vrij groot aantal leden door een wetenschappelijk congres in Engeland
en door de poëziedagen te Knocke elders vertoeft.
De voorzitter herdenkt de 24 leden, die in het afgelopen verenigingsjaar zijn
overleden, nl. Dr. A.A. van Rijnbach, Monseigneur van Nuffel, Dr. J.D. du Toit
(Totius), B. van den Sigtenhorst Meyer, Mr. A. le Cosquino de Bussy, Dr. L. Bezoen,
Dr. H.D. van Broekhuizen, Dr. J.B. Tielrooy, Dr. A.P.A. Vorenkamp, Dr. A.G. Roos,
Dr. A.W. Nieuwenhuis, Dr. G.v. Rijnberk, Dr. Holger Pedersen,
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Dr. H. Schneider, J. van Melle, Mevr. R. Marsman-Barendregt, Fr. H.J. Mijnssen,
Dr. P. Sobry, D. Schoute, Mr. Dr. P.N. van Eyck, Dr. A.A. van Schelven, Mevr. H.A.C.
Beets-Damsté, Mr. E.M. Meyers en Dr. J.J.L. Duyvendak. Aan de beide laatsten,
die na de laatste maandvergadering zijn heengegaan wijdt hij de volgende woorden:
‘Na onze Mei-vergadering stierven de twee eminente geleerden Meyers en
Duyvendak. Niet eerder daartoe in staat, zij het mij vergund hen thans in onze kring
te gedenken.
Het strekte de Maatschappij tot eer, dat Meyers een plaats innam in haar
gelederen. Jurist van de allereerste rang, geniaal kenner en doorgronder van de
geschiedenis van het recht en daarin van onze rechtsordeningen, en als zodanig
in de wereld van recht en wet een haast onvervangbaar leidsman, ontplooide Meyers
tevens een brede en vruchtbare belangstelling op vele andere terreinen der cultuur.
Binnen onze Maatschappij was hij jaren lang een zeer gewaardeerd lid van de
commissie voor geschied- en oudheidkunde. De talloze publicaties, die op zijn naam
staan, tonen ons een oorspronkelijk jurist en historicus, maar ook, wat dieper gaat,
een wijs en edel mens, die zijn gedachten wist neer te leggen in een helder en
persoonlijk Nederlands proza.
Duyvendaks naam wordt in de internationale wetenschappelijke wereld overal
erkend als die van een groot Sinoloog. Hij was echter speciaal binnen de
Nederlandse cultuurkring veel meer dan dat. Aangevangen aan de Leidse Universiteit
als Neerlandicus, bleef hij heel zijn leven vervuld van liefde voor de literatuur, die
hij ook zelf in de moedertaal beoefende. Hij schreef niet alleen zijn Nederlandse
geleerde verhandelingen en cultuurhistorische essays in een gedistingeerd,
rijk-geschakeerd en dikwijls geestig proza, maar bleek ook zowel in vertalingen als
in onmiddellijke lyrische uitingen, zij 't onder pseudoniem, een waarachtig dichter.
Zijn wetenschappelijk geweten, maar niet minder zijn diepe aandrift en vermogen
tot zuivere weergave in de taal van menselijk denken en voelen stelden hem in
staat, om slechts een ding te noemen, tot de onovertroffen vertaling van de Tau-te
Tsing als ‘Het Boek van Weg en Deugd’. Door een grote eruditie en belangstelling
in literatuur, kunst en wijsbegeerte gedragen, bewoog hij zich in zijn wetenschappelijk
werk bij voorkeur op breed-cultureel terrein; hij belichtte op oorspronkelijke wijze
historisch en actueel het wezen en de betekenis van het verre Oosten in algemeen
cultureel verband,
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zoals nog zijn laatste pioniersarbeid, die verband aanwees tussen Dantes Divina
Comoedia en Chinese hellevoorstellingen, overtuigend toonde.
Aan het leven en werk onzer Maatschappij heeft Duyvendak steeds zijn
belangstelling en zijn persoonlijke bijdrage geschonken. Hij was dan ook jaren lang
bestuurslid en bekleedde het voorzitterschap, in welke functie hij in de
jaarvergadering van 1938 met zijn rede over China in de Nederlandse letterkunde
een waardevolle bijdrage leverde, speciaal tot inzicht in het ontstaan van Vondels
drama Zungchin.
Meyers en Duyvendak, beiden vooraanstaande geleerden, muntten ook beiden
als mens uit door eenvoud, hartelijke belangstelling en beproefde trouw. Ik-zelf, met
de laatste van de studententijd af in hechte vriendschap verbonden, kan getuigen,
wat menig uwer ervaren heeft, dat wij ook op zuiver menselijk plan veel door hun
heengaan verloren. Hun gestalten mogen onder ons blijven leven in een licht van
bewondering en dankbaarheid.
De voorzitter meent dat een terugblik op het afgelopen jaar in vele opzichten
voldoening geeft. De maandvergaderingen genoten een stijgende belangstelling,
al is groter bezoek nog steeds gewenst en gerechtvaardigd, het bestuur belegde
op geslaagde wijze één maandvergadering te Amsterdam en zal met een matige
spreiding voortgaan, de geheel herziene wet kwam gereed, evenals een zo nodige
bijgewerkte ledenlijst. Een nieuw jaarboek met vele belangwekkende levensberichten
verscheen, terwijl begonnen werd aan een bij historici en letterkundigen zeker
welkom register op de levensberichten van 1766-1950. De regering stelde over
1954, hopelijk als voorbode van een geregelde subsidie ƒ 500.- ter beschikking der
Maatschappij, een redding uit de nood speciaal ten opzichte van het noodzakelijkst
onderhoud der bibliotheek.
De samenwerking met de leden in Zuid-Afrika en België werd verbeterd, al is de
nieuwe commissie ter behartiging van de belangen der maatschappij in België nog
zoekend naar een vruchtbare organisatie van het contac. De aanwezigheid van Dr.
van Loey in het bestuur werd op hoge prijs gesteld.
Komend tot de meer externe bemoeiingen der Maatschappij, wijst de voorzitter
er op, dat zij de plaats die haar in het culturele leven toekomt en de activiteit, waartoe
zij in dezen verplicht is, herneemt. Hij wijst op het initiatief door het bestuur genomen
voor de vorming
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van een nationaal comité ter herdenking van Wolff en Deken, op de deelname aan
de oprichting van het Nationaal Museum en documentatiecentrum der Nederlandse
letterkundige documenten, in welks eerste bestuur Dr. van de Waal werd
aangewezen en zegt over nieuwe plannen het volgende:
‘Nadat de conferentie der Nederlandse letteren, in Nov. 1953 in Antwerpen
gehouden, bij resolutie de wenselijkheid had uitgesproken dat er voor de 19de en
20ste eeuw een geschiedenis der letterkunde in de Nederlanden zou worden
geschreven, waarin de letterkunde van Noord en Zuid als een eenheid zou worden
behandeld en daarbij geopperd had, dat dit allicht onder auspiciën der Maatschappij
kon geschieden, zocht het bestuur contact met de Kon. Vlaamse Academie en vond
deze bereid tesamen met haar dit werk ter hand te nemen. De practische uitwerking
van het plan is reeds aanzienlijk gevorderd. Tenslotte vermeld ik, dat op instigatie
van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een Stichting in de
maak is ter bevordering van vertalingen van Nederlandse letterkundige werken in
de Wereldtalen en dat verwacht wordt, dat de Maatschappij als een der vier
stichtende organisaties zal optreden en aan het bestuur der nieuwe stichting zal
deelnemen.
Met de laatstgenoemde onderwerpen ben ik reeds vanzelf aan
toekomstperspectieven toegekomen. Ik wil daarover slechts één algemene opmerking
maken. Het spreekt vanzelf, dat het werk der Maatschappij in al haar geledingen in
de eerste plaats moet worden voortgezet in de beproefde vormen. Daarbij is echter
op verscheiden punten intensifiering, misschien vernieuwing en in ieder geval levend
houden van wat door een eerbiedwaardige traditie aan gemakkelijke gewenning is
blootgesteld, voortdurend nodig. Ik noem als voorbeeld het Tijdschrift voor Nederl.
taal- en letterkunde, geredigeerd door de commissie voor taal- en letterkunde. Als
men zou afgaan op het getal abonnees op dit tijdschrift onder onze leden, zou men
over de belangstelling niet optimistisch kunnen zijn. Velen nemen van de inhoud
allicht kennis op bibliotheken of door leesportefeuilles, maar het is toch pijnlijk, dat
het bestuur door het departement van O.K. en W., dat de uitgave steunt, gewezen
werd op het te gering aantal abonnementen. Wij behoren dit belangrijk tijdschrift
gemeenschappelijk te dragen. Aan de ijverige commissie van redactie zou ik opnieuw
in overweging willen geven of de belangstelling ook onder onze lezers niet zou zijn
te prikkelen
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bijv. door een rubriek, waarvan geregeld een samenvattend overzicht werd gegeven
van wat er op de terreinen die het tijdschrift bestrijkt aan de orde is. Zulk een rubriek
zou zonder twijfel door velen met enthousiasme worden begroet.
Tenslotte: Met haar vertakkingen in de verschillende landsdelen, in Vlaanderen
en in Zuid-Afrika met haar aanzienlijk getal verspreide leden in de wereld, is de
Maatschappij bij uitstek geroepen een rol te spelen, zo mogelijk leiding te geven in
de komende periode, waarin hoe dan ook een integratie is te verwachten van de
nationale culturen binnen een Europees meeromvattend geheel. De Nederlanden
zullen in dit integratieproces ongetwijfeld moeilijkheden kunnen ondervinden om
onvervangbare eigen waarden te handhaven. Zij kunnen dit naar mijn overtuiging
het vruchtbaarst doen niet door angstvallige terughouding en conservering, maar
door te geven, door met levende kracht uit te dragen, wat de Nederlandse geest,
ook nu, kan bijdragen aan waarachtige menselijke cultuur. Moge onze Maatschappij
daarin vooropgaan!’
Hierna vervolgt de voorzitter met een voordracht over de Medousa van P.N. van
Eyck. (zie blz. 3).

Na deze rede krijgt de secretaris het woord ter voorlezing van het verslag van de
staat der Maatschappij en van haar belangrijkste lotgevallen en handelingen
gedurende het verenigingsjaar 1953/1954.

II. Verslag van de secretaris
Het aantal gewone leden van de Maatschappij bedroeg op 1 Sept. 1954 991, waarvan
219 buitenlandse. Sedert de vorige jaarvergadering ontvielen haar door de dood
24 leden, terwijl 7 leden in de loop van het jaar voor het lidmaatschap hebben
bedankt (Prof. Dr P.J. Bouman, Prof. Dr W. Th. Enklaar, A.M. Frenken, Dr P.
Glazema, Georgette Hagedoorn, A.E. Rientjes en Dr F.W. Stapel. Van de 31 nieuwe
leden door de Jaarlijkse Vergadering van 17 Juni 1953 benoemd, hebben Herwig
Hensen en Prof. Mr J. Scheltema hun benoeming niet aanvaard.
Krachtens art. 15 der Wet heeft het Bestuur gedurende het afgelopen
verenigingsjaar 9 nieuwe leden benoemd, t.w. mevr. Ter Kuile, Dr W. Couvreur, Dr
R. Dekkers, luit.-gen. Van Hilten, Dr M. Rutten, Dr H. Uyttersprot, Dr A.L. Verheyden,
Dr W.G. Moulton en Miss C.V. Wedgwood.
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Van de persoonlijke lotgevallen van onze leden moge herinnerd worden aan de
75ste verjaardag van Lode Baekelmans en H. Teirlinck, het gouden doctoraat van
Dr Endepols en de onderscheidingen van de heren Van Eysselstein en Nagel.
Het bestuur van de Maatschappij werd in het afgelopen verenigingsjaar gevormd
door Mej. Bakker en de heren Bakhuizen van den Brink (vice-voorzitter), Brummel,
de Buck (vertegenwoordiger van de N. Oostelijke tak), van Eysselstein, Gielen (als
vertegenwoordiger van de Z. Oostelijke tak, sinds 12 Dec. '53 vervangen door de
heer De Joode), den Haan, Kessen (bibl.), Lieftinck, van Loey (als vertegenwoordiger
van de Belgische leden), Mak (secretaris), Minderaa (voorzitter), Nagel
(penningmeester), van der Veen en van de Waal. Zowel voor de voltallige
vergaderingen, als voor de bijeenkomsten om de 14 dagen van het Dagelijks bestuur
werd wederom met dankbaarheid gebruik gemaakt van de gastvrijheid van de
bibliothecaris. Naast de afdoening van een aantal hangende kwesties is het bestuur
allereerst overgegaan tot uitvoering van de besluiten van de laatste jaarlijkse
vergadering. Met erkentelijkheid worde hier melding gemaakt van de bereidheid der
heren Coppens, Jonckheere, Kuypers, van Loey, Roelants en Schmook om zitting
te nemen in de Belgische commissie (de eerst- en laatstgenoemde respectievelijk
als voorzitter en secretaris-penningmeester) en van de heren Fockema Andreae,
Mout, Nagel en Slagter in de Commissie tot herziening van de wet. Heeft de eerste
niet weinig bijgedragen tot vernieuwing en verlevendiging van het contact met de
Zuidnederlandse leden, niet het minst door de deelneming van Prof. van Loey aan
de bestuursvergaderingen, nu de laatste met haar taak gereed is gekomen, hoopt
het bestuur na aanvaarding van de voorstellen door deze vergadering de leden in
het bezit te stellen van een exemplaar der nieuwe Wet. Tezamen met de nieuwe
ledenlijst en de weer ingevoerde toezending van invulformulieren voor
candidaatstellingen zal er dan een begin zijn gemaakt met het herstel van al die
dingen, waarop de leden volgens de vooroorlogse traditie recht hebben. Indien de
financiële positie het toelaat, overweegt het bestuur ook de terugkeer tot de jaarlijkse
verschijning van het Jaarboek, waarin de belangrijkste voordrachten op de
maandelijkse vergaderingen gehouden gepubliceerd zouden kunnen worden en
waarin tevens een van jaar tot jaar bijgewerkte beknopte Geschiedenis van de
Maatschappij de nieuw benoemde leden een welkome orientatie zou verschaffen.
Ook de uit-
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reiking van het traditionele officiële diploma aan nieuwe leden, althans aan de
buitenlandse, behoort tot die toekomstplannen alsmede de samenstelling van een
samenvattend register op de Levensberichten, waartoe in principe reeds is besloten.
En last but not least het herstel van een vast pied-à-terre voor het bestuur en een
bureau voor het secretariaat, waarin de thans her en der verspreide bezittingen van
de Maatschappij weer een waardige plaats zouden kunnen vinden.
De zorgen van het bestuur gingen dit jaar niet alleen uit naar herstel van het
verlorene, maar evenzeer naar vernieuwing. Zo is er een begin gemaakt met de
spreiding der vergaderplaats en de samenwerking met andere verenigingen. De
maandvergadering van Februari in Amsterdam gehouden is als proef in elk opzicht
geslaagd. Het aantal bezoekers dat de Leidse vergaderingen niet pleegt bij te wonen
maar hier aanwezig was, bleek verrassend groot te zijn. Het bestuur vindt hierin
aanleiding op deze weg voort te gaan en in de komende jaren ook in andere plaatsen,
Utrecht, Rotterdam, eventueel ook te Antwerpen vergaderingen te beleggen.
Daarnaast zal de nodige aandacht worden besteed aan de spreiding der
onderwerpen. Zoveel mogelijk zal worden getracht de verschillende aspecten, de
taal, de letterkunde, de geschiedenis en oudheidkunde tot hun recht te laten komen,
en tevens de band tussen Noord en Zuid te versterken door bij de keuze der sprekers
geen onderscheid te maken tussen beide taalgebieden. Het verheugt het bestuur
dat dit jaar niet minder dan drie Belgen de uitnodiging tot spreken hebben aanvaard.
Er zal in de toekomst bovendien naar gestreefd worden de rooster van de
spreekbeurten bij de aanvang van het verenigingsjaar aan de leden bekend te
maken. Van het introductierecht krachtens besluit van de vorige Jaarvergadering
aan de leden verleend, werd in de loop van het jaar een zodanig gebruik gemaakt,
dat de door sommigen daaromtrent gekoesterde vrees niet in vervulling is gegaan.
De opkomst bij de maandelijkse vergaderingen bleek niet op abnormale of
onverantwoorde wijze door de introducé's te zijn beinvloed. Er werden dit jaar negen
(9) vergaderingen, w.o. één buitengewone gehouden, nl. op 9 October, 13 November,
12 December, 9 Januari, 13 Februari, 13 Maart, 9 April, 29 April en 14 Mei. Sprekers
waren de heren P. van Aken over Het moderne proza in Vlaanderen-Boontje,
Voedstervader der jongste lichting, Prof. Dr. H. van de Waal over Rembrandts
Staalmeesters-De geschiedenis van een interpretatie, A. van der Veen over Aspecten
van de na-oorlogse Situatie in de Nederlandse
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literatuur, Dr W.C. Braat over Zeeland in de Vikingtijd, Prof. Dr J.H. Brouwer over
Hedendaagse aspecten van de Friese literatuur, Prof. Dr A.H.C. van Loey over
Franse Woorden in het Nederlands, Prof. Dr P. de Keyser over Het vraagstuk van
het omlaag gezonken cultuurgoed en van de ontvouwing in de volkskunde, Prof. Dr
F.E.J. Malherbe over Poësie 'n lewende tradisie in Suid-Afrika, Prof. Dr P. Geyl over
1813 herdacht in 1863. Het aantal leden bij deze vergaderingen aanwezig bedroeg
gemiddeld 28, het hoogste aantal was 34, het kleinste 21. Vergeleken bij de cijfers
van het vorige jaar mag dus geconcludeerd worden tot een aanzienlijke toeneming
van de belangstelling. Een vooroorlogs gebruik, dat weer in ere werd gesteld, was
de toezending van een samenvatting van de gehouden voordrachten aan de pers.
Zowel de heer Lambooy, algemeen hoofdredacteur van het A.N.P., als de heer Ten
Bruggencate, redacteur culturele zaken van het A.N.P., hebben de secretaris
persoonlijk hun medewerking toegezegd. Het is waarlijk niet aan deze heren te
wijten, wanneer er nog veel ontbreekt aan de geregelde publicatie van deze
verslagen in de dagbladen.
Naast de activering van het verenigingsleven heeft het bestuur dit jaar er naar
gestreefd de maatschappij meer in te schakelen in het algemene culturele leven
van Nederland. Daartoe heeft het o.a. zijn medewerking verleend bij de oprichting
van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatie-Centrum te
's-Gravenhage, waarin het bestuur door een van zijn leden, Prof. Dr H. van de Waal,
thans blijvend is vertegenwoordigd. Voorts heeft de Maatschappij het initiatief
genomen tot een nationale herdenking van de dames Wolff en Deken in November
1954. In het Werk-comité heeft het dagelijks bestuur (w.o. de voorzitter en de
secretaris in dezelfde functies) zitting genomen. In de persoon van de voorzitter is
de Maatschappij verder ook betrokken in de plannen tot vorming van een stichting
voor vertalingen en als uitvloeisel van een resolutie van de afdeling Letterkunde
van de conferentie der Nederlandse Letteren te Antwerpen in November 1953, waar
de voorzitter de Maatschappij heeft vertegenwoordigd, in de voorbereiding tot uitgave
van een Geschiedenis van de Letterkunde der 19de eeuw in samenwerking van
Noord en Zuid. Terwijl de reeks der 50 Nederlandse Klassieken nog niet naar wens
verloopt - ofschoon er na Prof. Asselbergs' uitgave van de Lucifer nog vier delen
vóór 1 Januari 1955 zullen verschijnen - is er dit jaar in de serie Zwolse Drukken en
Herdrukken plotseling vaart gekomen. Niet minder dan 5 deeltjes zagen sinds de
vorige jaarvergadering het licht.
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Het nauwe contact met de beide afdelingen door het optreden van de heren De
Buck en Gielen (later De Joode) als vertegenwoordigers in het bestuur werd dit jaar
nog versterkt door de benoeming van een aantal correspondenten in de vaste
commissies, tw. van de heren Hendrik de Vries en Anton van Duinkerken in de
commissie voor Schone Letteren en de heren Lindeboom en Rogier in die voor het
Jaarboek. Ook de betrekkingen met Zuid-Afrika geven reden tot grote voldoening.
Nadat een aantal moeilijkheden uit de weg waren geruimd, kon weer een nieuw
vruchtbaar contact ontstaan, waarbij de heer Oudschans Dentz zich wederom zeer
verdienstelijk heeft gemaakt. Zijn geregelde opgaven de personalia van de
Zuidafrikaanse leden betreffende, zijn bemiddeling bij de keuze van de
levensbeschrijvers, zijn bemoeiingen voor de richtige inning der contributies en
verzameling van nieuwe candidaturen, geven hem recht op de warme erkentelijkheid
van het bestuur.
Van de velen, die het bestuur verder nog dank verschuldigd is, mogen hier
opzettelijk worden genoemd de samenstellers van het Sonnettenboekje, dat dit jaar
gelukkig eindelijk kon verschijnen en door een bijzondere regeling met de uitgever
tegen een sterk gereduceerde prijs aan de leden kon worden aangeboden, waarvan
zeer velen dan ook gebruik hebben gemaakt; voorts de directie en het personeel
van de firma's Brill en Groen, die alle medewerking hebben verleend bij het drukken
en verzenden der convocaties, het drukken van de ledenlijst en van het Jaarboek,
dat gelukkig nog juist vóór deze vergadering is gereed gekomen.
Tot besluit zij het ondergetekende vergund zijn persoonlijk dankwoord inzonderheid
te richten tot de bibliothecaris de heer Kessen en bovenal tot de voorzitter, prof.
Minderaa, die zeer veel kostbare tijd in lange informatieve telefoongesprekken
verloren zag gaan en altijd weer opnieuw met de grootste lankmoedigheid zijn
onwennige secretaris heeft aangehoord en met raad en daad gesteund.

III. Vervolgens leest de heer De Buck het verslag voor van de Noordelijke afdeling.

III. Verslag van de noordelijke afdeling
De benoeming tot Voorzitter der Noordelijke Afdeling door de Jaarvergadering van
1953 uitgebracht op Prof. Dr van Winter, kon
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door hem wegens zijn vele ambtsbezigheden als Rector Magnificus niet worden
aanvaard; de ledenvergadering van 9 October koos daarop als zodanig Dr Jongkees,
zodat het bestuur gedurende dit verenigingsjaar heeft bestaan uit de heren: Jongkees
voorzitter, Guibal penningmeester, Das assessor en Mevr. Hartgerink-Koomans
secretaresse.
Met grote welwillendheid heeft Dr. de Buck, ofschoon reeds démissionnair, nog
deelgenomen aan de voorbereiding van het seizoen 1953-1954 in de
bestuursvergadering van 8 Juli en is hij ook nog onze Afdeling blijven
vertegenwoordigen in het Hoofdbestuur der Algemene Maatschappij.
De Literaire faculteit van de Universiteit te Groningen heeft ditmaal niet - zoals in
de beide voorafgaande jaren - vervolgcolleges gegeven op de Zaterdagen van
Februari, zodat de bijeenkomsten van onze afdeling regelmatig konden worden
gehouden.
Op Vrijdag 9 October sprak ten tweeden male - deze keer te Groningen - Dr. Kok
over: Virgilius; brug tussen twee werelden. Zijn voordracht bleek eerder een
omwerking dan een eenvoudige herhaling te zijn van het in 't vorige verenigingsjaar
gebodene. Bij deze bijeenkomst waren verscheiden classici als introducé aanwezig,
o.a. Prof. Enk, die een levendig aandeel nam aan de discussie. Vooraf had Dr. de
Buck uitvoerig verslag uitgebracht over de ledenvergadering der Algemene
Maatschappij te Leiden, waar hij in Juni de Noordelijke Afdeling had
vertegenwoordigd. Dit zou, reglementair, zijn laatste ambsthandeling als aftredend
voorzitter hebben moeten zijn.
Op 14 November sprak te Groningen Dr. G. Das over: Tolerantie en intolerantie
bij Thomas More.
De vergadering van 16 Januari werd gehouden te Leeuwarden, waar het Fries
Museum ons op zeer gewaardeerde wijze gastvrijheid verleende. Vóór de pauze
sprak Dr. van Buytenen over: St-Ontcommer en het Volto Santo van Lucca, terwijl
daarna Dr. Wassenbergh de aanwezigen rondleidde door het gerestaureerde en
nieuw-ingerichte museum en speciaal over de tentoonstelling van het Friese
kinderportret in de 16e- en 17e Eeuw. Ook hier waren enkele introducé's aanwezig.
Op 13 Februari sprak te Groningen Dr. H.P. Coster over: Sporen van sociale
belangstelling in het midden der 19e Eeuw, en op 12 Maart Prof. Dr. van Winter
over: De zeven Provinciën.
Het Drents Genootschap had onze belangstelling gevraagd voor een spreekbeurt
van de romancier Ben van Eysselsteyn, die zou vallen op

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955

154
een der eerste Zaterdagen in April, en in verband daarmee heeft Uw bestuur
voorgesteld in die maand, waarin ook de Paasvacantie viel, verder geen
ledenvergadering te houden.
Tot onze teleurstelling is de lezing van Van Eysselsteyn niet doorgegaan, zodat
nu wel een zeer lang interstitium deze jaarvergadering scheidt van de regelmatige
serie der winterse ledenvergaderingen.
Na het huishoudelijke gedeelte, houdt Mej. M. de Visser een causerie over: ‘De
geschiedenis van het oorijzer’. Met het oog daarop werd voor de jaarvergadering
de gastvrijheid van het Gronings Museum van Oudheden gevraagd en verkregen.
De uitvoering van de ten vorigen jare goedgekeurde organisatorische reglementen
heeft helaas nog tot enig misverstand aanleiding gegeven.
In Januari bereikte Uw secretaresse de aanschrijving dat de Noordelijke Afdeling
dubbeltallen had te stellen, waaruit het bestuur een benoeming zou doen in de
Commissie voor het Jaarboek en in die voor Schone Letteren.
In de vergadering te Leeuwarden werd voor de eerste een dubbeltal gesteld,
waaruit Prof. Lindeboom is aangewezen.
Wat de Commissie voor Schone Letteren betreft, verkeerden wij in de mening,
dat twee dubbeltallen gevraagd werden, waardoor de vergadering vier leden onzer
afdeling aanwees. Het bleek echter dat wij slechts één lid in deze Commissie zullen
kunnen hebben. Uit de vier voorgestelden koos het Hoofdbestuur de heer Hendrik
de Vries, waarbij wij echter lange tijd in het onzekere zijn gebleven of deze zich wel
beschikbaar wilde stellen. Tot ons genoegen blijkt dat inderdaad het geval te zijn.
Ons lid, de heer Jan Boer, had de vriendelijkheid ons een exemplaar te doen
toekomen van zijn jongst verschenen gedichtenbundel ‘Roemte en Voart’.
Van de in 1953 nieuw benoemde leden der Maatschappij, die onder de Noordelijke
afdeling vielen - te weten twee - heeft Mevrouw van Giffen het lidmaatschap
aanvaard, Prof. Dr. Scheltema echter niet.
Door de dood ontvielen ons de heren Vorenkamp en Roos, terwijl Prof. Immink
voor het lidmaatschap der Maatschappij heeft bedankt. Ook berichtte ons Prof.
Bouman, dat hij reeds enige jaren geleden aan de secretaris te Leiden heeft bedankt.
Noch aan Prof. Heeroma, noch aan Prof. Schulte Nordholt is het tot heden gelukt
zich in Groningen te vestigen, zodat in het afgelopen jaar onze Afdeling heeft bestaan
uit 69 leden.
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IV. Bij ontstentenis van de secretaris van de Zuidoostelijke Afdeling leest de
secretaris het verslag van de werkzaamheden van de afdeling gedurende het
afgelopen verenigingsjaar voor.

IV. Verslag van de zuidoostelijke afdeling
Vergadering op 4 November in Hotel Atlanta te Nijmegen.
Inleiding van Ds. W. Barnard te Nijmegen: Inleiding tot de jongste Poëzie.
Vergadering op 25 Maart 1954 in Hotel Atlanta te Nijmegen.
Inleiding van Prof. Dr. W.A.P. Smit te Utrecht: De eerste liefde van Jacques Perk
als achtergrond van de Mathilde.
Mejuffrouw I. Meyer trad af als secretaresse.
Tot secretaris werd gekozen J.C. de Joode.

V. Vervolgens leest de heer Kessen zijn verslag voor van de staat der bibliotheek.

V. Verslag van de bibliothecaris

aant.

Teneinde de materiele en andere mogelijkheden voor de bibliotheek der Maatschappij
te vergroten, werden in het vorige verslag een achttal maatregelen opgenoemd, die
een verbetering in de ongunstige situatie beoogden te brengen. Dienovereenkomstig
werd in het onderhavige verslagjaar met ernst gestreefd naar de uit- en doorvoering
van de betreffende maatregelen. Als zodanig kan worden vermeld, dat:
1e door het Bestuur van het Prins Bernhard Fonds een bedrag van ƒ 2.000.- aan
de bibliotheek werd geschonken. Dit was mogelijk, doordat geen gebruik behoefde
te worden gemaakt van het subsidie, dat op een daartoe door ons gedaan verzoek
was toegekend voor de uitgave van het 5e deel van het Repertorium Petit en dat zij het bij uitzondering - kon worden bestemd voor de aankoop van twee belangrijke
handschriften (zie: Jaarboek 1951-1953, p. 202).
2e door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd nog voor
dit jaar een voorlopig subsidie van ƒ 500.- toegekend, in het bijzonder voor de
bibliotheek, terwijl voor het komende jaar een verhoging van een zodanig subsidie
voor de Maatschappij in haar geheel in het vooruitzicht werd gesteld.
3e Evenals het vorige jaar werd een veelvuldig beroep gedaan op
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enige tientallen Nederlandse en Vlaamse uitgevers voor het afstaan van een
present-exemplaar van door hen uitgegeven belletristische werken. Op deze wijze
werden niet minder dan 331 werken (v.j. 384) ten geschenke ontvangen.
4e Het ruilverkeer kon verder worden uitgebreid. Zodoende bedraagt thans het
aantal instellingen, waarmee de bibliotheek der Maatschappij in ruilverkeer staat,
in totaal 168 (v.j. 159), waarvan 68 in Nederland en 100 in het buitenland. Naar
verdere coördinatie in het ruilverkeer tussen de eigen bibliotheek en de
Universiteitsbibliotheek wordt gestreefd. Door ruil werden 139 vervolgdelen (v.j.
120) verworven. Naast de voor het ruilverkeer ter beschikking staande exemplaren
van het Jaarboek en het Tijdschrift, voor welk laatste, zoals bekend, door de
bibliotheek aan de uitgever een bepaald bedrag moet worden betaald, kon mede
door bemiddeling van de Voorzitter, Prof. Dr P. Minderaa, de beschikking voor het
ruilverkeer worden verkregen over een klein aantal exemplaren van de Zwolse
Drukken en Herdrukken door de welwillende medewerking van Tjeenk Willink's
Uitgeversmaatschappij.
Naast de vele tijdschriften, die door abonnement worden verkregen, konden nog
een beperkt aantal werken - een 40-tal - worden aangekocht, waaronder de grote
Dialect-Atlas van Noord-Brabant. Vermelding verdient verder de aankoop van het
zg. ‘Mengelwerk’ van de 18e eeuwse dichter Jacob Douwes Czn. en van een
handschrift, dat een Middelnederlandse vertaling bevat van de Orationes et
meditationes de passione Christi van Thomas a Kempis, waarvan nog slechts drie
andere handschriften bekend zijn. Het werk is bekend onder de Nederlandse titel
Dat Myrrenboec en is een bewerking, die Thomas a Kempis gemaakt heeft van de
Considerationes de passione Domini van Pater Brugmans. Het handschrift is in
goede staat en heeft nog de oorspronkelijke stempelband, waarvan het
paneelstempel onbekend is.
Vervolgens werd dit jaar bijzondere aandacht besteed aan het bindwerk en werd
meer dan het drievoudige uitgegeven van het bedrag van het vorige jaar, nl. ƒ 371,73
(v.j. ƒ 110.63). In verband met de achterstand bij het bindwerk zullen in de naaste
toekomst voor dit doel minstens gelijke bedragen benodigd zijn.
Tenslotte zou ik vooral in verband met het zo juist vermelde nog enige algemene
opmerkingen willen maken.
Vooreerst voelt het Bestuur der Maatschappij zich zeer verplicht aan die leden,
die steeds bereid zijn een exemplaar van eigen werk af
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te staan of op andere wijze van hun onbaatzuchtige belangstelling blijk geven.
Ook is oprechte dank verschuldigd aan al die Nederlandse en Vlaamse uitgevers,
die vooral met belletristische werken de bibliotheek verrijken. In een afzonderlijke
bijlage worden hun namen vermeld.
Tenslotte mag van de Overheid verwacht worden, dat zij krachtige steun zal
verlenen aan een Maatschappij, die zich reeds zo lang zonder enige overheidssteun
op velerlei gebied verdiensten verworven heeft. Slechts op deze wijze is afdoende
verbetering te brengen in de ongunstige situatie, waarin de bibliotheek verkeert, al
is, mede dank zij de steun en bijdragen der leden, het dieptepunt van deze
ongunstige situatie thans voorbij.
De voorzitter verheugt er zich over, dat de heer Kessen na een ernstige ziekte en
een operatie te hebben doorstaan hier thans weer aanwezig kan zijn, dankt hem
voor zijn bijzondere zorg en ijver voor de bibliotheek en de gastvrijheid, die hij ook
dit jaar weer aan het bestuur heeft verleend en wenst hem een spoedig algeheel
herstel toe.

VI. Mej. Le Poole geeft hierna verslag omtrent de rekening en verantwoording van
de penningmeester.

VI. Financieel verslag
Op 6 Juli 1954 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 1953, en hebben wij bevonden:
dat de in het kasboek in ontvangst en uitgaaf geboekte gelden door de nodige
verantwoordingstukken zijn gedekt;
dat het aan het einde van het kalenderjaar berekende saldo ad ƒ 7651.42 juist is,
en overeenkomt met het saldo der rekening en verantwoording over het jaar 1953,
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 be-
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vonden. In verband hiermee geeft de commissie de ledenvergadering in overweging,
de penningmeester décharge te verlenen van het door hem over het jaar 1953
gevoerde beheer.
De Commissie tekent nog het volgende hierbij aan:
het moge aan de hand van bovengenoemd saldo schijnen, dat de Maatschappij
haar financiële depressie, waarover in de afgelopen verslagen bij herhaling
gesproken moest worden, te boven is. Men dient dan echter wel te bedenken, dat
er in 1953 geen Jaarboek verschenen is. 1954 zal dus, door het verschijnen van
Jaarboek 1951-1953 zeker een uitgavenpost van ƒ 4500. te zien geven.
Zoals reeds verschillende jaren gebeurd is, zal ook ditmaal aan de Jaarvergadering
worden gevraagd de overschrijving van 10% inkomsten van het vorige kalenderjaar
op het vaste fonds niet te doen plaatshebben.
Het verzoek aan de leden tot vrijwillige contributieverhoging heeft over 1953 tot
het verheugende resultaat geleid, dat ƒ 991.47 extra kon worden geboekt.
Tenslotte wil de commissie gaarne haar dank betuigen aan de penningmeester
voor het door hem over 1953 gevoerde beleid.
De voorzitter dankt de heer Nagel voor het door hem gevoerde financieel beleid.

VII. Vervolgens geeft de secretaris een overzicht van de verslagen der vaste
commissies.

VII. Verslagen der vaste commissies
De Commissie voor Taal- en Letterkunde vergaderde 9 maal. Voorzitter was Dr
G.A. van Es, Secretaris Dr G.I. Lieftinck.
De volgende voordrachten werden door Commissieleden gehouden:
23 Sept. 1953: Lieftinck, Observaties in het gebied onzer mnl. hss. inzake de
abbreviaturen.
21 Oct. 1953: Kloeke, Isoglossen in Midden-Nederland.
18 Nov. 1953: de Bruin, Bilderdijk als uitgever en verklaarder van oude teksten.
23 Dec. 1953: van Es, Aspectische voegwoorden.
20 Jan. 1954: Bouman, Oud-Engelse gedichten uit het Exeter-book ‘The Wifes
Complaint’ en ‘The husbands message’.
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24 Maart 1954: Kruyskamp, ‘Lichtmis’.
28 April 1954: Meertens, ‘Beeldwit’.
19 Mei 1954: Kossmann, Een brief van een of andere Erasmus.
Van het Tijdschrift verscheen deel 71 en de eerste aflevering van deel 72.
De traditionele vergadering der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde op
de vooravond van de Jaarvergadering vond plaats op 16 Juni 1953; 22 leden der
Maatschappij woonden haar bij. Dr. A.G. Jongkees sprak er over: ‘Bourgondië en
de Friese vrijheid’.
De volgende dag werden op de Jaarvergadering tot leden der Commissie gekozen
de heren Brummel en van Gils, terwijl de heer Fischer tot de raadgevende leden
overging. Het voorzitterschap bleef ook dit jaar bij de heer Milo berusten. In Januari
1954 werden tot raadgevende leden benoemd Dr. W.C. Braat en Dr. F.W.N.
Hugenholtz; op 25 Juni overleed het lid de heer Meyers.
De vijf bijeenkomsten van dit jaar werden gedeeltelijk bij de leden aan huis,
gedeeltelijk in de Universiteitsbibliotheek gehouden, en wel in 1953 op 29 October
en 3 December, in 1954 op 28 Januari, 25 Februari en 25 Maart. De sprekers en
hun onderwerpen waren in hoofdzaak de volgende. De heer Bakhuizen van den
Brink behandelde het processieverbod; de heer Bartstra vergeleek de Duitse
bezettingstijd in Nederland met die in België en Frankrijk; de heer Braat besprak
een vondst van Frankische oorringen; de heer Bijvanck een Romeinse kalender
van 354 n. Chr. alsmede enige Gelderse en Utrechtse handschriften uit de 15e
eeuw; de heer Enno van Gelder de inventarissen van een aantal in 1568/1569 in
beslag genomen boekerijen van Hervormden. De heer Fischer hield een voordracht
over een merkwaardig 18e eeuws competentiegeschil tussen de uitvoerende en de
rechterlijke macht in de Zuidelijke Nederlanden; de heer Fockema Andreae over de
openbare waterstaatszorg in de periode 1754-1954; de heer Meyers over een
Nederlandse pionier der exacte wetenschappen, Jan van Heek (1576-ca. 1620),
terwijl de heer Milo een mededeling deed over een scheepsramp bij de Zuid
Afrikaanse kust in 1909 en de heer Pelinck over legenden naar aanleiding van het
beleg van Leiden alsmede over een kaart van Leiden uit 1670.
De Commissie voor de Uitgave van Geschriften rapporteert over het verenigingsjaar
1953/54 het volgende.
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In de serie Nederlandse Volksboeken uitgegeven vanwege de Maatschappij is als
nr. 13 verschenen Dat baghijnken van Parijs. Naar de incunabel van C. 1490,
verzorgd door Dr. C.G.N. de Vooys en Dr. C. Kruyskamp in samenwerking.
Zij hebben daarbij gebruik kunnen maken van een afschrift uit de nalatenschap
van wijlen Dr. D.C. Tinbergen.
De editie van Coornhert's blijspelen door Dr. P. van der Meulen is in vergevorderde
staat van voorbereiding en zal in de loop van dit kalenderjaar nog kunnen verschijnen.

[VIII.]
VIII. Nadat de voorzitter de bijzondere verdiensten van de heer F. Oudschans Dentz
jegens de Maatschappij in het licht heeft gesteld, benoemt de vergadering hem
conform het voorstel tot erelid.

[IX.]
IX. Namens de commissie voor stemopneming, bestaande uit de dames Bakker en
Idenburg-Siegenbeek van Heukelom en de heren Blonk, Van Coetsem, Hugenholtz,
Lieftinck, Mak en Noach leest de secretaris de uitslag van de stemming voor van
40 leden. Het totale aantal ingekomen stembiljetten bedroeg 380, waarvan 3 ongeldig
en 5 te laat. Op 372 geldige biljetten werden in totaal 10584 stemmen uitgebracht,
dus gemiddeld ± 36 per stembiljet. Het laagste aantal verworven stemmen bedroeg
8, het hoogste 211. Het wettelijk vereiste minimum was 63 stemmen. De 39 hoogsten
behaalden 125 of meer stemmen; daarop volgden er twee, t.w. nr 27 en van de
buitenlandse candidaten nr 7, beiden met 121 stemmen. De vergadering besluit bij
acclamatie beiden toe te laten, zodat er 41 nieuwe leden zijn benoemd.
Tot gewoon lid zijn gekozen (candidaten binnenland): Dr G.J. Aalders, Dr A.
Alberts, H. Algra, Dr L. Alma, Prof. H. Andriessen, Elisabeth Augustin, Prof. Dr Th.
P. van Baaren, Prof. Dr A.G.H. Bachrach, Dr J.S. Bartstra Jr, Dr J. Bax, Ad den
Besten, L.P.J. Braat, Rico Bulthuis, Dr E.A. Cohen, Dr Mr F.J. Duparc, Dr Mia I.
Gerhardt, Prof. Dr L. Geschiere, J. Kamerbeek, Prof. Dr A.G. van Kranendonk, Dr
G.J. Ter Kuile, Prof. Dr L. Kukenheim, Dra A. van Marken, Jan Mens, Dr A.J. de
Mooy, Prof. Dr C.W. Mönnich, Dr G.W.A. Panhuysen, Mr F.D. Pauwels, Hans
Redeker, Dr S.C. Regtdoorzee Gruep-Roldanus, Mr M. Rooy, Mr J.C. van Schagen,
Marten Toonder, Mr H.F. Wijnman, Ds Jan Wit. - (candidaten buitenland): Dr R.K.J.E.
Antonissen, Dr F.J. Du Toit Spies, Dr Rosalie L. Colie, Prof. Dr
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Henry S. Lucas, Prosper Arents, Dr H.J. Vieu-Kuik, Dr Romana Guarnieri.
Van de aldus gekozen 41 nieuwe leden beoefenen 4 de taalkunde, 7 de
literatuur-geschiedenis, 13 de geschied- en oudheidkunde en 3 andere
wetenschappen; niet minder dan 14 behoren tot de scheppende kunstenaars.

X. De prijs voor meesterschap
Het advies over de toekenning van de Prijs voor Meesterschap is als vertrouwelijke
mededeling afgedrukt in de beschrijvingsbrief.
De Commissie voor Taal- en Letterkunde heeft met meerderheid van stemmen
besloten voor te dragen als candidaat voor de prijs voor Meesterschap Dr M.
Schönfeld te Hilversum.
Dr M. Schönfeld is de belangrijkste levende beoefenaar van de naamkunde in
Nederland. Hij promoveerde in 1906 te Groningen op een dissertatie Proeve eener
kritische Verzameling van Germaansche Volks- en Persoonsnamen, die de grondslag
heeft gevormd voor zijn voortreffelijk Wörterbuch der altgermanischen Personenund Völkernamen, van 1911, dat hem ook internationaal bekend maakte. Vele
andere naamkundige studies zijn sedertdien van zijn hand verschenen, waarvan
vooral zijn helder gecomponeerd boek over de Veldnamen in Nederland, van 1949,
genoemd moet worden, een pionierswerk waarvoor hij een zeer omvangrijk materiaal
heeft moeten verzamelen en ordenen. In het tijdschrift Nomina Geographica
Neerlandica gaf hij vele jaren lang zijn overzichten van de naamkundige literatuur,
die steeds troffen door hun volledigheid, zakelijkheid en bezonken oordeel. Niet
alleen door deze kritische overzichten, maar ook door zijn voorzitterschap van de
Naamkunde-Commissie van de Kon. Akademie van Wetenschappen heeft Dr
Schönfeld leiding gegeven aan de ontwikkeling van de naamkundige wetenschap
in Nederland.
In bredere kring heeft hij zich nog bekendheid verworven door zijn Historische
Grammatika van het Nederlands, waarvan de eerste druk in 1921 verscheen. De
opeenvolgende drukken laten de groei van de historische taalstudie in Nederland
zien en zijn vooral belangrijk omdat zij een synthese geven van de taalhistorische
conclusies der dialect-geografie. Ofschoon de schrijver zelf niet in de eerste plaats
dialect-geograaf is, verraadt zijn werk niettemin in de beheersing van de stof, de
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ontvankelijkheid voor nieuwe inzichten en de kritische verwerking daarvan, de
meester. Door dit boek heeft hij generaties van neerlandici helpen vormen, zoals
hij door zijn oorspronkelijke onderzoekingen en kritische overzichten op naamkundig
gebied het beeld van de neerlandistiek gedurende een halve eeuw mee heeft
bepaald.
ADVIES VAN HET BESTUUR
Het Bestuur beveelt de Vergadering aan het door de Commissie voor Taal- en
Letterkunde uitgebrachte advies te volgen en aan Dr M. Schönfeld de prijs voor
Meesterschap toe te kennen.
De heer Van Loey steunt het voorstel ten volle. Hij betreurt het dat het niet mogelijk
is in België een prijs aan deze voortreffelijke naamkundige toe te kennen, maar
herinnert er aan dat zijn verdiensten daar o.a. blijkende uit het ere-doctoraat van
Leuven volledig worden erkend. Het voorstel van het Bestuur wordt bij acclamatie
aangenomen.

XI. De Lucie B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Het advies voor de toekenning van de Lucie B. en C.W. van der Hoogt-prijs voor
de periode 1953-'54 is als vertrouwelijke mededeling afgedrukt in de
beschrijvingsbrief.
De Commissie voor Schone Letteren stelt voor, dit jaar de Lucie B. en C.W. van der
Hoogt-prijs toe te kennen aan Guillaume van der Graft (pseud. van W. Barnard) te
Nijmegen voor zijn in 1953 verschenen gedichtenbundel ‘Vogels en Vissen’.
Eén lid der commissie en één der correspondenten uit de gewestelijke afdelingen
konden zich, na aanvankelijk nog een andere candidatuur te hebben overwogen,
met de keus van de meerderheid geheel verenigen; het afwijkend advies van de
tweede correspondent verwierf geen steun.
Guillaume van der Graft, die in 1946 op 26-jarige leeftijd debuteerde, heeft
sindsdien vijf gedichtenbundels en twee toneelspelen in verzen gepubliceerd. Reeds
zijn debuut, de bundel ‘In Exilio’, waarin het gevoel van een tweevoudige ballingschap
- het gedwongen verblijf van de dichter in Duitsland en zijn vervreemding van de
gemeenschap - op poëtische wijze werd vertolkt, getuigde van een sterk en
oorspronkelijk talent. Zijn bundel ‘Poëzie in practijk’ (1948) gaf een doorbraak te
zien van een aesthetische naar een meer algemeen-menselijk
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gerichte kunstenaarshouding, en een daarmee gepaard gaande verdieping van zijn
dichterschap. In het jongste dichtwerk van Van der Graft heeft deze ontwikkeling
zich voortgezet. ‘Vogels en Vissen’ bevat een 30-tal op de essentialia van het leven
betrokken verzen, waarin de spanning tussen natuur (de vissen) en bovennatuur
(de vogels), tussen de goden en God, tussen gisteren en morgen op even dichterlijke
als originele wijze is uitgedrukt. Hoewel Van der Graft het experiment niet schuwt
en in zijn versificatie met de traditionele vormen heeft gebroken, kan hij niet worden
gerekend te behoren tot de groep der z.g. experimentele dichters, maar meer dan
deze is hij er, naar het oordeel der commissie, althans tot op dit ogenblik in geslaagd,
niet alleen de poëzie te vernieuwen, maar deze ook te verrijken, dank zij zijn
a-rationele werkwijze, welke verstaanbaarheid niet in de weg hoeft te staan, zijn
herhaaldelijk aan M. Nijhoff herinnerende taalgevoeligheid, zijn sterk beeldend
vermogen, dat ook voor het surreële niet terugschrikt, zijn - soms te speelse - fantasie
en zijn zeer persoonlijke humor. En mag deze laatste hem ook wel eens tot
woordspelingen verleiden, die meer de humorist dan de dichter sieren, zijn
experimenteer- en spellust voeren heel dikwijls tot verrassende en verrukkende
uitkomsten. In het merendeel van de in deze bundel opgenomen verzen dringt hij
door in eigen wezen en wat hij daarvan openbaart, hetzij rechtstreeks, hetzij in
symbolen, en dan zeker niet minder poëtisch, is onthullend voor het menselijk
bestaan in het algemeen en voor dat van de moderne mens in het bijzonder. Telkens
opnieuw frappeert hij door zijn plastische uitdrukkingswijze, door zijn intelligente en
gevoelige formulering en door zijn tot op het elementaire teruggaande dichterlijkheid,
die hem tot een geheel aparte figuur maken.
De oogst der beide afgelopen jaren op het gebied van de jongere poëzie
overziende, meent de commissie dan ook, dat zij geen betere keuze had kunnen
doen. Zij plaatst zich op het standpunt, dat het werk van deze belangrijke dichter
reeds veel meer inhoudt dan een belofte, en beveelt op de hierboven uiteengezette
gronden de bundel ‘Vogels en Vissen’ met warmte aan voor de toekenning van de
Van der Hoogtprijs 1954. Onnodig hieraan toe te voegen, dat de commissie van de
verdere ontwikkeling van de dichter Guillaume van der Graft grote verwachtingen
koestert.
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ADVIES VAN HET BESTUUR
Het Bestuur beveelt de Vergadering aan het door de Commissie voor Schone
Letteren uitgebrachte advies te volgen en aan de schrijver Guillaume van der Graft
(pseud. van W. Barnard) de prijs toe te kennen voor zijn gedichtenbundel ‘Vogels
en Vissen’.
Na uitvoerige toelichting door de voorzitter wordt het voorstel van het bestuur bij
acclamatie aangenomen.
Alvorens de vergadering te schorsen geeft de voorzitter de heer Ritter gelegenheid
tot het houden van een pleidooi voor handhaving van de traditie en Leiden als plaats
van samenkomst voor de maandvergaderingen niet los te laten. De voorzitter stelt
hem gerust; een paar vergaderingen per jaar elders kunnen alleen maar nuttig zijn.
Naar aanleiding van een mededeling van de voorzitter betreffende een mogelijke
stichting voor vertalingen, dringt de heer Van Dam er op aan de vertalingen in het
Spaans niet te vergeten; hij zou gaarne nadere gegevens dienaangaande aan de
voorzitter verstrekken. De heer Van Dam herinnert in dit verband nog aan een
mededeling van de heer Reinink, dat er een bloemlezing van regeringswege zal
worden samengesteld. De voorzitter vindt hierin aanleiding nog eens duidelijk te
onderstrepen, dat de bedoelde stichting voor vertalingen nog niet bestaat, dat de
minister weliswaar het initiatief heeft genomen en eventueel de kosten wil dragen,
maar dat hij de stichting zelf aan het particulier initiatief wenst over te laten.

[XII.]
XII. Na het noenmaal in café-restaurant De Doelen, heropent de voorzitter te half
drie de vergadering. Hij heet thans de heer Barnard, winnaar van de Van der
Hoogt-prijs en Prof. Romein, de spreker van deze middag in het bijzonder welkom.
Alvorens de prijs te overhandigen geeft de voorzitter in een persoonlijk woord tot
de heer Barnard uiting aan zijn vreugde over het advies van de Commissie, waarvan
hij overigens zelf deel heeft uitgemaakt. Dat de prijswinnaar, die de volgende dag
zijn afscheidspredikatie zal houden, opzettelijk uit Nijmegen is overgekomen, bewijst
dat hij deze onderscheiding op prijs stelt. Anderzijds zal ieder die gevoelig is voor
poëzie en taalkracht in de bewondering van de Commissie voor G. van de Graft's
Vissen en Vogels delen. Deze predikant, die gelooft met de taal, gelooft ook
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met het hart. In zijn poëzie weerspiegelt zich de problematiek van de overtuigde
Christen, die tevens een mens is van de moderne tijd. Daarbij is die poëzie als
taalkunst van zeer bijzondere waarde. De Van der Hoogt-prijs wil jonge kunstenaars
aanmoedigen, hier is die aanmoediging nauwelijks meer aan de orde, wij koesteren
van deze dichter grote verwachtingen.
Ter inleiding van de rede van Prof. Romein wijst de voorzitter op de betekenis van
het onderwerp: ‘Het probleem der waarheid in de biografie’ niet alleen voor historici,
maar ook voor de literatoren onder ons.
*

XII. Voordracht van Dr J.M. Romein

De voorzitter dankt de spreker voor zijn zeer verzorgd referaat, spelend gemakkelijk
voorgedragen, maar waarachter veel nadenken, wetenschappelijke acribie en
verholen ironie verborgen was.

[XIII.]
XIII. Vervolgens geeft de voorzitter een zeer helder overzicht van de voorstellen tot
wijziging van de Wet, zoals het Bestuur die na ingewonnen advies van de daartoe
benoemde commissie bestaande uit de heren Fockema Andreae, Mout, Nagel en
Slagter, heeft vastgesteld. Die van de eerste en tweede categorie, resp. de
redactionele wijzigingen en de te annuleren artikelen omvattend, worden collectief
door de vergadering aangenomen. Die van de derde en vierde, resp. bekrachtingen
van in de praktijk reeds bestaande toestanden en aanpassingen aan de eisen van
deze tijd beogend, worden artikelsgewijs toegelicht en vervolgens aanvaard. Op
voorstel van een der aanwezigen wordt alleen een kleine wijziging aangebracht in
de redactie van art. 32 lid 4. De vergadering bekrachtigt voorts de benoeming van
de secretaris tot secretaris-penningmeester volgens het nieuwe artikel 23 lid 3.

[XIV.]
XIV. De vergadering gaat accoord met het voorstel om de jaarlijkse bijdrage bedoeld
in art. 12 der Wet voor het verenigingsjaar 1954-'55 te handhaven op ƒ 10.-.

[XV.]
XV. De voorzitter geeft een overzicht van de werkzaamheden door het Nationale
Comité verricht en van de plannen die gevormd zijn voor

*

Ondanks verzoek niet ontvangen.
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een nationale herdenking van de schrijfsters Wolff en Deken, waarbij met name
wordt genoemd de bijeenkomst te Vlissingen op 18 September, de reizende
tentoonstelling, de centrale plechtige herdenking te 's-Gravenhage en de uitgave
van een gedenkboek.

[XVI.]
XVI. Namens de commissie voor stemopneming bestaande uit de heren Hugenholtz
en Nagel, deelt de laatste de uitslag mede van de stemming ter verkiezing van 3
bestuursleden. Alle a-candidaten zijn benoemd. De voorzitter wenst de heren
Hugenholtz en Juynboll geluk met hun benoeming en neemt vervolgens met een
woord van dank afscheid van de heren Brummel en Van de Waal, die volgens de
rooster moesten aftreden en van de heer Bakhuizen van de Brink die in verband
met zijn te verwachten overdrukke ambtsbezigheden genoodzaakt was ontslag te
nemen.

[XVII-XVIII.]
XVII-XVIII. In de vaste commissies blijken uit het verslag van de commissie voor
stemopneming alle a-candidaten te zijn gekozen, tot lid van het bestuur als
vertegenwoordiger van de Zuid-oostelijke tak is eveneens de a-candidaat, de heer
Moormann gekozen.

[XIX.]
XIX. De vergadering gaat met het voorstel accoord. De heer Mayer vraagt of men
niet in het hierop betrekking hebbende wetsartikel de bepaling ‘zo nodig’ zou kunnen
inlassen, dan behoeft het bestuur niet ieder jaar opnieuw dispensatie te vragen. De
voorzitter antwoordt, dat hij die dispensatie niet gaarne als normaal beschouwd zou
willen zien. Het moet een uitzonderingsgeval blijven, meent hij. De heer F. Kossmann
sluit zich daarbij aan.

[XX.]
XX. Nadat de heer Kloeke gewezen heeft op het knappe werk van de wetswijziging
dat in zo korte tijd tot stand is gekomen, maakt hij zich tot tolk van de vergadering
door deze bekwame voorzitter te vragen nog aan te blijven. De voorzitter antwoordt
dat hij naast de voordelen ook de nadelen van dit aanblijven moet overwegen; het
eist veel werk en wisseling is gewenst, ook al om de verschillende aspecten (taal,
letterkunde, geschiedenis) van de Maatschappij tot hun recht te doen komen. Na
beide tegen elkaar te hebben afgewogen is hij niettemin bereid nog één jaar voorzitter
te blijven.

[XXI.]
XXI. Bij de rondvraag pleit de heer Van Tricht voor het definitief vaststellen van de
jaarvergadering op de eerste Zaterdag in September

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955

167
De voorzitter antwoordt dat die gedachte gezien de opkomst en de vele ingekomen
stembiljetten ook bij het bestuur ingang heeft gevonden. Hij vraagt wat de vergadering
ervan denkt. Vrijwel allen zijn het met de heer Van Tricht eens. Besloten wordt zich
ten deze met de organisatoren van de Biennale te verstaan. Daarop spreekt de
heer Boasson namens de vergadering de voorzitter toe om hem te danken voor zijn
beleid ook in het afgelopen verenigingsjaar en bepaaldelijk op deze dag, waarbij hij
tevens zijn waardering kenbaar maakt voor de inleiding tot Van Eyck's Medousa.
Daarop sluit de voorzitter te 4.55 uur de vergadering.
Een aantal deelnemers begeeft zich voor een gezellig samenzijn naar De Doelen,
waar tevens te half zeven de maaltijd wordt gebruikt. Aan de tafel, op bekwame
wijze gepresideerd door de heer Van Tricht, krijgt Mère Folie rijkelijk haar deel van
de geestelijke offeranden.
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Verslag van de jaarvergadering te Leiden 14
juni 1955
De beschrijvingsbrief luidde:
Leiden, Mei 1955
M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nodigt U uit tot het
bijwonen van de jaarvergadering op
Dinsdag de 14de Juni 1955 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 1954/1955.
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 commissies.
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 der jaarvergadering is ingekomen
bij de secretaris op straffe van nietigheid van het desbetreffende stembiljet. Een in
de voorafgaande maandvergadering te benoemen commissie van leden maakt de
uitslag der stemming de avond tevoren op, en deelt die aan de vergadering mede
(art. 9 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 1954/'55 (zie bijlage).
X. Mededeling over de toekenning van de ‘Dr Wijnaendts Francken-prijs’, voor
de periode 1951 t/m 1954 (biografie en cultuurgeschiedenis) (zie bijlage).
Noenmaal in Café-Restaurant ‘De Doelen’, Rapenburg 2.
XI. Voordracht door Dr G.G. Kloeke over:
TAALVERSCHEIDENHEID EN -UNIFORMITEIT (met lichtbeelden)
1

XII. Voorstellen tot Wetswijziging (zie onder )).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955

169
XIII. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage (art. 13 der Wet). Het bestuur stelt voor
deze te handhaven op ƒ 10.-.
XIV. Verkiezing van vier bestuursleden (art. 24 der Wet; zie het bijgevoegde
stembiljet).
XV. Verkiezing van leden in vaste commissies (art. 53 der Wet; zie het bijgevoegde
stembiljet).
2

XVI. Voorstel van het bestuur tot dispensatie van art. 60/3 der Wet (zie onder )).
XVII. Verkiezing van een voorzitter.
XVIII. Rondvraag.
1

(XII )) Het bestuur stelt voor aan art. 7 een tweede lid toe te voegen luidende:
‘Het bestuur is bevoegd bij eenstemmigheid een candidatuur voor het lidmaatschap
te weigeren, indien die niet in overeenstemming is met art. 4’, in art. 15 (‘Het bestuur
kan per jaar in het geheel ten hoogste tien leden benoemen, gewone en
buitengewone tezamen gerekend’) tien te wijzigen in twintig en in art. 54, 1 (‘De
Commissie van Advies aangaande de Belangen der Maatschappij in België bestaat
uit vijf leden’) vijf te wijzigen in tenminste vijf.
2

(XVI )) Art. 60/3 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’.
Aanwezig zijn 82 leden.
Nadat in de receptiekamers van het universiteitsgebouw een kop koffie was genoten,
opende de voorzitter, Prof. Dr P. Minderaa even vóór elven de vergadering. In zijn
welkomstwoord begroet hij in het bijzonder de heer Schoeman, vertegenwoordiger
van de ambassadeur van Zuid-Afrika, en de Leidse burgemeester. Een aantal
internationale congressen, te houden in het begin van September, maakten het
onwenselijk de jaarvergadering opnieuw in die tijd uit te schrijven; thans zijn echter
vele letterkundigen tot hun spijt verhinderd aanwezig te zijn door hun deelname aan
het P.E.N.-congres te Weenen. Het als van ouds in Juni vergaderen betekent echter
geenszins, dat het bestuur principieel van een samenroepen in September is
teruggekomen. De vergadering hoort staande de namen aan van de 20 leden, die
in het afgelopen jaar door de dood weggenomen zijn, terwijl de voorzitter aan de
beide laatstoverledenen, die nog op geen maandvergadering herdacht konden
worden, woorden van eerbiedige waardering uit.
Overleden zijn: Th. B. van Lelyveld, Dr W. van den Ent, Ir D.J. Kruytbosch,
Dalmatius van Heel O.F.M., Mr. A.T. Vos, E. Gobée, Dr L.A.J. Burgersdijk, G.C.E.
Crone, J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard, H.T. Damsté, Mej. Dr S. Hofker, Mr
P.A. Pijnacker Hordijk, Dr Gerlach Royen O.F.M., B.L. Hijmans, Ir Is. P. de Vooys,
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Dr E.C.G. Brünner, Dr R.H. Woltjer, Dr Ph. C. Visser, Dr J. Clay en C.H. de Goeje.
Een terugblik op het afgesloten verenigingsjaar stemt de voorzitter tot dankbare
tevredenheid, maar ook tot verontrusting. De interne werkzaamheden hadden hun
geregeld verloop. Dank wordt gebracht aan de leden, die in de maandvergaderingen
en op de bijeenkomsten der afdelingen en der vaste commissies onbaatzuchtig de
vruchten van hun inzicht en studie te genieten gaven. Teleurstellend was echter,
dat, althans op de maandvergaderingen het gemiddeld aantal der aanwezige leden
na de belangrijke stijging in het voorgaande jaar weer enigszins terugliep. Al waren
daarvoor wel oorzaken aan te wijzen, de voorzitter doet een beroep op de leden
niet lichtvaardig deze gelegenheid - door de samenstelling der Maatschappij uniek
- te laten voorbijgaan zichzelf door de kennis van anderen te verrijken en een eigen
bijdrage te geven in de gedachtenwisseling.
Vervolgens wijst hij op een aantal symptomen van levenskracht: de herdruk der
vernieuwde wet, het gereedmaken van een register op de levensberichten, de reeks
nieuw verschenen werken in de drie series der Zwolse drukken, voor- of onder
auspiciën van de Maatschappij uitgegeven, het genomen initiatief voor de nationale
viering van Wolff en Deken, de oprichting tezamen met anderen van de Stichting
ter bevordering van de vertaling van Nederlands letterkundig werk, de
tentoonstellingen ingericht bij het feest van tien jaar vrijheid en bij de herdenking
van Piet Paaltjens en de uitgegeven rijmprent.
Het contact met de Zuid-Afrikaanse leden werd vooral dank zij het erelid
Oudschans Dentz gelukkig onderhouden, dat met de Belgische leden is nog voor
verbetering vatbaar, maar gaat de daartoe ingestelde commissie oprecht ter harte.
Een somberder toon moet de heer Minderaa aanslaan als hij spreekt over de
financiële toestand. Een lichtpunt was, dat thans van vele Belgische leden de
contributies weer binnenkwamen; meer Nederlandse leden dan zij voor wie het
bittere noodzaak was, zijn echter, euphemistisch gezegd, in de voldoening van hun
contributieplicht nog steeds wispelturig. Noch de Belgische bijdragen, noch de
bezuinigingen konden verhinderen, dat de Maatschappij de inkomsten mist om zich
te ontplooien zoals haar doelstellingen vragen. Allerlei desiderata blijven pia d.w.z.
idiëele, maar onvervulde verlangens. Door het uit bezuiniging opgeven van een
eigen home zijn bestuur en vaste commissies voor hun
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vergaderingen aangewezen op de zeer gewaardeerde gastvrijheid van de
bibliothecaris. Uiterst voorzichtig moet gehandeld worden bij de opzet van het
Jaarboek, jaar op jaar moet dispensatie gevraagd worden van de uitvoering van
art. 60, 3. Maar het meest lijdt van de bekrompenheid der middelen de bibliotheek,
voor de aanschaf van nieuwe werken is jaarlijks niet meer ter beschikking dan
menige gewone particuliere boekerij eist. Met nadruk zeide de voorzitter: ‘Ik mag u
niet verhelen, dat het bestuur pijnlijk verbaasd is, dat op de herhaalde aanvrage om
subsidie voor het onderscheiden werk der Maatschappij een afwijzend antwoord
werd ontvangen, hoewel wij weten, dat de minister velerlei cultureel werk gaarne
steunt en daarvoor thans ook meer armslag heeft. Het is niet name ten opzichte
van de bibliotheek toch duidelijk, dat deze niet van een bescheiden percentage van
de contributies der leden kan bestaan. Wil men dan een zo rijk cultuurinstituut, als
de bibliotheek door de zorg der vaderen is geworden, een voortgaande ontwikkeling
onthouden? Ik stel deze vraag met opzet openlijk en ik hoop, dat zij ver resonneert’.
In dit verband geeft de heer Minderaa uitdrukking aan zijn erkentelijkheid voor de
toezending door vele uitgevers van hun nieuwe publicaties en herinnert hij de leden
dringend aan de goede oude gewoonte om van eigen geschriften bij verschijnen
een exemplaar voor de bibliotheek af te staan. Tenslotte wijst hij op de te weinig
benutte kans de geldmiddelen te versterken door het benoemen van begunstigers
volgens art. 6. Nu men roemt op onze herkregen welvaart, mag worden
verondersteld, dat verscheidenen, die zulk een benoeming waardig zijn, con amore
op deze wijze de Maatschappij zullen willen steunen. De leden worden opgewekt
candidaten daarvoor bij het bestuur aan te bevelen.
Dat de Maatschappij zich niet beperkt tot eigen interne aangelegenheden, maar
op de bres wil staan voor alle culturele belangen, die haar raken, bleek herhaaldelijk
in het verleden en opnieuw dit jaar bij de oprichting der Stichting voor vertalingen
van Nederlands letterkundig werk. De taak die deze Stichting op zich neemt bood
de heer Minderaa de stof voor enige beschouwingen in het niet-zakelijk deel zijner
rede. Na zijn oprechte dank te hebben betuigd voor het vertrouwen hem drie jaren
als voorzitter geschonken en in het bijzonder voor de gelukkige samenwerking met
zijn medebestuursleden, gaat hij over tot zijn voordracht:
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Het vertalen van Poëzie (zie blz. 15).

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 1954-1955.

II. Verslag van de secretaris
Het aantal gewone leden van de Maatschappij bedroeg op 13 Juni 1003, waarvan
229 buitenlandse. Sedert de vorige jaarvergadering ontvielen haar door de dood
20 leden, terwijl 4 leden in de loop van het jaar hebben bedankt, t.w. Jos. Reuling
en de heren Bernet Kempers (A.J.), Hoogerwerff en IJzerman. Eén lid, dat enkele
jaren geleden had bedankt, is weer toegetreden, t.w. de heer N. Ottema te
Leeuwarden.
Van de 41 nieuwe leden door de Jaarvergadering van 4 September 1954 benoemd
hebben er twee, t.w. de heren L.P.J. Braat en Mr Fr. Pauwels hun benoeming niet
aanvaard. Krachtens art. 15 der Wet heeft het bestuur gedurende het afgelopen
verenigingsjaar het maximumaantal, dat de Wet toestaat, nl. 10 nieuwe leden
benoemd, t.w. Mej. Van Overeem en de heren Van Buchem, Foerste, Franken,
Hermans, Panofski, V.d. Poel, Rakers, Verbruggen en Wypkema. Krachtens besluit
van de vorige jaarvergadering werd in het bestuur de plaats van de heer Bakhuizen
van den Brink ingenomen door de heer Rüter, die van de heer Brummel door de
heer Hugenholtz en die van de heer Van de Waal door de heer Juynboll. In de
vacature ontstaan door het tussentijds bedanken van de heer Van Eysselsteyn werd
voorlopig voorzien door de benoeming van de heer Kamphuis. Voor de
bestuursvergaderingen werd wederom met dankbaarheid gebruik gemaakt van de
gastvrijheid van de bibliothecaris.
Kon in het vorige jaarverslag reeds melding worden gemaakt van de eerste
resultaten van het streven naar herstel van oude, in de Wet vastgelegde gebruiken,
die door de moeilijke omstandigheden gedurende en na de tweede wereldoorlog
verloren waren gegaan, een terugblik op het afgelopen jaar toont welke vorderingen
zijn gemaakt. De door de Jaarvergadering gekozen buitenlandse leden hebben
allen weer het traditionele diploma ontvangen, de nieuwe wet is in druk verschenen
en aan alle leden toegezonden, het reeds eerder aangekondigde samenvattende
register op de Levensberichten is samengesteld en zal - dank zij een daarvoor
ontvangen subsidie van Hendrik Muller's Vader-
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landsch Fonds - binnenkort hetlichtkunnen zien en - om het belangrijkste voor het
laatst te bewaren - het bestuur heeft besloten over te gaan tot de jaarlijkse uitgave
van het jaarboek. Daar de Maatschappij ook dit jaar weer een teleurstellend antwoord
heeft ontvangen op haar subsidie aanvrage bij de Min. v.O.K. en Wet. en zij dus
ook in het volgende jaar uit eigen middelen alle uitgaven moet bestrijden, zal de
omvang beperkt blijven en naast de gebruikelijke verslagen en de zo beknopt
mogelijk gehouden levensberichten, slechts één of twee der maand- of
commissievoordrachten bevatten. De verwezenlijking van de overige plannen tot
herstel en vernieuwing blijven echter, voorzover daaraan belangrijke financiële
consequenties verbonden zijn, afhankelijk van het rijkssubsidie, waarop het bestuur
bij de Regering zal blijven aandringen.
Ofschoon de eerbied voor de traditie een belangrijke factor vormt in het leven van
de Maatschappij en het bestuur daarom in zijn beleid het oog allereerst gevestigd
houdt op de handhaving of het herstel van de oude, van geslacht op geslacht
overgeleverde gebruiken, is het anderzijds geenszins blind voor de eisen van
vernieuwing, die het heden stelt. Zo heeft de geringe belangstelling voor de
maandelijkse vergaderingen, waarover al jarenlang wordt geklaagd en die na
schijnbare verbeteringen telkens weerkeert, het bestuur aanleiding gegeven U de
vraag te stellen, of de Maatschappij deze oude traditie wel onverkort moet
handhaven. De opkomst der leden op de vergaderingen in het afgelopen
verenigingsjaar geeft alle aanleiding dit probleem ernstig onder de ogen te zien. Er
werden acht vergaderingen gehouden, waarvan 7 te Leiden en 1 te Rotterdam, t.w.
op 9 October, 12 November en 18 December 1954 en op 22 Januari, 19 Februari,
18 Maart, 21 April en 13 Mei 1955. Zes daarvan werden gepresideerd door de
voorzitter, één door de vicevoorzitter en één door de secretaris; het secretariaat
werd tweemaal door de heer Hugenholtz waargenomen, t.w. op 9 October 1954 en
op 19 Februari 1955. Spreker waren Mr Dr C. Smit over ‘Nederlandse
neutraliteitspolitiek, inzonderheid gedurende de Russisch-Japanse oorlog’, Dr J.G.
Bomhoff over ‘Vondel als probleem’, J.B. Charles over ‘De moderne mens en zijn
poëzie’, Prof. Dr K.H. Miskotte over ‘Indrukken van de nieuwe Psalmberijming’, Prof.
Dr W.A.P. Smit over ‘Prolegomena voor een studie over Vondels dramatiek’, Dr
C.F.P. Stutterheim over ‘Het conflict der werkelijkheden in het taalkunstwerk’, Prof.
Mr H. de la Fontaine Verwey over ‘Reinier
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Telle, dichter, pamphletschrijver, vertaler’ en Mej. Dr J.K. Oudendijk over ‘Heden
en verleden in de internationale arbitrage’. Het aantal aanwezige leden bedroeg
gemiddeld 20, het hoogste aantal was 27, het kleinste 12. De regelmatige publicatie
van de verslagen in de dagbladen liet ook dit jaar nog veel te wensen over.
Toezending van een gestencild verslag aan de leden of opneming in het Jaarboek
is overwogen, maar kon om financiële redenen nog niet verwezenlijkt worden,
althans niet van alle voordrachten. In elk geval doet het bestuur nogmaals een
ernstig beroep op de sprekers niet na te laten een beknopte samenvatting van de
te houden voordracht tijdig aan de secretaris toe te zenden.
Van de activiteiten der Maatschappij naar buiten gedurende het afgelopen jaar
verdient allereerst vermelding de Wolff- en Deken-herdenking. De plannen van het
Werk-Comité op initiatief van de Maatschappij tot stand gekomen, zijn vrijwel alle
en met succes ten uitvoer gebracht. Herinnerd worde in dit verband aan de
bijeenkomsten o.a. te Vlissingen op 18 September, te 's-Gravenhage op 9 November
en te Leiden op 15 Januari. Voorts aan de tentoonstelling, gehouden te Vlissingen,
's-Gravenhage, Leiden en Beverwijk en aan de samenstelling van het Gedenkboek,
het Boeket voor Betje en Aagje, door de goede zorgen van de Wereldbibliotheek
smaakvol uitgegeven, waarin naast een aantal herdenkingsvoordrachten en
waardevolle studiën een bloemlezing van ook minder bekend, de schrijfsters typerend
werk, is opgenomen. Nog binnen het afgelopen verenigingsjaar viel voorts de
herdenking van Tien Jaar Bevrijding. De commissie belast met de uitvoering der
plannen, bestaande uit het Dag. Bestuur en de heren Kamphuis en Juynboll, was
zo gelukkig voor de inrichting van een tentoonstelling gewijd aan de allerbeste
illegale literatuur, de beschikking te krijgen over de collectie van de Amsterdamse
Universiteitsbibliotheek, aangevuld met een aantal curiosa uit de particuliere
verzamelingen van enkele leden. Daarnaast vond het bestuur de Wereldbibliotheek
bereid een rijmprent voor de Maatschappij uit te geven, waarvoor ons medelid de
dichter Ed. Hoornik zijn gedicht ‘Nederland’ afstond, terwijl Pam G. Rueter de
illustratie verzorgde. De baten zijn bestemd voor de nagelaten betrekkingen van
verzetstrijders-letterkundigen.
Zolang de Maatschappij zich genoodzaakt ziet de Jaarvergadering ontheffing te
vragen van art. 60, lid 3 der Wet, zoals helaas ook thans weer het geval is, voorzien
de reeksen der Zwolse Drukken en Herdrukken en de Nederlandse Klassieken waaraan binnenkort nog een
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derde, t.w. de Zwolse Literairhistorische Studiën, toegevoegd zal worden, op
gelukkige wijze in de leemte, die het wegvallen van de eigen uitgaven anders zou
hebben doen ontstaan. Zowel de uitgever, de firma Tjeenk Willink te Zwolle als de
redactiecommissie, verdienen lof en dank voor hun voortvarendheid en toegewijde
arbeid.
De inschakeling der Maatschappij in het algemene culturele leven van Nederland
gaf dit jaar reden tot grote voldoening. Zo was zij een van de vier oprichters van de
Stichting tot bevordering van de vertaling van Nederlands letterkundig werk, die op
18 November 1954 tot stand kwam. Namens de Maatschappij heeft de voorzitter
zitting in het bestuur. Daarnaast heeft de voorzitter de Maatschappij
vertegenwoordigd op de Conferentie der Nederlandse Letteren, die in November
1954 te 's-Gravenhage werd gehouden en heeft hij deel uitgemaakt van het Comité
ter inrichting van de 20ste Boekenweek, bij de plechtige opening waarvan de
secretaris de Maatschappij heeft vertegenwoordigd. Voorzitter en secretaris waren
beiden ook aanwezig bij de eerste uitreiking van de Nijhoffprijs voor vertalingen
door het Prins Bernhardfonds op 26 Januari te 's-Gravenhage, bij de viering van
het gouden jubileum van de Wereldbibliotheek op 7 Mei en bij de overhandiging
van de staatsprijs voor letterkunde, de zog. P.C. Hooftprijs, op het Muiderslot door
de Min. v.O.K. en Wet. aan Prof. Dr L.J. Rogier op 20 Mei 1955.
Het contact met de beide afdelingen werd dit jaar onderhouden door het optreden
van de heren Jongkees en Moormann als vertegenwoordigers in het bestuur, resp.
voor de N.O. en de Z.O. tak. Met voldoening nam het bestuur kennis van de bloei
der Noordelijke afdeling. De Z.O. blijft helaas nog altijd een zorgenkind. De weinig
rooskleurige toestand vormde een der bijzondere punten van bespreking op de
eerste bestuursvergadering van het jaar. Met grote belangstelling volgt het bestuur
de pogingen tot herstel, die het bestuur van die afdeling thans, blijkens de
mededelingen van de heer Moormann in het werk stelt.
De commissie ter behartiging van de belangen der Belgische leden kon gedurende
het afgelopen jaar door allerlei omstandigheden nog niet de activiteit ontplooien,
die bij de instelling van die commissie het bestuur als ideaal voor ogen stond.
Intussen heeft zij reeds stappen gedaan ter voorbereiding van een speciale,
feestelijke vergadering, die in December te Antwerpen gehouden zal worden, ze
heeft zich belast
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met de inning der contributies in België en de secretaris het gewenste
adressenmateriaal verschaft, waardoor zijn administratieve werkzaamheden werden
verlicht.
Zeer aangenaam waren ook dit jaar weer de betrekkingen met Zuid-Afrika, dank
zij de toewijding van onze vertegenwoordiger, de heer Oudschans Dentz. Niet
voldoening heeft het bestuur kennis genomen van het verslag der plechtige
bijeenkomst van het Alg. Ned. Verbond te Kaapstad op 27 Januari ll., bij welke
gelegenheid het officiële, opzettelijk daartoe vervaardigde diploma als erelid der
Maatschappij aan de heer Oudschans Dentz is overhandigd.
Ofschoon het de samensteller van het jaarverslag niet past de blik vooruit te
werpen, kan hij niet nalaten althans de wens te uiten voor een even gelukkige en
vruchtbare bestuursperiode onder de nieuwe voorzitter als die onder de thans
scheidende is geweest. Na slechts één jaar bestuurslid te zijn geweest, werd de
heer Minderaa door de Jaarvergadering van 1952 tot voorzitter gekozen en sindsdien
nog tweemaal herkozen. Thans gebiedt de Wet, dat hij zijn plaats in de
voorzitterszetel en meteen ook aan de groene tafel verlaat. Hij moge er zich van
verzekerd houden, dat het bestuur zal voortgaan op de door hem gewezen weg,
daarvan niet afwijkende noch ter rechter- noch ter linkerzijde.

Nadat de voorzitter de secretaris heeft bedankt voor het uitgebrachte verslag, geeft
hij het woord aan de heer Jongkees ter voorlezing van het verslag van de staat der
Afdeling voor de drie Noordelijke Provinciën gedurende het jaar 1954-1955.

III. Verslag der n.o. afdeling
Op de Jaarvergadering van 8 Mei 1954 machtigden de leden het Bestuur aan Dr
Glasbergen de functie van secretaris aan te bieden. Daar Dr Glasbergen in verband
met drukke werkzaamheden deze functie niet heeft aanvaard, heeft het Bestuur,
gelijk op de Jaarvergadering besloten was, zich gewend tot Dr Smits, die zich bereid
verklaard had gedurende één jaar het secretariaat op zich te nemen. In het
verenigingsjaar 1954 -'55 heeft het Bestuur dan ook bestaan uit de Heren Dr
Jongkees, voorzitter; Guibal penningmeester, Das assessor en Smits, secretaris.
Op Zaterdag 22 Mei kwam het Bestuur samen ter voorbereiding van
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het programma voor het komende seizoen. Daar er in Februari '55 weer
vervolgcolleges zouden zijn van de Litteraire Faculteit heeft i.p.v. in Februari in
December een bijeenkomst plaats gehad. De overige maanden is er regelmatig
vergaderd.
Op 16 October sprak Professor Zandvoort over Geoffrey Chaucer, dichter en
verteller.
Op 13 November behandelde Professor Lindeboom de figuur van Arnold Moonen.
Op 11 December belichtte de Heer Piebenga persoon en werk van Dr Wumkes.
Deze herdenking had te Leeuwarden plaats.
Op 22 Januari vergastte Dr Staverman uit Deventer ons op een bespreking van
het album amicorum van Barth. Ruloffs.
12 Maart sprak Dr van Herwerden over Politieke tolerantie in het 16e eeuwse
Frankrijk, toegelicht aan persoon en werk van Michel de l'Hospital.
16 April sprak de Heer van der Geest naar aanleiding van de geboorteherdenking
van de Deense sprookjesdichter Andersen over Hans Christian Andersen als mens
en als dichter.
Deze lijst zal op de Jaarvergadering van 14 Mei nog verrijkt worden met een
voordracht van de Heer Streurman over Schiller, in verband met de 150-jarige
herdenking van diens dood.
Zo is het weer een grote verscheidenheid van onderwerpen, waarvoor beurtelings
de aandacht van de leden is gevraagd. Dat niettegenstaande de telkens uitgaande
± 70 convocaties doorgaans maar een klein getal getrouwen op de vergaderingen
verschijnt, zal als jaarlijks terugkerend verschijnsel wel met een zekere gelatenheid
moeten worden erkend en aanvaard. Niettemin zal het Bestuur hebben voort te
gaan met het zoeken naar de meest aantrekkelijke werkwijze. Een suggestie van
de Voorzitter, om meer verband in de onderwerpen te brengen, verdient zeker
nadere overweging, al zijn er ook stemmen, die hier geen versterking van de
belangstelling van verwachten.
Door de dood ontvielen ons de Heren A.T. Vos en B.L. Hijmans.
Door verhuizing verlieten ons Dr Sierksma en Prof. van der Pot. Ook Prof.
Neurdenburg is wegens gedurige ziekte niet meer te Groningen woonachtig.
Van de nieuw-benoemde leden behoren tot onze Afdeling de Heer Algra, Prof.
van Baaren, Prof. Dankbaar, Dr van der Poel, Mej. Dr Mia J. Gerhardt, terwijl Prof.
Heeroma en Prof. Schulte Nordholt erin slaagden zich te Groningen te vestigen.
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Onze Afdeling bestond dus dit jaar uit 71 leden.

[IV.]
IV. Vervolgens leest de heer Moormann het verslag voor van de staat der Afdeling
voor de Z.O. Provinciën.
Voorzitter: Dr J.G.M. Moormann (Nijmegen)
Secretaris: J.C. de Joode (Arnhem)
Vergaderingen:
Woensdag 20 October 1954 in Restaurant Royal te Arnhem. Spreker: Dr M.A.
Schwartz (Nijmegen). Onderwerp: ‘Hoe brengen wij de klassieken tot de
niet-classici?’
Woensdag 26 Januari 1955 in Rijksmuseum ‘K A N’ te Nijmegen. Spreker Dr
H.J.H. van Buchem, directeur van het Museum (Nijmegen). Onderwerp: ‘Enige
mededelingen betreffende Nijmegen in de Romeinse tijd’. (Bezichtiging van Hal en
Galerijen van het Museum onder leiding van de directeur.)
Zaterdag 19 Maart 1955 in Restaurant Royal te Arnhem. Spreker: Ds. Jan Wit
(Nijmegen). Onderwerp: ‘Traditie en experiment in de na-oorlogse poëzie’.
Overleden leden:
Dr L.A.J. Burgersdijk, herdacht door voorzitter in vergadering van 26 Januari. Hij
was tot het laatst van zijn leven een zeer trouw bezoeker der vergaderingen.
Prof. Ir. Is. P. de Vooys, herdacht door voorzitter in vergadering van 19 Maart.
Bijzondere figuur: geleerde, zakenman (o.a. directeur A.K.U.) en dichter; vriend van
Albert Verwey.

Daarna brengt de bibliothecaris, de heer Kessen, verslag uit van de staat der
bibliotheek.

V. Verslag van de bibliothecaris

aant.

Binnen de U allen bekende, zeer beperkte financiële mogelijkheden bewoog zich
ook dit jaar de verwerving van het boeken- en tijdschriften-materiaal voor de
bibliotheek onzer Maatschappij, verwerving, die in niet onbelangrijke mate mede
mogelijk werd gemaakt door de vrijgevige houding van enkele leden-schenkers,
doch vooral van de Nederlandse uitgeverswereld. De aankoop geschiedde vooral
in de richting
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van de moderne Nederlandse belletristische literatuur, vooreerst vanwege de
genoemde beperkte financiële middelen, die noopten de gebieden van
Vaderlandsche geschiedenis en Oudheidkunde bij de aankoop prijs te geven en
vervolgens uit de overweging, dat de vele belletristische werken, door de
Nederlandse en Belgische uitgevers ook dit jaar wederom geschonken, aanvulling
of vervollediging vroegen.
De verwerving door aankoop zou ook dit jaar zeer gering zijn geweest, ware het
niet, dat geput is kunnen worden uit het bibliotheekfonds, dat twee jaar geleden
door een tweetal schenkingen niet onbelangrijk werd verrijkt. Zodoende was het
bedrag voor de aankoop besteed ongeveer het dubbele van verleden jaar en
dienovereenkomstig was het aantal gekochte werken. Overigens blijft het te
betreuren, dat door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen nog
steeds geen subsidie werd verstrekt aan de Maatschappij, waarvan de activiteiten
in zovele richtingen uitgaan.
Er mogen thans enkele concrete gegevens volgen over de aanwinsten door
aankoop, schenking en ruil. Vooraf zij opgemerkt, dat het verslagjaar slechts loopt
van 1 Sept. 1954 tot 1 Juni 1955, zodat de ter vergelijking gegeven cijfers uit het
vorige jaarverslag, dat betrekking had op een periode van 15 maanden, tot de juiste
verhouding dienen te worden teruggebracht. Door aankoop werden 122 werken
verkregen, door schenking van uitgevers en particulieren niet minder dan 254 (v.j.
331). Aan vele uitgevers werden telkens lijsten niet desiderata toegezonden; in de
meeste gevallen werd aan de betreffende verzoeken om present-exemplaren
voldaan.
Uit de genoemde cijfers blijkt, dat, afgezien van hetgeen door ruil verkregen werd,
de verwerving voor niet minder dan 2/3 op schenkingen berustte, hetgeen wel
voldoende de bedenkelijke situatie der bibliotheek illustreert.
Het aantal instellingen, waarmede ruilverkeer wordt onderhouden middels het
Jaarboek en het Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde, steeg ook dit jaar en
wel tot 181 (v.j. 168), waarvan 77 in Nederland (v.j. 68) en 104 in het buitenland
(v.j. 100). Door ruilverkeer en abonnementen werden 149 vervolgdelen (v.j. 139)
verworven.
Aan handschriftelijke stukken werden door schenking verworven een brief van
de hand van Betje Wolff en Aagje Deken, geschonken door Mej. Dr E.H.C. Veen te
Velp, twee briefkaarten van Albert Verweij aan J.J.L. Duyvendak, geschonken door
Mevr. de Wed. Duyvendak-
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Allen, 4 brieven en een briefkaart van François Haverschmidt, geschonken door
Mevr. C.E. Schram-Ladenius te 's-Gravenhage, terwijl eveneens door de vriendelijke
bemiddeling van Dr Staverman te Deventer werd verkregen het rijk geïllustreerde
Album Amicorum van Bartholomeus Ruloffs, geschonken door de familie J.H. Rogge
te Rotterdam. Door aankoop werd verkregen een dubbel blad perkament uit het
einde der 14e eeuw, zijnde een fragment van het Boec van der Wraken. Van dit
leerdicht uit de eerste helft der 14e eeuw is slechts één volledig afschrift te Oxford
bekend. Het nieuw verworven fragment vormt een deel van hetzelfde handschrift,
waarvan het fragment, aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek in den Haag, een rest
is.
Evenals verleden jaar was het bedrag, aan het bindwerk besteed, het dubbele
van dat van vorige jaren.
In het kader van de Betje Wolff- en Aagje Deken-herdenking werden door de
Tentoonstellingscommissie, waarvan ondergetekende als voorzitter fungeerde,
tentoonstellingen georganiseerd, mede uit het bezit der Maatschappij en wel te
Vlissingen, 's-Gravenhage, Leiden en Beverwijk, die alle zeer geslaagd zijn. De
kosten van deze tentoonstellingen werden, gezien de financiële toestand van de
Maatschappij, geheel gedragen door de betrokken Gemeentebesturen.
Verder werd bij gelegenheid van de 10e herdenking van de Bevrijding van ons
land door het Bestuur der Maatschappij in de Universiteitsbibliotheek een
tentoonstelling ingericht: ‘De Vrije Letterkunde tijdens de bezetting’. Deze was
samengesteld uit het bezit van enkele leden der Maatschappij, o.w. de Voorzitter,
Prof. Dr P. Minderaa, Mr W.H. Nagel, de Heer G. Kamphuis, terwijl het grootste
gedeelte der tentoongestelde werken afkomstig was uit het bezit van de Gem.
Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.
In het kader van de Lustrumviering der Leidse Universiteit werd tenslotte een
tentoonstelling - eveneens in de Universiteitsbibliotheek - gewijd aan het ‘Leven en
Werken van François Haverschmidt (Piet Paaltjens)’. De unieke collectie in het bezit
van de Maatschappij maakte deze tenstoonstelling mogelijk.
Door ondergetekende werd een subsidie ten bedrage van ƒ 1000.- gevraagd aan
het Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds - en ook verkregen - voor het drukken van
een alfabetisch register op alle tot nu toe verschenen ‘Levensberichten’ van de
leden der Maatschappij. Tot het samenstellen van een dergelijk register noodde de
overweging,
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dat enkele van de vijf tot nu toe verschenen registers niet meer verkrijgbaar of
ontoegankelijk zijn en dat één alles omvattend register, op uniforme wijze
samengesteld, in het gebruik ongetwijfeld veel doeltreffender zal blijken. Binnen
enkele weken zal dit register, dat ca 54 blz. druks in twee kolommen zal omvatten,
in druk worden uitgegeven.
Naar het verkrijgen van materiële middelen om in de huidige financiële situatie
van de bibliotheek verbetering te brengen, wordt door mij voortdurend uitgezien.
Ik moge besluiten met het uitspreken van een woord van oprechte dank aan alle
leden der Maatschappij, die de bibliotheek op een of andere wijze verrijkten en
vooral aan de Nederlandse uitgevers, die op zo vrijgevige wijze ook in het afgelopen
jaar tot vermeerdering van het bezit hebben medegewerkt.
De voorzitter dankt de bibliothecaris voor de uitnemende wijze, waarop hij weet
te roeien met de riemen, die hij heeft.

Voor de Commissie van art. 32,9 der Wet geeft, mede namens de heer Hugenholtz,
Mej. Le Poole verslag van het door de penningmeester gevoerde beheer.

VI. Financieel verslag
Op 24 Mei 1955 hebben wij, ondergetekenden, mejuffrouw F.A. le Poole, lid, en Dr
F.W.N. Hugenholtz, 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 1954, 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 jaar 1954 berekende saldo ad ƒ 8463.30 juist is, en
overeenkomt met het saldo der rekening en verantwoording over het jaar 1954,
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 1954 gevoerde beheer.
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De commissie veroorlooft zich hierbij het volgende aan te tekenen:
De financiële toestand van de Maatschappij blijft zorgelijk. Wel is het de
penningmeester mogen gelukken de eindjes aan elkaar te knopen, vooral dankzij
zijn met redelijk succes bekroonde inspanningen bij het invorderen van achterstallige
contributies, en dankzij het feit dat sommige uitgaven naar het nieuwe kalenderjaar
konden worden verschoven. Doch de inkomsten van de Maatschappij blijven te
gering gezien de uitgaven die zij zich eigenlijk zou dienen te getroosten, wil zij haar
ruime culturele taak naar behoren kunnen vervullen. Bij voortduring zal er naar
gestreefd moeten worden de inkomsten te vergroten. Het is hier de plaats uiting te
geven aan de teleurstelling van de commissie over de daling van het bedrag dat
door vrijwillige verhoging der contributie werd verkregen, t.w. ƒ 259.- (vorig jaar
ƒ 991.47). Wederom moet aan de jaarvergadering worden gevraagd de overschrijving
van 10% der inkomsten van het afgelopen kalenderjaar op het Vaste Fonds niet te
doen plaats vinden.
De commissie heeft de stellige indruk dat het besluit der vorige jaarvergadering
om de functies van secretaris en penningmeester aan één bestuurslid op te dragen
voor het beheer der gelden van de Maatschappij zeer gelukkig is geweest.

Onder dankzegging aan de commissie wordt de penningmeester, eveneens onder
dankzegging, gedéchargeerd.
Hierna volgt een overzicht van de verslagen der Vaste Commissies, dat door de
secretaris wordt voorgelezen.

VII. Verslagen der vaste commissies
De Commissie voor Taal- en Letterkunde heeft in het afgelopen jaar haar
werkzaamheden op de gebruikelijke wijze voortgezet. Van het Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde verschenen onder haar redactie de afleveringen
2-4 van dl. LXXII (1954) en 1-2 van dl. LXXIII (1955).
De jaarvergadering van 1954 benoemde in de vacature, ontstaan door het
periodieke aftreden van Dr G.G. Kloeke, Dr K. Heeroma en verkoos Dr G.A. van Es
opnieuw tot lid der commissie.
De commissie kwam negen maal in vergadering bijeen. Zij koos Dr F.K.H.
Kossmann tot haar voorzitter en Dr P.J. Meertens tot haar
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secretaris. Ouder gewoonte werden de vergaderingen besloten met een
wetenschappelijke mededeling, beurtelings door een der leden gehouden, over de
volgende onderwerpen:
op 22 September 1954: Dr F. de Tollenaere: De H-isophoon in Noord-Brabant;
op 20 October 1954: Dr G.I. Lieftinck: Indrukken van een
handschriftententoonstelling;
op 17 November 1954: Mogelijkheid en wenselijkheid van een jaaroverzicht der
Nederlandse taal- en letterkunde;
op 22 December 1954: Dr C.C. de Bruin: De Testamenta XII patriarcharum;
op 26 Januari 1955: Dr K. Heeroma: De datering van Sluiters gedichten;
op 16 Februari 1955: Dr P.J. Meertens: Bibliografische hulpmiddelen bij de studie
der Nederlandse letterkunde;
op 23 Maart 1955: Dr G.A. van Es, Het negeren van tijd en afstand in de abele
spelen;
op 28 April 1955: Dr C. Kruyskamp: N.a.v. Nijhoffs ‘Kinderkruistocht’;
op 18 Mei 1955: Dr A.C. Bouman: De IJslandse Kenningar.
De traditionele vergadering van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde
op de vooravond van de Jaarvergadering vond plaats op 3 September 1954; ca 30
leden der Maatschappij woonden haar bij. Dr E. Reeser sprak er over: ‘Aspecten
der Nederlandse Muziek sinds 1880’.
De volgende dag werden op de Jaarvergadering tot leden der Commissie gekozen
de heren Rüter en Juynboll, terwijl de heren Fockema Andreae en Kessen tot de
raadgevende leden overgingen. In October 1954 werd de heer Milo als voorzitter
opgevolgd door de heer Rüter.
De vijf bijeenkomsten van dit jaar werden gedeeltelijk bij de leden aan huis,
gedeeltelijk in de Universiteitsbibliotheek gehouden en wel in 1954 op 28 October
en 25 November, in 1955 op 3 Februari, 24 Februari en 31 Maart.
De sprekers en hun onderwerpen waren de volgende: De heer Locher sprak over
Een Reis van Willem de Clercq naar Rusland, de heer Fockema Andreae over
Vikinger-Wijken in Nederland en in een latere bijeenkomst over de Prae-stedelijke
Phase van Leiden. De heer Braat zocht naar de diepere oorzaak van het feit, dat
sedert ruim een eeuw het eenvoudige,
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vanzelfsprekende gevoel voor schoonheid uit de ambachts- en nijverheidskunst
verdwenen is, een onderwerp waarop de heer Enno van Gelder in een latere
vergadering nog eens in wat breder verband terugkwam. De heer Bijvanck herdacht
de op 16 Juli 1954 overleden archaeoloog H. Frankfort en besprak in een latere
bijeenkomst een drietal dissertaties, onder het promotorschap van Prof. Van Giffen
tot stand gekomen. De heer Bakhuizen van den Brink besprak Het Oudste Verboden
Boek tijdens de Reformatie, de heer Rüter sprak over Rogier als Geschiedschrijver,
de heer Hugenholtz over De Slag aan het Manpad in 1304 en de heer Pelinck gaf
enige voorbeelden van zijn Onderzoekingen over niet meer bestaande Leidse
Monumenten.

[VIII.]
VIII. Namens de Commissie voor Stemopneming, bestaande uit de dames Bakker
en Idenburg-Siegenbeek van Heukelom en de heren Blonk, Locher (G.W.) en Mak,
deelt laatstgenoemde de uitslag mede van de stemming. Het totale aantal ingekomen
biljetten bedroeg 317, waarvan één ongeldig en vijf te laat. Het laagste aantal
verworven stemmen bedroeg 13, het hoogste 173. Het wettelijk vereiste minimum
was 78.
Tot gewoon lid zijn gekozen:
1. Dr W. Jappe Alberts, 2. R. Nieuwenhuys, 3. Mr N.C.J.M. Kappeyne van de
Coppello, 4. Dr A.T. Schuitema Meijer, 5. Dr C.L. Thijssen-Schoute, 6. Dr J.M.M.
Aler, 7. Arthur Lehning, 8. H.M. Mensonides, 9. J.G.N. Renaud, 10. P.T.A. Swillens,
11. Ds N. van der Zijpp, 12. G. Borgers, 13. Dr C.A. Zaalberg, 14. J. Piebenga, 15.
Dr P.J.R. Modderman, 16. Dr W.H.C. Tenhaeff, 17. Dr A.M.R. Mommers, 18. Dr A.
Sassen, 19. Dr H. Tj. Waterbolk, 20. Dr E.L. Smelik, 21. Paul Rodenko, 22. Harry
Mulisch, 23. Mr H.P. Schönfeld Wichers, 24. Freek van Leeuwen, 25. Dr A.M. Smit,
26. Dr H.v.d. Merwe Scholtz, 27. Ernest Claes, 28. Dola de Jong, 29. Dr H.N. Boon.
Gezien het geringe aantal benoemden (4 van de 33) hebben de buitenlandse
candidaten in onvoldoende mate de belangstelling van de stemmende leden weten
te verwerven.
Van de 29 nieuwe leden beoefenen één de taalkunde, vier de literatuurhistorie,
twaalf de geschied- en oudheidkunde en twee andere, verwante wetenschappen,
terwijl er tien behoren tot de categorie der scheppende kunstenaars.
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[IX.] De Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
IX. Het advies voor de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs voor
de periode 1954/'55 is als vertrouwelijke mededeling afgedrukt in de
beschrijvingsbrief:
De Commissie voor Schone Letteren is in het voorjaar van 1955 enige malen
bijeen geweest om zich te beraden over de toekenning van de Van der Hoogt-prijs.
Het verheugt haar dat zij evenals in 1954 tot een eenstemmig advies is kunnen
komen.
Zich opnieuw bezinnend op de wet der Maatschappij, die spreekt over ‘een prijs
van aanmoediging voor de schone letteren’ en zich houdend aan de nadere
bepalingen in art. 56, 2, heeft de commissie uit de tegenwoordige jongeren een
auteur gekozen, die naar haar stellige overtuiging een roman heeft geschreven van
onmiskenbare kwaliteiten.
Reeds in zijn eerste, in 1953 verschenen roman ‘Droom is 't leven’ heeft Willem
G. van Maanen zich doen kennen als een begaafde schrijver met een voor een
beginneling ongewoon compositievermogen, een sobere en nochtans meeslepende
stijl en een bijzonder beminnelijke toon. In zijn nieuwe roman ‘De onrustzaaier’ staat
tegenover een verlies aan irreële elementen de winst van een grotere dramatische
kracht. Het door de notaris vertelde verhaal over de opgang en ondergang van een
bovenmeester, die in een Nederlands provinciestadje onrust zaait door zijn
vooruitstrevende ideeën en praktijken, is niet alleen als verhaal bijzonder boeiend
en spannend, het heeft ook een zekere parabolische waarde, hetgeen al dadelijk
tot uiting komt in de voornaam van de hoofdfiguur Chris, en het levert tegelijk, en
zonder enige grofheid, dank zij het aan humor en ironie rijke talent van de auteur,
een alleszins geslaagde critiek op een even hypocriete als zelfgenoegzame
samenleving.
Getuigen de figuur van de notaris en van de bovenmeester afzonderlijk zowel als
in hun samengaan en in hun verwijdering van een rijp psychologisch inzicht en van
veel gevoel voor dramatiek, de milieu-tekening van het provinciestadje wijst op een
sterk observatievermogen en een grote beeldende kracht.
Meent de commissie in Van Maanen een krachtige persoonlijkheid te mogen
begroeten met een warme liefde tot leven en wereld, zijn roman ‘De onrustzaaier’
begroet zij als een eerlijk, door en door Hollands boek, dat zij met veel verwachting
omtrent de verdere ontwikkeling van deze auteur unaniem ter bekroning voordraagt.
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Advies van het bestuur
Het Bestuur beveelt de Vergadering aan het door de Commissie voor Schone
Letteren uitgebrachte advies te volgen en aan de schrijver W.G. van Maanen de
prijs toe te kennen voor zijn roman ‘De Onrustzaaier’.
Dit advies wordt bij acclamatie aangenomen.

X. De Dr Wijnaendts Francken-prijs
rubriek biografie en cultuurgeschiedenis 1951 t/m 1954
De Commissie, bestaande uit de heren W.P.M.A. Asselbergs, S.J. Fockema Andreae,
J.G. van Gelder (secretaris), A.G. Jongkees (voorzitter) en H. Smitskamp, heeft uit
de betrekkelijk vele Nederlandse publicaties op het gebied van de biographie en de
cultuurgeschiedenis (beide begrippen in ruime zin opgevat) die tussen 1 Januari
1951 en 31 December 1954 zijn verschenen, uiteindelijk negen boeken gekozen,
die, naar haar oordeel, voor bekroning in aanmerking konden komen. Zij heeft zich,
nadat een overzicht was verkregen van het uitgebreide materiaal, bij deze keuze
mede laten leiden door de overweging, dat het aanbeveling verdiende werken waarin
niet het biographische of cultuurhistorische-, maar veeleer b.v. het strikt litterair-,
kerk- of kunst- historische element overwoog, ter zijde te leggen. Enkele alleszins
voortreffelijke boeken zijn zo buiten mededinging gebleven.
Uitverkoren werden aldus de in alphabetische orde volgende biographieën:
H.C.M. Ghijsen, Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff
en Aagje Deken (Assen, v. Gorcum, 1954);
F. de Jong Ez., J. Saks, literator en Marxist. Een politieke biographie (Amsterdam,
Arbeiderspers, 1953);
J.K. Oudendijk, Willem III, stadhouder van Holland, koning van Engeland
(Amsterdam, Meulenhoff, 1954);
H.W. van Tricht, P.C. Hooft (Arnhem, v. Loghum Slaterus, 1951); en
cultuurhistorische studiën:
H. Brugmans, Crisis en roeping van het Westen. Twee en een halve eeuw
Europese cultuurgeschiedenis (Haarlem, Tjeenk Willink, 1952);
F. van der Meer, Atlas van de Westerse beschaving (Amsterdam, Elsevier, 1951,
2de dr. 1953);
H. Nolthenius, Duecento. Zwerftocht door Italië's late Middeleeuwen (Utrecht,
Spectrum, 1951, 2de dr. 1954);
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A.A. van Schelven (†), Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd, dl II: Schotland,
Engeland, Noord-Amerika (Amsterdam, Ten Have, 1951);
H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding (2 dln,
's-Gravenhage, Nijhoff, 1952).
Na rijp beraad is de Commissie eensgezind tot de overtuiging gekomen, dat zij zich
voor haar definitieve keuze zou moeten bepalen tot de vermelde publicaties van
Mej. Dr H.C.M. Ghijsen, Prof. Dr H. Brugmans en Prof. Dr H. van de Waal. Ten
aanzien van twee boeken, die overigens uit hoofde van hun uitzonderlijke
hoedanigheden wel verdiend hadden in de laatste ronde te komen, heeft zij hierbij
in aanmerking genomen: wat betreft J.K. Oudendijk, Willem III, dat de schrijfster
reeds eerder voor een ander werk met de Wijnaendts Franckenprijs is onderscheiden;
wat betreft H.W. van Tricht, P.C. Hooft, dat een gedeelte van deze studie reeds
elders is bekroond - terwijl geen van beide werken het genoemde drietal zó ver
overtreft, dat deze omstandigheden zouden dienen te worden verwaarloosd.
Crisis en roeping van het Westen, door H. Brugmans, acht de Commissie een
brillant en zeldzaam rijk boek, goed geschreven en gecomponeerd bovendien. Maar
van hoe voortreffelijk gehalte het ook is als een cultuurhistorische beschouwing van
zekere aspecten van Europese literatuur, als een geschiedenis der Europese
beschaving sedert ca 1700 schiet het, naar haar mening, toch wel te kort. Met een
eenzijdigheid die de perken van het onvermijdelijke te buiten gaat, wordt de nadruk
gelegd op de letteren als spiegel der cultuur, terwijl andere elementen en factoren
die deel uitmaken van deze cultuur of haar helpen verklaren, wel niet geheel worden
verzwegen, maar toch te veel op de achtergrond blijven. Vooral deze discrepantie
tussen opzet en uitwerking van het gestelde thema heeft de Commissie weerhouden
het boek voor bekroning voor te dragen.
Vervolgens voor de keuze gesteld tussen de boeken van Mej. Dr Ghijsen en Prof.
Dr van de Waal, heeft de Commissie pijnlijker dan tevoren beseft hoe hachelijk het
is, de verdiensten van een biographie en die van een cultuurhistorische studie zuiver
tegen elkander af te wegen.
Dapper vrouwenleven, door H.C.M. Ghijsen is een volwaardig specimen van de
goede historische biographie. Betje Wolff en Aagje Deken zijn representatieve
figuren uit onze vóór-revolutie der 18de
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eeuw, en kennismaking met hen is een uitnemend middel tot kennisneming van het
tijdvak. Dit middel wordt ons hier op voortreffelijke wijze verschaft. Bovendien zijn
de beide schrijfsters ook als personen zeer belangwekkend, en hun personen weet
Mej. Ghijsen ons levend voor ogen te stellen. Dit boek kenmerkt zich door een
gelijkmatig hoog peil en het is volledig verantwoord, wat ook blijkt bij vergelijking
met het vele wat vroeger over de twee schrijfsters was gepubliceerd. Uit de rijkdom
van stof wordt met zekere hand geput; niets essentieels wordt weggelaten, niets
overbodigs aangehaald. Tegenover de twistvragen van de tijd staat Mej. Ghijsen
geenszins onverschillig, maar zij onthoudt aan de lezer de middelen tot het vormen
van een eigen oordeel niet.
Indien de Commissie niettemin eenstemmig, zij het na enig aarzelen, besloten
heeft voor te stellen de Dr Wijnaendts Franckenprijs voor Biographie en
Cultuurgeschiedenis over 1951-1954 toe te kennen aan het standaardwerk van
H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, dan heeft zij
daarbij ook de aard van diens onderwerp en de grotere weerbarstigheid van de
behandelde stof in overweging genomen.
De vraagstelling op zichzelf - hoe stond de 16de, 17de 18de-eeuwer tegenover
het verleden? - was niet nieuw (men denke aan het boek van H. Kampinga, 1917,
waarvan hier een dankbaar gebruik is gemaakt), maar de geleerde auteur heeft op
zeer ingenieuze wijze voor altijd de weg gewezen, hoe men in beeld gebrachte
voorstellingen welke dit verleden opriepen, dient te interpreteren. Door scherpzinnige
analyse, gegrondvest op een rijke belezenheid, is hij er in geslaagd aan dit
opgeroepen verleden een verklaarbare achtergrond te verschaffen, zodat de lezer
terstond vertrouwd geraakt met de historische voorstellingen van onze voorouders.
De cultuurhistoricus miste tot het verschijnen van Prof. van de Waal's studie een
bruikbaar apparaat om deze aan talrijke associaties gebonden voorstellingswereld
op de juiste wijze te benaderen.
Evenwel heeft de Commissie ook enige bedenkingen tegen het werk. Daar waar
de schrijver de heroïsering van het verleden behandelt en zich vooral bezig houdt
met de decoratie van het Amsterdamse stadhuis, bezit zijn tekst bezielende
overtuiging. De veelheid van gegevens, welke zelfs een afzonderlijk deel voor de
noten en afbeeldingen heeft wenselijk gemaakt, is echter niet bevorderlijk geweest
voor de verwerking van de gecompliceerde stof tot een afgerond geheel. Het
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laatste hoofdstuk, dat handelt over de pseudo-historische afbeeldingen, vormt geen
slotbeschouwing van deze breed opgezette studie. Niet overal is even strak de
behandeling van het gestelde thema volgehouden; een neiging tot een te uitgebreide
bewijsvoering is niet steeds onderdrukt.
De Commissie waardeert echter, naast en na het baanbrekende karakter van het
werk, ook het uitstekend verzorgde taalgebruik en de vele uitmuntende formuleringen.
Om al deze eigenschappen, die zowel Huizinga als Verwey op waardige wijze in
herinnering roepen, meent de Commissie, dat de prijs zonder voorbehoud aan de
schrijver zou mogen worden toegekend voor een werk dat volkomen beantwoordt
aan de hoge eisen waaraan een cultuurhistorische studie dient te voldoen.
De voorzitter bevestigt na voorlezing van dit verslag, dat het Bestuur volmondig met
dit voorstel accoord gaat. Hij grijpt deze gelegenheid aan om de commissie hartelijk
te danken voor haar arbeid. Nadat hij vervolgens de slotpassage van het advies
nog eens heeft voorgelezen, overhandigt de voorzitter de heer Van de Waal met
een persoonlijk woord van waardering de toegekende prijs, hetgeen de vergadering
beantwoordt met een hartelijk applaus.
Na een geanimeerd noenmaal in Café-Restaurant ‘De Doelen’ heropent de
voorzitter te 2.30 uur de vergadering om allereerst het woord te geven aan de spreker
van deze middag, Dr G.G. Kloeke voor zijn voordracht over ‘Taalverscheidenheid
en -uniformiteit’.

XI. Voordracht van Dr G.G. Kloeke
(in enigszins andere en uitgebreide vorm gepubliceerd in de Verhand. Kon. Ned.
Akad. v. Wet., afd. Lett. N.R. 62, 3 onder de titel ‘Het taallandschap van onze
noordoostelijke provinciën’)
De voorzitter dankt de spreker voor zijn boeiende voordracht, die typerend geacht
kan worden voor Prof. Kloeke's gehele wetenschappelijke leven, dat zich immers
voortdurend heeft bewogen tussen de polen van taalverscheidenheid (de dialecten)
en -uniformiteit (het zog. Alg. Beschaafd).

XII.
Ter toelichting van de voorgestelde wijziging van art. 7 wijst de voorzitter op de
wenselijkheid voor het bestuur candidaturen, die niet in overeenstemming zijn met
art. 4 der Wet te weigeren. De heer Van der Pluym merkt op, dat eenstemmigheid
hier nooit is te bereiken
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en stelt daarom voor ‘bij eenstemmigheid’ te wijzigen in ‘met twee derde der
uitgebrachte stemmen’. De voorzitter is echter van mening, dat in deze delicate
materie grote voorzichtigheid is geboden en zou daarom de eenstemmigheid willen
handhaven. De heer Meyer zou om mogelijke het aanzien der Maatschappij
schadende reacties te voorkomen, gaarne zien, dat het bestuur zich er tevoren van
zou vergewissen, of een candidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. De
voorzitter wijst op de pijnlijke situatie, die zou kunnen ontstaan bij herhaalde
niet-benoeming. De voorgestelde wijziging van art. 7 wordt daarop door de
vergadering aanvaard. Evenzo gaat de vergadering na een korte toelichting accoord
met de voorgestelde wijzigingen van artt. 15 en 54,1. Als zesde lid van de Commissie
van Advies aangaande de Belangen der Maatschappij in België wordt gekozen de
heer Dr G. Schmook te Antwerpen.

[XIII.]
XIII. De jaarlijkse bijdrage blijft, zonder discussie, op ƒ 10.- gehandhaafd.

[XIV.]
XIV. De uitslag van de verkiezing van vier bestuursleden (art. 24 der Wet) wordt
door de secretaris, die met Mej. Daan en de heer Van der Pot de stemopneming
heeft verzorgd, medegedeeld. Alle a-candidaten zijn gekozen, t.w. Dr C.F.P.
Stutterheim, Dr A. Kessen, G. Kamphuis en Mevr. H.L.T. Laman Trip-De Beaufort.

[XV.]
XV. De uitslag van de verkiezing van leden in vaste commissies (art. 53 der Wet)
wordt eveneens door de secretaris medegedeeld. Gekozen zijn de a-candidaten,
t.w. in de commissie voor taal- en letterkunde Dr G.G. Kloeke en Dr P. Minderaa,
in de commissie voor geschied- en oudheidkunde Dr W.C. Braat en Dr A. Kessen
en in de commissie voor schone letteren Dr P. Minderaa.

[XVI.]
XVI. Het voorstel van het bestuur tot dispensatie van art. 60/3 der Wet wordt zonder
discussie door de Vergadering aangenomen.

[XVII.]
XVII. Op voorstel van Prof. Kloeke, namens het bestuur door de voorzitter gesteund,
benoemt de Vergadering Dr Stutterheim tot voorzitter der Maatschappij gedurende
het verenigingsjaar 1955/'56. De heer Stutterheim verklaart zich bereid deze
benoeming te aanvaarden.

[XVIII.]
XVIII. Van de rondvraag maakt allereerst de heer Idenburg gebruik
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door er op te wijzen, dat vaak per biljet slechts op enkele personen wordt gestemd,
wat uiteraard van invloed is op het resultaat. De verkiezingstechniek zou nog eens
opnieuw bekeken moeten worden. De voorzitter endosseert dit voorstel aan het
nieuwe bestuur. De heer 's Gravesande beklaagt er zich over, dat de leden niet op
de hoogte worden gesteld van de uitgaven, die in de reeks der Zwolse Drukken en
Herdrukken verschijnen. De voorzitter antwoordt, dat de uitgever voor deze reeks
weinig propaganda maakt. Wel is er een brochure samengesteld van de verschenen
en nog te verschijnen nummers. Hij zegt toe aan de firma Tjeenk Willink te vragen,
of ze bereid is deze brochure of anders een uittreksel daarvan aan de leden der
Maatschappij toe te zenden. De heer Locher (Th. J.G.) vraagt daarop het woord om
namens de Vergadering de scheidende voorzitter te danken. Het is spr. gebleken,
dat hij zelfs in zijn vacantie, hoog in de Zwitserse bergen, nog vervuld is van
aanhoudende zorg en liefde voor de Maatschappij. Het zou dwaas zijn al zijn
deugden hier op te sommen, hij wil slechts de allerbelangrijkste activiteiten van de
Maatschappij onder Prof. Minderaa's praesidium in herinnering roepen om te
besluiten met een woord van hulde en hartelijke dank voor zijn voortreffelijk beleid,
wat door de Vergadering met een warm applaus wordt beantwoord. De voorzitter,
de heer Locher dankend voor zijn vriendelijke woorden, verklaart dat het werk van
de Maatschappij hem steeds met liefde en enthousiasme heeft vervuld. Nadat hij
nog melding heeft gemaakt van een ingekomen voorstel van de heer Jeltes tot
wijziging van art. 4 der Wet, welk voorstel hij aan het nieuwe bestuur zal overdragen,
sluit de voorzitter met dank aan de curatoren der Leidse Universiteit voor de genoten
gastvrijheid, te 4.15 uur de vergadering. Verscheiden leden begeven zich daarop
naar de tentoonstelling van Piet Paaltjens in de Leidse Universiteitsbibliotheek,
waarna zij zich met anderen verenigen in Café-Restaurant ‘De Doelen’ in een
ongedwongen samenzijn, dat met een gezamenlijke maaltijd wordt besloten.
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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. 155 en 178)
1.

Arbeiderspers N.V., Amsterdam

2.

De Bezige Bij, Uitgeversmij., Amsterdam

3.

Bruna, A.W. & Zn., Uitgeverij, Utrecht

4.

Callenbach, G.F.-N.V., Uitgever, Nijkerk

5.

Contact Uitgeverij, Amsterdam

6.

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

7.

Hollandia Uitgeverij en Drukkerij, Baarn

8.

Kosmos, N.V. Uitgeversmij., Amsterdam

9.

Leopold's H.P. Uitgeversmij. N.V.,
's-Gravenhage

10.

van Loghum Slaterus Uitgeversmij. N.V.,
Arnhem

11.

Meulenhoff J.M., Amsterdam

12.

Nijgh & van Ditmar N.V., 's Gravenhage

13.

Het Spectrum Uitgeverij, Utrecht

14.

van Stockum W.P. Uitgeverij N.V.,
's-Gravenhage

15.

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

16.

Strengholt A.J.G. Uitgeversmaatschappij
N.V., Amsterdam

17.

Tjeenk Willink's Uitgeversmaatschappij
N.V., Zwolle

18.

Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam

19.

Wolters J.B. Uitgeversmij., Groningen

20.

Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij
C.V., 's-Gravenhage
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Bijlage II Rekening en verantwoording van de penningmeester
over het jaar 1954
A. ALGEMENE REKENING
ONTVANGSTEN

I

Saldo in kas ult.
Dec. 1953

ƒ 7651.42

II

Rente van Effecten ƒ 1452.67

III

Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 54.07

IV

Uitgelote effecten

ƒ - .-

V

Achterstallige
contributies

ƒ 1746.97

VI

Contributies 1954

ƒ 7040.-

VII

Buitengewone
ƒ 259.bijdragen der leden

VIII

Creditrente Bank

ƒ 16.-

IX

Sonnettenboekjes

ƒ 30.-

X

Regeringssubsidie ƒ 500.(uit opbrengst
zomerzegels)

XI

Overboeking
Spaarbankboekje

ƒ 91.90
--Totaal

ƒ 18842.03

UITGAVEN

I

Kosten van bestuur, ƒ 750.lokaalhuur, enz.
1. Salaris Secretaris
2. Bureau secretaris ƒ 649.43
Leiden
3. Bureau secretaris ƒ 259.93
Leeuwarden
4. Bureau secretaris ƒ -.Nijmegen
5. Salaris
penningmeester

ƒ 250.-

6. Bureau
penningmeester

ƒ 965.48
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7. Lokaalhuur,
ƒ 110.15
concierge, licht, enz
8. Kosten
ƒ 13.50
bestuursvergaderingen
9. Reiskosten en
representatie
bestuur

ƒ 134.85

--Totaal
II

ƒ 3133.34

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

ƒ 79.13

Onkosten en
lichtbeelden

ƒ 388.07

Reiskosten
sprekers

ƒ 262.21
--Totaal

ƒ 729.41

Transporteren

ƒ 2102.81
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III

Kosten van vaste
commissies
Commissie taal- en
letterkunde
Commissie voor
geschied- en
oudheidkunde

Transport
ƒ 21.45

ƒ 2102.81

ƒ 45.44

--Totaal
IV

Kosten Jaarboek
Drukkosten, porti

ƒ 66.89

ƒ 2100.-

Onkosten
ƒ 36.19
Jaarboekcommissie
--Totaal
V

ƒ 2136.19

Kosten bibliotheek ƒ 2011.73
Aangeschafte
boeken
Boekbinden,
schrijfbehoeften

ƒ 840.24

Brandassurantie

ƒ 86.95

Bureaukosten

ƒ 166.90
--Totaal

VI

Kosten van eigen
uitgaven
10% der totale
ontvangsten

VII

Bijdragen
Ned. Commissie
Geschiedk.
Wetenschappen

ƒ 50.20

Maandblad ‘Het
Kind’

ƒ 10.10

ƒ 3105.82
P.M.

Verg. voor Ned.
ƒ 8.Muziekgeschiedenis
Kon. Ned.
Oudheidkundige
Bond

ƒ 10.30

---
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Totaal
VIII

Prijs voor
Meesterschap
Jaarlijkse
reservering

IX

Diverse Uitgaven
Ledenlijst

ƒ 581.10

Aankoop effecten

ƒ 164.53

Bankkosten, safe,
enz.

ƒ 50.65

ƒ 78.60
ƒ 200.-

Loonbelasting,
ƒ 132.20
vereveningsheffing
en div.
--Totaal

ƒ 928.48
---

Totaal der Uitgaven ƒ 10378.73
RECAPITULATIE

Totaal der ontvangsten

ƒ 18842.03

Totaal der uitgaven

ƒ 10378.73
---

Saldo 1 Januari 1955

ƒ 8463.30
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B. REKENING VAN HET VASTE FONDS
Saldo ult. December 1953 ƒ 5754.37
Rente Leidsche Spaarbank ƒ 138.09
--Totaal
Uitgaven

ƒ 5892.46
ƒ -.---

Saldo 1 Januari 1955

ƒ 5892.46

C. LUCIE B. EN C.W. VAN DER HOOGTFONDS
Saldo ult. December 1953 ƒ 516.17
Rente kapitaal

ƒ 906.50

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 17.60
--ƒ 1440.27
Prijs Guillaume van der
Graft

ƒ 1000.--Saldo 1 Januari 1955

ƒ 440.27

D. VERWERVINGSFONDS DER BIBLIOTHEEK
Bijdrage Prins
Bernhard-Fonds

ƒ 2000.-

Saldo ult. December 1953 ƒ 3578.81
Rente Leidsche Spaarbank ƒ 111.87

ƒ 5690.68

--Uitgaven

ƒ -.--Saldo 1 Januari 1955

ƒ 5690.68
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E. DR C.J. WIJNAENDTS FRANCKEN-FONDS
Saldo ult. December 1953 ƒ 1318.53
Rente Leidsche Spaarbank ƒ 31.63

ƒ 1350.16

--Uitgaven

-.--Saldo 1 Januari 1955

ƒ 1350.16

F. KOSTEN EIGEN UITGAVEN DER MAATSCHAPPIJ
Saldo ult. December 1953 ƒ 4483.51
Rente Leidsche Spaarbank ƒ 103.--ƒ 4586.51
Honor. Dr P.v.d. Meulen,
2e termijn

ƒ 350.10
--Saldo 1 Januari 1955

ƒ 4236.41

Alle rekeningen opgemaakt door de Penningmeester
Leiden, 24 Mei 1955
(w.g.) J.J. Mak

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd lid buiten het bestuur en het
gecommitteerd bestuurslid.
Leiden, 24 Mei 1955
(w.g.) F.A. le Poole
F.W.N. Hugenholtz
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Bestuur en commissies
Bestuur
Voorzitter: Dr C.F.P. Stutterheim
Onder-voorzitter: Dr G.I. Lieftinck
Secretaris-penningmeester: Dr J.J. Mak
Bibliothecaris: Dr A.H.M.C. Kessen
mej. dr N. Bakker, J. den Haan, dr F.W.N. Hugenholtz, dr W.R. Juynboll, G.
Kamphuis, mevrouw H. Laman Trip-De Beaufort, mr W.H. Nagel, dr A.J.C. Rüter,
dr A.G. Jongkees (vertegenwoordiger van de N.tak), dr J.G.M. Moormann
(vertegenwoordiger van de Z.O. tak), dr G.E.K. Schmook (vertegenwoordiger van
de Belgische commissie).

Contactcommissie voor België
J. Coppens (voorzitter), K. Jonckheere, J. Kuypers, dr A.C.H. van Loey, M. Roelants,
dr 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 J.G.M. Moormann
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 K. Heeroma, dr
G.G. Kloeke, dr F.H.K. Kossmann, dr P. Minderaa, dr F.J.M.L. de Tollenaere.

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

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).

Commissie voor de bibliotheek
dr W.P.M.A. Asselbergs, dr F.W.N. Hugenholtz, dr F.J.M.L. de Tollenaere.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955

197

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
REEKS
UIT HET ARCHIEF ƒ 2.10
DER
PELLICANISTEN.
Vier
zestiendeeeuwse
esbatementen,
bewerkt door Dr N.
van der Laan. 1938.
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